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2Vážení a milí čtenáři,

od našeho posledního vydání utekly další dva měsíce, kte-
ré nás posunuly k toužebně očekávanému prosluněnému 
období roku. Vydání, které právě držíte v ruce, tak trochu 
se sluncem souvisí díky prezentovaným značkám aquatic 
fitness systému s protiproudem, vřetenové sekačky, kolo-
běžky a dalších. O tom, kterou z nich si vybrat, vám právě 
hodně napoví příběh oné značky. Je jedno, jestli už se jed-
ná o příběh značky Swardman, která je dokladem toho, 
že pokud někdo něco dělá s nadšením a rád, úspěchu vět-
šinou dosáhne, nebo o příběh obyčejného českého hrdin-
ství. Myslím tím hrdinství těch, kteří se v naší zemi pus-
tili do podnikání a dokázali vybudovat značku. O tom, 
že abyste dosáhli úspěchu, práce vás musí bavit, svědčí 
i příběh zakladatelů firmy Potten&Pannen Staněk. Jejich 
značka letos právě slaví 25 let na českém trhu a rozhodně 
bude co oslavovat. Toto vydání je nejen o slunci, ale hlav-
ně o relaxu a zdravém životním stylu, dočtete se o důleži-
tosti správného složení ložních přikrývek značky Daunen-
Step, ale i o významu vodního proudu pro organismus ať 
již prostřednictvím důmyslných choreografií prémiových 
armatur Dornbracht či v aquatic fitness systému znač-
ky Endless Pools s možností plavat s protiproudem a cvi-
čit ve vodě, kde klouby méně trpí. Značka KOSTKA Vás 
zase přesvědčí, že z kola bolí záda, kdežto na koloběžce 
si je napravíte a zároveň zapojujete mnohem více svalů. 
Všechny zmiňované značky i další v části Brands tohoto 
vydání mají jednu společnost myšlenku – zdravý životní 
styl a návrat k přírodě.

V druhé, odborné části časopisu o konceptech obchodů 
- Stores - se jako pokaždé můžete inspirovat zajímavými 
pojetími kamenných obchodů u nás i ve světě. Tentokrát 
vám představíme i tři nejdůmyslnější shop-koncepty svě-
ta, které letos podesáté ocenila porota soutěže EuroShop 
RetailDesign Awards. 

Ale už nebudu více prozrazovat. Přeji Vám příjemné po-
čtení a plno sluníčka do všedních dní!
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Již 25 let přinášíme to nejlepší
do vaší kuchyně.
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Příběh Potten & Pannen Staněk Současnost Potten & Pannen Staněk

Potten & Pannen – Staněk slaví letos 25. vý-
ročí působení na českém trhu. Příběh znač-
ky začal v roce 1992, kdy na českém trhu 
neexistovala příliš široká nabídka kvalitního 
kuchyňského nádobí a doplňků. Právě tehdy 
byla otevřena první prodejna ve Vodičko-
vě ulici a dovozce a distributor značkových 
kuchyňských a domácích potřeb předních 
světových výrobců dovezl svoje první kous-
ky ze zahraničí. V té době bylo poměrně 
populární používat pro názvy společností 

anglické termíny. Název Potten & Pannen 
byl převzat z holandštiny po obchodním 
partnerovi a v překladu se jedná o "Hrnce & 
Pánve". Jasným cílem značky bylo od počátku 
vytvořit z tohoto jména prestižní značku, kte-
rá nabídne pod jednou střechou ty nejkvalit-
nější značky z oblasti vaření a stolování. A to 
se také povedlo. Skupina se dodnes profiluje 
a je vnímána jako obchodník luxusními a vy-
soce kvalitními výrobky, zaručujícími nad-
standardní přístup a servis, a to jak na úrovni 
retailového prodejce, tak na úrovni dovozce 
a velkoobchodníka. Všechny obchodní podí-
ly společností skupiny jsou kryty 100% čes-
kým kapitálem a jsou drženy původními za-
kladateli společnosti – pány Pavlem Staňkem 
a Milošem Staňkem.

Příběh a ohlédnutí
Příběh dvou kamarádů se stejným příjme-
ním Miloše Staňka a Pavla Staňka se začal 
odvíjet, když se po studiích potkali při půso-
bení v gastronomii. Porozuměli si v nápadu 
vybírat po celém světě ty nejlepší a nejorigi-
nálnější produkty od tradičních, ale i inova-
tivních výrobců a dovážet je k nám. Unikát-
ní na této myšlence bylo, že po celou dobu 
společného podnikání to pro oba je oprav-
dovou radostí. V roce 1992 se tedy rozhodli 
dovézt první značky a postupně získávali 
zastoupení neprestižnějších zahraničních 
značek z Francie, Německa, Švýcarska, Velké 
Británie a USA. Inspiraci hledali na veletr-
zích na základě přesně zmapované poptávky 

zákazníků. Navázali spolupráci se zahraniční-
mi rodinnými firmami s dlouholetou tradicí, 
která na českém trhu tehdy chyběla. Společ-
nost začínala se značkami Calphalon a Wi-
liam Bounds (z USA) a Cusinox (Francie), 
které již dnes nenabízí. Vlajkovou lodí byla 
firma Rösle a francouzská rodinná manufak-
tura Emile Henry. Za dalšími značkami maji-
telé vyjeli na světové výstavy do Frankfurtu 
nad Mohanem a do Chicaga. Od počátku hrá-
la při výběru partnerů klíčovou roli kvalita, 

Již 25 let přinášíme
to nejlepší do vaší kuchyně!

Již 25 let milujeme lidi, kteří ocení kvalitu, 
a těch je naštěstí stále více!

dokonalá funkčnost a design. K dnešku se 
jim podařilo získat zastoupení 36 značek.

Na otázku, čemu vděčí za úspěch firmy, 
pánové s úsměvem a humorem sobě vlast-
ním odpovídají, že jednoduše neustálá prá-
ce mnohdy až 16 hodin denně a rozhodně 
také velké štěstí na kvalitní a skvělé lidi, kteří 
s nimi tuto firmu řadu let budují a dýchají 
pro ni. Jejich hlavním krédem je být nejlep-
ší v tom, co dělají, a tomu podřizují veškeré 
kroky. A vždy dodávají, že jsou dosavadně 
spokojení... To jim ale nikdy nevydrží dlouho. 
Maximálně několik měsíců…

Klíčem k úspěchu byla od počátku snaha 
povýšit vaření, stolování a vše, co se děje ne-
jen v kuchyni, na výsostné umění. Majitelé 
společnosti, Miloš a Pavel Staněk, chtěli dát 
do rukou zkušeným profesionálům i nad-
šeným amatérským kuchařům dokonalé 
nástroje z produkce těch nejlepších značek. 
Produkty, na jejichž vysokou kvalitu se mo-
hou bezvýhradně spolehnout. 

Od sametové revoluce uplynula ale dlou-
há doba a situace na českém trhu se změnila. 
Během této doby vznikla celá řada českých 
firem, které v segmentu kuchyňských doplň-
ků vyrábí vysoce kvalitní produkty. Proto se 
majitelé rozhodli vrátit se z cesty kolem světa 
domů a začali hledat kvalitní dodavatele. Do-
šlo k rozšíření sortimentu o lněné produkty 
společnosti H & D a prkénka z rodinného 
truhlářství Duspiva. Dalším přírůstkem do 
sortimentu se stal i vysoce kvalitní pekáč od 
českého výrobce litého hliníku, který společ-
nost nabízí pod vlastní značkou, stejně jako 
produkty H & D.

Retailové unikáty
Při ohlédnutí za svými počátky vzpomíná 
Pavel Staněk na první úspěšnou prezentaci 
na veletrhu spotřebního zboží v Brně v roce 
1992, pak založení společnosti s kamarádem 
Milošem Staňkem a na skromnou první kan-
celář a zároveň vzorkovnu v jedné sklepní 
místnosti na Praze 6. Důležitým mezníkem 
v rozvoji značky bylo jednoznačně otevře-
ní první vlastní reprezentační prodejny ve 
Vodičkově ulici v Praze v listopadu 1992. Je 
tam dodnes a těší se stále velkému zájmu. 
Postupem času se z této prodejny stala jaká-
si kultovní prodejna pro všechny lidi, kteří 
milují vaření. O to unikátnější je, že právě 
ona letos byla oceněna jako nejlepší světová 
prodejna s domácími potřebami. Dnes ji na-

jdete pod jménem Potten & Pannen – Staněk 
KitchenAid Concept Store & Gourmet Acade-
my. Před 3 lety tento koncept navrhla česká 
architektka Ivana Dombková a byl prvním 
a jediným svého druhu na světě. Originální 
nábytek a osvětlení spolu s nevšedním de-
signem kuchyňských spotřebičů KitchenAid 
vytvářejí moderní, luxusní atmosféru, kterou 
zpříjemňuje hudba a rozmanité interiérové 
vůně parfémů Lampe Berger. Prodejní plo-
chu oddělují pouhé dva schody od Gourmet 
Academy, unikátní prémiové školy vaření, 
která nabízí kurzy pro dospělé i pro děti od 
devíti let až po náctileté pod názvem Le Pe-
tit Chef Academy. Prodejna KitchenAid Con-
cept Store & Gourmet Academy společnosti 
Potten & Pannen – Staněk v pražské Vodič-
kově ulici zvítězila ve světovém kole soutěže 
GIA a získala tak pomyslného "retailového 
Oscara". Vzácnou trofej během slavnostní ce-
remonie v Chicagu osobně převzali Miloš Sta-
něk a Pavel Staněk. GIA (Global Innovation 
Awards) je světově nejprestižnější ocenění 
za inovativnost a kreativitu maloobchodních 
prodejen, které každoročně uděluje Inter-
national Housewares Association v Chicagu. 
GIA bývá neformálně přirovnávána k udíle-
ní Oscarů v daném segmentu. Hodnotícími 

kritérii jsou vize a strategie, design interiéru, 
merchandising včetně prezentace zboží ve 
výlohách, marketing a reklama, péče o zákaz-
níky, školení personálu a inovativnost. Vítěz-
ství ve celosvětovém kole soutěže GIA je pro 
společnost Potten & Pannen – Staněk tím nej-
lepším dárkem k 25. narozeninám.

Nejen tento koncept, ale každý, který 
z dílny Potten & Pannen – Staněk v průběhu 
let vznikl, byl ve své době unikátem. Třeba 
TWIN CAFÉ - specializovaný maloobchod ku-
chyňskými a domácími potřebami a lifestyle 
café v OC Nový Smíchov, který byl otevřen 
v roce 2001, byl na svou dobu velmi pokroko-
vým projektem. Tehdy panoval na trhu určitý 
útlum a "nuda" z běžných retailových koncep-
tů. Zákazníci hledali více než jen obyčejný 
obchod. Tak vznikl nápad propojit příjemné 
posezení u dobré kávy či dortu s nákupem 
kvalitních věcí pro svojí domácnost. A takto 
bychom mohli vyzvednout originalitu u kaž-
dého retailového počinu značky.

Produkty Potten & Pannen – Staněk jsou 
dnes dostupné v 8 prodejnách v ČR a zatím 
v jedné prodejně v Bratislavě. Vysoce kvalit-
ní čaje Kusmi Tea a Lov Organic si můžete 
vybírat v jednom ze dvou specializovaných 
butiků Kusmi Tea v OC Nový Smíchov a v OC 
Chodov. Z pohodlí domova pak můžete na-
kupovat na e-shopu www.vasekuchyne.cz.

U příležitosti 25. výročí se zákazníci 
mohou těšit na limitované edice vybraných 
produktů v designu výtvarníka Pasty Onera.

www.pottenpannen.cz
www.vasekuchyne.cz
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Příběh Endless Pools Fitness Systems
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Endless Pools, vynálezce technologie plavá-
ní s protiproudem, je jednou z významných 
společností v oblasti aquatic fitness. Možná 
jste slyšeli pojem „swim spa“, ale Fitness Sys-
tems od této společnosti jsou mnohem více. 
Díky promyšlené konstrukci nabízí Endless 
Pools Fitness Systems kromě špičkového 
protiproudu také řadu možností pro využití 
při cvičení, relaxaci a rehabilitaci, které běž-
né swimspa nemají. Jednotlivé 
modely Fitness Systems jsou 
určeny pro intenzívní sportov-
ní trénink, pro každého s ak-
tivním životním stylem i pro 
každodenní společnou rodin-
nou relaxaci a zábavu. To vše 
v decentním designu na vaší 
zahradě. Systém se může chlu-
bit téměř 30 lety zkušeností 
a 20 000 spokojenými majiteli 
po celém světě. V dnešní řeči 
zkratek prostě #endlessfitness. 
V České republice nabízí ten-

to systém Galerie vířivek - wellness, fitness, 
společnost, která již 10 let nabízí ve venkov-
ním concept store ty nejlepší značky vířivek 
a mění životy svých zákazníků k lepšímu.

Fitness system nebo Swimspa?
Proč se omezovat pouze na plavání nebo 
používání vířivky, když aquatic fitness má 
tolik výhod a nezatěžuje při cvičení svaly 

a klouby? Všechno to začíná pro Endless 
Pools jedinečným protiproudem s hladkým 
a laminárním proudem vody. Od něj je pak 
snadné pokračovat v běhu, chůzi, cvičení 
s odporem vody a nakonec relaxovat v doko-
nale tvarovaných sedadlech vířivky. Toto jsou 
důvody, proč je to více, než jenom swim spa; 
je to aquatic fitness systém s možností plavat 
a cvičit ve vodě, kde svaly a klouby méně 

trpí. Promyšlená konstrukce 
umožňuje, že se tyto činnosti 
doplňují a fitness cíle mohou 
být dosaženy dříve a snadněji. 
Relaxace ve vestavěné vířivce 
pak výrazně napomáhá k odpo-
činku a zotavení po cvičení. To 
je tedy Fitness Systems!

Příběh Endless Pools
James Murdock, zakladatel znač-
ky Endless Pools, poslouchával 
jako malý chlapec vyprávění své-
ho otce o plavání proti proudu 

v zavlažovacích kanálech v době jeho dětství. 
To ho zaujalo natolik, že se pak jako starší 
po několik let zaobíral myšlenkou vytvořit 
zařízení, které by přeneslo otcovy zážitky 
do praktického využití v malých prostorech. 
A zaujetí malého chlapce bylo tak silné, že na 
to jako student opravdu přišel. Výsledkem 
jeho práce byla instalace první Swim Machi-
ne v bazénu Columbia University v New Yor-
ku. Tato událost dala v roce 1988 vzniknout 
značce, která se stala synonymem pro plavání 
proti proudu. V roce 2015 se značka Endless 
Pools stává součástí Watkins Wellness, který 
je předním světovým výrobcem vířivek. Z to-
hoto spojení vzniká jedinečný Endless Pools 
Fitness Systems – domácí wellness zařízení, 
které v sobě kombinuje to nejlepší z techno-
logie plavání oproti proudu a relaxačních 
vlastností vířivek. Smyslem tohoto zařízení je 
poskytnout každému všechno potřebné pro 
zdravý životní styl na jednom místě a v sou-
kromí jeho domova.

Endless Pools Fitness Systems 
s protiproudem Swim Machine 
Pokud si chcete maximálně užít plavání pro-
ti proudu, nehledejte nic jiného než Endless 
Pools Swim Machine. Jeho jedinečný a kon-
struktéry značky vyvinutý systém poháněný 
hydraulickým motorem vytváří homogen-
ní proud vody, který je širší než vaše tělo 
a hlubší než váš záběr při plavání. Několik 
usměrňovacích mřížek tvaruje a směruje 
proud vody, který je ve výsledku laminární 

a zcela bez turbulencí. I při plném výkonu 
máte pocit, jako když plavete v proudu řeky. 
K regulaci síly proudu vody slouží vodotěsný 
dálkový ovladač. Nastavení rychlosti proudu 
Swim Machine je možné v 52 krocích od 
tempa 5:33 min/100 metrů (volné plavání 
stylem prsa) až do 1:14 min/100 metrů. Zaří-
zení Endless Pools Fitness Systems může být 
kromě revolučního protiproudu Swim Ma-
chine vybaveno také podvodním běžeckým 

pásem. Součástí konstrukce je také možnost 
využít veslařský trenažér a velkorysý prostor, 
který umožňuje provádění veškerých aqua-
tic fitness cvičení a strečink. Nedílnou sou-
částí je výborně vybavená vířivka pro masáž 
a relaxaci.

Zažijte to pravé #endlessfitness
Jste rodina s aktivním životním stylem? Máte 
rádi plavání, běh a pohyb ve všech jeho for-
mách? Milujete společné chvíle při odpočin-
ku i zábavě? Když odpovíte alespoň jednou 
ANO, pak je některý z našich modelů pro vás 
to pravé k uspokojení vašich přání a potřeb. 
S ním získáte možnost každodenního zlep-
šení svojí kondice, odpočinku po náročném 
dni a příjemných chvil se svými nejbližšími.

Přijďte si Endless Pools Fitness Systems 
prohlédnout a vyzkoušet do naší

Galerie vířivek - wellness, fitness
T. G. Masaryka 96

277 13 Kostelec nad Labem

Návštěva je možná kdykoliv  
po telefonické domluvě  

na tel.: +420 602 160 824.

Váš prostor.
Vaše tempo.

www.endlessfitness.cz

@galerievirivek

SPUSŤ CP na svém mobilu
a namiř na obrázek



Příběh značky KOSTKA
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Nová éra pohybu
s koloběžkou Kostka

Koloběžky v Česku
Česká republika je koloběžkovou velmocí. 
Kdo jsou koloběžkáři v Česku? Možná tro-
chu paradoxně nikoliv děti, kterým byla 
koloběžka tradičně přisuzována. Dnes 
drží koloběžkový prapor v Česku dospělí. 
Aktivní lidé, kteří vědí, že z kola bolí záda 
a na koloběžce si je napraví. Kteří vědí, že 
na koloběžce zapojují mnohem více svalů, 
a proto je tento druh pohybu zdravější 
a pro ženy toužící po dokonalé postavě 
obzvláště. Aktivní lidé, kteří mají vyrovna-
nou hlavu, nespěchají a klidně sestoupí ze 
stupátka, když už to prostě nejede. 

První jarní den je za námi a tak je správ-
ný čas poohlédnout se po sportovním vy-
žití venku. Rodinné výlety si žádají druh 
sportu využitelný pro všechny členy. Kost-
ka - kolobka, přední český výrobce kolobě-
žek, myslí na všechny. Horkou novinkou 
značky jsou výjimečné skládací koloběžky. 
Elegantní KOSTKA TWENTY FOLD, kte-
rá vyniká precizní dokonalostí v detailech, 
se dá velmi jednoduše a rychle složit, kam 
právě potřebujete.

KOSTKA TOUR FOLD
Složit se dá také větší model KOSTKA TOUR FOLD. 
Přední kolo velikosti 26 palců snáze překonává nerov-
nosti povrchu. Výsledkem je velká, rychlá a doslova 
výletní koloběžka, kterou je možné snadno do půl mi-
nuty složit. Ve společnosti Kostka-kolobka ji nazývají 
„skladná koloběžka“. Je to rozumné. KOSTKA TOUR 
FOLD má přední kolo stejně velké jako většina kol – 
a to na rozměrech neubere. Nicméně, i tento stroj se 
ještě vejde mezi vaše zavazadla. Tour Fold nabízí ba-
revné provedení v elegantní šedé s drobnými doplňky 
v decentní červené.

Ano, spojit obě aktivity dohromady. Koloběž-
ka! Při výběru lidé dbají na bezpečnost, ale 
také se zajímají o původ výroby. Největším 
evropským výrobcem, aspirujícím na ještě 
vyšší mety, je společnost KOSTKA - kolobka. 
Co na tom, že sídlí a vyrábí koloběžky v Je-
seníkách u Hanušovic? Ředitel firmy Marek 
Kostka říká: „Dáváme práci místním lidem, 
a ti ji dělají dobře. Ne dobře, výborně! A my 
jako firma tuhle skvělou práci vyvážíme do 
celého světa.“ 

Firma KOSTKA - kolobka vyrábí různé 
typy koloběžek, mezi kterými jsou rekreační, 
městské, dětské, sportovní či speciální stroje 
pro jízdu se psem. V široké nabídce najdete 
i odrážedla pro nejmenší, stejně tak i kolo-
běžky pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Životní příběh koloběžek KOSTKA
Společnost KOSTKA – Kolobka se původně 
věnovala kovovýrobě a zámečnictví, násled-
ně také výrobě rámů jízdních kol. Postupem 
času se zaměření společnosti změnilo a za-
čaly se vyrábět koloběžky – na začátku toho 
všeho byla spíše náhoda:

Před více než 18 lety 
sháněl Marek Kostka 
koloběžku pro svého 
šestiletého syna: „Chtěl 
jsem synovi koupit k Vá-
nocům koloběžku, ale nic 
kvalitního jsem nesehnal, 
tak jsem si řekl, že si ji 

vyrobím sám.“ A tak vznikla první koloběžka 
KOSTKA. Následně vyrobil také jednu pro 
sebe, aby synovi stačil. 

Koloběžka se líbila i náhodně přihlížejí-
cím. A protože osobní doporučení je nej-
mocnějším marketingovým nástrojem, výro-
ba koloběžek si začala získávat čím dál větší 
podíl ve výrobním programu společnosti. 
Každým rokem prodeje koloběžek rostly ná-
sobně a všechny vydělané peníze byly opě-
tovně investovány do vývoje a především do 
technologií. V roce 2007 firma zakoupila svůj 
první laser a od roku 2008 neustále investuje 
nemalé finanční prostředky do nových, ino-
vativních technologií, které pomáhají výrobu 
koloběžek zefektivnit a především zkvalitnit.

A v čem vyniká značka KOSTKA? Origina-
litou! Každý maličký dílek koloběžky je s nej-
větší pečlivostí vymýšlen, vyvíjen, vyroben 
a testován. Pro výrobu koloběžek jsou nyní 
využívány nejmodernější technologie, jako je 
robotické svařování, 3D měření, řezání lase-
rem, CNC obrábění nebo práškové lakování. 
Téměř celá koloběžka v dnešní době pochá-
zí přímo z dílny firmy KOSTKA, stejně jako 
i široká škála sofistikovaných a praktických 
doplňků.

A jak říká sám majitel Marek Kostka: „Ne-
snažíme se být největšími, ale chceme být 
těmi nejlepšími a naší kvalitou a inovacemi 
přesvědčit každého zákazníka“. 

První kroky v kůži podnikatele
„Po návratu z vojny v roce 1993 jsem si půjčil 
deset tisíc korun a koupil si první svářečku 
a brusku. Ačkoliv jsem se původně věnoval 
elektrotechnice, vždy mě bavila práce s ko-
vem, obrábění a celkově strojařina. Podniká-
ní jsem ale nikdy nevnímal jako životní sen, 
spíš prostě vyplynulo ze situace. Učil jsem se 
vše za pochodu, od řemesla přes účetnictví 
až po to, jak vůbec sehnat zakázky. Nestačí 
být dobrý v oboru, ale musíte být i schopný 
obchodník, organizátor, manažer a vlastně 
i psycholog,“ říká byznysmen, který na za-
čátku svého podnikání neuměl ani vystavit 
fakturu a nyní šéfuje firmě se stamilionovým 
ročním obratem a stovkou zaměstnanců.

Sportovní aktivity mohou nabývat různých podob. Na kole jezdí dnes téměř kaž-

dý, ale ruku na srdce: vážně chcete být „každý“? Nevadí, tak půjdeme běhat. A co se 

raději zamyslet nad volbou, která je přesně na rozhraní kola a běhu?

Sbalte koloběžky
do kufru auta a vyrazte!
Neradi čekáte v davu na zastávkách na pří-
jezd hromadné dopravy? Centra měst pře-
plněná auty přímo vybízejí k jinému druhu 
dopravy. Skládací koloběžky jsou jedním 
z ideálních prostředků pro svižný a šetrný 
pohyb po městě. V kombinaci s vlakem, au-
tobusem nebo městskou dopravou budete 

Vhodnou koloběžku si můžete vybrat 
přímo v prodejně KOSTKA – kolobka, nebo 
si můžete zvolit specializovanou prodejnu 
s odborným poradenstvím po celé ČR. 

Více informací naleznete ZDE:
http://www.kostkafootbike.com

KOSTKA – kolobka, s.r.o.
Potůčník 449, 788 33 Hanušovice 
Tel: +420 583 231 025,
Mob: +420 606 714 696,
E-mail: dotazy@kolobka.cz

KOSTKA TWENTY FOLD
Twenty, to je dvacet. Dvacet palců, to je průměr kol, 
která uvezou – a komfortně kamkoliv dovezou. Hor-
ká novinka má ale něco navíc. Můžete ji totiž složit. 
Speciálně vymyšlený mechanismus umožňuje bez po-
užití jakéhokoliv nářadí tuto pohodlnou „dospěláckou“ 
koloběžku doslova „přeložit napůl“, a zmenšit tak její 
rozměry pro převážení – třeba v kufru auta. Bez zašpi-
nění rukou sundáte zadní kolo, pokud by vám náho-
dou nestačilo místo. Do elegantních řídítek může být 
vsazena funkční brašnička. Barevné provedení odráží 
celkovou designovou lehkost a vyváženost. Křivky de-
centní černé či červené jsou zvýrazněny bílými liniemi 
a dotváří spolu s nášlapem dokonalý koncept koloběž-
ky, za kterou se každý rád otočí.

KOSTKA REBEL KID
Běháte za dětmi, kteří vám ujíždí na odrážedle? Ide-
álním řešením pro rodiče jak s dětmi udržet krok jsou 
právě koloběžky. Děti zase potřebují malé a lehké stro-
je, ale hlavně u nich třeba dbát na kvalitu, kterou vám 
hypermarketové zboží jen stěží zaručí. KOSTKA REBEL 
KID váží pouhých pět kilogramů. Ve své kategorii patří 
k nejlehčím koloběžkám na trhu. Mezi její hlavní před-
nosti patří výborné jízdní vlastnosti. Geometrie rámu 
je přizpůsobená dětem s výškou od 100 cm, čili pro 
děti od 4 let. Kouzelný je na REBELOVI fakt, že se dají 
řídítka vyměnit za vyšší, a na této koloběžce pak mo-
hou jezdit nejen starší děti, ale dokonce i dospělí. Nos-
nost rámu je do 120 kg. KOSTKU REBEL máte navždy! 
Stejně jako další koloběžky KOSTKA vyniká i REBEL KID 
designovou lehkostí a vyvážeností jednotlivých prvků. 
Vaše dítě bude udávat trend malým kámošům. 

zaručeně všude první. A navíc to 'střihnete' 
parkem a pěkně se u toho po ránu protáh-
nete. Pořiďte si koloběžku a budete pánem 
svého času i ve městě. Nechte auto v garáži 
připravené na delší výlety a podpořte eko-
logii ve městě, sportujte a buďte přitom 
cool. Vyčleňte se z davu a buďte trendy 
s koloběžkou KOSTKA TWENTY FOLD. 
Koloběžka je zábava, sport, rehabilitační 
pomůcka i životní styl. Objevte kouzlo ko-
loběžky na vlastní kůži! 

Venčení psích miláčků na koloběžce
Máte doma pejska, zkuste venčení s kolo-
běžkou. Stačí si objednat upevňující adap-
tér na řídítka a pružné vodítko. S touto 
výbavou se venčení vašeho pejska stane 
zábavou, na kterou se budete každý den 
oba těšit. KOSTKA nabízí nespočet růz-
ných jedinečných doplňků, jako třeba 
brašny na řídítka, adaptéry na světla pro 
větší bezpečnost nebo doplňky pro Vaše-
ho psího miláčka. 

Koloběžka do letadla
Chcete cestovat s koloběžkou letadlem? 
Žádný problém. Vášnivý cestovatel Mar-
tin Šedivý projel se svou TWENTY FOLD 
nádhernou krajinu v Laosu a s Rebelem 
Filipíny. Více na jeho blogu: https://kic-
ktheroad.com/ nebo na: http://kolobezka-
aja.cz/kolobezka_filipiny/.

Koloběžkáři
Společnost KOSTKA – kolobka založila 
v roce 2014 sportovní klub Kostka Racing, 
postavený na pevných základech koloběž-
kových nadšenců. Posláním klubu je roz-
voj a podpora mladých koloběžců. Cílem 
je propagovat koloběh a rozšířit jeho myš-
lenku do všech koutů světa. Objev kouzlo 
koloběhu a staň se příslušníkem velké ro-
diny koloběžkářů! 



Příběh značky DaunenStep
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Tím „Mercedesem“ mezi luxusními péřo-
vými peřinami je italská značka Daunen-
Step. U luxusních peřin, polštářů a přehozů 
nesoucích brand DaunenStep se můžete 
spolehnout, že při výrobě je použito to nej-
kvalitnější 100% prachové peří nebo směsí 
prachového peří a peří 1. třídy z certifikova-
ných husích chovů. Tyto jihotyrolské při-
krývky nesou rodinnou tradici zalo-
ženou na prvotřídní kvalitě 
již 110 let. V Čechách si 

je nároční zákazníci mohou dopřávat také. 
A to především díky firmě LUXURY Interior 
24 s.r.o. Se značkou je úzce spjat i osobní pří-
běh dámy - Daniely Havrdové, majitelky této 
společnosti, která se nebála zlomit v Češích 
pochybnosti a dopřát jim to nejkvalitnější, co 
mohou v „peřinách“ získat.

Příběh značky DaunenStep
Příběh značky DaunenStep se začal odvíjet 
již v roce 1907, kdy si Marius Eccel, odborník 
na tradiční řemeslnou výrobu peřin, otevřel 
svoji dílnu v centru Bolzana v Jižním Tyrol-
sku, kousek od hranic s Rakouskem. Jeho od-
borné znalosti v kombinaci s pozoruhodným 
nasazením a vrozeným smyslem pro kvalitu 
a citem pro zpracování materiálů položily 
základ pro narození visačky DaunenStep. Vý-
roba přikrývek rostla a spolu s ní i výběr kva-
litních surovin, ale větší obchodní rozmach 
značky po celé Evropě nastal až v roce 1920, 
kdy do společnosti Mariuse Eccela vstoupi-
ly jeho čtyři děti. Rok 1969 byl pro značku 
DaunenStep přelomovým proto, že otěže 
vedení společnosti přechází na Kurt Eccela, 
vnuka zakladatele. Na počátku našeho tisí-
ciletí byla vybudována nová továrna v Arco, 
na břehu jezera Garda. Avšak způsob výroby 
se novými prostory nemění. Výroba zůstává 
svěřena odborným krejčím. Při oslavách sté-
ho výročí založení firmy v roce 2007 bylo již 
vedení společnosti pod taktovkou 4. genera-
ce zakladatele – pravnuka Mariuse. Každá ge-
nerace rodiny Eccel přispěla k růstu značky 
s vášní a talentem. Rodinná tradice a skuteč-
nost, že ve vedení firmy je dosud člen rodiny 
osobně, je zárukou udržení exkluzivní kvali-
ty značky DaunenStep po celých 110 let.

Filozofie značky DaunenStep
Značka DaunenStep je zárukou ručně vyrá-
běných produktů, které vznikají v Itálii v ho-
rách na zakázku, vždy s odhodláním a doko-
nalou přesností. Díky četným průzkumům 
a zkušenostem mistrů nabízí společnost trhu 
výrobky, které jsou vždy na špici a pro vyso-
kou kvalitu jsou uznávané po celém světě. 
Ta je dosažena i z důvodu velké pozornosti 
věnované kontrole kvality surovin, zejména 
farem. DaunenStep užívá pro svou výrobu 
pouze materiály od evropských a sibiřských 
certifikovaných šlechtitelských farem, které 
garantují kvalitu a zdravotní nezávadnost 
hus. Klima těchto států způsobuje, že pra-
chové peří je hustší a tím i kvalitnější. Za 
zmínku stojí i kajčí peří, zázračné peří z Is-
landu. Přikrývka z prachového kajčího peří 
v kvalitním provedení od DaunenStep je tou 

Daniela Havrdová, majitelka firmy LUXURY 
Interior 24 s.r.o., už jako malá holka měla 
vztah k tvořivosti. Přesto, že na čas v jejím 
životě převládla další její záliba v matematice 
a působila jako účetní, až podnikání s luxus-
ním bytovým textilem ji naplnilo. Osud ji 
vedl přes určité životní křižovatky. Gymná-
zium, nepřijetí na MATFYZ, 2. maturita na 
Zdravotní škole, 3 roky práce jako zdravotní 
sestra na LDN. Vše má v životě nějaký smy-
sl…. Bylo jí 22 let, rozhodla se podnikat, něco 
dokázat a se svým životem naložit jinak. Jako 
první krok se naučila účetnictví, protože v té 
době o podnikání nevěděla vůbec nic. Nestu-
dovala tak, jako mnoho dalších úspěšných 
lidí, kteří po revoluci začali podnikat, žádnou 
obchodní školu ani školu marketingu. Prostě 
se naučila účetnictví a pracovala jako účetní 
jedné jihlavské společnosti. 5 let práce účetní 
jí ale dalo hodně zkušeností z oblasti podni-
kání. Stále ovšem tíhla k tvořivosti a vymýšle-
ní něčeho nového. Ve volném čase navrhova-
la a šila modely, dělala módní přehlídky, měla 
svůj butik v Jihlavě na náměstí. Když poznala 
svoji životní lásku, odešla za ní do Prahy, byla 
zase na úplném začátku. Za pár let však měla 
svoji účetní firmu se čtyřmi zaměstnanci. Ale 
stále ji to nenaplňovalo ... čísla a jen čísla …. 
To bylo pro tvořivou povahu málo. A zase 
přišla ona křižovatka a touha dělat něco no-
vého, něco vytvořit, ale co? „Dnes už vím,“ 
vzpomíná na začátky podnikání s peřinami 
DaunenStep Daniela Havrdová, „že věci se 
v životě stanou jen tím, že se rozhodnete. A já 
se rozhodla. V té době jsem odjela s manže-
lem a 4letým synem do Jižní Ameriky. 3 týd-
ny bez telefonu, emailu, bez běžných staros-
tí… Něco zafungovalo. Pamatuji si, že jsem se 
jednou uprostřed noci probudila a MÁM TO! 
Budu prodávat luxusní bytový textil na inter-
netu. To tu ještě není! Zbytek dovolené měl 
již danou náplň. Stále jsem psala, přemýšlela 
a zase psala. Vymýšlela koncept mého „nové-
ho projektu“. Popsala jsem desítky stránek. 
Nedávno, když jsem tyto texty náhodou ob-
jevila, překvapilo mě, že celých 9 let se doslo-
va plnil koncept, který jsem tenkrát na dovo-
lené viděla. Nebyla to lehká cesta, obchodu 
a obchodování na internetu jsem se musela 
naučit. Ale budiž, rozhodnutí bylo, plán byl, 
a když něčemu věříte, ono to k vám chodí 
samo. Se svou vizí jsem se svěřila své klientce 
na účetnictví a přítelkyni. Kolečka zapadla 

do sebe. Tou klientkou nebyl nikdo jiný, než 
Věra Bohde, agentka značky DaunenStep pro 
ČR. V té době byla také na úplném začátku. 
DaunenStep byl v té době na českém trhu 
cca prvním rokem. A začal náš příběh. Na-
prosto jsem se do měkkoučkých peřin a nád-
herných přehozů značky DaunenStep zami-
lovala. Začala jsem vydávat články, dostávat 
do podvědomí lidí úžasnou věc – prachové 
peří, kvalitu. Devět let práce přineslo ovoce. 
Dnes jsme nejlepší prodejci značky Daunen-
Step v ČR. Naše stránky www.interier24.com 
nejsou jen prodejní stránky těchto jedineč-
ných produktů, na těchto stránkách získáte 
veškeré informace o peří, kvalitě a značce 
DaunenStep. Do nedávna se jednalo o inter-
netový prodej se show-roomem, kde si mohli 
zákazníci produkty osahat.“ 

Koncem roku 2016 začala Daniela Havrdo-
vá koketovat s myšlenkou, jak představit tyto 
kvalitní produkty zákazníkům osobně. Roz-
hodla se otevřít obchod se show-roomem 
s produkty DaunenStep. A začátkem března 
otevřeli v Obchodním centru Novodvorská 
Plaza, Praha 4. „Obchod sklízí slova obdivu, 
díky tomu jsem velmi šťastná, protože je to 
moje dílo. Mám pocit, že všechny křižovatky, 
které jsem na životních cestách potkala, měly 
právě tento cíl. Věřím, že nás budou cíleně 
navštěvovat všichni nároční zákazníci z celé 
republiky,“ dodává majitelka.

www.interier24.com

nejluxusnější přikrývkou na světě! Každý 
produkt DaunenStep má 4 certifikáty kva-
lity: mezinárodní osvědčení NOMITE 1021, 
Öko – Tex Standard 100, EDFA, IDFB. Každý 
produkt prochází minimálně pěti kontrola-
mi od mezinárodních organizací. Veškeré 
výrobky mají speciální označení, kde jsou 
popsány veškeré součásti produktu s maxi-
mální otevřeností a průhledností. To má za 
následek jedinečné produkty, které uspo-
kojí potřebu spánku a odpočinku, jak nás 
příroda naučila. Produkty firmy Daunen-
Step se stávají přítelem majitelů na mnoho 
let, což je hlavním důvodem, proč je garan-
ce kvality na prvním místě. DaunenStep je 
víc než jen značka ... DaunenStep je důvěra 
a schopnosti! 

Peřiny DaunenStep - a co je uvnitř?
Víte, jaký je rozdíl mezi prachovým pe-
řím a peřím? Prachové peří je velmi lehké 
a jemné peří, které vyrůstá na hrudníku 
hus. Každé pírko (jako samotná forma) 
je tvořeno z tisíců jemných vláken, vyrůs-
tajících ze středu všemi směry, což všem 
produktům, které jsou jimi plněny, dodává 
objem a měkkost. Zatímco peří jsou malá 
pera s brkem, což zaručuje jejich elasticitu 
a dodává výrobkům správný tvar. Kvalita 
výrobků je udávána kvalitou a procentuál-
ním zastoupením prachového peří a peří, 
množstvím shluků peří a faktem, že pra-
chové peří je pravé a co nejčistší. Čím jsou 
chomáčky prachového peří objemnější, 
tím zaručují vyšší stupeň teplotního koefi-
cientu. Díky tomuto faktu lze vytvořit peři-
ny, které jsou velmi lehké, a přesto Vás udr-
ží v teple i za extrémních podmínek.

Peřina DaunenStep dodává úžasný pocit 
tepla, jemnosti, odvádí vlhkost (je hygro-
skopická) a je antialergenní. Lze ji prát na 
40 °C. Pokud je s produkty s prachovým pe-
řím řádně zacházeno, vydrží 20-30 let.

Nenahraditelné vlastnosti  
prachového husího peří
Prachové husí peří je ta nejkvalitnější výplň, 
kterou můžete mít. Prachové peří má svou 
dlouholetou tradici v severních a horských 
oblastech. Během několika posledních let 
se ale jeho užití úspěšně rozšiřuje i do zbyt-
ku světa. Děje se to díky jeho nenahraditel-
ným a výjimečným vlastnostem. Prachové 
peří má totiž schopnost udržet přirozenou 
teplotu těla vytvořením tepelné bariéry 
v jeho okolí. Další úžasnou schopností je 
pohlcování vlhkosti. Prachové peří rychle 
absorbuje vlhkost produkovanou lidským 
tělem, která se z těla odpařuje v průběhu 
celého dne. Také tepelně-regulační efekt je 
úžasnou vlastností. Prachové peří může za-
chytit velké množství vzduchu mezi svými 
shluky a rozšířit teplo okolo celé postele. 
A takovým bonusem všech těchto úžas-
ných schopností je lehkost. Zahalí a chrání 
tělo, nebrání však v pohybu a nenavozuje 
pocit těžkosti.

Působení značky DaunenStep v Čechách

Luxusní peřiny DaunenStep
Kamenný obchod se showroomem 

a internetovým prodejem
Slyšeli jste asi mnoho mýtů o péřových peřinách od prodejců pokrývek z umělých vláken. Není ale peří jako peří. Na trhu 

najdeme mnoho péřových výrobků, které se podobají svým vzhledem, ale odlišují se kvalitou a tím i cenou. V tomto oboru 
platí víc než kdekoliv jinde, že cena je přímoúměrná kvalitě.
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Nepřeberná nabídka dekorací

Crystalex nabízí širokou paletu dekorací: malování, obtisky, sítotisk, 
stříkání, diaryt nebo pantograph, které prodává pod svou značkou 
„Bohemia Crystal“ a „Bohemia Glass“. Před 5 lety jsme začali s deko-
račními projekty, které za tu dobu zaznamenaly mimořádný úspěch. 
Jedná se o vybrané dekory nabízené vždy ve speciálních atraktivních 
ofsetových obalech.

Pantograph
V Karolince, našem druhém závodě (hlavní závod je v Novém Boru), 
který se nachází na Moravě, se vyrábí dekory technikou zvanou Pan-
tograph, která tvoří zhruba polovinu všech dekorací, které se v rámci 

Crystalexu v současné době vyrábějí. Tato nesmírně náročná techni-
ka má ve zdejším závodě více než stopadesátiletou tradici.

Tvorba dekorů je prováděna v několika fázích. Nejprve se na výro-
bek nanese vosk, do kterého se precizně vyryje dekor dle výkresové 
dokumentace. Poté je kalíšek ponořen do leptací lázně, kde se reakcí 
se sklovinou dekor vyleptá do skloviny. Výrobek je pak omyt a vyčištěn. 
Ve skle pak zůstává jemný dekor, který lze následně obohatit zlatem či 
platinou, popřípadě stříkáním širokou škálou barevných odstínů.

Technika pantograph patří mezi nejpopulárnější i mezi našimi zá-
kazníky na všech trzích, kam výrobky se značkou Bohemia Crystal 
dodáváme. Jsou zde dekory, které se vyrábějí již několik desítek let, 
ale také dekory připravované dle aktuálních světových trendů. Vět-
šina dekorů pochází z vlastního designového oddělení Crystalexu 
a aplikují se na širokou škálu souborů vyráběných v závodě Nový Bor.
•  Royal jsou vybrané nejúspěšnější pantograph dekory na souboru 

Angela, který už 18let patří mezi top sellery.
•  Floral je pantograph dekor v 6 různých barvách na kalíšcích Elisa-

beth.
•  Exclusive – historicky nejprodávanější sklenička Claudia s tradič-

ním veleúspěšným dekorem panta.

Stříkání
V posledních letech zaznamenala tato technologie vysoký nárůst. 
Může být použita strojní i ruční technika. Technologie stříkání na-
bízí bohatý výběr odstínů i typů barev, ať se již jedná o barvy krycí, 
transparentní, lesklé, matové či moderní metalické. Stříkat se mohou 
různé tvary i části výrobku – nohy, kalichy, dna, aj.

Malování 
Sklo je ručně zdobeno různými druhy barev, případně zlatem či 
platinou. Touto technikou vznikají ráfky, pásky, spirály, květino-
vé a ornamentální a další vzory.
•  Crazy kolekce (390ml) vhodná na whisky a nealkoholické nápo-

je byla doplněna o varianty mini (60ml) i o moderní neonové 
barvy, které můžete použít na likéry a destiláty. Crazy sklenič-
ky jsou vhodné i jako dárek.

•  Neon V současné době je velmi moderní a trendy používání 
výrazných, v některých případech až křiklavých barev. Jed-
ním oblíbeným typem barev jsou i tzv. barvy neonové. Spojení 
těchto barev a pečlivě vybraných kalíšů a odlivek dalo vznik-
nout dekoračnímu projektu neON. Tento projekt je charak-
terizován použitím 4 odstínů neonových barev s možností 
ledového efektu. Jejich úžasné kombinace přitáhnou pohled 
i konzervativněji laděných zákazníků.

•  Rainbow je extrémně úspěšný dekorační projekt – kalíšky resp. 
odlivky jsou vždy v šestici pěkných  barev… jako jsou základní 
barvy duhy (žlutá, růžová, zelená, modrá, fialová a hnědá). Kaž-
dý si tak pozná svojí sklenici – je účelné i elegantní.

Diaryt
Princip této techniky spočívá v používání malého kotoučku, kte-
rý pod proudem tekoucí vody vyrývá nápadné a elegantní deko-
ry. Diarytem se dekorují kalíšky, odlivky, decantery, vázy, aj. V ně-
kterých případech se diaryt kombinuje s malbou nebo stříkáním.
•  Elements je šestice decentních geometrických dekorů na vin-

ných kalíšcích, flétnách a odlivkách, vyrytých diarytem.

Ostatní
•  Love Je kolekce romantických skleniček a váziček s jemným de-

korem srdce. V této kolekci naleznete kombinaci technik jako 
je diaryt, malování i stříkání. K stávajícím flétnám na šumivá 
vína jsme letos přidali vázičky, vhodné jako dárkový předmět.

•  Spirals jsou to elegantní zlaté spirály na kalíšcích i odlivkách, 
které se těší pouplaritě po celém světě. Pro velký zájem o tento 
dekor jsme je zařadili mezi projekty a vyvinuli jim vlastní mo-
derní obal. 

e-shop přes 200 položek
www.crystalex.cz

inz-Royal 102x275.indd   1 17.03.17   13:51

Crystalex je největší český výrobce nápojového skla, který v posledních letech zaznamenal 
výrazné rozšíření stávajícího sortimentu hladké automatiky i řady dekorací.

Crazy

Floral

Elements

N eon
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V květnu letošního roku se na pražském Žiž-
kově otevírá pro náročnou veřejnost nová 
exkluzivní vzorkovna zaměřená na nejnověj-
ší trendy od společnosti Dornbracht Group. 
V této vzorkovně bude na 150 m2 prezen-
tován nosný výrobní program předních 
německých výrobců vodovodních armatur 
a sprchových systémů Dornbracht a umyva-
del z glazované oceli a koupelnového nábyt-
ku Alape. Značka Dornbracht se během šesti 
desítek let stala celosvětovou jedničkou ve 
výrobě prémiových armatur a významnou 
měrou ovlivnila kulturní hodnotu designu, 
architektury a technologie koupelen. Alape 
je od roku 2001 součástí koncernu Dorn-
bracht Group a vybudovala si mimo jiné vý-
značnou pozici na mezinárodním žebříčku 
výrobců sanitárního zařízení.

Značka Dornbracht je synonymem nej-
vyšší řemeslné kvality, progresivní produkce 
a designu. Svými luxusními armaturami pů-
sobí tato rodinná firma ve svém oboru jako 
hnací motor rozvoje a trendů po celém světě. 
Úspěch společnosti tkví v principu platném 
již více než 60 let, podle něhož je třeba změ-
ny chápat ne jako nutnost, nýbrž jako šanci. 
Rodinná společnost střední velikosti - Aloys 
F. Dornbracht GmbH & Co., která vznikla 
před více než 60 lety jednoho večera v ně-

meckém Iserlohnu. Od roku 1950 je jméno 
Dornbracht synonymem odvahy vydat se 
novými cestami a pouští na trh produkty pro 
architekturu a funkčnost koupelen, wellness 
center a kuchyní. Od začátku 90. let vede 
rodinný podnik již třetí generace - Andreas 
a Matthias Dornbrachtovi. Jejich otec Helmut 

jednou řekl: „Krásné na tom je, že vždy může-
te mluvit s nějakým panem Dornbrachtem“.

Úspěch společnosti je založen nejen na 
průlomových a kvalitních designových pro-
duktech, ale také na lidech, kteří tyto pro-
dukty vyvíjí a vyrábějí. Zaměstnanci s jejich 
schopnostmi a kompetencemi jsou stále dů-
ležitější konkurenční výhodou.

Dornbracht nabízí na výběr z několika 
sérií koupelnových baterií, které se na prv-
ní pohled liší markantním designem. Přesto 
jsou některé produkty univerzálnější, aby 
bylo možné je kombinovat a doplňovat jimi 
výrazný design různých sérií.

Zážitek ze sprchování ve zcela 
nových dimenzích
Dornbracht vyniká svými technologickými 
inovacemi. Systém PERFORMING WATER 
představuje osvědčenou vodní technologii 
firmy v koupelně. Zejména jde o mnohotvár-
nost způsobů, jimiž produkty Dornbracht 
poskytují lidem vodu - vodu ve formě deš-
tě, vodu jako průzračný, energetický příval, 
vodu jako intenzivně pulzující nebo příjem-
ně zahalující proud.

Systém TRANSFORMING WATER zase 
ukazuje na fakt, že koupelna získává více 
a více pozornosti. Jednak co do architektury, 

designu a technologie nebo jako místo revi-
talizace, zastavení se a útočiště. Již mnoho 
let zkoumá Dornbracht v tomto smyslu téma 
rituální architektury. Člověk se svými rituály 
a jednáním je v popředí na kulturní a techno-
logické úrovni. Proto Dornbracht integruje 
získané poznatky a vědění do své práce a tím 
i do našich koupelen a lázní.

Dornbracht razí myšlenku, že se silou 
vody lze zacházet zcela individuálně a je zce-
la ve Vašich rukou, jak budete chtít působit 
na svoje zdraví. Nabádá, aby se každý nechal 
vodou harmonizovat, povzbudit nebo uvol-
nit. K tomu vytvořil tři scénáře BALANCING, 
ENERGIZING a DE-STRESSING, z nichž kaž-
dý jinak ale společně působí energeticky na 
lidské dimenze - tělo, mysl a duši. Pravidel-
ným používáním se stanou scénáře Vaším 
osobním rituálem a propůjčí Vašemu zážitku 
ze sprchování novou kvalitu.

Kuchyň v centru pozornosti
Velký důraz klade Dornbracht i na design 
a vývoj kuchyňských baterií, které má za-
členěny do 12 kategorií. Náročná kuchyň 
je prostor funkcí a procesů. Čím lépe a pro-
myšleněji je vybavena, tím snadněji Vám jde 
příprava jídel od ruky. Vzhledem k tomu vy-

v luxusní vzorkovně DORINT DG CENTRUM S.R.O.

Prémiové produkty
pro vaše koupelny a kuchyně

Navštivte náš nový showroom od května 2017
Prokopova 2856/10 | Praha 3 | +420 774 221 009 | dornbracht@dorint.cz | www.dorint.cz

vinul Dornbracht koncept WATER ZONES. 
Tím jsou – jak již v profesionálních kuchy-
ních bývá zvykem – smysluplně odděleny 
různé pracovní procesy v souvislosti s vo-
dou. Důslednost nahrazuje kompromis. Spe-
cializované armatury, dřezy a doplňky firmy 
Dornbracht tím přináší zkušenosti z profi 
kuchyní do soukromé kuchyně.

Digitálně ovládané baterie
Technologie SMART WATER od výrobce 
Dornbracht je ztělesněním vize, která počí-
tá s využitím četných možností digitalizace 
v prostoru moderních a luxusních koupelen 
a kuchyní.

Jak je možné podpořit činnosti v koupelně 
prostřednictvím digitálně ovládaných ba-
terií? Ovládací koncepce SMART WATER 
nabízí odpovědi: například díky užitečným 
přednastavením a šikovným funkcím pro 
každodenní použití nebo díky fascinujícím 
choreografiím s více výtokovými místy.
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Aswaaq jako jeden z předních řetězců su-
permarketů v Dubaji je místním obchodem 
s mezinárodními standardy. Inovace jsou 
součástí genetické výbavy společnosti, což je 
důvod, proč se aswaaq, když potřeboval chyt-
rý, propojený systém k zintenzivnění zážitků 
svých zákazníků, obrátil na Philips Lighting. 

Nakupování na večerní
party ve správném světle
Aswaaq chtěl nejen zvýšit loajalitu ke své 
značce a obecně nabídnout lepší služby, ale 

dal si skutečně za cíl poskytnout osobnější 
individuální zážitky svým zákazníkům. Od-
pověď na jejich potřeby se nacházela v sys-
tému IPS (Indoor Positioning System) navi-
gace v obchodech – inovativnímu systému 
s celou řadou schopností založených na loka-
lizaci nakupujícího. 

IPS navigace v obchodech zapadá do inova-
tivní filozofie značky a Philips Lighting byl 
snadnou volbou, neboť nabízí patentovaný 
systém Viditelné světelné komunikace (VLC 

Visible Light Communication), která po-
skytuje spolehlivé služby založené na ultra 
přesné lokalizaci. Philips spolupracoval na 
vizualizaci půdorysů a uliček s firmou Aisle 
411 a také s AlphaData a ValueLabs, partnery 
aswaaq pro vývoj aplikací. 

Představte si, že chystáte večírek včetně po-
řádné večeře a máte dlouhý nákupní seznam 
potravin. Ještě než vůbec vyrazíte do obcho-
du, můžete si doma otevřít svou aswaaq apli-
kaci REACH a naskenovat jednotlivé položky, 

Indoor Positioning
navigace v obchodech patentovaná

Philips Lighting
Společnost Philips přináší inovativní řešení osvětlení již více než 125 let. Byla původním průkopníkem 
při vývoji elektrických světel, později průkopníkem vývoje vysoce kvalitního, energeticky účinného 
osvětlení LED, dnes razí cestu v oblasti inteligentních systémů osvětlení. Společnost Philips Lighting 
je lídrem v současném vývoji tzv. connected lighting, tedy propojených osvětlovacích systémů 
a služeb. Jde o zvýšení energetické účinnosti a správu pracovních prostředí způsobem ohleduplnějším 
k životnímu prostředí. Propojená svítidla a čidla, která sbírají informace o využití prostor v průběhu času, 
vnáší do objektů dosud nepoznané zážitky. Indoor Positioning navigace v obchodech od společnosti 
Philips Lighting výrazně zpříjemňuje a usnadňuje nakupování a pomáhá i obchodníkům. Příklad toho, jak 
obohacuje klientskou aplikaci jednoho z předních řetězců supermarketů v Dubaji a vytváří individuální 
osobní zážitek z hladkého nakupování, Vám zprostředkujeme na následujících řádcích.

čímž se okamžitě přidávají na váš nákupní se-
znam. Jakmile dorazíte do obchodu, aplikace 
vás povede postupně a přímo ke všem polož-
kám na vašem seznamu. To vám umožní na-
koupit velmi efektivně a bez stresu. Pokud se 
vám nedaří objevit v obchodě nějakou z po-
ložek na vašem nákupním seznamu, může 
to vést k tomu, že z frustrace prostě obchod 
opustíte. Podle aktuálních studií takováto 
situace vede u 16 % nakupujících k tomu, že 
z obchodu odejdou a zboží nakoupí někde 
jinde. IPS navigace v obchodech tento pro-
blém řeší a vy se tak můžete plně soustředit 
na přípravy večerní party. 

Se systémem IPS navigace v obchodech od 
Philips Lighting prostě nakupující v super-
marketu řetězce aswaaq otevřou svou apli-
kaci, aby byli navigováni optimální trasou, 
upozorňováni na slevové akce v nejbližším 
okolí, a dokonce obdrželi i návrhy receptů 
podle nákupního seznamu a polohy, kde se 
právě nacházejí. To všechno činí z nakupová-
ní příjemnější zážitek a snazší úkol. 

Jak ale mohou aplikace a svítidla poskyto-
vat tento druh dat v reálném čase? Každé ze 
svítidel Philips instalované v obchodě vysílá 
unikátní kód. To se nazývá Viditelná světelná 
komunikace (VLC Visible Light Communica-
tion). Dopředu směřující fotoaparát chytré-
ho telefonu tento signál přijímá a systémový 
software ho identifikuje a určí přesnou polo-
hu telefonu na mapě obchodu, a tak informu-
je o poloze. 

Systém IPS navigace 
v obchodech umožňuje 
nakupujícím i zaměstnancům 
obchodů dostávat směrové 
informace k vybraným 
produktům či nabídky založené 
na lokalizaci. To umožňuje 
obchodníkům vtáhnout 
zákazníky do děje smysluplnější 
cestou a využívat analýzy 
pozičních dat pro měření 
dopadů marketingových 
akcí a hodnocení operací 
v obchodech. 

Zákaznická výzva  
& benefity pro obchodníka
Užitek pro nakupující je zcela zřejmý, ale vý-
hody pro management jsou srovnatelně širo-
ké. S využitím systému IPS navigace v obcho-
dech může dosáhnout řetězec aswaaq celé 
řady benefitů včetně častějšího používání ap-
likace, zlepšení vnímání značky a vyšších ob-
ratů. A navíc aswaaq je nyní schopen získávat 
v reálném čase data, která mu umožňují ana-
lyzovat pohyb kupujících a jejich chování, 
optimalizovat vlastní operace a přesně měřit 
dopad marketingových aktivit.

Nová dimenze
věrnostního programu
„Mít svůj věrnostní program a generovat data 
potřebná pro to, abychom mohli zákazníkům 
poskytnout individuální osobní zážitky, je 
dobré, ale mít aplikaci, která může navigovat 
po obchodě, je ještě lepší,“ říká Affan Al Kho-
ori, zástupce generálního ředitele aswaaq. 
Al Khoori je optimista a věří, že systém IPS 
navigace v obchodech povede k mnohem 
úspěšnějšímu rozvoji řetězce. „V aswaaq 
jsme pracovali na tom, abychom na trh při-
nesli něco nového. To se nám podařilo a nyní 
se soustředíme na další rozvoj.“ 

Díky systému IPS navigace v obchodech 
od společnosti Philips Lighting aswaaq razí 
cestu obchodům budoucnosti a je na dobré 
cestě, aby se stal obchodníkem, který bude 
v celé Dubaji nejvíce inovativním a bude nej-
lépe uspokojovat své zákazníky. 

Philips
Indoor 
Positioning 

Aplikace propojená přes kameru 
v telefonu se světelným systémem 
Philips zajistí navigaci po obchodě 
s přesností na centimentry přesně podle 
nákupního lístku.
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Miku, jste novým ředitelem pro segment Mo-
totechna, tedy prodejce zánovních automobi-
lů. Jak plánujete zužitkovat svoje dosavadní 
zkušenosti v již tak rozjetém vlaku?
Celý život jsem mezi auty. Prošel jsem několi-
ka profesemi, od prodejce až po výkonného 
manažera, pracoval pro různé typy značek 
jako VW, Audi, Volvo, Toyota či Nissan a po-
slední dva roky jsem budoval sítě multibran-
dových dealerství. Mototechna je v České 
republice jediným takto velkým multibran-
dovým prodejcem a má obrovský potenciál 
růst ještě výrazněji než doposud. No a proto 
jsem tady (směje se). 

Poptávka po zánovních automobilech dle 
statistik na trhu klesá, ale vaše prodejní čísla 

nostalgicky známé značce Mototechna. Znač-
ku si lidé pamatují ještě z dob komunismu, 
kdy byla symbolem pro nedostatková nová 
auta a dlouhé fronty s žádankami o auto. 
Fronty se samozřejmě u nás nestojí, protože 
se zvyšující poptávkou navyšujeme i počet 
zkušených prodejců, výkupčích a dalších 
specialistů, abychom udrželi vysoký stan-
dard, který si tyto automobily zaslouží.

Kde tyto automobily nakupujete? Předpo-
kládám, že nelze čerpat jen z aut, které vám 
běžní zákazníci nabídnou na vašich výkupních 
pobočkách.
Spolupracujeme s řadou dealerství, leasin-
govými společnostmi a dalšími firemními 
zákazníky. Díky dlouholetému partnerství 
máme nastaven speciální VIP výkupní sys-
tém, kdy vzájemně dokážeme reagovat na po-
ptávku v řádech minut, a navíc máme jistotu, 
že vykupujeme ověřené vozy. Skupujeme 
automobily nejžádanějších modelů i výbavy, 
abychom si zajistili odbyt. To je i naše výhoda 
oproti prodejcům nových aut, kteří sekun-
dárně prodávají právě zánovní automobily, 
ale bez zkušenosti s trhem ojetých automobi-
lů nedokážou nabízet vozy v takové výbavě, 
po které je aktuálně poptávka. 

Pokud vám zákazník chce prodat zánovní 
automobil, má šanci využít také speciálního 
výkupního systému, nebo to lze pouze na po-
bočkách?
I nefiremní zákazníci jsou pro nás důležitým 
zdrojem automobilů. Takováto auta vykupu-
jeme buď standardně na pobočkách, nebo 
nabízíme variantu mobilního výkupu, kdy 
zákazník zavolá na naši bezplatnou linku a do-
mluví si místo, kam se náš výkupčí dojede 
podívat. Automobil technik prohlédne kdeko-
liv a ve spojení s naší centrálou ověří historii 
vozu i právní bezúhonnost. Díky tomu během 
hodiny zákazník získá nabídku, a pokud ji ak-
ceptuje, na místě sepíšeme veškeré potřebné 
dokumenty, vyplatíme cenu za vůz v hotovos-
ti a odjíždíme. Zákazník tak šetří svůj čas.

Mototechna se stala v září loňského roku ofici-
álním partnerem fotbalové ePojištění.cz ligy, 
což je dalším zdrojem automobilů. Jak hodno-
títe po půl roce vzájemnou spolupráci s fotba-
lovou asociací?
Spojení značek Mototechna a AAA AUTO 
s nejoblíbenějším českým sportem bylo roz-
hodně krokem správným směrem. Klubům 
a funkcionářům jsme zapůjčili 105 nových 
vozů v celkové hodnotě přes 70 milionů ko-
run. Fotbalisté získali možnost jezdit kvalit-
ními automobily, my získali možnost oslovit 
jejich fanoušky, které rádi vítáme i jako zá-
kazníky. Vozy, které fotbalisté „zajedou“, jsou 
pro nás vítaným zdrojem zánovních aut pro 
značku Mototechna. 

Díky partnerství jsme navázali spolupráci 
v oblasti výkupu a prodeje vozů nejen s klu-
by, ale i s jejich partnery. Jedná se o řešení 
v rámci rozvoje našeho B2B programu, kdy 

komplexně zajišťujeme výkup jejich flotil 
a obměnu za jiné vozy. Kromě oficiálního 
partnerství s ePojisteni.cz ligou jsme se stali 
i platinovým partnerem Slovenského futba-
lového zväzu a podporujeme tak i Sloven-
skou fotbalovou reprezentaci a ligu.

Mezi zánovními automobily prodáváte jak 
oblíbené Fabie a Octavie, tak také prémiové 
značky. I o ty je veliký zájem?
Dva roky po obnovení značky Mototechna 
jsme rozšířili prodej i o prémiové modely 
pod značkou Mototechna Premium a v naší 

nabídce se tak objevují auta jako elektromo-
bil Tesla Model S, kabriolet Mercedes G500 
z limitované edice či modely Ferrari. Čím 
luxusnější automobil je, tím výraznější je sle-
va a to, že si zákazník může automobil hned 
odvézt, je velkým benefitem. Jako první jsme 
například nabídli poslední model Volva XC90 
a v nabídce najdete i horkou novinku Škoda 
Kodiaq.

Nezmínili jsme, kolik aut jste v Mototechně 
vlastně prodali? Jaký je vývoj?
Za první rok jsme prodali necelých 1 500 
automobilů, další rok již přes 5 000. Nyní 
jsme téměř na 30 000 prodaných automobi-
lech a v září bude Mototechna slavit již 5 let. 
Průměrná cena automobilu z Mototechny 
byla loni 379 766 korun, v Mototechně Pre-
mium dokonce 938 498 korun. Nejdražšími 
prodanými automobily byly Mercedes-Benz 
G500 Cabrio z limitované Final Edition 200 
za 6 300 000 korun, takřka nový Bentley 
Continental GTC V8 z osobní sbírky zaklada-
tele společnosti Anthony Jamese Dennyho 
za 4 950 000 korun nebo elektromobil Tesla 
Model S za 2 550 000 korun.

Tajemství úspěchu novodobé Mototechny:
široká nabídka, okamžitá dostupnost

a výhodná cena
Poptávka po zánovních automobilech, tedy vozidlech s nájezdem do 50 000 km a stářím do 5 let, obecně na trhu výrazně neroste. 
V čem tkví úspěch značky Mototechna ze skupiny AAA AUTO, která se dokázala vzepřít trhu a kde poptávka navzdory všemu stále 
stoupá? Přinášíme rozhovor s novým ředitelem Mototechny Mikem Gamblem, který nám dovolil nakouknout pod pokličku 
největšího multibrandového prodejce zánovních automobilů nejen u nás.

hovoří jinak. Proč se Mototechna tolik liší od 
dalších prodejců takovýchto automobilů?
Mototechna, která patří do skupiny AAA 
AUTO, jako první využila mezery na trhu 
a hlad zákazníků po nových automobilech 
dokázala převrátit na svoji stranu zánovních 
automobilů. Značka prodává automobily 
s parametry nových vozů, ale cenou i o 40 % 
nižší, než jsou vozy nové. Najdete tu i jen 
půl roku staré automobily s nájezdem okolo 
8 000 km. Navíc na rozdíl od dealerů nových 
aut k nám přijdete a ještě ten den klidně 
odjíždíte v novějším voze, nečekáte tedy ně-
kolik měsíců, než se automobil vyrobí. Nabí-
zíme 1 000 aut různých značek a bezplatně 
dovezeme zákazníkovi automobil na kterou-

koliv z našich 21 poboček, takže zákazník ne-
musí objíždět jednotlivé pobočky.

Jak byste popsal Mototechnu jednou větou?
Prověřené kvalitní vozy s minimálním nájez-
dem a stářím a většinou ještě se zárukou od 
výrobce. 

Proč si společnost AAA AUTO vybrala pro pro-
dej zánovních automobilů zrovna název Moto-
techna?
Když se AAA AUTO rozhodovalo, jak uvést 
rozšíření nabídky o zánovní vozy, sáhlo po 

Generální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová předává auto z Mototechny Václavu Kadlecovi

Spolupráce s ePojištění.cz ligou
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Filozofie společnosti Plastia

Společnost Plastia, rodinná firma sídlící v No-
vém Veselí na Vysočině, se zaměřuje přede-
vším na výrobu samozavlažovacích květi-
náčů, truhlíků a dalších potřeb pro domov 
i zahradu. Při své práci se snaží maximálně 
vycházet z potřeb zákazníků, respektovat 
přírodu a vytvářet kvalitní výrobky s origi-
nálním designem. V průběhu vývoje svých 
produktů uplatňuje metodu Design manage-
mentu, která propojuje design s obchodními 
cíli firmy. To je důvod, proč dlouhodobě spo-
lupracuje se začínajícími i věhlasnými český-
mi návrháři. Nejvyšší ocenění Red Dot Award 
Winner získala Plastia už v roce 2012 za varia-
ce samozavlažovacích květináčů Calimera od 
designéra Jana Čtvrtníka a stojanů Baobab 
a Torreta navržených Petrem Mikoškou ze 
studia Boa Design. Nyní bylo Plastii podru-

hé uděleno nejprestižnější ocenění v pro-
duktovém designu Red Dot Award: Product 
Design 2017 za vermikompostér Urbalive. 
Byl nominován i mezi finalisty Czech Grand 
Design 2016. „Vyvíjet a vyrábět věci, jako je 
vermikompostér Urbalive, dává našemu 
podnikání smysl,“ doplňuje Lenka Novotná, 
jednatelka a design manažerka společnosti 
Plastia, a samotné ocenění komentuje slovy: 
„Z ocenění máme obrovskou radost. Obstá-
li jsme v konkurenci velkých firem, porota 
hodnotila návrhy z 54 zemí světa,“ komen-
tuje ocenění Lenka Novotná. 

Human centered design
Human centered přístup je cesta, kterou 
se společnost Plastia ubírá při vývoji svých 
produktů. Jak k tomu uvádí Lenka Novotná: 
„Jdeme cestou, která je náročnější, ale zkou-
má reálné potřeby lidí a stále hledá nové pří-
ležitosti. Tato cesta nám dělá radost. Díky ní 
věříme, že naše firma má reálný důvod k exi-
stenci, protože vyrábí věci, které někdo po-
třebuje a ocení. Druhým důvodem je, že se 
chceme odlišit od ostatních firem. Snažíme 
se u každého výrobku přinést nějaké zlep-
šení či inovaci, ať už drobnou nebo zásadní. 
Tak, jako se nám to povedlo u kompostéru 
Urbalive. 

Designový vermikompostér
Moderní podoba vermikompostéru Urba-
live pochází z dílny předního českého ar-

chitekta a designéra, prof. ak. arch. Jiřího 
Pelcla, dr. h. c., který jej navrhl nejen jako 
praktického pomocníka v domácnosti, kte-
rý dokáže za pomoci žížal přeměnit rostlin-
né zbytky na kvalitní hnojivo, ale také jako 
stylový doplněk. „Urbalive je první vermi-
kompostér na světě vytvořený s důrazem 
na estetiku, čímž posunuje celý obor do 
zcela nového rozměru. Najednou je zajíma-
vý i pro lidi, které předtím odrazoval ne-
vábný vzhled. Tento výrobek je symbolem 
změny,“ říká Lenka Novotná. Příběh vzniku 
vermikompostéru je velmi zajímavý. Plastia 
původně oslovila Jiřího Pelcla za účelem 
spolupráce na nové nábytkové řadě. Tak 
vznikl návrh taburetu s úložným prosto-
rem vyrobený z kombinace plastu a dřeva. 
Jeho vzhled inspiroval Plastii k naplnění 
myšlenky o designovém kompostéru. Za 
tímto účelem se spojil se společensky pro-
spěšným podnikem Kokoza, který se zabý-
vá propagací kompostování a pěstování ve 
městě. Pelcl na základě cenných rad Kokozy 
taburet upravil a na svět přišly hned dva vý-
robky – vermikompostér a pěstební nádoba 
Urbalive.

„Málokdy se stává, aby designér měl příleži-
tost navrhnout produkt, který je prospěšný 
jak pro člověka, tak pro zvíře a zároveň pro 
přírodu,“ říká Jiří Pelcl.

www.urbalive.cz | www.plastia.cz

Vermikompostér Urbalive 
aneb žijte v souladu
s přírodními principy!

Vermikompostér Urbalive je nádoba 
určená k domácímu kompostování 

kuchyňského bioodpadu za pomoci 
kalifornských žížal. Lze ji použít 

v domácnostech, školních třídách 
nebo v kancelářích. Je vyroben tak, 

aby bylo kompostování při dodržování 
několika pravidel bezproblémové 

a jeho údržba i čištění snadné. Skládá 
se z kompostovacích pater, kde pracují 

žížaly, čímž vzniká vermikompost, 
a nádoby, kam odtéká žížalí čaj. 

Vermikompost i žížalí čaj obsahují 
vysoké množství živin a enzymů, které 

pomáhají rostlinám růst a udržovat je 
odolné vůči nemocem a škůdcům.
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Už jen princip vřetenové sekačky je sám 
o sobě zajímavý, jednoduchý a přitom tak 
samozřejmý. Možná proto si nachází oblibu 
právě u tohoto typu profesí. Na rozdíl od ro-
tačních sekaček vřeteno s noži stébla stříhá 
o protiostří, stejně jako nůžky. Takový řez je 
čistý, krátký, rychle se zahojí a stres travních 
stébel je minimální. Trávník je pak zelenější, 
více odnožuje do stran, neroste tolik do výš-
ky a tráva je v důsledku zdravější a hustší. 

Díky válcům, po kterých se sekačka po-
hybuje, se váha roznáší na větší plochu než 
u "kolečkových" modelů, v zemi nevznikají 
rýhy ale naopak pruhy charakteristické pro 
anglické trávníky nebo fotbalová hřiště. 

Edwin svým zrodem v roce 2015 přinesl 
do světa vřetenových sekaček několik prak-
tických vychytávek, např. nestřídají se ko-
vané a lité části s plastovými, většina dílů je 
řezaná laserem a celkově je množství potřeb-
ných dílů zredukované tak, aby se nemělo co 
pokazit. Vylepšeními jsou také ergonomická 
řídítka potažená kůží, možnost volby veli-
kosti koše a konfiguraci barvy a celkového 
vybavení jako u automobilu. Sekačky Sward-
man, vybavené ekologickými motory Kawa-
saki, jsou nejtiššími benzinovými sekačkami 
na světě. Edwin disponuje také praktickým 
kazetovým systémem, takže plní rovnou 
4 funkce (střihání, vertikutaci, vyčesávání, 
kartáčování). Příjemnou výhodou vřetenov-
ky je i vysypávání koše, kdy není třeba vypí-
nat a znovu zapínat motor, vřeteno se zastaví 
s vypnutím pojezdu. 

V minulém vydání našeho časopisu jsme vám představili příběh ojedinělé české značky Swardman, která vyrábí a prodává 
vřetenové sekačky pro domácí využití. Značka cíli především na klientelu, která dokáže ocenit precizně odvedenou práci 
a to jak na samotném výrobku, tak u činnosti, pro kterou je určen. Mezi majiteli sekaček Swardman se tak hojně objevují 
například doktoři, právníci ale i střední podnikatelé nebo majitelé zámků. 

Swardmanu se podařilo vyvinout stroj, 
který je konstrukčně tak jednoduchý, že jde 
v podstatě o hračku pro velké kluky. Až zá-
věrečnou pomyslnou třešničkou na dortu 
byl design. Neobvyklé je umístění koše na 
trávu vepředu před sekačkou. Díky tomu má 
Swardman úplně jiné proporce než běžné se-
kačky. Vzhledem připomíná spíše kosmické 
vozítko NASA nebo prototyp závodního auta 
než sekačku na trávu.

Potěšení z trávníku
Než Tomáš Šena dospěl k vlastní výrobě vře-
tenových sekaček, byl mimo jiné i profesio-
nálním trávníkářem. Jako skutečný odborník 
v péči o trávníky by mohl radit hodiny, jak 
správně o trávní plochy pečovat: „Pokud mají 
vypadat perfektně, jejich zastřihávání vřete-
novou sekačkou je nezbytností. Ale tím, že 
si pořídíte vřetenovou sekačku, uděláte jen 
první krok k dokonalému trávníku. Mimo to 
je třeba dbát na provzdušňování, zavlažování, 
vyživování a dosévání vhodným osením. Jed-
nou ze zásad je třeba nikdy nestříhat víc než 
1/3 délky stébla. Vzduch a přísun živin pro 
kořeny zajistíte právě tím, že budete trávník 
občas pískovat a vyčesávat. 

Pravidelně provádějte vertikutaci (aspoň 
2x ročně) a nejvíce zatížená místa provzduš-
ňujte. Zavlažování trávníku je také významné 
pro jeho konečnou kondici. Nezavlažujte 
denně, to trávě nijak neprospívá. Vodu je tře-
ba dostat ke kořenům, alespoň do hloubky 
10 cm. Z tohoto důvodu je efektivnější zavla-
žovat třeba každý třetí den, ale větší dávkou.“ 
Tyto a ještě mnoho dalších nenahraditelných 
rad by Vám jistě Tomáš Šena přibalil k vřete-
nové sekačce nebo poradil na kurzu trávní-
kaření. 

Swardman, s.r.o.
608 707 797
info@swardman.com
www.swardman.com

Vřetenová
sekačka
Swardman
zrozená
v Čechách
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Styl, móda 

Začneme kabelkou!
Margaret Thatcherová nazvala svou kabelku “svým důvěr-
ným spojencem” a tvrdila o ní, že je jediným bezpečným 
místem v Downing Street. 
„Formulí 1“ mezi kabelkami je určitě kabelka Birkin, do-
minanta módního domu Hermes. Podle některých studií 
je nákup Birkin bag výhodnější investicí než nákup zlata 
nebo akcií. Co ji ale činí neodolatelnou pro ženy, je beze-
sporu její zpracování a především její nadčasovost. 
Pokud se rozhodnete pro koupi značkové kabelky, mys-
lete vždy na to, že je lepší sáhnout po klasickém modelu. 
Moje doporučení? Klasické modely od značek Dior (Lady 
Dior), Gucci (Jackie Bag) a v neposlední řadě opět Her-
mes (Kelly bag). 

A tady je několik doporučení, jak kabelku nosit 
Pokud ji budete kombinovat se svým oděvem a botami, 
vystříhejte se kombinace teplých a studených barev 
a volte vždy příbuzné odstíny. K business kostýmku se 
jistě nebude hodit romantické psaníčko. Pokud milujete 
černou, rozbijte jednolitost barevnou, např. ostře červe-
nou kabelkou. Dámy, pozor, kabelka nepatří na měkké 
a elegantní sako křížem přes rameno. Pokud jste vysoká, 
vyvarujte se miniaturního psaníčka, zvýrazní totiž vaši 
výšku. Oproti tomu menší ženy nepůsobí s obří kabelkou 
příliš elegantně. Dámy, které disponují větším objemem 
v oblasti hrudníku, by neměly nosit kabelku přes rameno 
na úrovni inkriminovaného místa, upozorňujete na sebe 
(své přednosti) více, než je vhodné. 

Při výběru kabelky byste měla zohlednit příležitost, při 
které ji „vynášíte“. Obecně platí, že čím pozdější hodina, 
tím menší by měla být i kabelka. V businessu nosí ženy 
dámské diplomatky. Diplomatka by rozhodně měla mít 
velikost notebooku, měla by být kožená a úzká. Je možné 
použít zároveň kabelky dvě. Jednu na osobní věci, dru-
hou na dokumenty. V tom případě ovšem nedoporučuji 
pověsit si jednu z nich na rameno a druhou nést v ruce. 
Elegantněji působí, když máte obě kabelky v ruce nebo 
zavěšené na předloktí. 

V restauraci kabelku nikdy nepokládáme na stůl, ne-
zavěšujeme na opěradlo židle a v žádném případě nepo-
kládáme na zem. Položíme si ji nejlépe za sebe na židli, 
správně bychom totiž měli sedět v první třetině židle. 
V některých dobrých restauracích vám obsluha nabídne 
malou stoličku, na kterou si můžete kabelku odložit. 

Boty
Boty určují rovněž náš styl. Ráda bych se krátce zaměřila 
na podpatky, jejich historii a pravidla při jejich nošení. 
Podpatky byly překvapivě původně mužskou doménou. 
Vysoký podpatek byl v Evropě potvrzením významného 
společenského postavení muže. Boty na vysokém pod-
patku jsou ovšem ve skutečnosti importem. Členové 
perské kavalerie v nich jezdili na koních, protože slouži-
li k zajištění stability ve třmenech. Perský šáh potom na 
konci 16. století předvedl tento typ obuvi v Evropě a ev-
ropští aristokraté jej převzali jako odznak mužnosti a síly. 
V první polovině 18. století se pánové s právem na vysoký 
podpatek rozloučili. Tento iracionální výstřelek je od té 
doby téměř výhradně spojován se ženskou módou. 

S podpatky se logicky vyvinula i pravidla, jak se na 
těchto neodolatelných „mučidlech“ pohybovat. Tajem-
stvím všeho je držet bradu a hrudník vzhůru a ramena 
dolů a zpevnit břišní svaly. Chůze na podpatcích pak pů-
sobí velmi žensky. 

Jména, která jsou neodmyslitelně spojena se stylovým 
obouváním? Jimmy Choo a Christian Louboutin. 

Jimmy Choo je malajsijský návrhář, který se po studi-
ích usadil v Anglii. V devadesátých letech 20. století se 
jeho značka dokonce dostala pod záštitu princezny Diany 
z Wallesu a jeho tvorba je spjata i s kultovním seriálem 
Sex and the City. 

Christian Louboutin je francouzský módní návrhář 
luxusní obuvi. Jeho modely jsou charakteristické přede-
vším extrémně vysokým podpatkem a zářivě červenou 
podešví. I jeho modely se staly objekty touhy Carrie v se-
riálu Sex and the City. 

A jak podpatky nosit? 
Vyniknou s úzkou sukní s délkou ke kolenům, pokud 
obléknete ultra krátkou nebo extrémně dlouhou sukni, 
doporučuji podpatek spíše menší. Pozor je třeba si dát 
na obuv s páskem, která nelichotí objemnějším kotníkům 
a navíc opticky zkracuje nohy. Boty nakupujte nejlépe 
v oblečení, ke kterému si je chcete pořídit, a nejlépe na 
konci dne, kdy už je noha „prošlapaná“. 

V businessu se doporučují podpatky, které měří nanej-
výš čtyři centimetry. Nevhodné jsou boty na platformě, 
stejně tak baleríny a „jehličky“. Ženy manažerky by měly 
dodržovat pravidlo uzavřených bot a vždy oblékat punčo-
chy, ideálně bez lesku a v tělové barvě. 

Na závěr můj oblíbený citát od amerického novináře 
Ch. Morleye: „Vysoké podpatky vynalezla žena, kterou 
muži stále líbali na čelo.“ V mém případě nezbývá než 
souhlasit.

Nada Labanová / lektorka
GSM: 606 834 901, e-mail: labann@seznam.cz
www.labann.cz, www.facebook.com/snidanesn

a etiketa 
„Móda je proměnlivá, ale styl zůstává, “ říkala už Coco Chanel

Vytříbený styl a vkus se nedá koupit, ale dá se se značnou dávkou 
vytrvalosti „naučit“. Exkluzivní módní značka, ani exkluzivní cena jis-
tě v tomto případě nezaručují úspěch. Existuje ovšem deset zásad-
ních kousků, které by neměly chybět ve vašem šatníku. Jsou garancí, 
že se budete cítit dobře po celý den a ve všech situacích. 
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IvanaRosova Fashion Group

Co by to ovšem bylo za eleganci, kdyby nebylo klobouku. Petra 
Kvarčáková je nekonvenční designérka klobouků a jejich velká 
propagátorka v ženské módě. Na setkání svou značku La Modista 
představila a s hosty si o nich dlouze povídala. Tedy především 
o tom, jak a kam klobouky nosit.

„Vyprávění o módě a kloboucích doplnila stylistka Alžběta Matyas 
představením stylingu a trendů na jaro a léto 2017. Přítomné dámy 
se dozvěděly, jaký typ oblečení a jaké barvy jim sluší. Nezapomína-
lo se ani na líčení, které k ženám a módě patří. V pohotovosti byly 
make-up artistky z parfumerie Sephora, které završily oslavy svátku 
žen inspirujícími trendy pro letošní jarní a letní sezónu. Čirou krásu 

a čistotu přírody pak představovala křišťálová voda z islandského le-
dovce Aqua Angels, kterou se mohly dámy osvěžit během celé akce.

Klubová setkání Dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas 
Ladies Club přinášejí vždy odbornou a společenskou část, tudíž 
spojují zábavu i rozvoj – a to vše v tom nejpříjemnějším, vstřícném 
a inspirujícím prostředí. S členkami se potkávají známé osobnosti 
českého společenského života i odborníci ze všech myslitelných 
oborů, které mohou zajímat všestrannou a aktivní ženu, ať už její 
věk začíná dvojkou nebo osmičkou. 

www.helas.orgDámská business móda může být stylová, zvláště pokud si vezmete klobouk. 

de se
rodí styl

Pokud byste hledali business módu, která 
v sobě snoubí sílu, ženskost a praktickou 
použitelnost, našli byste ji pod značkou 
IRFG, tedy IvanaRosova Fashion Group. 
V showroomu návrhářky Ivany Rosové 
proběhlo ve spolupráci se značkou La 
Modista mimoklubové setkání Dámského 
klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies 
Club při příležitosti MDŽ. Dámský klub 
Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club 
již 18 let podporuje, inspiruje a sdružuje ženy 
s aktivním přístupem k životu. Zde se setkává 
šmrnc první republiky se světem moderních 
technologií a energických ženských osobností. 

Návrhář Ivana Rosova
Photo Lucie Robinson

IvanaRosova Fashion Group 
„Idea na vytvoření značky IRFG vznikla na základě myšlenky, že 
dámskou módu do kanceláře a pro byznys mnoho výrobců nena-
bízí. V pánské módě se za posledních 20 let etablovalo celosvětově 
už mnoho značek a na mužích je znát, že mají kde vybírat. Proto 
jsem se rozhodla využít svých zkušeností z vrcholového manage-
mentu a jako vystudovaná módní návrhářka jsem vytvořila novou 
mezinárodní značku pro ženy manažerky a podnikatelky. Mým cí-
lem je naučit ženy nebát se barev, obléci se do kvalitních materiálů 
na obchodní schůzky, obědy nebo večeře či na komfortní denní 
nošení do kanceláře. Na obchodní cesty se můžete obléknout tak, 
abyste si vždy zachovaly ženskost a eleganci, což v dominantně 
mužském byznys světě není vždy snadné. Proto originalita respek-
tující osobnost našich zákaznic, něžné ženské barvy, kvalitní a lu-
xusní materiály spojené s jednoduchou elegancí nejlépe vystihují 
motto mé značky,“ říká o své značce Ivana Rosová, která ji právě na 
setkání dámského klubu uvedla a nabídla svou módu u příležitosti 
Mezinárodního dne žen.
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Mezinárodní výstava pro podnikání a fran-
chising je největší přehlídkou franchisových 
systémů a zdrojem informací o franchisovém 
podnikání. Cílem veletrhu je podpora fran-
chisových systémů a této formy podnikání 
v České republice. Účast na akci je jedinečnou 
příležitostí prezentovat franchisové systémy 
a koncepty široké skupině zájemců o vlastní 
podnikání a získat tak nové franchisanty. Jde 
také o ideální možnost propagace nových sys-
témů před vstupem na český a slovenský trh. 
Mezinárodní výstava pro podnikání a franchi-
sing je určena všem návštěvníkům, zejména 
však malým a středním podnikatelům, kteří 
hledají další formy podnikání, a jiným sku-
pinám zajímajícím se o nové výzvy, trendy 
a podnikatelské inovace.

Pátý ročník Mezinárodní výstavy pro podniká-
ní a franchising naváže na úspěšné předešlé 
ročníky. Za čtyři roky se výstavy účastnilo té-
měř 250 vystavovatelů a více než 3000 odbor-
ných návštěvníků. „Poptávka na uspořádání 
veletrhu přišla od samotných vystavovatelů,“ 
říká manager výstavy Jiří Krajča a pokračuje: 
„V této oblasti podnikání je stále otevřený 
prostor pro aktivní získávání nových kontak-
tů a výměnu informací. Očekáváme, že výsta-
va bude atraktivní také díky tomu, že nabízí 
prostor pro jedinečnou příležitost zviditelnit 
se a oslovit budoucí partnery.“ 

Součástí výstavy je i vzdělávací část. Předsta-
ví návštěvníkům více než 30 výrazných osob-
ností z oblasti franchisingu a byznysu. Nový 

formát konference zaměřený na vytváření 
příležitostí pro nová setkání propojí zájem-
ce a poskytovatele přímo na výstavě. Akce 
je určena pro všechny, kdo hledají konkrétní 
nabídky i obecné návody, jak se úspěšně za-
pojit do nízko-rizikového podnikání pod pro-
půjčenou značkou. „Věříme, že svým pojetím, 
propojením konferenční a výstavní části, 
stejně jako dostatečným důrazem na networ-
king bude naše výstava zajímavou a výjimeč-
nou v oboru,“ uzavírá Jiří Krajča.

V rámci Mezinárodní výstavy pro podnikání 
a franchising proběhne vyhlášení druhého 
ročníku soutěže Franchisa roku (www.fran-
chisa-roku.cz)

Hlavním partnerem výstavy je franchisový 
koncept UNIGLOBE Travel, zlatým partne-
rem výstavy světoznámý koncept realitních 
kanceláří Century 21.. Partnery veletrhu jsou 
Česká asociace franchisingu a Franchisová 
asociácia Slovenska. Hlavním mediálním 
partnerem jsou Parlamentní listy. Odbor-
ným mediálním partnerem je portál TOP 
franchising.

Všechny vystavovatele a další informace na-
leznete na www.vystavafranchisingu.cz, pře-
hled vystavujících je průběžně aktualizován

Ing. Jiří Krajča
+420 603 203 828,
e-mail: krajcajiri@seznam.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.

Výstava franchisingu v Praze již popáté
Franchising umožňuje rychle a v zásadě bez rizika aplikovat know-how poskytnuté franchisorem. Všechny výhody a možnosti 
franchisingu pro malé a střední podnikání a představitele světoznámých značek se představí na již pátém ročníku Mezinárodní 
výstavy pro podnikání a franchising v Praze 31. května v budově OKsystem a.s., Na Pankráci 125. Pořadatelem výstavy a dopro-
vodných konferenčních programů je Franchise & Retail Academy ve spolupráci s dalšími partnery z oblasti franchisingu.
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Drony, chytré telefony, průmysl 4.0 – roboti-
ka v průběhu posledního desetiletí výrazně 
mění každodenní život. Ústřední roli v tomto 
procesu přitom sehrávají designéři, kteří vy-
tvářejí styčnou plochu mezi stroji a lidmi. Na 
výstavě ve Weil am Rhein návštěvníci uvidí ro-
boty používané v domácnosti, zdravotnictví 
i průmyslu, počítačové hry, mediální instalace 
a příklady filmů a literárních děl, ve kterých 
se objevují roboti. Výstava představí různé po-
doby současné robotiky a zároveň prohloubí 
povědomí o etické, společenské a politické 
problematice související s tímto tématem.

Výstava Hello, Robot představuje robo-
ty ve čtyřech sekcích. První část se zabývá 
tím, jak moderního člověka fascinují umě-
lé bytosti a jak naše představy o robotech 

utváří popkultura. Druhá část je věnována 
oblasti, ve které robotika učinila první prů-
lom – průmyslu a světu práce. Roboti bývají 
sice v tomto kontextu považováni za hrozbu, 
protože lidem berou práci, ale výstava Hello, 
Robot se na tohle téma dívá z několika zcela 
odlišných pohledů. K exponátům v této čás-
ti patří nejen klasičtí průmysloví roboti, ale 
i instalace uskupení RobotLab, v níž robot na 
výrobní lince vyrábí manifesty. Instalace se 
ptá, kde spočívá hranice mezi prací, kterou 
lze provádět automaticky, a lidskou tvořivos-
tí. Třetí část výstavy ukazuje, jak se s novou 

technologií postupně setkáváme čím dál blíž 
– v podobě přítele nebo pomocníka v každo-
denním životě, domácnosti, zdravotnictví, 
digitálního společníka nebo při kybersexu. 
Čtvrtá část se věnuje čím dál většímu stírání 
hranic mezi lidmi a roboty na příkladech by-
dlení v tzv. samoučících budovách, cestování 
po chytrých městech a chytrých senzorů, 
které si necháváme implantovat do těla. 

K výstavě je připraven rozsáhlý program 
přednášek, filmových projekcí, představe-
ní a workshopů představujících robotiku 
z mnoha různých pohledů. 

Vitra Design Muzeum uvádí rozsáhlou výstavu robotů
Vzestup robotiky a vztah mezi člověkem 
se stroji je ústředním tématem výstavy 
Hello, Robot ve Vitra Design Muzeu v ně-
meckém Weil am Rheim. Výstava před-
staví více než 200 robotů s nejrůznějšími 
funkcemi, které znáte z každodenního 
života i filmu. Výstava s výstižným 
podtitulem Design between Human and 
Machine proběhne ve Vitra Campusu od 
11. února do 14. května 2017. 

„Česká společnost pro jakost vnímá spole-
čenskou odpovědnost jako jeden z pilířů, 
které patří do mozaiky našich aktivit,“ uvedl 
Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České spo-
lečnosti pro jakost. „Důkazem je nejen účast 
na projektu CSR do škol, ale i každoroční 
soutěž o Národní cenu kvality ČR a Národ-
ní cenu ČR za CSR a udržitelný rozvoj, nebo 
Centrum excelence, platforma organizací, 
které ke své činnosti využívají moderní ná-
stroje řízení a vnímají velmi ostře poslání 
a potřeby společenské odpovědnosti, jež 
zároveň sdružuje držitele uvedených cen. 
Významným zdrojem diskuze nad možnými 
cestami za společenskou odpovědností jsou 
například také naše každoroční konference 
SYMA, kde probíhá i výměna zkušeností 

absolventů kurzů a držitelů certifikátů. Le-
tos se uskutečnil již 20. ročník a dvouden-
ní jednání přineslo řadu nových příkladů 
i zkušeností. Můžeme uvést třeba způsob 
monitoringu ovoce, zemědělských plodin 
a biomonitoring včelstev společností Letiště 
Praha, a.s. v okolí letiště v Praze na Ruzyni 
nebo 150 projektů ročně pod mottem: „Voda 
a lidé – partneři pro život“ Vodárenské akci-
ové společnosti, a.s. Dalším příkladem inspi-
rativní firmy ve smyslu CSR je druhý největší 
německý drogistický řetězec ROSSMANN. 
Již osm let například ve spolupráci s Nadací 
Naše dítě podporuje děti v rámci kampaně 
5 000 000 Kč pro dětský úsměv a podařilo 
se vybrat již víc než 41 mil. korun. V rámci 
konceptu celofiremního projektu společen-

ské odpovědnosti „ROSSMANN inspiruje“ 
se firma věnuje pilířům jako zdraví, ekolo-
gie, vzdělávání, rodičovství a dobrovolnictví 
a podporuje dobré skutky. 

Jako trojstranná iniciativa ROSSMANNu, 
Česká společnosti pro jakost a Prahy 13 
vznikla zase iniciativa „CSR do škol“ kdy se 
v pěti základních vzdělávacích institucích 
realizoval projekt škol ve vyspělosti spole-
čenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. 
V rámci této aktivity byla vydána publikace 
pro ostatní školy jako inspirace, která je také 
zdarma ke stažení na webu ČSJ. Zapojit by se 
měly i další školy. Podpora ušlechtilých myš-
lenek, snah, cílů, skutků. I to spadá do port-
folia. Cílem činnosti České společnosti pro 
jakost, na jejíž půdě se potkávají osobnosti, 
reprezentanti firem, organizací, špičkoví 
specialisté, vizionáři, je sdílení a podpora 
myšlenek a činů, které vedou k udržitelnosti 
a podporují praxi, jež dává smysl životu na 
této planetě.

Cílem Cen SDGs je rozšířit povědomí o Cí-
lech udržitelného rozvoje a motivovat fir-
my, neziskové organizace, veřejnou správu 
i veřejnost k jejich začlenění do každoden-
ních životů. Ceny SDGs budou rozdány 27. 
května 2017 v Černínském paláci v Praze, 
a sice v pěti kategoriích: Soukromý sektor, 

Veřejná sféra, Cena odborné poroty, Repor-
ting podle SDGs a Cena České rozvojové 
agentury.

Důležité je, aby si lidé uvědomili, že na-
plňování Cílů udržitelného rozvoje není jen 
věcí vlád či velkých firem. Zapojit se může 
každý z nás, každý může přispět k tomu, 

aby svět byl lepší,“ říká Lucie Mádlová, vý-
konná ředitelka Asociace společenské od-
povědnosti, která u příležitosti Cen SDGs 
představila klip Česko mění svět. V klipu 
vystupuje s vlastním poselstvím na 25 
osobností českého kulturního a veřejného 
života, například modelka Petra Němcová, 
vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčo-
vá, rapper Rytmus, herci Lukáš Hejlík a Jiří 
Mádl, fotograf Jan Saudek, spisovatelka Bára 
Nesvadbová a další.

Ještě před pár lety se o společenské odpovědnosti hovořilo s otazníky.  
Ne každá firma či organizace věděla, co si pod tímto pojmem má představit, 
natož, aby tušila, co zařadit do svých rozvojových plánů. Postupně však tato dvě 
slova nabyla mnoha konkrétních podob. 

Vůbec poprvé se v Česku bude udílet prestižní ocenění pro firmy a organizace, 
které se chovají odpovědně a naplňují Cíle udržitelného rozvoje (SDGs -Sustainable 
Development Goals). 

Zelenou energii využívala donedávna pou-
ze budova centrální správy společnosti dm 
v Českých Budějovicích. Od ledna letošního 
roku dodává společnost Nano Energies zele-
nou energii do více než poloviny prodejen 
dm v Česku. Tímto krokem chce přispět ke 
snížení uhlíkové stopy společnosti dm.

Příkladné působení je pro dm nedílnou 
součástí celé firemní filosofie. Dlouhodobým 
cílem společnosti je zejména posílit u zákaz-
níků uvědomělé chování a nasměrovat je 

k větší zodpovědnosti vůči životnímu pro-
středí. V minulosti tak společnost dm zrušila 
bezplatné vydávání plastových sáčků. A to 
ještě dříve, než toto opatření vymezil zákon. 
Dlouhodobě se také věnuje osvětě v tématu 
třídění odpadů. V loňském roce získala dm 
unikátní ocenění za první firemní přírodní 
zahradu v Česku. Také nabídka sortimentu 
ekologických přípravků pro domácnost se 
i díky vysokému zájmu ze strany zákazníků 
stále rozrůstá. 

Zelená je pro dm barvou budoucnosti
O efektivní využívání zelené energie, tedy energie získávané z obnovitelných přírodních zdrojů, se zajímá čím dál více 
spotřebitelů. Stále více domácností i firem přijímá odpovědnost za svoji spotřebu a uvědoměle si volí takové služby a zboží, 
které jsou šetrné k životnímu prostředí. Také společnost dm se dlouhodobě snaží inspirovat zákazníky k zodpovědnému 
chování a jde proto i sama příkladem. Dm využívá energii získávanou z obnovitelných přírodních zdrojů. 

Společenská odpovědnost 
jako průnik významných hodnot

INZERCE
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PODPORUJEME, VZDĚLÁVÁME, OCEŇUJEME
ČESKÉ PODNIKATELKY

OD ROKU 2008

JUBILEJNÍ
10. ROČNÍK

ODSTARTUJEME 1. 6. 2017

OceneniCeskychPodnikatelek.cz

DYNAMICKÝ ROK 2017
BRNO
15. 5. 2017
Změna  vyhrazena.

PLZEŇ
18. 5. 2017

PRAHA
1. 6. 2017

ÚSTÍ NAD LABEM
5. 9. 2017

HRADEC KRÁLOVÉ
6. 9. 2017

Č. BUDĚJOVICE
12. 9. 2017

Staví na zkušenostech svých zakladatelů, 
kteří se v oboru obchodu s designovým ná-
bytkem nejvyšší kvality profesionálně anga-
žují již od devadesátých let. Punto Design 
prodává zboží zejména formou přesvědči-
vé prezentace toho nejlepšího doporuče-
ní vlastního názoru a zkušeností. V duchu 

této filozofie společnost otevřela nový 
showroom v Jeseniově ulici na pražském 
Žižkově. Zákazníci si mohou elegantní ital-
ský design prohlédnout v aranžovaných 
koutech showroomu a lépe si tak předsta-
vit jak se budou vyjímat u nich doma či 
v kanceláři.

Punto Design v duchu významu názvu, což 
je bod nebo místo, chce být pevným bo-
dem v prostoru interiérového designu, de-
signového nábytku a designových bytových 
doplňků. Nikoli bodem, kolem kterého se 
vše točí, ale bodem, který má své místo, je 
stabilní, důvěryhodný, spolehlivý v kvalitě 
a preciznosti realizovaných služeb. Bodem, 
o kterém partneři budou vědět, a ke kterému 
se zákazníci budou vracet.

Mario Testin, světový fotograf, který je 
znám pro snímky žen, do kterých přená-
ší jejich osobitou krásu. Pro Dove nafotil 
32 žen a dívek ve věku 11-71 let z 15 zemí 
světa. Všechny ženy i výsledné fotky jsou 
nafoceny podle tří zásad Dove závazku ke 
skutečné kráse. Fotky jsou vystaveny v New 
Yorku a na www.dove.com

Kampaň za skutečnou krásu představil 
Dove v roce 2004. Byla to první kampaň 
v historii reklamy, která využívala pouze 
reálné ženy. Vnímání krásy se od té doby 
hodně posunulo. Matky hrdě vystavují strie 
na Instagramu, ženy odmítají hubnout do 
„perfektní velikosti“ a mladé dívky oslavují 
rozdílnost barev kůže i vlasů. Proto je prá-
vě teď pro nás tak důležité poslechnout si 
všechny ženy a zjistit, co pro ně krása zna-
mená dnes. Celosvětový průzkum ukázal, 
že 7 z 10 žen je pyšných na to, že jsou ženy. 
71 % žen a 67 % dívek si ale přeje, aby média 
ukazovala více různorodé a opravdové krá-
sy. Proto je tady Dove závazek ke skutečné 
kráse – tři zásady, které obhajují ženy po 
celém světě:

Dove závazek ke skutečné kráse
Dove představuje nový pohled na skutečnou krásu pomocí kampaně zachycené fotografem Mariem Testinem.  
Dove pečuje o ženy a oslavuje jejich krásu již od roku 1957. Nyní, o šedesát let později, je čas udělat další krok při cestě  
do světa, kde je ženská krása zdrojem sebedůvěry a ne úzkosti.

Dove závazek ke skutečné kráse™
Vždy budeme zobrazovat skutečné ženy, ne modelky. Modelky představují pouze malé 
procento žen. Dove ale věří, že krása je společná všem. Proto bude ve svých kampa-
ních zobrazovat ženy všech věkových kategorií, velikostí, národností či ras.
• Žádné modelky v kampaních
• Opravdové ženy s jejich vlastními jmény
• Kampaně odrážející rozmanitost ženské populace
Budeme ukazovat ženy takové, jaké jsou
Nikdy nebudeme používat upravené, bezchybné obrazy „dokonalé” krásy. 
• Žádné digitální úpravy fotek
• Ženy fotografie před použitím vždy schválí
Pomáháme dívkám budovat sebevědomí a sebedůvěru ve své tělo

Showroom s italskými liniemi

Veš hlavová známá pod názvem dětská, 
způsobuje stres, znechucení a rozpaky 
milionům rodičů, jejichž děti získají tento 
bezkřídlí hmyz každý rok do své hlavičky 
nejčastěji od 4-11 let. Nyní díky otevření 
nové pobočky Vší kliniky, se rodiče dětí 
v Praze a okolí již nebudou muset starat 
o likvidaci vší sami, ale mají velmi silného 
pomocníka.

Lice Clinics of CR – Praha (http://www.
vsiklinika.cz/) provádí screening, určení 
úrovně zavšivení a 3 druhy ošetření pro 
klienty s výskytem vši. Personál kliniky je 
certifikovaný na použití zdravotnického 
přístroje AirAllé, schváleného FDA, který 
zahubí vši a dokonce i hnidy s použitím 
“jen” ohřátého vzduchu. Toto ošetření je 

stejně účinné na tzv. Super vši, tedy vši s vy-
vinutou rezistencí na chemické látky (pes-
ticidy).

Majitelka licence na Vší kliniky v ČR Ive-
ta Pecháčková říká: ”Rozhodla jsem se pro 
tento druh podnikání po zkušenostech 
s pravidelným získáváním vší u mého syna. 
Vyzkoušeli jsme všechny přípravky, které 
byly dostupné na českém trhu, výsledky ne-
byly nikdy dobré, jediné funkční bylo ruční 
vyčesávání, na kterém jsme trávili spoustu 
času a za několik týdnů opět. Hledala jsem 
v klinických studiích něco účinného a jed-
norázového. Narazila jsem na studii s pří-
strojem AirAllé a měla jasno.” A dodává: ”Po 
komunikaci s některými klinikami z této 
celosvětové sítě jsme začali jednat o získání 

licence. Otevření první kliniky v Praze je 
možné. Byl stanoven termín 19.4.2017 ”

Lice Clinics of America je v ČR s pod 
značkou Lice Clinics of CR. Najdete ji přímo 
v centru Prahy, v 1. patře Železné ulici č. 14. 
AirAllé ošetření trvá kolem 90 minut podle 
délky a druhu vlasů. Výsledky jsou tak jisté, 
že na Signature AirAllé ošetření dává klinika 
záruku 14 dní, pokud jsou všichni členové 
rodiny prohlédnuti.

Pražská klinika patří do největší sítě 
Vších klinik Lice Clinics of America, kte-
rá má své pobočky ve více než 20 zemích 
světa. (www.LiceClinicsOfAmerica.com) 
Lice Clinics of America and AirAllé (www.
airalle.com) jsou značky vlastněné firmou 
Larada Sciences, Inc.

Vší klinika
Lice Clinics of America otevírá první pobočku (Lice Clinis of CR) v Praze. Vší klinika 
provádí ošetření proti vším se zárukou. Stačí jedno jediné ošetření pomocí přístroje 
AirAllé. Jde o zdravotnický prostředek schválený FDA(FDA-cleared).

Společnost Punto Design se zabývá obchodem s designovým nábytkem  
a kvalitními interierovými doplňky výhradně italské výroby.

Ze života značek
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