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1Milí čtenáři,

neodvratně se nám blíží jaro, proto naše stránky jsou už 
také prolnuté jarní atmosférou. Kosmetická značka MANU-
FAKTURA přichází s limitovanou kolekcí Fialka, vytvořenou 
u příležitosti 100. výročí založení naší republiky. Dámy jistě 
zaujmou novinky úspěšné kliniky estetické medicíny Petra 
Clinic health. Za zimou se poohlédneme se značkou ALPINE 
PRO, která může pod svým logem hrdě uvádět hlavičku Ofi-
ciální partner Českého olympijského týmu. Ale to nejsou jedi-
né inspirace, které Vám prostřednictvím našich stran chceme 
přinést, ty hlavní jsou v příbězích značek. Příběhy inspirují 
a motivují. Vyhledáváme ty značky, které slaví kulatá výročí 
od svého vzniku. Dáváme jim malý dárek v podobě strany 
na příběh značky navíc. A kdybychom na někoho zapomně-
li, budeme rádi, když se nám připomene.

Vstupujeme do devátého roku vydávání časopisu Brand-
s&Stories. Za ty roky se nám podařilo přesvědčit mnohé 
z vás, že pochválit se a pochlubit s úspěchy vaší značky a od-
vyprávět svůj příběh není na škodu a že nešvaru vládnou-
címu v naší zemi - české závisti a nepřejícnosti je třeba čelit. 
Proto se také v části Brands již neobjevují jen světově známé 
značky, ale i ty naše české, vzniklé teprve po změně režimu. 
Část časopisu Stores si nese dál svoje poselství – inspirovat 
a působit na všechny spolutvůrce kamenného obchodu, aby 
vytvářeli tu správnou atmosféru prodejního místa, zážitky 
při nakupování, emoce a příjemné pocity, protože to jsou 
u nás mnohdy také ještě pojmy pouze vzdálené a neapliko-
vané v praxi prodejen.

Tak tedy inspirujte se, sněte, ale také realizujte svoje sny, pro-
tože „Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit ně-
jaký sen.“ (Paulo Coelho).

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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S dodáním pocitu 
cítit se jako v ráji
Podařilo se jí společně s manželem vybudovat firmu, která ze všeho 
nejvíc připomíná ráj. Jemně vyladěné prostory, usměvaví zaměstnanci 
a pocit, že jediný, na kom jim všem záleží, jste vy samotní. Mgr. Petra 
Řehořková je krásná a nesmírně empatická. Je spolumajitelkou úspěš-
né kliniky estetické medicíny Petra Clinic health s.r.o., která získala vý-
znamné ocenění v kategorii Firma roku 2016. Jen sami majitelé vědí, 
kolik je cesta za vybudováním ráje stála sil.

Zmínili jsme základní principy fungování Vaší 
kliniky. Jak se ale vyvíjí Vaše služby, vyvíjí se 
jistě i Váš klient. S jakými požadavky k Vám 
chodil před lety a s jakými chodí dnes? Sle-
dujete nějaký vývoj u českých lidí v péči 
o svoje tělo?
Sleduji velký pokrok klientů v péči o tělo. 
Klient již nechce rychlý zázrak pořízený ve 
slevě, stává se z něj klient „rozumný“, kte-
rý touží po celoroční péči, má naše postu-
py a procedury vyzkoušené, ví, že fungují 
a může nám věřit. Dnes už klient chce své 
zdraví svěřit odborníkům, nikoli podvodní-
kům, i když mnohdy není lehké toto rozpo-

znat. Také kdysi byly v kurzu různé diskuse 
na internetu, dnes si každý raději sám osobně 
přijde pracoviště prověřit, a pak se rozhod-
ne. A to je správné…

Mohla byste nám prozradit, jaké metody jsou 
momentálně novinkou?
Nyní je velmi v kurzu omlazení intimních 
partií laserem Fotona, odstranění chrápání 
laserem, redukce tuku laserem bez operace 
a 4D lifting. Všechny metody provádí Petra 
Clinic jako první v ČR, některé jako jediná 
v ČR, tudíž máme nejdelší praxi a největší 
zkušenost, což je pro naše klienty velké plus.

Našimi čtenáři jsou hodně časově vytížení 
manažeři a manažerky, majitelé a majitel-
ky firem. Přesto je dnes společensky nutné, 
aby o svůj zevnějšek pečovali. Mohla byste 
shrnout, jakých služeb na Vaší klinice se jim 
může dostat a co byste jim třeba doporučila?
Doporučila bych péči o vybrané partie nebo 
péči od hlavy k patě. Klient se nechá vést 
naším doporučením, říká se tomu wellness 
koučing. Vybereme procedury na míru tak, 
abychom naprosto respektovali přání a po-
třeby klienta, jeho zdraví a časové možnosti. 
Vytížení klienti si přijdou na své díky naše-
mu 100% servisu, flexibilitě a pracovní době 
i o víkendech a svátcích.

Na Vaší klinice řešíte nejen zkrášlování 
a hubnutí, máte i technologie na problémy 
stárnutí. Mohla byste nám přiblížit třeba 
spánkovou laboratoř nebo léčbu ženské in-
kontinence pomocí laseru Fotona? 
Spánková laboratoř slouží k monitoringu 
spánku v domácím prostředí a k následné-
mu návrhu léčby chrápání nebo spánkové 
apnoe. Výhodou je velmi rychlý servis a léč-
ba bez bolesti a omezení.

Léčba ženské inkontinence a omlazení 
poševní stěny patří k hitům, protože ženy 
nejen docházejí na léčbu potíží, ale i na pre-
venci vzniku této problematiky. Výhodou 
opět je bezbolestnost, rychlost a měřitelná 
účinnost. Oba tyto zákroky se také prodávají 
jako dárky.

Filozofie Petra Clinic
Petra Clinic je zdravotnickým nestátním zařízením a akreditovaným pracovištěm 
MŠMT. Obor, jakým je beauty wellness, estetická medicína nebo neinvazivní metody 
hubnutí a omlazování, jde velmi rychle dopředu. Technologie, které jsou novinkou 
jeden rok, v dalším už jsou zastaralé. Proto vedení kliniky musí stále sledovat trendy, 
orientovat se v nových přístrojích a metodách. Petra Clinic má tu filozofii, že většinu 
vydělaných financí vrací zpět na nákup nejmodernějších přístrojů. Není to jen o ná-
kupu přístrojů, ale také o umění s nimi správně zacházet, což vyžaduje neustálé vzdě-
lávání a proškolování týmu. Běžný klient má málokdy možnost se správě orientovat 
v metodách zkrášlování a informace na internetu jsou mnohdy více komerčně než 
pragmaticky zaměřené. Proto rád přijme jakéhosi kouče, který ho provází procesem 
omlazování a péče o své tělo. A toho mu klinika poskytne. Klient se musí spolehnout 
také na prvotřídní kvalitu zákroků, protože nikdy své tělo nechce svěřit nějakým zlev-
něným a nejistým službám. Petra Clinic je tu pro takový typ klientů, kteří chtějí svůj 
zdravý životní styl – jídelníček a pohyb doplnit něčím výjimečným. Je zaměřena na 
procedury z oboru estetické medicíny i na mírně invazivní zákroky, jakými jsou ap-
likace botulotoxinu, kyseliny hyaluronové nebo tekutého liftingu. Na nejčastější po-
žadavky klientů jsme se zeptali samotné zakladatelky kliniky, Petry Řehořkové.

Jaký je příběh kliniky nesoucí jméno po své 
zakladatelce, příběh ženy, která se nebála 
prorazit v oboru estetické kosmetiky a medi-
cíny? Příběh poradkyně, která si se svým tý-
mem poradí díky velkému množství derma-
tologických zákroků s každým problémem 
s pletí od akné přes strie až po potíže spoje-
né s věkem? Příběh Petra Clinic, jejíž služby 
pravidelně využívá i řada celebrit? Příběh 
kliniky, o jejíž kvalitě svědčí nejen třeba pra-
videlná účast na světových kongresech, ale 
hlavně tisíce spokojených zákaznic a zákazní-
ků, kteří mohou využívat její péče již 16 let? 

Příběh Petry Řehořkové,
zakladatelky kliniky
Je to příběh krásný až pohádkový. Petra Ře-
hořková byla tehdy na mateřské s osmimě-
síčním synem, když si pronajala tělocvičnu 
v Odoleně Vodě a začala předcvičovat ae-
robic. Brzo se nabalilo fitness cvičení pro 
děti, dospělé, maminky i těhotné. Klientky 
však stále požadovaly více, a tak se Petra za-
čala zamýšlet nejen nad procesem hubnutí, 
ale i omlazování. Základy svému podnikání 
položila v momentě, kdy si v Odoleně Vodě 
založila speciální salon Slunečnice se Slender 
You cvičícími stoly a k tomu vytvořila i vlast-
ní program. Následovalo vlastní fitness stu-
dio a speciální metody na vylepšení a omla-
zení pleti, jako jsou biostimulační laser 
nebo pulzní světlo. Nápad vytvořit z těchto 
procedur samostatný projekt byl vlastně již 
zárodkem pozdější kliniky. Byla tehdy sama 
se dvěma dětmi, když se odvážila k velkému 
podnikatelskému kroku. Za podpory rodiny 
si zakoupila od izraelského výrobce, který si 
ji našel, radiofrekvenční přístroj za dva milio-
ny. Byla vystudovaná zdravotní sestra a zákro-
ky liposukce jí nepřipadaly to pravé, zatímco 
tomuto přístroji věřila. Dostala šanci ho vy-
zkoušet a její nadšení se ukázalo jako správ-
né. Splácení úvěru na přístroj, který byl v té 
době jediný v republice, se dařilo, klientů 
přibývalo. To byl velký úspěch a motor k dal-
šímu podnikání. V té době již se stěhovala do 
Prahy. Po několika působištích se uvolnily 
překrásné prostory v pasáži Světozor, které 
si zakladatelka již mohla dovolit a které jsou 
sídlem kliniky dodnes. Dnes vede kliniku se 
svým manželem Tomášem. Zatímco Petra se 
stará o klienty a provoz kliniky po stránce 
odborné, Tomáš Řehořek o finance a marke-
ting. Společně řídí 20 lidí z řad lékařů a te-
rapeutů, kteří obsluhují kolem 30 přístrojů 
estetické medicíny. Domů si řízení kliniky 
snaží oba nenosit, neboť se starají o tři syny.



Do povědomí široké veřejnosti jste také jistě 
vstoupili televizním pořadem, kde se dámy 
proměňují v krásnější. O jaký pořad jde, kdy 
ho můžeme na obrazovkách vidět a jaké pro-
cedury u Vás dámy většinou podstoupí?
Jedná se o proměny v magazínu Top Star na 
TV Prima. Klientky podstupují procedury 
dle svých požadavků na zlepšení částí těla, 
které je trápí. Kromě metod na redukci celu-
litidy a tuku, také Anti-aging pocedury, jako 
plazmalifting, tekutý lifting, 4D lifting, spe-
ciální kosmetická ošetření a aplikaci botulo-
toxinu a výplní bez efektu maska nebo kačer.

Chystáte nějaké další pobočky svojí kliniky? 
Máme druhou pobočku v Karlových Varech 
a také mnoho nabídek i na pobočky v zahra-
ničí. Velmi mne lákají již mnoho let kolegové 
v Dubaji. Bohužel vím, že právě proto jsme 
špičkové pracoviště, protože si sama osobně 
dokáži ohlídat kvalitu naší práce a neustále 
zlepšovat naše postupy. Jak se říká, nedá se 
sedět na mnoha židlích, tudíž budu raději 
pracovat kvalitně na dvou pobočkách, ne-
budu drobit svou píli a píli vynikajících tera-
peutů na malé drobečky úspěchu. 

Máte nějaké zajímavé tipy i pro muže?
Může k nim patřit například intraorální lif-
ting. Je to opět velice šetrný zákrok, kterým 

můžete odstranit například chrápání. Na 
sliznici tváří a horního patra se velice rychle 
naaktivuje kolagen. Snížíme tím horní patro 
a lidem, které chrápání zlobí, se tím nesmír-
ně uleví. I muži se chtějí líbit a chtějí zpoma-
lit stárnutí, takže využívají Anti-aging proce-
dury i procedury na hubnutí, vytvořené jen 
speciálně pro muže.

Jak si vybíráte do firmy spolupracovníky?
Vybíráme je především srdcem. Troufám si 
říci, že na klinice máme hvězdný tým. Vyni-
kající kolegy, kteří jsou ochotní se neustále 
vzdělávat. Cesty za vzděláním absolvujeme 
po celém světě. Mezinárodní konference, ve-
letrhy, semináře. Poučit se můžete i z detailu. 
Naše práce je těžká, náročná a musíte ji dělat 
důsledně a s citem. Je ale nesmírně krásná. 
Vybíráme si kolegy, kteří to stejně jako my 
vědí. 

Vyzkoušíte při pobytech v zahraničí i proce-
dury, jaké nabízí Petra Clinic?
Samozřejmě, musím otestovat konkurenci. 
Zatím si ale stále mohu říci, že náš přístup je 
minimálně stejně dobře propracovaný, ob-
vykle ale ještě lepší!

Jak jste si užili okamžik, kdy vám bylo předá-
no ocenění v soutěži Firma roku ?
Bylo to neskutečně milé, moment úžasného 
překvapení. Vnímali jsme to jako báječné 
ocenění naší práce. Okamžik, kdy jsme byli 
vyzváni jít na pódium, mě téměř rozplakal. 
Druhého místa v pražském kole soutěže Fir-
ma roku si nesmírně vážíme. Dobře víme, že 
nejen my, ale všichni naši zaměstnanci a spo-
lupracovníci si je zaslouží. 

Filozofie Petra Clinic
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SORTIMENT KOSMETIKY BE PRO VÁS 
PŘIPRAVILA Mgr. PETRA ŘEHOŘKOVÁ

Omlazující kolagenový 

a výživový krém

Konopné tělové mléko 

pro omlazení pokožky

Emulze k redukci podkožního 

tuku RED-RED LIPORED

w w w . k o s m e t i k a p r o z d r a v i . c z 

NOVÝ E-SHOP PRO VAŠI KRÁSU
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Limitovaná kolekce Fialka vytvořena u příležitosti 100. výročí založení republiky  
– velejemná péče pro Váš hebký vlas a mladistvou pokožku

Dvakrát do roka přichází Manufaktura s limi-
tovanou edicí kosmetiky, vždy s originálním 
a sezónním složením a designem. Nová edice 
je vždy velkým překvapením, a dokud nedo-
putuje na prodejny, je dokonce tajemstvím. 
Stoprocentně českou značku MANUFAKTU-
RA není třeba nikomu u nás představovat. 
Společnost sídlí a vyrábí v Čechách, 
obchoduje s českými výrobky, 
vyvíjí, vyrábí a prodává českou 
kosmetiku inspirovanou čes-
kou tradicí, historií a příro-
dou, spolupracuje především 
s českými dodavateli. Pro letoš-
ní novou edici navíc zvolila velmi 
zajímavou retro formu marketingové 
komunikace, typickou pro období První 
republiky. 

Zvláčňující
jemné rostlinné mýdlo s fialkou,
glycerinem a mandlovým olejem
Jen stěží byste našli za dob První republiky typičtějšího kosme-
tického přípravku nežli právě pevného mýdla, v naší kolekci tak 
nesmí chybět. Zvláčňující jemné rostlinné mýdlo s přírodními ole-
ji, hydratační fialkou, glycerinem a výživným mandlovým olejem 
zahalí Vaše ručky do bohaté pěny, dodá jim pocit skutečné čistoty 
a zanechá je náramně svěží, hebké a znamenitě provoněné. 

Velejemný
sprchový gel & vlasový šampón
s fialkou a mandlovým olejem 
Velejemný sprchový gel & šampón s cennými přírodními ingredien-
cemi činí vlas hebkým, vrací mu ztracený jas a zvyšuje lesk, pokož-
ku pak zanechává svěží a mladistvě sametovou. Díky unikátnímu 
modernímu složení s vysoce koncentrovanými mycími složkami na 
bázi kokosového a olivového oleje a cukru, obohacenému o hydra-
tační a posilující výtažek z fialky, pečující mandlový olej, zklidňující 
panthenol a zvláčňující obilné výtažky, intenzivně pění a jeho spo-
třeba je až o 1/3 nižší nežli u obvyklých přípravků tohoto typu. A co 
navíc: dodá jedinečný pocit čistoty, znamenitě voní a neobsahuje 
SLES, čehož si dnešní moderní doba často žádá.

Ideální regenerační
krém na ruce s fialkou,

mandlovým olejem a panthenolem
Udržeti své ruce krásné nemusí býti zvláštním uměním. Výjimečný 
regenerační krém na ruce s hydratační fialkou, výživným mandlo-
vým olejem a bambuckým máslem, zvláčňujícím ovesným výtaž-
kem, zklidňujícím panthenolem a alantoinem je ideální péčí pro 
každé ručky. Jedinečná receptura tohoto krému, bohatá na účin-
né přírodní ingredience, je napomůže zanechat svěže mladistvé, 

hebké a náramně provoněné. Sami se přesvědčte…

Hezké pěstěné rty jsou okrasou každé ženy. Je 
tedy žádoucí věnovati jim náležitou pozornost. 
Přírodní balzám na rty s hydratačním a omlazují-
cím výtažkem z fialky, včelím voskem, zvláčňují-
cím arganovým a avokádovým olejem, bambuc-
kým máslem a vitamínem E je tou ideální péčí, 
která poskytne rtům znamenitou regeneraci, 
potřebnou vláhu a výživu a zanechá je same-
tově hebké. Vaše rty Vám poděkují, budete-li je 
pravidelně touto blahodárnou pomádou hýčkati.

Omlazující
hydratační & revitalizující

pleťová mlha s výtažky
z fialek a mandlí

Jemná pleť je mnohdy důležitější nežli nové šaty. Dodejte své pleti 
překvapující krásu a přirozený vzhled mládí a udržujte ji ráno i ve-
čer stále pěstěnou. Ideálním přípravkem k tomuto účelu jest ple-
ťová mlha s hydratačním extraktem z fialky a rebarbory, pečujícím 
mandlovým olejem, zklidňujícím panthenolem, alantoinem a ky-
selinou mléčnou. Přesvědčte se sama, jak se Vaše pleť náramně 
vyjasní, zušlechtí a vypne. Používejte pro ranní a večerní dočištění 

pleti a k osvěžení a hydrataci kdykoliv během dne. 

Fialkový sirup
Lahodný poctivý sirup s výtažky 
a omamnou vůní kouzelných fi-
alek a 80% přírodní šťávy z čer-
vených hroznů učiní z Vašich mí-
chaných nápojů hotové skvosty. 
Záleží jen na Vás, smícháte-li jej 
se sodovkou, sektem či zname-
nitým ginem (tolik oblíbeným za 
První republiky), blaženost v ka-

ždém případě zaručena.

Letos, u příležitosti stého výročí založení 
republiky, rozhodla se Manufaktura uvésti 
pro jarní a letní měsíce limitovanou kolekci 
vskutku unikátní. V designu a vůni starými 
časy První republiky inspirovanou, ve slo-
žení pak na moderních trendech pro ma-
ximální šetrnost vůči pokožce založenou. 

Celá kolekce Viola jest doprovázena bla-
hodárnými výtažky z fialek, které pro 
své hydratační, zjemňující a omlazující 
účinky stály již před sto lety za tajem-

stvím mnohé obdivované pleti. V její 
nostalgické vůni naleznete něžně 

půvabné tóny fialkových květů. 
Objevte v kosmetických pří-

pravcích kouzlo První republiky 
a učiňte svou pleť mladistvě sametovou a vlas 
vonný a hebký. Blaženost zaručena…

Výtvarnice
Kamila Skopová

Vysoce pečující balzám na rty s fialkou,
mandlovým olejem a včelím voskem

Vyzkoušejte naše 
znamenité tipy
pro lahodné
míchané nápoje:

Skvostný fialkový Gin Fizz
Ingredience: 1cl fialkový sirup, 4cl gin, 1cl šťáva z citrónu, 
10cl perlivá voda, pár kostek ledu, plátek citrónu.
Postup: Pro dosažení nejlahodnější chuti doporu-
čujeme použití shakeru. Vložte do něj pár kostek 
ledu a všechny další ingredience, s výjimkou sodov-
ky. S náramnou vervou protřepte a nalijte do vyšší 
sklenice. Dolejte sodovkou a servírujte. 

Osvěžující
fialková limonáda
Ingredience: fialkový sirup, 
sodovka, šťáva z citrónu
Postup: Račte sklenici zčásti ledem naplniti, fialko-
vým sirupem zakápnouti (ideálně doporučujeme 
1:10 nařediti) a citrónovou šťávou dochutiti. Ná-
sledně sodovkou zalíti a na lahodné osvěžující limo-
nádě si náramně pochutnati.

www.manufaktura.cz  •  info@manufaktura.cz
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Kromě pevného spojení Aalta s nábytkem z ohýbaného březového 
dřeva a s výtvory ze skla byl též velmi aktivním architektem. Za svůj 
život vytvořil celkem 500 realizací v 18 státech světa. Mezi jeho díla 
patří například univerzita v rodném městě Jyvaskyla, Hala Finlandia 
v Helsinkách, Art museum v Aalborgu v Dánsku či kulturní dům v ně-
meckém Wolfsburgu. 

Pro zajímavost, celým jménem se architekt jmenoval Hugo Alvar 
Henrik Aalto a narodil se v Kuortane 3. 2. 1898. Rádi bychom Vám 
tímto textem tohoto nevšedního umělce, a především jeho tvorbu 
představili.

Mládí Alvara Aalta
Jako mladý architekt procestoval Alvar Aalto Evropu, zejména Itálii, 
a tak mohl svému rodnému Finsku představit nejnovější trendy. Přes 
tehdy tolik moderní funkcionalismus došel až k architektuře, která ctí 
materiály a základní vlastnosti staveb postavené na selském rozumu. 
Jeho stavby jsou dodnes funkční, krásné a ceněné a stávají se harmo-
nickou součástí svého okolí a využívají zejména vlastností přírodních 
materiálů.

Založení firmy Artek a spolupráce  
s tradiční finskou značkou Iittala
V roce 1924 začala v ateliéru Alvara Aalta pracovat o čtyři roky mladší 
architektka Aino Mandelin, do které se Aalto zamiloval. Jejich spoko-
jené manželství vydrželo více než dvě desetiletí, měli spolu dvě děti 
a pracovali na mnoha krásných realizacích. Založili firmu Artek, vyrá-
bějící dodnes nábytek, a také pracovali pro jednu z nejtradičnějších 
finských značek - značku Iittala. Pro Iittalu Aalto navrhl celou kolekci 
ručně foukaného a obráběného skla, která nese jeho jméno, a prodá-
vá se v nezměněné podobě dodnes.

Unikátní váza Savoy
Jedním z výtvorů kolekce ručně foukaného a obráběného skla Iitta-
la je váza Savoy s nádherně čistými a organickými křivkami. Samotný 
tvar připomíná vlny finských jezer a křivky jejich břehů, kterými se 
tvůrce nechal inspirovat. Alvar Aalto ji vytvořil pro Iittalu v roce 1936 
a byla určena pro Pařížskou světovou výstavu. Ve stejném roce man-
želé Aaltovi umístili několik váz do luxusní restaurace Savoy v Helsin-
kách, díky níž je známá právě jako váza Savoy. 

Váza je ručně vyráběná z čistého a velmi odolného skla, nejvíce ob-
líbené jsou čiré, ale existuje i v barevných variantách, sklo je potom 
barvené již ve hmotě. Výroba této vázy trvá až 30 hodin a pracuje na 
ní 7 sklářských mistrů. Původně se foukala do dubových forem, které 
byly vyrobeny ze dřeva na dlouhou dobu ponořeného na dně jezera. 
V roce 1954 byly tyto formy nahrazeny formami litinovými. Společ-
nost Iittala každý rok rozšiřuje produktovou řadu o jednu až dvě nové 
barvy skla, a stejné množství barev z výroby vyřadí. Možná i proto se 
etablovala široká základna sběratelů produktů firmy Iittala, kteří si ka-
ždou novou barvu pořizují do své sbírky.

V roce 1936 působily skleněné vázy Savoy naprosto revolučním do-
jmem, obzvlášť v porovnání s obdobnými výrobky té doby. Je prově-
řeno již desetiletími, že jednoduché, vlnami inspirované tvary nestár-
nou a v současných interiérech působí stejně impozantně, jak tomu 
bylo před osmdesáti lety. Aaltova váza získala mnoho ocenění: Grand 
Prizen v roce 1937 na Světovém veletrhu v Paříži, Královskou zlatou 
medaili architektury v roce 1957 ve Velké Británii, Zlatou medaili 
amerického institutu architektů USA v roce 1963 a Grande Medaille 
d´Or de l´Architecture v roce 1972 ve Francii.

Alvar Aalto nás dodnes nejen díky svým vázám inspiruje k tomu, aby-
chom tvořili svět kolem sebe krásnější. A největším oceněním zajisté 
je, že se každoročně prodávají další stovky těchto váz po celém světě.

Letos v únoru uplynulo přesně 120 let od narození 
finského architekta, designéra nábytku a bytových 
doplňků Alvara Aalta. Jen málo lidí se do světa 
architektury a designu zapsalo tak osobitou 
tvorbou jako on. Připomeňme například jedno 
z hojně rozšířených jednoduchých severských křesel 
z překližky a březové lamely Artek či typická stolička 
z ohýbaného dřeva na třech nohách. Přes svůj velmi 
moderní vzhled možná překvapí, že oba dva kousky 
vznikly již ve třicátých letech, kdy byl v Evropě 
populární Funkcionalismus. Ikonou skandinávského 
designu se pak stala i váza Savoy z umělcovy kolekce 
pro značku Iittala.

Iittala je součástí Fiskars Group.
Výrobky Iittala je možné zakoupit na www.arki.cz

120 let
od narození ikony
skandinávského
designu
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Eva Beránková je módou posedlá a tuto posed-
lost a nadšení z módy umí přenést i na zákaz-
nice. Ženy z Boutique Dreams vždy odchází 
s pocitem, že se jim někdo věnoval. Zkombi-
nuje jim takové modely, které by samotnou zá-
kaznici ani nenapadly. Přitom se cítí výborně. 
Vizí „Dreams s.r.o. není jen prodávat jednotli-
vé kousky oblečení, ale to, co majitelku a její 
tým baví, je pomáhat ženám znovu objevit je-
jich krásu. Originalita, extravagance, pohodlí, 
praktičnost a univerzálnost, to vše se snoubí 
v modelech Evy Beránkové.

Příběh Boutique Dreams 
Na své začátky a první „butiček“ vzpomíná 
Eva Beránková s úsměvem, ale i nostalgií. 
„Vstup do mého prvního „butičku“ byl přes 
příšerný dvůr. Polepili jsme ty ošklivé zdi 
kostkami zrcadel, aby vstup zákaznice příliš 
neděsil. V obchůdku jsem měla na stěnách 
drátěný program, na který jsem aranžovala 
svoje kombinace modelů a většinou si to zá-
kaznice koupily tak, jak jsem to poskládala. 
Měla jsem štěstí, začali chodit lidi… K mému 
obchůdku jsem si tehdy pronajala sousední 
výlohu čistírny a tam svoje modely vystavova-
la. Z velkoobchodu s italským zbožím jsem si 
objednala prvních 7 kusů modelů a ty hned 
prodala, pak dalších 10, 20 atd. Vybírala jsem 
si samé drahé zboží, ale je to o lidech, nic jiné-
ho to neovlivňuje. Přístup, atmosféra a „shůry 
dáno“. Na tuto atmosféru prvního mého ob-
chůdku nikdy nezapomenu.

Pak se mi na náměstí moc zalíbil jeden 
devadesátimetrový obchod s obrovskými vý-
lohami. Ten chci mít, řekla jsem si a už jsem 
věděla, že když ho budu vidět ve svých snech 
a představovat si, jak tam svoji módu prodá-
vám, že to dopadne. A dopadlo, zrovna tak 
jako moje pozdější přání, dělat módní pře-
hlídky v Praze a dostat se do Prahy. 

V Poděbradech jsem prodávala a dodnes 
prodávám hodně značek z celého světa, ale 
na co ráda vzpomínám, byla francouzská 
značka Astuces. Ta mi jednou na veletrhu 
učarovala a bylo mi jasné, že tu bych chtěla 
prodávat a nosit. A ono to zase zafungovalo 
a po roce jsem získala zastoupení značky pro 
český trh. Později jsem objevila ještě více ex-
travagantní značku 2026 – deux mille vingt 
six a podařilo se mi i tuto značku získat pro 
český trh. A tak jsem se stala zarytou obdi-
vovatelkou francouzských modelů, šmrncu 
a extravagance, kterou jsem začala dovážet 
i do samého centra Prahy do boutiqu Dre-
ams v Jungmannově ulici 20. Odtud nás 
mnohé pražské zákaznice znají a dodnes 
tyto nadčasové modely nosí a obdivují. Spl-
nila jsem si sen, po Jungmance jsem otevře-
la salón na Vinohradech, U Kanálky 4, kde 
jsem tvořila především modely své autorské 
značky EB78. Jsem moc vděčná osudu, že 
hned jak jsem začala působit v Praze mne 
oslovila ke spolupráci úžasná žena Miládka 
Karasová a mohla jsem tehdy dělat přehlídky 
s její agenturou Czechoslovak Model, a tudíž 

i s top modelkami jako je Andrea Verešová, 
Aneta Vignerová a spousta dalších. Za to Mi-
ládce i vesmíru děkuji!

Po letech jsem si uvědomila, že mě to 
z uspěchané Prahy táhne zpět do rodného 
města a do butiku v historickém domě na ná-
městí, který jsem si kdysi dávno vybrala. Zde 
jsem spokojená a žiju si ve svém království 
módy. I tady nadále tvořím značku EB78 a pro 
současnou tvorbu této značky sním o maxi-
málně nadšené, šikovné, precizní švadlence 
s velkým „Š“, kterou šití baví a naplňuje.“
 
Neunavují Vás po těch letech zákaznice?
„Naopak, většinou s každou zákaznicí najde-
me společné téma. Po několika větách roz-
hovoru jsem schopná se na zákaznici nacítit 
a přinést odpovídající model, v kterém se 
bude cítit sama sebou a z toho se pak raduji 
já i ona, což mě velice naplňuje. Za ty roky 
praxe vím, že každý, kdo přijde špatně nala-
děn potřebuje pohladit a je to jen „volání“ po 
lásce a uznání. Tak se snažím jakkoli potěšit.

Za dva roky působení v pánské módě 
v Poděbradech v malém obchůdku jsem si 
plně uvědomila, jak moc to oblékání a po-
moc ženám miluji a jsem vděčná, že mám tak 
nádhernou profesi. Umím dokázat ženám, 
které si myslí, že lehce extravagantní modely 

mohou nosit pouze ženy s ideálními mírami 
modelky, že se pletou. Pokud je žena ochotná 
se u nás uvolnit a nechá si nabídnout i model, 
který se ji „nezdá“, odchází někdy velice pře-
kvapená a ohromená tím, co jí sluší! Jen nikdy 
neměla odvahu si takový model zkusit. Ženy 
si mohou vybírat jak z originální tvorby EB78, 
tak ze značek Joseph Ribkoff, Gipsy by Mau-
ritius, By o lala, Be First a dalších.. 

Módní přehlídky Boutique Dreams
Posedlost módou Evy Beránkové se také zr-
cadlí v její vášni pro módní přehlídky. Kdo 
módní branži zná, ví, co za nepředstavitelnou 
práci uspořádání módní přehlídky na úrovni 
obnáší. Ji to ale neodradilo, má je prostě ráda 
a dělá je srdcem. „To nemůže dělat člověk 
sám!“ podotýká Eva Beránková. „Mám ob-
rovské štěstí a požehnání, že mne obklopuje 
úžasný tým lidí jak z řad spolupracovníků, 
tak rodina i moje kamarádky a přátelé. A za 
to jim taktéž moc děkuji! Proto i letos 31. 
května můžete zažít tuto úžasnou atmosféru 
módního světa na náměstí v Poděbradech 
před Boutique Dreams. A ty, které ji už někdy 
zažily, jistě potvrdí, že je to krásný zážitek! 
Dámy, proto neváhejte a udělejte si holčičí ve-
čer a vyrazte do tohoto krásného lázeňského 
města! Nebudete litovat! 

Zajeďte si do oázy pohody a módy
Potvrzuje se moje přesvědčení,“ říká Eva Be-
ránková, „že lidi už musí obtěžovat ty gigantic-
ké nákupní kolosy plné nakupujících a shonu 
a že si najdou ty svoje obchůdky, malé a klid-
né, ale s lidským a osobním přístupem. Mys-
lím, že to dnešní vytížené ženy chtějí.“

Boutique Dreams s.r.o. nabízí širokou škálu 
módních značek, doplňkové zboží v podo-
bě bižuterie, bot a kabelek. Dreams není jen 
obchodem, do kterého přijdete a nakoupíte, 
čeká Vás zde příjemná atmosféra a zájem o to, 
abyste se při odchodu cítila prostě fajn. Při 
nákupu se s Vámi loučí kartičkou „Děkujeme 
za Vaši přízeň a za to, že se činíte šťastnými 
a tím obšťastňujete svět!“ Neboť stoprocent-
ně svým oblečením sdělujete světu „mnohé“, 
aniž byste o tom věděly. Oblečení je vyjádře-
ním našeho vnitřního naladění a stavu. Oblé-
kejte se tedy tak, abyste se cítila jako ve své 
druhé kůži a k tomu Vám v Dreamsu velice 
rády pomohou. 

Těší se na Vás Eva Beránková a tým Dreams.

www.dreams-fashion.cz

Činíte-li se šťastnými, 
obšťastňujete svět

to je motto Boutique Dreams
Máte pocit, že ve Vašem šatníku chybí takové ty „šmrncovní“ kousky? Nemáte ná-
pady jak a co na sebe zkombinovat? Tak si určitě zajeďte do Boutique Dreams, kde 
vás nápady a originálními kousky doslova zahrnou. Majitelka butiku se již téměř 
dvacet let snaží, aby její boutique byl místem, kam chodí „ženy, které se chtějí cítit 
v oblečení dobře a nebojí se trochu experimentovat,“ jak sama říká. Osobně vní-
má spojení krásy, módy a doplňků jako umění. A toto umění svým zákaznicím 
předává. Vždy umí poradit a přesně vám nabídne modely, ve kterých se můžete 
cítit uvolněně, radostně, hravě, jemně sexy, mladistvě a rafinovaně. Kdo okusí toto 
umění, nelituje zajet znovu do boutique Evy Beránkové na náměstí do Poděbrad.
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Jaké byly začátky ALPINE PRO a jaká je filozo-
fie značky dnes, jsme zpovídali zakladatele 
a spolumajitele značky Václava Hrbka, který 
je zároveň ředitelem designu a výroby ve spo-
lečnosti.
„Se spolužákem z vysoké školy jsme se zaobí-
rali myšlenkou podnikat, a když jsme vymýš-
leli v čem, řekli jsme si, že lidé vždy budou 
potřebovat jíst, pít a šatit se. K potravinám 
jsme žádný vztah neměli a tak nám z toho vy-
plynulo to oblečení. Zpočátku jsme nakupo-
vali sportovní oblečení a dodávali je do růz-
ných obchodů. Bylo nám dvaadvacet, když 
jsme založili vlastní značku. Název inspiro-
vaný rakouským pohořím, které bylo pro 
Čechy do té doby málo dostupné, nám při-
padal atraktivní. Naši první kolekci zimního 

oblečení jsme navrhli a vyrobili v roce 1994 
v Jižní Koreji a v euforii z Alp ji pojmenovali 
Alpine Wear Professional. Měla úspěch a pro-
dala se okamžitě. Druhá kolekce už nesla 
jméno ALPINE PRO, protože jsme sortiment 
rozšířili třeba o boty a další výrobky. A to už 
byla doba, kdy nám byla garáž malá,“ vzpomí-
ná jeden ze zakladatelů - Václav Hrbek. „Zača-

li jsme vyrábět a dovážet lyžařské bundy ve 
velkém a naše cesta byla vytyčena. Speciali-
zovali jsme se na lyžařské oblečení a doplň-
ky a postupnou evolucí dospěli v roce 2003 
k vlastním obchodům.“

S jakou filozofií jste začali značku tvořit?
V té době byl český trh s outdoorovým 
oblečením málo nasycen. Vedle známých 
sportovních značek tu nebyla žádná znač-
ka střední třídy, a tak jsme začali vyvíjet de-
signově pestré oblečení, ovšem cenově do-
stupné. A mělo úspěch. Od počátku jsme se 
sjednotili v názoru, že chceme dodávat trhu 
hlavně funkční oblečení, boty a doplňky pro 
volný čas. Funkčnost pro nás byla prioritní. 
Naše oblečení mělo vyhovovat za všech po-
větrnostních podmínek, proto jsme věno-
vali hodně úsilí a prostředků vývoji nových 
technologií a materiálů, což se myslím vypla-
tilo. Kromě funkčnosti jsme ale dbali na to, 
aby bylo oblečení také slušivé, a na těchto 
dvou hlavních pilířích jsme značku začali 
budovat.“

V současnosti jste bezesporu největší sítí au-
torizovaných prodejen a franšíz v oblasti out-

doorových aktivit u nás. Jak jste bu-
dovali tuto síť a jak přistupujete ke 
kamenným obchodům?
„Výroba a vývoj vlastní značky 

byla v roce 2003 již v takové šíři, 

doprovází úspěchy našich sportovců
Příběh značky ALPINE PRO je spojen s dvěma zakladateli – spolužáky z Vysoké školy ekonomické Václavem Hrbkem a Vladisla-
vem Fedošem. Z garážové firmy se jim podařilo stát se lídrem na českém trhu, značkou s největší sítí autorizovaných prodejen 
a franšíz v oblasti outdoorových aktivit v České republice. Značka si také díky oblékání Českého olympijského týmu své místo 
našla i na zahraničních trzích. Společnost dodává zboží do největších obchodních řetězců např. Sportisimo a Globus. ALPINE PRO 
má dceřiné společnosti na Slovensku, v Polsku a v Číně. Dále je ALPINE PRO zastoupeno v dalších zemích obchodními zástupci, 
např. ve Švýcarsku, Německu, Norsku, Dánsku, Libanonu, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině.

že jsme si mohli dovolit otevřít vlastní obcho-
dy. Ten vůbec první byste tenkrát našli u Bílé 
labutě v Praze, další ve Vrchlabí. Zhruba ve 
stejném období začaly fungovat i franšízo-
vé obchody. Síť našich obchodů se opravdu 
masivně rozrůstala, takže vloni v září jsme 
otevřeli již svoji 45. prodejnu v obchodním 
centru PALLADIUM. Kamenné obchody nám 
vždy dávaly zpětnou vazbu z trhu. Mohli jsme 
lépe reagovat na poptávku a požadavky spor-
tovně laděných zákazníků. Chtěli jsme být 
zkrátka zákazníkovi blíž produktově i ceno-
vou hladinou, což korespondovalo s naší filo-
zofií. Vytvořili jsme pro něho také věrnostní 
ALPINE PROgram, díky němuž jsme mohli se 
zákazníkem lépe komunikovat ještě před tím, 
než vstoupily do komunikace sociální sítě. 
Ve vizuálním merchandisingu se snažíme 
přicházet stále s něčím novým a odlišovat se 
od konkurence. Například naše podzimní 
výlohy jsme koncipovali jako výjevy 
z horských srubů.“

Značka ALPINE PRO může pod 
svým logem hrdě uvádět hla-
vičku Oficiální partner Čes-
kého olympijského týmu. 
Jakou kolekci jste před-
stavili letos?
„V roce 2009 jsme zís-
kali tento status jako 
první česká oděvní 
značka v historii a toto 
partnerství máme díky úspěšným vý-
sledkům potvrzeno až do roku 2020. Češ-
tí sportovci jsou vždy na olympijských 
hrách díky ALPINE PRO nepřehlédnu-
telní a můžeme hrdě říci, že jsme nasta-
vili laťku v zimním oblečení hodně 
vysoko. O tom svědčí i fakt, že jsme 
si během tří olympijských her svými 

neotřelými olympijskými kolekcemi vydoby-
li uznání nejen doma, ale i ve světě. Třikrát 
byly české oděvní kolekce označeny za nej-
lepší. Abstraktní motiv ve Vancouveru v roce 

2010 vynesl ALPINE PRO ocenění za nejlepší 
olympijskou kolekci (The Huffington Post), 
unikátní holínky v Londýně(2012) pobláz-
nily celý svět a na nepřehlédnutelnou zlatou 
podšívku v Soči v roce 2014 stylově upozor-
nila zlatá Eva Samková a její příznivci.

Odhalení letošní kolekce proběhlo pomo-
cí unikátního audiovizuálního představení 
na třiatřiceti metrovou zeď Galerie Mánes. 
Do vývoje letošní kolekce se zapojilo více 
profesionálních sportovců než kdy jindy. 
Příprava každého jednotlivého kusu prošla 
jejich důsledným připomínkováním, a tak 
je nyní připraven ten nejšpičkovější materi-
ál i design, který si mohou olympionici do-
přát. Takto úzká spolupráce s ambasadory 
je v této kolekci pro nás nová věc, ale jsem 

přesvědčen, že výsledek stojí za to. 
Nejatraktivnějším kouskem ko-

lekce je péřová bunda, která 
je oboustranná se zlatou 

podšívkou „pro zlaté oka-
mžiky“. Inspirovali jsme 
se počinem týmu Evy 
Samkové po jejím vítěz-
ství na hrách v Soči, 
kde si všichni otočili 
bundy naruby a ne-
chali vyniknout zlatou 
podšívku. Navrhování 
olympijských kolekcí se 

pro nás stalo srdcovou 
záležitostí. Bude to již po 

páté, co uvidíme sportovce, 
jak nastupují na olympijský 
stadion a přebírají medaile 
v našem oblečení. Jsem velmi 
hrdý, že já s celým týmem AL-
PINE PRO se můžeme na této 
velkolepé události podílet,” 
uvedl na závěr Václav Hrbek.
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Ráj pro příznivce zimních sportů
V Salcbursku mají zimní sporty dlouhou 
tradici. Již v roce 1965 zde byla jako první 
v Rakousku zpřístupněna ledovcová lyžař-
ská oblast na Kitzsteinhornu. Perfektně 
upravené sjezdovky, nejmodernější lanovky 
a impozantní panorama hor lákají milovníky 
zimních sportů z celého světa. Ti si mohou 
v Salcbursku užít nabídku 22 lyžařských 
regionů, 70 zimních sportovních rekreač-
ních oblastí, 2000 km sjezdovek, největší 
rakouskou lyžařskou oblast Ski amadé, mno-
ho běžeckých tratí, snow a fun parky na 30 
různých místech, starodávné chalupy i jedny 
z nejvyhlášenějších restaurací v celém Ra-
kousku. Každý rok se investuje do nových 
lanovek a vleků. Vznikají rozsáhlé a spojené 
lyžařské areály, které patří k největším v celé 
zemi. Světové poháry a další sportovní akce 
přivádějí do Salcburska sportovní elity. Le-

gendární jsou ovšem také zahajovací party 
nebo pulzující Après-Ski zábava. 

Trendy sporty-biatlon, kite na ledě, 
zorbing a skitouring
Lezení v ledu, kite na ledě, zorbing nebo jíz-
da na segwayi zasněženou krajinou. Na mno-
ha místech můžete vyzkoušet zábavné zimní 
sporty. Kromě toho se celým Salcburskem 
vine rozsáhlá a rozmanitá síť běžeckých tratí. 
Zaplesá tedy i srdce každého milovníka se-
verských sportů, ať už jde o příznivce klasiky, 
bruslení až po biatlon. V posledních letech 
zde také vzrůstá obliba skitouringu. Začáteč-
níci mohou využít služeb zkušených průvod-
ců a informačních center. Na Kitzsteinhornu 
se nacházejí značené skitouringové okruhy 
a v Zell am See-Kaprunu první speciální ski-
touringová hora v Salcbursku. 

Jít potichu lesem...
Na své si přijdou v Salcbursku i ti, kteří spíše 
než rušné sjezdovky vyhledávají v přírodě 
klid. Mohou se vydat například na procház-
ky a výpravy s pochodněmi, na exkurze se 
správci Národního parku, krmit zvířata nebo 
si užít romantiku na saních tažených koňmi. 
Zážitkem je i jízda na některé ze 110 sáňkař-
ských drah. Mnoho z nich je uměle osvětle-

ných a sáňkování je na nich tedy možné i po 
setmění. Také bruslení, metaná na ledě nebo 
túry na sněžnicích patří k oblíbeným volno-
časovým aktivitám na rodinné dovolené. Po 
pohybu na čerstvém vzduchu přijde vhod 
rozmanitá nabídka wellness služeb v hote-
lech nebo v některých ze šesti termálních 
lázní v celém Salcbursku. 

Odpočinek v šesti termálních lázních  
a wellness oázách
V Salcbursku se nachází šestice moderních 
termálů a wellness oáz. Sjezdovky a bazény 
s příjemně teplou vodou jsou od sebe, co by 
kamenem dohodil. Zatím co si někteří vychut-
návají uvolnění a klid ve vířivce, jiní využívají 
luxusních saun, lázní a péče o tělo. Milovníci 
vody a děti se vydovádějí na velkých tobogá-
nech, lezeckých stěnách nebo skokanských 
věžích. I když se člověk ponoří do blahodár-
né vody, může si užít okouzlující výhledy na 
bílé sjezdovky a zasněžené vrcholy zářící pod 
jasnou noční oblohou. K salcburským termál-
ním lázním patří Alpentherme a Felsenther-
me v Gasteinertalu, Erlebnistherme Amadé 
v Salcburském sportovním světě, TAUERN 
SPA v Zell am See-Kaprunu, Aqua Salza v Go-
llingu a Heiltherme Bad Vigaun. 

Skvělí hostitelé již po několik generací
Stejně rozmanitá jako aktivity, kterým se mů-
žete v Salcbursku věnovat, je i zdejší nabídka 
ubytování. Tady se budou cítit dobře lidé 
na ozdravných pobytech, akční sportovci, 
milovníci wellness i rodiny s dětmi všech 
věkových kategorií.Salcbursko je také oprav-
dovým bio rájem pro všechny, kteří vyznávají 
zdravý životní styl a kvalitní potraviny. 

Místo vzniku a rozšíření písně
„Tichá noc, svatá noc“
Jen málo lidí ví, že koleda pochází ze Salcbur-
ska, že se Franz Xaver Gruber narodil a vy-
rostl v Horním Rakousku a že rozšíření písně 
následovalo přes Tyrolsko. Ještě dnes koluje 
okolo skladby mnoho legend. Jako například, 
že ji složil Michael Haydn, nebo že se jedná 
o americkou lidovou píseň. Ale není tomu 
tak. Mladý pomocný kněz ze Salcburku, Jo-
seph Mohr napsal působivou báseň o šesti 
slokách již v roce 1816 v obci Mariapfarr 
v Salcburském Lungau. O dva roky později 
potkal na svém novém působišti v Ober-
ndorfu u Salcburku učitele Franze Xavera 
Grubera a poskytl mu báseň s prosbou o její 
zhudebnění. 

O dvě stě let později zpívá jejich píseň po 
celém světě okolo dvou miliard lidí ve 300 
jazycích a dialektech. „Stille Nacht! Heilige 
Nacht“ je zapsána na seznam světového dě-
dictví UNESCO. Představuje světovou píseň 
míru, mezinárodní kulturní bohatství a hu-
dební perlu. V listopadu 2017 byly spuště-
ny nové webové stránky věnované výročí 
koledy Tichá noc, svatá noc: www.stillena-
cht.com. Oficiálně tak byly zahájeny oslavy 
jubilea nejznámější vánoční písně na světě. 

13 míst spojených s Tichou nocí se nachází 
ve spolkových zemích Salcbursko, Tyrolsko 
a Horní Rakousko. Všude tam se chystá ote-
vření několika nových muzeí. V Salcburku 
a Linci proběhnou speciální výstavy, v plánu 
jsou i divadelní představení, muzikál a mno-
ho dalších akcí. Oslavy jsou společným pro-
jektem těchto 3 spolkových zemí, kterého se 
mohou zúčastnit návštěvníci z celého světa. 
Mohou si tak zpestřit dovolenou a vydat se 
po stopách „Tiché noci, svaté noci“. 

Turistický ruch v Salcbursku vzkvétá již mnoho desetiletí. Provozovatelé ubytování, restaurací a poskytovatelé dalších služeb 
jsou tu po několik generací nakloněni přáním či požadavkům nejrůznějších cílových skupin. Více než 207 000 lůžek pro hosty 
promění všechny sny v realitu. Ubytování je zde nabízeno například na farmách v idylickém prostředí, v chatkách moderních 
vesniček na horských loukách, v útulných rodinných penzionech, v prvotřídních wellness hotelech, v prázdninových bytech, 
stejně jako v designových apartmánech. I přes to, jak je zde příjemné ubytování, láká okouzlující příroda všechny ven. Kromě 
toho zde hosté oceňují upřímnou přívětivost a pohostinnost místních lidí, skvělé jídlo, pití a akce. Mísí se zde totiž autenticky 
tradiční zvyky s moderním alpským životem. 

Vítejte u specialistů na dovolenou
Nejznámější koleda na světě 
slaví letos výročí: 200 let
Joseph Mohr a Franz Xaver 
Gruber zazpívali poprvé píseň 
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ 
poprvé v Oberndorfu u Salcburku 
24. prosince 1818.
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Když padla železná opona a brány do svo-
bodného světa se otevřely, začal pan Nyklí-
ček, jeden z majitelů pekárny, jezdit do zá-
padní Evropy. Nikdo u nás ale nedělal tak 

dobré pečivo jako ochutnal ve Francii, a tak 
poté, co si pár let se svým snem pouze po-
hrával, se v roce 2011 rozhodl společně se 
svým kolegou, panem Ivancem, vyrobit si ho 
sám. Malou pekárničku si Filip Nyklíček a Jan 
Ivanco, oba milovníci dobrého jídla, otevřeli 
kousek u Prahy. Francouzské bagety se učili 
péct v Alsasku, kde také zjistili, jaká je pro ně 
nejlepší mouka, která je tam jinak namletá 
než v tuzemsku.

Začali od surovin
Ze začátku si mouku dováželi přímo ze Štras-
burku, ale jelikož to nebylo ekonomické a už 
vůbec ne ekologické, tak naučili jednoho čes-

kého mlynáře mlít mouku na takovou úroveň 
mletí, která se používá ve Francii. Obilí v Če-
chách se kvalitativně nijak neliší od toho fran-
couzského a navíc tím, že používají českou 
mouku, podporují české výrobce. U chleba je 
například zase důležité, jaký kvásek používají, 
a oni mají svůj vlastní, který si sami šlechtí.

Pravá francouzská bageta a croissant
Nejdůležitějším produktem boulangerie je 
pravá francouzská bageta a pšeničný chléb. 
A jak se pozná dobrá francouzská bageta? 
No přece podle poslechu! Když ji přiložíme 
k uchu, uslyšíme zevnitř jemné křupnutí. 
Ale nejzábavnějším produktem je stopro-

cetnně croissant. Ten je vyráběný ručně a to 
se mnohdy už ani ve Francii nedělá. Dobrý 
croissant vypadá podobně, jako když rozříz-
nete dřevo. Bagety, croissanty a další typic-
ky francouzské pečivo u nás vyhledává stále 
více lidí. Je to i díky pekárně Petite France 
boulangerie & Patisserie, kde před čtyřmi 
lety vsadili na tradiční francouzské recepty. 
Malá pekárnička v Lahovicích u Prahy začí-
nala v dubnu 2011 skromně, dnes dodává 
do nejlepších pražských hotelů, restaurací, 
kaváren a obchodních sítí s kvalitními potra-
vinami. 

Kde lze francouzské pečivo zakoupit
Spolumajitelé dlouho hledali secesní dům 
v centru Prahy, kde by otevřeli obchůdek 
ve stylu typických francouzských pekařství 
a cukrářství. Měli jasnou představu – měl to 
být rohový obchod, s vysokými výlohami, ši-
rokým chodníkem před vstupem a průsečík 
proudění kolemjdoucích. To vše se jim poda-
řilo nalézt v úžasném domě v Myslíkově ulici 
v Praze. Obchod má vysoká okna, je vzdušný 

a interiér zcela evokuje francouzský styl. Au-
tenticita byla propracována do posledních 
detailů. A k tomu francouzské pečivo, víno 
a další doplňkový sortiment spolu s atmosfé-
rou tohoto prostoru a milou obsluhou nene-
chá nikoho na pochybách, že se ocitl ve „fran-
couzské pekárně“. Petite France boulangerie 
& Patisserie nabízí nejen prodej pečiva, ale 
i zážitek a našla si již krátce po otevření své 
věrné zákazníky. 

Jedinečná nabídka zakoupení franchisy
A právě takový si můžete otevřít i vy, neboť 
Petite France boulangerie & Patisserie Vám 
nabízí jedinečnou šanci, onen prosperující 
obchůdek si otevřít i jako vaši franchisu. Ma-
jitelé Vám nabízejí veškeré know-how, které 
krůček po krůčku sedm let budovali, přene-
chat ve formě franchisingové licence. Mají 
za sebou zjištění poptávky na českém trhu, 
vědí, jak se kvalitní pečivo vyrábí a budou 
Vaším jediným dodavatelem. Poradí Vám vše 
kolem pečiva a nabízí i prostředí, které niko-
ho nenechá na pochybách, že se ocitl ve fran-
couzské pekárně. Neváhejte se na ně obrátit 
a podnikejte sami s francouzským pečivem! 
Majitelé Petite France boulangerie & Pati-
sserie vědí , jak na to, a umí poradit. Kupte 
si tuto franchisu Petite France – pekařství 
a cukrářství a nebudete litovat!

Zájemci o franchisu, ozvěte se na
ivanco@petite-france.cz

www.petite-france.cz

Ve stylu typických francouzských

pekařství a cukrářství
Bagety, croissanty a další typicky francouzské pečivo u nás vyhledává stále více lidí. Jak řekl 
Charles Bukowski: „Nejlepší zážitek z Francie je pečivo“, a to si majitelé Petite France Boulangerie 
& Patisserie vzali za své. Před 7 lety si otevřeli malou pekárničku v Lahovicích u Prahy a začínali 
se dvěma pekaři opravdu skromně. Dnes dodávají svoje pečivo do nejlepších pražských hotelů 
a restaurací i do svého obchůdku v Myslíkově ulici v Praze, který je ve stylu typických francouzských 
pekařství a cukrářství. Rozhodli se také o toto krásné podnikání podělit s franchisanty. Nyní máte 
možnost převzít jejich zkušenosti a podnikat stejně jako oni formou franchisy.

Co franchisová smlouva obsahuje
•  ideální podnikání pro rodinný podnik
•  vstupní poplatek v návaznosti na velikost ob-

chodu od 50-150 tisíc Kč
•  franchisa se poskytuje na 5 let s možností 

opce na dalších 5 let, pouze pro oblast Pra-
ha-širší centrum od 40 m2 do 100 m2, rohový 
dům, vysoká okna, velké výlohy

•  vstupní investice na pořízení obchodu vč. vy-
bavení je 1-3 miliony dle velikosti obchodu, 
(přesná výše vychází z dané lokality, vybavení 
a projektu)

•  pravidelný měsíční poplatek od 5-8 procent 
z obratu obchodu (vše dle velikosti) 

•  maximalni podpora ze strany poskytovatele 
licence - vlastní výrobna pečiva a cukrařiny, 
dovoz až do prodejny, vlastní PR podpora a ka-
ždodenní komunikace, kompletní know-how 
firmy od majitelů s více jak 20 lety zkušeností 
z gastronomie a prodeje 

•  pomoc s výběrem lokality od našich makléřů 
a pomoc s veškerou agendou od leasing firem 
až po dodavatele vybavení ...
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Jak se zrodila myšlenka založit společnost 
DNA a jak Vy osobně jste se k podnikání 
v tomto oboru dostal?
„V roce 1991 přišel za mým strýcem jeho zná-
mý Alexander Boxall s tím, že v Elektrosvitu 
Nové Zámky vyrábějí světla a že mají nedo-
statek kondenzátorů. Alex měl již v té době 
ve Španělsku firmu na výrobu kondenzátorů 
– DNA Spain, jejíž název tvořila počáteční 
písmena jmen zakladatelů. Já jsem v té době 

měl vystudovanou vojenskou strojní vysokou 
školu v Brně a nastoupil jsem do výzkumu ve 
vojenském ústavu ve Vyškově, když za mnou 
strýc přišel a oslovil mě, abych s nimi šel pod-
nikat. Rozjeli jsme se tedy do Elektrosvitu, 
objednali jsme první kondenzátory a strýc, 
já, pan Chramosta a pan Boxall jsme založili 
firmu DNA Europe. Kontaktovali jsme vý-
robce v Čechách i na Slovensku a informo-
vali o dodávkách kondenzátorů a hned jsme 
získali první zákazníky. Jedním z důležitých 
komponentů svítidel je objímka pro uchyce-

V oboru světelné techniky, řídicích systémů a úspor působí obchodní společ-
nost DNA CENTRAL EUROPE letos právě 25 let. Historie firmy DNA CENTRAL 
EUROPE spol. s r.o. se tedy začala psát v roce 1993, kdy byla zahájena v nyněj-
ším sídle firmy v Nehvizdech vlastní výroba kondenzátorů pro kompenzaci 
účiníku svítidel a motorů. Jednoho ze zakladatelů a spoluvlastníků firmy, kte-
rý dnes společnost řídí - Ing. Vladislava Pechy - jsme zpovídali při příležitosti 
tohoto kulatého výročí založení.

25 let v oboru
světelné techniky,
řídicích systémů a úspor
DNA CENTRAL EUROPE

ní světelného zdroje. Dohodli jsme si zastou-
pení německého výrobce BJB a stali se jeho 
výhradním distributorem. Dodávky tlumivek 
pro zářivky a výbojky jsme potom dohodli 
od finské firmy Helvar a španělského výrob-
ce Layrton. Prvním zlomovým bodem bylo 
získání základních elektrických komponent 
pro světla a postupné nabalování dalších. 
Byli jsme najednou schopni dodat výrob-
cům světel všechny elektrické komponenty. 
Velkou výhodou té doby byl vznik malých 
nových výrobců, jejichž počet rychle rostl, 
a s tím jsme rostli i my. Fungovali jsme tehdy 
díky dodavatelským úvěrům, protože banky 
novým firmám neposkytovaly vůbec nic.

S jakou filozofií firmy jste začínali?
Chtěli jsme dělat kompletní servis pro výrob-
ce interiérových i exteriérových světel v ČR 
i SR. Snažili jsme se vybudovat silnou firmu 
hlavně technicky a finančně. Chtěli jsme 
pro ně být technickou, logistickou i finanční 
podporou. K malému i velkému zákazníkovi 

přistupujeme stejně. Snažíme se všem odbě-
ratelům zakódovat informaci, že u nás seže-
nou všechny komponenty pro výrobu světel, 
technické informace a komplexní řešení.

Když se ohlédnete za těmi roky zpátky, 
jaké byly nejdůležitější mezníky ve vývoji 
společnosti?
Nejdůležitějším milníkem byla léta 1993-94, 
kdy jsme dali dohromady kompletní port-
folio pro výrobu všech světel. Další důležitý 
mezník potom představoval v letech 1995-96 
příchod elektronických předřadníků pro zá-
řivky a výbojky, což znamenalo první úspor-
né řešení. Rozhodujícím a důležitým rokem 
byl pak rok 2005, kdy kromě dodávek kom-
ponentu jsme začali navrhovat a řešit pro-
jekty systémů řízení Helvar. Řízení osvětlení 
tvoří samostatnou kapitolu výrobků Helvar. 
Začíná už u jednoduchých komponentů, kte-
ré se montují přímo do svítidel v podobě po-
hybových čidel, čidel regulace na konstantní 
hodnotu nebo kombinace obojího v podobě 
multisenzoru. Další část jsou složitější a so-
fistikované systémy řízení světel. Začali jsme 
získávat velké projekty jako průmyslové haly, 
nemocnice, divadla, kancelářské budovy atd. 
Tato technologie a řešení nás posunuly tech-
nicky na mnohem vyšší úroveň. Byli jsme na-
jednou nejen dodavatelem komponentů, ale 
byli jsme schopni vyřešit nástavbu výrobcům 
světel v projektech s větší přidanou hod-

Název realizované zakázky: Crystal
Řízení osvětlení budovy je řešeno systémově s uživatelskou vizualizací, která umožňuje ří-
zení a monitoring světelné soustavy z jednoho místa. V jednotlivých místnostech je umístěn 
multisenzor detekující přítomnost osob a udržující konstantní úroveň osvětlení v závislosti na 
příspěvku denního světla. Řídící jednotky DALI Router vzájemně propojené ethernetovou sítí, 
vytváří decentralizovaný kompaktní systém řízení osvětlení celé budovy. Ovládání osvětlení 
v jednotlivých kancelářích je zajišťováno běžnými nástěnnými tlačítkovými ovladači. 
Instalace řízení osvětlení významnou měrou přispívá k celkové spokojenosti nájemců a pří-
jemnému pracovnímu prostředí.
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Změna názvů produktů, potažmo i loga spo-
lečnosti, je pro každou instituci, která se k to-
muto kroku rozhodne, vždy náročnou záleži-
tostí. Jak složité to bylo u vás?
Potřebu této změny jsme vnímali již delší 
dobu, jak firma rostla a do našeho portfolia 
jsme přidávali další značky. Nejtěžší bylo 
odpoutat se od emocionální vazby, která 
se u nás za ta léta vytvořila v souvislosti 
s produkty a touto značkou. Avšak jakmile 
padlo rozhodnutí, šlo pak všechno snáz. 
Výhodou je, že se neloučíme se značkou, 
protože ADLER dále pokračuje jako ozna-
čení firmy a zastřešující brand pro naše 
produktové řady. 

Celý proces je skutečně náročný, spolu-
pracují na něm desítky lidí jak z firmy, tak 
i externích marketingových odborníků. 
Nyní je ale předčasné jej hodnotit, protože 
jsme zatím v poločase. Příští rok touto do-
bou se již budu moci o celkové náročnosti 
vyjádřit detailněji.

Hovoříte především o změnách názvů produk-
tů. Můžete našim čtenářům přiblížit konkrétní 
kroky rebrandingu?
Jak už bylo řečeno v úvodu, jedním z důvo-
dů realizovaných změn bylo striktní odlišení 
názvu společnosti a jednotlivých produkto-
vých řad. ADLER bylo doposud nejen jméno 
naší firmy, ale také název naší vlajkové lodi 
značkového reklamního textilu. Vedle toho 
měli zákazníci k dispozici značku Piccolio 
a Malfini. Pod značkou Rimeck pak nabízí-
me pracovní oděvy. Nově tedy bude ADLER 
pouze jménem společnosti. Ke změně jsme 
přistoupili, jak už jsem zmínil, u řady pro-
duktů Adler, která nese nově název Malfini, 
a ke stávajícímu názvu Malfini jsme přidali 
označení Premium. Tímto krokem jasně 
deklarujeme zmíněný posun v kvalitě pro-
dávaných výrobků. Stávající řada Piccolio 
a Rimeck své označení nemění. 

Nosným prvkem společnosti ADLER i většiny 
obchodních značek byl doposud symbol orla. 
Přistoupili jste i zde ke změnám? 
Naopak, typická silueta dravého ptáka je pro-
pojujícím prvkem společnosti a našich pro-
duktů reklamního textilu. Je to jistota, že se 
kromě pár písmen nic nemění. 

Můžete našim čtenářům víc přiblížit portfolio 
značek firmy ADLER? 
V rámci rebrandingu jsme skladbu názvů na-
šich značek zúžili, nicméně původní členění 
zůstává. Nový label Malfini i nadále sází na 
kvalitu, nabízí propracované produkty pro 
reklamní účely, sport i každodenní potřeby 
nositele a je uzpůsobený k snadnému obran-
dování. Malfini Premium klade důraz na 
každý detail. Produkty jsou vyladěné nejen 
po konstrukční, technologické a materiálové 

stránce, jsou především esteticky lákavé. Dr-
žíme se současných světových trendů a vklá-
dáme do textilu přidanou hodnotu v podobě 
silikonové úpravy i mercerace, kterou ocení 
hlavně náročnější zákazníci.

Piccolio je i nadále vstřícné k peněžence 
zákazníků. Produkty s dostupnou cenou 
a jednoduchým zpracováním jsou ideální 
i pro nejbláznivější potisky. Textil je do-
stupný ve veselých barvách a uzpůsobe-
ný pohodlí. Značka Rimeck symbolizuje 
odolnost a bezpečí. Pracovní oděvy jsou 
vyrobeny z kvalitních vysokogramážových 
látek, v outdoorové kolekci navíc doplněny 
o špičkový certifikovaný materiál CORDU-
RA, používaný například v armádě. Jsou 
ideální volbou pro manuální práci i do ná-
ročných podmínek, kde je ochrana uživa-
tele na předním místě. Ve spolupráci s ho-
landskou firmou Bata Industrials jsme pod 
tuto značku zařadili i jejich vysoce kvalitní 
bezpečnostní pracovní obuv a můžeme tak 
zákazníkům nabídnout ucelený sortiment 
pro pracovní účely.

V našem rozhovoru je frekventované slovo 
kvalita. Je pro vás kritériem úspěchu a jak těž-
ké je udržet ji u reklamního textilu? 
Měřítkem úspěchu je vedle kvality zboží 
i doprovodný servis pro naše zákazníky 
zahrnující rychlost dodávky, vysokou skla-
dovou dostupnost, spolehlivě fungující call 
centrum, zakázkovou výrobu či marketin-
govou podporu, to vše jsou kritéria, podle 
nichž se orientuje zákazník v rámci 19 zemí 
Evropy. V obchodním modelu jsme vsadi-
li na B2B byznys založený na přehledném 
a rychlém e-shopu a dokonalých zákaznic-
kých službách. Kvalita našeho zboží je čas-
to nad úrovní běžných produktů v retailu 
a stále zvedáme laťku. Skokový posun akce-
lerovalo nedávné založení naší pobočky na 
kontrolu kvality přímo v Pekingu.

Značka se mění, orel zůstává 
Německy Adler, v kreolštině Malfini – oba překlady slova orel měl největší tuzemský výrobce a prodejce reklamního 
textilu ADLER Czech, a.s. až dosud v portfoliu svých značek. Právě z důvodu jednoznačného odlišení názvu firmy 

od značek zboží přistoupila společnost od letošní jarní sezony k rebrandingu svých výrobků.
Nejen o tom jsme se bavili se statutárním ředitelem firmy Radkem Veselým. 

notou. Další mezník pak na sebe nenechal 
dlouho čekat. V roce 2010 začaly pronikat 
do oboru první informace o LED technolo-
giích. Tehdy vlastně došlo k nejdůležitějšímu 
zlomu v naší historii. Nastaly radikální změ-
ny komponent ve světlech. Měli jsme obavy, 
abychom správně podchytli tento vývoj LED 
světel. V té době jsme po dohodě s vedoucí-
mi pracovníky přijali novou strategii, nové 
technické pracovníky a tím se nám poda-
řilo firmu doplnit o chybějící komponenty 
na LED technologii. Zde můžeme hovořit 
o nové, lepší éře firmy - rozšíření portfolia 
komponentů a zároveň zřízení výroby zákaz-
nických LED boardů nám velice pomohlo. 
Současně jsme také rozšířili projektový byz-
nys o nouzový systém CBS (centrální bateri-
ový systém). Protože svítidla v běžném životě 
neslouží jen k zajištění optimálního osvětle-
ní, ale leckdy nám mohou i zachránit život. 
V tomto segmentu jsme začali dodávat nou-
zové invertory do svítidel a centrální bateri-
ové systémy od předního polského výrobce 

Awex. Díky tomu se veškeré ekonomické 
ukazatele firmy posunuly do velmi dobrých 
kladných čísel. 

Jaké plány máte do budoucna?
Pro mě je nejdůležitější dobré jméno firmy 
a to, že za ní stojí hodně výborných lidí, su-
per techniků a skvělých obchodníků. Chce-
me i nadále rozšiřovat portfolio komponent 

a také rozvíjet výrobu osvětlovacích panelů. 
Do budoucna bychom chtěli našim odběra-
telům nabídnout další nové, zajímavé řešení 
v projektovém obchodě.

Jaký vývoj, směry a trendy 
vidíte ve vašem oboru?
Vývoj je velmi těžké odhadnout. Najednou 
tu ze dne na den byly LED technologie a vše 
před tím rychle končí. Pocitově se domní-
vám, že ještě dlouho zůstanou, i když v oblasti 
automotive už se objevily první laserové tech-
nologie. Většina nový budov, skladů apod. už 
LED technologie a řídicí systémy mají, ale stá-
le je tu ještě mnoho starých budov v zářivko-
vých a výbojkových provedeních. Dosud jsou 
LEDky mnohem dražší v pořizovací ceně. 
Přesto, že jejich výměnou a pořízení řídícího 
systému jde o výraznou úsporu s velmi rych-
lou návratností (od 2 let-do 5let), počáteční 
investice je pro mnohé zákazníky ještě ne-
dosažitelná. Jsou ovšem vypsány i evropské 
fondy na výměnu zářivkových systémů za 
LED osvětlení a systémy řízení, to nám hodně 
pomáhá v našem obchodu a získávání zaká-
zek. Tuto otázku, kam bude směřovat vývoj, si 
klademe každý den, ale zatím tu hmatatelně 
jiný převratný směr není.

www.dna.cz
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Příběh značky LAX
K výrobě prvních posilovacích zařízení se 
Miroslav Šupka dostal na vojně, kde se díky 
svému zájmu o tento sport stal součástí vzni-
kajícího kulturistického oddílu. Zde vznikl 
prostor k propojení profese leteckého me-
chanika a záliby v kulturistice a pro návrhy 
prvních posilovacích zařízení. Podnikání 
začínal z dnešního pohledu v nevyhovují-
cích prostorách v rodinném domě u svých 

rodičů, které si postupem času pro své účely 
zadaptoval. Název firmy pochází ze slova re-
lax, které se používá v rámci kulturistických 
závodů jako pokyn k uvolnění.

Utváření firmy a směry vývoje
Postupně se rozšiřující spolupráce se špič-
kovými sportovci, fyzioterapeuty a v nepo-
slední řadě technology a designery - hlavně 
se skvělým ing. Pavlem Rybníčkem - posu-

nula LAX fitness systems z řad běžného vý-
robce posilovacích zařízení na opravdovou 
špičku ve fitness zařízeních, která snese 
srovnání s těmi nejznámějšími světovými 
značkami.

Mnohaletých zkušeností využívá firma 
i v oblasti rehabilitace, kde je hlavní pozor-
nost věnována postupné regeneraci a znovu 
oživení svalstva (svalové tkáně). Díky tomu 
byla schopna zrealizovat poptávku na vyba-

Pomáháme
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LAX fitness systems s.r.o. je přední český výrobce vysoce kvalitních posilovacích strojů. Firma disponuje vlastním vývo-
jem a výrobním zázemím. Stojí za ní více než 20 let zkušeností ze spolupráce se špičkovými sportovci, rehabilitačními 
pracovníky a designéry. Ke špičkovým strojům přidává kompletní poradenství při výběru nejvhodnějších strojů i jejich 
uspořádání a umožní tak maximální profit jak pro majitele fitness center, tak pro cvičence. V jejich speciální řadě po-
silovacích strojů NEW GENERATION jsou vyráběny i víceúčelové posilovací stroje pro možnost provádění více cviků na 
jednom, které jsou spíše určené pro posilování v domácnosti a pro menší posilovny hotelového typu. O světě fitness nám 
více pověděl zakladatel a majitel firmy LAX fitness systems Miroslav Šupka.

vení rehabilitačního ústavu v Kladrubech 
pro chodící i lidi upoutané na vozíku, čímž 
se stala jedinou firmou, která byla schopna 
tyto stroje vyvinout i vyrobit.

Na základě toho následně LAX fitness sys-
tems vybavil i rehabilitační ústavy v Hraby-
ni, Chuchelné, Praze a 4 velká rehabilitační 
centra v Saudské Arábii. 

Vlastní výroba od návrhu až po kvalit-
ní a bezpečnou realizaci jsou hlavními 
pilíři, které odlišují značku LAX od kon-
kurence. Jakou má filozofii, jsme se 
zeptali majitele firmy a zároveň auto-
ra návrhů strojů.
„Na prvním mistě je úroveň produktu, který 
nabízíme zákazníkům. Ta je tvořena důrazem 
na design, technologii a kvalitu zpracování. 
Říká se, že bůh je skrytý v detailu, a pravdou 
je, že je to právě úroveň pojetí a zpracovaní 

jednotlivých detailů, která definuje úroveň 
zpracování výrobků jako celku,“ vysvětluje 
filozofii firmy Miroslav Šupka.

Jak se snažíte ovlivnit zákazníka, aby 
byl výsledek dle Vašeho vědomí a svě-
domí?
Zákazník je pro nás především partner 
a v otázce celkové koncepce, požadavcích 
na rozměr či design mnohdy vstupuje do 
procesu výroby a tím definuje konečné 
provedení. V těchto oblastech se jej sna-
žíme vést na základě našich mnohaletých 
zkušeností. Technologická a biomechanic-
ká řešení samozřejmě plně zůstávají v naší 
kompetenci, díky čemuž můžeme zákazní-
kům garantovat bezpečnost a poskytnout 
12ti letou záruku. Výsledkem je pak zařízení 
splňující potřeby zákazníka a zachovávající 
si kvalitu LAX.

Jaký vývoj, směry, trendy vidíte ve va-
šem oboru?
Produkt jako takový přestává existovat 
a stává se z něj stále více služba. Nadčasový 
funkční design, personalizace produktu 
a s ní související originalita, preciznost a in-
dividuální přístup k zákazníkovi jsou právě 
tou přidanou hodnotou, která začíná být 
stále více žádaná.

LAX fitness systems

info@lax.cz

www.posilovacistroje.cz

k lepším výkonům

„Rozhodnutí vybavit svoje
fitness centra řadou
New Generation
bylo jasné
na první pohled.“

„Vyzkoušení
to jen potvrdilo.“

Peter Kokoška
mistr Evropy v kulturistice



Z čeho je Vaše střešní krytina vyrobena, jakou 
používáte při výrobě technologii a jaké byly 
počátky výroby?
Naše střešní krytina se vyrábí z plastové frak-
ce kabelového odpadu vznikající při jejich 
recyklaci. Již od zhruba poloviny 90. let minu-
lého století probíhají v Čechách snahy o pře-
měnu kabelového odpadu, kdy je tento odpad 
takzvaným extrůzním procesem roztaven 
a v následném kroku manuálně přemístěn do 
stacionárního lisu a stlačením upraven ve for-
mě do požadovaného tvaru. V dnešní době 
výrobky vzešlé z tohoto procesu nacházejí 
právem uplatnění v silničním odvětví, jako 
např. zpomalovací prahy, plastové obrubní-
ky či podstavce pod dopravní komponenty. 
Naše inovace ale spočívala v tom, použít při 
přeměně kabelového odpadu a následné vý-
robě do té doby ve střední Evropě neaplikova-
nou technologii. Při této technologii v několi-
kastupňovém procesu vyčištěnou kabelovou 
frakci, obohacenou o barvu a další aditiva, 
vkládáme přímo do násypky lisu a dále přímo 
vstřikujeme do formy. Tak každých 35 sekund 
vyrobíme hotovou střešní šablonu, která již 
nevyžaduje další opracování. Tuto technolo-
gii se nám dařilo a daří neustále vylepšovat 
a v roce 2017 jsme se stali první evropskou 
firmou, která celý proces plně robotizovala 
a plně automatizovala.

Můžete popsat některá úskalí z té doby, z va-
šich začátků?
Samozřejmě. Začínali jsme na starých vy-
řazených vstřikolisech, které jsme museli 
strojně upravovat a ne vždy nás poslouchaly, 
jak měly. Museli jsme například překonávat 
nedůvěru okolí, že tento náš vstupní mate-
riál nelze takovýmto procesem zpracovávat 
a následně přeměňovat na výrobek silný 
5 mm, ale za největší úskalí z té doby dodnes 
považujeme naučit se zvládat proces přemě-
ny odpadu v souladu s Českou a Evropskou 
legislativou, která ne vždy byla nakloněna 
takovýmto ekologickým projektům.

Vzpomenete si, kdy ve Vašem podnikání na-
stal nějaký výrazný posun?
Zpočátku byli našimi odběrateli sousedé, 
rodina, první koncoví zákazníci, popřípadě 
první pokrývači. Ale zhruba po třech letech 
od zahájení výroby se nám podařilo typy kry-
tiny EB1, EB2 dodávat do prvního velkoskla-
du. Za další dva roky to již byly 4 velkosklady 
a zhruba dvacítka realizačních firem. V roce 
2010 se nám poprvé podařilo pokrýt naší 
střešní krytinou více jak 50000 m2 střech 
v České republice a na Slovensku.

Můžete nám Vaše výrobky blíže představit, 
popř. vyzvednout některé užitné vlastnosti 
jednotlivých typů krytiny?
V současné době uvádíme na trh 4 typy kry-
tiny. Typy nová EB1, EB2 a potom tradiční 
obdélník a šupinu pod označením EB3 a EB4. 
Ekoternit, elastická břidlice nová EB1, EB2 
vznikly původně jako klasické šablony eter-

nitového typu a jsou v tuto chvíli naším nej-
rozšířenějším produktem. Vzájemně se liší 
rozměrem a jejich použití dané jejich tvarem 
je obzvlášť vhodné při výměně starých eter-
nitových střech. U nové EB1 se nám inovací 
v roce 2016 podařilo dosáhnout působivého 
3D efektu. Avšak i další 2 typy krytiny mají 
své specifické vlastnosti. EB3 tradiční obdél-
ník propůjčí střeše nadčasový vzhled a záro-
veň se jedná o působivé řešení pro novostav-
by a moderní rodinné domy. Poslední typ 
EB4 šupina nachází uplatnění na všech his-
torických budovách, roubených staveních, 
altánech či památkových objektech.

Naše krytina je prakticky nerozbitná, plně 
pochozí ve všech klimatických podmín-
kách, stálobarevná, lehká, odolává UV záření 
a svým vzhledem velmi připomíná přírodní 
břidlici.

Jak velkou roli hrál ve Vašem podnikání vztah 
k ekologii, je pro vás ekologie motivací?
Vztah k ekologii má na naše podnikání velmi 
významný vliv. Je pro nás nadmíru uspoko-
jivé podílet se aktivně na ekologickém pro-
cesu, kdy v současné době zhruba 100 tun 
měsíčně kabelového odpadu, který by jinak 
na skládkách další desetiletí zatěžoval příští 
generace, dokážeme přetvořit ve výrobek 
s velkou užitnou hodnotou. Máme spočteno, 
že se zhruba třetinou naší výroby podílíme 
na obměně starých eternitových střech, kte-
ré dnes v krajině představují rovněž velkou 
ekologickou zátěž.

Vnímáte v současné době nějaké překážky, 
například měnící se zákony, přípravu nového 
zákona o odpadech. Je něco, co by vám usnad-
nilo vaše podnikání?
Je pravdou, že stále se měnící tuzemská a ev-
ropská legislativa ve věci nakládání s odpady 
nám sem tam způsobuje nemalé vrásky, ale 
každá legislativní změna je pro nás jen a jen 
další výzvou, neboť v nás vládne přesvědče-
ní, že s ohledem na životní prostředí jsme se 
vydali správným směrem. A pokud by nám 
mohlo něco v našem podnikání pomoci, pak 
by to byla jednoznačně účast státu na podob-

ných ekologických projektech, jaké nabízí 
naše, ale i další firmy v oboru recyklace. Bylo 
by pro nás nadmíru přínosné, kdyby se stát 
zasadil o to, aby naše a podobné ekologické 
výrobky ze stavebního segmentu našly uplat-
nění na preferovaných místech ve státních 
zakázkách. V našem případě právě například 
při výměně starých eternitových střech.

Připravujete do budoucna nějaké další inovace?
V prvé řadě bychom rádi rozšiřovali portfo-
lio našich střešních šablon o další typy. Snad 
nic nepokazím, když prozradím, že pro rok 
2018 připravujeme zcela novou odlehčenou 
EB2, taktéž bychom rádi v tomto roce oboha-
tili paletu barev o šedý odstín pod prozatím 
pracovním označením Eko Gray. Zároveň 
v současné době probíhají na našem vývo-
jovém pracovišti v Ostravě pokusy s takzva-
ným hybridním vstřikováním a je pravděpo-
dobné, že se v nejbližších letech budeme na 
tuzemských střechách setkávat s naší kryti-
nou v různých barevných odstínech.

V čem Vy sám vidíte příčiny úspěchů a komu 
patří poděkování?
Za hlavní příčinu úspěchu považuji, že jsme 
si jako firma nejprve vytvořili strojní zázemí, 
bez kterého by další růst nebyl realizova-
telný. Samozřejmě, že největší poděkování 
patří rodině, která mi v mých 23 letech dala 
šanci a jmenovala mne do čela firmy, ale 
nerad bych opomněl poděkovat všem po-
krývačům, realizačním firmám a velkoskla-
dům, které nám daly důvěru a nebály se naší 
mladou značku obhájit a podpořit před zá-
kazníky. A stejně tak nemalý dík patří všem 
spolupracovníkům, kdy díky jejich nasazení 
jsme v roce 2018, jako původně malá rodin-
ná firma, napevno zakotvili ve středu našich 
strategických partnerů ze segmentu výrob-
ního, strojního, odběratelského, což pova-
žuji za absolutně zlomové pro další úspěch 
naší firmy.

Plastová střešní krytina EKOternit®

www.ekoternit.cz
www.ekologicka-krytina.cz

Moto: Recyklace, Inovace, Automatizace

Ekologická střešní krytina, která se dnes prodává pod obchodní značkou Ekoternit, elastická břidlice, vznikla v podhorském městě 
Vrbno pod Pradědem. To, ač nevyniká velikostí, protože zde žije v současné době pouze necelých 5000 obyvatel, může se právem 
pyšnit dlouholetou strojní a plastikářskou tradicí, vzešlou z 80. let minulého století. Tehdy se zde nacházel jeden z největších závodů 
pro zpracování plastických hmot v tehdejším Česko-Slovensku. Samotný vznik ekologické střešní krytiny Ekoternit se datuje do roku 
2004. V té době otce současného majitele poprvé napadlo začít se zaobírat přeměnou kabelového odpadu na smysluplný výrobek, 
v tomto případě střešní krytinu. On sám tehdy vedl rodinnou firmu zaobírající se strojní výrobou a kooperačním lisováním. Jak se to 
stalo, že původně malá rodinná firma je dnes pevně etablovanou firmou na trhu, jsme zpovídali syna zakladatele, součas-
ného majitele a obchodního ředitele firmy Plastová střešní krytina EKOternit® - Lukáše Urbaníka. 

Ukázka realizace

V roce 2017 se společnost Plastová střešní krytina EKOternit® stala první evropskou firmou, které se podařilo 
plně automatizovat a robotizovat proces přeměny kabelového odpadu na výrobek s vysokou užitnou hodnotou.

Příběh značky EKOternit Současnost značky EKOternit
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Veletrh si zachovává stabilně rostoucí ten-
denci a je ve svém oboru považován za nej-
významnější na světě. Na expozice 2 975 
vystavovatelů z celého světa se přišlo podívat 
přibližne 70 000 návštěvníků ze 135 zemí. Ti 
všichni byli zvědavi na vyhlášení trendu.

Flexibilita
Rostoucí ceny nemovitostí, stále větší počet 
lidí žijících single a pokrok v informačních 
technologiích změnily možnosti člověka, ale 

způsobily i reálné zmenšení potřeby prosto-
ru. Vždyť knihovna se dnes vejde na jeden 
nebo několik disků. Bytové jednotky, které 
se dnes v novostavbách nabízí jako byt 1+kk, 
byly ještě před dvěma dekádami nabízeny 
s danou plochou jako garsoniery. Flexibilita 
pracovní doby, možnost pracovat kdekoliv 
a být na jakémkoliv místě s možností připo-
jení na internet a být členem mezinárodního 
pracovního týmu je dalším charakteristic-
kým jevem dnešní doby.

Zmenšení osobního prostoru si člověk 
kompenzuje individualizovaným designem. 
Proto neváhá investovat do svého ložního 
prádla, tapet a barevné harmonie. Odkládání 
rodičovství nechává člověku více prostřed-
ků, které může investovat do sebe. Chce se 
ve svém koutku cítit příjemně a pohodlně.

Zdraví
Touha pro zdravém životním stylu není nová, 
můžeme hovořit o pokračujícím trendu. 
Víme, že prostory, ve kterých žijeme, pra-
cujeme, učíme se a relaxujeme, mohou mít 
dalekosáhlé účinky na naše zdraví. Návrháři, 
architekti a vědci v oblasti vývoje materiá-
lů stále více hledají inovativní design, který 
podporuje naše zdraví, spokojenost, pozor-
nost a produktivitu. Klade se velký důraz na 
zdravotně nezávadné materiály a můžeme 
pozorovat zajímavou integraci rostlin do 
soukromého i pracovního prostředí. Stále 
větší úlohu v interiérové tvorbě hrají i barvy. 
Jak se to projevuje konkrétně v této sezoně? 
Je známo, že barvy ovlivňují nálady a pocity. 
Na rozdíl od současných pohledů se ukázalo, 
že modrá je stimulující a červená uklidňující. 
Styl Relax / Recharge je transformační kon-
strukční řešení, které využívá sílu barev, aby 
vytvořilo energetickou rovnováhu v nadměr-
ně stimulovaném životě ve městech. Stěny, 
podlahy a nábytek jsou úplně ponořené do 
barvy.

Recyklace
Podle odhadu bude v roce 2025 na Zemi 1,4 
miliardy lidí žít ve městech a každý z nich 
denně vyprodukuje 1,49 kg odpadu. Toto 
množství je logisticky děsivé, takže nejde 
jenom o to, jak zajistit separaci odpadu, ale 
i o jeho co nejrychlejší zpracování na užiteč-
né produkty. 

V tomto ohledu byl letošní Heimtextil velmi 
inspirativní. Mohli jste vidět kombinované 
materiály z odpadního papíru a plastů, využi-
tí textilních zbytků k tvorbě obkladních izo-
lačních panelú a mnoha dalších produktů. 
Zajímavé byly rovněž možnosti zpracování 
skla a dřeva pro materiály vhodné ve staveb-
nictví a interiérech. Čeká nás nutně prodlou-
žení životního cyklu surovin.

Přizpůsobení si prostoru
Změny ve způsobu výroby přináší revoluci 
ve světě interiérového designu. Digitální 
technologie totiž demokratizuje výrobu. In-
ternet je plný návodů na výrobu nábytku, 
volně dostupných designů pro inspiraci 
a volných programů na navrhování prakticky 
čehokoliv. Každý si tak může přizpůsobit de-
sign vlastnímu vkusu a nechat si ho vyrobit 
nebo to dokonce zkusit sám. 

Digitalizace tak proniká do další oblasti lid-
ského života a mění tradiční způsoby výro-
by, ale především myšlení. Nebylo náhodou, 
že expozice firem zaměřených na digitální 
potisk textilu byly umístěny nedaleko části 
Theme Park, která je jádrem veletrhu a jeho 
odborného doprovodného programu. 

České barvy se neztratily
Na veletrhu Heimtextil můžete pravidel-
ně potkat i české firmy, které své produkty 
prezentují před světovým publikem. Být na 
veletrhu podle mnoha z nich znamená být 
v branži. Podívejme se tedy na expozice ně-
kterých českých firem.

Veba s novou kolekcí
České barvy tradičně hájila společnost Veba 
a představila své luxusní produktové linie 
oděvních tkanin a nové trendové kolekce 

Heimtextil 2018 
Lednový veletrh textilu pro domácnosti a sektor služeb je odbornou veřejností vnímán jako start sezony. Netrpělivě jsou oče-
kávány tradiční čtyři trendy, které charakterizují nejdůležitější změny, které se netýkají pouze textilu, ale všeho, co se bydlení 
a lidského života týká.

Společnost Dimex dokáže 
pro vás design aplikovat 
na nejrůznější materiály

Integrace rostlin do 
pracovního prostoru je 

zajímavý trend zvyšující 
produktivitu lidí

Textil pro domácnosti má stejnou dynamiku prezentace jako svět módy

Výstupem z digitální tiskárny v jedné lince se stolním 
plotrem Zünd jsou vystřižené díly, které stačí sešít.

Minimalizace prostoru si vyžaduje chatrá řešení

 Tradičním českým vystavovatelem je společnost Veba

Velký zájem byl i o doprovodný program
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Cafédock: multifunkční řešení centralizovaného občerstvení pro provoz 
kanceláře, show roomů, hotelových lobby, čekáren, autosalonů a meeting 
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prvek interiéru s vysokou přidanou hodnotou • individuální firemní vzhled
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textilu pro domácnosti. Společnost se dlou-
hodobě zabývá kromě jiného výrobou lož-
ního povlečení, ubrusů a froté výrobků pro 
domácnost a pro hotelovou sféru. Tento seg-
ment bytového textilu je dnes realizován pod 
obchodní značkou Veba home textile. Velmi 
elegantně působily i nové africké brokáty, 
které patří mezi silné zbraně této značky.

Grund
Expozici rodinné společnosti Grund domi-
novala stěna, kterou pokrýval oblíbený mo-
del předložky Ammona, ušitý v Krkonoších 
v úctyhodných rozměrech 4,8 x 3,6 m. Fir-

ma na veletrhu představila novinky pro rok 
2018: Grund Collection 2018, Linea Due by 
GRUND a především BIO bavlněné kobereč-
ky šité přímo v Mladých Bukách.

Expozice byla již v loňském roce přehled-
ně uspořádána do pěti tematických skupin 
nazvaných classic, modern, young, nature 
a design. Zákazníci si řazení oblíbili, a proto 
i letos stánku dominovalo členění do těchto 
pěti směrů, ze kterých si vybere i ten nejná-
ročnější zákazník. 

Vavex
Výrobce tapet z Plzně nabídl letos výjimečný 
projekt. Katalog autorksých tapet přední čes-
ké designérky Ivy Bastlové. Kolekce Dream je 
tištěna digitálně na tiskárnách HP Latex, kte-
ré splňují ty nejpřísnější ekologické a zdra-
votní certifikáty. Digitální výroba zajišťuje 
možnost přizpůsobení rozměrů, formátu 
i barevnosti. Individualizaci interiéru lze po-
sílit i nápisem podle přání. „Kolekce vyzařuje 
harmonii, klid a je plná elegance. Barvy jsou 
něžné, pastelové a zapudrované. Motivy jsou 
inspirovány nejen přírodou, ale i uměním. 
Kolekce celkově může působit poeticky až 
snově, přesto je do interiérů velmi vhodná 
právě díky své jemnosti, křehkosti a decent-
nosti,“ říká Iva Bastlová.

Kolovrat, ČM
Firma vyrábějící stylové dekorační látky na 
závěsy do oken a pro tapety na zeď a pota-
hové látky od moderních až po klasické měla 
na svém stánku hojný počet návštěvníků. 
„Dodávka pro rekonstrukci Pražského hradu 
je pro nás velmi silnou mezinárodní refe-

rencí,“ konstatuje Kristína Vancl, manažerka 
marketingu. „Největší zájem je nyní o kolekci 
Chemonca, která je inspirována dílem Gu-
stava Klimta. Všechny látky vznikají v našem 
výrobní závodě v Chýnově. Jsme tradičním 
výrobcem žakárových látek. Od konkurence 
nás odlišuje osobitý styl.“

Dimex
„Stále složitější je otázka odbytových kaná-
lů,“ konstatuje majitel společnosti Radomil 
Dokoupil. „Velmi výrazně se snižují obraty 
v kamenných prodejnách na úkor e-shopu. 
Zde na veletrhu představujeme naši schop-
nost velmi kvalitně aplikovat design na nej-
různější materiály. Od tapet, které jsou naším 
stěžejním zbožím, přes textil, sklo, dřevo až 
ke keramickým obkladům. Design potisku-
jeme na špičkových tiskárnách Durst a jako 
jediní v ČR provozujeme tiskárnu Durst 
Pictocer pro potisk keramických obkladů. 
Naše nabídka je v tomto ohledu na českém 
trhu jedinečná. Pro evropské zákazníky zase 
nabízíme dlouholeté zkušenosti při aplikaci 
funkčního designu pro interiérové aplikace.“

František Kavecký

Pohled na expozici společnosti Grund

Kolekci Dream pro společnost Vavex navrhla Iva Bastlová

Na rozdíl od současných pohledů se ukázalo, že 
modrá je stimulující a červená uklidňující.

Trendy jsou tapety s reliéfním vzorem

Díky recyklaci mohou vzniknout zajímavé materiály

Potahové látky a textilní tapety od firmy Kolovrat, ČM
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Oblékání má dlouhou historii, v je-
jímž průběhu reagovalo na společen-
skou situaci na daném stupni vývoje 
lidstva. Plní několik základních funkcí. 
Zakrývá naši nahotu, i když u někte-
rých sportovních modelů nebo večer-
ních dámských toalet spíše nahé tělo 
zdůrazňuje. Chrání tělo před vlivem 
klimatických podmínek a konečně 
odráží naše estetické cítění.

Už staří Sumerové tvrdili, že každý má úctu 
k dobře oblečenému člověku, a francouzské 
přísloví tvrdí, že kde člověka neznají, berou 
ho podle toho, jak vypadá. I u nás dodnes pla-
tí, že šaty dělají člověka. Na oblékání mají vliv 
klimatické oblasti, věk, móda a mnoho jistých 
aspektů včetně finančních možností. Jsou 
země nebo oblasti, v nichž některé osobnosti 
udávají tón ženskému a mužskému oblečení. 
Oblečení je vnější vizitkou každého člověka 
ve styku s jinými lidmi, odpovídá jeho osob-
nímu vkusu, účelu, místu a době setkání. Je 
to v podstatě ta část společenského styku, na 
kterou je možné se připravit ještě před jeho 
uskutečněním.

Obecně by oblečení mělo být takové, aby 
druhá strana nebyla jeho nemístným výbě-
rem odrazena hned v první chvíli. I přes 
ležérnost, kterou v oblékaní postupně pro-
sadila paní móda, platí i dnes určitá pravidla.

Každopádně oblečení by mělo být vždy 
čisté a vyžehlené, nemělo by být cítit kouřem 
nebo potem. Nemělo by se zřetelně lišit od 
přijatých zvyklostí v dané firmě nebo zemi 
a pro určité příležitosti. Mimo pracovní styk, 
jednání a společenské podniky nechť si kaž-
dý obléká to, co mu nejvíce vyhovuje.

V rámci daných možností, zejména finanč-
ních, je záhodno, aby oblečení bylo pokud 
možno z kvalitních materiálů, přiměřené 
denní době, ročnímu období, věku, klima-
tickým podmínkám, zeměpisným šířkám 
a dané příležitosti.

Vytvořit si dobře fungující šatník je otázka 
píle, času a samozřejmě dobrého rozvážení 
finančních prostředků.

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. 
Docela často se používá dress code pro po-
slední den v týdnu, tedy pro pátek tzv. Casu-
al Friday, kdy si obvykle neplánujete žádný 
styk s klientem, kdy se žádné návštěvy cizin-
ců nekonají. Na Hradě za vlády Václava Havla 
tomu říkali „svetrový den“, ale ten bohužel 
neprošel. Součástí takového pracovního ob-
lečení jsou kalhoty, barevná vzorovaná koši-
le i bez kravaty. V létě jsou možné vyhrnuté 
rukávy, či tričko, které však musí být vždy 
s límečkem na knoflíčky. Oblečení může být 
i hnědé barvy a sportovnějšího charakteru.

V byznys prostředí na těch nejvyšších pos-
tech a diplomatických kruzích se tento dress 
nepoužívá.

A co si myslíte, že znamená ultra casual? 
Tak ten je docela často vidět na úřadech. Ško-
da, že není stanoven dress code úředníků… 

Business dress pro styk se zákazníkem 
vyžaduje oblek, košili a kravatu, jde o konzer-
vativní styl, který nosí obchodníci, bankéři, 
burzovní makléři, právníci. Měli by svým ob-
lečením vzbuzovat jistotu a důvěru. 

Dámské oblečení podléhá většímu rozdílu 
v tom, co se nosí v pracovním styku a co se 
nosí pro společenské příležitosti. Dámské 
oblečení podléhá daleko více módním tren-
dům. Vycházkové šaty, rozumí se šaty vcelku, 
kostým i kalhotový kostým odpovídá tzv. Bu-
siness dressu.

Večerní šaty mohou být krátké neboli 
koktejlové, nebo dlouhé a odpovídají tma-
vým pánským společenským šatům.

Malá večerní toaleta jsou dlouhé šaty 
obvykle s dlouhým rukávem, bez větších 
výstřihů, tmavé. Často doplňuje pánský 
smoking a v současné době je povolen i kos-
tým z večerní látky.

Velká večerní toaleta jsou dlouhé šaty 
bez rukávu s velkým výstřihem, různých ba-
rev. Odpovídá pánskému fraku, ale i smokin-
gu a nebo černému obleku.

U večerních šatů je bižuterie vyloučena, 
určitě nejsou vhodné žádné napodobeniny 
šperků.

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

Styl, móda a etiketa 
Pátá část seriálu Duhovka slaví 10 let

Dress cody a jejich základní pravidla

„Že vystavíme celý vzdělávací systém jsme 
původně vůbec neplánovali. Jak už to ale 
v životě chodí, věci probíhaly a vyvíjely se 
tak nějak přirozeně. Prostě se to na sebe 
najednou začalo nabalovat,“ říkají zaklada-
telé projektu Duhovka - Ivana a Tomáš Ja-
nečkovi. Děti, které vstoupily do Duhovky 
první rok, dnes chodí do sekundy Gymná-
zia Duhovka – v této chvíli jediného dvojja-
zyčného Montessori gymnázia v Čechách. 

Ivana a Tomáš Janečkovi začali Duhov-
ku budovat na základě principů a výcho-
disek, kterým sami věřili. A právě v Mon-
tessori pedagogice objevili to, co pro svoje 
vlastní děti hledali – zacílení na práci s při-
rozenou zvídavostí a jejich vnitřní motiva-
cí, vytvoření podnětného a bezpečného 
prostředí, ve kterém děti mají odvahu 
projevit se, růst a převzít zodpovědnost za 
svá rozhodnutí. „Ke studentům přistupuje-
me jako k partnerům. Partnerství s sebou 
ovšem nese i „dospělou zodpovědnost“, 
říká Tomáš Janeček a poukazuje tím na 
jeden z podstatných aspektů, kterým se 
Duhovka odlišuje od běžného vzdělávání.

Duhovce jde nejen o vysokou akademic-
kou kvalitu, ale současně o vytváření ote-
vřeného prostředí, kde se děti nebojí ptát 
či chybovat a vnímat informace v souvis-
lostech. To vše navíc dvojjazyčně česko-an-
glicky za přítomnosti rodilých mluvčích 
– učitelů i studentů – což vytváří přiroze-
ně bilingvní prostředí, v němž se děti se-

tkávají s cizím jazykem a bezprostředně si 
jej osvojují.

Po deseti letech už Duhovka nepomáhá 
růst jen sama sobě, ale podporuje i rozvoj 
českého školství a společnosti. Účastní-
me se také různých akcí podporujících 
význam vzdělávání pro naši společnost. 
Jsou u nás běžné návštěvy na pozorování 
ve třídě i různé stáže pro budoucí učite-
le. V Praze Duhovka pořádá mezinárodní 
Montessori výcviky pro zájemce o Mon-
tessori vzdělávání. A pedagogové z Du-
hovky se svojí odborností, energií a časem 
podílejí na projektech, které mají celospo-
lečenský přesah v oblasti pedagogiky, jako 
je například projekt pro budoucí učitele 
„Učitel naživo“, kde je Tomáš Janeček sám 
předsedou správní rady.

Co Duhovku čeká v nejbližší době? Pů-
vodní mateřská školka se stěhuje z Hans-
paulky do větší lokality ve Střešovicích 
a rozšiřuje žádaný program pro batolata. 
Gymnázium Duhovka bylo zařazeno mezi 
kandidátské školy IB Diploma programu, 
čímž bude moci pro studenty nabízet čes-
kou i mezinárodní maturitu. Duhovka roz-
šiřuje možnosti pro potenciální donátory, 
kteří budou mít chuť přispívat například 
na udělení sociálních stipendií novým 
studentům a umožnit tak dalším dětem 
studovat v komplexním prostředí, kde se 
potkávají žáci z různých sociálních vrstev 
a národností. 

Co začalo jako soukromá školka, za 10 let vyrostlo v unikátní projekt pěti 
navzájem provázaných institucí, které spojují dva základní principy: bilingvní 
česko-anglické prostředí a Montessori filozofie. Projekt Duhovka, který začal se 
7 dětmi v jedné třídě, nyní představuje ucelený systém vzdělávání pro děti 
od 1,5 roku do 19 let, kam dochází více než 500 žáků ze 17 zemí světa. A pro 
zajištění kvality a rozvoje pedagogů a podporu odborné veřejnosti je celý 
systém doplněn institutem pro vzdělávání dospělých v Montessori oblasti.

www.duhovkagroup.cz

ŠKOLKA
batolecí  
a školkové třídy

ŠKOLA
I. stupeň

GYMNÁZIUM
osmileté denní  
a distanční studium

INSTITUT  
PRO DOSPĚLÉ
montessori kurzy  
a semináře

Česko-anglická výuka | Montessori pedagogika 
Individuální přístup | Projektová výuka  

Týmová spolupráce | Učitel jako průvodce  
Rodilí mluvčí | Program pro batolata

Výuka napříč ročníky | Volnočasové aktivity
Odpolední kroužky | Mezinárodní projekty a výjezdy  
Letní příměstský tábor | Farma | Vzdělávací semináře 

pro rodiče | Sourozenecké slevy a stipendia
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AVEX systems
mezinárodní poradce
v oblasti franchisového podnikání
a Váš partner pro franchising

Program fora nabízí kromě představení 
jednotlivých franchisových konceptů, zemí, 
ve kterých FPI působí, a členů této největší 
organizace franchisových poradců v Evropě - 
Franchise Pool International - zkráceně 
FPI, kteří budou pro franchisové koncepty 
hledat master-franchisanty nebo franchisan-
ty, i řadu workshopů na různá témata, jako 
např.: Jak se na expanzi připravit, kde a jak 
hledat master-franchisové partnery, jak nejlé-
pe a kvalifikovaně vypočítat master-franchi-
sové poplatky, co by měla obsahovat master-
-franchisová smlouva z pohledu zkušených 
franchisových poradců a právních expertů, 

doporučené marketingové aktivity na počát-
ku expanze apod. 

„Forum otevírá cestu všem franchisovým 
systémům, které mají v plánu expandovat 
především do různých zemí Evropy,“ vy-
světluje Ing. Aleš Tulpa ze společnosti 
AVEX systems, člen ČAF a spoluorganizátor 
tohoto fóra, který ve FPI zastupuje Českou 
a Slovenskou republiku. „FPI byla založena 
před několika lety z iniciativy Německého 
franchisového svazu na podporu mezinárod-
ního franchisingu. Vybrala si v každé zemi 
nejlepšího franchisového poradce na trhu 
a nabídla mu členství v této prestižní a dnes 

největší organizaci svého druhu v Evropě,“ 
vzpomíná Ing. Tulpa na počátky spolupráce 
s FPI před 11 lety. 

Toto forum se koná již po sedmé a nava-
zuje na velmi dobré zkušenosti a výsledky 
z posledních let v italských Benátkách, v ra-
kouském Salzburku, v Barceloně, v holand-
ském Rotterdamu, v německém Hamburku 
a v Praze v roce 2017. Na všech akcích bylo 
představeno celkem více než 100 franchiso-
vých systémů, které následně expandovaly 
do zemí, ve kterých FPI působí. 

V případě Vašeho zájmu o účast na Glo-
bal Franchise Foru 2018 v Neapoli zašlete 
e-mail na: ales.tulpa@avexsystems.eu. Více in-
formací najdete i na internetových stránkách: 
www.avexsystems.eu nebo www.franchise-
pool.eu. 

Ing.Aleš Tulpa
Mezinárodní franchisový poradce
AVEX systems – Váš partner pro franchising

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 

Global Franchise Forum, které se bude konat v italské Neapoli ve dnech  
17. 4. – 19. 4. 2018, představí franchisové systémy, které plánují expanzi kromě 
jiných zemí Evropy i do České a Slovenské republiky. Je to velká příležitost i pro 
české a slovenské franchisory k navázání kontaktů s experty na franchisové podni-
kání, kteří působí ve 33 zemích Evropy, Kanady a v dalších zemích a mohou pro ně 
vyhledat master-franchisové partnery.

GLOBAL FRANCHISE FORUM 2018 V NEAPOLI
Šance pro expanzi franchisových systémů do Evropy!

www.marienbad.cz

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Tradice, styl, 
elegance

Nové Lázně Centrální Lázně Maria Spa Hvězda Pacifik Butterfly Vltava Svoboda Labe

Komfortní ubytování v lázeňských hotelech Nové Lázně*****, 
Centrální Lázně****, Maria Spa****, Hvězda****, Pacifik****, 
Butterfly****, Vltava****, Svoboda*** a Labe***

Garantovaná léčba přírodními zdroji – minerálními prameny, 
přírodním Mariiným plynem a slatinou

Pitná kúra přímo v hotelu

Kvalifikovaný zdravotnický personál a tým lékařských specialistů 

Relaxační wellness & beauty programy

Speciální preventivní programy pro děti od 4 let

Mezinárodní certifikace - TÜV, EuropeSpa med, Medispa

Propojení jednotlivých hotelů = široká nabídka služeb, 
maximální komfort a spokojenost našich hostů

Karta slev a výhod Marienbad Kur & Spa Card

OPRAVDOVÉ LÁZNĚ V LÁZNÍCH
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sales@hotelhorizont.cz
+420 499 861 111
www.hotelhorizont.cz

Probouzíme emoce a připravujeme zážitky 
od úpatí Sněžky po její vrchol. 
Neseďte za pecí a přijeďte do Pece, 
upustit trochu páry :-) 

Firemní akce
v Krkonoších

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

ISO 9001:2016
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Ze života značek

Klubová setkání přináší vždy odbornou a spo-
lečenskou část, spojují zábavu a osobní rozvoj 
– to vše v příjemném, vstřícném a inspirují-
cím prostředí. Členky se setkávají se známými 
osobnostmi českého společenského života, 
stejně tak s profesionály z nejrůznějších obo-
rů, kteří by mohli zaujmout všestrannou a ak-
tivní ženu, ať už její věk začíná dvojkou nebo 
osmičkou.

Devatenáctý rok zahájil Cosmopolitan 
Executive Helas Ladies Club tradiční 
„Novoroční číší vína“ v prostorách Kláštera 
minoritů sv. Jakuba. 
Loni se v rámci Cosmopolitan Executive He-
las Ladies Club uskutečnilo 16 setkání, což, jak 
při rekapitulaci uplynulého ročníku uvedla 
zakladatelka klubu Helena Kohoutová, před-
stavuje zhruba 67 hodin společně stráveného 
času. Klubových akcí se zúčastnilo 1017 žen – 
podnikatelek a manažerek. V průběhu celého 
roku podpořil dámský klub celou řadu nezis-
kových projektů.

Dále Helena Kohoutová představila novin-
ku pro rok 2018, kterou je tzv. Superčlenství, 
které propojuje podnikatelskou platformu, 

jež Helena vytváří od roku 1997 v rámci klu-
bů fungujících projektů Ocenění Českých 
Podnikatelek, Exportní cena DHL UniCredit, 
Ocenění Českých Lídrů a Cosmopolitan Exe-
cutive Helas Ladies Club. Díky tomu se bude 
maximalizovat vzájemný užitek pro členy, 
kteří budou moci participovat na aktivitách, 
benefitech a službách, které jim jejich členství 
nabízí.

Hlavním hostem letošního prvního setkání 
byla mystička Iva Adamcová. Ta již několik let 
promlouvá k lidem, aby jim pomohla najít ces-
tu ke klidu a pokoře. Podle ní totiž v momen-
tě, když toto člověk dokáže, dosáhne klidu. 
„Vše je v našich životech připraveno a v ten 
správný okamžik přijde přesně to, co má při-
jít.,“ říká Ivanka Adamcová.

Stejně jako při dalších setkáních dámského 
klubu, i tentokrát se během setkání představi-
lo hned několik jeho partnerů. Michaela Švor-
cová, předsedkyně představenstva a ředitelka 
společnosti 1. Aromaterapeutická KH, přiblí-
žila hostům podstatu aromaterapie, která vy-
užívá esenciální složky rostlin, známé již od 
80. let, kdy ji v Německu založil Karel Hadek. 
Se značkou luxusních kožených kabelek Bree 

dámy seznámil Jan Ježek, spolumajitel společ-
nosti Best Brand Company, která tento brand 
na tuzemském trhu zastupuje. 

Novinkou na setkáních Cosmopolitan Exe-
cutive Helas Ladies Club je značka MultiSport, 
která zaměstnavatelům umožňuje nabídnout 
jejich zaměstnancům zajímavý benefit v podo-
bě MultiSport karty. Ta jim dovoluje využívat 
služeb nejen sportovišť buď zdarma, nebo se 
zvýhodněným vstupným. 

Tradičním partnerem dámského klubu je 
autosalon Peugeot Kopecký, nemohl tedy chy-
bět ani tentokrát. Obchodní a marketingový 
ředitel společnosti Martin Vodička jako před-
zvěst letošního uvedení nového modelu před-
stavil poslední verzi vozu Peugeot Partner, 
který je podle zkušeností zákazníků dobrou 
volbou jak pro firemní vozové parky, tak i pro 
drobné živnostníky. 

V rámci již zmiňovaného doprovodného 
programu setkání Cosmopolitan Executive 
Helas Ladies Club se představila i řada part-
nerů agentury. Ochutnávku několika značek 
portského vína zajistila společnost LIKOR, 
u stánku značky Bewit.love se přítomní do-
zvěděli více o esenciálních olejích této znač-
ky a aromaterapii. Ochutnat mohli i nabídku 
značek JAPŮ a KetoDiet. Pohoštění zajistily 
společnosti Prague Catering, CIPA a Aqua An-
gels. O technické zajištění akce se postarala 
agentura CEZAA.

www.helas-ladies-club.cz

Od 9. března do 30. dubna budou moci mi-
lovníci umění v Galerii Moser Na Příkopě a na 
Staroměstském náměstí obdivovat díla Lukáše 

Jabůrka, Milana Knížáka či Kateřiny Doušové. 
Galerie Moser Na Příkopě hostí výstavu 

Lukáše Jabůrka aneb to nejlepší z tvorby umě-
leckého ředitele a vítěze prestižní ceny Czech 
Grand Design Lukáše Jabůrka. Přestože Lukáš 
Jabůrek patří k nejmladší generaci sklářských 
výtvarníků, průřez jeho dlouholetou tvorbou 
je úchvatný. „Sklo je pro mě nejkrásnější ma-
teriál, protože je transparentní a má úžasnou 
optiku. To znamená vždycky něco navíc, co tě 
na konci práce odmění,“ říká Lukáš Jabůrek. 

Nejznámější dílo Lukáše Jabůrka Hruška 
je exkluzivní váza inspirovaná tvarem hruš-
ky připomínající vybroušený briliant. Stejně 
jako všechny výrobky Moser je ručně foukána 
z ekologicky čistého bezolovnatého křišťálu, 
následně ručně broušena a leštěna do vysoké-
ho lesku. Nabízí se v mnoha barevných prove-
deních, doporučená cena 75 900 Kč. 

Galerie Moser na Staroměstském náměstí 
nabídne díla renomovaných výtvarníků, mezi 
nimiž najdete legendy sklářského designu Jiří-

ho Šuhájka či Vladimíra Jelínka a současně zá-
stupce mladé generace výtvarníků Sebastiana 
Menschhorna či Filipa Dobiáse. Dále se před-
staví díla Milana Knížáka, Kateřiny Doušová či 
Studia IRDS. 

Cosmopolitan Executive
Helas Ladies Club má motto
letošního ročníku - „ODVAHA“

Moser zve na výstavu

Kde se setkává šmrnc první republiky se světem moderních technologií a energických 
ženských osobností? Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club již 19 let 
podporuje, inspiruje a sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu. 

Česká sklárna Moser představí to nejlepší ze současného designu přehlídkou 
významných děl renomovaných českých designérů a sklářských mistrů.

Hruška,
Lukáš Jabůrek 

Lukáš Jabůrek 
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Díky tomu má Palír-
na hned 4 zástupce 
v TOP 10 nejprodá-
vanějších značek. 
Letošní rok je pro 
Palírnu U Zeleného 
stromu jedním z nej-
důležitějších v histo-
rii. Firma totiž slaví 
500 let od svého 
založení v roce 1518. 
Pět století tradice 
činí z Palírny jednu 
z nejstarších společ-
ností v oboru výroby 
lihovin vůbec. Jubile-
um Palírna svým pří-
znivcům připomene 

nejen v médiích, 

v „terénu“, ale i v podobě řady zajímavých 
produktových novinek. Ty samozřejmě zů-
stávají do poslední chvíle tajemstvím.

„Hanácká vodka roste dvojciferným tem-
pem, což odráží rozsáhlé investice do pod-
pory značky,“ uvedla marketingová ředitelka 
Palírny U Zeleného stromu Zuzana Behová. 
V roce 2016 se prodeje Hanácké vodky me-
ziročně zvýšily o 50 % a loni vykázala růst 30 
%. Díky tomu s prodeji přes 1,3 milionu lit-
rů dosáhla nejlepšího výsledku za dobu své 
existence a je s tržním podílem zhruba 13 % 
v Česku dvojkou ve své kategorii.

Podobně úspěšně si vedly i další klíčové 
značky Palírny U Zeleného stromu, Stará my-
slivecká (růst o 7 %) či Blend 42 Vodka. Prá-
vě Hanácká vodka, Stará myslivecká, Blend 
42 vodka a řada Royal figurují v žebříčku 10 
nejprodávanějších lihovin v ČR. Čtyři zástup-

ce v TOP 10 nemá kromě Palírny U Zeleného 
stromu žádný jiný výrobce. 

Podle generálního ředitele Palírny U Zele-
ného stromu - Pavla Kadlece se v prodejích 
plně odráží základní pilíře strategie Palírny, 
k nimž patří především podpora klíčových 
značek, posílení v segmentu gastronomie 
a obohacení vlastního i distribučního port-
folia. 

Palírna U Zeleného stromu chce dispono-
vat kompletním sortimentem, včetně super-
prémiových lihovin. Proto loni vstoupila do 
společnosti Kleiner, která se zaměřuje pro-
dukci luxusních ovocných destilátů v malo-
sériových limitovaných edicích. Dalším kro-
kem na tomto poli bylo uzavření distribuční 
smlouvy s americkou značkou KOVAL, která 
produkuje zejména exkluzivní whiskey 
a giny.

 Pro rok 2018 byl ztvárněn předním fotogra-
fem Timem Walkerem a inspirován pohád-
kou Alenka v říši divů. Každý ročník kalen-
dáře přináší unikátní soubor fotografií, které 
originálním způsobem dokumentují vývoj 
našeho přístupu k ženské kráse a zachycu-
jí přední modelky a významné osobnosti. 
Letos se na snímcích objevila např. Naomi 
Campbell nebo Whoopi Goldberg. Vždy je 
vytištěno pouze omezené množství kusů 
a každý kalendář má své pořadové číslo. Jeho 
unikátnost podtrhuje také fakt, že není určen 
k prodeji. Společnost Pirelli prestižní kalen-
dář věnuje významným osobnostem, napří-
klad královským rodinám ve Velké Británii či 
ve Španělsku. Existuje však jeden způsob, jak 
kalendář získat. Několik výtisků společnost 
v mnoha zemích draží a výtěžkem podpo-
ruje jasně definované charitativní projekty. 
Kalendář Pirelli 2018 s pořadovým číslem 
141 byl věnován do veřejné internetové auk-
ce i v České republice. Aukce proběha 6. 
prosince od 9.00 hodin na portálu iDNES.cz. 

Finanční prostředky získané v dražbě získal 
Masarykův onkologický ústav, který je použi-
je na obnovu a modernizaci infuzních pump 
pro protinádorovou chemoterapii. 

Na počátku byla pouhá myšlenka vytvo-
řit dárek, který bude motivovat prodejce 
značky. Dnes se kalendář Pirelli stal malým 
uměleckým dílem a cenným sběratelským 
kouskem. „Vloni se kalendář Pirelli v České 
republice dražil již po sedmnácté. Získané 
finanční prostředky byly vždy předány Ma-
sarykovu onkologickému ústavu,“ uvádí Zde-
něk Vacl, marketingový manažer Pirelli Tyre 
Czech a pokračuje: „Finance z aukcí kalendá-
ře už posloužily například k rozvoji oddělení 
magnetické rezonance nebo kryochirurgie, 
k pořízení přenosného ultrazvukového pří-
stroje usnadňujícího onkologické operace 
či na nákup ozařovacího lůžka. Internetová 
aukce probíhá vždy jen jeden den.“ 

Hanácká vodka dosáhla
na historické maximum
Hanácká vodka, jedna z nejprodávanějších značek lihovin v Česku, 
vloni dosáhla na historické prodejní maximum 1,33 milionu litrů, 

když se její odbyt meziročně zvýšil o 30 %. Velmi dobře si vedly 
i další vlajkové značky Palírny U Zeleného stromu, která je 
druhým největším výrobcem lihovin v ČR.

45. vydání kultovního kalendáře Pirelli 
s napětím očekávali sběratelé na celém 
světě a koncem loňského roku byl 
představen i v Praze.

Aukce kalendáře Pirelli 2018
podpoří onkologické pacienty


