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Milí čtenáři, 
také máte léto spojené s tím, že se těšíte nejen na dovolenou, ale 
i na to, že budete mít volnější pracovní režim? Nezvoní tolik tele-
fony, není v diáři tolik schůzek, nedělají se žádné firemní akce, 
prostě člověk pomyslí také trochu na sebe a svůj relax. K tomu 
jsme vám naším letním vydáním chtěli také trochu přispět a vy-
tvořili zajímavé čtení třeba na tu dovolenou.

Co se jubilantů týče, sešli se nám na následujících stránkách značky 
velmi významné a věhlasné. Advokátní kancelář Havel, Holásek  
& Partners se za pouhých 15 let svojí existence dokázala stát ne-
jen největší česko-slovenskou právnickou firmou, ale největší 
nezávislou advokátní kanceláří ve střední Evropě. Uznávaná 
módní návrhářka Blanka Matragi poskytla našemu časopisu 
rozhovor kterým by vás, naše čtenáře, chtěla pozvat na svoji Gala 
fashion show k 35. výročí od otevření atelieru a studia Blanka  
Matragi - Haute Couture v Bejrútu. Tato velkolepá show se usku-
teční 11.listopadu 2016 v Obecním domě v Praze ve Smetanově 
síni pod názvem "Elements“. Oslava kulatého výročí její tvorby, 
jež tentokrát vzdá hold základním přírodním živlům - půdě, vodě, 
vzduchu i ohni, bude po přehlídce pokračovat galavečerem v sa-
lóncích Obecního domu, kde se můžete stát váženými hosty i vy.

Navzdory názvu, který navozuje dojem „severské“ značky, je dob-
ře známá značka SCANquilt ryze českou. Na následujících stra-
nách se dozvíte jak vznikla a co tkví za úspěchem značky, která 
již 25 let zútulňuje a zkrášluje naše domovy. V letním vydání my-
slím opět naleznete příběhy mnoha dalších zajímavých značek, 
které vám přinášíme proto, aby vás inspirovaly. Neboť jak říká 
jedna moudrost: „Historie lidstva je historie obyčejných lidí, kteří 
překonali svůj strach a vykonali neobvyklé věci.“ Naše pravidel-
ná rubrika Franchising pomáhá zase inspirovat ty méně odváž-
né, kteří chtějí jít již prošlapanou a praxí osvědčenou cestou. 

Když obrátíte náš časopis z druhé strany a otevřete část STORES, 
naleznete zde spousty novinek, trendů a návodů jak budovat ka-
menné obchody, aby se v nich značky dobře prodávaly, a zkrát-
ka, co je nového v oboru marketing at-retail. I zde ale naleznete 
příběhy, protože moderní obchody je vyprávějí – ať už se jedná 
o historický vývoj daného místa nebo o samotný produkt a zají-
mavosti kolem jeho vzniku. Obchody tak mohou vyprávět příbě-
hy ze zákulisí nebo příběhy o přípravě pečlivě vybíraných kolekcí. 

Vincent Van Gogh kdysi řekl: „Nejdříve o svém obraze sním a pak 
namaluji svůj sen.“ Náš časopis vám chce popřát hodně těch na-
malovaných snů a aby budování vaší značky bylo jen a jen slun-
cem zalité! Jako to léto.

Tak si užívejte letního slunce jakkoli a kdekoli!

130.000 KČ
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ČESKO SI ZVOLILO TY NEJLEPŠÍ
 na základě hodnocení českých spotřebitelů a odborné poroty Brand Council Česká republika
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Příběh značky Havel, 
Holásek & Partners
Příběh advokátní kanceláře Havel, Holásek 
& Partners se začal odvíjet před 15 lety, kdy 
ji založila pětice mladých právníků s věko-
vým průměrem 27 let. Jaroslav Havel, Jan 
Holásek, Marek Vojáček, Robert Nešpůrek 
a Ondřej Petr se blíže poznali v průběhu stu-
dií a čtyři z nich pak byli i kolegové. Při roz-
jezdu jim pomohla praxe v mezinárodních 
kancelářích, dala jim znalosti i sebevědomí. 
Přidanou hodnotou jim byla špičková znalost 
právnické angličtiny, přehled o ekonomice, 
ale především odhodlanost tvrdě pracovat 
a odvaha jít do toho. Odvážný počin to tehdy 
byl; najali špičkové právníky a neměli pro ně 
zakázky – ochota riskovat se ale brzy vypla-

tila. Začínali v roce 2001, tedy v době, když 
už byl trh naplněn zvučnými jmény advokát-
ních kanceláří – ty všechny ale Havel, Holá-
sek & Partners v České republice postupně 
výrazně přerostla.

V počátečních letech byla pro kancelář vel-
mi dobrým tahem exklusivní spolupráce se 
společností Deloitte, kdy byla vlastně právní 
odnoží této konzultantské firmy. Pod křídly 
velké mezinárodní společnosti se v začátcích 
snadněji dostávala k novým klientům a rych-
le začala pronikat i na zahraniční trhy v Ně-
mecku, Velké Británii nebo USA. Zahraniční 
přesah si firma udržela do současnosti – radí 
především při exportu a s expanzí českých 
a slovenských firem do ciziny a stejně tak 

i zahraničním společnostem, které naopak 
míří k nám. Více než 70 % jejich případů 
obsahuje mezinárodní prvek. Proto také kan-
celář úzce spolupracuje s předními meziná-
rodními právnickými firmami v Evropě, Asii, 
Severní Americe, Africe i Austrálii. Klienti 
kanceláře tak mají přístup k mezinárodním 
i lokálním znalostem a odbornosti prostřed-
nictvím více než 30 tisíc právníků v přibliž-
ně 160 zemích světa. Služby Havel, Holásek 
& Partners poskytuje ve 12 světových jazy-
cích a za dobu své patnáctileté historie se 
podílela na poskytování právních služeb ve 
více než 60 zemích a na všech kontinentech 
s výjimkou Antarktidy – od velkého obchod-
ního sporu˝v britské Sněmovně lordů, přes 
investice do stříbrných dolů na Filipínách, 
dědický spor v Austrálii až po technologické 
investice v americkém Sillicon Valley. 

Důležité mezníky v expanzi
Ale vraťme se k příběhu úspěšné značky. 
Důležitým mezníkem ve vývoji advokátní 
kanceláře Havel, Holásek & Partners byl 
rok 2005, kdy ukončila čtyřleté partnerství 
se společností Deloitte a vydala se vlastním 
směrem bez vazby na jednoho strategického 
partnera. Tržby i zisk kanceláře se do roka 
zdvojnásobily.

Dalšímu růstu kanceláře pak nahrálo ekono-
mické klima spojené s celosvětovou vlnou fúzí 
a akvizic. Psal se rok 2008 a firma se dostává 
mezi advokátní špičku ve střední Evropě co do 
počtu jejích realizací. V počtu realizovaných 

transakcí je kancelář také poprvé jedničkou 
v České republice a tuto pozici si drží dodnes. 
Havel, Holásek & Partners také jako první 
u nás před osmi lety vytvořila specializovaný 
tým zaměřující se na právní služby poskytova-
né privátním klientům, což jsou typicky čeští 
a slovenští miliardáři, majitelé firem, vrcholoví 
manažeři, špičkoví sportovci či umělci. V té-

mže roce také firma expanduje na slovenský 
právní trh a zakládá kancelář v Bratislavě, kte-
rá dnes patří mezi největší na Slovensku. 

Když Českou republiku zasáhla globální fi-
nanční krize, reagovala kancelář na oslabení 
ekonomiky po svém – neškrtala rozpočet, 
nesnižovala platy ani stavy, ale naopak zača-
la nabírat nové specializované právníky. Po 
odeznění krize byla kancelář oproti své kon-
kurenci mnohem lépe připravena a mohla 
nabídnout klientům jako jedna z mála sku-
tečně komplexní právní služby pro všechna 
klíčová odvětví. V roce 2009 již byla se svými 
čtyřmi kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě 
a Bratislavě největší česko-slovenskou advo-
kátní kanceláří.

Po deseti letech na vrcholu
V roce desetiletého výročí založení (2011) 
kancelář přibírá nové partnery a integrací 
slovenské pobočky mění firemní značku na 
Havel, Holásek & Partners. Oslavou deseti let 
fungování se startuje její další úspěšná éra. 
Každoročně dvouciferný nárůst obratu dělá 
z kanceláře nejdynamičtěji rostoucí advokát-
ní firmu v Evropě. Počet klientů kanceláře se 
přehoupl přes tisíc – patří mezi ně více než 
třetina firem z Czech Top 100 a 70 z 500 nej-
větších světových společností podle publika-
ce Fortune 500. 

Dalším mezníkem příběhu této značky je rok 
2014, kdy Havel, Holásek & Partners integ-
ruje právní týmy z renomovaných kanceláří, 

NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ LIDÉ   
Ohlédnutí k 15. výročí založení nejúspěšnější česko-slovenské 
advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners 
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je dnes značkou, kterou dobře zná nejen každý právník v zemi, ale 
také celá odborná veřejnost. Letos slaví 15. výročí od svého založení. Jde o 15 let ojedinělého úspěchu značky, 
která představuje největší česko-slovenskou právnickou firmu. Již osm let po svém založení byla největší nezávis-
lou advokátní kanceláří ve střední Evropě. Ohlédli jsme se spolu s vedením této prestižní kanceláře, jak se rodil její 
úspěch a v čem spočívá věhlas této jedničky v právnické branži, která má dnes přes tisíc klientů, nepřetržitě rostla 
i v době globální finanční krize a sbírá prestižní ocenění za odbornost a kvalitu služeb, výjimečnou značku i nejžá-
danějšího zaměstnavatele v oboru.

Jaroslav Havel  (foto: Martin Kovář)

Klientská zóna a recepce pražské kanceláře  
Havel, Holásek & Partners ve Florentinu
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Exkluzivní klubová zasedací místnost pražské kanceláře Havel, Holásek & Partners ve Florentinu 

včetně končící pražské pobočky jedné z ce-
losvětově největších kanceláří Norton Rose 
Fulbright. V součtu se počet právníků za 15 
let navýšil více než třicetinásobně; v součas-
né době Havel, Holásek & Partners sdružuje 
ve svých kancelářích v Praze, Brně, Ostravě 
a Bratislavě přes 180 právníků, osm desítek 
studentů a celkem cca 500 spolupracovníků 
včetně zaměstnanců spolupracující agentury 
Cash Collectors.

Prestižní firma si vyžaduje 
prestižní adresu 
Začátkem roku 2014 se také pražská centrála 
Havel, Holásek & Partners přesunula ze své-
ho původního sídla v Ungeltu na Starém Měs-
tě do moderního administrativního komple-
xu ve Florentinu. Nejen objekt, ale i samotné 
interiéry advokátní kanceláře umocňují pres-
tiž a jsou hodny ocenění.

Tuto „dobrou adresu“ získala také Akademie 
Havel, Holásek & Partners - vzdělávací insti-
tut založený v témže roce s cílem nabízet kli-
entům i zaměstnancům kanceláře vzdělávání 
v oblasti práva a managementu na té nejvyšší 
úrovni. Jejími hlavními lektory jsou špičkoví 
akademici, spolutvůrci nového občanského 
zákoníku a velkých komentářů k němu. 

Osobnost značky – Jaroslav Havel
Odvyprávěli jsme ve zkratce příběh největší 
a nejznámější české advokátní kanceláře. Ne-
odmyslitelnou osobností, která za ní od po-

čátku stojí a strategicky ji vede, je zakládající 
a řídící partner, který také propůjčil značce 
svoje jméno – Jaroslav Havel. 

Při ohlédnutí se za patnáctiletou historií 
firmy on sám uvádí: „Začali jsme v nejhorší 

možné době. Žádná kancelář patřící ke špici 
nezačínala od nuly jako my. Pro nás je však 
celé ty roky klíčové, že stále děláme prá-
ci, v níž vynikáme a která nás baví. Během 
15 let jsme vytvořili důvěryhodnou firemní 
značku, kterou klienti dobře znají a sami vy-
hledávají, neboť vědí, že jim dokážeme vždy 
poskytnout rychlé a kvalitní služby. To je pro 
nás velkým závazkem i motivací pro nadchá-
zející období, v němž chceme být i nadále 
mladou, chytrou a inovativní firmou, která 
se nejenom učí od těch nejzkušenějších, ale 
i sama udává trendy.“

Lidé ve firmě & TOP zaměstnavatel
Jaroslav Havel si dobře uvědomuje, že hlav-
ním kapitálem firmy jsou lidé – od nich se 
odvíjí kvalita poskytovaných služeb a tedy 
i spokojení a věrní klienti. „Od začátku jsme 
chtěli pracovat s těmi nejšpičkovějšími práv-
níky a jsem rád, že se nám to dlouhodobě 
daří,“ říká Havel. Firma podle něj klade velký 
důraz na získávání a další rozvoj talentova-
ných začínajících právníků i seniorních ad-
vokátů s širokou praxí a zkušenostmi. O tom, 
že to dělá dobře, svědčí, že je Havel, Holásek 
& Partners opakovaně nejžádanějším zaměst-
navatelem v oboru práva dle soutěže TOP 
Zaměstnavatel.

„V naší firmě, která hodně cílí na podnika-
telské prostředí, zároveň dbáme na to, aby 
se naši právníci neustále vzdělávali nejen 
v právu, ale i v oblastech, jako je obchod, 

management nebo finance. S těmito znalost-
mi, které většinou nezískali během studia 
na právnické fakultě, mohou lépe pochopit 
potřeby klientů. Zároveň jim otevírají dveře 
k elitním manažerům a majitelům firem, s ni-
miž pak mohou snáze navázat dlouhodobější 
spolupráci. Na hospodářských výsledcích 
naší kanceláře vidíme, že se takovýto přístup 
dlouhodobě vyplácí,“ říká Jaroslav Havel. 
V souvislosti s patnáctým výročím také proto 
Havel, Holásek & Partners podporuje vydá-
vání nejlepší světové manažerské literatury 
a na český a slovenský knižní trh nově přines-
la několik špičkových titulů, které rozdává za-
městnancům i klientům. 

Práce v takto velké kanceláři ale není pouze 
o jednotlivcích – kancelář vždy hledala zá-
roveň i týmové hráče. „Pracujeme v týmech, 
které nejsou sestaveny jen podle právnických 
specializací, ale i podle jednotlivých podni-
katelských oborů, což pomáhá lépe porozu-
mět oblastem, v nichž naši klienti podnikají. 
Jednotlivé projekty řídí seniorní právníci se 
širokými praktickými zkušenostmi z daného 
podnikatelského oboru za podpory specialis-
tů na příslušné oblasti práva. Zároveň klade-

me důraz na to, aby nově příchozí právníci 
včetně studentů, kteří jsou u nás na praxi, 
pracovali dohromady se svými zkušenějšími 
kolegy a co nejvíce se od nich díky tomu na-
učili,“ vysvětluje Havel. S finančním řízením, 
marketingem či personalistikou pomáhá ve-
dení firmy profesionální management slože-
ný ze špičkových profesionálů v daném obo-
ru. Ten má právníkům co nejvíce odlehčit od 
jejich neprávnické agendy a nabídnout jim 
maximální podporu tak, aby se mohli věno-
vat pouze klientům, sebevzdělávání a koučo-
vání svých mladších kolegů. Firma však ne-
investuje pouze do kvalitních zaměstnanců, 
ale i do nových technologií, které podporují 
rozvoj jejích obchodních strategií. 

Ocenění značky Havel, 
Holásek & Partners
Havel, Holásek & Partners si přitom nezaklá-
dá jen na poskytování špičkových právních 
služeb a klientském servisu, profiluje se 
také jako ekonomicky stabilní firma a silná 
značka. Podle kritérií, jakými jsou známost, 
budování brandu, inovace nebo prestiž, byla 
kancelář trojnásobně oceněna titulem Czech 
Business Superbrands, monitorujícím nej-

lepší značky na trhu. Získala také řadu dal-
ších ocenění týkajících se značky či ekono-
mické stability, jako je např. zařazení mezi 2 
procenta ekonomicky nejstabilnějších firem 
v České republice podle žebříčku ČEKIA Sta-
bility Award nebo loňské umístění v žebříč-
ku Štiky českého byznysu.

Advokátní kancelář je dle počtu nominací 
a titulů dosavadních ročníků soutěže Práv-
nická firma roku nejúspěšnější a nejkom-
plexnější kanceláří v ČR i na Slovensku. Nej-
lepší právnickou firmou v ČR byla kancelář 
také opakovaně vyhlášena prestižní britskou 
ratingovou agenturou Who’s Who Legal, a to 
celkem pětkrát za posledních šest let. Mezi-
národní ratingová agentura International 
Law Office (ILO) ji v posledních pěti letech 
třikrát vyhlásila klienty nejlépe hodnocenou 
firmou v České republice. 

Děkujeme za všechny poskytnuté informa-
ce a přejeme naší nejúspěšnější advokátní 
kanceláři Havel, Holásek & Partners další 
roky na výsluní!

