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Vážení čtenáři,
každý máme advent spojený s něčím jiným, ale rozhodně k němu 
patří i shánění vánočních dárků pro rodinu a přátele. Přirozeně 
vymýšlíme dárek, který obdarovanému udělá radost. Ale podstatné 
je, jak řekl kdysi starověký řecký básník Pindaros: „Každý dar, i se-
bemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.“ Právě držíte 
v ruce vydání časopisu, kterým bychom rádi napomohli Vaší inspi-
raci. Najdete ji třeba u značky s téměř dvousetletou historií v oblasti 
užitého umění – Christofle. Je tu pro milovníky krásných věcí a jako 
své poslání si značka určila vnést do života světlo, a to nejen o Vá-
nocích. Inspiraci pro dárky můžete nalézt i u značky Moser, která 
letos oslavila 160 let od vzniku. Při této příležitosti spojili síly sou-
časní mistři skláři se sklářskými výtvarníky a designéry, aby vytvo-
řili výroční kolekci MOSER 2017, která se inspiruje nejúspěšnějšími 
a nejvýznamnějšími díly v historii sklárny Moser. Také každý šperk 
potěší. Do oblíbené renomované sítě prodejen s luxusními trendy, 
největší sítí značkových obchodů se šperky a hodinkami u nás, 
vás prostřednictvím našich stran zvou Klenoty Aurum. Oblíbeným 
a potřebným dárkem mohou být bezesporu také kanadské diáře Pa-
perblanks. Letos je tomu právě 25 let, co přináší do každodenního 
života řemeslné zpracování a krásu diářů a zápisníků. Značka byla 
vytvořena s původním záměrem, aby pomohla udržet dědictví knih 
i v naší moderní době. Inspirace na vánoční dárek pro ženy i muže 
naleznete jistě také u kosmetické značky Kiehl´s. Pro ty s romantic-
kou duší i pro děti a vnoučata vám představujeme v našem před-
vánočním vydání značku Craftholic, která může být jak plyšovou 
hračkou, tak originálním polštářkem a designovým doplňkem do 
interiéru. A kdyby přece jen jste ten „Dárek“ nikde nenašli, začněte 
ho třeba vyrábět, tak jako manželé Bílkovi, kteří vlastně z potřeby 
vytvořili značku CRÉER. Z neobvyklé směsi betonu dnes pod touto 
značkou vyrábějí jedinečné bytové a koupelnové doplňky umělecké 
kvality. Naše stránky mají být takovým nenápadným apelem na čes-
kou hrdost, poukázáním na to, že i u nás je co obdivovat. A je jedno, 
jestli jde o značky, které založil už předek současného vedení a nebo 
o značky vzniklé před několika málo lety. 

Těm, se kterými jsem se letos potkala, děkuji za spolupráci v tomto 
roce. Na ty, jejichž příběhy ještě neznám, se samozřejmě těším a bude 
mi ctí, když se s námi o ně podělíte.

Připíjím na nejkrásnější svátky v roce, ať jsou krásnými ve Vašich 
srdcích! Ať máte vedle sebe někoho, kdo Vám bude naslouchat, a ať 
díky tomu zjistíte, že na světě je vlastně nádherně… to vše Vám přeji 
i s celým týmem, který pro vás náš časopis tvoří!
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Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Toto vydání čtěte
se svým telefonem v ruce!
Pod obrázky označenými ikonkou CP jsou nahraná 
virtuální sdělení. Můžete si je prohlédnout přes telefon. 
Aplikaci CP Clicker si snadno a zdarma stáhněte!

STÁHNI  
CP Clicker  
z iTunes® nebo 
Google PlayTM

SPUSŤ  
a namiř  
na reklamní 
sdělení

SURFUJ  
a sdílej  
další  
virtuální obsah

SEJMI 
vybraný 
záběr

Vysočina Convention Bureau
Na Stoupách 144/3 l 586 01 Jihlava

Tel.: +420 734 691 423 l E-mail: info@vysocinaconvention.cz
www.vysocinaconvention.cz

Vysočina
místo setkávání
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Plánujete seminář, konferenci  
nebo firemní teambuilding?
Ideální volbou je Vysočina
Reportáž z Vysočiny v našem minulém vydání představovala zámky a zámecké hotely tohoto poctivého 
kraje, který najdete uprostřed České republiky. Také proto tady můžete pořádat profesionální firemní 
akce. A jaké máte možnosti? Za podpory regionální kanceláře Vysočina Convention Bureau jsme pokračo-
vali v mapování a tentokrát jsme se vydali do typicky kongresových sálů s většími kapacitami, které tato 
turisticky opomíjená, ale půvabná krajina s hlubokými lesy a ryzí přírodou ukrývá. Na své cestě jsme na-
vštívili unikátní konferenční prostory Vysočiny, které nás přesvědčily, že Vysočina je tím pravým, a hlavně 
strategickým místem pro kongresový turismus. Všechny hotely, které budeme zmiňovat, zajišťují nadstan-
dardní služby pro firemní setkávání, konference i další business eventy, samozřejmostí jsou malé i velké 
jednací sály s veškerým moderním vybavením a potřebnou technikou. Nechte se tedy inspirovat naším 
neúplným přehledem, a pokud budete přemýšlet o akci pro firemní partnery z celé republiky, vězte, že 
Vysočina je správná volba.

Na strategickém místě, na půli dálniční cesty 
z Prahy do Brna, vznikl nový moderní EA Bu-
siness Hotel Jihlava****. Ač v samém centru 
Jihlavy, přesto v klidném místě, mohou mi-
lovníci industriálního stylu obdivovat hotel 
s kongresovým centrem. Vznikl přestavbou 
budov areálu bývalé tabákové fabriky, pozdě-
ji továrny Tesla z druhé poloviny 19. století. 
Původní účel budov připomínají zachované 
interiérové prvky, které objevíte jak v konfe-
renčních prostorách, tak v prostorách hotelu 
i na pokojích. Původní fabriku pamatují nos-
né litinové sloupy, kamenná ostění, schodiště 
nebo zábradlí. Jsou citlivě zakomponovány 
do moderního stylu interiéru. Hotel, kongre-
sové centrum i restaurace mají každý svoji 
samostatnou budovu, přesto jsou propojeny 
a můžete se mezi nimi pohybovat suchou 
nohou.

EA Business Hotel Jihlava****
Kapacitou svých konferenčních sálů, sa-

lónků, jednacích místností je EA Business 
Hotel Jihlava**** předurčený zejména pro 
konání konferencí, sympózií, seminářů, fi-
remních akcí, školení, obchodních jednání 
i společenských akcí nebo také rodinných 
oslav. Nabízí velký konferenční sál, osm 
jednacích místností a tři prostorná před-
sálí. Největší sál Edison má kapacitu až 150 
osob v divadelním uspořádání. Unikátní je 
především v tom, že je do něj možné vjet až 
třemi vozy – i dodávkami. Ze sálu máte pří-

mý vstup do garáží, což přímo vybízí k před-
váděcím akcím automobilů. Účastníci Vaší 
akce najdou místo k parkování v podzem-
ních garážích a k přenocování je k dispozi-
ci hotel v sousední budově. Najdete v něm 
moderně zařízené pokoje i apartmá – vše 
s kapacitou 115 lůžek. Komplexní služby 
doplňuje restaurace Jihlavský Parlament se 
135 místy, barem, krytou letní terasou a od-
počinkovým výhledem do vnitřního areálu 
plného zeleně. Ten mohou firmy využívat 
i pro nejrůznější teambuildingy.

Z široké nabídky osmi jednacích sálů si 
vybere snad každý organizátor akce. Dva 
salonky pojmou do 50 osob školně, dva ideál-
ně 20 účastníků, jeden 15 a jeden do 10 osob. 
Každý salonek navíc nese jméno po nějakém 
vynálezci. V předsálí se u jednotlivých salonků 
mohou návštěvníci o daném vynálezci něco 
dozvědět ze stručného životopisu a prohléd-
nout si fotografe vynálezů. Industriální styl je 
zde zkrátka dotažen do nejmenších detailů. 

Počet jednacích sálů: 9

Počet pokojů: 56

Lůžková kapacita: 115

Divadelní kapacita největšího sálu: 150 osob

Třebíč, druhé největší město Vysočiny, na-
jdete takřka uprostřed republiky. Proto i díky 
dobré dostupnosti z dálnice D1, je ideálním 
místem pro pořádání konferencí, seminářů, 
kurzů a firemních prezentací. V roce 2014 
prošel Hotel ATOM rozsáhlou rekonstrukcí, 
během které došlo k přebudování a rozšíře-
ní původních salonků na multifunkční sál až 
pro 400 osob.

Byl původně vybudován v osmdesátých 
letech minulého století jako zázemí jaderné 
elektrárny Dukovany. V té době se sem hod-
ně lidí z celé republiky stěhovalo za prací 
a aby měli v začátcích kde bydlet, měli mož-
nost se ubytovat v tomto hotelu. Později se 

elektrárna rozhodla nemovitost prodat. Už 
čtyři roky má hotel v pronájmu současná 
ředitelka Kateřina Horká, která ho se svým 
týmem postupně revitalizuje. Postupně tak 
zrekonstruovali ubytování, následně restau-
raci se zázemím, a nakonec vybudovali kon-
gresový sál, terasu a garáže. 

Klimatizovaný sál s kapacitou až 250 osob 
na sezení při uspořádání třída nebo 400 
osob při divadelním uspořádání nabízí vše 
potřebné pro úspěšný průběh jakékoli akce. 
V moderně vybavených prostorách nechybí 
podium, vestavěné dataprojektory a plátna, 
flipcharty či ozvučení pro mluvené slovo. 
Dokonalé zatemnění zaručují elektricky ovlá-
dané žaluzie.

Díky systému posuvných zvukotěsných 
příček lze sál dle potřeby rozdělit až na pět 
učeben, z nichž každá má kapacitu 30–50 
osob. Variabilita umožňuje upravit velikost 
prostor dle přání zákazníka. Oddělené pro-
story mohou navíc díky vlastním přístupo-
vým cestám fungovat souběžně. Veškeré kon-
ferenční prostory mají bezbariérový přístup.

Hotel ATOM disponuje 190 lůžky v kom-
pletně zrekonstruovaných jednolůžkových 

až třílůžkových pokojích s moderním de-
signem. Vybírat můžete pokoje v několika 
standardech. Další kapacitu ubytování lze 
zajistit v partnerských zařízeních ve městě. 
Před hotelem se nachází velké neplacené 
parkoviště pro osobní vozy a autobusy. Par-
kování je možné také v hotelové garáži.

Ovšem nejsilnější stránkou hotelu je mla-
dý tým ve vedení, který má osobní přístup ke 
všem organizátorům akcí. Žádný požadavek 
zde není problém. 

Hotel je vzdálen deset minut chůze od 
centra města a památky UNESCO – Židovské 
čtvrti, která i s tamější synagogou a následně 
židovským hřbitovem stojí rozhodně za ná-
vštěvu.

Pivovar Dalešice určitě znáte, jenom si to 
možná ani neuvědomujete. Všichni jsme ho 
viděli ve slavném filmu Postřižiny, který se 
v Dalešicích natáčel.

Samotný pivovar byl založen nejpozději 
roku 1729 a fungoval více méně nepřetr-
žitě až do 70. let 20. století. V květnu roku 
1980, kdy byl již tři roky zavřený, si místo 
vybral režisér Jiří Menzel pro natáčení 
svého filmu Postřižiny a poté následovalo 
dlouhé období chátrání – až do roku 1999, 
kdy ho v zuboženém stavu koupili současní 
majitelé. Pivovarský areál měl velké štěstí – 
díky jejich ohromnému nadšení, energii 
a umu proběhla citlivá rekonstrukce, při 
které byl zachován původní ráz budov 
a podařilo se pivovar navrátit původnímu 
účelu – od roku 2002 se v Dalešicích znovu 
vaří pivo. 

Součástí areálu je unikátní Muzeum ra-
kousko-uherského pivovarnictví. Nápaditě 
opravenou tváří se pyšní celý areál včetně 
pivovarského sálu. A to se již dostáváme 
k prostoru vhodnému pro pořádání velkých 
firemních akcí a eventů. 

Pivovarský sál situovaný v části původní 
sladovny je možné upravit podle konkrét-
ních požadavků na plánovanou akci pro 20 
až 120 osob. Součástí sálu je samostatný vý-
čep, k dispozici je dataprojektor s plátnem, 
wifi připojení a flipchart. Na sál přímo na-
vazuje část zahrady s možností venkovního 
posezení, kde je k využití gril s udírnou a do-
statečně velký prostor pro venkovní team-
buildingové aktivity. 

Stejný duch historie na vás dýchne v Mod-
rém pokoji, kde mimo jiné zasedala filmová 
správní rada pivovaru. Stylová jednací míst-
nost je dnes určena pro menší skupiny (do 
15 osob) a poskytuje příjemné soukromí 
v prvním patře historické budovy pivovaru. 
Jedno z oken směřuje do pivovarské zahrady 
a druhé na nádvoří. 

Firemní akce v Dalešickém pivovaru mo-
hou mít velmi zajímavý a netradiční dopro-
vodný program. Ať již je to návštěva zmíněné-
ho muzea ve staré části pivovaru, prohlídka 
nového provozu, původních středověkých 
sklepů s ochutnávkou piva přímo z tanků 
nebo si můžete užít program v duchu filmu 
Postřižiny včetně zabijačky. 

Součástí areálu je také restaurace, která 
připravuje kompletní občerstvení po celou 
dobu konání akce. Ubytování v pivovaru je 

zajištěno v 18 pokojích s celkem 55 lůžky. 
Parkování je možné přímo na pozemku pi-
vovaru. Všude v prostorách je připojení k in-
ternetu. Původní ráz pivovaru na vás dýchne 
z každého koutu, pobyt vás tak trochu přene-
se do historie, ale již s výdobytky moderních 
vymožeností. 

Hotel ATOM

Pivovar Dalešice

Počet jednacích sálů:  
1 s možností předělení až na 5 menších

Počet pokojů: 99

Lůžková kapacita: 190

Divadelní kapacita největšího sálu: 400 osob

Počet jednacích sálů: 2

Počet pokojů: 18

Lůžková kapacita: 55

Divadelní kapacita největšího sálu: 120 osob



Vysočina

4 5

Více náklady na uspořádání akce na odlehlej-
ším místě hrají při rozhodování svou roli. Ne 
každý si uvědomí, že při jednom stu účastní-
ků mohou snadno přesáhnout i 50 000 Kč. 

Ideální dostupnost (necelou hodinu od 
Prahy a 75 minut od Brna) nabízí Konferenč-
ní hotel Luna v Ledči nad Sázavou. Rozsáhlý 
hotelový areál s mnoha možnostmi najdete 
uprostřed nádherných lesů na břehu rybníka.

Konferenční centrum s největším sálem 
až pro 220 osob a celkem 12 jednacími pro-
story nabízí všechny místnosti s denním 
světlem a nádherným výhledem na rybník 
nebo do lesa. Odpovídající technika, jako 
stropní projektory, elektrická plátna a rychlé 
wifi připojení, je samozřejmostí.

Prostorná restaurace, restaurační salonek, 
dvě samostatné terasy, bar i další zastřešené 
venkovní prostory nabízí velmi dobré záze-
mí i pro souběh více menších akcí.

Kromě klasických, převážně dvoulůžko-
vých hotelových pokojů až pro 155 osob na-
bízí jako netradiční alternativu i deset čtyř-
lůžkových chatiček s wifi. K dispozici jsou 
i rozsáhlé parkovací plochy.

Protože však hosté nejezdí jen za prací, 
nabízí hotel Luna řadu možností, jak strávit 
volný čas. Wellness disponuje vnitřním bazé-
nem, vířivkou, třemi druhy saun a masážemi. 
Venku naleznete nádherné přírodní devíti-
jamkové discgolfové hřiště, kurty s umělým 
povrchem, rybník a třeba také fotbalové 
hřiště.

Fabrika hotel Humpolec se nachází na strate-
gickém místě ve středu republiky u dálnice 
D1. Je tak vhodným místem pro pořádání 
jednání, školení, firemních prezentací, pra-
covních nebo společenských setkání pro 
účastníky sjíždějící se z celé České republiky. 

Pro tyto příležitosti je hotel ideálně uzpů-
soben. Může nabídnout celkem osm sálů, 
z nichž největší pojme až 180 osob. Konfe-
renční sály jsou plně klimatizovány a jsou vy-
baveny moderní audiovizuální a prezentační 
technikou. V celém objektu je bezbariérový 
přístup. Sály jsou prostorově variabilní, lze 
je oddělit, anebo vzájemně propojit mobilní 
akustickou příčkou. Tato variabilita je praktic-
ká např. při větších školeních, kdy je možnost 
pracovat po část dne v oddělených týmech, 
z nichž každý má k dispozici vlastní prostor. 

Také nabídka doprovodného programu je 
tady široká. Tým hotelu vždy zajistí vše dle 
představ klientů. Ve Fabrika hotelu se nachá-
zí fitness zóna, wellness s vířivkou a saunou 
nebo si klienti mohou vybrat z široké škály 
masáží. Pro účastníky akcí je na výběr i řada 
sportovních nebo zábavních aktivit, které se 
mohou odehrávat uvnitř i mimo hotel. Po-
kud se klientům zalíbí program v blízkém 
okolí, zajistí hotel dopravu tam i zpět. V mi-
mosezoně jsou zde organizovány nejrůznější 
teambuildingy. Horkou novinkou je venkov-
ní stan, kde mohou být hostům zajištěny 

coffee breaky, večeře, ale i opékání buřtů, 
ledový bar nebo jiná zábava dle přání. 

Co se ubytovací kapacity týče, hotel dispo-
nuje 40 lůžky v 19 pokojích, možností je roz-
šíření kapacity o šest přistýlek. Je možné za-
jistit ubytování až pro 150 osob ve spolupráci 
s partnerskými hotely v těsné blízkosti Fabrika 
hotelu. Hotely vše zajistí ve vlastní režii a orga-
nizátor akce se nemusí o nic starat. Parkovací 
kapacita je jak v podzemní garáži, tak na vlast-
ním venkovním stání hned u hotelu.

Tým hotelu Fabrika soustavně pracuje na 
různých vylepšeních – svědčí o tom rozší-
ření konferenčních místností, nabídky well-
ness i neustálé obměny stravování. V součas-
né době je v řešení např. navýšení ubytovací 
kapacity nebo dalšího prostoru pro stravová-
ní. A především se vždy snaží přemýšlet za 
organizátory, radí a doporučují. Zkrátka tým 
hotelu dbá na to, aby v nich měl organizátor 
oporu po celou dobu – od plánování akce až 
po její uskutečnění. 

Na Vysočině, na spojnici mezi Jindřichovým 
Hradcem a Pelhřimovem, se nachází maleb-
né městečko Žirovnice. V samém středu měs-
tečka kousek od žirovnického zámku posta-
vili v roce 2011 současní majitelé nový hotel 
Artaban. Jeho název souvisí s legendou o Ar-
tabanovi, který měl být čtvrtým mudrcem, 
jenže na místo setkání se známou trojicí K+M 
+B dorazil pozdě. Artaban, mudrc z Ekbata-
nu, prodal všechen svůj majetek a koupil za 
něj rubín, safír a perlu, aby jimi uctil Krále 
králů, ovšem cestou na místo určení činil 
dobrodiní, a tak se k cíli dostal zcela jinými 
cestami. To má pomyslnou spojitost i s hote-

Hotel Artaban

Konferenční hotel Luna:
čistá příroda i skvělá dostupnost

Fabrika hotel Humpolec

Hotel Brixen

Počet jednacích sálů: 1

Počet pokojů: 34

Lůžková kapacita: 67

Divadelní kapacita největšího sálu: až 40 osob

Počet jednacích sálů: 3

Počet pokojů: 30

Lůžková kapacita: 76 

Divadelní kapacita největšího sálu: 120 osob

Počet jednacích prostor: 12

Počet pokojů: 69

Lůžková kapacita: 155 – 195

Divadelní kapacita největšího sálu: až 220 osob

lem - přesto, že se vydali jinou cestou, došli 
také ke správnému cíli.

Hotel Artaban poskytuje veškerý komfort, 
servis, zázemí a ideální podmínky pro firemní 
akce. Dle velikosti a typu akcí nabízí čtyři kon-
ferenční prostory, které jsou vybaveny flip-
chartem, projektorem, plátnem, ozvučením, 
mikrofony a samozřejmě internetem. Jeden 
velký sál s kapacitou divadelního uspořádíní 
pro 120 osob lze rozdělit na dva sály – pro 60 
osob a 40 osob. Pro menší akce je k dispozici 
salónek s celkovou kapacitou 20 osob Menší 
z konferenčních prostor se nachází rovněž 
v přízemí hotelu a disponuje kapacitou až 30 
osob. Praktické je, že všechny školicí místnos-
ti mají přímý východ ven. Hotel má kapacitu 
30 pokojů. Po náročném školení lze pro re-
laxaci využít i wellness (masáže, whirlpool, 
saunu, infrasaunu, solárium). Volný čas si mů-
žete užít třeba na bowlingu. Relax pak určitě 
umožní prohlídka místního zámku, pivovaru 
nebo muzea perleti a řemesel. Teambuilding-
ové akce navíc může oživit ukázka a možnost 
na vlastní kůži si vyzkoušet, co obnáší kovář-

ské řemeslo přímo u mistra kováře. Přitom 
práci můžete spojit s bohatým rautem a dob-
rým pitím. Milovníky vína zase potěší hotelo-
vý vinný sklípek a možnost degustovat s hote-
lovým someliérem. V létě je k dispozici také 
střešní terasa s barem, kde je možné ochutnat 
různé speciality přímo z grilu.

 V hotelu Artaban najdete vše, co od firem-
ní akce očekáváte, s důrazem na kvalitu a pří-
jemnou atmosféru.

Přibližně 20 km od sjezdu z dálnice D1 na 
stém kilometru od Prahy leží Havlíčkův 
Brod. Městečko spjaté s životem Karla Havlíč-
ka Borovského, který se narodil a dětství strá-
vil v nedaleké vesničce Havlíčkova Borová, 
kde je dodnes v jeho rodném domě muzeum. 
Hotel Brixen, který v Brodě po několikaleté 
odmlce obnovil svůj provoz v lednu loňské-
ho roku, nese jméno po alpském městečku, 
kam byl K. H. Borovský vyslán rakousko-
-uherskou mocností do vyhnanství, aby pře-
stal psát a bojovat proti režimu. Hotel Brixen 
se nachází v klidné rezidenční části Havlíč-
kova Brodu. Byl postaven ve druhé polovině 
devadesátých let minulého století. Dnes ho 
vlastní a provozuje akciová společnost Bri-
xen, která má v plánu hotel po etapách citli-

vě renovovat, ctít odkaz a přibližovat hostům 
život a dílo K. H. Borovského. A že vykročili 
správnou cestou, o tom svědčí hotelové oce-
nění Czech Hotel Awards: Hotel roku 2017 za 
region Vysočina.

Součástí hotelu je plně vybavená konfe-
renční místnost s kapacitou 40 osob (flip-
chart, dataprojektor, dvě velikosti plátna, 
barevná tiskárna, TV, klimatizace). Součástí 
konferenčního servisu je zajištění stravování 
formou cateringu (coffee break, oběd, ve-
čeře). Ubytovací kapacita hotelu je 67 lůžek 
v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích 
a v apartmánech. V hotelu je připojení wifi 
zdarma a za hotelem bezplatné parkoviště 
pro 18 aut.

Současní majitelé hotelu si zakládají na 
individuálním přístupu ke klientům a na 
klidném prostředí. Ubytovaní hosté mají na 
výběr velké množství výletů do okolí, které 

Kompletní servis a pomoc při orientaci v nabídce konferenčních 
prostor na Vysočině Vám bezplatně poskytne kancelář Vysočina 
Convention Bureau, člen Czech Convention Bureau, která naše 
putování po Vysočině organizačně zajišťovala. 

www.vysocinaconvention.cz

Počet jednacích sálů: 8

Počet pokojů: 19

Lůžková kapacita: 40 (+ 6 přistýlek). Možnost 
zajištění ubytování až pro 150 osob ve spolu-
práci s partnerskými hotely v těsné blízkosti

Divadelní kapacita největšího sálu: 180 osob

je bohaté na hrady, zámky i na nádherné pří-
rodní scenérie. Můžeme jmenovat například 
hrad Lipnice nad Sázavou, zámek ve Světlé 
nad Sázavou, hrad Ledeč nad Sázavou, zá-
mek ve Žďáru nad Sázavou i tamější památ-
ku UNESCO – Zelenou horu, k turistickému 
výšlapu lákají Žďárské vrchy a k procházce 
přehrada Želiv nebo peřejnatý úsek Sázavy 
– místo mládí Jaroslava Foglara – Stvořidla. 
Hosté hotelu navíc můžou s organizační 
podporou pracovníků Brixenu putovat po 
stopách Karla Havlíčka Borovského.
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Sága rodu Christoflů
V roce 1842 získal Charles Christofle, původ-
ní profesí klenotník, patent na nově objeve-
ný postup postříbřování pomocí elektrolýzy. 
Od tohoto okamžiku se rozhodl zaměřit na 
umění stříbrnictví. Během krátké doby si 
Christofle získal reputaci výjimečného vý-
robce stříbrných předmětů pro vysoce pres-
tižní klienty, mezi které patřili i Ludvík Filip. 
Také Napoleon III. si objednal veškeré své 
reprezentativní stříbro právě u firmy Chris-
tofle. Společnost měla významné zákazníky 
i ze zahraničí, například mexického císaře 
a ruského cara. Se zdokonalením techniky 
galvanického postříbřování Henri Bouilhe-
tem, synovcem zakladatele, se firma zhostila 
i takových zakázek jako vybavení vagónu pa-

peže Pia IX., výroby sochy na střeše pařížské 
opery, vybavení jídelny pro první třídu zao-
ceánského parníku Normandie nebo výroby 
tzv. Nawabského lůžka v reálné velikosti s ve-
lice realistickými ženskými postavami, po 
jedné na každém rohu lůžka.

„Je pouze jeden druh kvality, 

ta nejlepší“ 
Charles Christofle

Vycházejíc ze svých téměř dvousetletých dě-
jin a zkušeností, nenavrhuje Christofle jen 
nové kolekce pro každodenní stolování a de-
korace interiérů, ale i širokou paletu okras-
ných předmětů a módní doplňky, zejména 

šperky. Ze značky luxusního nádobí se Chris-
tofle přeměnil ve světovou luxusní značku vy-
cházející z “ducha stříbra”, jejímiž základními 
hodnotami jsou design, elegance a smělost.

O výsadním postavení Christofle svědčí 
i přízeň světových designerů, pro něž je spo-
lupráce s touto společností ctí a prestižní re-
ferencí. V portfoliu značky tak lze nalézt ne-
jen klasické historizující kolekce, vycházející 
z inspirace uměleckými slohy od renesance 
po funkcionalismus, ale i vysoce moderní 
kreace současných umělců, jako jsou např. 
Andrée Putman, Marcela Wanderse, Richard 
Hutten nebo Karima Rashida. Společnost 
podporuje také tvorbu mladých, od roku 
2007 sponzoruje Master Luxury univerzity 
ECAL, účastní se na projektu Meet my Project.

Inovace k ochraně  
stříbrných povrchů
Výrobky Christofle jsou „rodinným stříbrem“, 
které se dědí z generace na generaci. Stříbro 
může být náročné na údržbu, protože reagu-
je s kyslíkem a ne každý oceňuje přirozenou 
platinu jako osobitý znak tohoto ušlechtilého 
materiálu.

Protože společnosti Christofle vždy zále-
želo na nejvyšší míře spokojenosti zákazníků 
a náležité péči o výrobky, nabízí i kompletní 
řadu přípravků určených k péči o stříbro. 
Odborníci v normandském Yainville vyvinu-
li nový postup úpravy nejjemnějšího stříbra 
zpomalující nežádoucí proces oxidace a dali 
mu příznačné jméno Silverever. Jedná se 
o neviditelný transparentní nanofilm na po-
vrchu stříbra, který je činí dlouhodobě odol-
né vůči vlhkosti a působení vzduchu.

Nepřeberné množství
krásy Christofle
Šíře portfolia značky Christofle je obrov-
ská. Její katalog čítá na 4000 položek, které 
pokrývají všechny oblasti umění žít: domá-
cí příslušenství, nádobí, nábytek, šperky, 
manžetové knoflíčky, krabice, kancelářské 
doplňky a kusy Haute Orfèvrerie... Značka 
nabízí nápady na dárky pro všechny věkové 
kategorie a chutě, od kosmického náhrdel-
níku pro teenagery až po futuristický svícen 
pro trendové maminky.

Svou originalitou oslnila řada MOOD uve-
dená na svět v roce 2015. MOOD se střetává 
s tradičními principy nádobí a přináší nový 
koncept: kompaktní a dekorativní kusy vej-
covitého tvaru. Řada Mood obsahuje novou 
postříbřenou sadu příborů pro 6 osob. Zahr-
nuje i variantu Mood Precious se stojanem 
z měděného nerezu, která je velmi originální 
a jemná. Její měděné odlesky naleznete i ve 
stojanu s šesti čajovými lžičkami pozlacený-
mi 18tikarátovým růžovým zlatem.

Christofle&šperky
Úspěšná diverzifikace ve světě šperků od 
roku 2005 díky sbírkám z mincovního stří-
bra a zlata s originálním podpisem návrhá-
řů byla skutečně strategickým zacílením 
značky Christofle na francouzský trh. Jed-
noduché a elegantní šperky jsou určeny pro 
moderní a aktivní ženy, které oslavují život 
každý den. V listopadu 2015 otevírá společ-
nost v Paříži na adrese 56 rue du Four bu-
tik věnovaný výhradně výhradně šperkům. 
V témže roce dvě nové kolekce rozšířily es-
tetický slovníček šperků značky Christofle: 
Duo Complice (kombinace stříbra a kůže 
přináší eleganci, flexibilitu a zdokonalení) 
a diamanty Idole. 

Unikátní koncept butiků 
Jedna z neustále rostoucích silných stránek 
společnosti je distribuční síť v těch nejlep-
ších místech pokrývajících celý svět. V sou-
časnosti vlastní společnost více než 900 ma-
loobchodních a velkoobchodních prodejen. 
Od roku 2012 byl nejen ve Francii, ale i po 
celém světě zaveden nový koncept butiků, 
vycházející z tvaru šestiúhelníku a včelího 
plástu. Trvalá politika neustálé renovace bu-
tiků (Passy, Royale a Opera v Paříži, Lyonu, 
Milánu, Bruselu, Miami, Dubaji...) byla nasto-
lena v roce 2015. Unikátním konceptem je 
Studio Christofle v sousedství Melrose Place 
v Los Angeles, jehož interiér se každý rok 
kompletně upravuje.

Značku Christofle na českém  
a slovenském trhu oficiálně zastupuje 
společnost Potten & Pannen - Staněk, 
která letos slaví 25. výročí působení  

na českém trhu. 

Produkty Christofle jsou dostupné  
v její prodejně na Újezdě.  

Vybrané produkty najdete také na 
e-shopu www.vasekuchyne.cz.

DUCH STŘÍBRA
Design, elegance, smělost i vizionářství, to jsou základní hodnoty, které ctí společnost Christofle od svého 
založení až do současnosti. Téměř dvousetletá historie a zkušenost v oblasti užitého umění, dokonalá 
řemeslnost, stylová vytříbenost, technologické inovace, estetické vizionářství a další cenné atributy povyšují 
každou kolekci Christofle na funkční umělecké dílo. Rodiny Bouilhetů a Christoflů založily společnost Christofle 
v roce 1830 a vlastnily ji až do roku 2004. Díky své výrazné osobitosti rozšířil zakladatel Charles Christofle a jeho 
následovníci značku po celém světě. Posláním společnosti Christofle je vnést do života světlo. Značka Christofle 
je oblíbeným doplňkem pro milovníky krásných věcí, kteří si užívají jak výjimečné události, jako jsou třeba svatby, 

tak každodenní radosti, neformální oslavy, výročí a podobně.
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„Kvalita našich výrobků je znakem respektu,  
lásky a zodpovědnosti vůči zvířatům.“

Nadine Trautwein, CEO, HUNTER International GmbH

nou losí kůži a nově, jako jediná firma v obo-
ru, i kůži z chráněných severoamerických bi-
zoních farem. Zvláštní kapitolu tvoří výrobky 
z kůží německých farem s EKO certifikací, 
které jsou činěny a probarvovány výhradně 
ekologickými činidly rostlinného původu. 
Zajímavostí, která dosvědčuje renomé HUN-
TER, je i skutečnost, že jako jediný výrobce 
chovatelských potřeb disponuje oprávně-
ním užívat pro své výrobky označení „Cry-

stallized with Swarovski“, neboť pro aplikaci 
křišťálů této značky do svých obojků vyvinul 
vlastní inovativní postup.

Významnou kategorií v produkci HUNTER 
jsou pelíšky a postýlky pro psy. I pro ně je 

příznačný důraz na využívání prémiových 
materiálů, vysokou úroveň technického pro-
vedení a promyšlenost všech aspektů užívání 
a následné péče. Pelíšky proto mají vyjímatel-
né oboustranné polštáře a lze je rozložit pro 
snadné praní v pračce. 

Vybrané typy jsou navíc opatřeny patento-
vanými ochrannými povrchy SilverPlus® 
a BionicFinish®, které potlačují množení 

bakterií a zabraňují pronikání vlhkosti a ne-
čistot do tkaniny. Není tím dosaženo jen 
zdravějšího prostředí pro mazlíčka, ale tako-
vé psí postýlky nejsou ani cítit, což páníčci 
samozřejmě kvitují. Koneckonců ani oni 
nestojí mimo pozornost výrobce, sledující-
ho aktuální trendy, kterým dekory pelíšků 
a s nimi ladících misek a podložek pravidel-
ně přizpůsobuje. 

V České a Slovenské republice zastupu-
je od roku 2012 značku HUNTER firma  
just your friend... HUNTER, patřící do skupi-
ny Potten & Pannen - Staněk. 

Ta mimo jiné stojí za vytvořením vůbec prv-
ního monobrandového butiku HUNTER 
na světě, který se stal vzorem pro vytvoření 
vlastní globální retailové sítě tohoto němec-
kého výrobce. 

just your friend... HUNTER najdou majitelé 
čtyřnohých mazlíčků, kteří vyžadují nejvyšší 

možnou kvalitu, od roku 2012 na pražském 
Újezdu, v bratislavském CENTRALU (2014), 
ve floridském Fort Lauderdale (2015) a od 
letošního léta i na Vinohradské 39 v Praze, 
kde firma realizovala velkorysý projekt podle 
návrhu architekta Martina Franka. 

Na 110 m2 nabízí vinohradský butik vedle 
komfortního prostředí a komplexního sor-
timentu Hunter ještě něco navíc – odděle-
nou sekci vybraných ultraprémiových krmiv 
a pamlsků. Páníček se tedy může zastavit 
pokaždé, když chce kočičce nebo pejskovi 
udělat radost zdravou a kvalitní dobrůtkou. 
Zážitek z nakupování umocňuje velká TV 
stěna s projekcí představující benefity kon-
krétních produktů, možnost výběru z kata-
logů a vyzkoušení přímo na místě, pamlsek 
a voda pro pejsky či občerstvení pro jejich 
majitele.

just your friend... HUNTER

• Újezd 35, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

• Vinohradská 39, 120 00 Praha 2

• CENTRAL, Metodova 6, 821 08 Bratislava

• The Galleria, 2414 E. Sunrise Blvd.,  
 FL 33304 Ft. Lauderdale

www.justhunter.cz

just your friend... HUNTER

S příchodem dcery zakladatele, paní Na-
dine Trautwein, v roce 2000 zaznamenal 
rodinný byznys nový růst a rozšíření port-
folia o psí pelíšky, hračky, misky, oblečky, 
cestovní potřeby a další, ale také o výrobky 
pro kočky. 

Od roku 2007 je značka HUNTER zastoupena 
na všech kontinentech, její katalog obsahuje 
více než šest tisíc SKU a zaměstnává přes dvě 
stě pracovníků, které spojuje entusiasmus 
a láska ke zvířatům. 

Jádrem sortimentu HUNTER zůstávají i dnes 
ikonické, ručně vyráběné obojky a vodítka, 
pro něž Rolf Trautwein vyvinul vlastní vý-
robní technologii. Kombinace tradičních ře-
meslných postupů, příznačné německé pre-
ciznosti a používání výhradně prémiových 
evropských surovin dává vzniknout výrob-
kům, které jsou krásné, vysoce funkční a ze-
jména respektují pohodlí a bezpečnost psů. 

Kromě standardních usní využívá HUNTER 
i jemné, rafinovaně probarvené nappy, vzác-

Mistr sedlář a milovník psů Rolf 
Trautwein si v roce 1980 splnil svůj 
sen a založil v německém Bielefeldu 
firmu vyrábějící kvalitní kožené 
doplňky pro psy. Ručně šité obojky 
a vodítka si mezi chovateli rychle 
získaly pozornost a oblibu a HUNTER, 
který se stal synonymem kvality 
a řemeslné preciznosti, rychle 
expandoval i do zahraničí. 
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Příběh českého zastoupení 
Příjmení této úspěšné podnikatelky Inny 
Craft je skutečně čistě náhodně shodné s ná-
zvem značky, ale její ztotožnění s ní a nad-
šení pro Craftholic plyšáky je jistě osudové. 
Má ráda Východ a chtěla přivézt do Evropy 
něco z něho, co tady není. Hledala inspirace 
na internetu a narazila na značku Craftholic. 
Se svým společníkem Ing. Davidem Myšá-
kem získali exklusivní zastoupení značky pro 
Českou republiku, Slovensko, Německo, Ra-
kousko a Švýcarsko a dovezli první kamion. 
Následně založili e-shop a ukazovali produkty 
na POP–UP stáncích v nákupních centrech. 
V pražské pasáži Černá růže jsme si pořídili 
první kamenný značkový obchůdek a pevný 
stánek v Palladiu. Strategickým krokem v uvá-
dění značky na trh bylo obchodní spojení 
s majitelkou značky Scan Quilt - Ing. Ivanou 

Poměrně mladá, a přesto si již v Asii vybudovala mánii, je nesmírně oblíbená v Anglii či Francii… Craftholic, japonská značka 
designových hraček vznikla ve vyhlášeném interiérovém a lifestylovém studiu Accent v Tokiu v roce 2008. Craftholic nejsou 
jen neodolatelné plyšové hračky pro malé, ale přináší potěšení i dospělým především jako originální polštářky a designový 
doplněk do interiéru. I v Čechách si můžete díky Ing. Inně Craft a její společností Korex s.r.o tyto roztomilé plyšáky koupit. 
Pokud si nevíte rady s dárkem pro dítě nebo i již odrostlejší romantickou duši či milovníka interiérových doplňků, pak plyšáci 
a další rozšířený sortiment značky Craftholic jsou tím správným předvánočním tipem.

Plyšová hračka,
nebo designový polštářek?

Šachovou. A tak do jejich řetězce prodejen 
po celé republice dnes dodávají produkty 
Craftholic. Scan Quilt má výhradní právo na 
prodej některých kolekcí, které je možné 
zakoupit pod názvem Friend – Craftholic 
pouze v jejich kamenných obchodech nebo 
na e-shopu https://www.scanquilt.cz/hracky-
-craftholic. Nově si mohou zákazníci koupit 
Craftholic také ve vlastním obchodě značky 
na Chodově a na Černém Mostě. Společnost 
Korex se značkou Craftholic vstoupila na 
německý trh a otevřela tam první kamenný 
obchod v nákupním centru s největším vá-
nočním stromem v Düsseldorfu - Schadow-
-Arkaden. Tam si jistě značka získá také rychle 
oblibu, protože jak je známo, právě v tomto 
městě žije velká japonská menšina. Kdo by 
však nechtěl jezdit do nákupních center, 
může si plyšáka opatřit i na oficiálním webu 
společnosti – www.craftholic.cz/eshop.

We Love Hugs! 
RAB, SLOTH, KORAT a LORIS jsou tvorové 
z věčně zelené planety Crafter, kteří se roz-
hodli navštívit Zemi a navázat přátelský kon-
takt s člověkem. Bez ohledu na věk či pohla-
ví, kouzlu vyslanců planety Crafter podlehne 

každý. Díky schopnosti transformovat se bu-
dou RAB, SLOTH, KORAT a LORIS tím, čím 
chcete, aby byli. Originální designovou deko-
rací do každého interiéru. Ideálním dárkem 
pro děti, přátele, kamarády či vaši lásku. Ne-
postradatelným polštářkem pro dobré spaní 
a sladké sny, nejoblíbenějším plyšákem, hrač-
kou pro všechny generace, zdrojem radosti 
a harmonie. Ale všechny spojuje We Love 
Hugs! 

Rozdílné postavičky
se společnou hebkostí
Veselý králíček RAB, zadumaný medvídek 
SLOTH, šibalský kocourek KORAT, mlčenlivá 
opička LORIS beze slov oslovují děti i dospě-
lé. A není divu. Čtyři hrdinové, čtyři různé 
charaktery, čtyřnásobná radost ve čtyřech 
různých velikostech. Velikost L je velká, ideál-
ní na hraní či jako designová dekorace, M po-
tom střední, stvořená pro menší ruce či pro-
story, S je malá právě tak, abyste si Craftholic 
mohli vzít kamkoliv potřebujete a Junior (Jr.) 
je rozměr předurčen k tomu, aby se stal po-
hodlným polštářkem.

Všechny hračky jsou vyrobené z certifikova-
ných (0+), zdravotně nezávadných materiálů 
a jsou vhodné i pro nejmenší děti. Je možné 
je prát na 30 stupňů. Charakteristický pro 
ně je mimořádně příjemný, sametově hebký 
plyš. Typickým znakem je prvotřídní zpraco-
vání, atraktivní design a nápadité detaily.

Různé designové styly
Značka uvádí v Japonsku pravidelně 5 kolek-
cí v roce. Každá kolekce má svůj styl, který 
předznamenává již název. Do Čech si paní 
majitelka zastoupení vybírá jednu kolekci 
pro každý kvartál a speciální vždy na Vánoce 
a Valentýna. Zatímco některé kolekce se mo-
difikují po několik sezón, některé jsou pouze 

limitované. V každé kolekci jsou zastou-
peni vždy všichni 4 hrdinové. Trendem je 
ústup od veselých hodně barevných pro-
duktů k jemnějším, tlumenějším barvám. 
Hitem je kolekce Earth v přírodních ba-
revných odstínech. Co se šíře sortiment-
ního portfolia týče, z doplňkového sorti-
mentu jsou u nás k mání župany, klíčenky 
a kosmetické taštičky. 

Skvělý vánoční dárek!
Produkty Craftholic nejsou jen pro děti, ale 
jsou považovány především za designové 
polštářky. Právě proto se přímo nabízí i je-
jich využití jako reklamních a dárkových 
předmětů pro manažery. Mohou pomoci při 
dlouhých cestách ať již autem nebo letadlem, 
ale i jen tak potěšit každou obchodní part-
nerku či kolegyni. Je to originální designový 
exklusivní dárek, který udělá radost všem 
věkovým kategoriím. Ale děti je samozřejmě 
milují nejvíce!
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Zakladatel společnosti Kiehl’s Since 1851 
- John Kiehl - jí založil s cílem splnit přání 
každého zákazníka, který vstoupí do jeho 
dveří. Tato filozofie byla předávána z genera-
ce na generaci a stala se opravdovou tradicí. 
Osobní přístup Kiehl’s ke klientovi je dnes 
již legendární. Později se kouzlo, kterému 
můžeme říkat “zážitek jménem Kiehl’s”, roz-
šířilo po celém světě. Společnost se již 166 let 
snaží neustále hýčkat své zákazníky vysokou 

zasvětil svůj život péči o zákazníky, kteří si 
k němu přicházeli pro homeopatika, bylin-
né léky, léčivé oleje, čaje a masti na různé 
neduhy, které vyráběl podle starodávných 
receptur. 

Irving A. Morse, jinak také “doktor Morse,” 
vyučený herbolog, začal pracovat pro Johna 
Kiehla v roce 1910 jako jeho učeň. Společně 
vytvořili bezpočet jedinečných a průkopnic-
kých směsí z exotických rostlinných výtažků, 
které se staly základem pro mnoho součas-
ných služeb i produktů typických pro značku 
Kiehl’s . O deset let později, když se pan Kiehl 
rozhodl odejít do důchodu, od-
koupil od něj pan Morse společ-
nost a jméno, již v té době dobře 
etablované firmy, zachoval. 

Osudy rodin Morseových 
a Kiehlových jsou neoddělitelně 
propojeny. Irving Morse předal 
své znalosti z oblasti botaniky, 
smysl pro občanskou odpovědnost 
a – to především - vášeň pro život 
a značku Kiehl’s svému synovi, Aa-
ronovi.. 

První, kdo přinesl do vlajkové-
ho obchodu kostlivce pojmeno-
vaného “Mr. Bones“, byl právě 
Aaron Morse. Chtěl ukázat 
zákazníkům, jak léčebné pro-
dukty Kiehl’s zlepšují zdravot-
ní stav. Originál “pana Bonese” 
je stále k vidění ve vlajkovém 
obchodě, nicméně všechny 
jeho repliky, které “žijí” 
v každém z obchodů Kie-
hl’s po celém světě, se jme-
nují stejně: “Mr. Bones.” 

Život Aarona Morse do-
provázely mnohé vášně. Byl 

Kiehl´s Since 1851, společnost s prvotřídní pleťovou i vlasovou péčí se sídlem v New Yorku, byla založena jako klasická lékárna. 
Filozofie této legendární společnosti je spjata s jedinečnou nabídkou služeb zákazníkům a jednoduchým poselstvím „RÁDI SE 
VÁM BUDEME VĚNOVAT.” Kiehl´s má jako zásadní cíl obsluhovat zákazníka v pozorném a příjemném prostředí, v němž bude 
nabízet vyzkoušené a ověřené kosmetické produkty společnosti. Od prvopočátku se významně odlišuje především jedinečnými 
dekoracemi obchodů. O tom se mohli poprvé přesvědčit i čeští zákazníci v květnu 2014, kdy byl otevřen v OC Nový Smíchov 
první obchod Kiehl´s u nás. Dnes se již mohou zákazníci nechat obsluhovat i v prodejnách KIEHL'S OC CHODOV a KIEHL'S PALLA-
DIUM a prvotřídní produkty této značky nakupovat také přes e-shop. I slovenští spotřebitelé se mohou přiřadit k zákazníkům na 
celém světě, kteří si značku zamilovali, a zavítat pro kosmetiku Kiehl´s do nákupního centra EUROVEA v Bratislavě. 

Vítejte ve světě Kiehl’s
předurčeném rodinným mottem: 

„rádi se vám budeme věnovat.“

také přesvědčený, že “člověk by to, co dělá, 
měl dělat s láskou”, sám tomu říkal “kouzlo ži-
vota.” Často říkal větu, kterou dodnes u Kie-
hl’s vnímají tak trochu jako svou mantru: “To, 
co děláš, dělej s láskou – dej do toho celé své 
srdce - a budeš odměněn.” 

Aaron Morse byl prvním v kosmetickém 
průmyslu, kdo začal vyrábět pleťovou a vlaso-
vou péči pro muže. Aby potěšil mužskou část 
klientely Kiehl’s, v lékárně hrdě vystavil svou 
sbírku motorek a Lamborghini, čímž se ná-
kupy pro muže rázem proměnily v jedinečný 
zážitek.

To dalo základ jedinečnosti rekvizit a vý-
střednosti rázu dnes již každého obchodu 
Kiehl’s. Každý návštěvník, který do jedineč-
ného obchodu vstoupí, se ihned ponoří do 
dlouhé historie značky. Může narazit na dě-
dictví značky Kiehl’s, a to včetně fotografií 
původního newyorského obchodu, zakla-
datelů značky Kiehl’s i různých akcí, které 
značka sponzorovala. Návštěvníky překvapí 
i zcela netradiční prvky, mezi něž patří legen-
dární kostlivec jménem „Mr. Bones“.

Typické rozdávání vzorků aneb 
“Vyzkoušejte, dříve než nakoupíte”
Vášeň pana Morse pro jeho klientelu i pro-
dukty byla legendární. To on začal s “distri-
bucí” vzorků, která je dodnes pro značku 
Kiehl’s typická. Zákazníkovi vymáčkl na ruku 
malé množství nového produktu, který na-
míchal v “zázemí”. Cílem bylo vidět bezpro-
střední reakci klienta a zároveň vybudovat 
důvěru v jeho produkty.

Jami Morse-Heidegger, dcera Aarona Mor-
seho, následovala svého otce a pokračovala 
v distribuci vzorků, díky kterým mohli zá-
kazníci vyzkoušet veškeré textury produktů. 
Společnost Kiehl’s navázala na tuto tradici 

a i nadále “předepisuje” péči na míru, která 
nejlépe odpovídá konkrétním potřebám po-
kožky a vlasů. Nabídka vzorku je při komuni-
kaci se zákazníkem pro Kiehl’s zcela zásadní. 

Ročně se vyrobí miliony vzorků Kiehl’s, 
což stojí více než průměrná reklamní kam-
paň. Nicméně právě toto je jeden ze základ-
ních kamenů, na nichž stojí dlouhodobý 
úspěch společnosti Kiehl’s - raději investovat 
do vzorků, než do reklamy. Jejich logika je 
jednoduchá – pokud lidé produkty vyzkouší, 
koupí si je. 

Péče šitá na míru
unikátním potřebám zákazníků
Na oslavu 165 let od založení značky uvedla 
vloni na trh společnost Kiehl’s Since 1851 
nový typ personalizované služby v podobě 
pleťových koncentrátů Apothecary Prepa-
rations. Přípravky z této řady jsou na míru 
šité individuálním pleťovým potřebám zá-
kazníků a služby Kiehl’s byly pozdvihnuty 
na ještě vyšší úroveň. Byl vytvořen persona-
lizovaný pleťový koncentrát, který si mohou 
zákazníci aktivovat sami.

Každý personalizovaný produkt z řady 
Apothecary Preparations sestává 
ze tří různých částí: základu - po-
silujícího pleťového koncentrátu 
Kiehl’s Skin Strengthening Con-
centrate a dvou individuálně zvo-
lených formulí cílené péče Targe-
ted Complexes. Tyto dvě formule 
jsou vybrány na základě nové služ-
by spočívající v odborné konzultaci 
a diagnóze pleti provedené zástup-
cem společnosti Kiehl’s. 

Díky této službě získá zákazník 
na míru šité řešení dvou z následu-

jících problémů, které považuje 
za důležité: začervenání, vrásky, 
hrubá textura, rozšířené póry 
a mdlá pokožka. Poté, co pro-
běhne konzultace a zástupce 
společnosti Kiehl’s vybere vhod-
ný přípravek, obdrží zákazník 
všechny složky produktu v per-

sonalizovaném balení. Doma 
si zákazník před první apli-
kací smíchá jednotlivé složky 

dle návodu a získá tak unikátní 
a velmi účinnou pleťovou péči 
šitou na míru jeho potřebám.

kvalitou výrobků, které zaručí zdravý vzhled 
jejich pleti i vlasů. Rodinné motto platí do-
dnes: “Rádi se vám budeme věnovat”

Neotřelý příběh lékárníka
Původní “ Kiehlova lékárna” pečovala o zá-
kazníky ve svém vlajkovém obchodě na rohu 
Third Avenue a Thirteenth Street na Man-
hattanu již od poloviny 19. století. V tehdejší 
apotéce, typické pro 19. století, John Kiehl 
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Ohlédněme se  
za prameny slávy
Ludwig Moser zřídil vlastní ryteckou dílnu 
a obchod sklem v centru města Karlovy Vary 
poblíž Tržní kolonády v březnu 1857. Ve 
svých necelých čtyřiadvaceti letech tak po-
ložil základy výroby dnes světově proslulého 
křišťálu, které nese jeho jméno. 

Již v roce 1893 však rozjíždí provoz ve 
vlastní sklářské huti, která úspěšně fungu-
je dodnes. Během této krátké doby získal 
pověst nejprestižnějšího výrobce skla v Ra-
kousko-Uherské monarchii. Tituly dvorních 
dodavatelů císaře Františka Josefa I. (1873), 
perského šáha Musaffereddina (1901) a ang-
lického krále Eduarda VII. (1908) tuto pověst 

Mezi významnými mezníky nelze opome-
nout rok 1990, kdy se Moser stává exklusiv-
ním dodavatelem křišťálového skla pro česká 
velvyslanectví ve světě. Kolekce Copenhagen 
se stala nejen oficiální soupravou českých 
ambasád, ale také oficiální soupravou česko-
slovenských prezidentů počínaje T. G. Masa-
rykem a E. Benešem. Dodnes je používána 
při návštěvách významných státních předsta-
vitelů a dalších slavnostních příležitostech 
na Pražském hradě. Právě pro svou čistotu, 
brilanci, eleganci se soupravy skla Moser 
staly honosným majetkem královských rodů, 
prezidentů a jiných významných osobností 
na celém světě. Díky tomu je sklo Moser prá-
vem označováno jako „sklo králů“.

V čem tkví unikátnost skla Moser?
Především samotný produkt je jedinečnou 
záležitostí, kterou umí vyrobit jen velmi málo 
lidí na světě. Unikátní bezolovnatá sklovina, 
vyráběná od roku 1893 v manufaktuře Mo-
ser, byla něčím naprosto nadčasovým. Dnes 
by se to, co dělali naši předchůdci, nazývalo 
ekologické a bylo ceněno při neodvratných 
snahách o vyloučení olova z našeho života. 
Tato sklovina bez olova byla tehdy napros-
tým unikátem a je dodnes. Je složitější na 
zpracování, je daleko tvrdší, což ve výsledku 
znamená i laikem rozpoznatelnou větší jas-
nost a zářivost. Možná právě ona tvrdost im-
ponovala Ludvíku Moserovi, protože on sám 
jako vynikající rytec věděl, že umožní tvorbu 
mistrovských rytin. Další unikátností mose-
rovského skla je jeho barevnost chráněná 
tajnou recepturou. Nikdy za její historii se ne-
podařilo zkopírovat ji přesně. Pastelové barvy 
Moser jsou daleko průhlednější a jasnější než 
její nepodařené kopie. Moserovské základní 
barvy alexandrit (světle fialová), beryl (světle 
zelená), topas (medově hnědá), rosalin (svět-

le růžová), akvamarin (světle modrá) a eldor 
(žlutá) mají svůj původ v barvách drahokamů 
a vyznačují se jemnými a příjemnými odstíny. 
Všem generacím moserovských sklářů se po-
dařilo unikátní výrobu těchto barev utajit.

Také tradice, historie značky a rukodělné 
řemeslo zvyšuje poptávku po skle Moser. Už 
jen fakt, že výrobek projde třeba 30 rukama 
lidí, kteří skutečně něco umí – od vyfouknutí 
až po brus, může si být dárce jist, že daruje-
te v podobě skla Moser skutečně hodnotný 
dar. Způsob zušlechťování skla tradičními 
sklářskými technikami (dekorativní brouše-
ní, umělecká rytina, dekorace zlatem či plati-
nou) odlišuje výrobky Moser od podobných 
na trhu.

Renomovaní výtvarníci  
sklárny Moser
Po celou dobu existence sklárny se její vý-
robky prezentují na nejvýznamnějších svě-
tových výstavách, kde získávají mimořádná 
ocenění. Pro zachování této tradice sklárna 
Moser spolupracuje s nejnadanějšími vý-
tvarníky, skláři a rytci, jejichž umění pomá-
há vytvářet mistrovská díla ve svém oboru. 
Spolupracuje s nimi na rozšiřování své pro-
duktové nabídky již od meziválečného ob-
dobí minulého století. V této tradici pokra-
čuje až do současnosti. Výlučné postavení 
sklárny, které je založeno na slavné tradici, 
kvalitě produkce, dekoračních technikách, 
škále barevných sklovin a mimořádném po-
tenciálu špičkových sklářských odborníků, 
poskytovalo výtvarníkům jedinečnou příle-
žitost k realizaci jejich návrhů. Moser se stal 
synonymem nejen vysoké uměleckořemesl-
né práce, ale také originálního, zajímavého 
designu. Za mnohé můžeme jmenovat na-
příklad Jana Čtvrtníka, Jiřího Šuhájka, René 
Roubíčka, Jiřího Pelcla, Vladimíra Jelínka či 
Milana Knížáka.

Unikátní výroční  
kolekce Moser 2017
U příležitosti 160. výročí založení firmy Mo-
ser spojili síly současní mistři skláři se sklář-
skými výtvarníky a designéry, aby vytvořili 
výroční kolekci MOSER 2017. Z historických 
vzorů sklárny byly vybrány a současnými mi-
stry oživeny nejkrásnější stylové i nadčasové 

Sklo značky Moser není třeba představovat nikomu u nás ani ve světě. Letos je tomu právě 160 let, 
kdy Ludwig Moser, tvořivý a talentovaný rytec skla, založil v lázeňském městě Karlovy Vary firmu 
nesoucí jeho jméno. Luxusní nápojové sety, dekorativní díla a unikátní rytiny Moser získaly brzy obdiv 
i úctu a dodnes jsou vyhledávány výjimečnými osobnostmi celého světa. Doma, v České republice, je 
Moser vnímán jako nejluxusnější česká značka. Kontinuita výroby a zručnosti je po celých 160 let pře-
dávána z generace na generaci až dodnes. Není proto divu, že letošní oslavy jubilea byly velkolepé. 
K této příležitosti byla také vytvořena unikátní výroční kolekce Moser 2017, která je průřezem skvostů 

inspirovaných její bohatou stošedesátiletou historií. 

Moser 160 let sklem králů,
ale i králem skla
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Současnost značky Moser

dále umocňovaly a vyvolaly zájem dalších 
státníků a panovníků. Velký úspěch zazname-
nala novinka v rytině v roce 1900 na světové 
výstavě v Paříži. Leo Moser, syn zakladatele 
a technický (později i umělecký) ředitel, za-
hajuje v roce 1908 výrobu barevného skla. 
Postupem času přináší zcela nové typy sklo-
vin barvených oxidy vzácných zemin. Nové 
poznatky posouvají kupředu celou sklářskou 
technologii a Leo Moser se nejen díky tomu 
natrvalo zapisuje do světových dějin výroby 
skla. V roce 1911, pod vedením Leo Mosera, 
vzniká luxusní a dodnes nejžádanější tradič-
ní souprava sklárny Moser s reliéfním zlace-
ným pásem, tzv. oroplastikou. S užším pásem 
oroplastiky a státním znakem byla souprava 
roku 1916 vyrobena pro španělského krále 

Alfonse XIII. Leo Moser se svým otcem vytvo-
řili moderní sklářský podnik, jeden z nejvý-
znamnějších a největších nejen v Českoslo-
vensku, ale i v evropském měřítku.



Současnost značky Moser
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lorem ipsum is simply
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ukázky umění předků. Díky tomu, že sklář-
ské řemeslo je v Moseru pečlivě předáváno 
z generace na generaci, vznikla díla vysoké 
umělecké hodnoty vyrobená stejnými origi-
nálními postupy jako před více než sto lety.

„Pro výroční kolekci MOSER 2017 jsme 
vytvořili díla, která se inspirují nejúspěšněj-
šími a nejvýznamnějšími díly sklárny Moser 
z období malovaných historizujících mo-
tivů, rytých secesních rostlinných dekorů 
a zlacených afrických výjevů, jež přinesly 
sklárně slávu a světové renomé,“ komentu-
je kolekci Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel 
sklárny Moser. 

Kolekce MOSER 2O17 se poprvé předsta-
vila letos v lednu na mezinárodní přehlídce 

designu Maison et Objet v Paříži, domácím 
obdivovatelům pak na výstavě “PŘÍB ĚH 
KŘIŠŤÁLU MOSER”, která se konala na jaře 
v pražském Obecním domě. Překvapením 
výstavy byl křišťálový Lustr pro LUDWIGA 
MOSERA. 

Moserovští mistři skláři pod vedením Lu-
káše Jabůrka, uměleckého ředitele a v sou-
činnosti s výtvarníkem Filipem Houdkem, 
vytvořili k významnému jubileu sklárny 
velkolepé dílo, jímž vzdali poctu zakladateli 
sklárny, Ludwigu Moserovi. Křišťálový lustr, 
který propojuje historický a řemeslný odkaz 
Ludwiga a Lea Mosera se současnými prvky 
designu, světla a řemeslným uměním součas-
ných mistrů sklářů a brusičů. 

Tento klenot nese jméno LUDWIG, je vyso-
ký 220 cm, jeho průměr je 190 cm a váží té-
měř 200 kg. Světovou unikátností lustru jsou 
v několika vrstvách zlacená ramena 24-kará-
tovým zlatem. Na ramenech lustru je zavěše-
no 133 ověsků z ručně foukaného a brouše-
ného křišťálu ve zlatavé barvě skloviny topas, 
které jsou zdobeny oroplastikou a malovány 
24-karátovým zlatem. Toto dílo se rodilo bez-
mála jeden rok a podílelo se na něm kolem 
čtyřiceti lidí. 

Ukázka umění našich současných mistrů 
v podobě kolekce Moser 2017 byla tou nej-
lepší oslavou 16O. výročí firmy MOSER.

Zakladatel společnosti Minoronzoni - pan 
Giacomo Ronzoni, založil svoji firmu již 
v roce 1978 a brzo si vydobyl vedoucí po-
stavení na trhu s koženým zbožím a doplň-
ky v Itálii. Společnost se stala dodavatelem 
a partnerem významných italských i celosvě-
tových značek luxusního a módního sektoru. 
Ona dlouholetá tradice ve výrobě kožených 
pásků a s tím spojené zkušenosti, know-how 
a vysoká kvalita produktů přivedla pana 
Ronzoni k myšlence rozšířit portfolio firmy 
a sdružit ho pod samostatnou značku. A tak 
v roce 1998 zakládá značku TOSCA BLU 
představující ucelenou kolekci kabelek spo-
lu s malým koženým zbožím, pásky, šperky 
a dalšími doplňky. Na úspěch značky naváza-
la společnost založením TOSCA BLU Shoes 
se samostatnou linií bot.

Aktuální kolekce značky Tosca Blu 
Podzim/Zima 2017-18
Stejně jako filozofie značky představuje ko-
lekce nové sezóny nadčasovou elegantní 
kombinaci motivů, stylů barev a dekorací, 

které přenesou zákazníky do světa krásy 
a charakteru. Designéři se inspirovali jedi-
nečností každé ženy, a proto je každá linie 
unikát. 

Například čistá elegance, inspirovaná 
stylem džentlmenů 19. století a jejich vášní 
pro okouzlující nezaměnitelný glamour styl, 
který je odlišoval od davu. Jedná se o linii 
Dandy. Stejně jako elegánové devatenáctého 
století je tento styl vyjádřen objemnou mašlí, 
extravagantním prvkem, který přitahuje po-
zornost, ale zároveň je možné ho odepnout 
a mít tak možnost volně střídat styly.

Linie Milady také hledala svou inspiraci ve 
slavném Dumasově románu Tři mušketýři. 
Linie je stejně jako Milady ženská a smyslná, 
má oblé křivky, vášnivé barvy a je charakteri-
zována rafinovaným uzlem. Z historie čerpá 
inspiraci i linie Marie Antoinette, která mi-
lovala růže, symbol lásky a krásy, a proto se 
tato ikonická květina stala dominantním mo-
tivem této romantické kabelky s retro tvary. 

Pro milovnice městského stylu jsou čisté 
tvary a styl „day to night“ linie City. Je nato-
lik univerzální, že je možné ji nosit také jako 

batoh. Linie College je zase naprosto jiná. 
Připomíná aristokratickou, střízlivou a chic 
atmosféru prestižních britských a americ-
kých univerzit (college). Klasické barvy, jako 
je bílá, černá a hnědá, jsou spojené jednodu-
chým a geometrickým stylem. 

A mohli bychom pokračovat…Zkrátka in-
spirací u značky Tosca Blu najdeme mnoho, 
proto zde vždy každá žena najde přesně to, 
co hledá.

Tosca Blu má v Praze již dvě prodejny, ka-
menná prodejna se nachází v centru, u Pa-
řížské ulice, na adrese Kostečná 3, Praha 1, 
druhou provozovnu můžete navštívit v ob-
chodním centru Palladium.

Návštěvníci se mohou stát členy věrnostní-
ho klubu značky a čerpat tak krásné benefity 
a účastnit se speciálních akcích, které jsou 
v rámci Tosca Blu pořádány.

Poslední velmi podařenou akcí bylo před-
stavení nové kolekce, které proběhlo v bu-
tiku na Kostečné ulici, kde mohli zákazníci 
během módní přehlídky vidět aktuální mo-
dely. Akce se účastnily i známé osobnosti 
jako Aneta Vignerová, Lucie Smatanová nebo 
Emanuele Ridi.

ITALSKÁ ELEGANCE A TRENDOVOST ZNAČKY

Představení nové kolekce Podzim/Zima 2017-18 
na pražské Kostečné

TOSCA BLU si můžete spojovat s bohatou nabídkou kožených kabelek, obuví a dalších doplňků inspirovaných ital-
ským životním stylem, doplněným kvalitním materiálem a precizním zpracováním. Výhradním zastupitelem této módní 
značky v České republice je společnost Fashion Lights s.r.o. Kolekce TOSCA BLU se vyznačují čistými liniemi, mladis-
tvým vzhledem plným ženskosti, skvělým poměrem ceny a kvality s důrazem na výběr kůží a řemeslného zpracování.

SPUSŤ CP na svém mobilu
a namiř na obrázek
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Zářivý šperk či kvalitní hodinky 
patří k nejkrásnějším a nejhodnot-
nějším dárkům. Ať už zavítáte do 
prodejen Klenoty Aurum koupit 
dárek pro nejbližší, svoji lásku, či 
si jen přijdete udělat radost, filozo-
fií společnosti je, abyste odcházeli 
spokojeni a rádi se vraceli. Ale více 
o filozofii značky napoví rozhovor 
s majitelem - Rony Lori.

Poohlédněme se nejprve za úctyhodnou 
historií. Jaké byly začátky proměny 
značky po změně režimu? 
Legenda značky Klenoty Aurum se zrodila 
v roce 1956 jako státní podnik a po trans-
formaci v devadesátých letech se proměnila 
v akciovou společnost. Když jsme značku 
v roce 1996 koupili jakožto soukromí inves-

„Náš
klenot“

toři, ihned jsme se pustili od roku 1997 do 
její revitalizace. Podstatnou část svého života 
jsem žil v Izraeli, ale posledních 20 let je mi 
domovem Praha. V oblasti šperků a hodinek 
pracuji celý svůj profesní život. V síti prode-
jen Klenoty jsem v té době viděl potenciál 
a věřil, že se z ní dá vybudovat trendy brand, 
založený na tradici jména. Tehdejší pouliční 
obchůdky Klenoty byly tmavé, bez koncepce 
a prodávalo se tam všechno možné, i orien-
tální vázičky. Zavřeli jsme tehdy šest prvních 
prodejen a začali je přebudovávat. Čekaly 
nás velké investice do obchodní sítě (ročně 
jsme otevírali průměrně 4 obchody), ale pře-
devším také do marketingu a reklamy. Bylo 
potřeba změnit vnímání této značky, naučit 
zákazníky, že staré socialistické Klenoty se 
přeměnily v moderní obchody se šperky a že 
to jsou už jiné Klenoty, Klenoty Aurum. Už 
tehdy jsme se spojili se známými osobnost-
mi, aby nám v kampaních pomohli toto po-
vědomí změnit. 

Úspěšná historie značky Klenoty Aurum 
se počala formovat už v roce 1998, kdy jsme 
získali licenci na distribuci významných švý-
carských hodinářských značek jako Movado, 
Concord, Sector a Corum. 

Módní nadšence a milovníky světové 
módy jsme oslovili v roce 2001, když jsme 
na český trh přivedli světoznámou hodinář-
skou firmu Ebel a trendové kousky od značek 
Emporio Armani, DKNY a Charriol. K pade-
sátému výročí firmy Klenoty jsme vytvořili 
unikátní věrnostní program Zlatý klub. Ten 
každému zákazníkovi zajišťuje spoustu jedi-
nečných výhod nejen v naší síti, ale i v pro-
dejnách našich partnerů.

Změnil se za ta léta vkus a požadavky 
českých zákazníků na šperky?
Když jsem přijel budovat značku Klenoty 
Aurum do Čech, všichni zde chodili ověšeni 
zlatem. Čím větší a čím víc, tím lepší. Jejich 
vkus se ale zpřístupněním zemí západní Ev-
ropy naštěstí rychle měnil a dnes již nevidím 
žádný rozdíl. Poptávka v Čechách je porov-
natelná třeba s Rakouskem nebo Německem. 
Dnes už se nežádá o ruku se stříbrným prs-
týnkem, ale i Češi už se naučili znát ty malé 
vzácné kamínky. S vývojem zákazníka a s no-
vou image prodejen jsme ale také museli 
investovat nemalé prostředky do vzdělávání 
prodejního personálu. Ten dodnes učíme 
prodejním dovednostem, základům typolo-
gie zákazníka, servisu a péči o zákazníka. A to 
byla a je těžká práce, ale na přístupu k zákaz-
níkům si zakládáme.

Jaká je tedy filozofie značky Klenoty 
Aurum?
Naší filozofií a cílem je kromě zmíněného 
servisu a služeb zákazníkům hlavně kvalita 
zboží. Na kvalitu kamenů sám osobně dohlí-
žím a vybírám, z jakých kamenů se budou vy-
rábět naše šperky. Zákazníci se také mohou 
spolehnout, že Klenoty Aurum jsou výhrad-
ním distributorem značek, které prodáváme 
(Victorinox, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Clu-
se, Gucci aj.). To kupci také dává jistotu, že 
produkty, které si u nás zakoupí, jsou skuteč-
ně originálem. Veškeré stříbrné a zlaté šper-
ky prodávané u nás nesou patřičné puncovní 
označení. Ke šperkům s brilianty hmotnosti 
0,50ct a výše získá náš zákazník také meziná-
rodně uznávaný certifikát. E.G.L. Podle kódu 
certifikátu si pak na internetu může zákazník 
ověřit původ vzácného kamene. Klenoty Au-
rum se také mohou pochlubit vlastní znač-
kou hodinek Berucci. 

Z hlediska hodnot kladou Klenoty Aurum 
vždy velký důraz na spokojenost zákazníka, 
skladovou dostupnost produktů, servis a ši-
rokou nabídku pro každého. Budujeme tren-
dy značku a snažíme se cílit na mladé. Vážíme 

si toho, že se nám podařilo získat zákazníky 
s věkovým průměrem 35 let. Mladé generaci 
se úspěšně přibližujeme i přes sociální sítě. 
Ruku v ruce se servisem v kamenných ob-
chodech stále zkvalitňujeme náš e-schop. Zá-
kazník si snadno koupí hodinky nebo levněj-
ší produkt přes internet, ale dražší šperk už 
potřebuje vidět. Proto máme propracovaný 
systém s možností šperk si rezervovat a vidět 
ho na zvolené prodejně. Smskou nebo mai-
lem je zákazník informován, kdy šperk do-
razil do kamenného obchodu a může se pří-
mo na místě rozhodnout, jestli si ho koupí. 
Přesto, že e-shop čeká v Čechách ještě velká 
budoucnost, kamenný obchod bude koexi-
stovat stále, protože pro mnohé zákazníky 
zůstane nakupování zábavou.

Svým sortimentem se zaměřujeme pře-
devším na lidi se středním příjmem, muže 
i ženy napříč všemi věkovými kategoriemi. 
Díky tomu, že jsme z pohledu historické pů-
sobnosti na trhu tradiční firmou, odráží se to 
v tom, že zákazník má k naší značce důvěru. 

Klenoty Aurum jsou každoročně 
spojeny s nějakou tváří ve svých 
nepřehlédnutelných kampaních. 
Prozradíte nám o nich více?
Komunikace naší značky je spojena s řadou 
úspěšných českých osobností a to většinou 
na dvouleté období. V minulosti byly tváří 
například modelky Taťána Kuchařová (Miss 
World 2006) nebo Simona Krainová. Po nahé 
kampani s pěti modelkami se stal tváří naší 
značky za velké mediální podpory a ohlasu 
Jaromír Jágr, a to pro rok 2016 a 2017. Chtěli 
jsme po mnoha letech spolupráce s modelka-
mi změnu a uvažovali tedy o muži. Jaromír se 
jevil tím ideálním klenotem, nejlepší volbou 
z mužských osobností. A to se také s uvede-
ním kampaně potvrdilo. Kampaň se stala je-
dinečnou jak pro Klenoty Aurum (výběrem 
osobnosti), tak pro veřejnost netradičním 
spojením Jaromíra Jágra s módní firmou 
a jeho ztvárněním jakožto „sexsymbolu“ a ne 
„pouze“ jako sportovní ikony. V souvislosti 
s kampaní s Jaromírem Jágrem začaly Kle-
noty Aurum používat vedle sloganu „Šperky 
nejsou hřích“, který značka užívá již deset let, 
také motto a hashtag „Náš klenot“.

Značka Klenoty oslavila vloni 60 let exi-
stence. To znamená, že je znali již pa-
mětníci minulého režimu, ač v podobě 
státního podniku. Novodobá historie 
značky Klenoty Aurum se začala psát 
až v roce 1997 její koupí soukromými 
investory, kteří ji postupně revitalizovali 
a dávali jí novou tvář. I ta je tedy již dva-
cetiletá. V současné době jsou Klenoty 
Aurum stabilní společností se zázemím 
48 kamenných prodejen v České repub-
lice a 22 na Slovensku. Oblíbená reno-
movaná síť prodejen s luxusními trendy 
je největší sítí značkových obchodů se 
šperky a hodinkami u nás. Nabízí ucele-
nou nabídku zlatých, stříbrných a brili-
antových šperků a exkluzivních značko-
vých hodinek.
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PLNÁ ŽIVOTA OD 1825
Historie vzniku značky domácích spotřebičů 
v Mariánském Údolí sahá již do období před 
dvěma stoletími. Josef Zvěřina zakládá v mís-
tě, které nazval Mariánské Údolí, počátek 
hutní výroby, budování železárny a železné 
huti. O dva roky později zde proběhlo slav-
nostní vysvěcení vysoké pece, ve které bylo 
v následujících letech taveno surové železo 
velmi kvalitní jakosti. První výroba produktů 
pro domácnost byla zavedena v roce 1873, 
a to výrobou šicích strojů. Přes řadu různých 
produktů pro domácnost se v roce 1919 firma 
dostává k dalšímu důležitému mezníku. Byla 
započata výroba prvních plynových přístrojů 
pro domácnost a od roku 1926 rozšířena na 
velké přístroje pro živnostníky (pečicí skříně 
pro cukráře, kotle, udírny) atd. Sporáky i další 
produkty nepřestala MORA vyrábět ani v po-
chmurných válečných a poválečných letech. 
Ani tato značka logicky neunikla zestátnění 
a v roce 1990 z dosavadního koncernového 
podniku vzniká nová právní forma státního 

podniku Moravia - Mariánské Údolí. K priva-
tizaci došlo o čtyři roky později a vzniká akci-
ová společnost MORA MORAVIA, a.s. V roce 
2005 se potom stává MORA MORAVIA čle-
nem skupiny Gorenje Group. Za celou dobu 
fungování továrny byly vytvořeny výrobky, 
které vždy svou technickou úrovní a provede-
ním představovaly špičku domácích spotřebi-
čů, ať již to byly patentní kamna v 19. století, 
plynové kotle a ohřívače vody ve dvacátém 
století, či sporáky ve století 21.

Firmu MORA budovali dědové našich 
otců, naši otcové a dnes historii firmy buduje 
současné vedení koncernu Gorenje Group. 
Společnost prošla ve třech stoletích bouř-
livým rozvojem, kdy se ze slévárny a dvou 
továren v Hlubočkách a Mariánském Údolí 
vytvořila současná podoba, moderní techno-
logická základna pro výrobu varné techniky, 
jejíž produkce směřuje do celosvětové pro-
dejní sítě nynějšího majitele.

NOVÉ TRENDY MORA
S novou generací spotřebičů MORA přichá-
zejí letos do českých kuchyní mimořádně 
schopní pomocníci, s nimž se lze stát oprav-
dovými kuchařskými mistry. Vestavné trou-
by, varné desky, odsavače par, myčky nádobí, 
mikrovlnné trouby a sporáky s inovovanými 
funkcemi a designem nejen skvěle fungují, 
ale také krásně vypadají!

Spotřebiče MORA nové generace nabízejí 
čistý a moderní design s mnoha novými tech-
nologiemi a praktickými funkcemi. 

VESTAVNÉ TROUBY 
Vestavné trouby MORA nové generace jsou 
vybaveny inteligentními technologiemi. 
K dispozici je až 15 využitelných funkcí, na-
stavitelné jsou snadno prostřednictvím vel-
kého přehledného displeje. Nadšení u začá-
tečníků i zkušených kuchařů vzbuzuje nový 
elektronický programovací modul s předna-
stavenými programy pečení a možností uložit 
až 8 vlastních receptů. Zavařování, rozmrazo-
vání, předehřívání, výroba domácího jogurtu, 

PŘICHÁZÍ S NOVOU GENERACÍ SPOTŘEBIČŮ 
Legendární česká značka datuje svůj vznik už od roku 1825. Sporáky MORA, které byly dlouhé roky vlajkovým vý-
robkem značky, se v průběhu let staly neodmyslitelnou součástí každodenního života snad každé československé 
domácnosti. Česká značka MORA, výrobce domácích spotřebičů, umožňuje bez problémů vybavit celou kuchyň 
v jednotném, moderním stylu. Vestavné i volně stojící spotřebiče – varné desky, chladničky, mikrovlnné trouby, myč-
ky, odsavače par, trouby, sporáky, ale i plynová topidla či ohřívače vody…. „Plná života od 1825,“ tak zní nový slogan 
značky MORA. Letos MORA překvapila nejen novou generací téměř všech kategorií spotřebičů, které nabízí, ale také 
novým komunikačním konceptem značky. Ten má ambici oslovit nejen stávající cílovou skupinu, ale také mladší rodi-
ny a mladé lidi. Reaguje na současný trend, kdy se spotřebitelé vracejí k lokálním značkám.

pečení na několika úrovních zároveň, aniž 
by došlo k mísení vůní a chutí, speciální pro-
gram na pečení masa… Žádné starosti vám 
nezpůsobí ani obávané čištění trouby – s pro-
gramem EcoClean se trouba MORA čistí vel-
mi snadno, bez velké námahy a téměř sama. 
Vybrané modely s funkcí EcoProgram dosa-
hují energetické třídy A+.

VARNÉ DESKY
Nová generace varných desek MORA nabízí 
indukční, elektrické a plynové provedení ve 
variantách 60 cm a 30 cm a se čtyřmi mož-
nostmi hran sklokeramických desek. Všech-
ny čtyři indukční varné zóny disponují funk-
cí Sprint (rychlé zvýšení výkonu). K dispozici 
je i funkce Časovač (časový spínač varných 
zón) a praktická FlexiZóna, dotykové ovlá-
dání, dětská bezpečnostní pojistka. Plynové 
hořáky mají pojistky StopGas, které automa-
ticky uzavřou přívod plynu při náhodném 
zhasnutí plamene hořáku. Velmi praktické je 

integrované zapalování hořáků v knoflíku – 
už žádné hledání sirek nebo zapalovače. 

ODSAVAČE PAR
Odsavače par MORA nové generace se po-
starají o čistý vzduch v kuchyni bez nepří-
jemných výparů a zápachu. Podle vašich 
preferencí a dispozic kuchyně zvolíte ko-
mínový, vertikální, ostrůvkový, teleskopický 
nebo podstavný odsavač. Design kombinu-
jící nerez a černé sklo skutečnou ozdobou 
kuchyně. Digestoř je vybavena 3 rychlost-
mi, dotykovým ovládáním, LED osvětlením 
a kovovým filtrem proti mastnotám, který se 
nemusí vyměňovat – stačí ho umýt. Značka 
MORA jako jediná na trhu nabízí odsavač, 
který má až 7 možností odtahů a je vhodný 
především do panelových bytů.

MYČKY NÁDOBÍ
K dokonalému výsledku myček nové gene-
race pomáhá funkce automatického poote-
vření dvířek po dokončení mytí SušeníPlus. 
Důmyslný systém AquaStop hlídá jakýkoliv 
únik vody v průběhu mytí. Díky funkci Od-
loženýStart je možné naprogramovat auto-
matické zapnutí myčky až 24 hodin předem. 
Vítanou flexibilitu přináší programy mytí od 
rychlého intenzivního (RychléMytí) až po 
úsporný EcoProgram s minimální spotřebou 
vody a energie. 

MIKROVLNNÉ TROUBY
Mikrovlnky MORA nové generace se přizpů-
sobí vašim potřebám – v nabídce jsou modely 
o objemu 17 až 32 l, s výkonem trouby od 700 
do 1 000 W, mechanickým i elektronickým 
ovládáním… Vnitřek mikrovlnky je celone-
rezový, což je benefit pro snadnou údržbu, 
radost hospodyňkám dělá i speciální povr-
chová úprava nerezu eliminující zanechávání 
otisků prstů. 

CHLADNIČKY
Nová funkce Automatické odmrazování chla-
dicího prostoru eliminuje tvorbu námrazy 

v chladicí části chladničky, takže pracné 
a zdlouhavé odmrazování je už minulostí. 
Výhodou je také do detailu promyšlené vnitř-
ní uspořádání, včetně speciálních zásuvek: 
FreshBox udržuje potraviny (např. maso, 
sýry, ryby) déle čerstvé při teplotě okolo 3° 
C, VitaBox poskytuje dostatek prostoru a op-
timální podmínky pro ukládání ovoce a zele-
niny, pro extra velké kusy potravin je v mraz-
ničce připraven MaxiBox. 

SPORÁKY – INDUKČNÍ, ELEKTRICKÉ, 
KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ
Nyní MORA nabízí největší objem sporáku 
v kategorii 50 cm na trhu – 70 litrů. Nová mul-
tifunkční trouba s 11 funkcemi je připravena 
udělat vše pro perfektní výsledek pečení, 
grilování a maximální spokojenost kuchaře 
i strávníků. Spolehnout se můžete na výkonný 
gril, rychloohřev, šetrné rozmrazování, úspor-
ný EcoProgram, čištění trouby EcoClean a dal-
ší užitečné vychytávky, jako je třeba funkce 
na ohřev talířů před podáváním jídla nebo 
extra velký pekáč. Novinkou jsou i mřížky 
StabilPlus pro maximální stabilitu nádobí na 
mřížce na plynových sporácích nebo nevidi-
telné lepení sklokeramické desky na sporá-
cích MORA, které tak nyní vypadají ještě lépe 
a mnohem snáze se čistí.

NOVÁ KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
S novou generací spotřebičů přichází nový 
komunikační koncept značky MORA, který 
má ambici oslovit i mladší generaci. Značka 
MORA se pyšní mnohaletou tradicí a v no-
vém komunikačním konceptu kombinuje 
legendární historii a současný životní styl. 
„V říjnu odstartovala kampaň, která má 
nejen vyvolat emoce, ale také prezentovat 
nejdůležitější výhody, které přinášejí ino-
vované spotřebiče. Pro netradiční způsob 
vizuální komunikace jsme se rozhodli nejen 
v ATL a BTL médiích, ale i přímo v prodej-
nách, kde se zákazníci rozhodují o koupi 
spotřebičů,“ uvádí Regina Netolická, mar-
ketingová manažerka značky MORA.
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Vytvořili jsme Paperblanks, abychom pomoh-
li udržet dědictví knih i v naší moderní době. 
Snažíme se vytvořit lidem krásné místo, kde 
se mohou sami vyjádřit. První kolekce Paper-
blanks byla navržena a vyrobena ve Vancou-
veru v Kanadě v roce 1992, kde sídlí naše 
mateřská společnost Hartley & Marks. První 
zápisníky byly linkované a desky zobrazovaly 
botanické ilustrace z 18.století a klasické mal-
by z japonského slavného období Edo. 

Během následujících 25 let jsme cestovali po 
celém světě, abychom hledali umělecká díla, 
která by nás inspirovala k vytvoření nezapo-
menutelných designů desek. Současně jsme 
také experimentovali s tiskařskými procesy, 
vytvořili originální povrchy desek a navrhli 
různá zavírání, díky kterým se naše výrobky 
staly unikátní a jedinečné.

Historie každého našeho zápisníku nebo 
diáře začíná prvním seznámením s umělec-
kým dílem, které nás inspiruje, a pokračuje 
vytvořením designu a uvedením daného ti-
tulu na trh.

K našemu 25letému výročí jsme vytvořili 
zcela novou řadu zápisníků Flexis s měkkou 
vazbou, které jsou lehkou a flexibilní varian-
tou k již existujícím titulům s tvrdou vazbou.
Děkujeme všem za přízeň.

Paperblanks slaví 25 let
Již 25 let přinášíme do každodenního života  

řemeslné zpracování a krásu diářů a zápisníků.

Jakékoliv dotazy Vám ráda zodpoví 
Ing. Miroslava Marková na mobilu 
+420 724 895 189 nebo e-mailem 
mmarkova@hartleyandmarks.com
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K jeho opravdu zdařilému estetickému vy-
znění přispělo několik rekonstrukcí, které 
společnost Tesco Stores provedla od převzetí 
centra v roce 2007 do současnosti. Při pláno-
vání všech úprav byl kladen důraz na preci-
zní řešení interiérů celého nákupního cent-
ra, na dostatek prostoru, místa k odpočinku 
a samozřejmě též k osvěžení a příjemnému 
popovídání s přáteli či obchodními partnery 
v několika kavárnách a restauracích. 

O tom, že i ta poslední rekonstrukce ob-
líbeného Nákupního centra v pražských 
Vršovicích se opravdu zdařila, se můžete 
přesvědčit také vy, pokud se rozhodnete pro-
měnit třeba již letošní předvánoční nákupy 
v okamžiky pohody, při nichž vybíráte dárky 
příjemně a v klidu pro své blízké. 

Eden – centrum zábavy
a nákupů ve Vršovicích
NC Eden ve Vršovicích bylo prvně otevřeno 
pro návštěvníky v roce 2005 společností Ca-
rrefour. Když si centrum i přilehlou kance-
lářskou budovu v roce 2007 převzala společ-

nost Tesco Stores, bylo nutné připravit plán 
na modernizaci, aby centrum odpovídalo 
potřebám obyvatel v okolí a novým trendům. 
V průběhu následujících 10 let tak centrum 
několikrát doznalo změn, které však vždy 
probíhaly bez uzavření obchodů a hypermar-
ketu Tesco. 

V roce 2009 proběhla rozsáhlá rekon-
strukce interiérů, jejímž cílem bylo pro-
vzdušnit a zmodernizovat vzhled nákupní 
pasáže, vytvořit nové odpočinkové zóny 
a zlepšit výběr obchodů a služeb. Vyměnila 
se světla, použily se nové materiály na ob-
ložení i se nově vymalovaly stěny centra. 
V následujícím roce se zmodernizoval dvou-
patrový hypermarket Tesco, který nabídl zá-
kazníkům extra služby včetně nové věrnost-
ní karty Tesco Clubcard. Další větší proměna 
se udála v letech 2013-2014, kdy se změnilo 
celé druhé patro a v létě 2014 bylo slavnost-
ně otevřeno fitness centrum Jatomi. Tím se 
nabídka zábavy v centru rozšířila o aktivitu, 
která v dané době odpovídala poptávce zá-
kazníků. 

Úsporný Eden
Při všech proměnách centra se také myslí 
na ekologii a ochranu životního prostředí. 
V centru se postupně mění osvětlení z vý-
bojek na úsporné LED osvětlení. Vzhledem 
k vysokému počtu obchodů je nutné se za-
měřovat i na třídění odpadů. Centrum ročně 
vytřídí kolem 90 tun papíru a skoro 4 tuny 
plastů. Na infopultu hypermarketu Tesco je 
možné odevzdat použité baterie, u lahvo-
matu zase nefunkční žárovky. Obojí lze také 
odevzdat v prodejně Datart v 1.patře. Ener-
getická náročnost budovy je B, což znamená, 
že je vzhledem k velikosti opravdu úsporná. 

Centrum zábavy s historickými kořeny
Historie vršovického Edenu sahá do první 
poloviny 20. století, kdy ve vršovickém do-
líčku stál velký zábavní park a v době své 
největší slávy dosahoval věhlasu podobného 
vídeňskému Prátru. Po nástupu hospodářské 
krize ale začal upadat a v 50. letech byl po-
stupně zlikvidován. Mezi kolejišti od Vršovic 
do Strašnic měli ve dvacátých letech tamější 

obyvatelé převážně zahradní pozemky, jinak 
prostor zel prázdnotou. Po roce 1920 zde ale 
vzniká romantický lesopark s lagunou a lo-
dičkami pro mladé. A právě díky romantické 
atmosféře a pověsti ideálního místa pro mi-
lenecká dostaveníčka se pro tento lesopark 
zažilo pojmenování Eden – Ráj. Postupně zde 
začaly vyrůstat kolotoče, houpačky, tobogán 
a také pětikilometrová horská dráha. Pravi-
delně se zde konala nejrůznější představení, 
koncerty a estrády, v centrálním Koloseu se 
tančilo, na vodní laguně se hrálo divadlo, 
bylo tu varieté se cvičenými zvířaty a večer 
se pořádaly ohňostroje. Ve své době se park 
postupně stal jedním z nejoblíbenějších míst 
na trávení volného času v Praze – překonal 
i Stromovku nebo Matějskou pouť. Po nástu-
pu hospodářské krize ve 30. letech ale začal 
ruch v Edenu upadat a během 50. let byly po-
stupně zlikvidovány i poslední zbytky parku. 

Nákupní centrum je dnes vnímáno jako 
místo kulturních a společenských aktivit. 
Akce zde pořádané mají často edukativní 
charakter a exkluzivní témata. Nechybí tedy 
pravidelné vinobraní, akce pro děti a teen-
agery, různé výstavy a interaktivní koutky, 
kulinářské hody či vánoční trhy s živým bet-
lémem. V předvánočním čase myslí majitelé 
centra především na atmosféru, takže cent-
rum je jaksepatří vánočně vyzdobeno. 

Zajímavé je i propojení centra se stadio-
nem Eden Aréna, ve kterém probíhají nejen 
fotbalové zápasy pražské Slavie, ale i různé 
koncerty. Pro fanoušky je tudíž centrum prv-
ním místem, kde mohou počkat do zahájení 
akce na stadionu anebo kde se mohou před 
dlouhou podívanou občerstvit. Velmi bez-
pečně a pohodlně totiž přejdou z prvního 
patra Edenu po pěší lávce přes ulici U Slavie 
na parkoviště u stadionu.

Místo praktických služeb
pod jednou střechou
Pod jednou střechou široké spektrum slu-
žeb, které pomáhají jak obyvatelům Vršo-
vic, tak i návštěvníkům této oblasti. Kro-
mě klasických služeb, jako je pošta nebo 
opravna obuvi či výroba klíčů, se centrum 
může pochlubit dalšími i méně tradičními 
pobočkami. 

Samozřejmostí v každém obchodním a ná-
kupním centru jsou směnárny a banky. Další 
ne tak častou službou je krejčovství Leo Ba-
xiner. Fotolab poskytne běžně dostupné foto 
služby a výběr ze širokého sortimentu foto 

zboží - digitální fotoaparáty a videokamery 
včetně příslušenství všech renomovaných 
výrobců. Také v samoobslužném kopírova-
cím zařízení Robocopy si návštěvníci mohou 
sami kopírovat dokumenty až do velikosti A3 
a kromě kopírování je možné si zde vytisk-
nout dokumenty z donesené flashky.

Ve stánku balicí služby Danna si zákazníci 
mohou nechat zabalit jakýkoliv nakoupený 
dárek, anebo si zakoupit balicí sortiment od 
krabiček přes papíry až po stuhy a dárek si 
pak zabalit doma.

Pro kompletní doplnění služeb jsou v ga-
rážích k dispozici v současné době velmi vy-
užívané výdejny objednaného zboží, jako je 
Alzabox nebo Poštomat.

Edenovský Food Court je řešen s vytříbe-
ným architektonickým vkusem, takže máte 
i dostatek soukromí. Vybízí tak k posezení 
nejen s rodinou a přáteli, ale je také vhodnou 
volbou pro řadu nejrůznějších pracovních 
schůzek. Při nich jistě většina z návštěvníků 
ocení bezplatné připojení k internetu přes 
Wifi, které je k dispozici v celém areálu Ná-
kupního centra Eden. 

Rodinný Eden
V centru se nachází hned několik maminka-
mi oblíbených dětských zón, kde se mohou 
zabavit děti. V dětském koutku Edík, urče-
ném dětem od 3 do 12 let, děti naleznou 
herní sestavu s bazénkem, relaxačními kulič-
kami a skluzavkou, herní dotekovou obra-
zovku TouchToy, zákoutí s TV boxem, kde se 
mohou podívat na oblíbené pohádky, Dále je 
jim k dispozici stůl na ruční práce, na tvoření 
a stolní hry, velká vláčková dráha Brio a hrač-
ky pro všechny věkové kategorie dětí. Každý 
měsíc se zde koná pohádkové divadélko a ka-
ždý den je pro děti nachystaný program. Při 
letošní rekonstrukci se myslelo i na nejmenší 
návštěvníky, kteří si mohou sednout k dět-
ským stolkům a cítit se tak vlastně velcí. Kro-

mě toho je ve druhém patře klasický dětský 
vláček a houpadla. V prvním patře je dětem 
k dispozici hrací zóna o rozměru 8 x 3 m, 
plná molitanových kostek, ze kterých děti 
vytváří různé stavby. Starší děti je pak rády vy-
užívají k boji mezi s sebou. Děti se zde vyřádí 
a maminky si po nebo před nákupem odpoči-
nou na lavičkách kolem. Samozřejmě nechybí 
houpadla jak v prvním patře, tak i v přízemí.

Eden - křižovatka a centrum Vršovic
Skladbu Nákupního centra Eden tvoří po 
nově otevřeném obchodu H&M přibliž-
ně ze 40 % móda, obuv a módní doplňky, 
z 30 % pak služby, elektro, sport a zábava, 
z 10 % restaurace a kavárny a ostatní. Zby-
tek plochy zaujímá dvoupatrový hypermar-
ket Tesco Extra. Při obsazování obchodů je 
vždy potřeba se řídit požadavky a potřeba-
mi návštěvníků a samozřejmě i takovými 
specifiky, jako je lokalita. Z tohoto důvodu 
je v Edenu kladen větší důraz na služby, 
které jsou na jednom patře, a nejen místní 
obyvatelé tak mohou kompletně pokrýt své 
potřeby rychle a pohodlně.

Samozřejmostí je několik kaváren a vol-
ná Wi-Fi síť, což zase využijí obchodníci na 
cestách, kteří tuto lokalitu hojně využívají 
k pracovním schůzkám.

www.nceden.cz

Nákupní centrum Eden promyšleně 
uspokojuje potřeby návštěvníků

I z nákupů se může stát příjemně prožitý čas, strávený v prostorném, vzdušném a přátelském prostředí. 
Díky promyšlenému architektonickému pojetí a uspořádání i poloze je NC Eden toho důkazem. 
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Za značkou CRÉER stojí příběh rodinné firmy manželů Jany a Marka Bilkových z Milíkova nedaleko Jablunkova 
u Třince v samém cípu naší republiky sousedícím bezprostředně s Polskem a Slovenskem. Název CRÉER vznikl 
z francouzštiny a zcela výstižně vystihuje onu činnost manželů, kterou je tvoření a objevování. Z neobvyklé smě-
si betonu s dokonalými užitnými vlastnostmi vyrábějí jedinečné bytové a koupelnové doplňky umělecké kvality.

Původní impuls k dnešní umělecké tvorbě 
manželů Bílkových dala potřeba nahradit 
stávající poškozený, velmi přetěžovaný dřez, 
který se jim asi před třemi lety rozpadnul 
v technické místnosti domku. A protože tak 
odolný na trhu nesehnali, rozhodli se ho vy-
robit. Manželé Bílkovi nepatřili k těm, kterým 
by beton evokoval neblaze proslulý ošklivý 
šedivý panel minulého režimu, ale naopak 
jim učaroval, rozhodli se z něho tvořit. Viděli 
v něm naprosto nadčasový, dle formy tvárný 
materiál s velmi užitečnými vlastnostmi. 

Následovaly roky hledání a zkoušení, 
a také desítky nepodařených umyvadel, kte-
ré se později staly základovým materiálem je-
jich dílny. Dva roky dlouhých nocí, kdy vedle 
svých zaměstnání, zkoušeli vytvořit hmotu 
dokonalých vlastností. Beton totiž nemusí 
být jen surový, hrubý a těžký, ale může být na-
příklad i ultravysokopevnostní, odlehčený, 
odolný a pevný v tahu i tlaku. Přidávali různé 
příměsi a přísady, zkoušeli různé poměry. 
Když už konečně umyvadlo vypa-
dalo hezky, bylo příliš těžké, 
když směs konečně odlehčili, 
přišel boj s povrchovou úpra-
vou. Hmotou ale vývoj tech-
nologie nekončil, beton musí 
také zrát, což se u manželů 
Bílkových odehrává ve vinném 
sklepě. Ideální podmínky pro 
zrání betonu jsou jasně dané a po 
staletích se o nich ví. Proto pro 
svůj beton tyto podmínky připravi-
li. Čtyři metry pod zemí, stálá teplo-
ta i vlhkost. Po zrání hmoty přijde na 
řadu ruční leštění, které tedy předchází 
povrchovým úpravám. Boj hledání a vývo-
je ale nevzdali a tak mohli na Meat Design 
Ostrava 2016 představit veřejnosti volně sto-
jící betonovou vanu, první volně stojící vanu 

z litého betonu vyrobenou v ČR již pod ná-
zvem firmy CRÉER.

Po původních umyvadlech následovaly 
misky, vázy, popelníčky, zkrátka menší před-
měty. Dnes vyvíjí manželé Bílkovi exkluzivní 
produkty z přírodního betonu většinou na 
zakázku pro designéry a architekty. Velkou 
výzvou pro CRÉER bylo vyrobit první beto-
nový gramofon a betonové reproduktory 
LYRA CONCRETE, které hrají úžasně. Beton 
má fantastické akustické vlastnosti, tím, že 
je těžký, hutný a pórovitý, tlumí veškeré vib-
race. V tom je to největší kouzlo. Je to jeden 
z nejvhodnějších materiálů, které je možné 
v této oblasti použít. Dokladem toho, že byla 
jejich spolupráce s firmou SHAN úspěšná, 
bylo vystavení hotového produktu na akci 
Design Shaker 2017. Představili první vyrá-
běný betonový Hi-End gramofon na trhu.

BETON POD ZNAČKOU
Snahou značky CRÉER je dělat beton užit-

ný, aby nebyl jen designovým kouskem, ale 
plně sloužil svému účelu. Manželé Bílkovi 
neustále pracují na nových projektech a obo-
hacují svoje portfolio o nové produkty. Nava-
zují nové spolupráce, díky kterým se jim daří 
najít pro beton nové možnosti uplatnění. 
Chtějí si však udržet rodinný charakter firmy 
a svůj design podepisovat udrženou kvali-
tou. Pokud Vám „beton“ stejně jako autorům 
CRÉER učaroval, k oněm designovým solité-
rům se můžete dostat na kontaktech. 

+420 733 424 065
+420 733 424 920
info@creer.cz
www.creer.cz

V Praze jsou výrobky 
k vidění v showroom 
Vladan Běhal Design 

na Karlíně. 

které Vám pomohou  
zachytit atmosféru Vánoc a Nového roku

Canon EOS M100:
hýří barvami a je neustále on-line
Malá a stylová bezzrcadlovka Canon EOS M100 na 
první pohled zaujme barvami – k dispozici je v čer-
né, bílé a šedé variantě. To ale není všechno – lze ji 
totiž „obléknout“ do některého z devíti barevných 
obalů, takže bude vždy odpovídat Vaší náladě 
i outfitu. Boduje i tím, že díky Wi-Fi a Bluetooth 
lze fotky rovnou z foťáku poslat třeba na Facebook 
nebo Instagram, aniž by bylo potřeba je stahovat 
do počítače. Používání foťáku usnadňuje dotykový 
displej, díky kterému je ovládání EOS M100 stejně 
jednoduché, jako by šlo o chytrý telefon. 

Cena od 12 500 Kč

Canon SELPHY CP1300: kdekoliv vytiskne 
fotografie do jedné minuty 
S malou fototiskárnou SELPHY CP1300 je možné 
fotky v profesionální kvalitě během jedné minuty 

tisknout kdekoliv – doma, na večírku nebo třeba 
na dovolené na horách. Díky Wi-Fi lze tisknou 
přímo z fotoaparátu, telefonu nebo tabletu. Do-
konce ani nepotřebujete zásuvku, protože SELPHY 
CP1300 si tam, kde není elektřina, vystačí s vlast-
ní baterií. Že bude výsledný snímek dokonalý, si 
můžete nejprve ověřit na displeji s úhlopříčkou 
přes 8 centimetrů. Při tisku si můžete vybrat na-
příklad formát pohlednice nebo kreditní karty. 
K dispozici je i tradiční čtvercový formát typic-
ký pro Instagram, ke kterému vám Canon dodá 
i odpovídající fotopapír. Samotný tisk na SELPHY 
CP 1300 je snadný díky intuitivním ikonám a do-
tazům, které uživatele celým tiskem provedou. 
Z tiskárny tak maximum jejích předností získají 
i úplní začátečníci. SELPHY CP 1300 zaujme i svým 
designem se třemi barvami – lze volit mezi růžo-
vou, bílou nebo černou.

Cena od 3 200 Kč

Canon PowerShot G9 X Mark II: elegantní, 
tenký a stylový kompakt do kapsy
Odolné hliníkové tělo, perfektní výkon v minima-
listickém provedení a důraz na retro styl. Univer-
zální objektiv prokreslí jak výjimečné portréty, 
tak nádherné snímky krajiny. Rychlé zaostřování 
a schopnost pořídit až 8,5 snímků za sekundu se 
hodí třeba při focení dětí nebo sportu. Fotoaparát 
navíc využívá stabilizaci obrazu Canon, která za-
jišťuje, aby i fotky snímané z různých úhlů nebo 
během pohybu byly maximálně ostré. Tvůrci videí 
ocení Full HD rozlišení. Dotykový displej znamená 
dokonalé a jednoduché ovládání, USB port pak 

snadné nabíjení. Přes Wi-Fi nebo Bluetooth se 
můžete připojit k tabletu, na kterém si prohléd-
nete nafocené snímky, i když G9 X máte v kapse 
nebo v batohu. A stejně lehce je můžete sdílet. 

Cena: 12 590 Kč

Canon EOS 200D: nejlehčí zrcadlovka 
s otočným displejem na světě
Fotíte telefonem, ale vaše fotky se vám nezdají 
dobré? Pak je na čase si pořídit první skutečný 
fotoaparát. Takový, který zvládne výrazně lepší 
fotky, než na jaké jste byli zvyklí, ale zároveň na-
bídne jednoduché ovládání. Pro takové zájemce 
je tu zrcadlovka Canon EOS 200D. Je lehká a navíc 
stylová. Kromě černé lze totiž volit i mezi bílou 
nebo stříbrno-hnědou kombinací barev. Nováč-
kům ve světě zrcadlovek s ovládáním pomáhá 
otočný dotykový displej a uživatelské prostředí 
s průvodcem vysvětlujícím jednotlivé funkce. 
Nechybí ani dotykové ovládání, které ještě více 
usnadňuje přechod od chytrého telefonu k fotoa-
parátu. Při focení pak uvítáte, že EOS 200D je prv-
ní digitální zrcadlovkou s režimem pro pořizování 
selfie s funkcí pro rozostření pozadí. Fotoaparát je 
tak ideální například pro milovníky Instagramu. 
Pro snadné sdílení snímků nechybí možnost vyu-
žití Wi-Fi a Bluetooth.

Cena: 15 000Kč (tělo)

www.canon.cz

Řešíte, jaký vánoční dárek vybrat pro své nejbližší? Co zvolit takový, díky kterému budete mít už tyto Vánoce navždy 
uchované v podobě skvělých fotografií. A to jak v digitální, tak i v papírové podobě.

Tipy na dárky,
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Ale vraťme se k rekapitulaci toho, čím 
Wanzl letos obohatil interiéry a vybavení 
maloobchodních jednotek. Unikátním sys-
témem Wanzl Connect poskytla společnost 
Wanzl odpověď, kudy vede digitální cesta 
do maloobchodu. Jedná se o centralizo-
vaný, modulární systém, který lze použít 
k ovládání všech procesů v obchodě a zlep-
šit postupy v pobočkách. Návštěva super-
marketu se stává rafinovaným zážitkem, 
když je digitální nákupní seznam upraven 
na základě vnitřní navigace a nejkratší cesta 
obchodem vede k dokonalé časové úspoře.

Kromě digitálních technologií Wanzl letos 
představil praktická vylepšení pro vystavo-
vání zboží.. Díky kompletně nové konstruk-
ci regálů nabídl systém pure tech přednosti 

drátěného regálu v cenové třídě plechové-
ho regálu. YourTable Cool zase umí udělat 
chuť na velmi čerstvé „convenience“ potra-
viny, které jsou v kurzu. YourTable® Cool 
je chladicí zařízení s bohatými možnostmi, 
s nimiž je cross-selling a nová inscenace 
zboží hračka. Systém Vino tech twin s pro-
storově úspornou konstrukcí umožňuje 
prezentovat vína na třech úrovních: Nahoře 
jsou umístěny láhve s vínem v nakloněné 
poloze, aby byla dobře čitelná jejich etike-
ta, uprostřed jsou láhve uskladněny naleža-
to, spodní patro nabízí dostatek prostoru 
k prodeji většího množství vína v krabicích 
a k uložení zásob k doplňování. Na základě 
přání zákazníků Wanzl také vyvinul také 
nové designové pokladní zóny. Předsazené 
regály, integrované cross-selling moduly na 

chlazené a teplé „convenience“ potraviny, 
box na tabákové výrobky a displeje s digitál-
ními informacemi promění pokladní zónu 
v prémiový prodejní prostor. Nově Wanzl 
přišel s boxem na pečivo -verzí BakeOff 3.0 
s novými technickými detaily a atraktivními 
designovými prvky, které účinně podporu-
jí spontánní prodej nebaleného, čerstvého 
pečiva. Ani inovace ve vozících nezůstaly 
pozadu. S konfigurátorem produktů firmy 
Wanzl mohou obchodníci do budoucna 
optimálně vyladit jednotky madel svých 
nákupních vozíků přesně podle umístění 
prodejny, modelu vozíku, nákupní moti-
vace a profilu zákazníků. Byly představeny 
také přírůstky do nové generace plastových 
nákupních vozíků Salsa - 95litrové a 190lit-
rové modely.

Firma Wanzl vždy velkolepou prezen-
tací jednou za 3 roky představuje svo-
je novinky a inovace pro maloobchod 
na veletrhu EutoShop v Düsseldorfu. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Na vý-
stavní ploše 1400 m2 byly k vidění in-
spirující interiéry prodejen i technické 
inovace. Na našich stranách jsme vám 
je po celý rok průběžně představova-
li. Společnost Wanzl, založená v roce 
1947, je průkopníkem samooslužné-
ho prodeje, předním tvůrcem nových 
nápadů, které udávají tempo inova-
cí a globálním lídrem ve vybavování 
obchodů. Ve špičkové kvalitě vyrábí 
a distribuuje produkty, systémová i in-
dividuální zákaznická řešení týkající se 
nákupu a prodeje, prezentace zboží, 
přepravy a bezpečnosti.

Inovace ve vybavení
maloobchodu

Firma Wanzl ale nepodniká pouze v ob-
chodních oblastech Retail Systems (Vy-
bavení prodejen) a Shop Solutions (Re-
alizace interiérů prodejen), je úspěšná 
i v Logistics + Industry (Logistika + prů-
mysl), Airport (Letištní vozíky), Access 
Solutions (Vstupní zařízení a turnikety) 
a Hotel Service (Vybavení hotelů).

S velkým akcentem
na českou pobočku
Unikátní know-how německého kon-
cernu Wanzl se nyní koncentruje do no-
vého 2D závodu v Hněvotíně. 12.října 
2017 česká pobočka Wanzlu slavnostně 
otvírá v Hněvotíně 2D závod, kam se 
soustředí precizní výroba drátěných 
plochých dílů pro celou Evropu. Česká 
pobočka tak dále roste a upevňuje si 
své postavení v rámci celého koncernu. 

„Přes dvacet let si u nás budujeme jedineč-
né know-how zpracování drátu pro stěžejní 
výrobky koncernu Wanzl. Nyní se naše mno-
haleté znalosti a úsilí přeměnily do závodu, 
který ze třech výrobních míst koncentruje 
výrobu dvoudimenzionálních dílů k nám do 
České republiky. Stáváme se tím specialisty 
na tuto oblast“, vysvětluje jednatel společnos-
ti Roman Adami.

Nově vybudovaný závod o rozloze 6 500 m2 
patří k dalším z velkých investic české po-
bočky, která si v letech 1999 – 2016 prošla 
třemi etapami rozšíření. „Díky spojení stá-
vajícího podniku s novým přesáhla celková 
výrobní plocha 30 000 m2. S touto velikostí 
se hněvotínský komplex firmy Wanzl stal 
jedním z nejvýznamnějších v rámci všech 
našich výrobních závodů,“ dodává Dr. Meier-
-Kortwig, generální ředitel koncernu Wanzl.

Do samotné stavby a do úpravy komunikací 
vložila společnost Wanzl bezmála 130 mili-
ónů korun. Další peníze jdou do technolo-

Rozšíření české pobočky Wanzl o 2D závod
gického vybavení, čímž se celková hodnota 
investic vyšplhá ke 200 milionům korun. 
„Nákup nejmodernějších technologií, ať už 
se jedná o svařovací roboty nebo laserové 
řezací stroje, byl součástí našich investičních 
plánů v posledních 4 letech. V tomto ob-
dobí jsme pořídili nové technologie za cca 
100 mil. korun,“ říká pan Adami.

Název nového závodu je odvozen od výrobní-
ho programu, který je zaměřen na produkci 
plochých 2D (dvoudimenzionálních) dílů 
z ocelového drátu. Ty se používají na výrobu 
kontejnerů, regálových systémů, prodejních 
košů apod. Výrobní proces zde stojí na ma-
ximálním využití strojního vybavení s cha-
rakteristickým rychlým průtokem materiálu 
přes jednotlivé výrobní kroky a s minimem 
mezioperačního skladování. V tuto chvíli je 
továrna vybavena stroji z cca 50 %. Zbytek 
bude instalován do konce dubna příštího 
roku. V novém závodu vznikne postupně 
140 nových pracovních míst.
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Držitelé plakety Superbrands 2017

Moderátorka galavečera Tereza Kostková Pohled do sálu Národního domu na Vinohradech

Taneční pár Olga Šípková a Marek Dědík

Tleskáme všem českým 
Superbrands 2017!
Ocenění s puncem kvality udělil program Superbrands v ČR již popáté – 
mezi nejlepšími značkami je i Karel Gott.

Jako doma – tak se po pěti letech úspěšného 
působení v ČR může cítit celosvětový pro-
gram Superbrands, který se za více jak 20 let 
od svého vzniku stal jednoznačným ukazate-
lem kvality a úspěchu oceněných značek ve 
více než 90 zemích světa. Letošní jubilejní 
ročník ještě více přispěl k jeho pevné pozici 
v oblasti hodnocení obchodních značek na 
našem trhu a potvrdil rostoucí povědomí 
o značce Czech Superbrands. 

Není tedy náhodou, že se do PR a marke-
tingového programu Czech Superbrands 
letos zapojilo rekordních 60 oceněných zna-
ček (44 Consumer Superbrands 2017 a 16 
Business Superbrands 2017). Především těm 
patřil v polovině září slavnostní galavečer 
Superbrands Tribute Event 2017 v Národním 
domě na Vinohradech, v rámci něhož zástup-
ci oceněných značek převzali jako symbol 
úspěchu své trofeje. 

Stejně jako v předchozích letech i ten-
tokrát byly uděleny speciální ceny. Jednou 
z nich se stalo ocenění SUPERSON Osobnost 
roku 2017, které si klade za cíl vzdát hold člo-

věku s výjimečně úspěšnou kariérou, který 
reprezentuje ČR po celém světě, zvyšuje po-
vědomí země jako značka a přitahuje široké 
publikum. Držitelem tohoto titulu, jehož jmé-
no vzešlo z nominací odborné poroty Brand 
Council a následného celorepublikového 
průzkumu GfK mezi 3 000 respondenty, se 
poprvé za tři roky od vyhlašování této kate-
gorie stal člověk z kulturní sféry, nejznámější 
hlas České republiky, zpěvák Karel Gott.

Ke speciálním cenám se zařadila i Social 
Media Czech Superbrands 2017 Award, kte-
rou si za své umění na sociálních sítích od-
nesla značka Pilsner Urquell. Také Světluška 
– projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu 
pro nevidomé vstoupila mezi oceněné znač-

ky, když vynikla mezi velkým množstvím cha-
ritativních organizací a nadací a získala cenu 
Honorary Superbrand 2017.

Večerem plným tance a kouzelné atmo-
sféry hosty provedla moderátorka Tereza 
Kostková, o výjimečný hudební zážitek se po-
starala zpěvačka DASHA & Pajky Pajk Quin-
tet. Součástí galavečera byl již tradičně křest 
ročenky Superbrands 2017, která podrobněji 
představuje oceněné značky do programu 
zapojené.

Adler: zleva A. Wiszkidenszky, Martina Weberová, 
marketingová ředitelka a R. Sovják

BAKKER: zleva A. Wiszkidenszky, Petr Steiner, jednatel 
a R. Sovják

Fotolab: zleva R. Sovják, Pavel Schreiber, CEO  
a A. Wiszkidenszky

LABEL design: zleva A. Wiszkidenszky, Vladislav Kašpar, 
výkonný ředitel a R. Sovják

MARLENKA: zleva R. Sovják, Gevorg Avetisjan, CEO  
a A. Wiszkidenszky

Mountfield: zleva R. Sovják, Aleš Mostecký,  
obchodní ředitel a A. Wiszkidenszky

Pilsner Urquell: zleva P. Andrýsek, Socialsharks,  
Grant McKenzie, marketingový ředitel a A. Wiszkidenszky

Potrefená husa: zleva R. Sovják, Jan Trochta, manažer 
a A. Wiszkidenszky

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana: zleva R. Sovják, Mar-
kéta Mandová, manažerka propagace a A. Wiszkideszky

Světluška, zleva P. Brabec, prezident ALRA MK,  
Ing. Přemysl Filip, MSc., ředitel a A. Wiszkideszky

Držitelé plakety Superbrands 2017

Superbrands Superbrands

SUPERSON 2017
Karel Gott,
Foto
Lenka Hatašová

Business
Superbrands

Consumer
Superbrands

Honorary Superbrand

Social Media Czech 
Superbrands 2017 Award

SUPERSON 2017 
- Osobnost roku

	Adler
	BAKKER
	ČEZ Teplárenská
	EVENT ARENA
	FANUC
	Forpsi
	GECO
	KOMWAG
	LABEL design

		Pražská  
plynárenská

	SOUDAL
	SWS
	UNIQA
	UNYP
	USSPA
	Zátiší Catering

		AAA AUTO
		ASTRID Sun
		BENU
		Brit
		Carlson
		CRYSTALEX
		DEDRA
		DELIKOMAT café+co
		dm drogerie markt
		DORMEO
		ELECTRO WORLD
		ELLE
		Favorit
		FINO
		FOTOLAB
		Frekvence 1
		GECO
		Gepard Finance
		innogy
		KÄRCHER
		Kaufland
		Klenoty AURUM
		Kores

		LITE
		MANNER
		MARLENKA
		MARY KAY
		MasterCard
		mBank
		Mountfield
		NN Penzijní 

společnost
		Potrefená Husa
		Prima
		RE/MAX
		SCANquilt
		SEPHORA
		Sphere
		SUPER ZOO
		T-Mobile
		Vileda
		Weber
		Wobenzym
		ZP MV ČR
		Žižkovské divadlo 

Járy Cimrmana

		Světluška

		Pilsner Urquell

		Karel Gott
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Etiketa

Pracovní oblečení se dnes často rozděluje na casual dress 
(nebo business informal) a business dress.

Casual dress je oblečení pro běžné no-
šení do práce zejména pro zaměstnance 
bez styku se zákazníkem či v diplomacii 
s cizinci. 

Business dress pro styk se zákazní-
kem vyžaduje oblek, košili a kravatu, jde 
o konzervativní styl, který nosí obchod-
níci, bankéři, burzovní makléři, právníci. 
Měli by svým oblečením vzbuzovat jistotu 
a důvěru. Univerzálním oblekem je tmavý, 
nemusí být černý jednořadový oblek, pří-
padně i s vestou. Lze jej nosit v kteroukoliv 
dobu i večer. Přes den se obvykle nosí tma-
vě modré a šedé. Látky mohou mít i jem-
ný vzorek. Hnědá barva se hodí spíše pro 
sportovní a rekreační oděvy. V létě se nosí 
světlejší barvy, jako je světle šedá, béžová, 
písková apod. Dvouřadová fazóna je pova-
žována za formálnější než jednořadová. Po-
kud muž stojí, musí být sako vždy zapnuté. 
Pokud má pod sakem vestu, pak poslední 
knoflík u vesty se nezapíná. Chození v ro-
zepnutém saku nevypadá nejlépe.

Kapsy a jejich obsah by neměl narušovat 
fazonu obleku. Také držení rukou v kapse 
nepatří ke slušnému chování. To se ale ne-
týká kapes u kabátu. Příliš krátké kalhoty či 
dlouhé kalhoty nepůsobí dobrým dojmem. 
U jednořadového saka by i za chůze mohl 
být i dolní knoflík rozepnutý, dvouřadové 
sako by mělo být zapnuté.

Ozdobou muže a projevem jeho osobnos-
ti je kravata. Šířku kravaty často určuje 
paní móda, měla by být v rovnováze se šíř-
kou klop u saka. Důležitá je také její délka. 
Krátká vázanka by neměla odhalovat žádný 
knoflík u košile, zatímco dlouhá by neměla 
sahat pod hranu kalhot o více než o špi-
ci vázanky. Správně zavázaný uzel svědčí 
o pečlivosti jejího majitele. I drahý oblek se 
dá přebít nevhodnou kravatou. Pro spole-
čenské události se velmi často doporučuje 
do levé horní kapsy umístit kapesníček, 
nejraději bílý.

Muži i ženy by neměli zapomínat na lát-

kové kapesníky, opět se doporučuje barva 
bílá. Muži by měli mít dva bílé kapesníky, 
a to pro případ nehody partnerky. Kapes-
níky musí být vždy čisté.

Boty pro pracovní a zejména společen-
ské příležitosti by měly být z kůže a s kože-
nou tenkou podrážkou. Ponožky by mohly 
ladit s kravatou, nebo s barvou kalhot nebo 
bot. Délka ponožek musí být tak dlouhá, 
aby při sezení nebyla vidět lýtka. Ovšem 
k tmavým oblekům nosíme výhradně 
černé ponožky. Boty jsou vždy šněrovací 
k oblekům, nenosí se mokasíny k oblekům. 
A pozor, nehodí se nosit boty hnědé barvy 
k večernímu obleku.

Tmavý oblek je jednořadový nebo dvou-
řadový, doplněný bílou košilí, světlou hlad-
kou nebo proužkovanou kravatou, černými 
ponožkami a šněrovacími černými botami. 
Je to univerzální slavnostní oblečení pro 
den a večer.

Žaket (cut, cutaway, morning coat) je 
delší černé nebo tmavě šedé sako se šikmo 
střiženými předními díly, šedá nebo černá 
vesta a šedobílé nebo černobílé proužko-
vané kalhoty. Bílá košile s tvrdým límcem 
se zahnutými rohy, šedá kravata, černé po-
nožky, černé boty a černý či šedý cylindr, 
ale ten už vidíme ojediněle. Nosí se v řadě 
zemí při slavnostních příležitostech ve 
dne. U nás se používal do 2. světové války.

Smoking (black tie, cravate noir, tuxe-
do) je výhradně večerní oblek z černé lát-
ky, správně jednořadý, má hedvábné klopy 
nebo šálový límec, kapsu na levé straně. 
Kalhoty nemají záložky a na jejich vnějším 
švu je našitý úzký hedvábný lampas, tzv.
galon. Do něj je určena bílá smokingová 
košile s dvojitými přeloženými manžetami. 
Manžetové knoflíky by měly ladit s košilo-
vými. Vždy černý motýlek a nejraději ručně 
vázaný. Černé, nejlépe hedvábné podko-
lenky a hladké a nemusí být vždy lakýrové 

boty. V kapsičce u saka bílý kapesníček. Po-
kud jste kreativnější, sako může být v mod-
rém tónu, a dokonce i z brokátové látky. 
Ve Velké Británii a zemích Britského spo-
lečenství se hovoří o diner jacket, v USA 
a Kanadě o tuxedu. 

Bílé smokingové sako se nosí na večerní 
slavnosti pořádané v přírodě nebo třeba na 
parníku. A nosí se k němu černé kalhoty. 
Rozhodně se smoking nehodí jako svateb-
ní oděv, nosí se totiž po 19. hodině. Koná-li 
se svatba přes den, hodí se jaket nebo čer-
ný oblek. U nás snoubenci volí v létě světlé 
odstíny obleků.

Frak (white tie, full dress) je slavnostní 
večerní oblečení z černé látky, zvláštního 
střihu, klopy jsou z hedvábného rypsu, kal-
hoty z téže látky jako sako, ale s hedvábný-
mi, často dvojitými lampasami. Nutností je 
bílá košile, vždy bílý motýlek. Černý motý-
lek u fraku nosí pouze personál v restau-
racích. Případně černý nebo bílý látkový 
pás, černé ponožky. Obvykle se používá 
po 20. hodině při slavnostních událostech. 
V některých zemích je předepsán pro au-
dienci u hlavy státu i v průběhu dne. Jde 
o jediný oblek, na který se připínají vyzna-
menání, nikoliv však stužky či miniatury.

Dress cody pro dámy si přiblížíme v příš-
tím vydání časopisu.

Napsala lektorka
společenské etikety a stylu
Nada Labanová
E: labann@seznam.cz
www.labann.cz
www.facebook.com/snidanesn

Styl, móda a etiketa 
Čtvrtá část seriálu

Dress cody aneb zásady oblékání 
na společenské akce a jednání

+420 499 861 222
www.hotelhorizont.cz

Neseďte za pecí, 
přijeďte do Pece. 

Zima na obzoru

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...
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AVEX systems
mezinárodní poradce
v oblasti franchisového podnikání
a Váš partner pro franchising

Master franchisová konference 2017 v Pra-
ze představila pro zájemce o franchisové pod-
nikání nové mezinárodně působící úspěšné 
franchisové systémy, které hledají v České 
republice a na Slovensku prostřednictvím 
svého exkluzivního zástupce AVEX systems 
master franchisové nebo franchisové partne-
ry a kteří chtějí spojit svou budoucnost s ně-
kterou z atraktivních mezinárodních značek. 
Akci podpořila i celá řada významných part-
nerů konference. Konferenci pořádala pora-
denská společnost AVEX systems.

 „Přítomnost zástupců prezentovaných 
franchisových konceptů ze zahraničí nabíd-
la velkou příležitost především pro zájem-
ce o samostatné podnikání, malé a středně 
velké podnikatele, jakož i manažery firem, 
jak získat informace o významných globál-
ně působících značkách a jak se stát jejich 
partnery,“ uvádí jeden z pořadatelů této 
akce Ing. Aleš Tulpa ze společnosti AVEX 
systems. 

Zde jsou příklady některých franchisových 
systémů, které byly v rámci konference 

představeny účastníkům a zájemcům o fran-
chisové licence pro ČR a Slovensko:
• IDdesign, Dánsko – Síť prodejen s nábytkem 
ve skandinávském stylu • NHance, USA – Unikátní 
koncept na čištění dřevěných povrchů • logiscool, 
Maďarsko – Koncept škol pro děti v oblasti IT 
a programování • VOODIES, Rakousko – Koncept 
restaurací nejen pro vegany • boco, Francie – Siť 
kvalitních fast-foodových restaurací • NOA NOA, 
Dánsko – Siť prodejen dámského a dětského 
odívání • HITIO Gym, Norsko – Fitness a výuka 
sebeobrany pro celou rodinu • pressto, Španěl-
sko – Světový lídr v oblasti čistíren • Tiroler, Ra-
kousko – Síť prodejen tyrolských specialit • Marco 
Aldany, Španělsko – Největší síť na světě – saló-
ny krásy a kadeřnictví • Creams, Velká Británie - 
Retro kavárny s nabídkou kvalitní italské zmrzliny 
• NAU, Itálie – síť prodejen s brýlemi a dalším 
příslušenstvím • La Andaluza, Španělsko – 
restaurace s nabídkou oblíbených španělských 
kulinářských specialit, zejména po celém světa 
známých tapas • Expense Reduction Analysts, 
Velká Británie - největší poradenská společnost 
na světě specializující se na optimalizaci provoz-
ních nákladů firem • Institute of Microtraining, 

Rakousko – Koncept pro vzdělávání manažerů 
• TEOKUBO, Francie – nový, inovativní koncept 
prodejen pro nekomerční plochy nákupních center 
a revitalizaci volných ploch • Tcollege, Švýcarsko 
– Vzdělávání a doučování dětí ve švýcarské kvalitě.

Kromě prezentací franchisových kon-
ceptů, možností jednat přímo se zástupci 
systémů o podmínkách spolupráce a navá-
zání osobních kontaktů, byli účastníkům 
konference zdarma k dispozici i odborníci 
na téma franchising – Ing. Aleš Tulpa, mezi-
národní franchisový poradce ze společnosti 
AVEX systems a z oblasti právní problemati-
ky – Mgr. Antonín Kazda, zkušený meziná-
rodně působící advokát s praktickými zku-
šenostmi s franchisovým podnikáním

Tuto v oblasti franchisového podnikání 
ojedinělou akci mediálně podpořily přede-
vším Česká a Slovenská franchisová asoci-
ace, jakož i celá řada mediálních partnerů 
(např. společnost Lagardere Aktiv ČR). 

Tato konference získala významné oceně-
ní České asociace franchisingu jako nejlepší 
akce roku 2016 „Za podporu a rozvoj franchi-
singu v České republice“. Je organizována již 
od roku 2012, celkem se jí zúčastnilo cca. 600 
zájemců o franchising a představeno bylo 
více než 75 nových franchisových systémů. 

„Zájem o franchising na českém a sloven-
ském trhu stále stoupá. Potvrzují to nejen 
statistiky, ale i růst počtu franchisových 
systémů na trhu. Staňte se i vy franchiso-
vými podnikateli. Franchisové podnikání 
je bezpečnější než jiný druh podnikatel-
ské činnosti. Master-franchisa pro český 
a slovenský trh znamená, že se stáváte 
partnerem zahraničních značek pro obě 
země a rozhodujete vy sami o dalším pro-
deji jednotlivých licencí. Franchising navíc 
umožňuje začít podnikat v relativně velmi 
krátké době.“ dodává Ing. Aleš Tulpa 

Více na www.masterkonference.cz nebo 
na www.avexsystems.eu. Ke všem prezen-
tovaným franchisovým systémům může po-
skytnout podrobnější informace i jejich ex-
kluzívní zástupce pro český a slovenský trh 
Ing. Aleš Tulpa ze společnosti AVEX systems 
- ales.tulpa@avexsystems.eu. 

Master franchisová konference 2017 v Praze byla velmi úspěšná. 
Představila 18 nových a velmi zajímavých konceptů. Zúčastnilo se jí 
145 zájemců o franchising z České republiky a ze Slovenska.

Know-how a znalosti společnosti 
AVEX systems jsou získány 
více než 20letými praktickými 
zkušenostmi v oblasti 
mezinárodního franchisingu 
a činností ve vrcholovém 
managementu mezinárodně 
působících společností, zejména 
pokud jde o zakladatele 
a hlavního představitele 
společnosti Ing. Aleše Tulpu. 

AVEX systems nabízí
zejména následující služby: 
1.  Pro zájemce o franchising vyhledává kvalitní 

a úspěšné franchisové systémy, zejména v za-
hraničí. 

2.  Pro zahraniční franchisory hledá vhodné kan-
didáty pro master-franchisu v České a Sloven-
ské republice nebo franchisanty. 

3.  Poradenství ve všech oblastech franchisového 
podnikání, zejména při vývoji vlastních franchi-
sových systémů nebo při jejich optimalizaci. 

Pro zájemce o franchising nabízí workshopy – semináře především na téma vývoj nebo optimalizace franchisového konceptu.
Více informací najdete na: www.avexsystems.eu nebo kontaktujte: ales.tulpa@avexsystems.eu 

Zaměřené na celou rodinu! 
•  rodiče mohou trénovat společně a ve stejnou dobu se svými dětmi. 

HITIO Gym je úspěšný franchisový koncept z Norska s již téměř 
dvacetiletou historií poptávaný ve všech evropských zemích.

Podnikejte s HITIO Gym!
•  protože zájem a poptávka po speciálně zaměřených fitness centrech 

– jako je HITIO Gym – z roku na rok stoupá ve všech zemích Evropy, 
vč. českého a slovenského trhu.

•  protože provoz studia přináší franchisantům v brzké době zajímavé 
výnosy, rychlou návratnost investic a velmi atraktivní rentabilitu 
vlastního vloženého kapitálu.

Šance pro podnikání i naše děti! 
LOGISCOOL je nový franchisový koncept z Maďarska pro děti od 6 let 
v oblasti IT, programování a inteligentních počítačových her. Již v prvním 
roce po svém vzniku – 2014 - zaznamenal tento systém mimořádný 
úspěch a zájem ze strany rodičů a dětí, stejně jako franchisových partnerů.

Koncept logiscool 
•  40 specializovaných škol
•  v 7 zemích 
•  ročně je navštěvuje více než 10 000 dětí. 

Logiscool – největší franchisová síť škol v Evropě pro výuku programování 
a počítačových dovedností dětí a mládeže.

Po absolvování kurzů logiscool mohou děti vytvářet své vlastní programy, 
hry, webové stránky a nebo různá videa místo toho, aby marnily čas různými 
brutálními a násilnicky orientovanými computerovými hrami na internetu.

Franchisový koncept HITIO Gym

Do naší republiky přichází LOGISCOOL!
Učit děti programovat hry je záslužná i zábavná činnost

kombinace mezi tradičním fitness studiem a školou bojového sportu

HITIO Gym hledá na trhu v České a Slovenské republice 
master franchisového partnera a nové franchisanty

Nabízí:
•  praxí prověřený koncept
•  značné know-how ve formě velmi rozsáhlého 

franchisového balíku
•  podporu franchisových partnerů před,  

jakož i po otevření nového studia 
•  společný výběr lokality
•  podrobné plánování vnitřního uspořádání fitness studia,  

vč. business plánu
•  zajištění kompletního vybavení studia za výhodné ceny  

od centrálního výrobce, včetně pravidelného servisu 
•  důkladné zaškolení všech pracovníků studia,  

zejména trenérů
•  pro vážné zájemce tzv. Discovery Day v Norsku 

(seznámení s konceptem, centrálou, vedením společnosti, 
návštěva několika fitness studií) 

V případě zájmu se obraťe na exkluzivního zástupce HITIO Gym 
pro ČR a Slovensko společnost AVEX systems. 

Nepropásněte příležitost úspěšného byznysu! 
Logiscool hledá na trhu v České a Slovenské republice master fran-
chisového partnera a nebo nové franchisové partnery, kterým nabízí 
•  praxí prověřený koncept
•  značné know-how ve formě velmi rozsáhlého franchisového balíku
•  velkou podporu franchisantů před, jakož i po otevření nové školy
•  společný výběr vhodné lokality
•  podrobné plánování škol, vč. praxí prověřeného business plánu 

na období 3-5 let s prognózou na 10 let
•  zajištění kompletního vybavení škol na klíč 
•  důkladné zaškolení všech pracovníků, včetně jejich výběru.
•  franchisoví partneři nemusí znát problematiku programování 

a nebo být odborníci v IT-oblasti. (Ve svých školách většinou 
zaměstnávají studenty například informatiky a nebo externí 
experty pro každou odbornost ve výukovém programu) 

Franchisový systém logiscool i HITIO Gym je v ČR a na Sloven-
sku exkluzivně zastoupen společností AVEX systém

V případě zájmu kontaktujte společnost AVEX systems:
ales.tulpa@avexsystems.eu. Více informací najdete
i na internetových stránkách www.avexsystems.eu
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Vítězky 9. ročníku projektu:

České podnikatelky získaly ocenění ve třech 
kategoriích podle velikosti firmy a také tři 
speciální ocenění pod patronací generální-
ho a hlavních partnerů projektu. Jedna z fi-
nalistek si pak odnesla Cenu za výjimečný 
růst firmy. Ministerstvo průmyslu a obcho-
du, které převzalo záštitu nad letošním 10. 
ročníkem, pak v rámci projektu Ocenění 
Českých Podnikatelek udělilo Medaili mini-
stra průmyslu a obchodu.

Cílem projektu OCP je vyzdvihovat a oceňo-
vat české ženy, jež jsou schopné díky svému 
umu a odvaze vydat se svou vlastní cestou, za-
kládat úspěšně fungující firmy a využívat nej-
různějších moderních technologií, které jim 
na této jejich cestě pomáhají. „Prostřednic-
tvím projektu Ocenění českých podnikatelek 
se již od samého jeho začátku snažíme pod-
porovat, vzdělávat a oceňovat transparentní 
podnikání v České republice a vytvářet nové 
příležitosti. Oceňujeme ženy, které podnikají, 
dosahují výborných ekonomických výsledků 

a stojí za nimi silné životní i podnikatelské 
příběhy. Ty pak mohou být inspirací jak pro 
ženy, které již podnikají, nebo o vlastním 
podnikání teprve přemýšlí. Dobrou zprávou 
je, že takových je mezi námi čím dál tím víc 
a počet žen v byznysu každým rokem stoupá, 
od loňského roku to je o 35 procent,“ říká za-
kladatelka projektu Ocenění Českých Podni-
katelek Helena Kohoutová.

 „V posledních pěti letech o živnost zažá-
dalo dvakrát více žen než mužů. Svou pod-
nikatelskou cestu mají oproti mužům leckdy 
trnitější, a proto si jejich úsilí zaslouží maxi-
mální podporu. Zároveň považuji za důležité 
jejich podnikatelské aktivity zviditelňovat. 
A právě udělení Medaile ministra průmyslu 
a obchodu je k tomu vhodnou příležitostí. 
Pro mnohé z nich to může být důkazem, že 
jejich snahu dokážeme patřičně ocenit,“ vy-
jádřil svou podporu ženám-podnikatelkám 
ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. 

V letošním roce bylo z databáze odborné-
ho garanta CRIF – Czech Credit Bureau na 

základě splnění podmínek soutěže vybráno 
23 650 potenciálních kandidátek. Do finále 
se pak přihlásilo 115 finalistek. V kategorii 
Malá společnost se kvalifikovalo 72 finalis-
tek, v kategorii Střední společnost je to 20 fi-
nalistek, a konečně v kategorii Velká firma 
postoupilo 17 finalistek. 

„Veškeré analýzy, které jsme v poslední 
době prováděli, ukazují na rostoucí význam 
českých podnikatelek jak z hlediska stou-
pajícího počtu obchodních společností 
vlastněných ženami či pozitivních výsledků 
jejich podnikání, tak z pohledu nízké míry 
výskytu varovných informací u daných spo-
lečností. To zároveň ukazuje na zvyšující se 
význam celé soutěže. Proto rádi do Oceně-
ní Českých Podnikatelek přispíváme jako 
odborný garant hodnocením přihlášených 
podnikatelek prováděném na základě ratin-
gu,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda před-
stavenstva společnosti CRIF – Czech Credit 
Bureau.

Auditorem projektu je již několik let po-
radenská firma NSG MORISON, která každo-
ročně připravuje analýzu chování českých 
podnikatelek. „Podnikatelky řeší nejenom 
nové možnosti proniknutí na nové trhy, ale 
také stále častěji uvažují o novém investo-
rovi. Zároveň polovina podnikatelek je ve 
věku, kdy začínají uvažovat o předání svého 
kormidla. Podnikatelky kopírují celkový trh 
rodinných firem, kde se za posledních 5 let 
ukazuje, že rodinné firmy ušly velkou cestu 
v oblasti předání své firmy. Celkem 60 % ro-
dinných firem se nachází již ve fázi přípravy 
transformace do druhé generace či již pře-
dání proběhlo. Celých 40 % firem ještě do-
posud není předáno, z toho 25 % majitelů za-
tím netuší, co s firmou. Z našich zkušeností 
a zkušeností našich klientů máme 45 % pře-
daných firem v rámci rodiny, stejné procen-
to majitelů volilo spíše prodej firmy mimo 
rodinu, 10 % předalo svoji firmu stávajícímu 
managementu a zaměstnancům,“ konstatuje 
Petr Šíma, partner NSG MORISON

Jubilejní 10. ročník projektu Ocenění Českých Podnikatelek, který 
zviditelňuje úspěchy českých žen, již zná své vítězky. V letošním roce 

porota vybírala oceněné ze 115 finalistek. 

PODNIKATELEK V ČR
STÁLE PŘIBÝVÁ

vítězky 10. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

MALÁ FIRMA
1. REVATECH s.r.o. Eva Hronová
2. Grafia spol. s r.o. Jana Brabcová
3. TURPRESS spol. s r.o. Jana Ševčíková

Vítězky 10. ročníku projektu:
STŘEDNÍ FIRMA
1. NEREZ CIDLINA s.r.o.. Zdenka Homolová
2. Lamatex, s.r.o. Anna Krčmářová
3. 1. Aromaterapeutická KH a.s. Michaela Švorcová

VELKÁ FIRMA 
1. LT Sezam s.r.o. Lucie Tomášková
2. Chromservis s.r.o. Marči Horová
3. BRITEX-CZ, s.r.o. Olga Bunce

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY 

TERMSTAV, s.r.o. / Sylva Jílková
„Společnost TERMSTAV, s.r.o. paní Jílkové vy-
kázala dle našich analýz jednoznačně nejvyšší 
růst tržeb za sledované období ze všech hod-
nocených firem. Ve svém podnikání dosahuje 
navíc stabilně dobrých výsledků a v portfoliu 
klientů její společnosti jsou firmy jako Skanska 
či Metrostav. Tyto výsledky i fakt, že je Sylva Jíl-
ková odvážnou podnikatelkou úspěšnou v pře-
vážně mužském oboru, byly základem pro to, 
aby získala v letošním ročníku Ocenění Českých 
Podnikatelek zaslouženě Cenu za výjimečný 
růst firmy,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda 
představenstva společnosti CRIF – Czech Credit 
Bureau. 

CENA ČSOB  
– VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
DAQUAS, s.r.o. / Darina Vodrážková
Paní Darina Vodrážková získává v letošním roč-
níku projektu Ocenění českých podnikatelek 
právem cenu ČSOB Výjimečná podnikatelka. Její 
společnost DAQUAS poskytuje komplexní služby 
IT od analýzy potřeb, návrhu, přes licenční řešení 
až po nasazení technologií a zaškolení uživatelů. 
A to vše se zárukou odbornosti a nejvyšší kvali-
ty. Co ji činí výjimečnou, je přístup k zákazníkům 
a způsob, kterým své služby a řešení z oblasti IT 
poskytuje. Vytváří přátelské propojení mezi uži-
vatelem a jeho IT. 

„To však není jediný důvod, proč jsme se roz-
hodli paní Vodrážkovou vyhlásit Výjimečnou 
podnikatelkou. Ona a její firma se soustředí na 
rozvoj firmy se zaměřením na inovace a hledá 
neustále další nové výzvy i na zahraničních tr-
zích. Při tom všem považuje za důležité vytvo-
ření odpovídajících podmínek pro své zaměst-
nance a vylepšování interních procesů a provozu 
firmy,“ říká Petr Manda, ředitel Firemního ban-
kovnictví ČSOB.

CENA ZA DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACI  
– pod patronací Microsoft
TECHNOAQUA s.r.o. / Michaela Povýšilová
„Technoaqua prostě dělá čest svému jménu. 
Progresivně využívá technologie k modernizaci 
služeb spojených s měřením kvality a kvantity 
odpadních a povrchových vod. Nejen, že doká-
ží sledovat řadu parametrů na dálku, ale jsou 
schopni problémy vzdáleně i vyřešit, ať už jde 
o obsluhu čistírny vod či ovládání techniky uvnitř 
stokových sítí. Je to výhra pro všechny. Zákazníci 
mají rychlejší a efektivnější servis, zaměstnanci 
ušetří čas na cestách a omezí množství nutných 
vstupů do nebezpečných prostor a pro příro-
du a veřejnost je přínosem schopnost přesněji 
a rychleji monitorovat znečištění řek, povodňo-
vé stavy a rizika,“ vysvětluje Ondřej Novodvor-
ský, ředitel pro malé a střední firmy společnosti 
Microsoft ČR.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – 
pod patronací České pojišťovny
MEDICAL PLUS, s.r.o. / Eva Dokoupilová
„Za Českou pojišťovnu zaštiťujeme kategorii Ino-
vativní řešení a velmi ráda přiznávám, že MUDr. 
Eva Dokoupilová, majitelka firmy MEDICAL PLUS, 
pro mě byla jasnou favoritkou od samého za-
čátku. Pomyslete, že v době před 14 lety, kdy 
firmu založila, revmatologie pojem “biologická 
léčba” vůbec neznala. Jedná se o značné inovač-
ní řešení, které je celou dobu podpořeno klinic-
kým výzkumem. Provádí vyšetřování pacientů 
pomocí ultrazvuku a denzitometru a speciálních 
krevních testů v laboratořích Uherskohradišťské 
nemocnice, takže jejich léčba je komplexní. Jako 
téměř hudba budoucnosti zní, jak díky biologic-
ké léčbě vlídným způsobem přináší paní dok-
torka pacientům větší kvalitu života díky méně 
nežádoucím účinkům. Kromě své hlavní aktivity 
sama paní doktorka organizuje a pořádá každo-
ročně kongres lékařů z celé republiky, a navíc se 
dále zapojuje i do další spolupráce na novém 
výzkumu v oblasti osteoporózy. Paní Dokoupilo-
vá svoje podnikání vyladila i po stránce IT tech-
nologií, kde jako první v kraji zavedla elektronic-
ké recepty. Za Českou pojišťovnu tleskám,“ říká 
Šárka Dolanská, krajská ředitelka Praha II České 
pojišťovny.

Více o projektu naleznete
na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Ocenění českých podnikatelek



Mezi čtrnácti řečníky konference vynikla 
Rita Clifton, nositelka Řádu britského im-
péria za přínos v oblasti reklamy. V unikátní 
diskusi „grilovala“ zástupce tří prestižních 
značek, které řídí svůj globální marketing 
z České republiky. Více než 400 účastníku 
letošního Brand Managementu se ve zcela 
zaplněném pražském Slovanském domě vel-
mi aktivně zapojovalo do panelových diskusí 
soustředěných především na to, jak pozved-
nout úroveň značek tak, aby nesly atributy 
jednoznačnosti, soudržnosti a vůdcovství. 
Časopis Brands&Stories byl mediálním part-
nerem konference.

V úvodní části konference věnované tren-
dům se Katie Axam, ředitelka marketingové 
komunikace IBM ve střední a východní Evro-
pě, zaměřila na Éru kognitivního marketingu. 
Kognitivní řešení nám pomáhají lépe pře-
mýšlet a informovaněji se rozhodovat, odha-
lit u zákazníků individuální nákupní impulsy, 
zacílit na ně svoji personalizovanou komuni-
kaci a navázat tak se značkou lepší vztah. 

Vliv kreativity na růst značky ukázal Stefan 
Siedentopf, Head of Planning, Ogilvy CEE.. 
„Rostoucí značky pracující s kreativitou 
a emocemi musí vytvářet pozitivní odlišnost 
od ostatních hráčů v kategorii a zároveň for-
mulovat svoji nabídku relevantněji ve vztahu 
ke zkušenostem a hodnotám zákazníků,“ uve-
dl mimo jiné.

Stojíme pevně na značce konstatoval Jind-
řich Skrip, ředitel úseku marketingu a vývoje 
produktů, Kooperativa pojišťovna. „Business 
řídí produkt a obchod, ne marketing – ten 
chrání hodnotu značky. Musíme si ale ujasnit, 
co je pro značku důležité a vytrvale se toho 
držet.“ 

Pavel Stratil, generální ředitel, Lidl Česká 
republika naplnil očekávání publika svou za-
jímavou prezentací o Employer Brandingu. 

„Pokud chceme být skvělým obchodem, 
potřebujeme skvělé lidi. Při budování značky 
před zákazníky nic neschováte. Díky novým 
komunikačním platformám, sociálním sítím 
jsou téměř všechny informace veřejné. Po-
kud chceme být atraktivní pro své zákazní-
ky, musíme být nejdříve atraktivní sami pro 
sebe, pro své kolegy a zaměstnance.“ Silná 
značka je totiž především odrazem lidí, kteří 
ji tvoří!“

Nejinspirativnější část konference nazva-
nou Značka jako základní princip firemní 
organizace otevřela „brand guru“ Rita Cli-
fton. Zaměřila se na roli značek v digitální 
době. „Značka by měla být integrální součás-
tí strategie/vedení firmy: neřídíme firmu, ale 

značku. Značka, její poslání, racionální i emo-
cionální hodnoty by se měly promítnout do 
produktů a služeb, lidí a jejich chování, pro-
středí, obchodních kanálů a komunikace. Zá-
sady pro silnou značku jsou: jednoznačnost, 
soudržnost a vůdcovství.“ 

V navazujícím diskusním panelu Rita 
Clifton zpovídala zástupce tři atraktivních 
českých značek v různých stádiích vývoje: 
Janu Barbati Chadovou, Head of Global Mar-
keting, Baťa; Martina Dlouhého, Partnera 
Strategic Development, UGO a Gabrielu Lun-
gu, Marketing & Communication Specialist, 
WINGS (dříve Head of Global Marketing, 
Notino). Mezi tematické okruhy patřily od-
lišnosti a společné atributy všech tři značek, 
vliv digitálního věku, proces zjednodušení 
nebo působení na globální a lokální úrovni.

Poslední část konference Jak být konzis-
tentní ve všech bodech dotyku? uváděl Jan 
Binar, CEO, McCann Prague a prezident, 
AKA. Ukázaly se v ní best practices šesti fi-
rem, které vynikají v konkrétních bodech 
dotyku se zákazníkem, a současně fungují 
konzistentně ve všech podstatných „tou-
chpoints“. Své zkušenosti v krátkých pre-
zentacích sdíleli Zuzana Behová, Marketing 
Director, Palírna u Zeleného stromu (Pure 
Party spirit of Hanácká vodka); Lukáš Kmí-
nek, Head of Business Development, Blue-
berry.cz Apps (Jak se prezentovat na webu); 
Aleš Kotěra, spolumajitel, Sklizeno Foods 
(Zákaznický zážitek v prodejně); Miroslav 
Král, CEO, MarketUP (Jak vést každý krok zá-
kazníka digitálním světem právě k vaší znač-
ce); Roman Tiefa, Marketing Manager, Nestlé 
(Obal jako impuls růstu značky) a Tomáš 
Vyhnálek, ředitel oddělení fundraisingu, 
Člověk v tísni (Srdce jako touchpoint). Jan 
Binar na závěr sumarizoval: „Když víte, co 
děláte, máte poslání a věříte mu, vaše značka 
má svou identitu a odlišnost, a vaši kolegové 
a zaměstnanci sdílejí její hodnoty, tak bude-
te úspěšní.“ 

Moderní značka je jednoznačná, 
soudržná a férová - plní to, co slíbila 

Letos se s ním spojil Citroën, aby společ-
ně s ním oslavil Vánoce. V 11 výkladních 
skříních obchodního domu Printemps se 
vypráví vánoční pohádka, která zve malé 
i velké diváky na nádhernou a neobyčej-
nou cestu dárků. Ve vitríně Citroën se malí 
hrdinové pohádky, Jules a Violette, dosta-
nou na nebezpečnou zasněženou poušť., 
ale mohou se spolehnout na nové kom-
paktní SUV C3 Aircross, do něhož naloží 
všechny dárky a s velkou slávou se vydávají 
zpátky do obchodního domu. Vánoční po-

hádka nazvaná „Vánoce, neobyčejná cesta 
dárků“ je příběh ztvárněný šesti krásnými 
obrazy, pojatými jako cesta kolem světa. 
V letošním roce ji shlédne na více než 10 
milionů kolemjdoucích. Podílí se ní part-
neři obchodního domu, mezi nimiž figu-
ruje i značka Citroën, která se v těchto vý-
kladních skříních objevila již v roce 1935!.

Vánoční výkladní skříně Printemps na 
bulváru Hausmann včetně výkladní skříně 
Citroënu slavnostně odhalila 7. listopadu 
australská herečka Nicole Kidman a bu-

dou k vidění do 2. ledna 2018 jak přímo 
na místě, tak na sociálních sítích Citroën 
a Printemps.

Nové kompaktní SUV Citroën C3 Aircross  
oslavuje kouzlo Vánoc jako hrdina vánoční pohádky
S blížícími se svátky konce roku se kouzlo Vánoc nejlépe odráží v dětských očích. Celé generace dětí v doprovodu rodičů 
se již od roku 1913 nechávají okouzlovat výtvory výkladních skříní obchodního domu Printemps na bulváru Haussmann. 

Tématem třetího ročníku odborné konference Brand Management byl apel k po-
zvednutí významu značky jako integrální součásti vedení firmy a její strategie, 
promítnuté do produktů, služeb, lidí, prostředí i komunikace.

Ze života značek
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Ze života značek

Lahve půjdou do online dražby 13. prosince. 
Na zpravodajském serveru iDNES.cz o ně – 
a pomoc potřebným – mají zájem každoroč-
ně stovky lidí. Mnozí z nich jsou připraveni za 
umělecký artefakt zaplatit i víc než 150 tisíc 
korun.

Charitativní aukce Pilsner Urquell se koná 
už pošesté. „Každý rok vzniká Pilsner speciál-
ní edici pivních lahví Pilsner Urquell, jejichž 
návrhy připravují ti nejlepší designéři. Máme 
tak možnost ukázat krásu řemesla, pivovar-
ského i sklářského, a v předvánočním čase 
i pomáhat těm, kteří to potřebují – lidem, jež 
onemocnění míchy připoutalo na vozík,“ říká 
Václav Berka, starší obchodní sládek Plzeň-
ského Prazdroje. 

„Pilsner Urquell je jedinečné pivo, které in-
spiruje, v těžkých chvílích rozveseluje a v ra-
dostných okamžicích spojuje,“ říká Václav 
Berka, a doplňuje: „Věříme, že ty nejlepší věci 
mohou vzniknout uchováním tradic a předá-
váním zkušeností z generace na generaci. Pro-
to jsme se letos v tomto projektu spojili s další 
českou legendární značkou, kterou je Moser.“ 

Spojení s Moserem není náhodné – přední 
česká sklárna slaví v tomto roce také kulati-
ny, na trhu působí už 160 let. Speciální edice 
pivních lahví tak spojuje nejen významné 

tuzemské značky, ale symbolizuje také jejich 
hodnoty: úctu k tradici, perfektnímu řeme-
slu a vysoké kvalitě, díky nimž se české pivo 
i sklo staly proslulými po celém světě. Jejich 
spolupráci oceňuje i Zdeněk Svěrák, zaklada-
tel Centra Paraple: „Přeji plzeňskému ležáku 
k jeho 175. narozeninám, aby mu přátelé 
zachovali přízeň. Jeho kvalita si to zaslouží! 
A spojení tradičního českého nápoje se slav-
nou sklářskou firmou Moser byl šťastný ná-
pad. Jsem rád, že společně pomohou lidem, 
kteří to potřebují.“

„Sklárna Moser, tradiční česká manufaktu-
ra, slaví v letošním roce 160. let od založení. 
Těší nás, že jsme s plzeňským pivovarem na-
šli atributy, které se nám podařilo propojit 
a vytvořit tak jedinečnou kolekci křišťálových 
lahví. Tradiční řemeslo, výjimečná kvalita, 
respekt k odkazu mistrů svého oboru a uni-
kátní dovednosti předávané po generace 

jsou společnými hodnotami, které jsou klíčo-
vé pro sklárnu Moser i Pilsner Urquell,“ říká 
Lenka Bogrová, marketingová ředitelka sklár-
ny Moser.

Kolekce uměleckých aukčních lahví 2017 
odkazuje na letošní významné 175. výročí 
uvaření první várky ležáku Pilsner Urquell. 
Každá z deseti lahví limitované edice odka-
zuje k jednomu z časových milníků historie 
Pilsner Urquell, a je tak naprosto jedinečná. 
„Design lahve je inspirovaný tvarem sudu, ve 
kterém pivo zraje. Záměrně jsem vytvořil mi-
nimalistický a čistý tvar, aby vyniklo řemeslné 
umění a jedinečné zdobení lahve několika ná-
ročnými sklářskými technikami. Ručně brou-
šený a leštěný dekor klínových řezů symboli-
zuje ječmen, z něhož se pivo vaří,“ popisuje 
Lukáš Jabůrek. Zcela unikátní je pak podle 
Jabůrka ručně broušená a pasovaná zátka do 
lahve vyrobená z barevné moserovské sklovi-
ny topas. Lahev zdobí i výroční pečeť s vyra-
ženým motivem 175. výročí Pilsner Urquell.

Letošní aukce se bude konat 13. prosince 
2017 na serveru iDNES.cz. Dražba bude spuš-
těna v 9:00 a poběží až do 16:00. Během této 
doby mohou předem zaregistrovaní dražitelé 
přispívat libovolnou částkou, jednu z deseti 
lahví však získají jen ti, kteří nabídnou nejvíce. 

Ať už pod taktovkou stylistů nebo objektivy 
novinářů, celebrity často nemají na výběr, 
jakou obuv zvolí, protože je nutné, aby odpo-
vídala trendům a společenské události. Jaký 
vztah k botám mají české VIP dámy se roz-
povídaly na slavnostním otevření prodejny 
obuvi Salamander v OC Chodov.

Podpatky za nutné zlo považuje herečka 
Ivana Jirešová:„Ve volném čase dávám před-
nost rozhodně teniskám. Podpatky se mi 
líbí, ale vytáhnu je jenom na pódium nebo 
na rande.“ „Záleží na situaci, ale jsem na pod-
patky zvyklá, mám je ráda a vydržím v nich 
celý den. Pochopitelně musí být i přes výšku 
pohodlné,“ odpověděla na otázku, zda nosí 
raději tenisky nebo podpatky, její kolegyně 

Adéla Gondíková. Také krásná Inna Puhajko-
vá dokáže ocenit eleganci bot na jehlovém 
podpatku a svěřila se, že jedny z nejdražších 
kousků v jejím botníku jsou ikonické lodičky 
Jimmy Choo. Usměvavá zprávařka Gabriela 
Lašková si na extravagantní kousky moc ne-
potrpí, nejraději má černé polobotky v pán-
ském stylu a letos si zamilovala bílé tenisky, 
které nosí téměř ke všemu. „Já mám lodičky 
jako pracovní obuv. Teď už v nich chodím 
podstatně méně, protože běhám kolem syna, 
ale když jsem se aktivněji věnovala modelin-
gu, chodila jsem v nich celé dny. Dodnes je 
v mém botníku převaha podpatků. Už mám 
svoje ověřené značky Peter Kaiser a Gabor, 
u kterých vím, že mi po celodenním běhání 
po schůzkách neupadnou večer nohy,“ roz-
povídala se modelka a podnikatelka Romana 
Pavelková.

Ať s podpatkem, nebo bez, všech pět dam 
se shodne na tom, že komfort a kvalita jsou 
nejdůležitější kritéria při výběru nového 
páru. Nepohodlí totiž stojí za nejedním ne-
příjemným zážitkem. Puchýře, škobrtnutí 
a dokonce i zlomené podpatky prý všechny 
znají důvěrně. 

Pro herečku Danu Morávkovou, která 
svou vášeň posunula na novou úroveň díky 
spolupráci s českou značkou kabelek Elega, 
je kabelka jen praktickým doplňkem, ale také 
šperkem, způsobem vyjádření a koníčkem. 

Již třetím rokem Dana tvoří pod křídly této 
tradiční společnosti svou kolekci Elega by 
Dana M., jejíž popularita raketově roste.

Po svěží jarní kolekci, která se vyznačovala 
jemnými pastelovými tóny, přichází do pro-
deje dvě nové řady kabelek, které jsou inspi-
rované divadlem a zlatou érou filmu. „Navrh-
nout kolekci kabelek do společnosti byl můj 
velký sen. Opravdu dlouho jsem pracovala 
na tom, aby právě tyto kabelky byly nejen 
krásným doplňkem, ale i šperkem,“ popisuje 
Dana myšlenku své tvorby.

„Červená je rozhodně nejvíce trendy bar-
vou letošního podzimu a zimy. Tato barva 
dobíjí a dokáže člověka podvědomě nabudit. 
Dalšími barvami, které jsou v kurzu jsou jem-
ně růžová, vínová, zelená, černá a tmavomod-
rá. S žádnou z těchto dvou kolekcí rozhodně 
nešlápnete vedle,“ hodnotí novinky stylistka 
Petra Šestáková.

Ve sklárně Moser vznikla letošní prémiová kolekce 
aukčních designových lahví Pilsner Urquell

Co znamenají značky bot a kabelek
pro naše celebrity?

Guido Gobino je jedna z mála skutečných 
cioccolato originale, které používají tradič-
ní způsob zpracování čokolády z 18. století 
formou extruze, tedy vytlačováním bez for-
my, a proto mají bonbonky nepravidelný, 
pro Guido Gobino, charakteristický tvar. 

Není tomu dlouho, kdy vznikl trend páro-
vat víno s ušlechtilou čokoládou. Tato myš-
lenka pochází z vinařské mekky Toskánska 

a většina italských vinoték ji přijala za svou. 
Mezi sommeliéry je tato disciplína dokonce 
považována za nové vznešené umění. Lore-
dana Ligori, čokoládová sommeliérka z Gu-
ido Gobino, která přijela na pozvání Wine 
Food Marketu do Prahy, vysvětluje, jak na 
to: „Nejdříve přivoňte k čokoládě, pak tepr-
ve k vínu. Vezměte do úst kousek čokolády 
a nechte jej rozplynout na jazyku, aby vypl-
nila všechny chuťové pohárky, poté se napij-
te vína. Čokoláda vám odhalí nové tóny vína, 
které jsou jinak málo výrazné a hůře roz-
poznatelné.” Například čokoládové kostky 
Cremino s mořskou solí a olivovým olejem 
se výborně snoubí s bílým suchým vínem. 
K suchým červeným vínům vyzkoušejte sil-
nou hořkou čokoládu a k ovocitým vínům 
se nebojte zakousnout čokoládu s ovocem, 
třeba s borůvkami, kterou najdete rovněž 
v sortimentu Guido Gobino. 

Tiskárna Triangl se chce stát výjimkou, která 
není vidět jen navenek, ale měnit se i uvnitř. 

Deklarací nekončících aktivit rozvoje společ-
nosti je zahájení výstavby druhého závodu 
v Milovicích nedaleko od Prahy. Uvedení do 
provozu je plánované na začátek příštího 
roku. V novém závodu je připraveno další 
rozšíření výrobních kapacit a potažmo tak 
zkvalitnění služeb tiskárny se společným 

jmenovatelem, kterým je budoucnost. Nad 
novým provozem se také rozsvítí nové logo 
této polygrafické společnosti. Původní logo 
Triangl provázelo 25 let. Nastal čas na změnu. 
A to nejen loga, ale i celkové firemní identity. 
Nová image tak nyní lépe koresponduje s my-
šlením a dynamickým rozvojem společnosti. 

Když si víno dá
rendez vous s čokoládou

Tiskárna Triangl mění svou korporátní identitu 

Jak jednou ochutnáte, už na ni nikdy nezapomenete. To proto, že ve vás zanechá 
neopakovatelný chuťový zážitek, jehož tajemstvím jsou prvotřídní ingredience, 
absence jakékoliv chemie a ruční výroba. Čokoládě Guido Gobino, ověnčenou 
mnohými oceněními, se jednoduše nedá odolat. A co pak teprve, když si k ní 
nalejete skleničku vybraného vína?

Bývá dnes moderní občas něco změnit, i když obvykle se jedná pouze o kosmetic-
ké úpravy, neboť mnohdy pod novým oblečením zůstávají všichni pořád stejní. 

Pilsner Urquell odstartoval přípravy předvánoční dobročinné aukce exkluzivních pivních lahví, jejíž výtěžek věnuje na 
konto Centra Paraple. Design kolekce inspirované 175. výročím legendárního plzeňského ležáku navrhl letos umělecký 
ředitel sklárny Moser Lukáš Jabůrek.

„Dejte ženě správný pár bot a může dobýt celý svět!“ prohlásila Marilyn Mon-
roe a potvrdila, že téma žen a jejich obuvi je zkrátka nesmrtelné. Některé mají 
desítky i stovky párů, které opečovávají, jiné nedají dopustit na pár základních 
kousků v prověřeném designu. Dodávají vám lodičky na podpatku nejen výšku, 
ale i sebevědomí nebo se v nich necítíte ve své kůži?

Ze života značek


