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Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou velkolepé oslavy 100. výročí založení naší republiky. 
Bylo zajímavé sledovat, jak nápaditě značky toto výročí implemen-
tovaly do svých limitovaných kolekcí. O mnohých se dočtete na stra-
nách tohoto vydání.

Každoročně však slouží naše předvánoční vydání hlavně jako in-
spirace pro Vás, marketéry, pro poslední nákupy firemních – vánoč-
ních dárků Vašim obchodním partnerům nebo pro zamyšlení, jaké 
firemní dárky pořídit z marketingového bugetu pro příští rok. Mů-
žete se dočíst o nádherných diářích Paperblanks, luxusních perech 
Cross, dárkových mincích z České mincovny a mnoha dalších. Ale 
také se na následujících stranách setkáte s apelem na společenskou 
odpovědnost Vašich firem, na pomoc nejrůznějším nadacím nebo 
třeba na budování firemních školek. 

Při výběru značek pro toto vydání jsme ale mysleli také na to, že jste 
stále vytíženější a že touto dobou pravděpodobně ještě nebudete mít 
vánoční dárky pro svoji rodinu a přátele. Proto i takové inspirace 
jsme se Vám snažili předložit. Na stranách našeho předvánočního 
vydání najdete šperky, originální katalytické lampy, kosmetiku, ale 
i pozvání do restaurací a hotelů. Prolistujte, pročtěte a určitě ten 
„svůj“ dárek naleznete. Nezapomeňte také využít přiložené vouche-
ry, které Vám darovala společnost Inexad, vlastnící m.j. značku brit-
ských košil T.M.Lewin.

Nadcházející advent by však neměl být jen o dárcích, ale hlavně ob-
dobím setkávání se s přáteli, s rodinou a malým pozastavením se 
v dnešní uspěchané době. To Vám, našim čtenářům, chce popřát celý 
tým našeho časopisu. Aby ta všude přítomná světélka a plaménky 
svíček zažehly plamínky i ve Vašich srdcích. Chceme také poděkovat 
za milá letošní setkání s Vámi, o kterých jsme letos psali, a těšíme 
se, že mnoho z Vás teprve poznáme v roce příštím. Do něj Vám chce-
me popřát mnoho sil, elánu a optimismu při budování těch Vašich 
značek. Ale před tím přejeme, abyste si užili advent a Vánoce v klidu 
a pohodě! 

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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Časopis Brands&Stories je dlouhodobě zdarma distribuován výhradně podnikatelům, ze-
jména obchodním korporacím (k rukám jejich zástupce). Pokud jako podnikatel časopis 
nedostáváte, objednejte prosím na sekretariát@pribehyznacek.cz. Jestliže si časopis 
nadále nepřejete dostávat, můžete se odhlásit na sekretariat@pribehyznacek.cz 
a Vaše jméno bude z databáze adresátů, resp. jejich zástupců, vymazáno. Rádi také 
budeme bezplatně Brands&Stories zasílat na jméno jiné osoby ve Vaší společnosti po 
jejím objednání. Vydavatel se řídí předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Právním 
základem zpracování osobních údajů (identifikace podnikatele OSVČ nebo zástupce kor-
porace jménem, příjmením a adresou pro zasílání) je oprávněný zájem vydavatele opti-
malizovat užití svého know -how za účelem informování podnikatelů o vývoji a trendech 
v retailu a o historii i současnosti značek v ČR formou tištěného média. Osobní údaje 
a jejich databáze nejsou předávány třetím osobám. Osobní údaje jsou sbírány z veřej-
ných databází podnikatelů, údajů sdělených zástupcem podnikatele vydavateli nebo na 
základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. S interními zásadami ochrany osobních 
údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.

K objednávce prezentace do 21. 12. 2018
v jakémkoli vydání B&S v roce 2019

obdržíte stranu zdarma.

Tradiční francouzské pekařství
LA PETITE FRANCE 

BOULANGERIE A PATISSERIE 
naleznete v centru Prahy • Myslíkova 22, Praha 2

Ruční výroba pekařských francouzských delikates: 
chleby kváskové, chleby pšeničné, žitné i celozrnné, 

legendární baquette, olivové ficelle, croissanty 
máslové, croissanty  čokoládové zvenčí i uvnitř, 

croissanty mandlové, toastový chléb světlý a tmavý. 

Používáme tradiční řemeslné pekařské 
postupy – inspiruje nás Francie.

Máme vlastní dovoz mouky francouzské 
i na zakázku mleté mouky české.

Vše je pečeno přes noc ve vlastní pekárně 
– nic nerozpékáme kromě pece.

Rozvážíme každý den čerstvé a voňavé 
prémiové pečivo po celé Praze – jsme tady 

pro všechny dobré hotely, restaurace, kavárny, 
farmářské prodejny a farmářské trhy.

WWW.PETITE-FRANCE.CZ
Buche de Noël
francouzská specialita - vánoční roláda s čokoládovým 
krémem uvnitř a povrchem potaženým čokoládou

A kromě toho děláme  
i velké ovocné štrůdly a muffiny...

a na Vánoce vánočky, 
štoly a Buche de Noël



Historie značky Maison Berger Paris (dříve Lampe Berger)
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Když se funkční  
katalyzátor povýší na

Společnost Maison Berger Paris (dříve známá jako Lampe Berger) slaví 
120. výročí. Katalytické lampy této dnes již legendární značky patří mezi 
ikony francouzského uměleckoprůmyslového dědictví stejně jako legendární 
Citroen 2 CV, sušenky LU nebo Evian. U příležitosti 120. výročí přichází 
s limitovanou edicí katalytických lamp, difuzérů a svíček Lolita Lempicka.

Již od samého počátku bylo posláním Maison 
Berger Paris (dříve Lampe Berger) zlepšovat 
kvalitu vzduchu v interiérech. Katalytický di-
fúzní systém Maison Berger Paris je dodnes 
nepřekonaný a nemá konkurenci. Porézní 
keramický kahan s obsahem platiny je mezi-
národně chráněn šesti patenty. Je to právě 
jeho unikátní konstrukce, která umožňuje 
současný průběh vzduch očišťující katalytic-
ké oxidace a efektivního rozptylování jemné 
interiérové vůně.

K patentování katalytických lamp pro dez-
infekci vzduchu Mauricem Bergerem v roce 
1898 došlo v době překotného pokroku. 
Louis Pasteur prokázal existenci mikrobů 
a jejich vliv na zdraví lidí a celý vědecký svět 
začal pátrat, jak jejich výskyt potlačit. Berger 
postavil svůj vynález na jednoduchém princi-
pu, který je platný dodnes: katalytické oxida-
ci probíhající v přítomnosti platiny. 

Při bezplamenném spalování má uvolněný 
primární kyslík dezinfekční účinky a teplota 
keramického kahanu rozkládá anorganické 
molekuly, které jsou mj. zdrojem nepříjem-
ných pachů.

Dezinfekční účinky lamp si jejich první uži-
vatelé ověřit nemohli, ale přesvědčivým důka-
zem funkčnosti byla například jejich vysoká 
účinnost při odstraňování cigaretového kou-
ře, na to koneckonců firma sázela i ve svých 
reklamních kampaních. Prokázaná účinnost 
a s ní související úspěch tehdy Lampe Berger 
záhy vedly k navázání spolupráce s umělci 
a designéry, kteří původně ryze funkčnímu 
produktu vtiskli i řadu krásných forem a po-
výšili jej na umělecké dílo. Následné vytvoření 
vlastní řady interiérových vůní, které požitek 
z používání Lampe Berger umocňují, je už jen 
potvrzením typicky francouzského přístupu 
– vychutnávat krásy života všemi smysly.

Maison Berger Paris – interiérový parfumér
Hovoříme-li o Maison Berger Paris, nesmíme 
opomenout ani vzrušující svět interiérových 
vůní, které pro společnost navrhují nejlepší 
francouzští parfuméři. K vytvoření svých 
kreací využívají stovky přírodních i synte-
tických substancí prémiové kvality. Proč 
i syntetické? Tyto substance obohacují škálu 
parfumérských ingrediencí o stabilní a bez-

pečné látky a jejich kombinací s těmi pří-
rodními vznikají nové a originální parfémy 
výjimečných vlastností. Také nahrazují nedo-
stupné a vzácné přírodní látky (např. velrybí 
ambru). Bezpečnost interiérových parfémů 
Maison Berger Paris je certifikována podle 
farmaceutických standardů IFRA. 

I kompozice interiérových parfémů se-
stává ze tří postupně se uvolňujících složek, 
jako je tomu u osobních parfémů: hlava, ne-
jintenzivnější složka, vytváří první dojem; 
srdce, střední tón, začíná převládat po asi de-
seti minutách; základ, spodní tón, je nejméně 
výrazný, avšak přetrvává v prostředí nejdéle.

Spojení s umělci a designéry 
První lampy byly vyráběny ze skla - Berger 
nejdříve spolupracoval s renomovanými 
francouzskými sklárnami jako Baccarat (de-

umělecké dílo
kova „ Lolita“ a malířky Tamary de Lempicka.

Už jako dítě obdivovala práci své matky, kte-
rá byla dámskou krejčovou, a sama šila šaty na 
panenky. Inspirována pohádkami, jako Krás-

ka a zvíře nebo Oslí kůže, vytvořila svět plný 
princezen, které nosí nádherné róby. Během 
dospívání si sama šila šaty inspirované známý-
mi módními časopisy. Jejími idoly byli Coco 
Chanel, Karl Lagerfeld, básník Jean Cocteau 
a malíři Modigliani, Picasso a Matisse.

V roce 1983 vytvořila vlastní značku Lolita 
Lempicka a později s pomocí svého manže-
la a tří dcer i kolekci parfémů V roce 1997 
přichází s nejambicióznějším projektem – 
parfémem Mon Premier Parfum (Můj první 
parfém). Tento parfém je skutečnou ódou na 
ženskost a není divu, že se z něj stal celosvě-
tový bestseller. 

V roce 2017, na oslavu 20. výročí Mon Pre-
mier Parfum, Lolita Lempicka složila poctu 
ikonické vůni návrhem nové moderní láhve 
v souladu s filozofií značky.

Nyní si tuto vůni můžete užívat i v interi-
éru prostřednictvím produktů Maison Ber-
ger Paris, které mají navíc identický design 
pracující s motivy břečťanu a jablka. Sbírka 
odráží moderního ducha obou společností, 
které představují francouzskou dokonalost 
a know-how.

sign jedné z nejznámějších lamp „P Ampho-
re“ od Baccarat nese dodnes vyráběný model 
Athena) nebo sklárnami v Saint-Louis. Pozdě-
ji byly skleněné lampy vyráběny i v Českoslo-
vensku a mnoho historických lamp tak nese 
označení „Czechoslovakia“. 

O rostoucí popularitu se postaraly i tehdej-
ší osobnosti (např. Jean Cocteau ji používal 
při kouření opiové dýmky, Pablo Picasso pro-
hlásil, že jsou „nejinteligentnějším pachem“, 
protože jej zbavovaly zápachu z olejových 
barev v jeho ateliéru), a proto se brzy staly 
i inspirací pro umělce, kteří do jejich forem 
a tvarů otiskli svou tvůrčí originalitu. 

Z Lampe Berger se stal umělecký předmět 
a sběratelský artikl. V průběhu času se na 
jejich podobě podepsala spousta slavných 
umělců. Umělecká ambice Maison Berger Pa-
ris je živá dodnes. Každý rok Lampe Berger 
představuje výjimečné modely lamp, které 
náleží do luxusní „Les Éditions d´Art“.

Vedle těchto luxusních nabízí Lampe Ber-
ger samozřejmě i lampy pro každodenní po-
užívání, a to v jednoduchých i vysoce zdob-
ných formách tak, aby si každý mohl vybrat 
tu pravou pro svůj interiér.

Stejně, jako je široká nabídka designů lamp, 
je rozvětvená i rodina vůní Lampe Berger, 
aby reflektovala osobní preference uživatelů, 
jejich momentální rozpoložení nebo třeba 
i roční dobu. Osm vonných skupin - svěží, 
ovocné, sladké, orientální, čisté, květinové, 
tematické, inspirované vůněmi z různých 
koutů světa, funkční - dnes zahrnuje více než 
čtyřicet interiérových parfémů, jejichž na-
bídka je neustále aktualizována.

Limitovaná edice ke 120. výročí 
založení Maison Berger Paris
Maison Berger Paris přizval na oslavu 120. vý-
ročí založení francouzskou ikonu, módní sty-
listkou a tvůrkyní parfémů - Lolitu Lempicka, 
aby vytvořila limitovanou edici katalytických 
lamp, difuzérů a svíček.

Lolita Lempicka.si svůj pseudonym zvolila 
na základě obdivu k románu Vladimíra Nabo-

Limitovaná edice Lolita Lempicka

Lolita Lempicka s jednatelem společnosti Potten & Pannen - Staněk Pavlem Staňkem



Příběh T. M. Lewin
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Thomas Mayes Lewin, zakladatel značky, je 
duchovním otcem klasické košile s před-
ním zapínáním, jak ji známe a nosíme dnes. 
Za jeho časů, tedy na sklonku 19. století, se 
košile běžně oblékala přes hlavu. Měla totiž 
pouze několik knoflíků nahoře u krku a byla 
výrazně širší. T. M. Lewin však přišel doslova 
s revolucí v oblékání, když pánům nabídl tzv. 
coat shirt – košili oblékanou jako kabát, tedy 
s knoflíky po celé přední délce. Znamenalo 
to nejen konec cuchání úhledně upravených 
vlasů, ale také zcela nový vzhled této části 
oděvu a zrod značky orientované na komfort 
zákazníka.

Důslednost je základ
Precizní zpracování s důrazem na nejmenší 
detail a kvalita materiálů. To jsou dva základ-
ní pilíře košile od T. M. Lewin. Jsou vyráběny 
z prvotřídní dvojmo skané („two ply“) bavlny 
bez umělých příměsí. Tento přírodní materi-
ál je pevný, ale také příjemný při nošení a má 
skvělé absorpční i termoregulační vlastnosti. 
Látka je však „jen“ základ. Konstrukce košile 
je promyšlena tak, aby poskytovala svému 
nositeli maximální pohodlí. Je vyráběna 
z 41 dílů, aby nejen dobře sedla na tělo, ale 
také umožňovala maximální rozsah pohybu.

Značka pokračuje  
v tradici inovování
T. M. Lewin však jde ještě dál. Co můžeme ješ-
tě udělat pro to, aby se zákazník v naší košili 
cítil po celý den skvěle? Aby i na večerním 
mítinku vypadalo jeho oblečení stejně svěží 
jako při první ranní schůzce? Jak mu ještě 
můžeme zpříjemnit její nošení? Tak přemýš-
lejí designéři značky. Výsledkem jsou pak ta-

kové vychytávky jako třeba nežehlivá košile – 
košile, která se nemačká. Na Vás ani v pračce. 
Po vyprání ji jen pověsíte na ramínko a druhý 
den můžete v klidu vyrazit jako ze škatulky. 
A perfektní vzhled vydrží po celý den. Ten-
to benefit není díky umělým příměsím, ale 
zpracováním vláken bavlny. Jsou ošetřena 
pomocí speciální formule, která mění jejich 
strukturu. Vlákno zvětší svůj objem a tím se 
ztíží jeho ohýbání, což v konečném důsledku 
pomáhá zabraňovat mačkání košile. Odhoď-
te žehličky, je tu konec doby žehlivé!

Odlišnosti od klasického  
nakupování košil 
Co je hlavní devízou značky T. M. Lewin, je 
široká škála velikostí. Prodloužené délky ru-
kávů, několik různých střihů a celkem až 160 
velikostí košil. To je zcela unikátní rozsah, 
který nemá na trhu obdoby. „Ne každý má 
konfekční postavu. Oblékneme muže s drob-
nou figurou, ale i s postavou basketbalisty 
nebo hráče rugby,“ říká Jiří Vlček, zástupce 

všitých do každé košile
T. M. Lewin letos slaví již  
120 let od svého založení.  
A je to 120 let řemeslného 
umu, britského vytříbeného 
stylu a inovací. 

120 let
zkušeností

společnosti INEXAD Fashion, která přivedla 
T. M. Lewin do České republiky. „S naším per-
sonálem během 10 minut určíme správnou 
velikost a už nikdy se Vám nestane, že košile 
bude svírat, tahat nebo Vás dělat zbytečně 
silnějším. Díky mnoha kombinacím a střihů 
a délek najdeme perfektně padnoucí košili 
pro každého. Pak už je jen na Vás, jak dlou-
ho se budete bavit vybíráním barvy a vzoru 
na naší prodejně.“ Častá obnova sortimentu 
a důraz na velký výběr a neopakovatelnost 
vzorů totiž umožňuje velmi rozmanitou na-
bídku i v tomto směru. „Naši zákazníci také 
oceňují, že díky limitovaným edicím mají jis-
totu, že si zachovají svůj styl a nestane se jim, 
že ve stejné košili potkají například kolegu 
z práce.“

Ačkoli košilí to celé začalo, T. M. Lewin ne-
jsou jen košile. Je to vytříbený styl pro mo-
derního muže, který ví, co je důležité, a chce 
se v každé situaci cítit komfortně.

Obleky, kabáty, volnočasová saka,  
chinos kalhoty, trendy barevné ponožky 
a mnoho dalšího nabízí značka ve svých 
6 prodejnách v České republice.

Praha
NG Myslbek
Palladium
Nový Smíchov
Centrum Chodov
Centrum Černý Most

Brně
OC Olympie

www.tmlewin.cz



Současnost České mincovny
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Současný generální ředitel Ing. Michal Drtina 
nás nechal nahlédnout pod pokličku součas-
né společnosti, která je dnes zodpovědná za 
ražbu všech mincí pro potřeby našeho státu. 
Nedalo nám ale, abychom se při příležitosti 
25. výročí založení nepoohlédli za příběhem 
České mincovny od zdánlivě neuskutečnitel-
ného snu až po celosvětový úspěch. 

Svým vznikem Česká mincovna navázala na 
více než tisíciletou tradici ražby mincí na 
území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 
Naše země totiž neoplývala jenom medem, 
mlékem a strdím, ale také hojností stříbra. To 
dávným mincmistrům poskytovalo prostor 
pro umělecké vyjádření, které obdivujeme 
dodnes, a Česká mincovna se k jejich odkazu 
hrdě hlásí. Razí nejen všechny oběžné mince, 
které Češi denně používají, ale také všechny 
české pamětní mince a množství našich 
vlastních pamětních a investičních produk-
tů z drahých kovů. V jejich reliéfu se ukrývá 
řada emocí i tisíc let lásky k řemeslu…

Česká mincovna je aktivním účastníkem 
společenského dění. Umělci, sportovci, 
významní představitelé státu, lidé s mimo-
řádnými zkušenostmi a rozličnými talenty 
– ti všichni se s ní podělili o své kouzlo. Jako 
výhradní dodavatel českých mincí a jeden 

z nejvýznamnějších tuzemských obchodní-
ků s drahými kovy Česká mincovna zároveň 
nechává veřejnost nahlédnout pod pokličku 
tohoto atraktivního odvětví. Zlato a stříbro 
jsou symboly luxusu již tisíce let, po které li-
dem propůjčovaly moc, umožňovaly budovat 
i bořit říše, získávat ty nejkrásnější ženy a jít 
za svými sny. Díky České mincovně už člověk 
nemusí být egyptským faraonem nebo karib-
ským pirátem, aby se mohl těšit z lesku dra-
hého kovu a výhod, které přináší…

Pro Českou národní banku vyrábí Čes-
ká mincovna veškeré oběžné mince, které 
Čechům cinkají v kapsách, tj. 1, 2, 5, 10, 20 
a 50 Kč, ale také všechny zlaté a stříbrné pa-
mětní mince s nominálními hodnotami 200, 
500, 5 000 a 10 000 Kč a pamětní medaile. 
Česká mincovna je od roku 1993 spolehli-
vým partnerem ČNB. Za tu dobu vyrazila na 
3,5 miliardy mincí. 

Vedle výroby pro potřebu státu Česká min-
covna každoročně připravuje vlastní emisní 

plán, který obsahuje stovky titulů. Snoubí se 
v nich špičkové umělecké a řemeslné zpraco-
vání, přísně omezený emisní náklad a před-
nosti ryzích kovů. Pamětní ražby připomínají 
důležitá výročí a vzdávají hold významným 
osobnostem. Investiční ražby nabízejí ucho-
vání a zhodnocení finančních prostředků. 
Dárkové ražby jsou pak určené k různým 
příležitostem jako např. narození dítěte, 
ke svatbě, absolventům nebo pro štěstí a je 
možné na ně vyrýt osobní věnování. Takzva-
né „korporátní ražby“ Česká mincovna razí 
na zakázku pro zákazníky z řad obchodních 
společností, sportovních klubů, vzdělávacích 
institucí či organizačních složek státu, ale 
také soukromých osob. Svou vlastní minci či 
medaili si můžete nechat vyrazit i vy – stanou 
se prestižní prezentací a skvěle poslouží jako 
dárek pro obchodní partnery, benefit pro 
nejlepší zaměstnance, památka na návštěvu 
regionu, upomínka významného jubilea či 
obchodní artikl.

Ohlédnutí za novodobou historií  
České mincovny
Až do roku 1992 razila velkou většinu našich 
mincí Státní mincovna v Kremnici. Rozpad 
československého státu znamenal i rozděle-
ní společné měny a vznik nových peněžních 
jednotek a s nimi nových bankovek a mincí. 
Jedním z hlavních úkolů centrální banky se 
pak stalo zajištění výtvarné a technické pří-
pravy, výroby a vydání nových definitivních 
platidel – bankovek a mincí České republiky. 
Souběžně s tvorbou výtvarných návrhů pro-
bíhalo hledání mincoven, které by vyrobily 
nové české mince v požadovaném náběho-
vém objemu kolem 700 milionů kusů. V říj-
nu 1992 proto Česká národní banka vypsala 
poptávku po ražbě českých oběžných mincí. 
A již 1. července 1993 byl provoz mincovny 
v Jablonci nad Nisou slavnostně otevřen.

Současné plány pod novým vedením
Michal Drtina nastupoval na pozici gene-
rálního ředitele před 6 měsíci od světové 
jedničky ve vážení, nadnárodního koncernu 
Mettler-Toledo. „Po letech práce v korpo-
rátním prostředí jsem hledal českou firmu 
s českým majitelem, chtěl jsem hodit za hlavu 
množství neefektivních činností, které s se-
bou korporátní prostředí přináší, a věnovat 
se pouze práci, která firmě nese konkrétní 
užitek“ říká Michal Drtina. „Takovou společ-
nost jsem našel v České mincovně, kde mám 
kolem sebe skvělý tým a věřím, že se nám 
společně podaří naplnit plány, které jsme si 
vytkli. Chceme dále šířit povědomí o České 
mincovně mezi širokou veřejností, více in-
formovat o tom, jak široký je náš záběr a jak 
světová je kvalita výrobků, které mincovnu 
opouštějí. Málokdo ví, že jsme pravděpodob-
ně jediný subjekt v Čechách, jehož produkt 
používá denně téměř každý. Krásné na vý-
robcích České mincovny je, že v sobě spo-
jují lesk drahého kovu, uměleckou hodnotu 
výtvarného díla, sběratelskou hodnotu a sa-
mozřejmě bezprostřední radost z dárku. Náš 
slogan „Razíme tradiční hodnoty“ se hodí 
jak pro oběžné mince, kterými každodenně 
platíme, tak pro širokou nabídku mincí a me-
dailí z drahých kovů, za jejichž vznikem je 
množství poctivé a precizní ruční práce - od 
původního uměleckého návrhu až po vlastní 
ražbu - a které zachycují významné momenty 
naší historie i současnosti vtisknuté do ry-
zích kovů.“ 

Spoření ve zlatě
Vedle tradičního nákupu investičních pro-
duktů Česká mincovna nabízí ještě možnost 
postupného investování prostřednictvím 
Zlatého spoření.

Pokud Vás láká investování do zlata, ale 
odrazují Vás jednorázové výdaje, které jsou 
zapotřebí k nákupu zlatých produktů, pak 
je tu pro Vás Zlaté spoření České mincov-
ny. Tento druh investování si může dovolit 
opravdu každý – ve zjednodušeném podání 
jde o postupný nákup zlatých mincí nebo 
slitků. Zlaté spoření má, stejně jako běžné 
spoření, které můžete znát z banky, podobu 
pravidelných měsíčních plateb. Tyto platby 
se však na Vašem účtu u České mincovny 

nehromadí – po dobu spoření se průběžně 
mění na Vaše vlastní zlaté investiční produk-
ty. Při řádném spoření Vás, v závislosti na 
zvoleném druhu produktu, odmění ročním 
bonusem až 4,7 % z aktuálního zůstatku Va-
šeho Zlatého spoření. Naspořené zlato, na 
rozdíl od virtuálních jedniček a nul na ban-
kovním kontě, existuje fyzicky – můžete si 
na něj sáhnout, odnést si ho domů, uložit 
zdarma v bezpečném trezoru České min-
covny, uchovat pro budoucí generace nebo 
ho se ziskem odprodat. Na rozdíl od tradič-
ních peněz zlato odolává znehodnocení 
úspor vlivem inflace. Zlaté spoření zařídíte 
jednoduše a online z pohodlí domova na 
WWW.ZLATY-ZIVOT.CZ!

Již 25 let razíme
tradiční hodnoty

Na léta 2018 a 2019 připadá několik výročí spojených se vznikem a upevněním 
naší státnosti a jejího peněžnictví – 100. výročí vzniku Československa, zavedení 
československé měny a československé koruny, ale také 25. výročí vzniku České re-
publiky, zavedení české měny a české koruny. S českými mincemi je pak nerozlučně 
spjato i 25. výročí zahájení činnosti České mincovny v Jablonci nad Nisou.
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OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz

Unikátní emise, netradiční technologie
„Náš emisní plán zahrnuje přes 200 položek,“ 
říká ředitel České mincovny. „Kromě zlatých 
a stříbrných razíme i platinové mince, které 
jsou velmi unikátní. Zvěčněny na nich byly 
například české památky UNESCO. Emise jsou 
směřovány k různým událostem (letos napří-
klad to byly výroční osmičkové roky) nebo 
věnovány významným osobnostem. Máme i té-
matiku pohádek pro děti. Snažíme se vychovat 
si malé sběratele, pokračovatele současných, 
kteří mnohdy jen těžko hledají následovní-

ky v rámci své rodiny. V šíři našeho portfolia 
emisního plánu si každý může najít, co ho 
zajímá. Ale rozšiřujeme nejen šíři sortimentu, 
hledáme také nové technologie výroby, velmi 
efektní je například kombinace stříbra a čes-
kého křišťálu v jedné minci. V tomto případě 
se spojily 2 české firmy z Jablonce nad Nisou 
- Česká mincovna a Preciosa - a společně vyro-
bily dárkové mince k různým příležitostem – 
„S láskou“, „K narození“ a „Pro štěstí“.

Pomyslnou třešničkou na dortu je min-
ce, kterou letos ve spolupráci s rakouskou 

mincovnou vyrábíme pro ČNB ke 100. vý-
ročí české měny. Půjde o světový unikát, 
vysokohmotnostní zlatou minci s nominální 
hodnotou 100 000 000 Kč o průměru přes 
500 mm a o hmotnosti 130 kg. Bude to nej-
větší gravírovaná mince na světě, s krásným 
hlubokým reliéfem. Půjde o skutečně nád-
herné dílo, které si zájemci budou moci pro-
hlédnout od 1. 2. do 28. 4. 2019 v Císařské 
konírně na Pražském hradě v rámci expozi-
ce ČNB u příležitosti výročí 100 let česko-slo-
venské koruny.“

Prodejna Praha 
Na Příkopě 860/24

110 00 Praha – Praha 1
pasáž České národní banky

Prodejna Brno
Rooseveltova 419/20

602 00 Brno – střed
naproti Mahenovu divadlu

Prodejna Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 15

466 01 Jablonec nad Nisou
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Tichá elegance
MISAMO

Tvarování a dekorování ručně vinuté perle 
vzniká rozehřátím skleněné tyčinky u sklář-
ského kahanu, navíjením rozehřáté skloviny 
na ocelový drát, tvarováním do formiček 
nebo dle fantazie sklářských mistrů, ma-
lováním skleněnými nitěmi, dekorováním 
zlatem, stříbrem, avanturinem, benátskou 
mozaikou – millefiori, nebo skleněnou drtí. 
Touto technologií vznikají perle o velkosti 6 
až 50 mm.

Z těchto úžasných vinutých perlí se ná-
sledně kompletují skleněné šperky: náhrdel-
níky, náušnice, náramky, brože, prsteny, man-
žetové knoflíky, kloboukové jehlice a další 
módní doplňky. MISAMO, to jsou jedinečné 
autorské šperky pro módní přehlídky a ná-
ročné klienty. Designérka vytváří také šper-
ky dle požadavku klientů, od jednoduchých 
přívěšků až po exklusivní celoperlové šperky 
s bižuterními nebo stříbrnými komponenty, 
ryzosti 925/1000. 

Příběh zrodu MISAMO
Michaela Möllerová pracuje ve sklářském 
a bižuterním průmyslu již 29 let. Pochází ze 
Skleněného městečka. Křehká krása byla všu-
de kolem ní. Sklo ji fascinovalo a učarovalo. 
Od dětství pomáhala mamince s kompletací 
bižuterií, tam také vznikaly zárodky talentu 
k tvorbě. Při rozhodování o budoucím povo-

lání, ji rodiče přivedli na myšlenku věnovat 
se sklu a šperkům, a tak se vyučila studijní-
mu oboru: skleněná bižuterie, vinuté perle 
a skleněné kameny. Po vyučení nastoupila do 
sklářské firmy jako navíječka vinutých perlí 
a kromě karierního postupu se dovzděláva-
la na střední škole v ekonomii a podnikání. 
Postupně se vypracovala až do manažerské-

ho postavení, vedla výrobu a obchod. Byla 
by tam, podle jejích slov, asi dodnes, kdyby 
společnost nezanikla. Ale jak se říká, všechno 
špatné je pro něco dobré, a tak ji to donuti-
lo postavit se na vlastní nohy. V roce 2016 si 
otevřela malou sklářskou dílnu, designové 
studio AYAKO, které se specializuje na ruč-
ní výrobu vinutých perlí, skleněných šper-
ků, skleněných figurek, skleněných květin 
a uměleckého skla a uvedla na trh značku 
skleněných šperků MISAMO. Název značky 
vznikl z počátečních písmen jejího jména 
a dvě písmena uprostřed jsou monogramem 
kolegyně, která jí věrně v tvorbě pomáhá.

Jak křehká krása vzniká
Na začátku tvorby Michaely Möllerové vzni-
kaly kolekce dvakrát ročně podle módních 
trendů, témat na jednotlivá období a desig-
nérka do nich dodávala vlastní kreativitu. 
Dnes již vznikají kolekce podle toho, jak je 
autorka cítí, a až následně většinou zjistí, že 
se od trendů příliš nevzdaluje. Tvorba pod 
značkou MISAMO obsahuje kolekce různých 
motivů, najdete zde zástupce z říše fauny 
a flory v mnoha pestrobarevných provede-
ních. Můžete se setkat i s motivy z vesmíru 
v temných barvách rozjasněných křišťálem, 
ale i s mnoha dalšími tématy, fantazijními 
a geometrickými tvary. „Kolekce jsou tema-

Skleněné šperky z ručně vinutých perlí jsou originální nejen svým designem, ale i díky samotné výrobě. Každá vinutá perle je 
jedinečná a šperkařka si ji sama vyrábí. Už tyto jednotlivé perle ve šperku jsou tedy originálem a takovým malým uměleckým 
dílem vznikajícím v plameni. Šperkařka a designérka skleněných šperků nesoucích brand MISAMO -Michaela Möllerová- je sou-
časně majitelkou společnosti MISAMO s.r.o., malé sklářské dílny a designového studia AYAKO, které se specializuje na ruční 
výrobu vinutých perlí, skleněných šperků, skleněných figurek, skleněných květin a uměleckého skla. Svoji značku skleněných 
šperků MISAMO povznesla na umělecké originální skvosty, které zdobí dámy všech věkových skupin a národností po celém světě.

tické, například ABELO „Včela“ - zaměřená na 
podzim, kde nechybí šípky, borůvky, houby, 
žaludy, lesní hmyz, ale hlavně barvy podzimu 
- zlatá , hnědá, oranžová,“ komentuje svoji 
tvorbu sama designérka. „Jiná kolekce TENE-
RO „Něžný“ je zase celá stříbrná a určená na 
slavnostní příležitosti, svatby, plesy. Ve vinu-
tých perlích jsme použily plátkové stříbro. 
Nejnovější kolekce Greno „Zrna“ je v kom-
binaci barev červená, černá, bílá, béžová 
doplněná plátkovým zlatem a Magic Bublles 
„Kouzelné bubliny“, různobarevné perle, 
uvnitř duté… použité do autorských šperků 
pro módní přehlídku MADE IN JABLONEC 
2018, která sklízí úspěch v tuzemsku i zahra-
ničí..Kazachstán, Rusko, Německo, Katar…

Spolupracuji s oděvními návrhářkami, 
úžasná spolupráce je s Jiřinou Tauchmano-
vou, se kterou jsme vytvořily modely pro 
módní přehlídku MADE IN JABLONEC 2018 
a pracujeme na nových pro módní přehlíd-
ku MADE IN JABLONEC 2019, premiéra 
10.1.2019 v Jablonci nad Nisou. „Všechny sr-
dečně zvu“

Výborná spolupráce byla s Tatianou Kova-
říkovou na modelech pro módní přehlídku 
a výstavu Mezinárodní trienále skla a bižute-
rie 2008 a 2011

Další výborná česká módní návrhářka, 
která neustále pozitivně ovlivňuje moji tvor-
bu je Pavla Sýkorová Michalíková. Spolupra-
cujeme společně na různých projektech, 
jedním z nich je „Módní kuchyně“, malá ka-
várna s módním salónem, plná autorských 
modelů …

MISAMO pro firemní klientelu
Jistě nemusíme čtenářům zdůrazňovat, že 
přesto, že se jedná o originální šperky, lze je 
darovat i jako firemní dárek vážené obchod-
ní partnerce, jako poděkování kolegyni apod. 
Není problém ani umělecky ztvárnit nějaké 
firemní téma nebo barvu. Designérka tak 
nabízí workshopy jak pro jednotlivce, tak 
třeba firemní kolektivy. Které dámy by nepo-
těšilo dozvědět se něco o špercích a vyrobit 
si šperk dle vlastního návrhu. Můžete to pro-
pojit i s nějakým firemním teambuildingem 
či eventem, protože Michaela Möllerová je 

schopna k tomu i organizačně zajistit pro-
gram v okolí. A že oblast sklářů a šperkařů na 
severu naší republiky má svoje kouzla! Může-
te si vybrat z výletů do Pojizeří, Českého ráje, 
Jizerských hor a Krkonoš…. pěšky, na kole, na 
lodi či koloběžce. V těchto případech bude 
asi nejlepší se obrátit přímo na Michaelu 
(misamo.aac@seznam.cz). 

Kde je možné si šperky opatřit?
Kromě individuálních zakázek je možné také 
hotové šperky zakoupit v síti prodejen Blue 
Praha, v módním butiku Módní kuchyně 
v Dejvicích, v Jablonci nad Nisou v největší 
prodejně skla a bižuterie v Evropě – Palace 
Plus, v Benešově, Poděbradech nebo přímo 
v podnikové prodejně v Železném Brodě, kde 
je současně i dílna a výroba šperků MISAMO.

BB
www.misamo.cz 

Autorský šperk Maconaquea,
vytvořený pro putovní výstavu HAND MADE DREAMS, 

prezentuje českou bižuterii a obletěl celý svět…

Prodejní místa 
v zahraničí

Jablonecká bižuterie, Bratislava 

Jablonecká bižuterie, Trnava 

Gallery Lion  
in the Hundertwasserhaus,

Vienna 

Prager Kunstalon, Nürnberg 

Tuzemsko

Palace Plus, Jablonec n. N. 

Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. N. 

Boemo Poděbrady, Poděbrady 

Parfumerie, Benešov u Prahy

Parfumerie, Sedlčany 

Módní Kuchyně, Praha 6 - Bubeneč

Obchody Blue Praha:
Malé Náměstí 14, Praha 1 

Mostecká 24, Praha 1 
Celetná 2, Praha 1 

Melantrichova 6, Praha 1
Letiště Václava Havla, Praha Ruzyně



12

Příběh Resortu King’s

13

Resort je pro svoje kapacity a atraktivnost 
také ideálním místem nejen pro zábavně –
wellnessové víkendy jednotlivců, ale hlavně 
pro pořádání firemních eventů, velkých kon-
ferenci apod, neboť přilehlý sál má rozlohu 
1500 m2 a kapacitu přes 1000 lidí. Byli jsme 
se tam podívat a resort předčil naše očeká-
vání. 

Příběh majitele kasina
Leon Tsoukernik započal svoji kariéru na 
začátku roku 1991 v kanadském Torontu, 
kde působil jako pomocník v byznysu se 
starožitnostmi. V roce 1993 navštívil Prahu 
a Čechy mu učarovaly natolik, že opustil Ka-
nadu a svoje podnikání přesunul do Prahy. Se 
zkušenostmi se starožitnostmi si zde v roce 

1993 otevřel první obchod. Jako přední ob-
chodník Biedermeier nábytku v Praze se 
v roce 1996 seznámil s Adamem Brownem 
a Andreou Zemelovou. Jejich seznámení ved-
lo k založení mezinárodního byznysu se sta-
rožitnostmi a v roce 1999 založení Iliad Antik 
New York. Zamiloval se do nábytku z období 
biedermeieru a stal ze z něho mezinárodní 

expert. Různá muzea po celém světě ho zvala 
na hodnocení. Měl obchody v pražské Paříž-
ské ulici, New Yorku i Washingtonu. Starožit-
nosti si u něj v průběhu let kupovaly i celo-
světově známé osobností, jako je například 
Václav Havel, Madeleine Albrightová, Jackie 
Chan, Tom Cruise, Ronald Lauder, Paloma 
Picasso, nebo Augusto Pinochet.

Jako známý hráč pokeru a kasinových her 
se v roce 2002 Tsoukernik rozhodl koupit po-
zemek na hraničním přechodu mezi Českou 
republikou a Německem, Rozvadově. Zakon-
čil podnikání ve starožitnictví a již o rok poz-
ději otevřel své první kasino - King´s Casino 
Rozvadov. Roku 2009 přeměnil své kasino na 
pokerově orientované. Od roku 2002 rozšířil 
značku King´s o další kasina – v roce 2010 
King´s Admiral Rozvadov, v roce 2011 Kin-
g´s Casino Prague a v roce 2014 Casino Bel-
levue Marienbad; a o 4* hotely pro své hráče. 

V roce 2016 začal přístavbou kasina a no-
vého 5* hotelu za jednu miliardu korun. 
King’s Casino se díky tomu stalo největší 
pokerovou arénou v Evropě. Celková kapa-
cita hotelu dosahuje nyní téměř 400 pokojů. 
Kromě toho lze v novém 5* hotelu navštívit 

Resort pro zajímavou
a originální firemní akci

Takovým malým Las Vegas je luxusní RESORT v Rozvadově KING Ś. Kromě obrovského kasina, které je největším poker kasi-
nem v Evropě, zahrnuje luxusní 5* hotel, SPA a dvě restaurace. RESORT je dílem Leona Tsoukernika – českého podnikatele 
a sběratele umění. Je CEO ve společnosti Vestar Group. Právě jako majitel kasina Kinǵ s Casino Rozvadov vyhrál Tsoukernik 
cenu 2014 Osobnost pokerového průmyslu od European Poker Awards, tedy cenu pro toho, kdo pokerovému byznysu při-
spěl v daném roce nejvíce. Celý areál kasina s několika pokerovými arénami zaměstnává v největší sezóně kolem 700 lidí. 
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japonskou, tureckou a švédskou saunu, fit-
ness studio a samozřejmě bazén. I milovníci 
umění si přijdou na své. V hotelu je vystave-
no 25 unikátních uměleckých děl. Mezi nimi 
najdete například židle Swarovski za půl 
milionu korun nebo naprosto raritní obraz 
Daimler Motorkutsche (1886) und Benz Pa-
tent-Motorwagen (1886) od Andyho Warho-
la za jednu miliardu.

Jako pokerový hráč se Tsoukernik pravi-
delně několikrát do roka účastní světových 

turnajů s vysokým vstupným (tzv. High Ro-
llerů) a cash games s velkými sázkami. K jeho 
nejlepším výsledkům patří první místo 
v 2016 EPT Super High Roller turnaji v Praze, 
kde vyhrál 741 100 Euro, čtvrté místo v 2017 
Super High Roller Bowl turnaji v Las Vegas, 
kde vyhrál 1,8 milionu USD, nebo vítězství 
High Rolleru EM European Poker Champion-
ship 2018 ohodnocené 370 000 Euro.

Na jaře 2018 se Leon Tsoukernik zúčastnil 
jedné z největších cash games v Montrealu, 
kde zvítězil a vyhrál rekordní částku nad 
Mattem Kirkem, se kterým měl v poslední 
době spor. Dle všeho jsou neshody zažehná-
ny a Leon s Mattem jsou opět přáteli.

Tsoukernik žije se svojí partnerkou Sand-
rou Tsoukernik poblíž King´s Casino Roz-
vadov v západních Čechách. Má dvě děti, 
syna Leonela a dceru Isabelle. Tsoukernik je 
regionálním patriotem, například je hlavním 
sponzorem HC Škoda Plzeň. Miluje umění, 
poker, helikoptéry a klasickou hudbu.

Do České republiky dostal největší 
turnaj v pokeru za hranicemi Las Vegas
Kasino se rozrůstá každým rokem – aktuálně 
má přes 170 pokerových stolů a desítky dal-
ších stolů na casino hry i jeden ze dvou stolů 
na kostky v Evropě. Každý rok ho navštíví 
přes 300 000 pokerových hráčů. Díky těm-
to číslům se mu podařilo už druhým rokem 
hostit prestižní světovou sérii WSOPE, která 
je vlastně takovým mistrovstvím Evropy v po-
keru a s celkovými cenami kolem 500 mil Kč 
patří k tomu nejlepšímu, co si pokerový hráč 
může ve světě zahrát. 

Hotel & kasino světové úrovně
Hotel má kapacitu 430 pokojů, z nichž více 
než polovina je pětihvězdičkových. Svůj 
vlastní apartmán tu mají vyhrazeny poke-
rové hvězdy jako Fedor Holz, Sam Trickett 

či tenisová legenda Boris Becker, který se 
zde WSOPE osobně zúčastnil. Celkem je tu 
22 apartmánů a jedno prezidentské, které 
vám doslova vezme dech. Součástí hotelu 
je wellness na ploše 750 metrů čtverečních 
s japonskou, tureckou a švédskou saunou, ba-
zénem a fitness studiem. Kromě poker arény 
je v kasinu VIP salon v kubistickém stylu, ur-
čený pro soukromé akce. Ideální i pro firmy 
na dojednávání obchodů. Salonek má i vlast-
ní zázemí včetně sauny. Centrální hrací sál je 
ve stylu vajíčka Fabergé, což jsou zlaté kleno-
ty ve tvaru velikonočního vejce od ruského 
klenotníka. Rozvadovské King's Casino si 
v posledních letech vydobylo prvenství mezi 
evropskými kasiny. Existencí 170 pokero-
vých stolů, ke kterým má natrvalo přibýt ješ-
tě dalších 60, by se rozvadovské kasino stalo 
největší pokerovou hernou světa. Kasino je 

vybaveno i televizním pokerovým stolem za 
30 milionů korun s veškerou kamerovou vý-
bavou včetně čtečky čipů umístěných v kar-
tách, aby diváci u obrazovek mohli sledovat, 
co mají hráči v rukou. Samozřejmě s časovou 
prodlevou kvůli zamezení podvodům.

Hráči nemusí vyjít z komplexu vůbec ven. 
Pro VIP hosty létá z kasina vrtulník. Celý re-
sort je koncipován jako místo, kde můžete 
prožít několik dní plných zábavy nebo velice 
zajímavou a originální firemní akci, obklope-
ni absolutním luxusem a non stop životem – 
ať už přijdete večer nebo v brzkých ranních 
hodinách.    

BB

www.kings-resort.com
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JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE NA ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ
100% VÝSLEDKY - PIKO LASER V PETRA CLINIC PRAHA

d a r u j t e 
k  v á n o c ů m 
v o u c h e r 
p e t r a c l i n i c
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Petra Clinic je přední klinika estetické a la-
serové medicíny v Praze a Karlových Va-
rech s více jak 18 letou tradicí. Plní ženám 
i mužům sny o dokonalém těle skrze nejširší 
spektrum moderních, zejména neinvaziv-
ních a laserových zákroků. Je zdravotnic-
kým nestátním zařízením a akreditovaným 
pracovištěm MŠMT. Obor, jakým je beauty 
wellness, estetická medicína nebo neinvaziv-
ní metody hubnutí a omlazování, jde velmi 
rychle dopředu. Technologie, které jsou no-
vinkou jeden rok, v dalším už jsou zastaralé. 

Sledujeme
trendy a novinky,

jak co nejlépe pečovat
o Vaši krásu

Proto vedení kliniky musí stále sledovat tren-
dy, orientovat se v nových přístrojích a meto-
dách. Na nejčastější požadavky klientů, tren-
dy a novinky ve zkrášlování jsme se zeptali 
samotné zakladatelky a výkonné ředitelky 
Mgr. Petry Řehořkové MBA.

Petra Clinic má tu filozofii, že většinu vy-
dělaných financí vrací zpět na nákup nejmo-
dernějších přístrojů. Není to jen o nákupu 
přístrojů, ale také o umění s nimi správně 
zacházet, což vyžaduje neustálé vzdělávání 
a proškolování týmu. Běžný klient má má-

lokdy možnost se správě orientovat v meto-
dách zkrášlování a informace na internetu 
jsou mnohdy více komerčně než pragmatic-
ky zaměřené. Proto rád přijme jakéhosi kou-
če, který ho provází procesem omlazování 
a péče o své tělo. A toho mu klinika poskyt-
ne. Klient se musí spolehnout také na prvo-
třídní kvalitu zákroků, protože nikdy své tělo 
nechce svěřit nějakým zlevněným a nejistým 
službám. Petra Clinic je tu pro takový typ 
klientů, kteří chtějí svůj zdravý životní styl 
– jídelníček a pohyb doplnit něčím výjimeč-
ným. Je zaměřena na procedury z oboru este-
tické medicíny i na mírně invazivní zákroky, 
jakými jsou aplikace botulotoxinu, kyseliny 
hyaluronové nebo tekutého liftingu. 

Trendy 
„Mezi nejžádanější ošetření patří laserový, 
niťový a tekutý lifting, moderní vyšetření po-
kožky a trichologické vyšetření vlasů. U žen 
je velmi populární laserové zpevnění intim-
ních partií, léčba inkontinence a rehabilitace 
rázovou vlnou,“ vyjmenovává trendy stručně 
Petra Řehořková. 

Novinky 
„Velkým hitem podzimní sezony je laserové 
odstranění tetování a různých pigmentací. 
Jako jediní ve střední Evropě pracujeme s ab-
solutní světovou špičkou, Pico sekundovym 
laserem. Novinkou je také unikátní dermato-
skop, který dokáže včas odhalit nebezpečné 
projevy na pokožce.“

„Jsme tu pro Vás! Pokud si nevíte rady, které 
ošetření je pro Vás vhodné, přijďte na nezá-
vaznou konzultaci, kde pro Vás připravíme 
individuální plán.“

Vaše Petra Řehořková

Petra Clinic Praha
Pasáž Světozor (Palác Ligna)

Vodičkova 791/39 | 110 00 Praha 1
+ 420 603 551 166
PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek: 8.00 - 18.00
(dále a v sobotu a neděli dle objednávek)

Petra Clinic Karlovy Vary
SPA Resort Sanssouci

Jarní 1 | 360 01 Karlovy Vary
+ 420 603 551 166
PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek: 8.00 - 17.00
(dále a v sobotu a neděli dle objednávek)

info@petraclinic.cz | www.petraclinic.cz
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Společnost AGC Glass Europe je jednou 
z nejvýznamnějších skláren v Evropě. Ino-
vativní skla od AGC, která se vyrábí i v pěti 
českých závodech, jsou zárukou vysoké kva-
lity. Na jejich vývoji a neustálém zdokonalo-
vání pracuje na 250 výzkumníků a inženýrů 
v belgickém výzkumném středisku AGC 
Technovation Centre. Pod značkou Glastetik 
můžete očekávat komplexní sklenářské služ-
by v oblasti dekorativních skel od zaměření 
po instalaci.

V současné době je díky požadavkům na 
dokonalé provedení interiérů a inovacím 
v technologii výroby možné vyrábět nepře-
berné množství druhů, tvarů a grafických 

úprav skel. Mezi sklenářské služby Glastetik 
tak automaticky patří široké možnosti opra-
cování skel na míru - řezání, broušení, vrtání 
a další. Specializací jsou skleněné obklady, 
dveře, stěny, dělicí příčky, zrcadla, rámová-
ní, renovace oken a další sklenářské práce. 
V rámci služeb poskytuje Glastetik zdarma 
konzultace vhodného výběru interiérových 
skel.

Fascinace sklem
Sklo je fascinující materiál, který se jako mo-
derní stavební prvek objevuje stále častěji 
v oblasti interiérového designu. Nespornou 
výhodou skla jsou jeho jedinečné vlastnosti: 

design, funkčnost, odolnost, snadná údržba, 
ekologie a široké možnosti využití. Navíc sklo 
v různých aplikacích odpovídá všem bezpeč-
nostním normám. Glastetik nabízí tři druhy 
bezpečnostních skel: skla tepelně tvrzená, vrs-
tvená bezpečnostní a v provedení s bezpeč-
nostní fólí „Safe+“. V případě rozbití se sklo 
- podle typu zpracování - buď rozsype na ne-
ostré střepy, nebo zůstane přilepené na fólii.

Dnešní technologie umožňují, že sklo 
může poskytnout ochranu před teplem, 
chladem, hlukem, ohněm, úrazem atd. V in-
teriérovém designu jsou klíčovými funkcemi 
především design, bezpečnost, ochrana sou-
kromí a protisluneční ochrana. Možnost ka-

lení a vrstvení některých interiérových skel 
a aplikace bezpečnostní fólie zajišťuje jejich 
vyšší odolnost a rozšiřuje tak možnosti jejich 
využití v interiéru.

Sklo se díky svému hladkému povrchu, 
který je odolný vůči přilnavosti nečistot, 
a díky minimálnímu množství spár snadno 
udržuje a čistí. Pokud je vhodně opracované 
a při jeho používání a údržbě dodržujete ur-
čité zásady, ani s přibývajícími léty neztrácí 
nic ze svých vlastností a uchovává si stále stej-
ný vzhled. Sklo je navíc přírodní, velmi odol-
ný a trvanlivý materiál, který je navíc 100% 
recyklovatelný, bez jakékoli újmy na kvalitě.

Dnes je sklo designovým prvkem vhod-
ným do každé domácnosti. Kolekce deko-
rativních skel Glastetik nabízí širokou škálu 
barevných odstínů a povrchových úprav pro 
použití v interiéru. Je pouze na vás, zda si vy-
berete skla průhledná, průsvitná, neprůhled-
ná, lakovaná, matovaná, vzorovaná nebo tře-
ba s potiskem. A pokud jde o různé barevné 
odstíny, které samozřejmě odpovídají aktu-
álním trendům v bydlení, je opravdu z čeho 
vybírat.

Obkládání velkoformátovými 
skly se stalo trendem
Dekorativní interiérová skla lze jednoduše 
opracovávat a tvarovat, a tak je variabilita je-
jich použití opravdu široká. Vedle izolačních 
skel do oken je dnes řeč především o obklá-
dání stěn lesklými a matnými lakovanými 
skly a zrcadly, dělicích příčkách, sklech pou-
žívaných v nábytku, celoskleněných dveřích 
a stolech nebo kalitelných sklech vhodných 
např. k obkládání sporáků a krbů. Obkládání 
stěn velkoformátovými skly s minimálním 
množstvím spár se v průběhu několika po-
sledních let stalo trendem v oblasti využití in-
teriérových skel. A v žádném případě se ne-
jedná pouze o obklady za kuchyňskou linku 
- pro svůj luxusní vzhled, vysokou odolnost 
a snadnou údržbu jsou skleněné obklady vy-
hledávaným řešením pro povrchové úpravy 
stěn také v koupelnách a na toaletách, jako 
obklady výtahových šachet, v nákupních 
centrech a kancelářských budovách.

Elegantní design s nádechem luxusu 
a dlouhá životnost
Také v hotelích, restauracích a kavárních sklo 
jako designový a praktický prvek nachází svo-
je široké uplatnění na stěnách, stropech, dve-
řích, příčkách, zábradlí... Z pohledu designu 
a praktičnosti je sklo přímo ideálním řešením 
a prostoru navíc dodá moderní vzhled. Skle-
něné magnetické popisovací tabule i celé 
stěny jsou ideálním řešením v prostorách 
s velkým množstvím popisovacích a prezen-
tačních ploch, jako jsou školy, kancelářské 
a konferenční prostory, restaurace, recepce 
a čekárny nebo například dětské pokoje. 

Zrcadla zase slouží jako estetická dekora-
ce i velice praktický pomocník. Lze je využít 
prakticky kdekoliv a opticky jimi zvětšit pro-
stor. Můžete je zavěsit klasicky na zeď nebo 
je využít jako skleněný obklad. Když se ne-
budeme držet zaběhnutých standardů a zvo-
líme například černé či tzv. antické zrcadlo, 
netradiční tvar nebo větší plochu v podobě 
skleněného Zrcadla obkladu, budeme mile 
překvapeni. Zrcadla dokáží vykouzlit iluzi 
prostornějšího interiéru.

Široká škála typů skel
Pravděpodobně netušíte, kolik je typů skel. 
AGC ve svých 5 českých závodech produku-
jí skutečně inovativní skla. Na jejich vývoji 
a neustálém zdokonalování pracují výzkum-
níci a inženýři v belgickém výzkumném 
středisku AGC Technovation Centre. Jen pro 
představu můžeme vyjmenovat dekorativní 
skla s potiskem, „neviditelná“ antireflexní 
skla, průsvitná vzorovaná skla, vzorovaná 
skla s integrovanou drátěnou vložkou, lesklá 
lakovaná skla pro tepelné zpracování, prů-
svitná lakovaná skla, lakovaná skla se saténo-
vou povrchovou úpravou, matná lakovaná 
skla pro tepelné zpracování, ekologická zr-
cadla a mnoho dalších. O rozsáhlém množ-
ství typů skel a jejich vhodném uplatnění 
se více dočtete na www.glastetik.cz nebo 
Vám s výběrem rádi poradí odborníci ze sítě 
Glastetik.

Skleněné trendy (nejen) v bydlení

…s Glastetik objevíte
svět dekorativních skel

Sklo se stalo nedílnou součástí architektury. Je používáno ve složitějších aplikacích. S tím jsou spojené stále vyšší nároky archi-
tektů, projektantů a investorů na kvalitu montáže a především samotného výrobku. Z toho popudu vznikla síť Glastetik, sdru-
žující větší i menší sklenářství po celé ČR, ve které pracují sklenáři výhradně se skly ze skláren AGC. © AGC Glass Europe © AGC Glass Europe

© AGC Glass Europe

© AGC Glass Europe



Společnost Rudolf Loh KG, Elektrogeräte-
bau – později společnost Rittal – založil 
Rudolf Loh vedle tehdy již existujícího pod-
niku Hailo-Werk, který se zabýval výrobou 
domácích spotřebičů. A tím měl být vytvo-
řen druhý pilíř podnikání. V té době se vy-
ráběly rozváděčové skříně v rámci firem, 
které rozváděče vyzbrojovaly nebo se nechá-
valy zhotovovat v externích zámečnických 
dílnách.Tato zakázková výroba byla velmi 
drahá, dodací doby příliš dlouhé a kvali-
ta kolísala. Nápad zástupce velkoobchodu 
s elektrotechnikou vyrábět rozváděčové 
skříně ve velkém množství a nabízet je jako 
standardní produkt připadal Rudolfu Lohovi 
jako smysluplný. 

První konkrétní případ poptávky na sebe 
nenechal dlouho čekat. Ještě tentýž den začal 
Rudolf Loh se sériovou výrobou dvou typů 
rozváděčových skříní. Jednalo se o nástěnné 
a samostatně stojící skříně. A to byl počátek 
prvních sériově vyráběných rozváděčových 
skříní. Slogan zněl: „Rozváděčovou skříň, 
kterou budete potřebovat zítra, jsme vyrobili 
již včera a dnes ji pro vás máme k dispozici 
skladem.“ 

V roce 1969 došlo ve společnosti Rittal 
k důležitému vývoji. V tomto roce došlo 
k přejmenování firmy na Rittal Werke Rudolf 
Loh KG. Nový název připomínal sídlo spo-
lečnosti "Ritterhausen im Dietzhöltstal". Ve 
stejném roce přibyla další novinka: systémo-
vá řadová rozváděčová skříň RS. Jednalo se 
o první modulární rozváděčovou skříň s na-
bídkou základního příslušenství.

Milníky v produktovém vývoji
V roce 1978 dále vyvinula společnost Rittal 
novou povrchovou úpravu rozváděčových 
skříní. Tehdejší technologická úroveň ne-
dovolovala nanášení barvy uvnitř dutých 
míst, ta často zůstávala nenalakovaná. Novou 
metodou se stalo železnaté fosfátování jako 
předúprava a vysoce moderní elektroforézní 
metoda máčení. To se v té době provádělo 
jen u předních výrobců automobilového 
průmyslu. 

V důsledku průmyslové automatizace 
doplnila společnost Rittal v následujících le-

tech své portfolio. Přibyly klimatizační systé-
my a produkty pro rozvod proudu. Na začát-
ku osmdesátých let vznikla vlastní obchodní 
jednotka, která vytvořila nové standardy 
s kompresorovými chladicími zařízeními. 
Následoval vývoj prvních součástí pro rozvo-
dy proudu, které byly kompatibilní s jednot-
livými rozváděčovými skříněmi.

Velkým milníkem v technologii rozvádě-
čových skříní byl v roce 1985 vývoj systému 
řadových skříní PS 4000. Díky prodeji v mi-
liónech kusů se tato rozváděčová skříň stala 
světovým standardem. Pokud se rozváděčová 
skříň RS mohla něčím blýsknout, tak svým 
příslušenstvím. Systém řadových skříní PS 
4000 ji mnohonásobně předstihl s více než 
60 komponenty příslušenství. V osmdesá-
tých letech nebylo na trhu nic srovnatelného. 

V roce 1999 nahradila společnost Rittal 
systém PS 4000 novým systémem řadových 
skříní s označením TS 8 a sloganem „Koneč-

ně nekonečné možnosti“. Základem TS 8 byl 
vertikální profil s 16ti ohyby, který nabízel 
nejen vyšší stabilitu, ale také druhou mon-
tážní rovinu a umožňoval řadové spojení ve 
všech směrech.

To, jaké možnosti nabízela rozváděčová 
skříň společnosti Rittal, dokazuje její va-
rianta pro IT infrastrukturu (TS IT), která 
byla uvedena jen o čtyři roky později. Tím 
udělala společnost Rittal první krok do zce-
la nové oblasti trhu informačních technolo-
gií. V tomto odvětví se Rittal se svým silným 
vývojovým týmem hodně angažuje a do bu-
doucna v něm bude růst.

Sílu inovací dokazuje společnost Rittal 
také v případě energetické efektivity. 

Tato společnost začala jako první velký 
výrobce používat ve všech svých chladicích 
zařízeních chladicí médium neobsahující 
freon, a to ještě dříve, než tak stanovovala 
legislativa.

Dodávky produktů, software,  
ale i automatizovaných 
obráběcích strojů 
Společně se sesterskými společnostmi Ci-
deon a Eplan poskytuje dnes společnost 
Rittal perspektivní řešení pro integrované 
hodnotové řetězce (value chain) v rámci vý-
roby vybavených rozváděčů. Jedná se o celou 

Historie společnosti Rittal
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„Rittal – The System.“ je dnes ucelený a do-
konale sladěný systém spojující inovátorské 
produkty, průkopnická technická řešení 
a služby vedoucí k naplnění nejrůznějších 
požadavků. Své uplatnění nalezne v celé řadě 
průmyslových odvětví – od strojů a strojních 
zařízení přes automobilový průmysl až po in-
formační technologie. O tom všem je „Rittal 
– The System. Faster – better – everywhere.“

Celosvětově úspěšná rodinná firma, kte-
rá vyrábí a vyvíjí také řešení na míru, patří 
mezi přední dodavatele v mnoha odvětvích. 
Spektrum nabídky jednotlivých společností, 
které patří do skupiny Friedhelm Loh Group, 
sahá od předního dodavatele rozváděčových 
systémů, chlazení a IT infrastruktury, přes 
evropskou jedničku v softwarovém řešení 
pro projektanty až po specializované zpraco-
vatele oceli, hliníku a plastu.

Historie společnosti 
Při osazování elektrických komponent do 
rozváděčových skříní se očekává standardi-
zované řešení, které usnadní montáž a na-
bídne maximální bezpečnost. Tak tomu ale 
nebylo vždy.

Ještě před několika desítkami let zde byly 
jen jednoduché „plechové krabice“, které se 
vyráběly dle individuálního zákaznického za-
dání. První sériovou výrobu rozváděčových 
skříní vyvinul a uvedl do chodu před rokem 
1961 Rudolf Loh, zakladatel společnosti Rittal. 

S mottem „Rittal – Das System.“ vyvinula 
společnost Rittal v roce 2009 systémový program 
stavebnice sestávající z rozváděčů, rozvodů 
proudu, klimatizačních technologií, IT infrastruktur 
a plánovacích a konfiguračních nástrojů a servisu.

Od svého založení v roce 1961 se společnost Rittal postupně vyvíjela v předního světového dodavatele 
rozváděčových skříní, komponent pro rozvod proudu, klimatizačních systémů a komponent pro IT 
infrastrukturu a s nimi spojených softwarových nástrojů a služeb. Zakladatel společnosti realizoval 
myšlenku nevyrábět rozváděčové skříně dle přání zákazníků, ale začal vyrábět standardizované rozměry 
sériově, a tím zajistil rychlé dodávky. Myšlenka rychlých dodávek hraje u společnosti Rittal klíčovou roli. 
Standardní produkty drží skladem a dodává v režimu 24/48 hodin. 

1961: Založení 
podniku a výroba 
kompaktních 
skříní AE: první 
sériově vyráběná 
rozváděčová skříň 
AE odstartovala 
v roce 1961 úspěch 
společnosti Rittal.

1969:  
Rittal RS – první 
modulární řadová 
rozváděčová 
skříň: splňovala 
individuální přání 
zákazníků, avšak 
s výhodami sériové 
výroby.

1984: Systém řadových skříní PS4000 
s rozšířeným seznamem příslušenství byl 
další milník ve vývoji. V 80. letech nebylo na 
trhu nic srovnatelného. 

2013: Revoluce v konstrukci výpočetního centra: 
společnost Rittal díky RiMatrix S představila jako 
první na celém světě koncept pro standardizovanou 
konstrukci výpočetního centra.

2015: Kvantový skok pro větší hospodárnost: pod 
názvem Blue e+ přináší společnost Rittal 
na trh kompletně novou generaci chladicích zařízení. 
Chladicí zařízení se stávají součástí Průmyslu 4.0.



Společnost Mikov i společnost Nespresso 
jsou ikonické značky ve svých oborech. Ve 
spolupráci s dalším partnerem, skupinou Ol-
goj Chorchoj, která platí za špičku v odvětví 
designu, přinášejí na trh jedinečný produkt 
s ekologickým přesahem, limitovanou edici 
kapesního nože Rybička, jehož střenky jsou 
vyrobeny z 35 použitých hliníkových kapslí 
Nespresso.

Nespresso bylo první společností, jež na trh 
uvedla porcovanou kávu v aluminiových 
kapslích, které chrání její chuť a aroma a za-
jišťují tak, že každý okamžik strávený nad 
šálkem bude zkrátka nezapomenutelný. 
Značka v kapslích uchovává tu nejkvalitnější 
dostupnou kávu, pečlivě vybranou přímo od 
farmářů, převážně ručně sbíranou a násled-
ně kvalitně zpracovanou a čerstvě namletou. 
Ambicí značky je stát se synonymem pro 
dokonalý zážitek z kávy. Znamená 
to však i nekompromisní závazky 
směřující k dokonalosti ve všem, co 
značka realizuje. Podniká význam-
né kroky pro zlepšení trvalé udrži-
telnosti životního prostředí i životních 
podmínek pěstitelů kávy. 

„Kvalita kávy, kterou na-
bízíme našim zákazní-
kům, je pro nás dů-
ležitá. Abychom 
byli schopni 
garantovat nej-
vyšší kvalitu kávy 
a zachovat její maximál-
ní čerstvost, používáme pro 
balení hliníkové kapsle, které splňují nej-
přísnější kritéria. Hliník je navíc 100 % re-
cyklovatelný. Je však důležité použité kapsle 
získat od našich zákazníků zpět k recykla-
ci“, komentuje Andrea Petrová, marketingová 
manažerka Nespresso. 
A pokračuje: „Máme síť sběrných míst v na-
šich Nespresso Boutiques, kde je možné po-
užité kapsle odevzdat, a zároveň má každý 
člen Clubu možnost předat použité kapsle 
přímo dopravci při doručení zásilky objed-
nané z našeho e-shopu. Každý člen Clubu 
od nás získává zdarma recyklační pytel. 
Následné rozhodnutí recyklovat je již na zá-
kaznících a jejich zodpovědnosti.“ 

Cílem společnosti Nespresso je rozšířit pově-
domí o možnosti recyklace hliníkových kaps-
lí, čehož se snaží dosáhnout různými způso-
by. Značka recykluje hliník v České republice 
již od roku 2014, kdy byl spuštěn recyklační 
program ve spolupráci s lokálním partnerem 
EKO Logistics s.r.o.

Kapesní nůž Rybička je považován za jeden 
ze symbolů Česka a je řazen mezi takové iko-
ny, jako je Václav Havel, Škoda, Becherovka 

nebo Jaromír Jágr. To nejdůležitější v popu-
laritě Rybičky však hraje kombinace tradice 
a pozitivních emocí, vzpomínky na dětství 
a krásné chvíle strávené s rodinou, které 
vzbuzuje napříč generacemi. Je typický 
svým originálním designem, který se mnoho 
výrobců po celém světě pokoušelo neúspěš-
ně napodobit.

Moderní čisté linie kapesního nože Rybič-
ka v limitované edici z hliníkových kapslí 

navrhlo studio Olgoj Chorchoj. Design 
podtrhuje vlastnosti použitého ma-

teriálu a silueta nože jasně prozra-
zuje, podle jaké předlohy je nůž 

navržen.

Limitovanou edici v po-
čtu 1 300 kusů vyrobi-

la česká firma Mi-
kov s.r.o., která 
již více než sto 
let tento ikonic-

ký nožík vyrábí, 
a to jak v různých ino-

vovaných variantách, tak 
i v jeho tradiční podobě.

Nespresso prodejem limitované edice kapes-
ního nože Rybička podpoří Nadaci Terezy 
Maxové dětem. Výtěžek z prodeje ve 100% 
výši poputuje na pomoc ženám s dětmi v azy-
lových domech, aby mohly začít nový život.

Limitovaná edice je v prodeji od konce října 
v Nespresso Boutiques.

Více o recyklačním programu se dozvíte
na www.nespresso.cz/recyklace.

Nespresso & Mikov
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řadu engineering nástrojů, standardizované 
systémové produkty, obráběcí stroje, auto-
maty a poloautomaty. Toto portfólio umož-
ňuje zjednodušovat a zefektivňovat výrobu 
vybavených rozváděčů. Obráběcí stroje, 
automaty a poloautomaty (RAS) má společ-
nost Rittal ve svém programu od roku 2015 
a tento segment neustále pro své zákazníky 
rozšiřuje.

Světová novinka VX25
Vývoj však jde stále kupředu: po pětiletém 
vývoji oslavila společnost Rittal na veletrhu 
v Hannoveru v roce 2018 premiéru svého 
nového systému řadových skříní VX25. Je 
to první systém řadových skříní, který byl 
vytvořen zcela podle požadavků zvyšování 
produktivity v oblasti řídicích a distribuč-

2015: Rittal provádí automatizaci v konstrukci 
rozváděčových skříní: se svým automatizačním 
programem nabízí společnost Rittal rozsáhlý program 
vybavení pro profesionální provoz závodu – od ručního 
nářadí až po plně automatizovanou strojní technologii.

ních rozváděčů a podle řetězců vytváření 
hodnot Průmyslu 4.0. Se sloganem „System 
Perfection.“ slibuje společnost Rittal výrazný 
inovativní skok, který byl možný díky dosa-
vadním zkušenostem a intenzivnímu dialogu 
se zákazníkem. 

2016: Cloudové centrum RiMatrix Balanced: 
společnost Rittal představuje okamžitě použitelné 
cloudové výpočetní centrum v kontejneru, které bylo 
vyhotoveno na klíč.

Společnost Rittal vyvinula online konfigurátor pro 
rozváděčové skříňky a skříně. Pomocí nového 
konfiguračního systému Rittal (www.rittal.de/
configuration-system) lze během několika minut 
online rychle a jednoduše sestavit rozváděč 
s individuálním systémovým příslušenstvím a výřezy / 
otvory dle přání zákazníka 

Rittal v Čechách
Skupina Friedhelm Loh Group je se svými 
18 výrobními závody a 80 dceřinými spo-
lečnostmi mezinárodně úspěšná. Podniková 
skupina zaměstnává 11 500 zaměstnanců 
a v roce 2017 dosáhla obratu 2,5 miliardy 
eur. Již podesáté za sebou byl rodinný pod-
nik v roce 2018 vyznamenán jako nejlepší 
zaměstnavatel v Německu. 

Dceřinou společností firmy Rittal 
je i Rittal Czech, s.r.o., jejíž obchodní 
aktivity v České republice byly zahájeny 
1. dubna 2002 dosavadním jednatelem 
společnosti Ing. Jaromírem Zeleným, 
MBA. Tým Rittal Czech tvoří v současné 

www.rittal.cz

Po pětiletém vývoji slaví společnost Rittal na veletrhu 
v Hannoveru v roce 2018 premiéru svého nového 
systému řadových skříní VX25. Už samotný název 
VX25 vyjadřuje rozmanitost možností, splnění mnoha 
požadavků zákazníků a perfektní symetrii díky 
průchozímu rastru 25 mm.

době více než 70 zaměstnanců, kteří sídlí 
v administrativním a skladovém areálu 
o celkové rozloze 10 500 m2 na okraji obce 
Zdiby u Prahy. Součástí sídla je i moderní 
sklad o velikosti 3200 m2, showroom 
se stálou výstavou aktuálních produktů 
a moderní modifikační centrum.

Součástí nabídky v rámci „Rittal – The Sys-
tem.“ je obchodně-technická a konzultační 
činnost, technická školení, montážní a insta-
lační práce, zákaznické úpravy standardních 
produktů na přání zákazníka v modifikač-
ním centru, servis a poprodejní servis. Díky 
rozsáhlému lokálnímu skladu s 2625 paleto-
vými místy jsou standardní položky ihned 
k dodání.

Rozhovor s jednatelem 
společnosti Rittal Czech Vám 
přineseme v dalším vydání.

Legendární nožík Rybička
z použitých Nespresso hliníkových kapslí

Globální značka prémiové kávy Nespresso a česká nožířská společnost Mikov, s.r.o. zahájily spolupráci a přicházejí 
s limitovanou edicí ikonického kapesního nože Rybička, vyrobeného z recyklovaných hliníkových kapslí Nespresso. 

„Ne ze všech vrácených kapslí vznikne kapesní 
nůž Rybička. Ale všechny vrácené kapsle 
Nespresso jsou recyklovány, aby z nich mohlo 
vzniknout něco nového,“ 

vysvětluje Andrea Petrová, marketingová manažerka Nespresso.
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Svůj druhý domov na cestách s názvem Pyt-
loun Boutique Hotel Prague mohou hosté 
nyní nově nalézt přímo v samotném histo-
rickém centru Prahy, na Václavském náměstí 
16. V domě U Zlaté Pšenice z roku 1926, kde 
od devadesátých let sídlila Česká spořitelna. 
Hotel patří do úspěšného českého řetězce 
Pytloun Hotels, který expanduje z Liberecké-
ho kraje, kde je aktuálně jedničkou na regio-
nálním trhu. Spodní patro domu, v němž ho-
tel sídlí, obsadil švédský nábytkářský gigant 
IKEA. Otevřel tu svůj pop-up store, tedy men-
ší verzi svých poboček zaměřenou na design. 
Ubytování v Pytloun Boutique Hotelu Prague 
hosté najdou od třetího do sedmého podlaží, 
na střeše se nalézá terasa s doslova magickým 
výhledem.

Historie budovy...
Dům U Zlaté Pšenice je z roku 1926 a měl být 
původně obchodním domem, ale těsně před 
dokončením se původní vlastníci dohodli, že 

z něj udělají hotel Majestic. Po znárodnění 
zde byl až do roku 1992 hotel Družba. V tom-
též roce prošel kompletní rekonstrukcí a sta-
la se z něj Česká spořitelna. „Budovu jsme 
přebírali loni v létě jako banku a rozhodli 
jsme se jí zpátky vrátit podobu luxusního 
butikového hotelu s 56 pokoji,“ popisuje Ing. 
Lukáš Pytloun, CEO & Owner Pytloun Hotels 
a dodává: „Rekonstrukce v hodnotě přes 66 
milionů korun trvala 10 měsíců.“

Osobité lobby s otevřenou kuchyní
Unikátní koncept nabízí hotelová lobby, re-
cepce a kuchyně, soustředěné do jednoho 
komplexu. „Při jeho navrhování jsme uplat-
nili princip volnosti a otevřenosti bez jakých-
koliv bariér,“ říká Lukáš Pytloun, majitel a za-
kladatel řetězce Pytloun Hotels. Autory svěže 
elegantních interiérů jsou pražští architekti 
z ateliéru Vrtiška & Žák. Kuchyně ve stylu zá-
žitkové gastronomie slouží hostům po čtyřia-
dvacet hodin a k zakousnutí tu v kteroukoliv 
denní i noční dobu jsou fine diningové snac-
ky různého druhu.

Moderní technologie zpříjemňují 
pobyt hostů a šetří přírodu
„Celý hotel je doslova prošpikován moder-
ními technologiemi, jakými jsou bezklíčové 
otevírání pokojů, automatické toalety či intu-
itivní řízení pokoje, čímž se řadí mezi jedny 
z nejmodernějších hotelů v Evropě. Hosté 
budou mít i možnost účtovat pokoje po hodi-
nách,“ říká Lukáš Pytloun a podotýká: „Svým 
zaměřením vhodně doplňuje portfolio naší 
nabídky, v síti hotelů Pytloun naleznou uby-
tování na vysoké úrovni hosté každého věku 
a všech společenských vrstev.“

„Ubytujete-li se v Pytloun Boutique Hotelu 
Prague, pomůžete přírodě. Elektrickou ener-
gii tu uspoří osvětlení z LED diod namísto 
žárovek a díky smart systému vnitřní kanali-
zace se toalety splachují vodou, již použitou 
v umyvadlech a vanách. V hotelu funguje 
také systém rekuperace, kdy teplá voda z van 
a umyvadel odevzdává teplo studené vodě 
a ta se dohřívá pouze 20 KW tepelným čer-
padlem, aby získala potřebnou teplotu. Rov-
něž vytápění celé budovy je pouze tepelnými 
čerpadly.“

IKEA svým pop–upem chce být blíže zákaz-
níkům a nabídnout jim prostor plný inspira-
ce, pohodlné plánovací studio i oblíbenou 
kavárnu jako místo pro setkávání s přáteli 
i pořádání různých aktivit pro zákazníky. 
IKEA Point vznikl jako dočasný prostor, kte-
rým si chce IKEA otestovat nový koncept 
menších prostor v centru měst. 

„Obchodní domy budou stále v srdci IKEA 
a vždy budou místem, kam zákazníci přijdou 
načerpat inspiraci, prohlédnout si celý náš 
sortiment, vyzkoušet si ho a nakoupit vyba-
vení do domácnosti. Chceme se ale setkávat 
s našim zákazníky na více místech. Jedním 
z nich je právě IKEA Point na Václavském ná-
městí,“ vysvětluje Mounia El Hilali, generální 
ředitelka IKEA Česká republika, Maďarsko 
a Slovensko, jak nový koncept zapadá do stra-
tegie IKEA.

Peter Tichý, lídr projektu, dodává: „Chce-
me oslovit nové zákazníky a více jim přiblí-
žit značku IKEA. Formát pop-upu nám dává 
jedinečnou možnost více se zaměřit na jed-
nu konkrétní oblast našeho sortimentu, na 
design, vitalitu a poskytnout zákazníkům 
praktické plánovací studio přímo v centru 
hlavního města.“ IKEA Point poskytne zá-
kazníkům téměř 800 m2 inspirace zaměřené 
na sortiment obývacích pokojů, který bude 
doplněný o aktuální limitované kolekce. 

Zákazníci zde mohou s pomocí odborníků 
z řad IKEA pohodlně plánovat své kuchy-
ně, šatní a úložné systémy a obývací stěny. 
Kromě plánování bydlení a inspirace je jim 
k dispozici i příjemná kavárna v prvním pa-
tře IKEA Point. 

Design IKEA Point je pojatý v minimali-
stickém skandinávském duchu. Zákazníci 
zde najdou novinky v sortimentu, limitova-
né kolekce i ikonické produkty, které však 
v prostředí pop-upu vystupují v novém svět-
le. „Prostředí IKEA Point je velmi monochro-
matické. Rozhodli jsme se pro zachování be-
tonových prvků, barvu do prostoru přinesou 
pouze výrobky IKEA. Můžeme se tak rychleji 
přizpůsobovat potřebám a přáním našich 
zákazníků. První patro je věnované inspira-
ci, která se bude pravidelně obměňovat, aby 

v něm zákazníci vždy našli něco nového,“ po-
pisuje vizuální koncept Klára Hausenblasová, 
interiérová designérka IKEA Česká republi-
ka, Maďarsko a Slovensko. V plánovacím stu-
diu jsou veškeré vzorky materiálů v různých 
barevných kombinacích včetně podpůrných 
výrobků, jako jsou dvířka, zásuvky nebo 
úchytky. Zákazníci si můžou vytvořit vlastní 
koláž produktů a lépe si tak představit a na-
plánovat celkový vzhled interiéru. 

Pop-up je součástí globální strategie IKEA, 
která tento koncept testuje v několika ze-
mích. „Pop-up je už dle názvu dočasný pro-
jekt a z naší zkušenosti z jiných zemí a prů-
běžných výsledků víme, že podobný formát 
je mezi zákazníky ve světě velmi oblíbený. 
Budou nás velmi zajímat reakce zákazníků. 
Na základě výsledků projekt v průběhu roku 
vyhodnotíme a rozhodneme se, jaké budou 
naše další kroky,“ uvádí Peter Tichý.

Investice do inspirace v centru města či-
nila 17 milionů korun. Pracovní místo zde 
najde 30 zaměstnanců, kteří budou zákazní-
kům k dispozici každý den od 9 do 21 hodin. 

Lákadlem pro hosty jsou nadstan-
dardně vybavené designové pokoje
Pytloun Boutique Hotel Prague je čtyřhvěz-
dičkový, přičemž kvalita a šíře poskytova-
ných služeb tu odpovídá pětihvězdičkové-
mu standardu. Pochlubit se může jedinečně 
vyladěnou butikovou atmosférou a nabídne 
prvotřídní oddech především rodinám s dět-
mi. „Z více než pěti desítek pokojů jich tvoří 
přes polovinu čtyřlůžkové, kategorie Family. 
Nabízejí pohodlí se speciálními, na míru vyro-
benými poschoďovými postelemi. Zážitkem 

je tu i očista těla: koupelny jsou s prosklenými 
stěnami, které se mohou zatáhnout elektricky 
ovladatelnými závěsy. Hosté jistě ocení i pří-
jemný masážní sparkling systém ve vanách, 
které jsou na všech pokojích,“ prozrazuje 
dále Lukáš Pytloun. Nechybí také japonské 
automatické toalety, které se postarají o maxi-
mální komfort. Příjemný pobyt hostům zajistí 
rovněž satelitní televize s plochou obrazov-
kou či příjemná drobnost, jakou je kávovar na 
pokoji. „Samozřejmostí je individuálně regulo-
vatelná klimatizace a bezplatná wi-fi,“ dodává.

... a další plány sítě Pytloun Hotels
Pytloun Hotels Group v současné době pro-
vozuje celkem sedm populárních hotelů, 
z toho pět hotelů v Liberci, kde je její vlaj-
kovou lodí designový Pytloun Grand Hotel 
Imperial, a jeden hotel v Harrachově. Otevře-
ním Pytloun Boutique Hotelu Prague jsme 
však v našich aktivitách zdaleka neskončili 
a spousta práce je stále před námi,“ ujišťu-
je hoteliér Lukáš Pytloun a v závěru uvádí: 
„V současné době chystáme pro naše hos-
ty bar, který bude umístěn na jedné ze tří 
střešních teras. Vzápětí po jeho dokončení 
se chystáme na rozšíření kongresového cen-
tra v Pytloun Grand Hotelu Imperial o další 
multifunkční sál pro 200 osob a rozšíření Lu-
xuryMoutain Spa o krytý bazén a venkovní 
saunu v PytlounWellness Hotelu Harrachov.“
 

PYTLOUN HOTELS
www.pytloun-hotels.cz

Sledujte nás / Follow us on:
Facebook / Twitter / YouTube

Rezervujte napřímo za nejlepší ceny.
Book directly at the best prices.

Česká hotelová 
síť Pytloun Hotels 

expanduje a otevírá 
v Praze svůj první hotel, 

jehož velmi neotřelý 
design interiérů pochází 

od architektonického 
studia Vrtiška & Žák. 

Nové inspirace v IKEA Point
Ve spodním patře historického domu U Zlaté Pšenice v centru Prahy,  
na Václavském náměstí 16, otevřela v září společnost IKEA Česká 
republika první pop-up. Nese jméno IKEA Point a nachází se pod  
Pytloun Boutique Hotel Prague, který obývá horní patra budovy. 
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New
Status Symbol
korporátní dárek na úrovni

Společnost A.T. CROSS je jedním z nejvýznamnějších 
světových výrobců luxusních psacích potřeb. Značka 
Cross je uznávaná a považovaná za důvěryhodnou 
po celém světě díky špičkové kvalitě a výrazným 
designům jejich produktů. Výrobky značky CROSS se 
prodávají po celém světě prostřednictvím obchodů 
s prémiovými výrobky a na trhu korporátních dárků je 
naleznete v nabídce mnoha specializovaných agentur. 
U nás tuto značku nově zastupuje společnost Václav 
Čížek s.r.o., která se zabývá výhradním dovozem 
a distribucí vybraných značek psacích a kancelářských 
potřeb. 

Pero jako firemní dárek
Značka Cross je ve světě velice uznávaná v segmentu 
firemních dárků. Z toho plyne i velký důraz 
a specializace na individualizaci produktů. Firemním 
klientům nabízí standardní gravírování, ale také 
gravírování vyplněné barvou, což je velmi netradiční, 
zato velice efektní metoda. Je ale také možné doplnit 
klip pera o emblém standardního nebo atypického 
tvaru.

Každé pero je samozřejmě balené ve vlastní 
prémiové dárkové krabičce, na kterou je možné 
navléknout rukáv s logem darující firmy. Všechny 
psací potřeby Cross mají doživotní mechanickou 
záruku.

Exkluzivní materiály  
povrchů značky CROSS 
CROSS používá na výrobu per také mnoho 
exkluzivních materiálů a cenných kovů. V nabídce 
najdete pera z 21kt a 18kt zlata nebo mincovního 
stříbra (sterling silver 925). Mezi další používané 
materiály patří platina a rhodium či válcované zlato 
v ryzostech 10, 14 a 18 karátů. Také lakované povrchy 
jsou nejvyšší kvality, skládají se z 9-22 samostatných 
vrstev laku pro dosažení maximální kvality 
a dokonalého vzhledu.

Unikátnost technologie per Cross
Plnicí pero je jedením z nejstarších typů psacích 
potřeb, který ovšem i v dnešní elektronické době 
využívá mnoho lidí. Všechna plnicí pera CROSS mají 
hrot, který se přizpůsobí individuálnímu tlaku a sklonu 
při psaní každého majitele pera CROSS. Vybrat si 
můžete z 2 nejobvyklejších šířek hrotu F a M. Fine je 
určen pro psaní drobných písmen a číslic a lehký tlak 
při psaní, Medium je určen pro běžné psaní a střední 
až velký tlak při psaní. Zvolit si také můžete v případě 
plnění:
•  bombičky, to jsou jednorázové přednaplněné 

zásobníky s inkoustem nebo
•  konvertor, který lze používat opakovaně a plní se 

inkoustem z lahvičky.

Společnost A.T. CROSS také vlastní nejuniverzálnější 
špičkovou technologii známou jako Selectip® roller. 
Selectip umožňuje „vybrat“ si typ náplně, který v peru 
chcete použít. Na výběr máte:
•  gelovou náplň (Selectip Gel Rollerball) - 

kombinaci elegance tekutého inkoustu plnicích per 
a jednoduchosti kuličkového pera

•  kuličkovou náplň (Selectip Jumbo Ballpoint) - 
technologie kuličkového pera, ovšem s výraznější 
a plnější stopou, navíc s unikátní délkou stopy 
přesahující 8 km (víc než dvojnásobek délky běžné 
náplně do kuličkového pera)

•  Selectip Porous-Point, tedy náplň s jemným 
vláknovým hrotem, také známý jako Flair nebo 
Marker Point. 

Kompletní nabídku per a seznam prodejních míst 
najdete na www.cross-pera.cz.

Václav Čížek s.r.o.
Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha
prodej@vaclav-cizek.cz

Přemýšlejte o firemním dárku nejen jako o daru, ale i jako o investici do vašeho byznysu. 
Luxusní psací potřeby CROSS jsou již dlouho symbolem úspěchu a jsou tak ideální volbou. 
Jsou dokonalým způsobem, jak projevit díky a úctu váženým klientům a kolegům. Kvalitní 
řemeslné zpracování, doživotní záruka a spolehlivé služby zajišťují, že respekt a uznání 
budou přetrvávat ještě dlouho po předání daru. 

▲ gravírování 
s barevnou výplní
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Odkdy jste Vy sám v Batistu?
(smích) Odjakživa. Já jsem jako Vrána z Vrch-
ní, prchni! Ten se vyučil knihkupcem, začal 
pracovat jako knihkupec a stále je knihkup-
cem. Já jsem se nevyučil “batisťákem”, ale 
jsem u toho od začátku. Už když rodiče začí-
nali v roce 1992, to mi bylo myslím patnáct, 
tak jsem se sestrou z balíků rozbaloval gázu, 
která přišla přes nějakou obchodní firmu 
z Číny a naši potom na stole v suterénu naše-
ho domu tu gázu řezali. 

Jako stabilní zaměstnanec jsem tu myslím 
od svých 21 let, při studiu vysoké školy jsem 
začínal jako obchoďák. Teď mi je čtyřicet, 
takže tu jsem skoro dvacet let. 

V čem je takhle dlouhá přítomnost výhoda 
a v čem naopak obtíž?
Výhoda proto, že tu firmu znám jako svoje 
boty. Nevýhoda proto, že trpím určitou pro-
vozní slepotou. Jsem tedy hrozně vděčný za 
období od roku 2011, kdy jsme byli součástí 
švédského Onemedu. To pro mě byla zku-
šenost s úplně jiným firemním prostředím, 
s nadnárodním korporátem. Spoustu jsem se 
tam toho naučil.

Když mluvíte o přechodu pod švédský Onemed, 
hodnotíte to zpětně jako dobré rozhodnutí?
V té době, za dané konstalace se můj otec 
z mého pohledu rozhodl velmi moudře. Ne-
být Onemedu, jednoho z největších distribu-
torů zdravotnických prostředků v Evropě, 
tak bych se navíc nikdy neodhodlal Batist 
koupit. Prostě proto, že bych nevěděl, co 
s ním. Tahle změna, kterou já beru tak, že 
jsem odešel na zkušenou do švédské firmy, 
přestože jsem fyzicky byl celou dobu tady 
v Batistu, byla skvělá. 

Švédové se třeba úplně jinak dívají na 
hodnotový řetězec a dovedou si přesně vy-
hodnotit, v čem jsou dobří a na čem umějí 
vydělat. Od výrobce, který podle nich může 
být kdekoliv na světě, přes distributora, sub-
distributora, nemocnici a pak toho konkrét-
ního pacienta. Dovedou si říct, ve které části 
toho řetězce je jejich místo - v případě One-
medu čistě v distribuci, v případě Batistu se 
to prolíná mezi výrobou a distribucí. My tře-
ba rozhodně nebudeme soutěžit s levnými 
čínskými výrobci, i když bychom to dokázali 
technicky, ale v hodnotovém řetězci tam pro 
nás nic nezbývá.

Cítíte, že Vás v něčem to partnerství se švéd-
skou firmou posunulo, změnilo? V čem se jejich 
přístup liší od atmosféry české rodinné firmy?
V mnoha věcech. