
03/2017

PŘÍBĚHY ZNAČEK:
Vysočina Convention Bureau
IITTALA
Pilot
Kusmi Tea Paris

JwL Jewellery
MANUFAKTURA
Stock Plzeň-Božkov
Galerie vířivek

LUKO
Visa
Skanfort
LaundryJet.cz

Ceiba
Repromeda
dm
DB Schenker



 

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

3Milí čtenáři,

konečně tu máme to toužebně očekávané období roku. 
Léto budiž pochváleno! Čas dovolených, dětských prázd-
nin, relaxu a setkávání se s přáteli. Je úžasné, jak světlo 
a slunce pozitivně ovlivňuje naši psychiku. I v businessu 
je to znát. Jste příjemnější, otevřenější a přístupnější.

Také naše stránky v letním vydání nabádají k uvolnění 
a prostě užití si léta. Tak třeba kosmetická značka Manu-
faktura prozradila návod, jak alespoň jednou týdně po-
skytnout naší kůži intenzivní exkluzivní péči v podobě 
večerních sedmikráskových pleťových lázní. Společnost 
Potten&Pannen zase poskytuje návod na letní drinky 
z čajů Kusmi Tea Paris. Rodinná firma Galerie vířivek, 
která právě slaví 10 let na našem trhu, odkrývá filozofii 
relaxace ve vířivkách. Společnost Ceiba, dodávající na 
trh m.j. protisluneční fólie a která letos slaví 20. výročí od 
založení, vysvětluje, jak vám fólie pomohou k vytvoření 
stínu v interiéru. Paralelu vidí ve stínu, který poskytuje 
gigantický tropický strom Ceiba, podle něhož se pojmeno-
vali. Zkrátka každá značka po svém oslavuje léto. A aby 
byl výčet jubilantů v tomto vydání úplný, nesmím zapo-
menout na značku Pilot. Převratný vynález této značky, 
kterému jistě všechny maninky školáčků blahořečí – gu-
movací pero Pilot FriXion - slaví letos již 10 let od svého 
zrodu! Samozřejmě naše letní vydání přináší spoustu dal-
ších zajímavých informací a já věřím, že Vás jejich četba 
třeba právě na vytoužené dovolené bude bavit. Inspirujte 
se, sněte s námi vznešené sny, protože jaké budete mít sny, 
takoví budete!

Ať je budování vaší značky jen a jen sluncem zalité! 

Užíjte si léto!
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Vysočina:
správná volba pro konání
konferencí a firemních akcí

Rozmanitost lokalit  
a jednacích prostor
Konferenční sály a místnosti objevíte v mno-
ha, čistě pro tento účel zřízených hotelech 
a konferenčních centrech. Dále ale také na 
zámcích a dalších netradičních místech, 
jako jsou významné historické památky – 
možnost pronájmu prostor k jednání nabí-
zí například všechny tři UNESCO památky 
v kraji (Zámek Telč, poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře a židovská 
čtvrť spolu s románsko-gotickou bazilikou 
sv. Prokopa v Třebíči). Svoje sály pro kon-
gresová a incentivní turismus však nabízí 
také malebné hotýlky a tematické zábavní 
parky. V Kraji Vysočina lákají, byť k pracov-
ní návštěvě, nejrůznější krásně zrenovované 
statky, mlýny i pivovary. Oblíbené jsou také 
rozsáhlé wellness a rekreační resorty. Ty 
beze všeho vyhoví i firmám, které chtějí spo-
jit konference s teambuildingy a odpočin-
kem. Vysočina má k dispozici rozmanitou 
nabídku pro aktivní trávení volného času 
zahrnující nejrůznější sportovní a adrena-
linové aktivity, včetně jedinečných zážitků 
jako například letní či zimní projížďka ty-
pickou krajinou se psím spřežením nebo 

Vysočinu najdete v samém srdci České republiky na pomezí Čech a Moravy. Je to kraj jeřabin a nádherných 
lesů, který se rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, odtud název Kraj Vysočina. Oblast nabízí 
nejen krásnou přírodu a úžasná místa přímo vybízející k návštěvě, ale najdete tady ty nejlepší podmínky pro 
pořádání konferencí, seminářů, firemních setkání nebo eventů. Vysočina se může pyšnit nepřeberným množ-
stvím kvalitních zařízení určených právě k těmto účelům, což potvrzují i statistiky. A jako efektivní bonus navíc, 
protíná ji nejvytíženější česká dálnice a ze všech koutů republiky je to zhruba stejně daleko. V následujících 
částech tohoto seriálu o Vysočině vám nabídneme inspirativní reportáže plné praktických konferenčních tipů. 

Výhodnost polohy
ve středu republiky
Nejen kapacita ubytovacích a konferenčních 
zařízení, ale hlavně výhodnost polohy láká 
stále více organizátorů konferenčních akcí. 
Vysočina leží v samém středu naší republiky. 
Dobrá dopravní dostupnost je neoddiskuto-
vatelnou výhodou při plánování akcí. Vyso-
činou prochází hlavní dopravní tepna Čes-
ké republiky, dálnice D1. A to jsou všechno 
určující argumenty pro firmy i organizátory 
oborových konferencí, pokud chtějí všem 
účastníkům poskytnout stejné podmínky 
dostupnosti. Zejména společnosti s celore-
publikovou sítí poboček či obchodních zá-
stupců dnes z důvodů úspory času volí místa 
setkání pro všechny zúčastněné výhodná. 
Poloha Vysočiny je skutečně strategická, 
a právě proto v posledních letech přilákala 
řadu zahraničních investorů, kteří sem sou-
střeďují nejen výrobní kapacity, ale zároveň 
výzkum a vývoj. To Vysočinu obohacuje 
a mohou tady vznikat další krásná rekreační 
a ubytovací zařízení. Obrovskou výhodou 
Vysočiny je čisté životní prostředí. Můžeme 
říci, že kraj je zdravým ostrovem mezi třemi 
aglomeracemi – pražskou, brněnskou a ví-
deňskou. I díky tomu se jako první z krajů 
České republiky stal členem organizace 
zdravých měst a regionů.

Vysočina splňuje náročné  
podmínky a požadavky MICE akcí
Meetings, Incentives,  
Conventions, Exhibitions 
Vysočina díky své výborné poloze uprostřed 
České republiky, dobré dopravní dostupnosti 
z Brna a Prahy, ale i z dalších míst – Zlín, Olo-
mouc, Ostrava atd., bezpečnosti, významné-
mu kulturně-historickému bohatství a odpo-
vídajícím službám nabízí výborné zázemí pro 
pořádání konferencí, seminářů, firemních 
setkání či eventů. Místní konferenční zaříze-
ní, hotely i restaurace mají letité zkušenosti 
a poskytují služby na profesionální úrovni. 
Kromě již zavedených zařízení se budují 

v regionu nové moderní kapacity a stále se 
rozšiřuje nabídka doprovodných aktivit – 
sportovních, kulturních, adrenalinových i re-
laxačních. Nechybí ani řada incentivních pro-
gramů s různorodým zaměřením (kultura, 
sport, gastronomie atp.). To, že je Kraj Vyso-
čina vyhledávanou MICE destinací, dokládají 
i statistická čísla. Počet pořádaných akcí se na 
Vysočině za posledních deset let téměř zešes-
tinásobil. Ostatní kraje tak Vysočina v tomto 
ohledu dalece převyšuje, povětšinou dvojná-
sobně. V pomyslném žebříčku je za minulý 
rok na třetím místě v počtu pořádaných akcí 
v jednotlivých krajích, počítaje i Prahu. V celé 
naší republice se v roce 2016 konalo 12 589 
akcí s celkovým počtem účastníků 1 338 760, 
z toho jen na Vysočině se uskutečnilo 1 102 
akcí, tedy téměř desetina. Z každoročního 
nárůstu pořádaných akcí můžeme odvozovat 
vzestupnou tendenci i do budoucna. 

Regionální kancelář  
Vysočina Convention Bureau
Pro marketingovou podporu Kraje Vysočina 
v oblasti kongresového a incentivního turi-
smu vznikla začátkem roku 2014 regionální 
kancelář – Vysočina Convention Bureau. Je 
členem Czech Convention Bureau a organi-
začně je začleněna v příspěvkové organizaci 
Vysočina Tourism, která působí v oblasti de-
stinačního managementu pro region Vyso-
čina. Kancelář Vysočina Convention Bureau 
vám poskytne pomocnou ruku při zabezpe-
čení hladkého průběhu MICE akcí. Podá po-
drobné informace o nabídce konferenčních 
a meetingových prostor, incentivních pro-
gramech a o infrastruktuře, zprostředkuje 
kontakt s poskytovateli služeb a zajistí pro-
hlídku míst vhodných pro konání akce. Kro-
mě toho sama organizuje informační cesty 
pro odborníky a novináře. Veškeré nabízené 
služby jsou poskytovány zdarma. Posláním 
Vysočina Convention Bureau je zvýšení po-
vědomí o možnostech a profesionálních 
službách, které destinace Vysočina v MICE 
oblasti nabízí.

Prostě vyzkoušejte!
Manažerka Monika Coufalová z agentury 
specializované na organizování firemních 
akcí potvrdila, že má v posledních letech 
čím dál více poptávek na organizování 
konferencí mimo Prahu. „Klienti si vybírají 
právě lokality v Kraji Vysočina – hlavně pro 
jejich dopravní dostupnost ze všech koutů 
Čech i Moravy. Určující je pro ně střed re-
publiky, protože nechtějí znevýhodňovat 
moravské zákazníky a kolegy. Na Vysočině 
se jim líbí klidná, neprůmyslová lokace. Pod-
le jejich zadání nemám problém s nalezením 
vhodného objektu. Rozmanitost nabídky je 
tak veliká, že si vybere opravdu každý. Mně 
osobně s poznáním konkrétních možností 
velmi ochotně pomohla regionální kancelář 
Vysočina Convention Bureau. Tuto práci dě-
lám deset let, a ještě jsem se nesetkala s ne-
gativními ohlasy. Vysočina je poměrně turis-
ticky neznámá oblast a manažeři, kteří ji díky 
firemním akcím objeví, jsou její krásou udi-
veni. Naše agentura organizovala v Kraji Vy-
sočina již řadu velkých konferencí, ale běžná 
jsou setkávání obchodních týmů, odborné 
oborové semináře a také oblíbené adrenali-
nové teambuildingy. Vyzkoušejte Vysočinu, 
budete nadšeni,“ radí Monika Coufalová.

A naše redakce jen doplňuje, že v dalších vy-
dáních vám konferenční možnosti v tomto 
kraji přiblíží více než podrobně.

plavba po přehradě, která nikdy nezamrzá. 
Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet závodní 
trať, kterou absolvovali účastníci MS v biatlo-
nu v roce 2013, a to v zimě na běžkách nebo 
v létě na kolech či in-linech. 
Vysočina se zkrátka může pyšnit kvalitní zá-
kladnou konferenčních zařízení, které kapa-
citně odpovídají převážně středním a men-
ším akcím.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Synagoga v Třebíči

poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Vysočina Convention Bureau 
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
Tel: +420 734 691 423 
E-mail: info@vysocinaconvention.cz 
www.vysocinaconvention.cz
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NÁDOBÍ S KAPKAMI ROSY 
Pan Oiva Toikka pro Iittalu navrhl řadu bub-
linkového skleněného nádobí Kastehelmi. 
Kolekce, navržená původně v roce 1964, 
se znovu obnovila a rozproudila k životu 
v roce 2010. Co vlastně Kastehelmi zname-
ná? Finsky „perly nebo také kapky rosy“, 
které se za ranního svitu lesknou na pavoučí 
nitce. A přesně tak vypadají i skleněné svíc-
ny, talíře nebo misky Kastehelmi. Jemné 
bublinky vypadají naprosto úžasně a svěže. 

Skleněné nádobí je pak vhodným doplň-
kem toho běžného porcelánového. Navíc 
Toikka každým rokem přidává nové krásné 
produkty v nových barvách. Není divu, že 
se nádobí Kastehelmi stalo jednou z ikon 
finské značky IITTALA a současně i jedním 
z bestsellerů.

BIRDS BY TOIKKA 
Dalším zajímavým téměř uměleckým dílem, 
které pro společnost IITTALA Toikka navrhu-
je již od roku 1972, je luxusní sběratelská ko-
lekce ručně vyráběných skleněných ptáčků. 
Tato kolekce má své protějšky ve skutečné 
přírodě. Abstrakcí reálných ptáčků v umě-
lecká díla vznikají skvosty sklářského umění. 
Pan Toikka dodnes dohlíží na jejich výrobu 
přímo ve sklárně ve městě IITTALA. V dnešní 
době obsahuje kolekce přibližně 400 kusů, 
které jsou vyhledávány sběrateli. Okolo nej-
vzácnějších z nich se utvořila oddaná komu-
nita nadšených lidí, obdivující jak zpracová-

ní, tak podobnost s jejich reálnými protějšky. 
Posledními přírůstky jsou ptáčci typičtí pro 
světové metropole Soul, Hongkong, Kjót, 
Washington D.C. a Minneapolis – tato část 
kolekce je nazvaná City Birds. City Birds bu-
dou k dispozici od letošního podzimu pouze 
jako limitovaná edice.

RENESANČNÍ MUŽ 
Profesor Oiva Toikka byl úspěšný i v dalších 
uměleckých oblastech, zejména jako scéno-
graf a kostýmní návrhář. Většinou spolupra-
coval s finským režisérem Lisbeth Landefor-
tem, i když v posledních letech byl spojován 
především s inscenacemi Finské národní 
opery. Během let také čas od času přispíval 
k designu kolekcí Marimekko. Oiva Toikka 
získal v roce 1993 čestný titul Professor of 
Arts státu Finska a je držitelem mnoha oceně-
ní, například Kaj Franck Design Prize či the 
Prince Eugen Medal.

V jednom rozhovoru Oiva Toikka o své práci 
řekl: „Baroko je přesně to pravé slovo, kte-
ré popisuje mou práci - koneckonců jeden 
z původních významů slova je "nepravidelná 
perla“.

Design s názvem

IITTALA je součástí Fiskars Group.

Výrobky je možné zakoupit na arki.cz

IITTALA je malé město ležící asi 100 km nad Helsinkami, kde v roce 1881 vznikla sklárna stejného jména. Ostatně 

většina finských firem se jmenuje stejně jako místo, kde vznikly. Po válce se management firmy rozhodoval, jakým 

směrem se IITTALA ve svém vývoji vydá. Jejich myšlenka, že osloví významné designéry a dostanou kvalitní design 

i do běžných rodin, se ukázala jako krok správným směrem. Finové umí žít s designem. V téměř každé rodině se 

krásné vázy, nádobí i dekorace běžně používají. A nejen to, velkými osobnostmi navržené produkty jsou nadčasové, 

celosvětově proslulé a většina z nich se vyrábí již desetiletí. Proto právem patří mezi ikony designu dvacátého století. 

Profesor Oiva Toikka je jednou z velkých osobností, pracujících mimo jiné 
pro společnost Iittala. Jeho tvorba nese zjevné rysy severského stylu, ale 
současně přesahuje daleko za hranici minimalismu.
Oiva Toikka původně vystudoval tvorbu keramiky, později se však zaměřil 
na sklo, zejména na práci pro finskou značku IITTALA. Jeho nápadité a od-
vážně pojaté dílo je odklonem od klasického severského jednoduchého de-
signu. Do skandinávské tvorby přesto skvěle zapadá. Pravdivost a základní 
lidské hodnoty čiší z každého navrženého kusu. Ve své dlouhé kariéře, která 
začala v padesátých letech a pokračuje dodnes, spolupracoval s význam-
nými umělci nejen ve Finsku, ale i v Evropě.

Spolupráce žijící legendy finského
sklářského umění se značkou IITALA

Oiva Toikka
žijící legenda finského sklářského umění, nar. 1931 ve Viipuri
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Převratný vynález - 
gumovací pero

Pilot FriXion
slaví letos již
10 let na trhu!

Zatímco světová centrála Pilot CORPORATION WORLD 
HEADQUARTERS sídlí v japonském Tokiu, evropské sídlo 
Pilot CORPORATION OF EUROPE se nachází od roku 1997 
v Haute-Savoie, v regionu Annecy, v srdci evropského trhu. 
Pilot je jedním z největších výrobců psacích potřeb na světě. 
Pascí potřeby Pilot se prodávají ve více než 100 zemích světa. 

Historicky lídrem inovací
Společnost Pilot byla založena roku 1918 pány Ryosuke Na-
miki a Masao Wada. Původně společnost nesla jméno The 
Namiki Manufacturing Company. V roce 1938 byla přejme-
nována na The Pilot Pen Co., Ltd., a své současné označení 
Pilot Corporation nese společnost od roku 1989. Moderní 
jméno odkazuje na desetiletí tvořivosti, inovace a designu, 
což zajistilo značce Pilot pozici mezi světovými lídry v ob-
lasti psacích potřeb. 

Tím, že Pilot naslouchá svým zákazníkům, bylo mož-
né vytvořit nové standardy z hlediska komfortu: uvede-

Psací potřeby Pilot jsou dobře známy především díky své 
vysoké kvalitě a komfortu při jejich používání. Pro mnohé 
z vás bude asi novinkou, že Pilot je japonská značka. Ně-
komu mohou psací potřeby připadat obyčejné až banální, 
ale bližší pohled odkrývá jedinečné technologie, které ne 
každý výrobce nabízí. Díky velmi vysokému stupni ino-
vace a průkopnické filozofii uvedla společnost Pilot na 
trh postupně několik technologií, které naprosto změnily 
trh psacích potřeb. Dnes je Pilot jedním z mála výrobců 
na světě, kteří jsou schopni zajistit všechny etapy nutné 
k výrobě psacích potřeb vlastními zdroji. Vděčí za to 
úspěšnému výzkumu a vývoji, konstrukčnímu odděle-
ní, výkonným výrobním zařízením a prodejní síti, kte-
rá je rozšířena do všech kontinentů. 

ní rollerů s tekutým inkoustem, gelových rollerů a výrobku 
FriXion - rolleru s termosenzitivním inkoustem, který si oblí-
bili lidé na celém světě. Jedinečný METAMO inkoust, použitý 
ve výrobcích řady FriXion, mizí a znovu se objevuje v závislos-
ti na teplotě. 

Další špičkovou technologií Pilot je výsuvný hrot u plnicí-
ho pera. Jedná se o zcela inovativní koncept psaní, plnicí pero 
Capless s výsuvným hrotem je jediné svého druhu na světě. 

Těsnost je zajištěna miniaturní kovovou svorkou, která je stejně 
diskrétní jako spolehlivá. Hrot tedy zůstává v uzavřeném prostředí 
bez rizika úniku inkoustu nebo jeho vysychání. 

Na základě rozsáhlých odborných znalostí a moderních výzkumů 
dnes Pilot vyrábí plnicí pera, mikrotužky, kuličková pera, popiso-
vače, rollery a řadu dalších psacích potřeb. Mnozí jiní výrobci jsou 
závislí na různých dodavatelích základních částí, ale produkty Pilot 
jsou vyráběny od začátku až do konce výhradně za použití vlastních 
komponent, které prochází přísnou kontrolou kvality.

Gumovací psací potřeby Pilot FriXion slaví letos 10 let na trhu
Gumovací pera Pilot FriXion nabízí širokou škálu barev a řadu prove-
dení - s víčkem nebo stiskací, s tenkou nebo střední stopou, s klasic-
kým nebo jehličkovým hrotem. Produktová řada obsahuje i gumovací 
zvýrazňovače a od roku 2016 také fixy.

Všechny výrobky nabízí jedinečnou vlastnot – napsaný text lze vy-
gumovat a znovu přepsat na tomtéž místě tolikrát, kolikrát chcete. Text 
zneviditelníte zahřátím na 65 °C, které vznikne třením (“gumováním”) 
plastového zakončení rolleru na papíře. Znovu se objeví při teplotě 

Více se o produktech Pilot dozvíte na www.pilotpen.cz

Na českém trhu figuruje značka Pilot od roku 1995 a její dovoz a dis-
tribucí zajišťuje společnost Václav Čížek s.r.o.. Zabývá se výhradním do-
vozem a distribuci vybraných značek psacích a kancelářských potřeb. 
V roce 1993 začala zastupovat značku Sheaffer, o rok později diáře Fi-
lofax a o další rok později značku Pilot. V roce 2001 firma převzala také 
distribuci značek ze skupiny Hamelin – Oxford, Bantex, Linex a další. Spo-
lečnost zásobuje nezávislá papírnictví, velkoobchody, katalogové firmy 
i mezinárodní řetězce na českém a slovenském trhu. Společnosti se daří 
naplňovat její hlavní cíl – poskytování dobrého servisu všem zákazníkům 
v oboru psacích a kancelářských potřeb a trvale dbát na rozvoj distribu-
ovaných značek.

nižší než -15 °C. Jen malé upozornění: Pro tyto jinak skvělé vlastnosti 
nejsou pera Pilot FriXion vhodná pro použití na oficiální dokumenty.

Letošní rok je pro gumovací pera Pilot výjimečný. Slaví totiž 10 let své 
existence na trhu. A jako správný oslavenec přichází s milým dárkem: 
Pro spotřebitele je připravena limitovaná edice gumovacích per se 
speciálním potiskem.

"Trh budou atakovat vesmírní dobyvatelé na svých kosmických lo-
dích Pilot FriXion Ball. Dle posledních informací se chystají obsadit 
všechny dostupné penály. Zato dívčí batohy a psací stoly prožijí letoš-
ní léto na vlně romantiky plné lásky, motýlů a květin s variantou pera 
FriXion Clicker 07."

Společnost Pilot si uvědomuje, že svým fanouškům je nutné vždy 
přinést i něco více než jen samotný produkt. Proto spolu se svými 
partnery věnuje spoustu sil a času také komunikaci s fanoušky. A dle 
různých průzkumů spousta teenagerů považuje gumovací pera Pilot 
FriXion za svůj "lovebrand". I proto přinese toto léto nový koncept, 
novou zábavu.

Spotřebitelé se tak mohou těšit na připravovanou spotřebitelskou 
soutěž, která bude probíhat v srpnu. A o co půjde? Pero Pilot bude 
podrobeno 10 extrémním výzvám. Každá výzva bude trvat 3 dny, spo-
třebitelé se zaregistrují a budou tipovat, jak výzva dopadne. Soutěží 
se o zajímavé výhry a také sety produktů Pilot FriXion. Jak desetileté 
výročí, tak soutěž budou podpořeny kampaněmi v televizi, v onlinu 
a printu.

Pro potřeby spotřebitelské soutěže byla vytvořena speciální micro-
site www.friXion10let.cz, kde již nyní najde spotřebitel jak chronolo-
gickou historii gumovacích per Pilot, tak informace o startu soutěže, 
ale hlavně zábavu. "FriXion telka" vysílá televizní spoty a zároveň nabí-
zí vtipná minividea, kde prim opět hraje gumovací pero. 

Kromě již uvedených gumovacích per přišla společnost PIlot 
i s opravdu ekologickým řešením - s řadou Pilot BeGreen
Výrobky z kolekce BeGreen jsou v maximální možné míře vyrobe-
ny z recyklovaných materiálů, přesto mají naprosto stejnou kvalitu 
jako běžné výrobky. Jediný rozdíl je v tom, že jsou mnohem šetrnější 
k našemu životnímu prostředí. Ať už recyklované či nikoli, pero Pilot 
bude vždy pero Pilot. Společnost Pilot si uvědomuje, že budoucnost 
závisí na nás všech. Vždy se snažila toto respektovat a negativní do-
pad na životní prostředí omezovat. Například striktním dodržováním 
právních předpisů, širokou nabídkou per s výměnnou náplní nebo 
uvedením inovativní kolekce psacích potřeb Pilot BeGreen. Myšlen-
kou řady Begreen je start nové, pozitivnější cesty pro naši planetu. 
Plasty jsou vyráběny z ropy, avšak při použití recyklovaných plastů 
spotřebuje Pilot méně ropy a přispívá tak k zachování drahocenných 
přírodních zdrojů

Spojení tradice, historie a luxusu
Málokdo ví, že kromě běžných psacích potřeb Pilot vyrábí plni-
cí pera, která si zachovávají tradiční techniky zdobení.

Na počátku 20. století se narodilo plnicí pero oslavující 
japonské tradiční umění "Maki-e". Má silné a atraktivní tělo 
s lakovým povrchem, jemným a elegantním designem. Mis-
tři tradičního umění "Maki-e" jsou vysoce uznávaní po celém 
světě. Jejich schopnosti a duch byl předány do nejluxusnější 
řady "Namiki". Zahrnuje sedm kolekcí, přičemž každá vzniká 
za použití nejvyšších technik a vyzařuje individualitu a jedi-
nečnost. Japanese lacquer je vynikající lak, který byl použí-
ván v Japonsku již od starověku. Nejenže má silné a trvanlivé 
vlastnosti, ale čím více se používá, tím lépe pero zapadá do 
vaší ruky a zachovává si své krásné kouzlo. Čtyři unikátní 
technologické procesy, kterými tato pera procházejí, lako-
vání, kreslení, kropení a leštění se, několikrát opakují. Než 
jsou pera dokončena, uplynou více než 3 měsíce.

Inkousty vynikajících vlastností
Inkoust je společně s kuličkou zásadní komponenta u psací potřeb. 
Je jich mnoho druhů, každý má trochu odlišné vlastnosti. Výrobci 
se předhánějí v nových typech s ještě lepšími vlastnostmi, pochopi-
telně včetně značky Pilot. V průběhu let Pilot vyvinul širokou řadu 
exkluzivních a speciálních inkoustů. Know-how společnosti v oblasti 
chemického inženýrství a rozsáhlé investice do výzkumu vedly k vy-
tvoření několika hlavních technologií inkoustu, které se dnes staly 
důležitou součástí trhu psacích potřeb.
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V České a Slovenské republice je značka 
Kusmi Tea Paris od roku 2013 exkluzivně 
distribuována společností Potten & Pannen 
– Staněk. Čeští milovníci čajů mohou vybírat 
z komplexní nabídky nejrůznějších druhů 
čajů sypaných, porcovaných, v krabičkách, 
designových dózách i dárkových setech v OC 
Nový Smíchov nebo v novém concept store 
Kusmi Tea a Løv Organic v pražském OC 
Chodov.

S kořeny v Petrohradu, 
s noblesou moderní Paříže
Historie značky Kusmi Tea Paris je stejně 
vzrušující jako první doušek tohoto lahodné-
ho čaje. Nejstarší syn rolníka Pavel Michailo-
vitch Kousmichoff ve čtrnácti letech opustil 
rodnou vesnici a vydal se hledat práci do Pe-
trohradu. Uchytil se jako poslíček u obchod-
níka s čajem, který záhy rozpoznal chlapcovo 
nadání a zasvětil jej do umění míchání čajo-
vých směsí. 

Zásadní impuls pro další rozvoj společnos-
ti Kusmi Tea přišel v roce 2003, kdy se v tra-
dici započaté rodinou Kousmichoff rozhodli 
pokračovat Sylvain Orebi se svým bratrem, 
majitelé firmy Orientis Gourmet, obcho-
dující s kakaem a kávou. Uvedli na trh nové 
směsi, oživili distribuční sítě, posílili meziná-
rodní renomé a nyní, o jedenáct let později, 
je Kusmi Tea Paris opět globální luxusní 
značkou, obchodovanou po celém světě, se 
sítí vlastních butiků v Evropě i Americe. 

Tajemství delikátní chuti a vůně
Sortiment Kusmi Tea Paris v současné době 
zahrnuje přes sedmdesát druhů čajů. Jedno-
druhových, míchaných, aromatizovaných, 
ovoněných, ochucených, ale i směsí bylin 
pro přípravu nálevů.

Základem jsou samozřejmě pečlivě volené 
suroviny, které Kusmi Tea nakupuje v pré-
miových lokalitách po celém světě. Jedná se 
o výběrové čajové lístky, sklízené ze svrch-
ních pater čajovníku, zpracovávané a tříděné 
zásadně ručně na vybraných plantážích Číny, 
Indie a Srí Lanky. Jsou baleny buď do ikonic-
kých plechovek pro sypaný čaj, nebo do ruč-
ně šitých mušelínových sáčků, podtrhujících 
exkluzivitu svého obsahu, pro čaj porcovaný.

Čaje ochucované nebo aromatizované 
jsou míchány podle pečlivě utajovaných 
receptur s dalšími surovinami exkluzivní ja-
kosti. Květinami, ovocem a jasmínem ze slav-
ného Grasse, světového centra parfumérství, 
bergamotem z Kalábrie, vanilkou z Madagas-
karu, marockou mátou nanna nebo orientál-
ním kořením.

Nestárnoucí legenda pro milovníky čaje 
prémiové francouzské čaje s ruskými kořeny

Kusmi Tea Paris
Letos je tomu právě 150 let, 

co značka KusmiTea začala 

nabízet čajové směsi té nejvyšší 

kvality, jejichž originalita spo-

čívá v nepřekonatelném umění 

míchání směsí čajů, květin 

a koření jedinečné chuti.

Detox
čajové mojito
• 1/4 limety
• 3 snítky čerstvé máty
• 3 bl třinového cukru
•  vše potřeba rozmačkat 

mádlerem
• dolijeme čajem DETOX

podáváme s ledem  
- mícháme ve sklenici!

Blue Detox
piňacoláda
• 5 cl ananasového džusu
• 1 cl kokosového sirupu
• 2 cl kokosového mléka
• 5 cl čaje BLUE DETOX

podáváme s ledem  
zdobené ananasem  
- mícháme v shakeru!

To má v Rusku dlouhou tradici, protože za-
tímco do západní Evropy se čaj dovážel po 
moři a byl luxusním artiklem, do Ruska jej 
dopravovali ve velkém po zemi. Stal se pro-
to lidovým nápojem konzumovaným po celý 
den, inspirujícím nejen vznik svébytné kul-
tury přípravy a servírování, ale i mistrovství 
kombinování čajových lístků s jinými ingre-
diencemi, které ozvláštňovaly jeho chuť.

Ke svatbě s dcerou bohatého obchodníka 
s papírem v roce 1867 zaměstnavatel Pavlovi 
navíc věnoval vlastní obchod, první obchod 
„Kusmi Thé“. Kousmichoff založil své podni-
kání právě na vytváření vlastních směsí, kte-
ré si záhy získaly nebývalou oblibu a dodnes 
tvoří páteř nabídky značky v kolekci exklu-
zivních ruských směsí. Tak se roku 1880 zro-

dila receptura „Bouquet of Flowers“, oblíbe-
ný čaj cara Mikuláše, „Prince Vladimir“ nebo 
„Anastasia“, variace na Earl Grey. Malá firma 
rychle expandovala, Pavel zbohatl a stal se 
majitelem jedenácti čajoven v Rusku. 

Pavlův syn Viatcheslav se v roce 1907 vydal 
studovat do Londýna a Paříže a v obou těchto 
městech založil obchodní zastoupení otcovy 
značky. Právě v Paříži nalezla rodina Kousmi-
choffů útočiště, když roku 1917 uprchla 
z Ruska před bolševickou zvůlí. I Viatcheslav 
a následně jeho dědic Konstantin byli pro-
slulými mistry ve vytváření nových receptur, 
které se dočkaly mnoha ocenění. Konstantin 
byl však více umělcem než obchodníkem 
a firmu, těžce zasaženou válkou a následnou 
ekonomickou situací, roku 1972 prodal. 

Tradiční čaje
Tradiční čaje rozdělujeme na černé a zelené. Cí-
lem Kusmi Tea je prostřednictvím čaje vás potěšit 
a překvapit. Toto je filozofie sortimentu klasických 
čajů. Tradiční černé čaje jsou ideálním startem 
vašeho dne. 

Černé čaje podle ruských receptur
Východní čaje s úchvatnými tóny, které povyšují 
pití čaje na nevšední zážitek. V této kolekci na-
lezneme ikonický čaj Anastasia, dále směsi s ber-
gamotem, citrónem či pomerančový květ. Nebo 

Jaké jsou základní druhy čajů Kusmi? 
vyzkoušejte klasiku Prince Vladimíra Earl Grey, 
který spatřil světlo světa již v roce 1888.

Aromatizované čaje
Z nepřeberného množství čajů si vybere každý. 
Ideální kombinace černých a zelených čajů se 
sladkými, ovocnými či květinovými tóny. Pře-
kvapivé chutě, které se staly rychle oblíbené. 
Nevšední kombinace květin, ovoce. Měli jste již 
možnost ochutnat zelený čaj s lístky růže? Zají-
mavostí je, že společnost používá do svých směsí 
převážně přírodně identická aroma. Jedná se o tzv. 
aromatickou látku získanou z materiálů rostlinné-
ho, živočišného nebo mikrobiologického původu. 

Wellnes řada 
Povzbuzující a chutné směsi! Takové jsou naše 
čaje z wellness řady. Zelené čaje v kombinaci 
s exotickým ovocem, osvěžující maté, citrónová 
tráva či sladkost grapefruitu. Perfektní směsi pro 

vaši krásu a svěžest. Kusmi Tea představuje kolek-
ci čajů, které dokáží spojit pohodu, chuť a relax. 

Novinkou v řadě oblíbených 
wellness čajových směsí 
Kusmi je Blue Detox. Mezi 
bestsellery, jako je zelený 
Detox s citronovou příchutí či 
žlutý BB Detox s grapefruito-
vou příchutí, se tak přidává 
další směs s unikátními wel-
lness účinky a vynikající chutí. 
Blue Detox je první čajovou 
směsí Kusmi Tea s ananasem.

Rusko-francouzská čajová společnost Kusmi 
Tea již od roku 1867, kdy ji v Petrohradě 
založil Pavel Michailovitch Kousmichoff, 
produkuje škálu delikátních čajových smě-
sí, vyráběných výhradně z čajových lístků 
pocházejících z pečlivě vybíraných lokalit. 
Receptury, jejichž přesné složení je přísně 
střeženým tajemstvím, staví na charakteri-
stické chuti Earl Grey ve spojení s citrusy 
a kořením, které zjemňují hořkost černých 
čajů. Tato delikátní kombinace po staletí 
vzrušuje chuťové pohárky všech milovníků 
čaje, včetně opravdových znalců.

Nový shop koncept v OC Chodov
Obchody KusmiTea na celém světě jsou 
budovány se záměrem co nejvíce potlačit 
vnímání „nábytkových“ nebo zařizovacích 
prvků interiéru s cílem nechat vyniknout 
originální pestrobarevná balení čajů. Pro 
Kusmi jsou typické dvě korporátní barvy 
- bílá a kontrastní červená. Ty tvoří pozadí 
pro hru barev kovových dóz, v nichž jsou 
čaje prodávány. Když vstoupíte do prodej-
ny KusmiTea, měl byste mít pocit, jako by 
zdi byly tvořeny právě mozaikou barevných 
obalů. Tomu odpovídají i materiály: potlače-
né černě lakované ocelové konstrukce a bílé 
pohledové plochy z corianu. Významnou roli 
hraje velmi jasné osvětlení plochy prodejny 
i jednotlivých polic. Vše je podřízeno filozo-
fii čajů KusmiTea, jde o jiný způsob vnímání 
čaje, než na jaký jsme zvyklí. Přijďte se do bu-
tiku v OC Chodov přesvědčit. 

Povzbudivé účinky
Thein, alkaloid obsažený v čaji, má stejně 
povzbudivý efekt jako kofein. Jeho účinky 
nastávají pomaleji, o to déle však trvají. Ti, 
kdo si rádi vypijí šálek čaje před spaním nebo 
například nastávající maminky, se však svého 
oblíbeného nápoje vzdávat nemusí – čaj stačí 
přelít horkou vodou, nechat louhovat přesně 
jednu minutu, první nálev vylít a čaj opět za-
lít čistou vodou. Chuťové a vonné složky se 
uvolňují pomaleji a zůstanou tak zachovány. 

Čaje Kusmi Tea Paris jsou dostupné ve všech 
prodejnách Potten & Pannen, v buticích Kusmi - 
OC Chodov a Nový Smíchov, na e-shopu 
www.vasekuchyne.cz a u vybraných prodejců.

Recepty na koktejly 

Blue Detox
limonáda
•  2 cl ibiškového sirupu 

- vytvořeno redukcí 
louhovaného ibišku 
s cukrem

•  2 cl citrónové šťávy
•  dolijeme čajem BB DETOX

podáváme s ledem zdobené 
grapefruitem - nemícháme!

Pokud si netroufáte
na přípravu v pohodlí
domova, ochutnejte drinky
v Neo Café Palladium - osvěžení zaručeno!

autor: Jiří Boháč
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Zrod rodinné šperkařské firmičky
Tehdy Lenka netušila, že díky procvičování 
prstů položí základy dnes úspěšné firmě JwL 
Jewellery. Výroba šperků jí hlavně dodala 
opět elán do života, začala ji nesmírně bavit 
a naplňovat. Když přišla zakázka výroby bro-
že pro Madeleine Albrightovou, vstoupila do 
povědomí významných osobností, designérů, 
návrhářů. Z podnikání se stala rodinná firma, 
protože její manžel udělal velmi vážné roz-
hodnutí opustit svět velkých korporací, a za-
čali pracovat společně. Do firmy přinesl zku-
šenosti ostříleného marketéra a nasadil laťku 
hodně vysoko. Společná práce je začala ještě 
více bavit a posunovat. Marek Matoušek se 
k tomuto tehdy odvážnému rozhodnutí vrací 
s tím, že ale nikdy nezalitoval a také si nedo-
vedl představit, že ho práce se šperky začne 
tolik naplňovat. Tak to je úžasný český příběh 
toho, že vlastně zlá věc napomohla k tvorbě 
krásných věcí. Mottem rodinné firmy Matouš-
kových je „rozdávat radost a krásu.“

Sami perly nakupují, sami z nich tvoří
Jejich šperky vznikají spontánně, napadají 
je stále nové nápady. S některými systémy – 
např. dvojnaušnicemi, dokonce přišli jako 
první, než byly zkopírovány. Právě z těchto 
důvodů manželé také nechtějí firmu výrazně 
rozšiřovat a zaměstnávat lidi. Chtějí prostě 
tvořit sami, protože je to nabíjí a posunuje 
dál. Každý šperk je originál. Perly si jezdí do 
tepla sami nakupovat. Z jejich šperků je cítit 
nadšení, pohoda a láska. Setkání s manžely 
samotnými Vás naplní pozitivní energií, kte-
rá jako by byla cítit i z perlových šperků. 

Osobní přístup k zákaznicím
Nemají kamenné obchody, část produkce 
prodávají přes vlastní internetový obchod, 
většina nových kolekcí je ale na trh uváděna 
přes největší český šperkový portál Šperky.
cz, kam dodávají perlové šperky jako jedi-
ní. Absence kamenných obchodů jim také 
umožňuje držet ceny šperků na úrovni, kte-
rou si může dovolit každý. 

Přesto, že šperky od JwL Jewellery vlastní 
Madeleine Albrightová, Lucie Bílá a mnoho 
klientek z Evropy i z ostatních kontinentů., 
zdobí moderátorky České televize, může si 
je dovolit každý. Manželé také spolupracují 
s různými neziskovými organizacemi, věnují 
šperky do charitativních dražeb. 

prezentaci firem. Například perlové náram-
ky byly vytvořeny jako úžasný firemní dárek 
pro obchodní partnerky a zákaznice nejedné 
firmy. Ale fantazii se meze nekladou. Značka 
JwL Jewellery je otevřena i takovýmto zakáz-
kám. Marketéři tak mohou konečně obda-
rovávat něčím originálním a nemusí vybírat 
pouze z katalogů reklamních a dárkových 
předmětů. Perly potěší každou ženu. 

Perly darující radost

Příběh značky JwL Jewellery je velmi krásným 
příběhem lidského osudu a životní filozofie, příkladem 
toho, že ani zlá nemoc nemusí člověka zlomit, naopak 

ho může posunout jinam, kde nalezne štěstí.

Kontakt: JwL Jewellery
jwl.cz • 602 218 219
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Je to příběh jako z pohádky, na jejímž konci 
je dobro. Pozitivní energie se odráží ve šper-
cích Lenky a Marka Matouškových, kteří pro-
šli nelehkým obdobím života. Do cesty jim 
přišly perly. Spadly jako dar z nebe. Staly se 
jejich životní náplní, posláním, prací i relaxa-
cí. To všechno tyto přírodní dary umí, když 
se s nimi pracuje s láskou, a ne jen jako s pro-
středkem výdělku. A pokud se k tomu přidá 
talent, nápady a um, vznikají umělecké šper-
kařské skvosty. Takovými bezesporu perlové 
šperky od JwL Jewellery jsou. 

Vysněným povoláním Lenky Matouškové 
bylo být učitelkou. Také se jí to splnilo, uči-
la ráda a děti měly rády ji. Bydlela se svým 
manželem v domě v Českém ráji a vše se 
zdálo být zalité sluncem. Dokud neudeřila 
nemoc… Jako velmi mladé Lence Matouško-
vé diagnostikovali roztroušenou sklerózu. 
Najednou se jí svět obrátil naruby. Lékaři jí 
nedoporučili profesi učitelky, protože se 
musela stranit jakýchkoli bacilů. Vše muselo 
ustoupit léčbě. Jezdila obden do Prahy na 
různá vyšetření. Jedním z mnoha projevů 
této nemoci je, kromě problémů s motori-
kou, hybností apod., že si tělo neumí vytvářet 
samo hormon štěstí, takže člověka nic neba-
ví a mohou se přidávat i deprese. V té době 
jí ale byla oporou rodina a manžel. Rozhodli 
se přestěhovat blíže ku Praze a Lenka se našla 
ve studiu a také v plánování jejich vysněného 
domku. Byl navržen do posledních detailů 
a dlouho hledali firmu, která by jim ho po-
stavila. Prodali svůj domek a zaplatili zálohu 
na nový dům na okraji Prahy v té době reno-

mované společnosti, která byla výhradním 
dodavatelem německých dřevostaveb v ČR. 
Firma se však ukázala jako neseriózní a ne-
jen Lenka s Markem kvůli tomu přišli o velké 
peníze. A jak už to tak v Čechách bývá, soud-
ně z firmy nic nedostali, protože jim údajně 
nebyl prokázán zlý úmysl. Manželé se trápi-
li, ale nemohli vůbec nic dělat, byli na dně 
a neměli střechu nad hlavou. A to Lence sa-
mozřejmě psychicky nedodalo. Za poslední 
peníze odjeli za Lenčinou sestrou, která žila 

s manželem v zahraničí. Za pobytu u ní se jim 
podařilo udělat za vším tlustou čáru a vzcho-
pit se. Nakonec na úvěr koupili hotový dům 
na okraji Prahy, kde se jim i perlám dodnes 
daří dobře. V té době se ale Lenčina nemoc 
následkem stresů opět ozvala a začala jí od-
cházet jemná motorika prstů. Její sestru Jitku 
tehdy napadla spásná myšlenka. Vzpomněla 
si, že v nemocnici nechávali Lenku cvičit mo-
toriku prstů manipulací s malými předměty. 
Aby prsty zase dobře procvičovala, poslala jí 
tři krabice polodrahokamů a krásných pra-
vých perel. Lenka je tedy zkusila jen tak pře-
bírat a dotýkat se jich, a světe div se, ono to 
pomáhalo, psychicky i fyzicky. A najednou se 
v Lence cosi probudilo. Přihlásila se na šper-
kařský kurz a vyrobila svůj první šperk. Byl 
tehdy z růžových achátů, a na to, že se zrodil 
po jednodenním kurzu, byl dost zdařilý. Len-
ka ho věnovala kamarádce, která si ho vzala 
na sebe na pracovní schůzku, a tam se zalíbil 
natolik, že přicházely první zakázky.

Šperk nesoucí brand
A jak se ten kruh úžasně uzavírá, tak o šperky 
jeví zájem i svět velkého businessu, ze které-
ho Marek Matoušek do firmy přišel. Ano, je to 
možné. Šperky JwL Jewellery nejsou určeny 
pouze zákazníkům, kteří chtějí vlastnit ojedi-
nělý šperk dle vlastního výběru. Mohou být 
také stylovým módním doplňkem a zároveň 
mohou poskytovat výbornou příležitost pro 



Současnost značky Manufaktura

12

Současnost značky Manufaktura

13

Proč sedmikráska?
V historii bývaly sedmikrásky považovány za 
všelék a lidé věřili, že nosí štěstí. Jedna z le-
gend praví, že se rodily ze slz Máří Magdalé-
ny. Obsahují cenné minerální látky, ovocné 
kyseliny, proteiny i aminokyseliny, antioxi-
dační flavonoidy, hydratační polysacharidy 
a další látky, díky kterým mají příznivý vliv na 
náš organismus. Již v renesanci se macerová-
ním sedmikrásek v levandulovém oleji vyrá-
běly elixíry krásy pro zářivou pleť. Výtažek ze 
sedmikrásky napomáhá zklidnění, hydrataci, 
rozjasnění a omlazení pleti. Odvary ze suše-
ných sedmikráskových květů se již po staletí 
využívají v lidovém léčitelství také vnitřně. 

Kosmetická řada Sedmikráska
Něžná řada sedmikráskových specialit ob-
sahuje sedm kouzel Vaší krásy: hydrataci – 
omlazení – zpevnění – regeneraci – zklidně-
ní – výživu a rozjasnění. Všechny produkty 
jsou doprovázeny bezalergenní něžnou vůní 
evokující pocit čistoty a nevinnosti. Eedice 
Sedmikráska od MANUFAKTURY vznikla 
s cílem poskytnout pleti jedinečný rituál krá-
sy a dopřát jí hydratační a omlazující pleťové 
lázně za pomoci peelingové masky, hydratač-
ního fluidu, olejového elixíru a omlazujícího 
séra. Sedmikráska umožňuje hýčkat naši po-
kožku a propadnout kouzlu sametově jemné-
ho tělového sedmikráskového oleje. Do řady 
edice patří:

Peelingová hydratační pleťová 
maska se sedmikráskou 
a kyselinou hyaluronovou 

Hydratační pleťový fluid se 
sedmikráskou a kyselinou 
hyaluronovou

Exkluzivní regenerační & výživný 
pleťový olejový elixír

Anti-aging sérum na okolí očí a rtů 
se sedmikráskou, Q10, kyselinou 
hyaluronovou

Pečující & regenerační tělový olej 
se sedmikráskou, Q10 a přírodními 
oleji

Letošním jarním pohlazením byla edice sed-
mikráska. Něžná sedmikráska, která svými 
drobnými kvítky zdobí naši přírodu téměř 
po celý rok, tým MANUFAKTURY natolik 
okouzlila, že jejích příznivých účinků využil 
i pro letošní jarně-letní edici. Edice obsahu-

je sprchový gel a šampon, pečující krém na 
ruce a lahodný čaj a sirup pro přípravu bá-
ječných domácích nápojů. Navázala tak na 
úspěšnou řadu sedmikráskových pleťových 
specialit, která byla uvedena již v minulém 
roce.

Tajemství a kouzlo
edice Sedmikráska
Stoprocentně českou značku MANUFAKTURA není třeba nikomu u nás představovat. Vloni oslavil její vlastník - spo-
lečnost Český národní podnik, s.r.o., již 25. výročí úspěšného fungování na českém trhu. Společnost sídlí a vyrábí v Če-
chách, obchoduje s českými výrobky, vyvíjí, vyrábí a prodává českou kosmetiku inspirovanou českou tradicí, historií 
a přírodou, spolupracuje především s českými dodavateli. Dvakrát do roka přichází Manufaktura s edicí kosmetiky, 
vždy s originálním a sezónním složením a designem. Nová edice je vždy velkým překvapením, a dokud nedoputuje 
na prodejny, je dokonce tajemstvím.

Kamila Skopová
(autorka sedmikráskové kresby)

Sedmikrásková kresba 
zdobí originální obaly
Tým MANUFAKTURY připravil pro tuto 
řadu i novinky v některých typech obalů 
a také dárkovou krabičku, kterou přihlásil do 
soutěže PACKSTAR. Inovativní obal s unikát-
ním chladivým kovovým aplikátorem, který 
napomáhá stimulovat mikrocirkulaci a sní-
žit otoky kolem očí a umožňuje dávkovat 
a cíleně aplikovat produkt v jediném kroku. 
Ergonomický tvar obalu zvyšuje komfort uží-
vání. Trendová „airless“ technologie bránící 
kontaktu s okolním vzduchem napomáhá 
chránit přípravek před oxidací a kontamina-
cí, čímž umožňuje použití nižšího množství 
konzervantů. Design etikety a krabičky vy-
užívá ručně kresleného motivu sedmikrás-
ky- na jejíž účincích je produkt založen. Na 
etiketě i krabičce bylo využito kombinace 
několika tiskových efektů – barevného tisku, 
matného laku, reliéfního Braille laku (na eti-
ketě) / parciálního laku (na krabičce), stříbr-
né ražby. 

Dárková krabička na set 4 produktů pro do-
mácí rituál pleťových lázní optimálně spo-
juje výtvarné řešení podtrhující dárkovost 
a dostatečnou fixaci produktů. Minimalizo-
ván byl „prázdný prostor“ kolem produktů, 
který považují v MANUFAKTUŘE za neeko-
logické klamání zákazníků. Vrchní pohledo-
vá část využívá motiv sedmikrásky, na spodní 
části je vysvětlen postup na domácí pleťové 
lázně. Na krabičce bylo využito opět kom-
binace několika tiskových efektů – barev-
ného tisku, matného laku, parciálního laku, 
stříbrné ražby. Součástí obalu je vložená 
kartička s vlastnoručními podpisy autorek 
kosmetických produktů s popisem produk-
tu a výzvou k jakémukoliv dotazu či sdělení 
zkušeností.

Sedmikráskové pleťové lázně
Sedmikráska je velice oblíbená kosmetická 
řada. Nabízí novou kvalitu a větší péči pro 
zákazníka. Autoři doporučují dopřát své po-
kožce alespoň 1x týdně intenzivní exkluzivní 
péči v podobě večerních sedmikráskových 
pleťových lázní. Objevíte tak prý 7 kouzel 
Vaší krásy – hydrataci, zpevnění, regeneraci, 
zklidnění, výživu, rozjasnění a omlazení…

A jak na to?
1)  Vmasírujte krouživými pohyby do 

odlíčené pleti peelingovou hydratační 
masku, zbavíte ji tak od odumřelých 
buněk a nečistot.

2)  Nechte masku 5 minut působit, 
výsledkem bude sametově jemná a čistá 
pleť, báječně připravená pro následnou 
péči.

3)  Aplikujte hydratační pleťový fluid 
s kyselinou hyaluronovou, který dodává 
a udržuje v pleti tolik potřebnou vláhu 
a předchází jejímu stárnutí.

4)  Nyní jemně vmasírujte unikátní pleťový 
rostlinný olejový elixír s koenzymem 
Q10, který pleť zvláční, vyživí, 
regeneruje a brání její dehydrataci.

5)  Na závěr dopřejte revitalizační 
a zpevňující péči jemnému okolí očí 
a rtů za pomoci omlazujícího séra pro 
okamžitý i dlouhodobý liftingový účinek
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O jedničce na trhu
společnosti
Stock Plzeň-Božkov
Společnost Stock Plzeň-Božkov je jedničkou na českém trhu, kde již déle než 85 
let vyrábí nejjemnější tradiční lihoviny a hořké likéry. Nejoblíbenějšími jsou Bož-
kov a Fernet. S portfoliem čítajícím více než 40 produktů je Stock Plzeň lídrem na 
trhu co do objemu prodaného alkoholu. Portfolio z pohledu lokálních tradičních 
značek je velmi silné a srovnatelné se zahraničními špičkami. Zároveň distribuuje 
úspěšné značky rumu Captain Morgan, nejsilnější značku whisky na světě John-
nie Walker, oblíbený krémový likér Baileys, největší světovou značku London Dry 
Ginu Gordon‘s, největší světovou značku vodky Smirnoff a mnohé další. Značka 
Stock není tolik komunikována, proto jsme si s Tomášem Hejkalem, dočasným 
marketingovým ředitelem Stocku Plzeň-Božkov, povídali právě o ní.

Jaký je příběh Stocku Plzeň?
Historie Stocku Plzeň sahá až do roku 1884. 
Začíná v italském přístavu Terst, který v té 
době byl součástí Rakouska-Uherska. V tom-
to městě tohoto roku založil Lionello Stock 
společnost Camis & Stock. Jejím prvním vý-
robkem byl koňak, jenž dosáhl takové obliby 
a kvality, že se stal přímou konkurencí fran-
couzských destilatérů. Úspěch byl tak veliký, 
že se ve dvacátých letech 20. století stala Ca-
mis & Stock jednou z největších společností 
svého druhu v Evropě.

rozhodl vytvořit pobočky v jednotlivých ze-
mích, které vyrostly na troskách někdejšího 
rakousko-uherského mocnářství. A tak v roce 
1920 koupil Lionello Stock již existující liho-
var v Božkově a založil zde dceřinou spo-
lečnost nazvanou Stock Cognac Medicinal. 
Zpočátku se do Božkova dopravovalo zboží 
z Terstu a tady bylo jen plněno do lahví. V té 
době zaměstnávala společnost asi patnáct 
manuálních dělníků, čtyři úředníky, jednoho 
nákupčího a ředitele. Dodávky z Terstu však 
postupně ustávaly a podnik začal pracovat 

samostatně. Obchodní aktivity Stock Cognac 
Medicinal H. Planner v Božkově u Plzně rych-
le rostly a díky vysoké kvalitě svých výrobků 
se společnost těšila stále většímu okruhu zá-
kazníků.

Likérka Lionella Stocka v Plzni však neměla 
jednoduchý život. Přestože v roce 1929 vy-
kazovala firma velké úspěchy, pocítila jako 
první důsledky ekonomické krize, která 
se přehnala světem v třicátých letech. Po 
nelehkém válečném období přešla v roce 
1945 pod národní správu. V roce 1947 se 
firma nakrátko vrátila zpět do rukou své-
ho italského majitele. Bylo to skutečně jen 
nakrátko, neboť likérka byla v roce 1948 
jako většina dalších firem v Českosloven-
sku znárodněna. Jakmile se společnost stala 
státním podnikem, zisky z výroby kvalitních 
lihovin byly využívány na dotování jiných, 
méně lukrativních oborů. Po revoluci v roce 
1989 se závod v Božkově stal samostatnou 
akciovou společností a začal veškerý zisk 
investovat do výroby. Mezi lety 1990 a 1997 
se produkce zvýšila o 500 %. Koncem roku 
2007 byla likérka Stock Plzeň převzata spo-
lečností Oaktree Capital Management a sta-
la se součástí mezinárodní skupiny Stock 
Spirits Group.

Určující značkou Stocku Plzeň je mimo 
jiné Fernet Stock. Jaké byly jeho počátky?
„Fernet Stock letos slaví 90 let od první pro-
dukce v Čechách. Byl prvním výrobkem 
Stocku Plzeň,“ vysvětluje Tomáš Hejkal, do-
časný marketingový ředitel. „Fernet Stock je 
klasickým českým hořkým likérem. Poprvé 

byl vyroben v roce 1927 Lionellem Stockem 
v jeho továrně v Plzni Božkově. Tento likér je 
vyráběn podle pečlivě střežené, tajné původ-
ní receptury založené na 14 bylinách z celé-
ho světa.“ Bylinky mají pozitivní účinky, pro-
spěšné hlavně po jídle. 

Jak to bylo s rumem?
„Čechům nejvíc chutná rum a tuzemák. 
Největší značkou na trhu je značka Božkov, 
která byla vloni spotřebiteli zvolena nejdů-
věryhodnější značkou u nás. Nejznámější je 
tuzemský. Za Rakouska-Uherska neměli Češi 
cenový prostor, aby si rum dováželi, tak si za-
čali vyrábět vlastní. Prostě si ho vytvořili po 
svém. Tuzemáky a importované rumy jsou 
pro české spotřebitele stále populárnější ka-
tegorie, která objemově zaujímá téměř jednu 
třetinu z lihovin. 86 % objemu tvoří tradiční 
tuzemáky a zbytek importované rumy. Prim 
mezi importovanými rumy hraje Captain 
Morgan, který je zároveň druhou největší im-
portovanou značkou u nás.“

Co pijí Češi nejraději?
„Dalo by se říci, že rumy, likéry a teprve po-
tom až ty vodky. S whisky je to tak, že první 
kontakt s whisky obvykle přichází na základě 
nabídky nebo doporučení někoho, kdo již 
whisky pije. Češi vnímají pití whisky jako 
součást vyššího společenského statusu, bez 
ohledu na značku nápoje. Výběr určité znač-
ky pak souvisí s návykem. S rostoucí popu-
laritou se však i pití whisky demokratizuje 
a whisky je dnes moderní pití u mladých 
konzumentů ve věku od 18 do 29 let,“ vysvět-
luje Tomáš Hejkal.

Společnost Stock Plzeň-Božkov směřuje své 
prodejní a marketingové aktivity do České 
republiky, Polska, Itálie, Slovenska, Chorvat-
ska a Bosny a Hercegoviny. Zároveň exportu-
je lihoviny ve více než 40 dalších zemích. Pol-
sko, Česká republika a Itálie patří mezi hlavní 
trhy společnosti, přičemž za rok 2016 tvořily 
88 % čistých tržeb. Společnost podporuje 
a aktivně prosazuje zodpovědnou konzuma-
ci alkoholu a velmi se zasazuje o předcházení 
pití alkoholu za volantem. Stock Plzeň-Bož-

kov se snaží zvyšovat povědomí o zodpověd-
né konzumaci alkoholu i tím, že patří k zaklá-
dajícím členům Fóra PSR, které bojuje proti 
nadměrné konzumaci alkoholu a soustředí 
se na preventivní a vzdělávací projekty.
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Po skončení první světové války 
se však dříve domácí trhy italské li-
kérky staly trhy zahraničními a její 
export narážel na překážky v po-
době celních poplatků, kvót a dal-
ších potíží. Lionello Stock se proto 
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lorem ipsum is simply
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Vířivka CalderaSpas
je základem zdravého
životního stylu
Pobyt ve vířivce jednoznačně prospívá v pod-
poře léčby a regenerace svalů, snižuje proje-
vy stresu, zmírňuje bolesti kloubů, zlepšuje 
krevní oběh a výrazně přispívá k vytváření 
a udržování vztahů.
 

Již 10 let nabízíme v tomto jedinečném venkovním prostoru na principu concept store vířivky a další wellness zařízení, která 
mění životy lidí k lepšímu. Zde si můžete prohlédnout a vyzkoušet nejen různé modely vířivek CalderaSpas, ale také další 
značky předního výrobce wellness a fitness zařízení Watkins Wellness – jedinečné swimspa Endless Pools Fitness Systems a ví-
řivky pro volný čas Fantasy Spas.

Od začátku podnikání v roce 2006 jsme rodinná firma a i přes některá rizika věří-
me, že je to pro nás ten nejlepší obchodní model. Hlavní roli zde hraje důvěra. Každý 
z nás se snaží dělat vše co nejlépe. Pokud by ve firmě něco nefungovalo, pocítíme to 
všichni. Snad proto také věřím ve velkou sociální roli společného pobytu ve vířivce.

Jsme rodinná firma s tradicí
Jan Culek,
ředitel,
Galerie vířivek
– wellness, fitness

Jan Culek, ten, který to začal Irena Culková, ekonomika, právo Adam Culek, technika všeho druhu

2007
Jako čistě rodinná firma jsme se rozhodli využít i pro prezentaci víři-
vek CalderaSpas vlastní prostory a začali jsme pracovat na naší Galerii 
vířivek CalderaSpas na pozemku v Kostelci nad Labem. Nelehké začát-
ky nám pomohla překonat mimo jiné možnost relaxace v řadě vířivek, 
které jsme měli vystavené ...

2017
Po deseti letech jsme náš prezentační prostor přejmenovali na Galerii 
vířivek - wellness, fitness vzhledem k rozšíření nabídky o další sorti-
ment a značky našeho dodavatele z USA - Watkins Wellness. Kromě 
vířivek nabízíme nyní i zařízení Endless Pools Fitness Systems a vše, 
co je spojeno se zdravým životním stylem.

Vířivky CalderaSpas
Značka CalderaSpas patří od svého založení 
v roce 1976 mezi nejdůvěryhodnější znač-
ky na světovém trhu vířivek. Svědčí o tom 
řada ocenění i skutečnost, že jejich výrob-
ce Watkins Wellness oslavil v roce 2011 již 
1 000 000 vyrobených kusů vířivek. Máme 
čest zastupovat tuto značku již 10 let a za 
tu dobu si získala v Čechách i na Slovensku 
stovky spokojených uživatelů.

Kruhová terapie – jedinečná filozofie relaxace
Většina výrobců vířivek se soustředí na umístění co největšího počtu trysek ve vířivce a pou-
žívají to jako jednoduchý obchodní argument – více trysek, lepší vířivka. Konstrukce vířivek 
CalderaSpas vychází z jiné filozofie a přistupuje k relaxaci jedinečným způsobem. Každé seda-
dlo vířivky je vybaveno tryskami tak, aby poskytlo tu nejlepší masáž jedné konkrétní části těla. 
Když vystřídáte všechny sedadla ve vířivce, dosáhnete maximálního účinku na všechny svalové 
skupiny lidského těla.

Legendární pohodlí
Většina majitelů vířivky CalderaSpas staví na 
první místo naprosté pohodlí jejich relaxač-
ních sedadel. Dobře padnou i lidem různých 
postav, nejsou příliš těsná a dobře se v nich 
sedí i při spuštěných tryskách díky unikátní 
opěrce nohou Foot Ridge.

Jedinečný styl
V roce 2016 u příležitosti 40 let existence 
značky CalderaSpas došlo k revolučnímu 
redesignu vířivek řady Utopia ve spoluprá-
ci s BMW Dreamworks USA. Kromě návra-
tu k jednoduchým liniím skořepiny vířivky 
snad nejvíce zaujme revoluční venkovní ob-
ložení vířivek Avante z kompozitního mate-
riálu. Již to není plastová imitace dřeva, ale 
stylový povrch inspirovaný barvami přírod-
ního kamene. Vířivky řady Utopia jsou nyní 
chloubou naší Galerie vířivek.

Ve vířivce CalderaSpas jste si blízko
Specialitou některých modelů CalderaSpas je uspořádáni vnitřního prostoru se čtyřmi rohový-
mi místy bez lehátka. Tak jsou vířivky nejen výrazně prostornější, ale při tomto uspořádání je 
také mnohem snazší komunikace mezi lidmi ve vířivce a akcentuje se tak její sociální rozměr. 
Rodina tak může spolu trávit více času. Ve vířivce se lépe komunikuje a společně měníte váš 
život k lepšímu.

@galerievirivek

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

277 13 Kostelec nad Labem
www.galerievirivek.cz

Návštěva je možná kdykoliv po telefonické 
domluvě na tel.: +420 602 160 824.
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Příběh značky LUKO
Historie firmy LUKO, s. r. o. sahá do období 
vzniku textilní výroby v Červeném Kostelci, 
tedy do roku 1880, kdy firmu založil Jan Ško-
da. Od té doby má firma ve znaku orla s ini-
ciály J. Š. V roce 1948 byla firma znárodněna 
a přejmenována na závody Triola. Roku 1992 
si ji od státu zpět odkoupil pravnuk zaklada-
tele, pan Ing. Jiří Škoda, a firma se tak opět 
stala rodinným podnikem s novým názvem 
LUKO, s. r. o. Od svého založení se firma vždy 
zabývala šitím pánských košil v té nejvyšší 
kvalitě a její tradice pokračuje již pátou ge-
neraci jako jedna z posledních rodinných 
firem v dlouhé historii textilního průmyslu 
v severovýchodních Čechách. Zajímavostí, 

která stojí za zmínku, je, že prvorozený syn 
v rodině se v návaznosti na tradici pojmeno-
vává jménem začínajícím na písmeno „J“.

Jak si stojí LUKO dnes
V současné době má firma 40 zaměstnanců 
a řadí se tak mezi středně velké firmy. Zabý-
vá se šitím košil společenských, sportovních, 
firemních, outdoorových, lesnických a krojo-
vých. To vše v běžných i nadměrných velikos-
tech, (až do 7XL), v normální i prodloužené 
délce. Samostatnou část pak tvoří výroba 
košil na míru. Výrobu košil LUKO doplňuje 
šitím kravat ze zajímavých materiálů v ome-
zeném množství. Kolekci doplňuje i o stále 
více žádanější výrobu dámských halenek 
různých střihů. Prioritou firmy LUKO, s. r. o. 
je spokojený zákazník, kterému zaručuje kva-
litu a seriózní obchodní jednání. Předností 
výroby je profesionalita a dlouholetá zkuše-
nost na trhu.

Originalita a jedinečnost
„Originalitu výrobků podtrhujeme vlastními 
návrhy nejen samotných košil či halenek, ale 
také dezénů, které si necháváme exkluzivně 
vyrábět,“vysvětluje filozofii firmy Ivana Duf-
fová, managing director LUKO, s. r. o. „Jde-
me tak s kůží na trh, protože sami nevíme, 
zda bude mít daný výrobek úspěch a zda se 
investice do mnoha km vyrobených látek 
vůbec vyplatí. Jsme tím tak, troufám si říci, 
snad jediní v Čechách, kteří ještě fungují tím-
to způsobem s vlastní samostatnou výrobou. 
Díky tomu dostávají naši zákazníci košili, 
která je opravdovým originálem vyrobeným 
v malém množství, mnohdy jen v limitova-
ných edicích do 100 kusů. K výrobě vybírá-
me i netradiční materiály a tím tak tvoříme 
jedinečnou "stopu originality" ve výrobě pán-
ských košil. Naše nabídka je díky tomu pestrá 
a neopakovatelná. Zakládáme si na tradič-

Tradice od roku 1880 pokračuje…

gentleman v košili
je stále in!

Firma LUKO, s. r. o. se od svého založení v roce 1880 zabývá výhradně šitím pán-
ských košil. Výrobu však dále doplňuje šitím dámských halenek, pánských trenek, 
kravat a nyní i vest určených zejména pro outdoorové aktivity a volný čas. Název 
značky je odvozen ze slovního spojení LUxusní KOšile. Výroba košil LUKO je zalo-
žena na výběru těch nejkvalitnějších materiálů od prověřených dodavatelů. Košile 
si v Červeném Kostelci sami nejen vyrábí, ale také navrhují. Dvakrát do roka tvoří 
vlastní originální kolekci. Ve spojení s netradičními materiály tak vzniká jedinečná 
"stopa originality" ve výrobě pánských košil.

ních volných střizích a snažíme se ve výro-
bě prosazovat to staré známé poctivé „gent-
lemanství“, s kterým souvisí i ruční výroba 
a minimalizace odpadu. Kvalitou a ručním 
zpracováním špičkových materiálů dosahu-
jeme vysoké úrovně výrobků, které osobně 
testujeme a dáváme si záležet zejména na pří-
jemném omaku a snadné údržbě.

Nevyhýbáme se ani novým materiálům, 
které jsou vyráběny pomocí nanotechnolo-
gií. Důraz klademe hlavně na přírodní vlákna.

Jan Škoda ml.
je synem nynějšího majitele.

zakladatel firmy Jan Škoda

Co stojí za zmínku
„Již několik let jsme hrdým partnerem České 
filharmonie,“ říká Ivana Duffová. „Naše košile 
můžete vidět při návštěvě Národního divadla 
či při televizních inscenacích. Díky zkuše-
nostem jsme schopni vyhovět i náročným 
požadavkům různých módních návrhářů. 
Abychom jmenovali aktuální spolupráci, za 
zmínku jistě stojí duo Alter Era. Naše výrobky 
oblékají i přední představitelé našeho státu 
či církevní hodnostáři u nás i na Slovensku. 
Více jak 50 % košil míří mimo naši republiku 
zejména do zemí EU, ale i mimo ni.“ 

Současné problémy
To, že textilní výroba byť s dlouholetou 
tradicí nemá u nás ani v současnosti na rů-
žích ustláno je známý fakt. Ředitelka LUKO 
k tomu uvádí: „Největší problémy shledává-
me nyní v podhodnocených cenách dovo-
zového textilu, který pokřivuje cenu české 
práce. V poslední době zde vzniká mnoho 
firem, které se vydávají za české, i když jde 
pouze o firmy se sídlem v ČR, ale s výrobou 
mimo ni. Dalším úskalím je nedostatek no-
vých pracovních sil. Jako stěžejní problém 
však vidím v necitlivě vedené politice, která 

nebere ohled na české oděvní výrobní firmy 
a staví je do role, kdy ztrácejí možnost být 
konkurenceschopnými z hlediska dovozo-
vých textilií," definuje těžkou roli české tex-
tilní výroby Ivana Duffová.

Budoucnost firmy LUKO
Budoucnost firmy je pomalu kladena na bed-
ra nové nastupující generaci vedení. Nutnos-
tí je neustálá schopnost přizpůsobení se trhu, 
kdy je třeba pružně reagovat na jeho změny. 
I v budoucnu bude kladen důraz na ekologic-
ký provoz, např. tím, že téměř vše je zpraco-
váváno ručně a je tak minimalizován odpad. 
Do budoucna se plánuje i výměna kotle, aby 
se výroba stala ještě šetrnější k přírodě. S ná-
stupem nových technologií se otevírají další 
možnosti, kam je třeba zacílit prozatím ne-
využitý potenciál firmy. Nicméně, LUKO si 
stále zakládá na tradičních hodnotách, které 
považuje za klíčové. Tradice pokračuje, gent-
leman v košili je stále in.

www.lukock.cz
E-mail: info@lukock.cz
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Visa Inc. je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční instituce a vlády 
ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými platbami. Společ-
nost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě – VisaNet – která dokáže zpracovat více než 65 000 
transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním platby pro obchodníky. Visa 
není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky pro spotřebitele. Inovace od 
společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům stále více možností: okamžité 
platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo odložené placení pomocí kreditních produktů. 

Visa přichází s další
aktivační kampaní
Češi si na placení kartou  
v supermarketech zvykají
Placení kartou se stává pro Čechy čím dál 
častěji preferovanou variantou. Potvrzuje to 
i fakt, že jen za rok 2016 provedli Češi v su-
permarketech s kartami Visa 127 milionů 
transakcí v hodnotě přes 57 miliard korun, 
tedy o 3,5 % více než v roce 2015. „Je to jas-
ný trend a ukazatel, jakým směrem se budou 
spotřebitelé v budoucnu ubírat. Místo mincí 
a bankovek budou Češi čím dál častěji využí-
vat svou platební kartu, samozřejmě bezkon-
taktní. Dřívější obavy zákazníků z možného 
zneužití karet postupně mizí, protože zku-
šenost těch, kteří kartu již nyní při nákupu 
používají, je pozitivní. Vědí, že bezpečnost, 
pohodlnost a jednoduchost placení kartou 

nejsou jen prázdná slova, ale že se staly běž-
nou realitou,“ říká Marcel Gajdoš, regionální 
manažer společnosti Visa pro Českou repub-
liku a Slovensko.

Úspěšná aktivace
Neboť i loňská kampaň společností Visa 
a obchodního řetězce Albert potvrdila, že 
platba kartou patří mezi oblíbenou a rozšíře-
nou formu placení mezi českými zákazníky 
a obchodníky a navýšila počet kreditních 
transakcí o 10 %, zopakují Visa a Albert ce-
lou kampaň i letos. Držitelé platebních ka-
ret Visa mohou opět výrazně ušetřit za ná-
kupy v obchodech Albert od 31. května až 
do 27. června. Každý zákazník, který zaplatí 
kartou Visa ve kterémkoliv z více než 300 ob-
chodů Albert po celé České republice za 
nákup v minimální výši 500 Kč, obdrží slevo-
vý poukaz v hodnotě 50 Kč na další nákup. 
„Společnou kampaní chceme odměnit zákaz-
níky prodejen Albert za to že platí kartou i za 
běžné každodenní nákupy. Zároveň chceme 
představit všechny výhody bezhotovostního 
placení i těm zákazníkům, kteří kartu zatím 
zcela běžně nepoužívají. Věříme, že pro ně 
platba kartou začne být plně komfortní, jak-
mile zjistí, že je pohodlná, jednoduchá, rych-
lá a zcela bezpečná,“ řekl Marcel Gajdoš, regi-

onální manažer společnosti Visa pro Českou 
republiku a Slovensko. 

Loňská aktivační kampaň společnosti 
Visa a obchodního řetězce Albert byla velmi 
úspěšná. Téměř 200 000 zákazníků, kteří za-
platili za nákup kartou Visa, bylo odměněno 
benefity v celkové hodnotě 8 milionů ko-
run. Počet karetních transakcí se tak zvýšil 
o 10 % v porovnání s údaji z roku 2015. Díky 
partnerství řetězce Albert a Visa se zvýšily 
nejen objemy a počty transakcí, ale potvrdil 
se i dlouhotrvající trend, že Češi rádi platí 
bezhotovostně a v posledních letech pře-
devším bezkontaktně. Vůbec poprvé se na 
základě kampaně rozhodlo zaplatit kartou 
v prodejnách Albert 46 000 zákazníků.

„Jsme moc rádi, že našim zákazníkům mů-
žeme nabídnout atraktivní výhody, díky kte-
rým ušetří při dalším nákupu v obchodech 
Albert. Víme, že loňskou kampaň nakupující 
ocenili, proto jsme neváhali společnou kam-
paň s Visou zopakovat i letos. Věříme, že tato 
akce našim zákazníkům opět zpříjemní naku-
pování a přesvědčí je o tom, že platit kartou 
je nejen pohodlné, ale také výhodné,“ uzavírá 
Barbora Vanko, manažerka externí komuni-
kace řetězce Albert.   

„Společnou kampaní chceme odměnit 
zákazníky prodejen Albert za to že platí kar-
tou i za běžné každodenní nákupy. Zároveň 
chceme představit všechny výhody bezho-
tovostního placení i těm zákazníkům, kteří 
kartu zatím zcela běžně nepoužívají. Věříme, 
že pro ně platba kartou začne být plně kom-
fortní, jakmile zjistí, že je pohodlná, jednodu-
chá, rychlá a zcela bezpečná,“ řekl regionální 
manažer společnosti Visa Marcel Gajdoš. 

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

a brand of



Podle dánského designu se v Dánsku i vyrábí,  
ale v Čechách je ke koupi pouze ve SKANFORT. 
V showroomu lze naživo spatřit další modely.

SKANFORT
u nás objevíte
neobvyklý nábytek
na neobvyklém místě!

K Bílému vrchu 2978/5
193 00 Praha 9
telefon: +420 776 622 552

www.skanfort.cz

Flexibilní bydlení
neboli
stůl pro každou příležitost
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LaundryJet.cz

Čištění oděvů
hodné 21. století
… aneb s čistírnou
již nemusíte ztrácet čas!

Službu lehce objednáte on-line nebo po tele-
fonu. Stačí mít jasno, co chcete vyčistit a kdy 
si mají oblečení vyzvednout. Pak už stačí jen 
ráno nezapomenout…

LaundryJet.cz je prostě nová on-line čis-
tírna v Praze, jejímž posláním je zbavovat 
všechny jedné nebývale otravné činnosti – 
chodit do čistírny. 

Služba je tak užitečná, že jí začí-
ná využívat stále více firem pro 
své zaměstnance!

Firma si může nastavit svůj 
„Laundry Day“ a Laundryjet 
příjíždí každý týden v pravi-
delném čase pro zakázky od 
zaměstnanců.

Pokud není potřeba firmy 
pravidelná, je také možnost, 

Času je čím dál méně. Sotva stíháte denní záležitosti a do toho přijde něco 
navíc- potřeba čistírny… Jistě to znáte – „potřebuji si dát sako do čistírny“ 
- a ono tam zajet jaksi den po dni nevyjde. Tak se úkol vleče a obtěžuje. 
Positivní zpráva je, že na českém trhu již existuje služba, která tento všem 
známý problém ulehčí. LaundryJet.cz dělá „convenience business“ a pro-
pojuje kvalitní čistírny oděvů s dopravou, která Vám ušetří spoustu času. 

aby LaundryJet zavolala jednorázově např. 
asistentka. Kurýr oděvy vyzvedne na recepci 
nebo přímo v kanceláři a do 2-3 dnů přiveze 
profesionálně vyčištěné v ochranných oba-
lech zpět.

Pokud však zaměstnanec nechce oděv no-
sit do práce, další alternativou je, že si objed-
ná LaundryJet.cz domů. Nutno podotknout, 
že doprava po celé Praze a vybraném okolí 
je zdarma a funguje každý pracovní den do 
21 hodin. 

Pokud tedy i u vás ve skříni něco na čis-
tírnu čeká a nebo by si ji zasloužilo, využijte 
kontaktu níže a vyzkoušejte jak může fungo-
vat čistírna oděvů v 21. století.

Kontakty:
840 100 240
guru@laundryjet.cz

Komfort:
stůl je vhodný pro 6 - 20 osob

Malý – střední – velký, 3 v 1,
jídelní stůl pro domácnost
nebo jednací stůl pro kancelář. 

Model stolu #24



lorem ipsum is simply
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Příběh společnosti Ceiba
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Dvacet let stínu díky
protislunečním fóliím 

 Díky výhodám � remní karty Visa 
 mohu své podnikání posunout dále
Plaťte u vybraných obchodníků � remní kartou Visa a získejte:
• exkluzivní bene� ty od vybraných partnerů
• služby osobního asistenta na telefonním čísle 840 707 000
• další výhody podporující vaše podnikání

Více informací naleznete na www.visa.cz/business
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Své plány realizuji kdekoli
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Od roku 1997, kdy byla společnost založena, 
je kmen Ceiby velmi silný a kořeny hluboké 
natolik, že je dnes solidním, silným a strate-
gickým partnerem a dodavatelem na trhu. 
Sesterské společnosti má v současnosti v Pol-
sku, Slovensku a Maďarsku. Portfolio spo-
lečnosti se ovšem značně rozšířilo. Paralelu 
v sortimentu nejrůznějších protislunečních 
fólií pro zastínění opět najdeme u stromu 
Ceiba, který je tak je tak obrovský, že stíní 
a jeho koruna poskytuje chládek mnoha ži-
vočichům. To je další důvod, který souvisí 
i s protislunečními fóliemi, nabízenými spo-
lečností Ceiba.

Velkou inspirací při hledání jména pro společnost Ceiba s.r.o, sídlící v Brandýse nad 
Labem, byla také stejnojmenná organizace Ceiba Foundation for Tropical Conserva-
tion, která se zabývá záchranou a rehabilitací tropických lokalit a zachování jejich 
fauny a flóry. Činnost této organizace nasměrovala a inspirovala zakladatele firmy 
k podobné činnosti, i když v odlišném odvětví. Cílem v době založení bylo pomoci 
zákazníkům při ochraně, opravách, restaurování a záchraně našich písemných pa-
mátek. Každá kniha či dokument je velice důležitým nosičem kulturních hodnot, 
které si každý národ musí uchovat jako doklad svojí existence, vzdělanosti a kulturní 
vyspělosti. Společnost Ceiba, s. r. o. byla založena před dvaceti lety, poté co jedna-
tel nasbíral cenné zkušenosti v USA. Zpočátku to byl velkoobchod a maloobchod 
s materiály a vybavením pro knihovny, archivy, muzea, galerie, restaurátory, kni-
haře a další instituce zabývající se zpracováním, archivací či restaurováním papíru 
nebo knih. Vizí bylo stát se takovým stromem, jako je strom Ceiba, vyčnívajícím nad 
ostatními, s pevným kmenem a silnými kořeny.

...stejně jako ve stínu stromu Ceiba

Název firmy – paralela se stromem Ceiba
Název firmy Ceiba je odvozen od názvu gi-
gantického tropického stromu Ceiba Pen-
tandra. Rod stromů Ceiba zahrnuje 10 druhů 
velkých tropických stromů v rodině Bomba-
caceae, kam patří také "baobab" strom Afriky. 
Jako strom je ceiba skutečným velikánem. Pa-
tří mezi vůbec největší stromy rostoucí v tro-
pických pralesích a největší z nich dosahují 
výšky až 60 metrů. Charakteristickým zna-
kem tohoto stromu je velká koruna tvořící 
jakýsi deštník, který se vyjímá nad korunami 
ostatních stromů a poskytuje útočiště mnoha 
druhům menších rostlin a zvířat. Strom má 

vysoký sloupcový mohutný kmen a ještě mo-
hutnější kořeny zajišťující jeho stabilitu. Stro-
my rodu Ceiba rostou především v deštných 
pralesích, ale i suchých tropických oblastech 
od Mexika, přes střední Ameriku až do ob-
lastí Ameriky Jižní. Nalézt je můžete v Peru, 
Bolívii, Brazílii, a dokonce i v západní Africe.

Již starověcí Mayové věřili, že strom Ceiba 
stál ve středu země a spojoval svět pozemský 
se světem nadpozemským. Dlouhé, silné po-
pínavé rostliny visící z jeho mohutné koruny 
pak měly zajišťovat spojení mezi skutečným 
světem a světem duší.

Dokonce i dnes, kdy jsou lesní porosty mýce-
ny pro získání dalších akrů zemědělské půdy, 
zůstavají tyto stromy netknuté a izolovaně 
stojí nad novými pastvinami a zemědělskými 
políčky jako připomínka rozsáhlých a života 
plných lesů, které zde dříve stály.
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Protisluneční fólie

Protisluneční zrcadlové fólie
Reflexní fólie díky svému zrcadlovému efek-
tu způsobenému mikrovrstvami kovových 
částic znemožňují průhled do místností 
a mají nejvyšší účinnost odrazu sluneční 
energie. Určeny jsou na ochranu interiéru 
proti slunečnímu záření, jako je přehřívání 
interiéru, ochrana proti UV a IR záření. Exis-
tují protisluneční zrcadlové fólie interiérové, 
určené na všechny typy jednoduchých skel 
a oken. V některých případech je lze použít 
i na dvojitá termální skla. Platí zde pravidlo, 
že čím větší ztmavení a reflexe, tím větší 
ochrana před slunečnímu záření. Exteriéro-
vé protisluneční zrcadlové fólie mají nejlepší 
odvod tepla, které díky nainstalování na vněj-
ší stranu okna neproniká prosklením, ale od-
ráží se do venkovního prostředí. Tyto fólie se 
používají na objekty, speciálně vhodné jsou 
na všechny tepelně izolační skla!

Protisluneční nereflexivní fólie  
Je prokázáno, že okenní fólie zabraňují pře-
hřívání interiéru a snižují průnik UV a IR zá-
ření o více než 99 %. Společnost Ceiba nabízí 
i fólie nereflexní, které mohou být použity 
na okna historických a památkově chráně-
ných objektů (hrady, zámky, muzea, galerie, 
studovny, budovy historických center měst 
aj.) Předností nereflexních fólií je, že vzhle-
dem k jejich nízkému odrazu světla nenaru-
šují původní vzhled objektů.

Fólie a lak na polykarbonát a plexi  
Máte střešní světlíky nebo okna z polykar-
bonátů a řešíte problém přehřívání interi-
éru? Omezte průnik UV a IR záření nainsta-
lováním fólie speciálně vyvinuté na střešní 
světlíky vyrobené z dutinkových či jiných 
plastových desek. Tyto fólie zvyšují komfort 
při práci, snižují oslnění, chrání pracovníky 
před UV a IR zářením a přitom propouštějí 
světlo.

Proti zimě Vás ochrání
tepelně-izolační a IR fólie  
V portfoliu firmy Ceiba je i několik speciál-
ních vysoce kvalitních interiérových oken-
ních fólií se zvýšeným tepelně izolačním 
účinkem, které ochrání Vaše zboží ve výlo-
hách před jeho blednutím a nebo zpříjemní 
pobyt na Vašem pracovišti. Tepelně izolač-
ního účinku bylo dosaženo kompromisním 
řešením mezi účinností a ztmavením, při za-
chování nejvyšší možné propustnosti světla. 
Víte, co je to emisivita a hodnota "U"? Emisivi-

ta je schopnost povrchu pohlcovat a odrážet 
teplo. Nižší schopnost pohlcovat teplo zna-
mená větší odrazivost tepla zpět do místnos-
ti. (Kov například je povrch s nejlepším od-
razem tepla, protože má nejnižší emisivitu.) 
V zimě je tepelná ztráta skrz okna velmi vyso-
ká. Únik tepla je z důvodu chladného počasí 
venku po celou dobu topné sezóny poměrně 
značný. Tento únik se vyjadřuje hodnotou U, 
která charakterizuje prostup tepla skrz 1 m2 

povrchu každou hodinu. Hodnota U se udá-
vá v jednotkách W (m2.K). Hodnota K vyjad-
řuje rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou. 
Výpočtovou metodu specifikuje evropská 
norma ČSN EN 673 s přihlédnutím na všech-
ny platné změny. Platí zde pravidlo, že čím 
je nižší koeficient hodnoty U, tím je tepelná 
izolace vyšší.

Výlohové a vitrínové fólie
na ochranu proti UV  
Řešíte problém, jak ochránit vzácné kni-
hy, dokumenty či jiné náchylné exponáty, 
umělecká díla či jiné vystavené zboží před 
blednutím, slunečními paprsky a před tep-
lem? Neradi byste však ochudili veřejnost 
o možnost pokochat se jimi? Už je nemusíte 
schovávat v temných prostorách. Díky fóliím 
máte po problému. Společnost Ceiba nabízí 
celou řadu vysoce kvalitních okenních fó-
lií Suntek a SolarScreen, které ochrání Vaše 
exponáty a zboží ve vitrínách, výlohách 
a zámeckých expozicích aj. Výlohové a vitrí-
nové fólie zabraňují prostupu UV a IR záření 
prosklenou plochou, mají 99% UV filtr a jsou 

Od vybavení knihoven po nepřeberné množství fólií

Fólie na budovy, kanceláře, rodinné domy

V dnešní době se stále častěji objevuje ve 
stavebnictví a architektuře jako stavební 
a designový prvek skleněná plocha. Bohu-
žel z hlediska bezpečnosti, tepelné izolace 
či ochrany proti slunečnímu záření je sklo 
samo od sebe velmi nedokonalé. Pokud se 
nechcete zbavit skleněných ploch ve svém 

okolí a obtěžují Vás nedokonalosti skle-
něné plochy, společnost Ceiba vám může 
nabídnout velmi efektivní pomoc ve for-
mě okenních fólií. Existují fólie s různým 
druhem ztmavení a propustnosti sluneční 
energie. Navíc některé fólie jsou přímo 
určeny na okna památkově chráněných 

objektů. Druhů fólií dle jejich ochranného 
charakteru je opravdu velké množství. Bu-
dete možná překvapeni, co všechno vám 
mohou ochránit a čemu ať již ve vašich 
sídlech firmy, nebo privátních domech 
zamezit. Provedeme vás světem fólií pod 
„stromem“ Ceiba. 

vhodné na všechny typy skel a oken. Blednu-
tí nezpůsobuje pouze vliv UV záření, ale také 
viditelné světlo a působení sluneční energie, 
respektive infračervené záření. Žádná fólie 
však nezastaví blednutí úplně, ale rozhodně 
prodlouží dobu životnosti vystavovaného 
zboží a udrží jeho kvalitu po delší dobu než 
bez této ochrany. Pokud se na sklo nainsta-
luje kvalitní fólie s pokovenou vrstvou a čás-
tečně zatmaveným povrchem, je blednutí 
zabráněno zdaleka z větší části, než-li pouze 
fólií s UV ochranou. Je logické, že čím tma-
vší a účinnější je fólie, tím je větší stupeň 
ochrany proti blednutí. V případě vystavova-
ného zboží je však záměrem, aby toto zboží 
bylo vidět i z dálky a ze všech úhlů pohledu. 
Je proto třeba z více druhů fólií s odlišným 
zatmavením a účinností vybrat fólii, která je 
v podstatě kompromisním řešením. 

Bezpečnostní fólie
Ochrana vašeho zboží  
– bezpečnostní výlohová fólie
Výlohy obchodů a vystavené zboží samozřej-
mě neohrožuje pouze sluneční záření , sklo 
by v případě poškození nemělo ohrozit zboží 
ani svými střepy. Proto jsou v nabídce společ-
nosti Ceiba také fólie, které tomu zabrání. Své 
uplatnění nacházejí fólie CLEAR 4M také na 
sklech v koupelnách, na interiérových skle-
něných příčkách nebo prosklených oknech 
či dveřích domácností i kanceláří. Podle ČSN 
EN 12600 plní pevnostní kategorie 2B2.

Ochrana osob  
Ve vice frekventovaných prostorách, kde 
se očekává větší intenzita nárazů (sportov-
ní centra, obchodní centra, školy, rodinné 
domy aj.) je vhodné použít fólie na ochranu 
osob. Fólie CLEAR 7M, chránící osoby z nale-
pené strany před pořezáním střepy při rozbi-
tí skleněné plochy podle ČSN EN 12600 plní 
pevnostní kategorie 1B1. 

Ochrana proti kriminalitě
Rodinné domy, sídla firem, banky a další 
objekty i osoby v objektech je dnes již nut-
né chránit proti kriminalitě a vloupání. Za-
bezpečení skleněných ploch pomocí bez-
pečnostní čiré fólie CLEAR 12M znesnadní 

násilné vniknutí osob při kriminalitě a van-
dalismu. V široké škále fólií od spoečnosti 
Ceiba byste ale také nalezli fólii pro nejsilněj-
ší možnou ochranu osob v objektech proti 
vysypání skla a tlakové vlně při bombovém 
útoku, tzv. BOMB BLASTING PROTECTION. 
Ustojí úder o síle 358lb. Další ochrannou fó-
lií je antigraffiti fólie, kterí je speciálně navr-
žena na ochranu skla proti poškrábání a pří-
padnému poškození sprejem či fixem. Fólie 
je vyrobena ze 100 mikronového polyesteru 
s vrstvou teflonu o vysokém povrchovém 
pnutí, které má minimální přilnavost. Obsa-
huje 95% UV filtr a je transparentní, a tudíž 
se hodí například na výlohy, do vlaků a na 
vozy MHD. Antigraffiti fólie se používá jak 
v exteriéru, tak v interiéru a je vhodná i pro 
laminaci velkoplošných tisků v signmakingu. 
Pokud na aplikovanou fólii bude nastříkán 
sprej, teflonový povrch fólie způsobí, že bar-
va nezaschne a začne stékat.

Proti zamlžování
Velmi speciální fólií je take antifog fólie pou-
žívaná na okna nebo zrcadla, na kterých do-
chází k zamlžování vlivem rozdílné teploty 
a vlhkosti. Je ideální pro použití na skla v au-
tomobilech, koupelnách, saunách či na skla 
lednic a chladicích boxů. Fólie má tloušku 

100 mikronů, a slouží i jako ochranná fólie 
proti vysypání skla při jeho poškození.

Speciální privátní fólie
Nemáte-li dostatek soukromí a chcete to 
změnit, i pro tento problém najdete u společ-
nosti Ceiba řešení. Vytvoříte si snadno privát-
ní prostředí zneprůhledněním skleněné plo-
chy pomocí okenní privátní fólie. Tyto fólie 
lze rozdìlit do 2 skupin. Průsvitné a neprů-
svitné. Průsvitné fólie nahrazují pískované 
sklo pro zneprůhlednění skleněných ploch 
při zachování maximální propustnosti světla.
Privátní okenní neprůsvitné a současně ne-
průhledné fólie jsou určené na skla a dveřní 
výplně a všude tam, kde je třeba zajistit 100% 
soukromí. Jsou alternativou nákladných vý-
měn prosklení, dveří apod.

Ceiba s.r.o.
Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs n. Labem - St. Boleslav
Tel.: +420 326 911 044
Fax: +420 326 912 877
E-mail: info@ceibacz
www.ceiba.cz
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Harmonie pěti elementů
Spojení s východní filosofií se odrazilo také 
na celkové vizuální prezentaci kliniky i na 
samotném interiéru. Repromeda prošla kon-
cem loňského roku kompletní změnou bran-
du, vycházející z hlavních zásad filosofie Feng 
shui, postavené na Wu Xing harmonii pěti 
elementů – voda, země, oheň, dřevo a kov.

Při změně image designéři využili škály ba-
rev a tvarů, které jsou pro jednotlivé živly 
charakteristické. Vytvořili tak několik barev-
ných palet, které se prolínají celou vizuální 
prezentací kliniky. „Celou filosofii kliniky 
se nám velmi dobře podařilo vystihnout 
již v samotném logu. Chtěli jsme se vymezit 
od ostatních center a už při prvním pohle-
du poukázat, že medicína a věda jde dělat 
s lidským přístupem. Logo nás provází už 
od samotného začátku a znázorňuje rodiče 
chovající dítě. Tvar loga jsme zachovali, ale 
podle zásad Wu Xing jsme přidali barevnost 
a harmonicky jednotlivé barvy živlů propo-
jili,“ vysvětluje marketingová manažerka Re-
promedy, Tereza Agáta Veselá. 

Feng shui v interieru
V duchu čínské filosofie Feng shui je řešen 
i samotný interiér kliniky. Každý element 
a jeho barvy jsou přiřazeny k jednotlivým 
oddělením a službám, které klinika nabízí. 
Barevně propojena je i jednotná vizualizace 
informačních materiálů daných oddělení 
a služeb. Například oddělení výzkumu je zná-
zorněno elementem kovu a barvami stříbrné 
a zlaté, naopak IVF metody léčby zastřešuje 
element země a barvy tělové. Klienti si také 

mohou při návštěvě vybrat, zda chtějí být 
ošetření v ordinaci s označením Voda, Oheň, 
Země nebo Dřevo. Samotná čekárna je ře-
šena také velmi citlivě. Stěna s živou zelení, 
pohodlné posezení v křeslech i občerstvení 
vytváří pocit pozitivní vyvážené energie při 
každé návštěvě. 

„Klienti k nám přicházejí řešit kompliko-
vanou životní situaci a složité zdravotní 
problémy. Chtěli jsme, aby naše nová image 
zobrazovala široké portfolio služeb, které 
jsme jim schopni nabídnout. Zároveň jsme 
chtěli využít veselých barev, které vyvolávají 
pocit klidu a harmonie a znázorňují radost 
z úspěšné léčby a narození miminka. Mys-

lím, že vizuálně se nám tento záměr povedl 
velmi dobře a potvrzují to ostatně i samotné 
reakce našich klientů,“ doplňuje Tereza Agá-
ta Veselá.

Nabízené spojení moderní západní a tradiční 
východní medicíny využívá v Repromedě až 
třetina pacientek. Kombinace s alternativní-
mi metodami totiž v řadě případů napomáhá 
k vyšší úspěšnosti léčby neplodnosti.

REPROMEDA S.R.O.
centrum reprodukční medicíny
Studentská 812/6, 625 00 Brno
www.repromeda.cz

Jak prezentovat firmu podle Feng shui 
napoví klinika Repromeda

Repromeda patří mezi přední kliniky asistované reprodukce a preimplantační genetické diagnostiky v České republice. 
Otevřena byla před 18 lety v Brně a jejími zakladateli jsou manželé Veselí, lékaři, které osud dal dohromady, aby pomáhali 
párům naplnit vytoužený sen mít dítě. Předností této kliniky je kromě specializace na preimplantační genetiku také 

vzájemné propojení západních moderních metod léčby s prvky celostní a tradiční čínské medicíny. 

Dovolená s jistotou

www.hotelhorizont.cz

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

Neseďte za pecí, 
přijeďte do Pece a...
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Po otevření hranic v zemích střední a jihový-
chodní Evropy na přelomu 80. a 90. let se ra-
kouská dm chopila příležitosti a expandova-
la do dalších zemí. V roce 1992 založila svou 
100% dceřinou společnost v České republi-
ce. Za sídelní město si z důvodu strategické 
polohy poblíž hranic s Rakouskem vybrala 

jihočeskou metropoli České Budějovice. Zde 
byla otevřena roku 1993 první prodejna dm 
na území České republiky.

„Nejzásadnější myšlenka, která reprezentuje 
značku dm, je ideál harmonie mezi vnitřní 
a vnější krásou. Tomu odpovídá náš přístup 

k zákazníkům, spolupracovníkům, obchod-
ním partnerům a v neposlední řadě také na-
bídka produktů. Postavili jsme pevné základy, 
na kterých budeme stavět. Protože vše, na co 
jsme vsadili už dříve a rozvíjíme dnes, bude 
v dalších letech ještě důležitější,“ říká Ger-
hard Fischer, jednatel dm Česká republika.

Sortimentní nabídka je vždy bohatá
Strategií firmy se stává rozšiřování sortimen-
tu značkových produktů, rozvíjení rodiny 
dm značek, nabídka produktů ve výborném 
poměru cena – kvalita a odměňování stálých 
zákazníků. V letošním roce věnuje dm zvlášt-
ní pozornost přírodní kosmetice, jejíž nabíd-
ku rozšíří. Reaguje tak na poptávku a aktuál-
ní trendy a vychází vstříc zákazníkům.
Kromě obvyklého drogistického zboží nabízí 
dm také alternativu v podobě produktů šetr-
ných k přírodě – ekologických čističů a pra-
cích prostředků, zdravé výživy, biopotravin 
či fair trade potravin, ale také speciální výži-
vu pro osoby s různou formou potravinové 
intolerance.

Skvělé je to, co zvládneme {SPOLEČNĚ}
V roce 2017 to je tedy přesně 25 let, co spo-
lečnost dm drogerie markt vstoupila na čes-
ký trh. O úspěšném čtvrtstoletí působnosti 
na české scéně dává společnost dm vědět 
zcela netradičně a představuje veřejnosti 
společensky odpovědnou iniciativu nesoucí 
název {SPOLEČNĚ}, jejímž cílem je podpořit 
projekty ze sociální, kulturní a ekologické 
oblasti z celé České republiky. Prostřednic-
tvím této iniciativy chce dm ukázat, že všich-
ni utváříme prostředí, ve kterém žijeme, a že 
společně můžeme udělat ze světa kolem nás 
lepší místo pro život. 

25 let – 2x25 dobrých skutků
Součástí iniciativy bylo i vytvoření speciální 
platformy, přes kterou mohly všechny ne-
ziskové organizace, společensky prospěšné 
společnosti či spolky přihlásit svůj projekt. 
Všichni zákazníci měli zároveň možnost pod-
pořit některý z projektů udělením tzv. „lajků“. 
Odborná porota následně vybrala 2x25 vítěz-
ných projektů, jejichž realizace bude probíhat 
až do září letošního roku. Vítězné padesátce 
poskytne dm finanční a materiální pomoc. 
Pomocnou ruku však nabídnou také dm dob-
rovolníci. Veškeré informace o vítězných pro-
jektech se dozvíte na www.dm-spolecne.cz. Společenská odpovědnost je v dm 

součástí celé filozofie
Příkladné působení je pro dm nedílnou sou-
částí 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. 

Snahou dm je také využívání „zelené ener-
gie“, tedy energie získávané z obnovitelných 
přírodních zdrojů. Od ledna 2017 zásobuje 
zelená energie kromě budovy centrální sprá-
vy také část prodejen dm.

Nápad na nový druh drogerie se zrodil v hlavě Götze Wernera v Německu roku 1973. Rozhodl se nepokračovat čtvrtou ge-
nerací v rodinné tradici klasických drogerií, ale přišel na německý trh do té doby s ojedinělým nápadem - samoobslužný typ 
prodejen pod značkou dm drogerie markt. O tři roky později vytvořil se svým dlouholetým přítelem a obchodním partnerem 
Günterem Bauerem plán na otevření prodejny samoobslužného typu také v sousedním Rakousku.

Současnost značky dm

KOREJZOVA LEGAL vos 
phone +420 246 090 111 
mail  info@korejzova.cz
www  korejzova.cz

Advokátní kancelář se zabývá 
se poskytováním právních služeb 
v rámci občanského, obchodního, 
pracovního a korporátního práva.

Patentová kancelář se specializuje 
na právní ochranu všech předmětů 
průmyslových a duševních práv 
v mezinárodním měřítku.

Jsme tu pro Vás již 25 let.

INZERCE
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Výjimečná nabídka
pro 100% zdravý spánek!
Kolekce matrací a postelových rámů od VitalWood, 
které neobsahují jedinou kovovou součástku.
Jen čistě přírodní materiály.

V Čechách je ke koupi pouze ve SKANFORT.

V klasických matra-
cích se díky kovovým 
pružinám generuje vířivé 
elektromagnetické pole. 
To organismu ztěžuje 
metabolismus a krevní 
zásobování. V matracích 
VitalWOOD® se používají 
dřevěné vinuté pružiny 
z bukového masivu 
namísto kovových, aby 
se vytvořilo nerušené 
prostředí pro skuteč-
ně klidný a posilující 
spánek! 

SKANFORT
u nás objevíte
neobvyklý nábytek
na neobvyklém místě!

K Bílému vrchu 2978/5
193 00 Praha 9
telefon: +420 776 622 552

www.skanfort.cz
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DB Schenker je tradičním průkopníkem v logistice 
již od roku 1872. Od sběrných přeprav a povozů 
tažených koňmi a železnicí, s nimiž zakladatel 
Gottfried Schenker začínal, vývoj dospěl až  
k IT logistice a robotizaci. DB Schenker se stal 
jednou z nejmodernějších logistických firem, 
která dokáže reagovat na výzvy budoucnosti.

Digitalizace logistických služeb
Odborníci z Fraunhoferova institutu, Tech-
nické univerzity v Dortmundu a DB Schen-
ker studují digitální inovace a trendy a pracu-
jí na jejich dalším vývoji. S využitím nových 
nástrojů, informačních technologií, prototy-
pů a 3D tiskáren se snaží navrhnout funkční 
logistický systém budoucnosti. Výzkum se 
zaměřuje také na vývoj digitálních business 
modelů a optimalizaci procesu řízení skladu 
pomocí nového softwaru.

Optimalizace pouhým
stisknutím tlačítka
Jak naložit co nejvíce materiálu do co nej-
menšího počtu kamionů? Enterprise Lab při-
šel se softwarovým nástrojem, který dokáže 
vygenerovat řešení po jediném stisku tlačítka 
a zároveň nechává dispečerům možnost, aby 
si vytvořili vlastní úsudek a mohli udělat do-
datečná zlepšení. Výsledek softwarového ná-
stroje i zkušenosti pracovníků se porovnají 
navzájem a lepší kapacitní řešení vyhrává, to 
vše ve velmi krátkém čase.

Inovativní skladový software
DB Schenker společně s Fraunhoferovým in-
stitutem nedávno vyvinul prototyp softwaru, 
který může předem určit, kdy budou dodáv-
ky zboží do logistických skladů zpožděny. 
Software dokáže odhadnout, kdy mohou na-
stat zdržení v procesech, a rovnou je začít ře-
šit, například přesunutím směn zaměstnanců.

Spediční aplikace uShip
DB Schenker zainvestoval do digitální bu-
doucnosti. Exkluzivní kontrakt s americkým 

internetovým portálem uShip podepsal pro 
Evropu na pět let. uShip je portál, na kterém 
se potkávají nabídky a poptávky po dopravě. 
DB Schenker má jasnou vizi, jak mohou nové 
technologie a inovace vytvářet efektivnější 
a kvalitnější přepravní síť. "Držíme tak krok 
se světem směřujícímu k digitalizaci a je to 
další příklad Průmyslu 4.0 pro logistiku,“ 
uvádí Tomáš Holomoucký, ředitel společnos-
ti DB Schenker v České republice.
Platforma uShip úspěšně propojuje výrobní 
a obchodní firmy s dopravci ve více než 23 
zemích a přenáší nákladní dopravu do mo-
bilních zařízení – smartphonů a tabletů. DB 
Schenker ji nejprve využije právě pro pozem-
ní přepravy.

Drive4Schenker
V letošním roce DB Schenker spouští vlastní 
platformu „Drive4Schenker“, která využije 
software z uShipu k online propojení řidičů 
a nákladu a umožní tak svým 31 000 partne-
rům najít v reálném čase po cestě další doda-
tečný náklad. Pro zákazníky bude platforma 
uShip PRO znamenat rychlejší službu, pro-
tože možnost přepravy a dostupné kapacity 
budou v reálném čase viditelné on-line včet-
ně objízdných tras.

Do doručování hraček zapojeni roboti
Roboti a automatizované balení zásadně 
mění způsob, kterým DB Schenker organizu-
je online objednávky pro největší skandináv-
ský e-shop s hračkami a dětským oblečením 
Lekmer.com.
Ve švédském logistickém centru Arlandastad 
nedaleko Stockholmu se na ploše 6 000 m2 

pohybuje 65 robotů. Díky tzv. systému Carry-
Pick, který pro Lekmer.com do svého skladu 
implementoval DB Schenker, udělá hračka 
dětem radost často ještě v den objednání. 
Logistický obor již o CarryPick projevuje in-
tenzivní zájem.Toto technologické řešení má 
strategický význam jak pro Skandinávii, tak 
pro další země.

Seskupování vozidel - platooning
Poskytovatel logistických služeb a výrob-
ce nákladních vozidel zahájili spolupráci 
pro využívání vysoce moderních kamiónů. 
V roce 2018 plánují provozovat platoo-
ning - seskupování kamionů na digitálním 
simulačním dálničním úseku na dálnici A9 
mezi pobočkami DB Schenker v Mnichově 
a Norimberku. Platooning představuje vo-
zidla jedoucí v krátké vzdálenosti za sebou. 
Všechna vozidla v seskupení jsou mezi se-
bou propojena prostřednictvím elektro-
nických „tažných tyčí” v podobě digitální 
komunikace mezi jednotlivými vozidly. 
Platooning je skutečným přínosem pro bez-
pečnost dopravy. Lidská chyba je bohužel 
jednou z nejčastějších příčin dopravních 
nehod, zejména nárazů zezadu. Jízda ve větr-
ném stínu přináší také výrazné snížení spo-
třeby paliva při jízdě. Seskupování vozidel 
zároveň umožní mnohem účinněji využívat 
dopravní infrastrukturu. Zda může být kon-
cept realizován ve velkém měřítku a v běž-
ném provozu, bude do značné míry záviset 
na právním rámci.

www.dbschenker.cz

Logistika 4.0
trendy a inovace

BENÁTSKÁ!
s Impulsem oslaví čtvrtstoletí

Pořadatelé si pro letošní ročník připravili 
opravdové lahůdky, přijede totiž legendární 
britská kapela Status Quo nebo populární 
slovenský Team, který má za sebou vyproda-
né halové turné. Vystoupení bude výjimečné 
už jen tím, že muzikanti v čele s Paľem Habe-
rou plánují na příští léto pouze 3 koncerty.

Milovníci slovenských kapel si vůbec při-
jdou na své během čtvrtečního Večírku pro 
nedočkavé, kdy se na hlavním festivalovém 
pódiu postupně vystřídají Peter Nagy, Vašo 
Patejdl nebo skupina Horkýže Slíže. Další 
slovenské interprety, včetně již avizovaného 
Paľa Habery a Teamu doplňují třeba i popu-
lární No Name. Z českých kapel pořadatelé 
zařadili vystoupení Lenny, Michala Hrůzy, 
Jelena, Doctora P.P., Migu 21, Kamila Střihav-
ky či Wohnoutu. 

Ze speciálních, jinde neviděných vystou-
pení lze vyzdvihnout ojedinělý koncert Dana 
Bárty s Alicí, jediný letošní festivalový set Jas-
né Páky s Davidem Kollerem, netradiční spo-
jení Marka Ztraceného s Martou Jandovou, 
pyrotechnickou show Rybiček 48 či návrat 
Ládi Křížka s Kreysonem, který se nově ob-
klopil kapelou v mezinárodním složení.

„Do jubilejního ročníku Benátské vstu-
pujeme v době, kdy má festival stoupající 
tendenci, a 25. ročník je pro nás o to větší 
výzvou. Festivalové výročí i šest let, co jsme 
v Liberci, si připomeneme ve velkém,“ říká 
ředitel festivalu Pavel Mikez.

Festival dává prostor i Libereckým
Jeden z největších českých open airů dá letos 
prostor i tamějšímu a stále více sílícímu hu-
debnímu fenoménu z Liberce: mladé gene-
raci hudebníků, kteří v poslední době hýbou 
českým popem a umisťují se na předních 
příčkách českých rádií. Patří mezi ně napří-
klad Sebastian, Lipo, Atmo Music, Jakub Dě-
kan nebo Paulie Garand.

Koncertem zdejších kapel propojení vě-
hlasného českého festivalu s Libereckem ne-
končí. Záměrem pořadatelů je, aby se na akci, 
již každoročně navštíví téměř 20 000 lidí 
z celé České republiky i zahraničí, představi-
lo co nejvíce subjektů, kteří se v Libereckém 
kraji věnují kultuře či sportu. „Chtěli bychom 
u nás prezentovat významné místní instituce. 
Rádi bychom na festivalu představili i lokální 
farmáře či výrobce, aby festivaloví návštěvní-
ci, kteří se rekrutují z celé země i zahraničí, 
viděli širokou nabídku celého libereckého 
regionu,“ říká ředitel festivalu Pavel Mikez.

To ostatně kvituje i liberecké hejtmanství, 
které Benátskou! dlouhodobě podporuje. 
„Festival Benátská! je součástí léta v Liberec-
kém kraji. Našemu regionu vytváří jméno, 
protože každoročně přiláká tisíce stálých 
i nových návštěvníků z Česka a zahraničí. 
Uvědomujeme si jeho význam, a proto jsme 
festival Benátská! zařadili mezi šestnáct vý-
znamných akcí, které v následujících pěti 
letech hodláme finančně podpořit,“ míní li-
berecký hejtman Martin Půta.

Už na loňské Benátské si s návštěvníky 
potřásli ruce například místní fotbalisté či 
hokejisté. Kulturní zpestření si připravilo 
i divadlo nebo muzea. To by mělo i letos po-
kračovat. Nyní je jasné, že dorazí například 
hráči z HC Bílí Tygři Liberec nebo FC Slovan, 
kteří budou rozdávat autogramy. „Tentokrát 
přijedou borci, kteří v minulosti dokázali 
v dresu Slovanu velké věci - bývalí i stávající. 
Kdo to bude, necháme zatím jako překvape-
ní,“ říká jednatel klubu Lukáš Váňa.

Kromě kvalitní hudby sázejí pořadatelé tra-
dičně na vysokou kvalitu služeb pro návštěv-
níky, doprovodných programů a zázemí areá-

lu. O tom, že pořadatelé dbají také na čistotu 
areálu během festivalu, svědčí i to, že v po-
sledních letech pravidelně získávají ocenění 
„Čistý festival“. Fanoušci oceňují také krásné 
okolí s výraznou siluetou Ještědu a rozsáhlé 
možnosti dostupného ubytování v Liberci 
a okolí. O nádherném prostředí, v němž se 
festival koná, ostatně hovořil i Bryan Adams 
a v minulém roce je při svém vystoupení na 
festivalu ocenil i legendární sir Tom Jones. 
„Letošní výročí je pro nás velkou výzvou, 
ale i důvodem k oslavě. A uděláme všechno 
proto, aby je s námi se vším, co k rockovému 
festivalu patří, mohli oslavit i naši fanoušci,“ 
dodává ředitel festivalu Pavel Mikez.

Areál alespoň z fotografií učaroval i letoš-
nímu britskému headlinerovi. „Legendární 
kapely jako Status Quo už hrály po celém svě-
tě, a proto si místa pro své koncerty vybírají. 
Starší rockery často zajímá, jestli je prostředí 
koncertu vizuálně atraktivní a jaké má záze-
mí a okolí. Jsme rádi, že je zaujal právě náš 
festival, jeho poloha i okolní kopce. Navíc 
přesně takový typ rockových matadorů naši 
fanoušci vyžadují," uvedl spolumajitel Benát-
ské! Petr Pečený.

Zpívající právník ze skupiny Doctor P.P. 
se setkal se zpěvákem Status Quo Francisem 
Rossim v 90. letech v zákulisí festivalu Brati-
slavská lyra. "Když jsme v sobě měli asi páté 
pivo, řekl jsem mu ze srandy, že ho jednou 
pozvu na festival do Čech. A slib plním," po-
dotýká Pečený.

Za dosavadních čtyřiadvacet let se může 
Benátská! pochlubit pozoruhodným výčtem 
známých hvězd, které na ní vystoupily. Obje-
vili se zde kanadský písničkář Bryan Adams, 
britští rockeři James, američtí Dream Thea-
ter, švédští Clawfinger, němečtí In Extremo, 
irský bluesrockový kytarista Gary Moore, 
němečtí Helloween a Scorpions či američtí 
Anthrax i Village People.

Ženy zastupovaly britská zpěvačka Kim 
Wilde a zpívající baskytaristka Suzi Quatro. 
Publikum na Benátské noci, jak se dříve fes-
tival jmenoval, bylo rovněž svědkem světo-
vého comebacku německé skupiny Guano 
Apes.

V roce 1993 začínal s pódiem na val-
níku a šatnu měly kapely u jedné milé 
stařenky v obýváku. Dnes se tisícovky 
návštěvníků stěží vměstnají v moder-
ním areálu ve Vesci u Liberce. Řeč je 
o jednom z nejstarších českých open 
airů Benátská!, který čeká v létě jubi-
lejní 25. ročník.



Apache Bicycles
spojuje milovníky kol

Franchisa roku zná své vítěze

Stříbrný olympijský medailista z OH v Londýně a mistr světa na 
divoké vodě Vavřinec Hradílek bude jezdit na elektrokole Apache. 
Po pětibojaři Davidovi Svobodovi se tak stal dalším ambasadorem 
značky Apache Bicycles. Apache Bicycles je česká značka jízdních 
kol s tradicí od roku 2001. Od roku 2008 se společnost intenzivně 
zabývá také výrobou elektrokol. 

Zleva: cestovatel Tadeas Sima, kanoista Antonín Haleš 
a motocyklový závodník Patrik Markvart a kanoista Vavřinec Hradílek

Ze života značek
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Etiketa
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Styl, móda a etiketa 

Ve 20. letech minulého století vstoupi-
ly ženy do zaměstnanecké sféry, vyvstala 
otázka, jak se vhodně obléct do kanceláře. 
Byla to doba bouřlivého rozmachu, období 
totálního převratu v dámské módě. Žena 
dvacátých let byla nezávislá, sebevědomá, 
společenská, nespoutaná předsudky, měla 
vlastní povolání, sportovala, cestovala. Vy-
šla si za zábavou bez pánského doprovodu 
a vyjela si na výlet ve vlastním automobi-
lu. Od rána do večera se nezastavila. V té 
době se staly neodmyslitelným doplňkem, 
náramkové hodinky a byl vynalezen pojem 
“stres”. Vznikl ženský trh práce, a to pozice 
sekretářky a účetní, a s tím i vzniklo kance-

lářského odívaní pro ženy. Zdrojem inspira-
ce bylo pánské vycházkové odívaní. A pra-
covní uniforma pro prodavačky a úřednice 
byla na světě.

Stálicí v dámském šatníku, (za několik let 
bude slavit sté výročí vzniku), jsou černé 
pouzdrové šaty. Absolutně nezbytná součást 
šatníku, vrchol stylu. Jednou jsou královsky 
vznešené a dlouhé až na zem, podruhé zkrá-
cené ke kolenům a neodolatelně sexy. Je to 
potomek Gabrielly Coco Chanel. Myslím, že 
Coco chtěla v této jednoduchosti a smuteč-
ní barvě vzbuzovat dojem exkluzivity, ne-
dostupnosti a elitářství. Miluji malé černé, 
přiléhavé šaty, kterými se, při troše před-
stavivosti, chci přiblížit půvabné Audrey 
Hepburnové ve filmu Snídaně u Tiffanyho.

Černé pouzdrové šaty jako čistý destilát 
jednoduchosti vyžadují doplňky jako jsou 
páskové boty na jehlovém podpatku nebo 
večerní pašmína, perlový náhrdelník, hed-
vábný pásek s plochým motýlkem nebo 

neskromné naušnice. Nikdy nedopusťte, 
abyste měly na sobě více než dva černé prv-
ky. Příklad, pokud máte stejnou barvu šatů 
a bot, tak rozhodně se kabelka barvou musí 
odlišovat. A také pozor, pokud jsou perly 
umělé, tak raději abstinovat a vyjít s výstři-
hem bez ozdob. Vyhněte se tmavým pun-
čochám (50Den), alias potápěčské kombi-
néze.

Také pozor na kombinaci černé šaty 
a bílý svetřík.Dokonalá délka sahá ke kole-
nům nebo o centimeter výš. Prodloužená 
délka bývá u lehčích materiálů. Doporučuji 
po loket dlouhé rukávy pro dámy silnějších 
rozměrů, uberou tak na objemu.Poprsí, kte-
rá nejsou výstavní, lze podtrhnout v šatech 
s kulatým výstřihem.Výstřih “V” doporuču-
ji pro postavu více prokreslenou. Naopak, 
velikost 70D na sebe tolik neupozorní v ša-
tech s mírným lodičkovým výstřihem. Od-
dimenzovat větší pozadí se vám podaří kla-
sickou siluetou “A”. Zatímco náznak bříška 
zakryje výš střižený pas v empirovém stylu.

Víte, co se v parfumeriích nejvíce krade? 
Rtěnka. A co se krade, je In. Říká se, že na je-
den ženský život připadne dvě až čtyři kila 
rtěnky. Dokonce ji docela hodně nechtěně 
sníme. 

Do byznysu rtěnka rozhodně patří. Zá-
kladním pravidlem je však vzbudit na pra-
covním poli důvěru. Doporučuji přes den 
zvolit jemnější make up a jemnější odstíny 
rtěnky a jemnější parfém. Ale když slunce 
začne zapadat, přidejte ve všech směrech 
na intezitě a nezapomeňte si užívat svou 
dokonalost, jste přece žena.

A teď něco z historie rtěnky.
První pozůstatky něčeho, co by mohlo při-
pomínat rtěnku, byly nalezeny tři sta kilo-
metrů od Babylonu. Ve starověku se ženy ví-
ceméně držely stranou kromě prostitutek. 
Staří Egypťané byli však posedlí modročer-

ným líčením. Zejména Kleopatra používala 
hennu a karmín. A samozřejmě ženy muse-
ly být i po smrti krásné a do pohřební výba-
vy se jim přidávaly dva kelímky sytě červe-
né pasty. Ale o rtěnce zatím ani slechu.Ve 
středověku bylo líčení považováno za dílo 
satanovo. Za královny Alžběty I. se kdekdo 
honosil rumělkou a tváří omítnutou na 
bílo. Recept Její Výsosti obsahoval směs 
červce nopálového, trochu arabské gumy, 
bílku a fíkového mléka. Osud rtěnky nadále 
není slavný, a to díky církvi a mravokárcům. 
Dokonce v r. 1770 britský Parlament vydává 
zákon, kterým ukládá, že pokud žena za po-
moci líčidel muže svede a dožene k ženitbě, 
bude za čarodějnictví popotahována.

Až konečně v baroku, díky Madame de 
Pompadour, která svými červenými rtíky 
“ukoketovala “ Ludvíka XV., rtěnka zabodo-
vala. Období královny Viktorie zase nepři-
náší rtěnce štěstí, rtěnka se stává výsadou 
prostitutek a herců. Bohatí však ve třicá-
tých letech 19. století jezdili do Paříže za ná-
kupy pomády na rty zn. Guerlain. A o dva-
cet let později se prý do pomády míchaly 
podezřelé přísady, které by mohly otrávit 

Druhá část seriálu – tentokrát určeno pro dámy:

Malé černé a rudá rtěnka…v jednoduchosti je síla šarmu

Černé šaty působí dokonale, když 
chceš, aby postava působila upřímně.

(Nada Labanová)

Dvě až čtyři kila rtěnky připadá 
na jeden život ženy.

(Elizabeth Arden)

při polibku muže. Dokonce byla v té době 
vydaná Příručka vybraných způsobů, která 
radila, jak se rtěnkou zacházet. Kupříkladu 
jedna z rad: Nenápadná úprava rtů u stolu při 
obědě se toleruje, ale po večeři se zakazuje. 

Max Factor je první značka, která příchází 
s líčidly pro Hollywood, pro film. Vytvořili 
také nástroj – svěrku. Já tomu říkám novo-
dobé mučidlo, kterým se zafixoval horní 
ret, aby se vyvolal umělý otok a ústa tak byla 
vytvarována do srdíčka. Značka Elizabeth 
Arden ve dvacátých letech zněla stejně dob-
ře jako značka Coca Cola nebo Singer, a to 
proto, že vyvinula rtěnku s dlouhotrvajícím 
efektem. V roce 1933 Vogue prohlašuje rtěn-
ku za nejdůležitější líčidlo žen. Rtěnka tehdy 
byla v kovovém pouzdře. Po druhé světové 
válce se balí do plastu. Rtěnky se vyrábě-
ji ve třech odlišných odstínech pro zrzky, 
brunetky a blondýnky.

Přeskočím období hippies a dostanu se 
do období, kdy propuká šílenství kovových 
barev. Helena Rubinstein vytváří linii zlatých, 
stříbrných a bronzových rtěnek a k tomu se 
Mary Quantová postará o minisukně. Oči 
dívek se zvýrazňují černou barvou a rty jsou 
v barvě křídy. Je to období anorektiček, sty-
lu Twiggy. Posléze vzniká neslibatelná rtěn-
ka. Feministky zase bojují za rovnoprávnost 
a pro ně je vytvořen lesk na rty s různými 
chutěmi. Jsou ve skleněném válečku s kulič-
kovým aplikátorem. A víte, kdy se začaly 
rtěnky číslovat? V sedmdesátých letech, YSL 
začíná s čísly na rtěnkách a nejen na nich.

Ve světě hudby používali rtěnku David 
Bowie, Kiss, Alice Coope, Mick Jagger. Je to 
doba, kdy se exibicionisti předhánějí a vy-
mýšlí se líčidla do filmových studií, líčidla, 
která odolají intenzivnímu světlu. Velká 
spousta kosmetických společností věnuje 
svůj zisk z prodeje pro výzkum rakoviny 
prsu nebo na fond pro výzkum nemoci AIDS. 
Rtěnka také vstupuje na scénu pop-artu, pří-
kladem je Salvator Dalí nebo Andy Warhol. 
Nejslavnější rtěnkou je však budova Lipstick 
Building na Manhattanu.

Jak nakupovat?
Než si koupíte rtěnku, vyzkoušejte si ji na 
vnitřní straně zápěstí, ale nejlepší je vyzkou-
šet ji přímo na rtech. Kvalita rtěnky se pozná 
podle pigmentace. Pozor, abyste neměli rtěn-
ku na zubech. A jeden fígl: kontury rtů nej-
prve obtáhněte tužkou neutrální barvy, pak 
naneste rtěnku, papírovým ubrouskem se-
třete přebytek a přepudrujte pudrem, znovu 
naneste rtěnku a znovu přitiskněte papírový 
kapesníček.

Doufám, že máte “pisátko lásky” vždy s se-
bou, zrcátko nahrazuji iPhonem. 

Vaše N
Nada Labanová    
 
www.labann.cz l www.facebook.com/snidanesn

Rtěnka

Předání kol se konalo na pražské 
náplavce v Kayak Beach baru. Spo-
lečně s kanoistou dostali nového 
Apache také loňský juniorský mistr 
Evropy v enduru motocyklový zá-
vodník Patrik Markvart a další vodní 
živel, mistr světa ve sjezdu na divoké 
vodě 2016 a mistr Evropy v raftingu 
2015, Antonín Haleš. Také cestova-
tel Tadeáš Šíma, který zahájil finální 
přípravy na expedici „Na kole přes 
Afriku“ převzal v pražském Kayak 
Beach baru kolo Apache Hawk A5. 
Chtěl by na něm během 7 až 10 mě-

síců zdolat trasu dlouhou 14.000 
kilometrů podél celého západního 
pobřeží Afriky

„Děláme to proto, že chceme pod-
porovat různé lidi s různými příbě-
hy, které spojují kola. Je to část naší 
filosofie vedle konceptu projektu 
Apache mění život, kdy ukazujeme 
silné příběhy lidí, kteří se musejí 
prát se zdravotním handicapem 
a naše kola jim v tom pomáhají,“ vy-
světluje důvod předání kol sportov-
cům zástupce marketingu značky 
Apache Bicycles Štěpán Pleskač. 

Soutěž České asociace franchisingu 
(ČAF) zná své vítěze. Držitelem titu-
lu KB Franchisor roku v letošním 2. 
ročníku soutěže Franchisa roku se 
stal původem španělský koncept vý-
živových poraden NATURHOUSE, 
který do Česka a Slovenska přivedl 
Jan Gonda. Ocenění Broker Con-
sulting Skokan roku získala rovněž 
franchisová síť NATURHOUSE. Třetí 
místo zaujal slovenský gastronomic-
ký řetězec působící na trhu 10 let, 
Mr. KEBAB. Cenu ČAF za podporu 
a rozvoj franchisingu, kterou udě-
luje Správní rada ČAF, získal projekt 
Master konference.

O titul KB Franchisor roku se 
letos utkalo osm franchisových 

značek, které z devatenácti přihláše-
ných postoupily do druhého finálo-
vého kola. 
Pro více informací prosím navštivte 
http://www.franchisa-roku.cz/
nebo kontaktujte:

KB Franchisorem roku i Broker Consulting Skokanem roku je síť die-
tetických center NATURHOUSE, bodovaly i CENTURY 21 a Mr. KEBAB. 
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Cílem projektu OCP bylo již od samého za-
čátku vyzdvihovat a oceňovat české ženy, 
jež jsou schopné díky svému umu a odvaze 
vydat se svou vlastní cestou, zakládat úspěš-
ně fungující firmy a využívat nejrůznějších 
moderních technologií, které jim na této je-
jich cestě pomáhají. „10 let přinášíme zprávy 
o nejlepších českých podnikatelkách. Za toto 
období jsme vybírali ze 125.482 společností, 
které jsou vlastněné českými ženami. Věno-
vali byste POZORNOST ŽENĚ PODNIKATEL-
CE s ročním obratem 53,9 miliardy korun? 
Není však jenom jedna, je jich přesně 938, 
které jsou zapojeny ve skvělém programu 
2017. Ženy, které stoprocentně vlastní své 
firmy a reprezentují silné životní a podni-
katelské příběhy. Jsou inspirací, představují 
transparentní podnikání a silné životní hod-
noty. Projekt ukazuje na to, jak ženy zvládají 
skloubit své podnikatelské aktivity s péčí 
o děti a rodinným životem,“ říká zakladatelka 

projektu a majitelka Agentury Helas Hele-
na Kohoutová s tím, že každý rok je možné 
pozorovat zvyšující se zájem podnikatelek 
o tento projekt. Vždyť na samém začátku, 
v roce 2008 vyhovělo požadavkům na účast 
v něm 1100 firem. 

Stejně jako v předešlých letech, je odbor-
ným garantem 10. ročníku společnost CRIF 
– Czech Credit Bureau a auditorem projektu 
poradenská firma NSG Morison.

Ceny úspěšným podnikatelkám budou pře-
dány hned v několika kategoriích. Ocenění 
si odnesou 100% majitelky malých, středních 
i velkých firem. Pod patronací generálního 
partnera OCP, kterým je ČSOB, bude předána 
CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATEL-
KA. Novinkou letošního ročníku je CENA ZA 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGII, jejímž patronem 
je společnost Microsoft, která je také hlavním 

partnerem soutěže. CENA ZA INOVATIVNÍ 
ŘEŠENÍ řešení bude udělena pod patronací 
České pojišťovny, která je zároveň jedním 
z hlavních partnerů OCP. Udělena bude také 
CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY. 

KRITÉRIA: Do OCENĚNÍ ČESKÝCH POD-
NIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky 
přihlásit na doporučení odborného garan-
ta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich 
firmu doporučil na základě analýzy, která 
mimo jiné zohledňuje i dostupnost účetních 
závěrek za roky 2014–2016, minimální roční 
obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 
2014) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. 
Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví 
a českého občanství. Doba podnikání musí 
být minimálně 4 roky.

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. 

Podnikatelky nyní mají možnost podávat 
přihlášky do letošního ročníku, a to až do 
uzávěrky dne 22. září 2017 ve 12 hodin. Vy-
hlášení vítězek proběhne na slavnostním vy-
hlášení 9. listopadu 2017 v Praze.

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

Význam českých podnikatelek roste
Počet úspěšně podnikajících žen v České republice rok od roku roste. Projekt 
Ocenění českých podnikatelek (OCP) letos již podesáté vyhlásí ty, kterým se 
daří nejvíce. V letošním roce bylo z databáze odborného garanta CRIF - Czech 
Credit Bureau vybráno 23 650 potenciálních kandidátek, z nich bylo nominováno 
938 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky, oproti loňskému roku to 
znamená nárůst přibližně o 35 %. Patronkou jubilejního ročníku je Věra Komárová, 
ředitelka pro rozvoj společnosti Dermacol.

„Každý festivalový den viděli návštěvníci show 
Morena Cedroniho, italského kuchaře a drži-
tele dvou michelinských hvězd. Spolu s Mo-
renem vařil také Riccardo Lucque a tým jeho 
kuchařů z restaurací patřících do skupiny La 

Collezzione. Oběma světovým kuchařům zdat-
ně sekundoval ještě jeden „chef“ – nový ku-
chyňský robot Kenwood Cooking Chef Gour-
met, který byl právě na Prague Food Festivalu 
uveden na trh, “ uvedl Andrea Natale, generál-

ní ředitel společnosti De’Longhi Praga s.r.o. za-
stupující značku Kenwood v České republice, 
Slovensku a Maďarsku. Kuchyňské spotřebiče 
značky Kenwood byly k vidění i ve druhé části 
stanu, kde bylo možné si práci s roboty nejen 
prohlédnout, ale také vyzkoušet. 
Společnost Kenwood byla založena v roce 
1947 na principech zahrnujících kvalitu, ino-
vace a design. Tyto principy zůstávají dodnes 
základem společnosti i jejích produktů.

Kenwood slavil 70 let
na Prague Food Festivalu 2017
Největší koncentrace hvězdných šéfkuchařů byla k vidění ve stanu značky 
Kenwood v rámci letošního ročníku Prague Food Festivalu, který se uskuteční 
26. – 28. 5. 2017 na Vyšehradě. Kenwood, tradiční britský výrobce kuchyňských 
spotřebičů, slaví 70 let existence a toto krásné jubileum oslavil, jak jinak,  
než ve společnosti nejlepších kuchařů a s vynikajícím jídlem!

V dámském klubu Cosmopolitan Executive 
Helas Ladies Club se již 18 let setkává šmrnc 
první republiky se světem moderních tech-
nologií a energických ženských osobností. 
Klubová setkání přinášejí vždy odbornou 
a společenskou část, spojují zábavu a osob-
ní rozvoj – to vše v tom nejpříjemnějším, 
vstřícném a inspirujícím prostředí. Členky 
se setkávají se známými osobnostmi českého 
společenského života, stejně tak s profesioná-
ly z nejrůznějších oborů, kteří by mohli zau-

jmout všestrannou a aktivní ženu, ať už její 
věk začíná dvojkou nebo osmičkou. K první-
mu setkání Helas Ladies Club došlo 14. dub-
na 1999. „Jsem velmi šťastná, že dnes, po 18 
letech celého projektu mohu říci, že se nám 
podařilo vytvořit velkou skupinu zajímavých, 
aktivních, českých žen,“ říká zakladatelka klu-
bu a majitelka Agentury Helas Helena Kohou-
tová, která projektem Cosmopolitan Helas 
Ladies Club navázala na prvorepublikovou 
tradici dámských klubů a již 18 let tak sdružu-

je české ženy s aktivním přístupem k životu. 
Na oslavu do Kláštera minoritů sv. Jakuba do-
razilo kromě členek klubu hned několik vzác-
ných hostů, mezi nimiž nemohly chybět pa-
tronky Helas Ladies Club Šárka Šatrová, Dana 
Nižaradzová, Zdena Romanová a Eva Morav-
cová a také ambasadotrky projektu, kterými 
jsou Zora Jandová a Eliška Hašková Coolidge. 
Hlavním hostem setkání byl český houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený. Ten se přítomným 
v talkshow svěřil s tím, jaké byly jeho začátky, 
na jakých projektech momentálně pracuje 
i například na jakém nejzvláštnějším místě 
koncertoval. 

Na spolupráci s prvním maloobchodním 
řetězcem jsou zvědaví i malí vinaři, kteří 
dosud preferovali jiné formy prodeje. „Nezá-
vislí vinaři bez problémů prodají celou svoji 
produkci restauracím, hotelům a vinotékám. 
Do PENNY jdeme hlavně proto, abychom 

představili krásu našich vín novým skupinám 
spotřebitelů,“ uvedl Josef Valihrach, který je 
trojnásobným držitelem prestižního titulu 
„Vinař roku České Republiky“. Nezávislým 
vinařům je podle něj sympatické i to, že PEN-
NY dlouhodobě nabízí vysoký podíl potravin 
tuzemského původu. Prodej vín malých vina-
řů v supermarketech je podle něj ve vyspělé 
Evropě běžný a nově se tak zřejmě osvědčí 
i v České republice. 

V nabídce supermarketů se v první vlně 
objeví láhve od těchto prestižních vinařství: 
Valihrach, Tanzberg, Žídek, Válka, Springer, 
Maděřič, Vašíček, Šebesta. Kosík a Mečl. 

Vína těchto vinařství sbírají ocenění Sa-
lonu vín ČR i špičková zahraniční ocenění. 
Některé šarže dodají do PENNY jako celek, 
nepůjdou koupit nikde jinde. To se týká tře-
ba barikovaných červených vín od Springera 

nebo rarity - bílého Cabernetu blanc z vinař-
ství Valihrach. „Podporujeme současný růst 
zájmu spotřebitelů o kvalitní vína z Moravy,“ 
uvedl jednatel PENNY Martin Peffek. Dalším 
cílem obměny sortimentu je podle něj oslovit 
zákazníky se zájmem o vysoce kvalitní pro-
dukty. Penny Market navíc už v loňském roce 
podepsal spolu s ministrem zemědělství pro-
hlášení o podpoře tuzemských dodavatelů 
potravin. Současná spolupráce s nezávislými 
vinaři je tak dalším rozšířením sortimentu tu-
zemských produktů. 

 „Naši zkušení nákupčí vybrali do nabíd-
ky taková vína, která ve své cenové kategorii 
představují nejvyšší dostupnou kvalitu. Na-
víc jsme se snažili vybírat tak, aby se jednalo 
o vína s typickými odrůdovými vlastnostmi 
a běžný zákazník se tak v nabídce snadno zo-
rientoval,“ vysvětlil Marek Doležal, vedoucí 
oddělení nákupu PENNY a dodal: „Pokud si 
u nás koupíte třeba moravský ryzlink, může-
te očekávat, že bude klasicky suchý. Zatímco 
když si u nás vyberete třeba Pálavu, bude mít 
typicky vyšší obsah zbytkového cukru. Takže 
při nákupu vína u nás vás nečeká žádné ne-
čekané překvapení a víte, do čeho jdete. Jen 
musím upozornit, že nezávislí vinaři nám 
budou z pochopitelných důvodů dodávat jen 
menší šarže, a tak budeme nabídku těchto 
vín po doprodání zásob průběžně obměňo-
vat. Podobně to děláme třeba u ovoce a zele-
niny od tuzemských pěstitelů.“

Helas Ladies Club oslavil plnoletost 

Valihrach a další slavná vinařství
z Moravy poprvé míří do PENNY
Špičková nezávislá vinařství z Moravy nově dodávají své láhve do maloobchodní 
sítě. Prvním řetězcem, který se zavázal odebírat i malé šarže vín, se stal v červnu 
2017 Penny Market. Ten pod vedením zkušeného someliéra Aleše Pokorného 
zásadně obměnil nabídku svých vín a do všech 368 prodejen se tak dostalo 
více jak padesát novinek a také originální šarže tuzemských vín od deseti členů 
Nezávislých vinařů ČR, které se budou průběžně obměňovat. 

Na fotce zleva: Marek Doležal, vedoucí oddělení nákupu 
PENNY; Martin Peffek, jednatel PENNY; Jan Valihrach, 
vinařstvé Valihrach Krumvíř · FOTO Penny Market
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Mezinárodní a vnitrostátní silniční motorová doprava

Skladování mraženého a chlazeného zboží

Provozování čerpací stanice – prodej motorové nafty 

Logistické služby nejvyšší kvality

Spolehlivě přepravíme Vaše
zboží na území České republiky
i do Evropských zemí.

Společnost Frost Logistics nabízí svým zákazníkům komplexní
dopravní služby v optimálním řešení jejich potřeb a na vysoké úrovni

www.frostlogistics.cz

INZERCE INZERCE

Spojení Red Bullu a Vladimira 518, jednoho 
z klíčových umělců českého rapu, majitele 
labelu BiggBoss a současně výrazné popkul-
turní osobnosti, funguje již delší dobu. Red 
Bull nechyběl při natáčení několika jeho 
videoklipů, na koncertech či koncertních 
šňůrách nejen s Red Bull Tour Busem. Vydá-
ní speciální edice plechovky je výrazem po-
děkování a uznání za dlouhá léta strávená na 
netradiční cestě plné zážitků a bez nutnosti 
dělat jakékoliv kompromisy. 

Speciální edice plechovek nesoucí Vladi-
mirovo jméno byla vyrobena v nákladu 5,5 
milionu kusů a k dostání je od 15tého červ-
na jak v běžných obchodech, tak v barech, 
restauracích, na letních festivalech a spor-
tovních či kulturních akcích. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o limitovanou sérii, na 
rozšíření své sbírky Red Bull Hero Can máte 
jen omezenou dobu. Unikátní plechovka 

s Vladimirem 518 bude na trhu k dostání 
pouze 3 měsíce od uvedení do prodeje.

Výsledný design plechovky, jehož auto-
rem je sám Vladimir 518, představuje jeho 
osobnost v celé její šíři. Tvorba tak vychá-
zela ze dvou podstatných prvků. Za prvé 
se na ní objevuje Vladimirův obličej, který 
reprezentuje jeho samotného i jeho aktivity, 
za druhé je na ní umělcův originální podpis. 
Jednoduché, avšak podle Vladimira 518 ob-
sahově vyčerpávající. 

V sobotu 9. září 2017 se na utajeném mís-
tě uskuteční koncert Vladimira 518, na nějž 
získá vstupenky pouze prvních 100 nejlépe 
umístěných účastníků soutěže, která dopro-
vází uvedení plechovky na trh. Další veřej-
nost se na koncert nedostane! Soutěž, k níž 
podrobné informace naleznete na redbull.
cz/518 vás zavede na 20 míst, která jsou úzce 
spojena s Vladimirovým životem, jeho poci-

ty, emocemi, zážitky a zkušenostmi. Každý 
týden se na mapě na výše uvedené webové 
stránce objeví dvě nová místa, která je třeba 
najít. 

Vladimir 518 
– nová tvář Red Bull Hero Can

V MCAE vytiskli
největší 3D sochu v Evropě

Doposud výsadnímu postavení sportovců odzvonilo. Guru české 
hip hopové scény Vladimir 518 se stal prvním umělcem, jehož tvář 
a podpis nese další limitovaná edice Red Bull Hero Can. Red Bull tím 
posunul dlouholetou spolupráci na další úroveň. 

Jako již tradičně byly v květnu v příjemném 
prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka pře-
dány ceny soutěže 12. ročníku Marketér roku 
2016, kterou pořádá Česká marketingová 
společnost. Pro vítěze byly připraveny soš-
ky 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 spon-
zorů a partnerů soutěže. 

Letos byla soutěž velmi silně obsazena 
a tak kromě Velkého modrého delfína a hlav-
ních cen udělila hodnotitelská komise i něko-
lik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity 
a úspěšné inovativní marketingové projekty. 
Těší nás, že o soutěž je každým rokem větší 
zájem, říká předseda hodnotitelské komise 
Gustav Tomek.

Hlavní cenu soutěže letos získala Ing. Mar-
garéta Víghová, Ph.D., ředitelka korporátní 
komunikace ZETOR TRACTORS, a.s. za reali-
zaci nové marketingové strategie úspěšné na 
mezinárodních trzích.

Marketér
roku 2016

Adam Krhánek, známý také díky svému 
pomníku hasičů v nově zrekonstruované 
budově OC Letmo v Brně, se nechal inspi-
rovat polským autorem Zdzislawem Bek-
sinskim - malířem, grafikem, výtvarníkem 
i architektem a tvůrcem monumentálních 
obrazů v barokním a gotickém duchu. Pr-
votní Krhánkův nápad na Eternity se rodil 
v podobě klasických papírových skic. Dal-
ším krokem bylo naskenování dvou mode-
lek 3D skenerem a získání digitálních dat, 
která sloužila jako základ pro Krhánkovo 
autorské ztvárnění sochy - přemodelování 
naskenovaných dat v organických edito-
rech a softwaru FreeForm. Digitální model 
sochy byl na světě.

Výsledná socha měří 100 x 180 x 220cm 
(šířka/výška/délka) a je tak největší sochou 

v Evropě, která byla vytištěna metodou 
FDM.Hlavní příležitostí prohlédnout si so-
chu Eternity zblízka bude návštěva Cargo 
Gallery v Praze na Náplavce, kde bude so-
cha vystavena prakticky celé léto (14. červ-
na – 14. srpna 2017). 

V MCAE se snaží ukazovat mnoho cest, jak lze využít moderní 3D technologie. 
Jednou z oblastí je také umělecká tvorba. Týmový kolega a umělecký sochař 
nebo jak sám rád říká – kybersochař - Adam Krhánek, navrhl a zrealizoval 
výrobu sochy s názvem Eternity / Věčnost, která byla vytištěna v MCAE 
Systems na stolních 3D tiskárnách MakerBot. Představuje největší sochu 
v Evropě, která byla vytištěna metodou aditivní technologie FDM.
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