Blanka Bukovská

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město | www.havelholasek.cz

Moderní administrativní komplex Titanium  
– sídlo brněnské pobočky Havel, Holásek & Partners 
od roku 2015 
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V kráse neexistují žádné limity,
tak jako v designu

neexistuje okamžik uspokojení
V roce 2017 uplyne 35 let od otevření atelieru a studia Blanka Matragi - Haute Couture v Bejrútu. Uznávaná módní Návrhářka 
BM se rozhodla toto výročí oslavit galavečerem 11.listopadu 2016 v Obecním domě v Praze velkolepou show ve Smetanově síni 
kolekcí Ready-to-Wear a Couture. „Bez základních přírodních živlů - půdy, vody, vzduchu i ohně by život na naší Zemi neexis-
toval, proto i já se v kolekci "Elements" v této pohnuté době navracím ke kořenům a svým dílem chci přispět k úsilí o záchranu 

planety,“ uvádí umělkyně. Měli jsme tu čest, že našemu časopisu poskytla Blanka Matragi při této příležitosti rozhovor.

Ohlédněme se nejprve za prvními projevy oje-
dinělého talentu Blanky Matragi. 
Jaký byl na samém počátku její příběh…
Příběh Blanky Matragi (tehdy Kyselové) zná 
asi každá holčička, slečna či dáma v letech, 
pro které móda znamená svět. Byl už mno-
hokrát sepsán a zveřejněn, takže spousta lidí 
ví, že je to doslova pohádkový příběh mladé 
dívky, jedné ze tří sester narozených obyčej-
ným českým manželům v malém městečku 
na Českomoravské vrchovině.

Na rodiče vždy vzpomíná Blanka s úctou 
a obdivem, zdědila po nich spoustu vlastnos-
tí, které uměla v životě využít. Byl to tatínek, 
pod jehož rukama od malička viděla kouzlo 
broušení skla a který mlčky sledoval touhu 
své výstřední dcery po šicím stroji a také jí 
ho opatřil. Po mamince zase Blanka zdě-
dila tvořivost, postoj k oblékání touhu 
nebýt běžným průměrem. Ať již Blanka 
studovala Střední uměleckoprůmyslo-
vou školu sklářskou v Železném Bro-
dě nebo potom Vysokou školu umě-
lecko průmyslovou, vždycky cítila 
požehnání svých rodičů vedených 
touhou, aby se jejich děti 
posunuly výš a dál 
než měli příležitost 
sami. Ještě na vysoké 
škole vyhrává soutěž 
o námětovou kolekci pro 
olympiádu v Moskvě. Vysoká 
škola velmi ovlivnila její tvorbu, 
ať již je to například výrokem její 
profesorky „Není umění udělat 
něco velkého z velkých prostřed-

ků, ale vykřesat z ničeho ohňostroj“, který se 
stal Blančinou celoživotní zásadou. Také její 
profesor, vynikající typograf, ale i kaligraf Jan 
Sopler navrhl písmena jejího loga, do kterých 
zaklel Blančiny vlající vlasy a veškerou ener-
gii – to je právě ten vtip dobrých log.

Blanka se v posledním roce studia na 
UMPRUM provdala za Libanonce studující-
ho v Čechách a odešla s ním v roce 1980 do 
Bejrútu. V dr. Ing. Makramovi Matragi, CSc.
našla nejen manžela, celoživotního partnera, 
ale tvoří spolu umělecký tým. Již v roce 1982 
otevírá Blanka Matragi na hlavní bejrútské 
třídě Hamra svůj módní salon Blanka Haute 
Couture. Byla to její ctižádost, zbrklost i od-
vaha, která ji posunula až na výsluní módní-
ho světa.

A co sama považuje módní návrhářka a desig-
nérka za svoje největší úspěchy?
„Největší úspěch je pro mě to, že díky mojí 
profesi mohu komunikovat se světem a ten 
svět na to reflektuje. Dostávám zajímavé vý-
zvy, pozvání na různá sympozia, přednášky, 
meetingy. Nedávno jsem byla pozvaná mini-
strem zahraničních věcí Gebranem Bassi-

lem přednášet na libanonské Diaspora 
Energy pro tisíc lidí, kde jsem byla jako 

jediná úspěšná trvale žijící v Libanonu, 
který jsem neopustila přes všechny 

ty nepokoje. Souběžně s mým pro-
slovem se promítal sestřih mojí 

přehlídky „RETURN OF THE 
PHOENIX“. Přednášela jsem 

pro nejúspěšnější business-
many, vědce, pro úspěšné 
podnikatele z celého světa, 

kteří se sjeli do Libanonu. A to 
je pro mě právě to, co považuji za 
úspěch, že mohu jím inspirovat 
jiné úspěšné lidi. Velice si také 
vážím toho, že jsem během své 
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kariéry měla možnost setkávat se s úžasnými 
lidmi, kteří motivují svět, starají se o planetu, 
zachraňují zvířata v Africe, ale také s různými 
vědci, lékaři, kteří pomáhají lidem, s mecená-
ši a mnoha dalšími lidmi, kteří za sebou něco 
významného nechávají.“

Proslavila jste se modely pro princezny, ale 
vaše tvorba sahala do mnoha oborů designu. 
Jaké výzvy ráda přijímáte a v jakých odvětvích 
se objevil Váš design?
„Úžasnou poctou je pro mě také to, že jsem 
vyzývána do nejrůznějšího průmyslového 
a experimentálního designu. Od skla, por-
celánu, šperků, různých bytových doplňků 
až třeba po sochu z bronzu. Prostě to je pro 
mě takový akumulátor, který mě dobíjí, že si 
vlastně mohu odskočit od té rutinní oděvní 
tvorby do jiných odvětví a vlastně si tam tro-
chu dokázat, o čem je design. Soustavně se 
také zajímám o nové technologie, které mě 
fascinují. Různé firmy z celého světa mě oslo-
vují. Nyní jsme vynalezli zcela nový úžasný 
materiál ve 3D efektu, na kterém se vývojově 
pracovalo dva roky a bude právě představen 
na mém Gala fashion show Elements, kde 
z něj modeluji úplně nové polohy šatů.“ 

Váš příběh je natolik poutavý, protknutý úspě-
chy, zkušenostmi z rozdílných světů i pokorou, 
že není divu, že první kniha vydaná v Čechách 
o Vašem životě a tvorbě se hned vyprodala. 
I druhá kniha – Jedu dál - jež není žádným 
pohádkovým příběhem ani románem pro 

ženy, je Vaší zpovědí o nejčerstvějších prožit-
cích, které svým obsahem zajímají i mužské 
čtenáře. Otevřeně zde hovoříte o svých pá-
dech a vzestupech, odkrýváte své rozčarová-
ní a zkušenosti z našeho českého prostředí, 
vyprávíte s pokorou o světě tak, jak umí jen 
člověk, který prožil válku a viděl umírat lidi. 
Máte v plánu vydat ještě další knihu o Vašem 
životě?
„Mým přáním by bylo vydat krásnou objem-
nou biografickou knihu, kde by se ukázala 
moje všestranná tvorba právě od oděvů až 
po všechny ty sochy a lustry. Taky bych zmí-
nila moji spolupráci s Lasvitem, moje lustry 
se prodávají v galerii Londýně, v Dubaji atd. 
Moji knihu bych tedy chtěla se všemi svými 
návrhy, glosami, filozofickými úvahami. Také 
bych v ní chtěla mít, jak se dívám na design, 
že v kráse neexistují žádné limity, tak jako 
v designu neexistuje okamžik uspokojení - to 
je pro mě vlastně takové motto.“

Stále cestujete mezi dvěma světy. Máte dva 
domovy? Považujete se za Češku? 
„Vždycky jsem byla a budu Češka. V Libano-
nu jsem našla domov. Libanon mi umožnil 
udělat kariéru, jaké bych nikdy v Čechách 
nedosáhla, ale kořeny mám tady. Člověk bez 
kořenů je zoufalec, který vlaje ve větru a jeho 
duše se trápí. Znám řadu Čechů žijících ve 
světě. Nejnešťastnější jsou ti, kteří se od rod-
né země zcela odstřihli. A nezachrání je ani 
to, že jsou bohatí, úspěšní a slavní. Místo, kde 
jste prožili dětství, je jenom jedno.“

Žena mnoha 
uznání a ocenění
Neutuchající energie Blanky Matragi, 
smysl vcítit se a talent mnoha směrů ji 
dostaly až na nejvyšší světovou úroveň 
módy. Její tvorba byla oceněna mnoha 
mezinárodními uznáními – například 
v roce 2002 převzala mezinárodní 
cenu Salvadora Dalího, roku 2003 zís-
kala titul Významná česká žena ve svě-
tě, byla ji udělena cena Gratias Agit od 
Ministerstva zahraničních věcí, v roce 
2008 pak cenu Lady Pro od panevrop-
ské společnosti pro kulturu, vzdělání 
a vědecko-technikou spolupráci a moh-
li bychom jmenovat další.

www.facebook.com/BLANKA.MATRAGI.official/
www.blankamatragi.cz/
www.instagram.com/blanka_matragi_designer/

Tvorbu této významné módní ikony máte možnost spatřit 11. 11. 2016 na velkém galavečeru 
s módní přehlídkou na téma “ELEMENTS“. Celá show bude doplněna o zajímavé efekty zadní pro-
jekce a doprovázena nejnovější hudbou. Modely budou představovány vybranými topmodelkami 
a oslava bude dále pokračovat galavečerem v salóncích Obecního domu. Blanka Matragi ke Gala 
fashion show ELEMENTS uvádí: „V mé 35leté tvorbě se tyto atributy elements vždy prolínaly ne-
jen v mých oděvních a sklářských dílech, ale zároveň i v experimentálním průmyslovém designu. 
V této kolekci bych chtěla spojit své dosavadní zkušenosti a ukázat vývoj v mém tvůrčím procesu, 
obohacený o nejnovější technologie nejen v materiálech, ale hlavně v přístupu a používání mých 
autorských inovačních nápadů v 3D efektu s optickými iluzionistickými prvky. Chtěla bych vzkázat 
skrze Elements – ochraňujme si planetu! A snad i předám přes můj oděvní projev trochu pozitivní 
energie a nabiju lidi, abychom byli všichni šťastní a optimisticky naladěni “.

www.matragi-elements.cz
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První značková prodejní galerie Moser v Praze 
byla otevřena v paláci Černá růže na pražské 
ulici Na Příkopě již v roce 1925. Na stejném 
místě se po celé generace až dodnes předsta-
vují vždy nové kolekce stejně, jak tomu bylo 
letos na začátku května. Na letošní kolekci se 
podílel kromě dalších umělců i výtvarník a pe-
dagog prof. Milan Knížák, který se o Moseru 
vyjádřil nejen jako o sklu králů, ale i královi 
skla. Jaké jsou ambice vaší společnosti dostát 
takto honosným označením?
„Ano, je tomu skutečně tak, Moser je nazýván 
zcela opodstatněně sklem králů. Výrobky vy-
nikající svou čistotou, brilancí, elegancí a kla-
sickými proporcemi se již brzy po založení 
sklárny Moser staly výsostným 
majetkem královských rodů, 
prezidentů a jiných význam-
ných osobností na celém 
světě. Anglický král Eduard 
VII., norský král Haakon VII., 
anglická královna Alžběta II., 
španělský král Alfons XIII., 
československý prezident To-
máš Garrigue Masaryk, papež 
Pius XI., perský šáh a mnoho 

Křišťál Moser není třeba představovat nikomu u nás ani ve světě. Příští rok tomu bude 160 let, kdy Ludwig Moser, tvořivý 
a talentovaný rytec skla, založil v lázeňském městě Karlovy Vary firmu nesoucí jeho jméno. Sklárna Moser dodnes navazuje 
na nejlepší tradici českého sklářství. Ve světovém měřítku reprezentuje vrchol řemeslné rukodělné výroby v oblasti luxusního 
nápojového a dekorativního křišťálu. Výrobky vynikající svou čistotou, brilancí, elegancí a klasickými proporcemi se brzy po za-
ložení firmy staly honosným majetkem královských rodů, prezidentů a jiných významných osobností na celém světě. Díky této 
tradici je křišťál Moser označován jako „sklo králů“. Při příležitosti uvedení nové kolekce Design Moser 2016 náš časopis 
položil několik otázek novému předsedovi představenstva a řediteli sklárny Petru Šulcovi. 

Tradici nesoucí křišťál Moser
s přesahem do budoucna 

PRODEJNÍ GALERIE MOSER
Praha, Na Příkopě 12, tel.: 224 211 293,
e-mail: pha-prikopy@moser-glass.com

Praha, Staroměstské nám. 603/15, tel.: 221 890 891, 
e-mail: pha-star@moser-glass.com

Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 46/19, tel.: 353 416 136, 
e-mail: kv-dvory@moser-glass.com

Karlovy Vary, Tržiště 7, tel.: 353 235 303,
e-mail: kv-trziste@moser-glass.com

Nastoupil jste na pozici ředitele světoznámé 
značky. V čem vy osobně ji považujete za vý-
jimečnou a unikátní?
„Především samotný produkt je jedinečnou 
záležitostí, kterou umí vyrobit jen velmi málo 
lidí na světě. Unikátní bezolovnatá sklovina, 
vyráběná od roku 1893 v manufaktuře Mo-
ser, byla něčím naprosto nadčasovým. Dnes 
by se to, co dělali naši předchůdci, nazývalo 
ekologické a bylo ceněno při neodvratných 
snahách o vyloučení olova z oblastí našeho 
života, kde může být škodlivé. Tato sklovina 
bez olova byla tehdy naprostým unikátem 
a je dodnes. Je náročnější na zpracování, je 
daleko tvrdší, což ve výsledku znamená i lai-
kem rozpoznatelné jasné a ostré hrany a vý-

raznější vzhled. Možná právě ona tvrdost im-
ponovala Ludvíku Moserovi, protože on sám 
jako vynikající rytec věděl, že umožní tvorbu 
mistrovských rytin. 

Další unikátností moserovského křišťálu je 
jeho barevnost chráněná tajnou recepturou. 
Nikdy za její historii se nepodařilo zkopírovat 
ji přesně. Pastelové a svěží barvy Moser jsou 
daleko průhlednější a jasnější než jiné barev-
né sklo. Všem generacím před námi se poda-
řilo unikátní výrobu těchto barev zachovat.

Rovněž významným aspektem unikátnosti 
našeho produktu je to, že jako protipól uni-
formity a globalizace světa je naštěstí stále 
více milovníků krásy a dokonalých věcí, 
a náš křišťál je nadčasový. Přesto, že vkus se 
mění geograficky, v každé zemi je vnímám 
jinak, náš křišťál si dokáže získat milovníky 
různých vkusů. Takovým důkazem, že s tou 
globalizací to není až tak strašné, pro nás bý-
vají světové výstavy, které jsou kotlem nejrůz-
nějších pojetí krásy.

Také tradice, historie značky a rukodělné 
řemeslo v současnosti zvyšuje poptávku po 
našem křišťále. Už jen fakt, že náš výrobek 
projde například rukama třiceti lidí, kteří 
skutečně něco umí – od vyfouknutí až po ry-
tinu, můžete si být jisti, že darujete v podobě 
křišťálu Moser skutečně hodnotný dar.

Jedinečností našich výrobků je ovšem 
i možnost výroby na míru podle příběhu 
člověka, který chce náš křišťál do své sbírky 
nebo pro někoho jako jedinečný dar. Někdy 
bývá i smluvně ošetřeno, že se jedná o jedi-
ný vyrobený kus, ať už se jedná o šperkovni-
ci pro princeznu nebo unikátní sportovní 
či vědeckou trofej. Není vůbec obvyklé, že 

by luxusní značka možnost individuálně 
vyrobeného originálu nabízela. Další 

možností vdechnout daru či třeba své 
výbavě pro nový dům neopakovatel-

nou jedinečnost, je třeba nápojo-
vá souprava s vlastním erbem, 

monogramem či logem nebo 
dekorativní předmět s vlast-

ním námětem umělecké 
rytiny.“

dalších ctěných osobností podlehlo kouzlu 
luxusních nápojových souprav a dekorativ-
ního křišťálu Moser. Ale dávno nejsme již 
jen křišťálem pro krále, ale pro všechny, kdo 
ocení duši skla a mistrovské umění. Některé 
naše sety jsou ve světě považovány za moder-
ní design a nikdo nevěří, že se vyrábí několik 
desítek let. Z každé naší nové kolekce se po-
stupem času ukáže, který kandidát se stane 
nadčasovým a bude se prodávat třeba i za sto 
let. Tak jako například váza Hruška od naše-
ho sklářského výtvarníka a uměleckého ředi-
tele sklárny, za kterou získal Cenu veřejnosti 
prestižních cen Czech Grand Design 2012, 
je velice žádaná a prakticky ji nelze koupit. 
I ona se hodí do každého moderního interi-
éru. V tom je naše práce tak krásná, že pokra-
čujeme stále jako další generace v tom, co se 
začalo již téměř před 160 lety, a křišťál Moser 
je „in“ i dnes. Je to ale zároveň i velká zodpo-
vědnost nepřetrhnout tuto nit a předat ji i ge-
neracím po nás. Proto spolupracujeme nejen 
s mladými návrháři a umělci, ale naštěstí se 
již vrací i doba, kdy skláři začali vnímat svoje 
řemeslo jako poslání. Celosvětově je trendem 
oceňovat ruční práci a řemeslo, a proto jsme 

rádi, že i sklářský um je dnes považován rov-
něž mladými jako něco úctyhodného. I mladí 
lidé chtějí tvořit něco krásného. A to mě těší.“ 

Takže věříte, že výrobu křišťálu Moser se po-
daří předat i dalším generacím. V čem ještě 
vidíte budoucnost vašich produktů? 
„Produkty Moser zvyšují stále svoji hodno-
tu bez přerušení od samého zrodu firmy. 
Už dlouho je proto patrné, že se naše vý-
robky stávají také investičním předmětem. 
Právě tím, že je řemeslo stále vzácnějším 
a uznávanějším, se nejen limitované edice 
uměleckých dekorativnách předmětů, ale 
i běžné kříšťálové výrobky Moser stávají i do 
budoucna jednoznačně zhodnocenou inves-
ticí. Z toho také plyne zájem o náš křišťál jako 
o luxusní dárkový předmět. Obdarovaný ho 
rozhodně nikdy nevyhodí a vždy si na dárce 
při pohledu na něj vzpomene. To všechno, 
co jsem jmenoval, myslím předurčuje naše 
nehasnoucí snahy, aby křišťál Moser byl ne-
jen sklem králů, ale i králem skla.“

Děkuji za rozhovor
Blanka Bukovská

Moser

Mary Donaldson a Frederik, dánská královská svatba

Letizia Ortiz a prince Filipe, španělský královský pár

královna Velké Británie Alžběta II.  
a prezident ČR Václav Klaus

Váza Hruška, design Lukáš Jabůrek, vítězný design 
"Ceny veřejnosti Czech Grand Design 2012"

Kolekce
Splendid
vyráběná
od roku 1911.
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Filozofie značky KARE
Již od roku 1981 společnost KARE překva-
puje své fanoušky a maloobchodní partnery 
po celém světě nesrovnatelnou a nevyčer-
patelnou škálou nového nábytku, osvětlení 
a bytových doplňků, které vyjadřují inten-
zivní vášeň pro design. Jürgen Reiter a Pe-
ter Schönhofen 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.

KARE v Čechách
A jak se dostala tato ikonická značka na český 
trh a co pro něho značka znamená, to našemu 
časopisu prozradil Leoš Marek Sadil, výkonný 
ředitel řetězce KARE. Když vzpomíná na prv-
ní moment, kdy spatřil prezentaci Kare v Salo-
ne del Mobile v Miláně, byla to láska na první 
pohled. Byl ve správný čas na správném místě 
a franchisu této značky pro Českou republi-
ku získal. Jeho prvním oblíbeným objektem 
z kolekce Kare byla vinotéka připomínající 
tvar lodě “Shelf Boat Trip Vino”, protože rád 
navštěvuje moravské vinařství Šlechtitelka 

a jachting je jeho velkou vášní, jak říká s úsmě-
vem. Ale on sám nám o značce pověděl více: 
„KARE je nekonvenční nábytkářská firma, 
která striktně odmítá run-of-the-mill koncep-
ty, funguje strategicky s citem pro trh a zajiš-
ťuje trvalý úspěch s revolučními myšlenkami 
vybavovat interiéry. Její nesrovnatelná škála 
produktů nábytku, osvětlení a dekoračních 
doplňků kloubí v sobě fascinující objevy z ob-
skurních řemeslnických dílen a trochu bláz-
nivé, ale jedinečné kusy nábytku vytvářející 
“wow” efekt a láskyplné řemeslné zpracování 
nábytku z masivního dřeva, který oceňují zá-
kazníci celý život. Design KARE nelze popsat, 
ten se musí vidět. A z toho důvodu vzniklo 
také KARE Café, aby si lidé v klidu, při sklen-

Se společností BertolucciDesign, která se od počátku svého působení orientuje na import originálních interiérových prvků 
k nám přímo z Itálie a každý rok postaví kolem 40 nových bytů a dalších 20 zrekonstruuje podle individuálních přání 
klienta, je neodmyslitelně 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 desetiletí byl Design by KARE prezentován jako individuální 
tok nápadů pro vybavení bytu a originálního, autentického sortimentu. 

ce vína nebo alespoň při kávě mohli pár de-
signových kousků prohlédnout, prolistovat 
si v klidu katalog, obklopeni krásou nekon-
venčností, designem… KARE je pro nadšence, 
kteří touží po originalitě a přejí si, aby interiér 
odrážel jejich osobnost,“ vysvětluje filozofii 
značky Leoš Marek Sadil. „KARE není pouze 
obchod s nábytkem, ale jde o přijetí nového, 
odvážného, až nestydatého životního stylu."

KARE Café
Novinkou je jeden naprosto jedinečný pro-
jekt- KARE Café, který se jako první na svě-
tě zrodil nápadem majitele české franchisy. 
Jde o spojení kavárny, freshbaru, restaurace 
a showroomu designového nábytku. Citlivě 
zvolený nábytek z dílen KARE Design tvo-
ří prostor kavárny, na druhé straně se pak 
nachází showroom s atraktivním nábytkem 
a designovými doplňky, které si host kavár-
ny může prohlédnout při popíjení kávy. 
Tento nábytek si může obstarat do své firmy 
i k sobě domů. Vše, co uvidí v kavárně, je 
zkrátka možné zakoupit.

Dobrá adresa, atraktivní nabídka nápojů 
i pokrmů a především oku lahodící prostory 
na ploše o velikosti 350 m2, to je KARE Café, 
kde posezení je nevšedním zážitkem – este-
tickým i gurmánským. Zásadním momen-
tem při přípravě jídla je zde vždy přístup 
šéfkuchaře a současně čerstvé suroviny. Ze 
základních surovin dokáže šéfkuchař Ma-
rek Pel vytvořit lahodné dílo, které potěší 
chuťové pohárky všech labužníků. Úspěšně 
absolvoval různé kurzy včetně molekulární 
gastronomie a známé jsou mu i nejvyšší gas-
tronomické mety, jako byla spolupráce s 3* 
Michelin šéfkuchaři. K dispozici je zde škole-
ný a vždy příjemný personál, který vám rád 
představí mimo jiné i molekulární kuchyni 
nebo show výroby dusíkové zmrzliny.

Také nápojový lístek nabízí velmi atraktivní 
položky. Můžete zapomenout na běžné ku-
pované džusy, vše je čerstvé. Vyzkoušet zde 
lze také nápoje ze superfood, jsou zdravé 
a chutnají fantasticky. Každý týden je navíc 
k výběru originální menu od šéfkuchaře, 
bagety a saláty. V KARE Café také naleznete 
čerstvé pečivo Breadway. 

Dodavatelem fantastických vín, u nichž je 
oceňován především jejich odrůdový cha-
rakter a čistota, umocněný vysokou přírodní 
vyzrálostí hroznů z přísně limitované sklizně, 
je Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pav-
lovice, navázala na tradici „Zemské révové 
školy“ založené v roce 1901, k jejímuž odka-
zu se hrdě hlásí. Byla zde vyšlechtěna odrů-
da André a započaty práce na vyšlechtění 
odrůd Pálava, Aurelius a Agni. Cílená selekce 
z nejlepších klonů udržovacího šlechtění ve 
spojení s půdními a klimatickými podmínka-
mi, tzv. „terroir“, tvoří základ pro vypěstování 
výborné suroviny, převážně v nejvyšší jakos-
ti, pro výrobu přívlastkových vín, která tvoří 

více než 90 % produkce. Majitelé - manželé 
Poliakovi, vybudovali významné rodinné vi-
nařství a zároveň místo vhodné pro odpoči-
nek ve vinařském penzionu André.

Rozmanitost využití prostor KARE Café
Prostory jsou sympatické svým unikátním 
konceptem a jsou vhodné i pro pořádá-
ní nejrůznějších firemních i rodinných 
akci. Kavárna kombinovaná s designovým 
showroomem nabízí vnitřní i venkovní pro-
story (v létě venkovní zahrádka). Kapacita 
vnitřního prostoru je cca 45 míst k sezení, 
celkem pak můžeme uvítat asi 60 - 100 hos-
tů. Pronájem celého prostoru je možný po 
dohodě zdarma. Pro uzavřenou společnost 
s objednaným cateringem je vyhrazen pro 
večeře, rodinná setkání, oslavy, školní večír-
ky, odborná školení, firemní setkání a pre-
zentace, teambuildingy, vánoční, novoroční, 
tematické a jiné slavnostní akce.

Kavárna disponuje barem, menším tanečním 
parketem, nabízí vlastní technické zařízení 
(mikrofon, projektor - možnost prezentace 
na plazma obrazovce, ozvučení ( hudba v ce-
lém prostoru), zajištění DJ ‘s, hudebního vy-
stoupení či dalších vystupujících po dohodě. 
Po celou dobu akce je k dispozici vyškolený, 
profesionální, dynamický a přátelský perso-
nál KARE.
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Provokující, odvážný,
až nestydatý životní styl



možnost poradit se s personálem prodejen 
a zorientovat se v tak širokém sortimentu 
vzorů a kvalit materiálů. 

Sortimentní paleta je široká
Jak již bylo zmíněno v úvodu, značka 
SCANquilt se zaměřuje na vybavení ložnice 
ve zdravém a moderním stylu. Znamená to, že 
pokud jde o přikrývky a polštáře, doporuču-
je výplně z dutých vláken vhodné i pro osoby 
trpící alergiemi. Výrobky se snadno udržují, 
lze je prát, jsou lehké, vzdušné, hřejivé, splý-
vavé a velmi příjemné na omak. Pokud jde 
o polštáře, nabízí škálu modelů poskytujících 

správnou oporu krční páteře, ale i garantující 
příjemný pocit měkkosti. Některé polštáře si 
můžete pro správnou výšku a pevnost dopl-
nit či naopak výplň odsypat. Z hygienických 
důvodů a k ochraně matrace každému, kdo 
nepoužívá matracové chrániče, je doporuču-
je. U povlečení každého zajímá, zda se musí 
žehlit, proto jsou velmi oblíbené hladké ne-
žehlivé satény, hebká úpletová Jersey povle-
čení nebo krepy a flanely. Velky výběr nabízí 

značka ale i u klasické bavlny a luxusních 
damaškových povlečení. Pestrá paleta vzorů 
uspokojí všechny věkové kategorie a nezapo-
míná se ani na nabídku v různých cenových 
úrovních. V široké škále barev a rozměrů 
doporučuje trvanlivá vypínací prostěradla 
s Lycrou, která pěkně drží tvar. Velmi oblíbe-
né jsou ručníky a osušky s bambusovým vlák-
nem, které je hebké a krásně osuší vaše tělo. 
Pokud jde o stolní program, nabízí SCANquilt 

ubrusy s nešpinivou úpravou nebo velký vý-
běr prostírání. A kdo si chce udělat radost 
hezkým dekoračním polštářkem, který osvěží 
Vaši pohovku, pak u této značky najde desít-
ky rozmanitých vzorů.

Vývoj materiálů, vzorů 
a barev v kolekcích
Jistě bude každý souhlasit, že výběr povle-
čení je záležitostí velmi individuální. Co se 
někomu líbí, jinému nikoliv. Napoprvé nás 
většinou zaujme vzor a barva a teprve pak 
se zajímáme, jaký je použitý materiál. Jestli 
je nám příjemný na omak, jak snadno se udr-
žuje, jestli se musí žehlit a zda je zapínání na 
knoflíčky nebo na zip. Někdo má ale jasno již 
předem a výběr má jednodušší tím, že vybí-
rá pouze vzory a barvy v nežehlivém saténu, 
v jemném úpletovém jerseyi. Jiný má oblíbe-
ný damašek či nedá dopustit v létě na krep 
či v zimě na flanel. Ze zkušeností lidí této 
značky je patrné, že při výběru materiálu na 
povlečení je stále nejoblíbenější 100% bavlna 
v různých provedeních. 

Zejména ve vzorech značka SCANquilt vy-
tváří a rozvíjí vlastní styl. Zná vkus českého 
zákazníka a snaží se mít velký výběr pro kaž-
dého. Nebojí se ale jít i do vzorů, které jsou 
netradiční a něčím zajímavé. Barevné kom-
binace, které zde považují za nadčasové, jsou 
přírodní odstíny bílé, smetanové a béžové, 
někdy kombinované s černou nebo s šedou. 
Stále oblíbené jsou hřejivé tóny oranžové 
přes cihlovou až k červené či svěží zelenkavé 
v různých sytostech přírodních tónů. V pale-
tě vzorů této značky naleznete kolekce kvě-
tin, abstrakce, ale i námořní motivy.

Více na www.scanqu
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Příběh značky SCANquiltPříběh značky SCANquilt

Vzhledem k zaměření našeho časopisu 
si neodpustíme zmínit příběh značky 
SCANquilt , který je vlastně i příběhem 
její majitelky – Ing. Ivany Šachové. Od-
vyprávěla nám ho celý již před 5 lety 
a uveřejnili jsme ho při příležitosti 20. 
výročí založení firmy. Nyní, při osla-
vách čtvrtstoletí na českém trhu, ho ale-
spoň ve zkratce připomeneme.

Příběh značky ve zkratce
Úplné počátky značky se odehrály ještě na 
sklonku socialistické éry Československa, 
v podniku zahraničního obchodu Centro-
tex. Když přišla revoluce, snahy některých 
zaměstnanců Centrotexu směřovaly k eko-
nomickému osamostatnění obchodních sku-
pin. To se však tehdy nedařilo, a tak Petr Šach 
byl jedním z těch, kteří se rozhodli začít vlast-
ní podnikání. Spolu se svým kolegou odešel 
z Centrotexu a založili si firmu SILEX – tehdy 
zaměřenou na vývoz metráže. V té době se 

k nim připojila i dnešní majitelka a ocitla se 
tak ve firmě, kde vztahy byly velmi neformál-
ní, vládla přátelská atmosféra, ale vysoké pra-
covní nasazení. Kdo tu dobu pamatuje, ví, že 
začátky byly skutečně pionýrské. Aby firma 
nebyla závislá jen na jedné komoditě, přišel 
Petr Šach záhy ještě s prozíravou myšlenkou 
doplnit běžící vývoz textilní metráže výro-
bou a prodejem přikrývek a polštářů, což by 
umožnilo zajistit si vlastní budoucnost. Ča-
sem život ale ukázal, že názory na další vývoj 
firmy mohou mít i společníci firmy rozdílný, 
a tak se dohodli, že po deseti letech pohodo-
vé spolupráce půjdou každý svojí cestou a ak-
tivity firmy se rozdělí. Petr Šach měl velký 
zájem zaměřit se nadále na složitější proces 
budování vlastní značky SCANquilt a zajišto-
vat výrobu zboží a jeho následný prodej. Jeho 
bývalý společník se rozhodl ponechat si pů-
vodní aktivity firmy zaměřené na vývoz textil-
ní metráže a založil si firmu novou. Pak přišla 
ale rána osudu a manžel paní Šachové náhle 
zemřel. Musela udělat další vážné rozhodnutí 
- zda se postavit do vedení firmy. Do té doby 
se lépe cítila na pozici v zázemí, i když svůj 
názor se nikdy nebála veřejně říci. Její úloha 
ve firmě byla vždy v obchodě a marketingu. 
Znala všechny obchodní partnery, převzít 
odpovědnost za obchodní vztahy firmy jí 
nedělalo problém, protože měla důvěru jak 
obchodních partnerů, tak i kolegů. Všichni 
jí drželi palce, což jí bylo v této velmi těžké 

životní situaci velkou oporou. No a závěr 
příběhu je již známý. Ivana Šachová sehrála 
ve vývoji značky SCANquilt neodmyslitel-
nou roli. A to tak důležitou, že byla objevena 
i organizátorkami soutěže Ocenění Českých 
Podnikatelek a zvítězila v roce 2010 v jejich 
prestižní soutěži v kategorii velká firma.

Filozofie a prodejní koncept značky
Filozofií značky SCANquilt je sledovat trendy 
ve vzorech, barvách a materiálech, vytvářet 
a rozvíjet vlastní styl, pro který ji zákazni-
ce vyhledávají, a za přispění příjemného 
a ochotného personálu prezentovat výrobky 
SCANquilt na vkusných prodejnách. Právě 
v duchu této filozofie představila společnost 
před dvěma lety nový prodejní koncept svých 
obchodů, kterým chce dostát pověstí dyna-
mické společnosti a přiblížit se nejmoderněj-
ším zahraničním trendům v této oblasti. 

Hlavní sdělení konceptu ve výrazové řeči 
architektů bylo přiblížit vzhled prodejen by-
tovému interiéru tak, aby na zákazníky už při 
prvním pohledu dýchla atmosféra moderní-
ho bydlení vybaveného kvalitním bytovým 
textilem. Zároveň však musela být zachována 
výstavní plocha, aby nedošlo k omezení sorti-
mentu. I v novém konceptu prodejen je sna-
hou značky mít velký výběr zboží. Podporuje 
přání každého mít interiér přizpůsobený co 
nejvíce vlastnímu vkusu, ať již je jakýkoliv. 
Zákazníci obchodů SCANquilt proto vítají 

Navzdory názvu, který navozuje dojem „severské“ značky, je SCANquilt ryze českou 
značkou, která právě slaví 25 let svojí existence. Se svými 43 prodejnami patří u nás 
k největším maloobchodním sítím specializovaným na bytový textil. Mezi hlavní 
produktové řady patří přikrývky a polštáře s výplněmi z dutých nealergenních vlá-
ken. Společnost SILEX, vlastnící tuto značku, jako jedna z prvních začala v bývalém 
Československu právě přikrývky a polštáře z dutých vláken vyrábět. Na trhu však 
nyní zaujímá výsadní postavení především pro šíři více jak 600 vzorů a barev na růz-
ných materiálech povlečení, paletě barev a materiálů prostěradel, výběru polštářků, 
plédů, ubrusů, prostírání a utěrek, ručníků a županů. Značka SCANquilt se zaměřuje 
na vybavení ložnice ve zdravém a moderním stylu.

25 let zútulňuje a zkrášluje naše domovy

Máme pro Vás na závěr tip od značky 
SCANquilt, jak se obklopit létem i u vás 
doma. Převlékněte postele do vůní léta a ba-
rev moře, změňte povlaky na polštářcích 
a do vašeho domova vejde plno energie 
a optimismu!

Převlékat ložnici si můžete dovolit tak 
často, jak jen budete chtít. Pro letní měsíce 
jsou vhodná například saténová povlečení. 
V nabídce značky SCANquilt najdete dva 
typy bavlněného saténového povlečení 
podle stupně nežehlivosti. SATÉN je vysoce 
kvalitní tkanina v atlasové vazbě vyrobená 
z jemných přízí z dlouhovlákné česané bavl-
ny, která má nižší mačkavost, je splývavější 
a hladší v porovnání s klasickými plátnový-
mi tkaninami. Při vypnutí po praní a sušení 
v závěsu se velmi snadno žehlí.

Pokud už nechcete povlečení žehlit 
vůbec, vyberte si nežehlivý SATÉN PLUS 
nebo SATÉN DESIGN, které patří k tomu 
nejkvalitnějšímu, co značka SCANquilt na-
bízí. Vysoce hladká atlasová tkanina vytváří 
jemný přirozený lesk a speciální nežehlivá 
úprava zase zajišťuje nejvyšší schopnost re-
generace vláken po vyprání, proto povle-
čení nevyžaduje při sušení v závěsu žádné 
žehlení.

Vpusťte do ložnice
letní barvy!
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Z historického hlediska značka Prokop & 
Brož neaspiruje na titul "Tradiční český vý-
robce náramkových hodinek", přesto se po 
třech a půl letech může pyšnit pevným za-
kotvením na trhu a rostoucím počtem spo-
kojených zákazníků v tom nejprestižnějším 
segmentu.

PŘÍBĚH ZNAČKY
V jednom z posledních teplých dní podzimu 
2011 seznámil významný český novinář a mi-
lovník hodinek Jan Lidmaňský oba budoucí 
zakladatele. Prvotním motivem schůzky byla 
realizace unikátního projektu – kazety, kte-
rá měla být aktuální vizitkou všech českých 
hodinářů. Projekt se nakonec neuskutečnil, 
ale mezi Martinem Brožem a Janem Proko-
pem bylo zaseto semínko přátelství, respektu 
a chuti spolupracovat. 

Skloubení hodinářského mistrovství 
s atypickým designem pod značkou

Česká značka Prokop & Brož je zaměřená na zakázkovou výrobu náramkových hodinek, malých limitovaných a privátních 
sérií pro náročné klienty – individualisty. Je určena ro ty, kdo ocení do všech detailů promyšlený design, ergonomii, netra-
diční technicko-technologické detaily, ale především schopnost rychle reagovat i na velmi nezvyklá přání zákazníka.

22. listopadu oslovila Jana Prokopa společ-
nost Plzeňský Prazdroj, a.s., se zakázkou na 
design unikátních exteriérových hodin, blíz-
kých svým charakterem orloji. Orloji, který 
měl přispět ke zviditelnění 170. výročí zalo-
žení světoznámého pivovaru. Jeho realizace 
byla prubířským kamenem, který otestoval 
schopnost spolupráce obou mužů, a to i díky 
vražednému termínu 76 dní, které dostali na 
výrobu. Zkraje podzimu roku 2012 ukončil 
Jan Prokop své dlouholeté působení ve firmě 
ELTON hodinářská, a.s. a dal přednost atrak-
tivní perspektivě několik měsíců hýčkané 
vize úplně nové hodinářské značky Prokop 
& Brož, postavené na praktické kombinaci 
schopností obou zakladatelů. 

Především hodinářská zručnost Martina 
Brože přišla vhod v počátcích společné-
ho podnikání, a to díky jeho schopnosti 

poradit si s nejedním složitým 
technicko-technologickým problé-
mem, i když není po ruce nejmodernější 
počítačové a strojní vybavení. 

6. prosince 2012 oficiálně vznikla firma 
Prokop & Brož s.r.o. a v symbolický den 
19. 12. 2012 (1912-2012) představila odbor-
né i laické veřejnosti své první náramkové 
hodinky s dvojitým retrográdním mecha-
nismem. Ty byly věnovány uměleckému od-
kazu Františka Kupky, který na Podzimním 
salónu v Paříži roku 1912 představil své dva 
abstraktní obrazy, které způsobily revoluci 
ve způsobu výtvarného vyjadřování dalších 

generací umělců. Na vrcholu 
kreativní evoluce se drží i designér-

ské a konstrukční oddělení Prokop & Brož, 
které v plné míře využívá nejmodernějších 
počítačových technologií. Zákazníci tak 
profitují z rychlé zpětné vazby v podobě 
věrohodných fotorealistických vizualizací 
jejich budoucích hodinek a v uspíšení všech 
následných technicko-technologických a vý-
robních procesů. Firma je tak schopna vý-
znamným způsobem zkrátit čekání zákazní-
ků na vysněné hodinky, které vybočí z řady 
jakkoliv luxusní hodinářské konfekce a pod-
trhnou jejich individualitu.

Dodnes oba zakladatelé považují ony prv-
ní náramkové hodinky z 12kusové limitova-
né série František Kupka Salon d'Automne 
Paris 1912 za vlajkovou loď své produkce, 
i když už nedrží primát nejdražšího produk-
tu jejich firmy. Ten v letošním roce převzal 
unikátní kousek skleněného námořního 
chronometru - přesných lodních hodin re-
gulátorového typu. Unikát opustil Českou 
republiku v dubnu, aby našel místo na luxus-
ní jachtě zákazníka ze středního východu. 
Hodiny zaznamenaly takový úspěch, že hned 
přinesly objednávku na druhý kus.

V současné době probíhá výroba několika 
dalších kousků s tím, že jeden má firma v plá-
nu opět vystavovat na letošní Monaco Yacht 
Show na sklonku září!

Vlastní kolekce náramkových 
hodinek prezentuje vize zakladatelů
Doménou značky Prokop & Brož ale přesto 
zůstávají unikátní náramkové hodinky, vyro-
bené dle individuální specifikace konkrét-
ních zákazníků. V pražském ateliéru, ve dru-
hém patře nádherného secesního domu na 
Václavském náměstí 10, tak zákazníci nalézají 
prostor pro realizaci svých atypických přání!
Zákazníci se mohou inspirovat kousky 
z vlastní kolekce, kterou firma za tímto úče-
lem třetím rokem buduje tak, aby prezen-
tovala vize svých zakladatelů o tom, jak by 
měly špičkové hodinky vypadat. V letošním 
roce bude komplet dokončená kategorie 
sportovních hodinek, z nichž inovativní 

model Hercule už je od prosince loňského 
roku v prodeji.

Letos ho doplní několik jeho dalších va-
riant i sesterský model Hector, který bude 
orientován poněkud purističtěji. Jeho kon-
zervativnější linie i použité materiály však 
nevylučují využít společná technická řešení 
unikátního Hercula.

Dokončená také bude pánská verze vol-
nočasových hodinek, které nesou pracovní 
název Freetime. Ty by měly nést podobné sty-
listické znaky jako model Hercule, jen jejich 
průměr by měl být ze 47mm redukován na 
43. Lišit se bude i absencí otočného kroužku, 
takže půjde o typické hodinky volnočasové-
ho stylu! 

Od tohoto modelu jsou po stránce desig-
nu i konstrukce kompletně dokončené pod-
klady pro výrobu i dvou menších verzí. Mezi 
34mm dámskými náramkovými hodinkami 
se tak nabídka rozšíří stejným směrem jako 
v pánské části kolekce.

Verze o průměru 38mm pak vykrývá ne 
velkou, leč stále ještě početnou skupinu zá-
kazníků, kterým aktuální trend nevyhovuje 
a hledají alternativu v konzervativnější veli-
kosti hodinek.

Ať už si zákazník vybere za základ svého so-
litéru něco z páteřní kolekce nebo půjde úpl-
ně jiným designovým směrem, firma Prokop 
& Brož je připravená se postarat o realizaci 
jakýchkoli přání!

www.prokop-broz.cz
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Ve světě je systém dodáván pod značkou 
Le Verre de Vin, na českém trhu pak 
systém pod značkou VINOJET výhradně 
distribuuje společnost VÍNOSERVIS s.r.o. 
Způsob prodeje kvalitního vína po skleničce 
je v Čechách a na Slovensku stále ještě 
v plenkách. Po třech letech výhradního 
zastoupení je na našem území přes 
50 instalací v různých typech podniků od 
bister, vinných barů a vinoték přes kavárny, 
restaurace, wellness resorty až po luxusní 
hotely jako například Mandarin Oriental 
Prague.

Počet provozovatelů, kteří se rozhodli 
touto správnou, ve světě tolik osvědčenou 
cestou, neustále přibývá. Naše vize revoluce 
v prodeji kvalitních vín po skleničce 
necílí jen na navýšení celkového objemu 
prodaného vína, ale především na neustále 
vzrůstající kvalitu nabízených vín.

Vzdělanější zákazník po vyzkoušení 
kvalitního vína si raději opakovaně připlatí 
za kvalitu, než aby ji nahrazoval kvantitou  
za nízkou cenu.

Ekonomika prodeje vín po skleničce hovoří 
zcela jasně. Provozovatel se zcela vyhne 
jakýmkoli ztrátám ve víně, díky garanci 
uchování nejméně 21 dní od prvního 
otevření lahve. Zákazník dostane víno vždy 
v takové kvalitě, jak jej vinař zamýšlel, a navíc 
odchází z podniku s pocitem extra péče 
a vědomím, že díky široké nabídce bude 
i jeho příští návštěva příjemným zážitkem.

VINOJET v podání společnosti VÍNOSERVIS 
s.r.o. přišel do České republiky shodou 
náhod. Pro hotel GALATEA v Kosmonosích 
u Mladé Boleslavi jsme hledali řešení, které 
by nám umožnilo nabízet širokou škálu 
kvalitních vín po skleničce. Po rešerši řešení 
dostupných na trhu jsme v roce 2013 na 
německý veletrh ProWein téměř rozhodnutí 
upsat se některému z takzvaných 
“hadičkových” systémů - chladící lednice, 
kde každá lahev je napojená na hadičku 
s vlastním výčepem. Vadila nám omezenost 
nabídky cca 8 lahví, velmi vysoká cena 
a finančně i časově nákladná sanitace 
a v některých případech nutnost příliš 
drahých servisních smluv. Předposlední den 
veletrhu jsme zcela náhodou objevili stánek 
britského výrobce Bermar International 
a objevili jejich systém Le Verre de Vin/
VINOJET.

Okamžitě jsme se zamilovali. Nejenže 
víno se systémem nikdy nepřicházelo do 
kontaktu, a systém tudíž nabízel práci 
s vínem před hostem včetně možnosti 
ochutnání a prezentace u stolu, ale systém 
jako jediný uměl uchovávat také šumivá 
vína. Večerní debata nad nově objevenými 
možnostmi probíhala až do brzkých ranních 
hodin a druhý den ráno jsme se vrátili 
rozhodnutí požádat zástupce Bermaru 
o možnost zastoupení.David Boxall, 
obchodní ředitel Bermar International 
nás přivítal slovy: „Věděl jsem, že vy dva 
se vrátíte.” Během 10 minut bylo vše 
dohodnuto a za tři týdny následovala na 

veletrhu smluvená návštěva přímo v sídle 
Bermar International v anglickém Ipswichi. 
Zde jsme absolvovali důkladné proškolení 
týkající se instalace různých konfigurací 
systému, včetně případného servisu 
a seznámili jsme se se všemi zaměstnanci až 
po nejvyšší vedení - pana Dicka Berresforda, 
který VINOJET vynalezl. Od června do 
poloviny července jsme strávili přípravou 
marketingových materiálů a identity nové 
značky tak, jak ji naši spokojení zákazníci 
znají dnes.

Razíme myšlenku, že nejlepší zkušenost 
je vlastní, a tak nabízíme provozovatelům 
podniků něco unikátního - zcela nezávazně 
a zdarma zapůjčíme systém na jeden 
měsíc každému, kdo to s nabídkou vín po 
skleničce ve svém podniku myslí vážně.

Cenou za zápůjčku je vlastní úsilí věnované 
výběru kvalitních vín a propagaci svého 
podniku s novou nabídkou vín mezi svými 
zákazníky. Je obvyklé, že hosté ocení 
možnost ochutnání celé palety vín, a jak 
známo, dobré zprávy se šíří velice rychle. 
Měsíc času je dostatečně dlouhý i pro 
provozovatele, který má možnost vyzkoušet 
jednoduchost práce se systémem, jeho nízké 

nároky na provoz a celkovou spolehlivost.
My jsme však šli ještě dále. Abychom ukázali 
skutečné možnosti systému VINOJET a dali 
hostům možnost ochutnat opravdu velkou 
škálu vín, otevřeli jsme nový koncept Galerie 
vín Po skleničce. V areálu hotelu Galatea 
v Kosmonosích, kde je naše galerie vín 
umístěna, představujeme osmnáct vinařství 
ze všech čtyř moravských podoblastí, každé 
po čtyřech vínech. Naše nabídka umožňuje 
poznat krásy vín z celé Moravy na jednom 
místě. U nás si koupíte čas, po který chcete 
ochutnávat a pak si jen užíváte vína, co 
hrdlo ráčí.

Podívejte se na www.POSKLENICCE.cz 
a přijďte ochutnat s vašimi přáteli plody 
práce moravských vinařů profesionálně 
uchované pomocí systému VINOJET. 
Kromě Galerie vín Po Skleničce využívá 
systém VINOJET také Pálavská galerie vín 
U Venuše a Galerie vín Lednice. Systém 
VINOJET se stává standardem v nově 
otevíraných podnicích stejně, jako si 
již nikdo nedokáže představit kvalitní 
provozovnu bez řádného kávovaru.

Viva la revolucion!
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Pod svěžími barvami a novým mottem
„FIRST OF ALL EUROPAPIER”

Europapier je mezinárodně působící skupina společností. Strategicky si klade za cíl být nad 
úrovní oborových standardů, a tím dosáhnout dlouhodobých, udržitelných zisků. Z hledis-
ka objemu prodeje je nejvýznamnější velkoobchod ve střední a východní Evropě a je prů-
kopníkem na trzích v tomto regionu. Skupina Europapier zaměstnává kolem 870 lidí a má 
roční objem prodeje zhruba 570 tisíc tun.

V druhé polovině roku 2010 byla skupina EUROPAPIER GROUR koupena současným majitelem Alfredem Heinzelem, resp. 
HEINZEL GROUP. Ještě před několika lety málokdo tušil, jaké jsou možnosti a strategie skupiny HEINZEL. Brzy však začalo 
být zjevné, co jsou hodnoty skupiny, jaké jsou nové vize a strategie a jaké jsou konkrétní představy o budoucnosti skupiny, 
tedy i EUROPAPIERU-BOHEMIA. Mnohé procesy a rozhodnutí byla zrychlena, lépe začala být využívána synergie i síla skupi-
ny a mnohé se zjednodušilo. Nyní dochází k dalším změnám – Europapier má nové logo.

Logo Europapier má nový, brilantní design

Divize Europapier-Bohemia spol. s r.o.

45. výročí založení společností
Založením společnosti Europapier v roce 1971 v Rakousku se začala 
psát další stránka v historii velkoobchodů. V uplynulých 45 letech, 
plných událostí, vyrostla skupina do pozice vedoucího velkoobcho-
du papírem a obalovými materiály ve střední a východní Evropě 
se 16 společnostmi ve 13 zemích. Zároveň s tím se Europapier stal 
synonymem jak pro kvalitu a spolehlivost, tak i pro výborné pora-
denské a zákaznické služby pro více než 25 tisíc zákazníků. Helmut 
Limbeck k tomu uvádí: „V předchozích letech nastaly velké změny 

jak tržního prostředí, tak i v potřebách a požadavcích našich zákaz-
níků.“ V této souvislosti byly a jsou služby a materiály nabízené sku-
pinou Europapier podrobovány pravidelné kontrole a přizpůsobo-
vány přáním zákazníků. 

Jestliže byl v roce 1971 a po značnou dobu poté hlavní důraz kla-
den na kopírovací papíry, tak postupem času došlo k přeměně 
Europapieru na dodavatele kompletní řady grafických papírů, 
včetně vysoce kvalitních designových papírů a Europapier se stal 

preferovaným dodavatelem tiskáren a výrobců obalů. Kromě toho 
v posledních několika letech jasná orientace na potřeby zákazníků 
umožnila skupině, aby se stala lídrem na mnoha trzích s papírem 
a obalovými materiály. V důsledku toho, dokonce i v době všeobec-
né hospodářské nejistoty, se Europapier stal stabilním kompe-
tentním partnerem pro své zákazníky.

Mnohostranné zaměření skupiny
Stejně jako v minulosti je hlavní důraz skupiny kladen na 
oblasti papíru a obalových materiálů. Nicméně na těchto 
základech začal vývoj společnosti směřující k postupné 
přeměně z velkoobchodu zaměřeného čistě na papír 
a obaly na skupinu s mnohostranným zaměřením. V zá-
vislosti na lokálních podmínkách je tato postupná diver-
zifikace zaměřena na segmenty hygieny a reklamních 
technologií. Výsledkem tohoto procesu je zařazení plot-
rových folií a velkoformátových médií pro digitální tisk 
do portfolia skupiny Europapier. 

Odteď má Europapier zářivější logo a svěží nové motto, které ještě 
vice podtrhuje barevný vzhled. „FIRST OF ALL EUROPAPIER” společ-
ně s novým a projasněným šestiúhelníkem představuje mnohostran-
né produktové portfolio, výběr služeb uzpůsobených na míru jed-
notlivým zákazníkům a závazek být zákaznicky nejvíce orientovaný 
velkoobchod v našem obchodním segmentu. Helmut Limbeck, CEO 
skupiny Europapier vysvětluje: „Hodně věcí se změnilo od dob zalo-

žení Europapieru, a proto nastal čas pro tuto modernizaci. S novým 
vzhledem se s hrdostí těšíme na možnost pomoci našim zákazníkům 
v jejich dalším úspěšném růstu jako jejich partneři.“

Barevný šestiúhelník prezentuje celé spektrum produktové nabídky 
společnosti, slogan „FIRST OF ALL“ vizi být první volbou pro zákazní-
ka při výběru spolehlivého partnera.

Pro případné dotazy prosím kontaktujte: 

EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r.o. 
K Pérovně 1384/13
102 00 Praha 10
Tel.: +420 274 009 121
e-mail: marketing@europapier.cz
www.europapier.cz
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Peugeot mlýnek na pepř Zanzibar
Legendární mlýnky Peugeot se právem staly 
symbolem pověstné francouzské vášně pro 
gastronomii. Zanzibar je nový koncept nejen 
pro milovníky či znalce pepře. Umožňuje 
snadné použití různých druhů pepře, kdy 
každý má specifickou vůni, chuť a intenzitu 
pálivosti, takže učiní pokrm jedinečným. 
Mlýnek na pepř Zanzibar má moderní tvar 
a důmyslně umístěný zásobník, který se dá 
jednoduše vyjmout a nahradit jiným. Paten-
tovaná technologie uSelect disponuje šesti 
přednastavenými stupni hrubosti mletí – od 
nejhrubšího po nejjemnější. Součástí setu je 
elegantní mlýnek s praktickým podtáckem 
a také 3 zásobníky, které jsou přednaplně-
ny 3 různými druhy pepře: Kampot, Sikara 
a Voatsiperifery. V konceptu Zanzibar je 
k dispozici celkem 8 druhů černého, bílého 
a červeného pepře z Kambodže, Madagaska-
ru a Vietnamu.

Není náhodou, že se společnost Peugeot, 
výrobce nejprestižnějších mlýnků na světě, 
spojila s Gérardem Vives, aby představila 
vysoce kvalitní pepře výjimečných chutí. Gé-
rard Vives je specialistou pepře od plantáží 
až na talíř. Jezdí osobně a vybírá kvalitní pe-
pře přímo na plantážích. Pro značku Peugeot 
sestavil kolekci těch nejlepších pepřů. Přijel 
i do Prahy a spolu se Zdeňkem Pohlreichem 
mlýnek Zanzibar pomohl slavnostně uvést 
na český trh. 

Abyste si užili zážitek z pepře, seznamte 
se s výběrem pepřů a recepty, jak je používat 
v jednotlivých ročních obdobích na www.
pottenpannen.cz/zanzibar

Přes 200 let francouzské elegance,
kvality a inovací ve službách chutí 
Mlýnky na koření Peugeot jsou ztělesněním 
francouzské vášně pro gastronomii a umění 
užívat života. Peugeot nabízí své doko-
nale funkční výrobky pod poetickým 
názvem, který dokonale vystihuje je-
jich poslání - Chutě koření. 

Koncept Zanzibar pomáhá
objevit další tajemství chuti

Exkluzivní kolekce značkového kuchyňského nádobí a náčiní Pohlreich Selection je dlouhodobým projektem společnosti Po-
tten & Pannen – Staněk a Zdeňka Pohlreicha. Exkluzivní řada se postupně rozšiřuje o nový model tyčového mixéru Bamix, 
kuchyňský mixér Blendtec, tajine a papillote od Emile Henry, tři inovované pánve WOLL, set nádobí Mauviel, tlakový hrnec 
Zwilling a mlýnek na pepř Peugeot Zanzibar.

Zdeněk Pohlreich:
„Tento mlýnek dodá vaší 
kuchyni říz a pomůže vám 
objevit další tajemství chuti.“

I když jsou další vývoj a proslulost firmy 
spjaty zejména s automobily Peugeot (od 
r. 1890), mlýnky na koření Peugeot se staly 
takovým pojmem, že jejich výroba zůstala ne-
přerušena a dodnes náleží PSP Peugeot a Au-
tomobiles Peugeot do jednoho koncernu. 

Tradiční dřevěné mlýnky jsou vyráběny 
výhradně z francouzských a vybraných špa-
nělských stromů (zejména buků), které jsou 
vcelku dodávány do továrny Peugeot v Quin-
gey, v srdci Francie, kde jsou uloženy k doko-
nalému vyschnutí a až poté jsou rozřezány 
a z jejich dřeva vyřezána těla mlýnků. Z jedi-
ného kusu dřeva se vyrábějí mlýnky dlouhé 
i 110 cm! Poté následuje moření a lakování 
pěti až dvanácti vrstvami laku. Každý mlýnek 
je zvlášť vytvrzován v UV pecích a označen 
logem Peugeot. Lev symbolizuje dynamiku 
a inovaci, šipka zase kvalitu, energii a vývoj. 

To nejdůležitější u mlýnku na koření je ale 
mlecí mechanismus. I jeho výroba probíhá 
výhradně v továrně Peugeot v Quingey. 

Hrubost mletí lze u tradičních mlýnků Pe-
ugeot nastavit utažením korunky. Velká část 
mlýnků je dnes však již vybavena systémem 
uSelect, který umožňuje volbu ze šesti před-
nastavených hrubostí mletí od nejjemněj-
šího prášku k preciznímu dochucování, po 
pořádné kusy pepře, například na steak.

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

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

Počátky historie Peugeot však měly k výrobě 
mlýnků daleko – prvotním artiklem francouz-
ské manufaktury, kterou bratři Peugeotové 
vybudovali ze zděděného mlýna, byly ruční 
pily a ocelové korzetové kostice. Do kuchyní 
značka vstoupila až roku 1840 svým (dodnes 
vyráběným) patentním mlýnkem na kávu, 
který se stal retro 
ikonou, a prvními 
mlýnky na koření 
roku 1872. Ty už 
zdobilo proslave-
né logo kráčejí-
cího lva na šípu, 
které bylo pa-
tentováno roku 
1858. Každý rok 
se těchto mlýn-
ků vyrobí přes 
dva a půl milio-
nu kusů. 

Za vynálezce první IP kamery je považován 
Martin Gren, vizionář a spoluzakladatel švéd-
ské společnosti Axis Communications. On 
sám se však přiznává, že tuto ideu mu vnukl 
jeden zákazník, který měl v Japonsku plný 
sklad malých kamer a navrhl mu, aby vymys-
leli systém, jak je připojit do počítačové sítě. 
Základ podnikání společnosti Axis tehdy 
totiž tvořily síťové tiskové servery a později 
i připojování optických datových úložišť do 
sítí. Společnost vznikla v roce 1984, tedy dva 
roky po představení prvního PC, ale právě 
IP kamery nadobro změnily jejich zaměření 
a dnes je Axis známý jako největší výrobce 

kamer na světě. K tomuto úspěchu jim dopo-
mohl také model AXIS NetEye 200 – první IP 
kamera na světě.

AXIS 200 uměla přenášet barevný obraz 
prakticky na neomezenou vzdálenost. Přes 
internetový modem nebyl problém podívat 
se do kamery na opačném konci světa, samo-
zřejmě s jistými dobovými omezeními. Inter-
net byl v plenkách a analogové modemy na-
bízely rychlost připojení, která umožňovala 
přenášet jen 3 obrázky za minutu. Zákazníci 
si ji však okamžitě oblíbili a využívali ji na nej-
různější účely. Deset let po představení první 
síťové IP kamery bylo na celém světě instalo-
váno více než milion IP kamer. Jednu z prv-
ních si koupili také zakladatelé značky Apple 
Steve Wozniak a Steve Jobs. Mezi významné 
milníky společnosti Axis patří uvedení první 
síťové kamery s rozlišením HDTV nebo prv-
ní termální síťové kamery, které tomuto trhu 
umožnily zrychlit přesun od analogového 
k digitálnímu videu.

Od nápadu ke globální značce
Vývoj síťových bezpečnostních řešení ča-
sem přesáhl oblast kamer. Dnešní portfolio 
Axis obsahuje i jiné IP produkty zaměřené 
na fyzickou bezpečnost, například síťové re-
produktory, dveřní přístupové systémy nebo 
dveřní video interkomy. Koncept zařízení, 
která jsou spojená sítí, vytvořil z této společ-

nosti lídra v rostoucím segmentu známém 
jako „internet bezpečnostních věcí".

V aktuální nabídce Axis je dnes více než 
200 modelů IP kamer s mnoha pokročilými 
funkcemi a příslušenství pro různé použití. 
Technologie síťového videa již 20 let přiná-
ší neustále nové možnosti, ať už jde o vyšší 
kvalitu obrazu, možnost vidět barevně i při 
téměř nulovém osvětlení, snadnější přístup 
k záznamům nebo inteligentní software, 
díky kterému se kamery již zdaleka nepou-
žívají pouze na video monitoring a preven-
ci ztrát. Experti odhadují, že do roku 2020 
bude trh v oblasti video dohledových systé-
mů již komplet digitální.

Axis má dnes více než 2 100 vlastních za-
městnanců, vlastní distribuční síť a své kame-
ry prodává prostřednictvím více než 80 000 
partnerů na celém světě. Je to největší svě-
tový výrobce bezpečnostních kamer. Vizio-
nář Martin Gren byl proto před dvěma roky 
označen jako nejvlivnější osobnost na světě 
v oblasti zabezpečení.

www.axis.com

Běžný kolemjdoucí si toho asi nevšimne, ale kamery v ulicích, prodejnách či na budovách již nejsou, co bývaly. Namísto uzavře-
ných televizních okruhů jsou dnes kamery připojené k internetu a jsou čím dál „chytřejší“. Takzvaná síťová neboli IP kamera je 
vynález, který spatřil světlo světa v roce 1996 a způsobil revoluci na poli zabezpečovací techniky. 

Síťová kamera
převratný vynález, kterému je letos 20 let

Chytré síťové kamery jsou dnes všude. 
Jejich největším světovým výrobcem 

je švédská společnost Axis

Vizionář
Martin Gren
a první IP kamera 
AXIS 200
z roku 1996
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Zaklínadlem moderního úspěšného ob-
chodu jsou EMOCE a umění s nimi správně 
pracovat. Náladu každého z nás ovlivňu-
je prostředí, ve kterém nakupujeme, jeho 
osvětlení, vůně, zvuk a samozřejmě obsluha. 
Pokud dokážete ovlivnit náladu vašeho zá-
kazníka správným směrem, bude u vás častě-
ji a rád nakupovat.

Světlo hraje při navození příjemné nálady 
zásadní roli. Pokud je světla málo, v prosto-
ru se cítíme nejistí a rozladění. Zboží, které 

si chceme koupit, vidíme špatně, a proto na-
koupíme pouze to nezbytné – to, co oprav-
du musíme. Pokud je světla hodně, cítíme se 
nepohodlně, někdy nás dokonce bolí oči. Ani 
tato varianta obchodu neprospívá. 

Dvacetiletou zkušenost s těmito aspekty 
ovlivňujícími emoce lidí v prodejnách, ale 
i s technickými záležitostmi v maloobchod-
ním osvětlení má italská značka Imoon. 
Světla tohoto předního výrobce osvětlení 
pro sektor čerstvých potravin mají v sobě 

německé součástky, ale vtisknutý italský de-
sign. Přestože jsou levnější než konkurenční 
značky na trhu, svítivost mají vyšší. 

„Vybrali jsme si tuto značku mezi srovnatel-
nými značkami na trhu proto,“ vysvětluje 
zakladatel a majitel společnosti FESCHU ligh-
ting & design Martin Fejtek, kterého jsme po-
žádali, aby nám krátce značku Imoon před-
stavil, „že za cenu standardní technologie 
mají svítidla skutečně o 30 až 40 % vyšší sví-
tivost. Pro našeho zákazníka to znamená, že 
ve své prodejní jednotce může umístit menší 
počet svítidel, tudíž šetřit energii. Jde také 
o nižší investici při pořizování nových svíti-
del. Svítidla Imoon jsou plnohodnotná pro 
nahrazení výbojkových svítidel. Jde o znač-
ku rychle se vyvíjející a je s nimi perfektní 
spolupráce. Díky odborné znalosti a aktuální 
prodejní síle včetně mezinárodních partnerů 
jsou dnes mladou a dynamickou společností, 

která je schopna zajistit efektivní design s ex-
kluzivními výrobky a klíčovými službami. 
Během dvaceti let značka urazila dlouhou 
cestu, aby se jí dařilo uspokojovat přání zá-
kazníků. Dnes jí tato zkušenost umožňuje 
rozumně investovat do výzkumu a vývoje 
nových produktů tak, aby společnost zůstala 
v popředí designu a technologií. Schopnost 
a ochota naslouchat zákazníkům ji dovedla 
k tomu, že zvládne zajistit to nejvhodnější ře-
šení pro nejrůznější druhy maloobchodních 
jednotek.“

Imoon má excelentní využití v samoob-
sluhách a supermarketech. Nebylo proto 
náhodou, že firma osvětlovala na EXPO v Mi-
láně Supermarket budoucnosti společnosti 
COOP. Světla Imoon jsou instalovány napří-
klad v supermarketech Carrefour, Billa, Au-
chan, Booths Supermarkets, Conad, Delmart 
a dalších. 

Svítidla lmoon mají několik možností barvy 
světla. Pro osvětlení čerstvých potravin je 
třeba využít LED svítidel osazených speciál-
ními potravinovými čipy. Tato speciální sví-
tidla dodávají vystaveným produktům krásný 
vzhled a zároveň zboží chrání.

V nabídce řady VENERE PRO jsou LED čipy, 
které mají své specifické vlastnosti a využi-
tí. Například pro osvětlení masa a masných 
výrobků se používá speciální čip, který zvý-
razňuje kontrast mezi červenou a bílou bar-
vou. Výsledné podání všech barev umožňuje 
přirozený vzhled produktů a v neposlední 
řadě velká svítivost a životnost ušetří spoustu 
energie a nákladů na údržbu. LED technolo-
gie zaručuje i snížené UV a IR záření, je cel-
kově k potravinám šetrnější.

Řada KRONOS je zaměřena na svět módy. 
Tato svítidla a jejich příslušenství jsou v mini-

malistickém stylu, obohacují interiér a doko-
nale se hodí do jakéhokoli v prostoru. Řada 
zajišťuje veškeré technické a architektonické 
potřeby módního světa, tolik blízkého Ita-
lům.

Značka Imoon nabízí kompletní služby od vý-
voje produktu přes světelný design, prodej, 
montáž až po následný servis. S cílem poskyt-
nout kvalitní podporu klienta zavedla kom-
plexní poradenský servis. Nabízí své služby 
v navržení konceptu i samotného projektu 
včetně výpočtu energetických a finančních 
nákladů. Nabízené LED osvětlení je vyrá-
běno z ekologicky nezávadných materiálů, 
garantuje úsporu energie i pokles produkce 
odpadu a CO2 emisí.

Český výrobce FESCHU lighting & design 
s.r.o. dodává interiérové zařízení obchodů 
včetně speciálního osvětlení pro čerstvé po-
traviny. Mimo to se zabývá komplexními služ-
bami v oblasti poradenství, návrhů, 3D vizu-
alizace, výroby a realizace interiérů prodejen 
na klíč. Na základě dlouholetých zkušenostní 
může FESHU značku Imoon pro osvětlení 
jen doporučit.

Posouvat prodejní prostředí k lepšímu… To by mohlo být mottem české porevoluční 
firmy FESCHU lighting & design s.r.o. Dodává veškeré interiérové zařízení obchodů 
včetně speciálního osvětlení pro čerstvé potraviny, chladicí vitríny, prodejní pulty, 
regály atd. A protože nechce zůstat jenom na poli standardních produktů, ale stále 
hledá pro zákazníka něco zajímavého v poměru cena-výkon, stala se pro tuzemský 
trh dodavatelem speciálního retailového osvětlení italské značky Imoon.

Světlo hraje

zásadní roli
při navození příjemné nálady

Kontakty:
Vybavení a osvětlení pro Vaši prodejnu
FESCHU lighting@design s.r.o.
Přátelství 733/8, 104 00 Praha 22 – Uhříněves
Tel.: +420 222 582 260
Email: feschu@feschu.cz 
www.feschu.cz
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V Mladé Boleslavi na každého hosta čeká kro-
mě okouzlující a přitom přirozené chuťové 
kombinace od elitního českého šéfkuchaře 
i překrásný, detailně propracovaný interiér 
se skvělou obsluhou, otevřená prosklená ku-
chyně, která dovoluje nahlédnout pod ruce 
kuchařů, a krásný výhled do zeleně s aviatic-
kými scenériemi

Nejprve pár slov o šéfkuchaři
a otci myšlenky
Tomu, že se dnes Miroslav Grusz pohybuje 
na výsluní tuzemské kuchařské obce, před-
cházela léta ne vždy šťastná. Ale pojďme 
nejdřív tam, kde se začala odvíjet kariéra 
Miroslava Grusze, během níž si postupně vy-
budoval současné renomé elitního kuchaře 
s Itálií v srdci.

Po škole začínal v pražském hotelu Renai-
ssance, kde získával první kuchařské zkuše-
nosti pod vedením Zdeňka Pohlreicha. Po 
pěti letech zamířil do svého prvního zahra-
ničního angažmá – Marriottu v Zürichu.

Po návratu nastoupil do kuchyně restaurace 
Allegro v hotelu Four Seasons. Tady se postup-
ně potkal s absolutní špičkou světové gastro-
nomie Vitem Mollicou a Andreou Accordim, 
s ním byl také u toho, když Allegru získalo 
michelinskou hvězdu, první v Česku a bývalé 
střední Evropě vůbec. Tam se také seznámil 
více s italskou kuchyní, která mu tak učarova-
la, že se rozhodl zdokonalit na místě, v Restau-
rantu Palagio hotelu Four Seasons ve Florencii 
opět po boku Vita Mollicy (* michelin star), 
v obou případech jako jeden ze zástupců.

Po návratu do Čech strávil 4 roky v praž-
ském hotelu Augustine ze světového řetězce 
Rocco Forte Hotels, kde se postupně pro-
pracoval na pozici executive chefa a spolu-
pracoval s Jeffem Blandem, Lee Streatonem 
či Markem Hixem. Na své pozici vedl tým 
20 kuchařů a posbíral různá ocenění. Příkla-
dem je třetí nejlepší fine dining restaurace 
v Praze v ročence magazínu EURO a S. Pel-
legrino a Acqua Panna v roce 2013.

Poslední 2 roky jste ho mohli potkávat 
v pražské restauraci Aromi (známého am-
bassadorra italské gastronomie Riccarda 
Lucque), kde jako head chef mohl naplno 
uplatnit své zkušenosti ze zahraničí i krea-
tivitu a cit pro suroviny a jejich kombinace. 
(Ocenění Bib Gourmand od Michelin guide 
– kvalitní dobré jídlo za dobrou cenu)

Otevření vlastní restaurace nesoucí jeho 
jméno je tak logickým vyvrcholením jeho bo-
haté profesní kariéry.

Láska k létání a dobrému jídlu
Dvoje iniciály MG a JJ, přesto jsou za nimi 
čtyři pánové. Náhoda tomu chtěla a postup-
ně se setkali Michal a Miroslav Gruszovi ( MG 
restaurace) s pány Jiřím a Jiřím Svobodový-
mi (Nisa Air). Po relativně krátké době spolu 
naplánovali a zrealizovali projekt restaurace 
na mladoboleslavském letišti.

Spojovala je láska k létání a dobrému jíd-
lu. MG restaurace je splněním životního snu 
Miroslava Grusze, který dal spolu s třemi dal-
šími nadšenci vzniknout místu pro setkávání 
lidí v netradičním prostředí, kde se nabízí 
hned dněkolik zážitků pohromadě, od milé 
a profesionální obsluhy, přes otevřenou ku-
chyni a výborné jídlo až po aviatické zážitky 
odehrávající se před restaurací.

Koncept restaurace spojuje precizní zna-
lost italské gastronomie, která je životní váš-
ní šéfkuchaře Miroslava Grusze, a tradiční 
české recepty v moderním pojetí s důrazem 

na sezónní suroviny, MG restaurace je díky 
tomu doporučována mezinárodním hnutím 
Slow food. nabízí pokrmy z čerstvých ryb, 
mořských plodů, výběrových mas, domá-
cích těstovin, sýrů, salámů a vynikající šunky. 
Hosté mohou ochutnat přes 150 druhů vín, 
některá exkluzivní vína i po sklenici, díky 
unikátní metodě Coravin.

Ideální místo pro teambuilding
Pro firmy, které plánují konferenci, meeting, 
odpolední koktejl, firemní teambuilding, 
oslavu a podobně, skýtá areál ideální prosto-
ry - salonek v prostorách restaurace pro 10 
osob, konferenční sál v 1. patře pro 50 osob 
s vlastním vchodem a zázemím nebo veške-
ré prostory včetně restaurace pro 110 osob. 
V letním období je možnost uspořádání akce 
i ve venkovních prostorách pro 200 osob. 
Jelikož jsou veškeré prostory prosklené, dis-
ponují denním světlem a jsou klimatizovány. 
Salonky jsou vybaveny nejmodernější tech-
nikou, včetně ozvučení s mikrofonem. V ser-
visu restaurace je také možnost zajistit kom-
pletní program včetně cateringu, ubytování 
či netradičních doprovodných programů. 
Můžete si skočit padákem, proletět se vrtulní-
kem, moderními nebo historickými letadly. 
Pro milovníky rychlých aut jsou v nabídce 
i testovací jízdy.

Ubytovat se lze ve čtyřech dvoulůžkových 
nadstandardně vybavených apartmánech. 
Apartmány jsou vybaveny obývací částí s TV 
a satelitním přijímačem, kuchyňským kou-
tem, ložnicí, prostornou šatnou, moderní 
koupelnou a klimatizací. VIP apartmán má 
krásnou terasu s výhledem do zeleně.

MG restaurace
Bezděčín 136, 293 01 Mladá Boleslav
GPS: 50.397209N, 14.900980E 
Telefon: +420 381 679 955 
e-mail: info@mg-restaurace.com 
www.mg-restaurace.com

Příběh MG restaurace

Láska k létání
a dobrému jídlu
Gastronomické zážitky opepřené aviatickými

V Čechách přibyla další zajímavost, která tu dosud nebyla. Ti, kdo mají svoje leta-

dla, mohou přiletět na letiště do Mladé Boleslavi a přistát přímo před restaurací, 

která stojí za to. Je to velmi efektní pozvat Vaše obchodní partnery na takový krát-

ký osmiminutový let od Prahy, s možností skvělého jídla, pití i ubytování. Restau-

race přímo na letištní ploše je zážitkem ale i pro ty, kteří přijedou autem. Z Prahy 

jste po dálnici na místě do půlhodinky. A že se vyplatí zajet nebo zaletět si do Mladé 

Boleslavi, je nasnadě, neboť MG restaurace je pod taktovkou šéfkuchařské špičky 

– Miroslava Grusze. Gastronomie zde reprezentuje italskou a českou kuchyni s dů-

razem na kvalitní, čerstvé a lokální suroviny.
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20 let značky GERnétic
na českém trhu

GERnétic vsadil na ojedinělé marketingové 
akce, například spolupráci s divadly, dámský-
mi kluby či lázněmi. Jako dárek k narozeni-
nám si také nadělil prestižní katalog nazvaný 
Tajemství krásy a zdraví s francouzskou kos-
metikou GERnétic, který je neobvyklý tím, že 
využil sílu synergie filozofie značky a poezie. 

Verše básnířky Evy Brixi tvoří neobvyklou 
přidanou hodnotu k informacím, kterými se 
firma snaží přiblížit uživatelkám, odbornicím 
i ženám, které tuto kosmetiku dosud nepozna-
ly. Emoce totiž hrají při rozhodování lidí stále 

větší roli, a to daleko větší, než se jim doposud 
přisuzovalo. A odpovědné firmy jsou si vědo-
my toho, že zdaleka nejde jen o to prodat, ale 
získat sympatie veřejnosti také pomocí nápa-
dů, které sbližují. Proto GERnétic vsadil na po-
ezii. Ženám určitých věkových kategorií byla 
vždy blízká, dokázala je oslovit. 

Filozofie GERnétic
Kosmetika GERnétic je sama o sobě inová-
torská. Její domovinou je Francie, odkud po-
cházel i zakladatel značky. Před více než 40 
lety založil přední francouzský lékař a biolog 
Dr. Albert Laporte v městečku Béraut v jiho-
západní Francii první laboratoř zabývající se 
buněčnou terapií. V kouzelné krajině na úpatí 
Pyrenejí se začal věnovat náročnému výzku-
mu v oblasti přírodní a bylinné medicíny. Aby 
získal nejčistší a nejaktivnější látky z přírody, 
rozhodl se využít pouze nejmodernější meto-
dy - biotechnologie. Svůj život zasvětil studiu 
buněčné biologie a pochopení procesu stár-
nutí, kterým se zabývá gerontologie. Toto uni-
kátní know how, jehož základní idea spočívá 
v tom, že tělo dokáže vždy nalézt svou rovno-

váhu, když se ke každé buňce dostane účinná 
kombinace životně důležitých látek ve správ-
ném poměru, vtiskl do každého produktu 
GERnétic. Své výzkumy organického složení 
buněk patentoval a v roce 1977 uvedl na trh 
první exkluzivní přípravky GERnétic. Značka 
GERnétic se rychle zařadila k absolutní kos-
metické špičce. 

„GERnétic představuje kosmetickou péči,“ 
vysvětluje výkonná ředitelka společnosti LK 
Servis, která značku GERnétic v České a Slo-
venské republice zastupuje, Andrea Trčková: 
„jež neopomíjí žádnou oblast estetických po-
žadavků všech, kteří si přejí o své tělo dbát 
na špičkové úrovni. Od ošetření pleti, řešení 
nadměrné pigmentace, hojení kožních nedo-
konalostí až po zeštíhlení, detoxikaci a celko-
vý relax organismu.“

www.gernetic.cz

OBOČÍ je bezpochyby nejdiskutovanějším té-
matem v dnešním beauty světě. Od celebrit 
přes bloggery po kosmetické značky svět najed-
nou objevil, že obočí je nejlepší a nejrychlejší 
cesta, jak transformovat svůj look. Ale pro Be-
nefit není obočí nic nového. Tato sanfranciská 
značka sice právě uvádí na trh novou kolekci na 

obočí, ale brow businessu se věnují již od roku 
1976 (16 let před narozením Cary Delevingne!). 

Benefit zavzpomínal na 70. léta s Annie 
Ford Danielson a Maggie Ford Danielson, 
dcerami spoluzakladatelky Benefitu Jean Ford 
a neteřemi druhé zakladatelky Jane Ford. „Už 
více než 40 let má Benefit misi vytvořit slušivý 

oblouček a široký úsměv na každou tvář,“ říká 
Annie. „Jean a Jane začaly s obočím ve svém 
úplně prvním butiku v San Franciscu Mission 
district. A tak se narodil Brow Bar.“

Benefit má nyní vice než 1800 BrowBar, 
neboli beauty lounges ve 49 zemích, což z něj 
dělá největšího zaměstnance beauty estetiků 
na světě a autoritu v oblasti obočí.

Po tak bláznivé poptávce po produktech na 
obočí tvrdě pracovaly na něčem, co překoná 
dosavadní nabídku a vůbec vše, s čím trh do-
posud přišel. Aby byl produkt opravdu ino-
vativní, musí splňovat 3 kritéria. Zaprvé musí 
být intuitivní, to znamená že dámy jen mrk-
nou na pár slov a obrázků na obalu a instant-
ně rozluští, jaké je jejich dilema a jak je možné 
jej vyřešit. Zadruhé musí mít velmi výkonnou 
formuli a speciální aplikátor pro docílení in-
stantních výsledků. Zatřetí musí mít všechny 
produkty jednoduše odvoditelné odstíny tak, 
aby doplňovala přirozenou barvu zákaznice. 
Takže po třech letech tvrdé dřiny vám zanč-
ka Benefit s nadšením může představit novou 
kolekci s devíti jednoduchými produkty, kte-
ré dodají každému sebevědomí být sám sobě 
vlastním expertem na obočí a vyřešit svá dile-
mata s obočím, které instantně transformují 
jejich vzhled.

Značka Benefit je v České republice dostupná 
exkluzivně v parfumeriích SEPHORA.

New Visit Concept
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Tomáš a Mirek Jiránkovi jsou přesvědčeni 
o přímé vazbě mezi pohodou, spokojeností 
a kvalitou prostředí, ve kterém se pohybuje-
me. A to platí v dnešní době, kdy trávíme da-
leko 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 ve veřejných prosto-
rách, zaměstnání či obchodech. Firma New 
Visit je také nositelem pradávné myšlenky, 
že vztah panovníků, osobností, ale i majitelů 
firem ke kultuře prostředí je vyjadřován skr-
ze jejich sídla, parky, zahrady. Proto nabídka 
reprezentativního vzhledu zahrady sídla či 
domova je jejich nosnou filozofií. 

Parky, veřejná prostranství, 
ale i zeleň kolem firemních sídel 
předurčují kulturu prostředí
New Visit je společností s profesionálním 
přístupem – cílem je zdravý, bezpečný a es-
tetický veřejný prostor – náměstí, park, ulice, 
nábřeží má sloužit k relaxaci a povzbuzení. 
Společnost navrhla a realizovala nespočet 
parků a zahrad, můžeme uvést například 
rehabilitaci zámeckého areálu v Ctěnicích, 
Centrálního lázeňského parku v Poděbra-
dech, rehabilitaci Střeleckého ostrova v Pra-

ze, revitalizaci Tyršových sadů - Podzámecké 
zahrady v Pardubicích atd. Z komerčních 
objektů a prostor můžete vidět práci společ-
nosti New Visit třeba ve Fashion areně v Pra-
ze, ve volnočasovém centru Na Fialce v Říča-
nech u Prahy a mnoha firemních sídlech.

Architektonický návrh, realizace, ale 
i celoroční servis je podmínkou
Společnost pro své zákazníky vyhotoví archi-
tektonické návrhy ve formě konceptuálních 
skic, architektonické studie, dokumentaci 
pro územní a stavební řízení až po doku-
mentaci realizační či dílenskou. Je vybavena 
aktuálními programy pro projektování i roz-
počtování. Kromě vhodné skladby rostlin, 
což je základem zeleně kolem nás, společ-
nost New Visit dodává klientům i potřebný 
servis kolem těchto ploch. Provádí komplex-
ní profesionální péči o veřejný prostor, par-
ky a zahrady. K němu neodmyslitelně patří 
i zavedení závlahového systému. Ten udržuje 
zdravou zeleň tím, že vodu dodává pravidel-
ně a v přesných dávkách. Trávník i každou 
rostlinu zavlažuje podle jejich potřeb, aniž 
by hrozilo přemokření. A rozdíl poznáte na 
první pohled. Chcete-li tedy krásnou zahra-
du, závlahový systém je nutností. Společnost 
New Visit je v tomto směru odborníkem. Za 
úspěšnou instalaci automatického závlaho-
vého systému Rain Bird v rámci revitalizace 
Tyršových sadů v Pardubicích získala dokon-
ce prestižní ocenění "Instalace roku 2015".

Dojem ze zeleně umocní osvětlení 
a designové doplňky
Citlivé nasvícení vegetace, cestiček, terasy…
nasměruje vaše vnímání zahrady či exte-

riérové úpravy kolem firmy do úplně jiné 
dimenze. Zahradní svítidla in-lite jsou vhod-
ným doplňkem. Dodávají se buď zapuštěná, 
sloupková , nástěnná či bodová a vyznačují se 
estetickým designem, snadnou instalací, níz-
kou spotřebou elektrické energie a kvalitním 
LED systémem. Společnost New Visit kromě 
osvětlení zakomponovává do svých návrhů 
i exklusivní betonový nábytek a doplňky ně-
mecké značky CO33 +. 

Inovativní, k prostředí šetrný přístup
New Visit s.r.o.je společností, které součástí 
jsou také designéři, zahradní a krajinářští ar-
chitekti. Rozličné certifikáty, autorizace a li-
cence jsou samozřejmostí. Je držitelem něko-
lika ocenění, od vítězství v architektonických 
soutěžích po národní cenu za architekturu 
Grand Prix Architektů. Společnost je tu proto, 
aby Vám pomohla vybrat ideální soulad květin 
a zeleně pro Vaše firemní sídlo, pension, hotel, 
obchod, kancelář… Jejich krédo je pracovat 
s citem. Chtějí být součástí kultury prostředí 
veřejného i soukromého. A také Vašeho. 

„Bude nám ctí být Vaší novou návštěvou“
www.newvisit.cz

Také exteriér prodává vaši značku
Projekční a realizační společnost v oblasti krajinářské architektury, zahradního a interiérového designu New Visit jsme Vám představili 
již v minulých vydáních našeho časopisu. Její vedení – Tomáš a Mirek Jiránkovi nám již přiblížili mnohé zákonitosti, jak zacházet se 
zelení ve Vašich firemních sídlech, jak si oživit interiéry zelenými stěnami, ale i jak vytvořit z Vaší zahrady či terasy doma svůj pátý po-
koj. Záběr společnosti je natolik široký, že se postupem času pod značkou New Visit Concept zrodily divize New Visit, Garden Game 
a Tropical Touch. Jejich prostřednictvím umí přenést nejen dotek zahrady, dokonce tropů do Vašeho interiéru, ale i z exteriéru umí 
vytvořit vysněný zelený ráj, které lidstvo od svého stvoření podvědomě hledá. New Visit s.r.o. staví na silné rodinné tradici, bratři Jirán-
kové jsou pokračovateli třetí rodinné generace stavitelské a zahradnické. Úcta k tradici a chuť k inovacím není v New Visit v rozporu. 

Snaha zaujmout a naladit na patřičnou vlnu, a to nejen klientky a klienty, ale také širo-
kou veřejnost je nejen přání, ale i výsledek praxe francouzské kosmetiky GERnétic, jejíž 
zastoupení funguje v České republice již dvacátým rokem. 

Tolik problémů s obočím…
tak málo času! 
Společnost Benefit Cosmetics se přeměnila velmi rychle z malého obchůdku založeného 
v San Franciscu v roce 1976 ve značku světového formátu! Dvojčata Jean a Jane Fordovy 
jsou hybnou silou celé společnosti. V 70. letech, kdy skončily s kariérami modelek, vy-
tvořily moderní značku produktů pro krásu. Benefit od té doby nepřestává překvapovat 
svou inovativností a tipy pro krásu!
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Podpora pro franchisanty:
+ jednotný elegantní vzhled BENU Lékáren
+  profesionální grafika  

a špičková prezentace produktů
+  optimalizace sortimentu,  

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

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

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

nabídkou slev a výhod
+  zpracované know-how  

ve formě PROVOZNÍ PŘÍRUČKY
+  možnost využití speciálního  

softwaru pro řízení lékárny
+  odborné a věcné poradenství  

franchisového manažera
+  společný marketing a prezentace lékárny
+  maximálně elegantní  

a minimálně nákladný interiér
+  podnikání pod silnou značkou,  

přesto na vlastní účet

Potřebná počáteční investice:
+  Vstupní poplatek 250.000 Kč (zahrnuje 

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

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

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

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

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

Nová cesta podnikání
na trhu farmacie

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

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

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

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

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

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

O titul Franchisor roku se utkalo pět tuzem-
ských franšízových značek, které postoupily 
do druhého finálového kola. Šlo o gastrono-
mické řetězce Bageterie Boulevard, CrossCa-
fe a Ugova čerstvá šťáva, síť obchodů s čajem 
a kávou Oxalis a společnost Novodobá sanit-
ka, která zajišťuje přepravu nemocných k lé-
kaři či do nemocnic. Z těchto pěti finalistů 
vzešel po absolvování osobních rozhovorů 
s porotci soutěže vítěz, který získal nejen 
titul, ale mimo jiné i roční členství v České 
asociaci franchisingu zdarma. Porotci při 
hodnocení posuzovali nejen hospodářské 
výsledky uvedených sítí, ale také zejména je-
jich příběh. 

„Jsme rádi, že ve finále soutěže Franchisa 
roku, která si klade za cíl zviditelnění fran-
chisingu jako jedné z možných, prosperují-
cích a solidních forem podnikání, se o titul 
utkaly původem české franšízové koncepty. 
Dokazuje to, že tuzemský franšízový trh po-
malu, ale jistě dozrává, což potvrzují i aktu-
ální data z trhu a že popularita českých sítí 
roste,“ říká prezident České asociace fran-
chisingu Jan Gonda.

„Franchising zažívá jako podnikatelský 
model velký boom. Počet franšízových pro-
vozoven se v posledních pěti letech v Česku 
prakticky zdvojnásobil,“ souhlasí s Janem 
Gondou Petr Toman, partner KPMG Česká 
republika, která je odborným garantem sou-
těže pro oblast ekonomie.

V kategorii Skokan roku, která oceňuje 
franšízový koncept, který v daném roce, tedy 
v roce 2015 otevřel největší počet franšízo-
vých poboček, uspěla síť Extéria, která loni 
otevřela 15 franšízových poboček. Společ-
nost Extéria se zabývá poradenstvím v oblas-
ti bezpečnosti práce a požární ochrany. S bu-
dováním franšízové sítě začala v roce 2014. 
Cena je udělována pod patronací společnosti 
Broker Consulting.

„Broker Consulting je na trhu od roku 
1998, ale franšízový projekt OK POINTů byl 
spuštěn na konci loňského roku. Láká nás 
spojení jména Broker Consulting a OK PO-
INTů s kategorií Skokan roku – protože i my 
jsme teď skokani. V prosinci jsme otevřeli 
první OK POINT a letos už další čtyři. A sta-
víme dál,“ vysvětluje motivaci pro podporu 
právě této kategorie Petr Hrubý, statutární 
ředitel Broker Consulting.

Správní rada ČAF na základě předložených 
projektů pak vyhodnotila a udělila Cenu za 
podporu a rozvoj franchisingu. Ta náleží fran-
šízovému konceptu nebo jinému subjektu, 
který se významně zasloužil o přínos v oblasti 
franšízingu pro odbornou i laickou veřejnost. 
Držitelem tohoto ocenění pro letošní ročník 
se stal projekt Škola franchisingu, za níž sto-
jí Franchise & Retail Academy a poradenská 
kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka. První ročník 
Školy franchisingu proběhl v roce 2011.

„První ročník soutěže Franchisa roku 
máme úspěšně za sebou, ceny mají své maji-

tele. Mám velikou radost, že ačkoli se jednalo 
o první ročník, zájem franšízových konceptů 
o soutěž byl poměrně velký. Dá se tedy před-
pokládat, že s dalšími ročníky bude zájem 
stoupat, a proto již nyní začínáme s přípra-
vami druhého ročníku,“ doplňuje prezident 
ČAF Jan Gonda.

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Petra Ritschelová
výkonná ředitelka ČAF
Tel.: +420 728 948 479
e-mail: caf@czech-franchise.cz
www.czech-franchise.cz | www.franchisa-roku.cz

O soutěži Franchisa roku:
Hlavním cílem soutěže Franchisa roku je populari-
zace franchisového způsobu podnikání. Soutěž chce 
cíleně udělit ocenění těm konceptům, které před-
stavují kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodr-
žují pravidla Etického kodexu evropského franchi-
singu. Organizátorem soutěže je nezisková profesní 
organizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která 
na národní úrovni sdružuje poskytovatele franchi-
singu a jeho odborníky. ČAF vznikla v roce 1993 
a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní 
značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. 
Asociace je členem Evropské franchisové federace 
a Světové franchisové rady. O posouzení ekono-
mických dat přihlášených franchisových značek se 
postarala společnost KPMG. Významným partne-
rem soutěže je UniCreditBank Expres, partnerem 
kategorie Skokan roku je franchisový koncept OK 
POINT. Dalšími partnery jsou Creditas, SmartBuzz, 
Noerr a KPMG. Hlavními mediálními partnery jsou 
Ekonom, Hospodářské noviny, portál Franchising.
cz a magazín Vlastní firma FRANCHISING. Mediál-
ním partnerem je ČIANEWS. Hlavním internetovým 
partnerem je portál TopFranchising.cz.

PORADENSKÁ KANCELÁŘ
PRO FRANCHISING

telefon: 585 242 642 • 606 392 348 • e-mail: lostak@lostak.cz • www.lostak.cz

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / ŠKOLA FRANCHISINGU. 

EXPORT A IMPORT FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
příprava, asistence při jednáních, posouzení kvality konceptu, průzkum trhu, 
vyjednávání o cenách licencí, srovnávací testy, odhad úspěšnosti v ČR a SR, 
úprava zahraničních konceptů pro ČR a SR, překlady manuálů, aj.

VÝVOJ FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace know-
how, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů 
při jednání o prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR 
i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace, 
zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing 
manažerů sítě, aj.

Franchisa roku zná své vítěze
Držitelem titulu Franchisor roku v historicky prvním ročníku soutěže Franchisa roku 
se stal původní český koncept kaváren CrossCafe. Ocenění Broker Consulting Skokan 
roku získala franšízová síť Extéria. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, kterou 
uděluje Správní rada ČAF, získal projekt Škola franchisingu.

Držitelem titulu Franchisor roku v historicky prvním 
ročníku soutěže Franchisa roku se stal původní český 
koncept kaváren CrossCafe.
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Know-how a znalosti společnosti 
AVEX systems jsou získány více než 
20letými praktickými zkušenostmi 
v oblasti mezinárodního franchisin-
gu a činností ve vrcholovém man-
agementu mezinárodně působících 
společností, zejména pokud jde 
o zakladatele a hlavního předsta-
vitele společnosti Ing. Aleše Tulpu, 
který pracoval jako generální ředitel 
několika velkých nadnárodních spo-
lečností, jako například OBI Česká 
republika, QUELLE ČR, aj. Od roku 
2001 je členem ČAF – České aso-
ciace franchisingu. V letech 2001-
2005 působil i jako její prezident. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Představujeme...

 „Důvody, proč zájem o franchising dyna-
micky z roku na rok stoupá, jsou následující: 
Franchising nabízí mnoho výhod, především 
pro malé a středně velké podnikatele, bez-
pečnější podnikání a relativně vysokou ren-
tabilitu vlastního vloženého kapitálu. Jako 
franchisant - franchisový příjemce - silného 
řetězce zůstává podnikatel právně a finančně 
samostatným a má přitom možnost využívat 
veškerých výhod, jaké mají jen velké a větši-
nou nadnárodní společnosti,“ dodává Ing. 
Tulpa ze společnosti AVEX systems.

Zde jsou příklady systémů, které v Česku 
a na Slovensku hledají prostřednictvím AVEX 
systems své nové master-franchisové nebo 
franchisové partnery:

Španělský koncept čistíren PRESSTO, 
mnohokrát oceněn jako unikátní, inovativ-
ní a velmi propracovaný franchisový systém 
nebo francouzský fast-foodový řetězec v pa-
řížském stylu s kuchaři, kteří se mohou chlu-
bit již 3 Michelinskými hvězdami BOCO. 

Rakouská franchisová síť restaurací I Love 
Veggie Burger osloví všechny, kteří mají 
rádi veganskou nebo vegetariánskou stravu. 
IDdesign, Dánsko – síť prodejen s nábytkem 
ve skandinávském stylu, LCN NAILBAR, 
Německo - produkty na ošetření nehtů ně-
mecké kvality s atraktivním designem pro-
dejních míst a vlastní produkcí používaných 
komponentů, LeSoie, Belgie - síť prodejen 
s přírodní kosmetikou a velmi širokým sor-
timentem kvalitního zboží, nápaditého de-
signu a provedení. Tiroler Bauernstandl, 
Rakousko – prodejny určené převážně pro 
farmářské trhy s nabídkou gastronomických 
specialit ze všech oblastí Tyrolských Alp. 
Velkému zájmu se bude těšit i franchisový 
koncept paint&smile z Rakouska – speciál-
ně vyvinuté know-how zaměřené na výuku 
malování pro děti i dospělé nebo německo 
- rakouský franchisový systém Institute for 
Microtraining - velmi moderní a sofistiko-
vaný způsob vzdělávání managementu a pra-
covníků firem, státních institucí, zdravotnic-
kých zařízení, apod. Mr.Sandless - unikátní 
americký koncept na čištění různých druhů 
povrchových materiálů (dlažby, kámen, dře-
vo, atd.), Royal Kids - francouzská franchi-
sova síť zábavních parků pro děti i dospělé, 
Tcollege - koncept pro doučování dětí a stu-
dentů. Nabídku nových systémů pak uzaví-
rá i velmi úspěšný německý koncept Mrs. 
Sporty, který se může chlubit nejen velkým 
zájmem franchisantů v Německu, Rakousku 
(celkem vice než 650) a jiných zemích, ale 
i tím, že se na jeho vývoji podílela i bývalá 
nejlepší tenistka na světě Stefanie Graf.

Více informací o franchisových značkách, které 
hledají své nové partnery, je možno najít na in-
ternetových stránkách společnosti AVEX systems: 
www.avexsystems.eu – Katalog franchis. Ke všem 
prezentovaným franchisovým systémům může 
poskytnout podrobnější podklady i jejich exklu-
zivní zástupce pro český a slovenský trh, pan Ing. 
Aleš Tulpa: ales.tulpa@avexsystems.eu. 

ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH STÁLE LÁKÁ
NOVÉ ZAHRANIČNÍ FRANCHISOVÉ SYSTÉMY!

Tuto skutečnost potvrdilo i nedávné GLO-
BAL FRANCHISE FORUM, které se konalo 
v Rotterdamu v dubnu 2016 pod heslem: Brá-
na pro expanzi do Evropy. Program fóra na-
bídnul kromě představení zúčastněných cca. 
20 mezinárodních velmi úspěšných franchi-
sových konceptů, franchisových trhů jednot-
livých evropských zemí i řadu workshopů na 
různá témata a mnoho praktických rad a zku-
šeností pro franchisory. „Forum otevřelo ces-

ROSTOUCÍ ZÁJEM O FRANCHISING  
V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU!

Rostoucí zájem o franchising na českém 
a slovenském trhu potvrdila i MASTER 
FRANCHISOVÁ KONFERENCE, která se 
konala na sklonku loňského roku v Pra-
ze. Konference se zúčastnilo rekordních 
155 potenciálních master-franchisantů 
nebo franchisových partnerů. Konferenci 
pořádala již po čtvrté za sebou poraden-
ská společnost AVEX systems ve spoluprá-
ci se společností Franchise & Retail Acade-
my za velké podpory České a Slovenské 
franchisové asociace, jakož i celé řady 
mediálních partnerů. Více informací na-
jdete na: www.master-konference.cz. 

tu všem franchisovým systémům, které mají 
v plánu expandovat především do různých 
zemí Evropy, včetně ČR a Slovenska,“ vy-
světluje Ing. Aleš Tulpa ze společnosti AVEX 
systems, člen ČAF a spoluorganizátor tohoto 
fóra, který v rámci FPI - Franchise Pool In-
ternational zastupuje Českou a Slovenskou 
republiku. FPI působí ve 28 zemích Evro-
py a sdružuje nejlepší franchisové poradce 
z jednotlivých zemí EU. 

Boco 
důkaz toho, že i fast food může být kvalitní, 
chutný a lákavý pro zákazníky. Francouzský 
gastronomický franchisový koncept míří na 
český a slovenský trh.

Boco je velmi úspěšný a oblíbený koncept 
francouzské gastronomie v oblasti fast-food. 
Jeho založením si známí bratři Simon a Vincent 
Ferniotovi splnili dávný sen z dětství – nabídnout 
zákazníkům v samoobslužné restauraci rychlé-
ho občerstvení nejen kvalitní a zdravé pokrmy, 
ale navíc nevšední kulinářský zážitek. A to vše 
za velmi přijatelnou cenu. Recepty pro síť boco 
navrhuje tým renomovaných francouzských ku-
chařů, z nichž je většina držiteli 3 michelinských 
hvězd (nejvyšší ocenění v oblasti gastronomie). 
Boco nabízí klasické uspořádání francouzského 
menu – předkrmy, hlavní jídla, sýry, zákusky 
a nápoje. Restaurace koncipované jako pařížské 
bistro jsou oblíbené nejen u těch, kteří se chtějí 
rychle najíst, ale i u zákazníků, kteří zde chtějí 
posedět v příjemném prostředí s přáteli nebo 
kteří si oblíbili francouzskou kuchyni. Od r. 2015 
nabízí boco i dodávkovou službu - tzv. home-de-
livery-koncept. 

Po úspěšném rozvoji ve Francii se systém 
etabloval i v Belgii, Lucembursku a Švýcarsku. 
Má namířeno i na český a slovenský trh, kde 
zcela určitě obohatí nabídku v oblasti gastrono-
mických specialit. 

Restaurace Boco jsou mimořádně oblíbené 
a ročně je navštíví velké množství hostů. I přes 
vysokou kvalitu jídel, kreativitu přípravy všech 
pokrmů a velmi atraktivní prostředí všech interi-
érů je průměrná cena za jeden účet velmi nízká. 
Restaurace jsou velmi stylově a vkusně zařízeny 
a tím vytváří příjemnou až rodinnou atmosféru, 
kam se každý host velmi rád a opakovaně vrací. 
Více informací je možné najít na: www.boco.fr

paint&smile
franchisový koncept z Rakouska  
- mimořádná nabídka pro české  
a slovenské zájemce o franchisové 
podnikání!

Paint & Smile – franchisový koncept škol 
malování pro děti i dospělé. Využijte mimo-
řádné nabídky slev více než 50 % od května 
do prosince 2016!

Mottem tohoto velmi sympatického fran-
chisového konceptu je: “V každém z nás je 
kus umělce”. Systém nabízí vlastní know-how 
a různé techniky malování, které umožní 
každému – dětem i dospělým – vytvářet své 
vlastní obrazy a umělecká díla. Tyto franchi-
sové školy malování s minimálními nákla-
dy na jejich otevření a provoz si velmi brzy 
najdou ve svém okolí - ve městech i na 
venkově - pravidelné nadšené návštěvníky 
všech věkových kategorií, kteří malují své 
vlastní obrázky. Obrazy se mohou v případě 
zájmu i prodávat nebo pronajímat firmám 
a privátním zájemcům v rámci zavedeného 
a prověřeného konceptu nebo vystavovat na 
výstavách, které franchisor pro franchisanty - 
příjemce licencí - sám organizuje.

Majitel konceptu a know-how, jak učit 
děti i dospělé malovat, pan Friedrich Wurm 
z Rakouska, se rozhodnul pro mimořádnou 
nabídku pro zájemce o jeho koncept z České 
a Slovenské republiky: 
- V období od května do prosince 2016 nabízí 
pro franchisanty - franchisové příjemce jeho 
licencí - kteří uzavřou v tomto období fran-
chisové smlouvy, značné slevy ve výši více 
než 50 % z tzv. jednorázového franchisového 
poplatku a celkových nákladů na přípravu 
a zahájení činnosti školy malování ve Vašem 
městě v ČR a na Slovensku.
- Každý zájemce o licence paint&smile má 
navíc možnost - před uzavřením franchisové 
smlouvy - se zúčastnit za malý poplatek tzv. 
Discovery Day - jednodenního kurzu v centrále 
franchisora v Rakousku, kde pan Wurm nejen 
celý koncept představí, jeho výhody, možnos-
ti pro úspěšné podnikání, atd., ale předvede 
účastníkům i metody malování, který tento 
franchisový systém nabízí a které se dle jeho 
zkušeností naučí brzy každý zájemce. 

I Love Veggie Burger 
- síť veganských restaurací z Rakouska.

Jedná se o síť restaurací, mobilních prodejních 
jednotek a tzv. delivery- home - service s produk-
ty pro všechny, kteří mají rádi zdravou veganskou 
a vegetariánskou stravu vyrobenou z bio-ingredi-
encí a bez konzervantů! Všechny nabízené produk-
ty jsou vyrobeny ze surovin z biologicky kontrolo-
vaných pěstitelských oblastí. Rakouská centrála 
Flying Diner vyvinula a od 2014 nabízí zákazníkům 
produkty pro vegany a služby v nově koncipova-
ných restauracích - tzv. Fast Casual Vegan Food. 
Kromě Rakouska byla zahájena expanze i v jiných 
zemích Evropy.

Flagship - vlajková loď byla otevřena v cent-
ru Vídně. Dalších 6 nových otevření se připravu-
je. V oblasti tzv. veganské gastronomie se jedná 
o první frachisový koncept v Evropě. Jde o novou 
éru gastronomických provozoven s nabídkou bez-
masých, zdravých a velmi chutných jídel. Hlavní 
atributy konceptu jsou zdraví, ekologie, podpora 
bio-dodavatelů různých produktů, recyklace mate-
riálů, trvanlivé potraviny bez konzervantů.

Koncept chce nabídnout produkty nejen lidem, 
kteří odmítají jíst maso - vegetariáni a vegani - ale 
i těm, kteří občas maso konzumují - tzv. flexita-
riánům.

Franchisový koncept je velmi dobře na expanzi 
do dalších zemí včetně ČR a Slovenska připraven. 
Každý franchisový partner může počítat s velkou 
podporou centrály franchisora, včetně vyhledává-
ní a analýzy spádových oblastí vhodných lokalit 
pro umístění restaurací, přípravy otevírání nových 
franchisových podniků, zaškolení všech pracovní-
ků a trvalou péči v oblasti provozu, IT, marketingu, 
business plánu, financování apod. Kompletní vy-
bavení všech restaurací „na klíč“ ze strany franchi-
sora včetně do detailu propracovaného vnitřního 
zařízení je rovněž samozřejmostí.
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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

Co tvoří hodnotu vaší firmy?

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – 
OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje 
jejich projekty, inovace, ekonomický růst, 
osobní přístup, společenský dopad a kulti-
vaci podnikatelského prostředí. Již od roku 
2008 poukazuje na společenskou odpověd-
nost drženou v rukou českých žen a pomáhá 
budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší 
nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příleži-
tost získat nový nadhled a ještě větší uspoko-
jení z podnikání.

Podnikatelky nyní mají možnost podávat 
přihlášky do letošního ročníku, a to až do 
uzávěrky dne 23. září 2016 ve 12 hodin. Vy-
hlášení vítězek proběhne na slavnostním vy-
hlášení 3. listopadu 2016 v Praze

Generálním partnerem Ocenění Českých 
Podnikatelek – OCP je ČSOB, pod jejíž pa-
tronací proběhne soutěžní kategorie CENA 
ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA. 
Hlavními partnery jsou Česká pojišťovna, 
pod jejíž patronací bude udělena CENA ZA 
INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ, a Microsoft ČR, který 
je patronem CENY ZA VÝJIMEČNÝ RŮST 
FIRMY. Auditorem projektu je NSG Morison. 
Patronkou 9. ročníku Ocenění Českých Pod-
nikatelek je Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáč-
ková, CSc.

„Podnikatelky neoceňujeme proto, aby si pak 
daly cenu do vitrínky. Tím, že oceníme jejich 
podnikání, myšlenky, nápady, produkty a pří-
běh jim pomáháme, aby i ony ocenily svůj 
byznys, aby ocenily samy sebe, a bychom my 
všichni mohli být hrdí na to, co české ženy 
dokázaly. Myšlenka poukazovat na úspěch 
českých firem u nás a ve světě je společným 
jmenovatelem i našich dalších projektů, kte-
ré všechny shrnujeme pod značkou Budu-
jeme hrdé Česko,“ říká Helena Kohoutová, 
zakladatelka projektu.

„Oceňujeme podnikatelky na základě jas-
ných kritérií a zároveň na základě jejich sil-
ných podnikatelských a životních příběhů. 
Jsem ráda, že kolem sebe vidíme tolik žen, 
které se neztratí v silné tržní konkurenci 
a přemýšlí o svých firmách v dlouhodobém 
horizontu,“ říká Michaela Lhotková, ředitel-
ka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB, 
která je generálním partnerem Ocenění Čes-
kých Podnikatelek.

„Naše analýzy ukazují, že ženy jsou v podni-
kání stále aktivnější. Například jsme zjistili, 

že došlo ke zvýšení podílu obchodních spo-
lečností vlastněných jen ženami o 6 pro-
centních bodů z původních 8 % v roce 2005 
na 14 % v roce 2016. Když k tomu doplním 
informaci, že obchodní společnosti vlastně-
né pouze ženami vykazují lepší výsledky při 
hodnocení závažnějších negativních infor-
mací než firmy vlastnění pouze muži, musí-
me si jen přát, abychom zmíněné trendy v na-
šich analýzách mohli v budoucnu potvrdit,“ 
uvádí Pavel Finger, místopředseda předsta-
venstva společnosti CRIF – Czech Credit Bu-
reau, která je odborným garantem projektu 
Ocenění Českých Podnikatelek.

Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé 
a střední podniky, Microsoft ČR, komentu-
je: „Síla a krása projektu Ocenění Českých 
Podnikatelek je v tom, že přináší skutečné 
a jedinečné příběhy. Svět se nám – hlavně 
díky moderním technologiím – mění před 
očima a všichni hledáme inspiraci, jak neu-
strnout, ale stále se rozvíjet. Právě to nás na 
OCP baví.”

„Těším se, že udělíme za Českou pojišťovnu 
cenu za inovativní řešení podnikatelce, která 
díky svým nápadům a neoblomné síle prosa-
dí mnohdy v počátku i zdánlivě neřešitelné. 
A díky tomu pak roste nejen její firma, ale 
i ona sama. A u toho Česká pojišťovna nemů-
že chybět,“ říká Šárka Dolanská, Krajská ředi-
telka Praha II, Česká pojišťovna. 

„Vzhledem k tomu, že největšímu procentu 
českých podnikatelek je nyní více jak 60 let, 
je přirozené, že se setkáváme se značným ná-
růstem žen, co chtějí své podnikání v nejbliž-
ších 3 letech předat či prodat. Proto našich 
letošním posláním v rámci OCP je apelovat 
na ženy, aby si uvědomily, že úspěšný proces 
předání své firmy trvá ne zřídka i 2–3 roky 
a zároveň jim ukázat jednotlivé postupy, mož-
nosti a nutnosti ke zdárnému předání firmy“, 
konstatuje partner NSG Morison Petr Šíma. 

Kritéria hodnocení: 
Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – 
OCP se mohou podnikatelky přihlásit na do-
poručení odborného garanta CRIF – Czech 

Credit Bureau, který jejich firmu doporučil 
na základě analýzy, která mimo jiné zohled-
ňuje i dostupnost účetních závěrek za roky 
2012–2014, minimální roční obrat firem od 
10 milionů Kč (tržby roku 2014) a hodnoce-
ní iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí 
pravidlo 100% vlastnictví a českého občan-
ství. Doba podnikání musí být minimálně 4 
roky.

7. června 2016 byl vyhlášen 9. ročník Ocenění Českých Podnikatelek – OCP. Na základě ratingu odborného garanta projektu, 
kterým je CRIF – Czech Credit Bureau, splnilo letos kritéria 17 887 obchodních společností vlastněných ženami. Do semifinále 
pak odborný garant nominoval a doporučil 720 českých podnikatelek.

„ČESKÁ PODNIKATELKA,
KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ“ 
Udělují se ceny za první až třetí místo 
v podkategoriích Malá společnost (roč-
ní obrat 10–30 milionů Kč), Střední 
společnost (roční obrat 30–80 miliónů 
Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 
miliónů Kč a více).

„CENA ČSOB  
– VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA“ 
Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka 
bez ohledu na počet zaměstnanců, dále 
vliv na obohacení trhu nebo společ-
nosti, zohlednění sociálních a dalších 
aspektů její činnosti. Uděluje se jedna 
cena. Patronem této ceny je generální 
partner.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY  
– pod patronací Microsoft“
Zde se hodnotí řízený výjimečný růst 
činnosti firmy za poslední tři sledované 
roky bez ohledu na kategorii, ve které 
se firma nachází. Uděluje se jedna cena. 

„CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ  
– pod patronací České pojišťovny“
Zde se hodnotí inovativní přístup firmy 
za poslední tři sledované roky bez 
ohledu na kategorii, ve které se firma 
nachází. Uděluje se jedna cena. 

Více informací o projektu naleznete na
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz. 

Soutěžní kategorie:
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+420 487 809 711
www.hotelport.cz

Dovolená s jistotou u nás na horách i u vody

+420 499 861 222
www.hotelhorizont.cz
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Marketér roku 2015

Na základě individuálních hodnocení 
jednotlivých členů hodnotitelské komise 
byl předložen prezidiu ČMS následující 
návrh ocenění jednotlivých nominova-
ných kandidátů:

Velký delfín – hlavní cena soutěže:
Mgr. Miroslav Bobek
Ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy
za marketingové aktivity dosahující vysoké 
i mezinárodní uznání

Zvláštní cena – Růžový delfín: 
Ak. mal. Petra Fundová
Burda Praha, s.r.o. – generální ředitelka
za komplexní marketingový projekt na pod-
poru prodeje produktů a služeb

Zvláštní cena – Červený delfín: 
Michal Finta
dámejídlo.cz – ředitel marketingu CZ/SK
za úspěšnou marketingovou strategii nové-
ho produktu s významným podílem na trhu 

Zvláštní cena hodnotitelské komise  
– Zlatý delfín: 
Ing. Lenka Kroupová

HEINEKEN ČR, a.s. – Group Brand Manager
za komplexní a dlouhodobě účinnou komu-
nikaci značky

Zvláštní cena prezidia ČMS – Zlatý delfín: 
Ing. Přemysl Filip, MSc.
Nadační fond Českého rozhlasu, organizá-
tor sbírky Světluška – ředitel organizace
za úspěšnou marketingovou strategii v rámci 
společensky významného projektu Světluška

Zvláštní cena prezidia ČMS – Duhový delfín: 
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA
DAGO, s.r.o. – Managing partner
za významné výzkumy, aktivity a vzdělávací 
činnost v oboru POP a POS médií

Zvláštní cena prezidia ČMS – Duhový delfín: 
Ing. Eva Stejskalová
Regionální televize CZ, s.r.o.  
– majitelka, jednatelka  
za dlouhodobý úspěšný rozvoj projektu 
regionálního televizního vysílání

Zvláštní cena prezidia ČMS – Duhový delfín: 
David Vejtruba
p.k. Solvent, s.r.o. – marketingový ředitel

za nový koncept maloobchodní strategie 
v oboru drogerie

Cenu Malé delfíny získali:
Ing. Liana Hrabálková, marketingová ředitelka 
Vinařství Ludwig, s.r.o. za spojení výroby 
kvalitního produktu s charitativním počinem, 
Ing. Jaromír Kříž – ředitel a jednatel Merkur 
toys, s.r.o. za obnovení českého produktu Merkur 
a jeho uvedení na tuzemský i mezinárodní trh, 
Ing. Jan Maňas, CSc. – marketingový manažer 
Amper Market, a.s. za marketingovou podporu 
komplexního podnikatelského záměru v oblasti 
energetiky, Mgr. Blanka Marková, Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
vedoucí útvaru Vztahy s veřejností za úspěšné 
řízení komunikační kampaně vysoké školy, 
Vít Panocha – obchodní ředitel a zástupce 
předsedy VD Vřídlo, výrobní družstvo za 
úspěšnou marketingovou koncepci výrobního 
družstva zaměřenou na domácí i zahraniční 
trh, Ing. Marek Pavlas – CEO BigMedia, 
s.r.o. za produktovou inovaci pro plánování 
a vyhodnocování marketingových kampaní 
venkovní reklamy a Ing. Marcela Vlčková – 
výkonná ředitelka MOIRA CZ, a.s. za úspěšné 
vytvoření vlastní prodejní sítě

V podvečer 19. května 2016 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mos-
tu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže 11. ročníku Marketér roku 2015. Pro vítěze byly připraveny sošky 
křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra 
Zubričana. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních 
cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.
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CODEXIS GOLF CUP – Loreta Golf Club Pyšely

EXPOBANK GOLF CUP – Golf & Spa Resort Cihelny

NOVAVOICE GOLF CUP – Golf Park Slapy sv. Jan

Čaje značky Zest Tea
v sobě spojují
prémiovou kvalitu
a chuť s povzbuzujícím
a energetickým účinkem
na organismus.

Díky přidanému přírodnímu kofeinu je jeho obsah
v čajích Zest Tea zhruba 3x vyšší, než v ostatních čajích,
tedy asi stejně vysoký, jako v kávě. Přítomnost antioxidantů zároveň eliminuje negativní vedlejší účinky kofeinu.

Zest Tea je k dispozici v plechovkách (16 pyramidových sáčků),
stojacích plastových obalech (20 pyramidových sáčků) a volně sypaný.

www.freshenergy.cz
 601 320 101

info@freshenergy.cz

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU!
ČAJE S PŘIDANÝM
PŘÍRODNÍM KOFEINEM

Adrenalinový nezapomenutelný
zážitek! To je Jetovator

Tyto adrenalinové „hračky“ se dokážou po-
hybovat nad hladinou vody rychlostí až 40 
km/h a vznášejí se až ve výšce 12 metrů nad 
vodou. Zkušení instruktoři a zároveň maji-
telé firmy RAL vodní skútry - Roman Ernest 
a Ota Vaníček Vám udělají jednoduchou 
krátkou instruktáž, po které Vám garantují, 

Jetovator má podobu létající motorky nebo prkna nad vodou. Jde o zařízení, které 
funguje na principu balanční desky, kdy je využito tlaku vodního sloupce z vod-
ního skútru. 

že i Vy se do 5 minut odlepíte od vodní hla-
diny. Voda patří k letu, a proto se nenechte 
ošidit o tento adrenalinový nezapomenu-
telný zážitek. Jetovator nebo vodní skútr 
je možné si pronajmout privátně nebo 
uspořádat firemní akce kdekoliv na vodní 
hladině.

Firma RAL vodní skútry je na trhu již 17 let 
orientována na motorové vodní sporty. Její 
hlavní činností je prodej, servis a půjčovna 
vodních skútrů. Mimo to se zabývá pora-
denstvím a prodejem veškerého vybavení na 
wakeboarding, instruktáží a provozováním 
dalších vodních aktivit. 

www.vodniskutry.cz.

Vinařství Hofkellerei des Fürsten von Liech-
tenstein bylo založeno v roce 1436. Jeho 
580 let stará historie se pojí s produkcí 

Výjimečná lichtenštejnská vína
nově v nabídce prodejny Alkohol.cz
Začátkem června se za mimořádné pozornosti odborné i laické veřejnosti v praž-
ské galerii Zlatá Husa odehrálo uvedení kolekce lichtenštejnských vín do sor-
timentu společnosti Alkohol.cz. Slavnostní degustaci byla osobně přítomna Její 
Výsost princezna Marie von und zu Liechtenstein, která stojí za marketingovými 
aktivitami vinařství Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein, a hlavní enolog 
knížecího vinařství pan Josef Weinmeyer. 

Zleva: zakladatel Alkohol.cz Dominik Berdych, Marie von und zu Liechtenstein, Josef Weinmeyer a Radovan Blažek

výjimečných odrůdových vín, která svou 
kvalitou patří v německy mluvících zemích 
k naprosté špičce. Tento region je mezi 

znalci proslulý především odrůdami ryzlink 
a veltlínské zelené. „Obě vína mne nadchla 
svojí autenticitou, komplexností a výjimeč-
ným odrůdovým charakterem,“ říká Vít 
Hepnar, spolumajitel pražské restaurace Ka-
lina, hlavní someliér společnosti Alkohol.cz 
a oficiální tvář lichtenštejnského vinařství 
v České republice.

Vinařství je ve vlastnictví lichtenštejnské 
knížecí rodiny, která pečuje nejen o jeho 
dobré jméno a vynikající kvalitu produktů, 
ale také velmi pečlivě vybírá své distributo-
ry v jednotlivých zemích. Logickým důsled-
kem proto bylo spojení rodinného knížecí-
ho vinařství se společností Alkohol.cz, jejíž 
portfolio je taktéž založeno na výjimečné 
kvalitě nabízených produktů a služeb.

Rok 2016 se do historie vinařství zapíše 
vstupem bývalého východního bloku na 
středoevropské trhy, a to prostřednictvím 
hned dvou distribučních kanálů společnosti 
Alkohol.cz. Prvním je e-shop www.alkohol.
cz, kde si zákazníci budou moci objednat do 
svých domácích vinoték nejen lichtenštejn-
ská vína. „Druhým distribučním kanálem 
bude přímý prodej prostřednictvím distri-
butora Alkohol, s.r.o. Ten je určen majite-
lům a someliérům prvotřídních restaurací 
s komplexními vinnými lístky a náročnou 
klientelou vyžadující gastronomická vína,“ 
doplňuje Hepnar.

www.alkohol.cz


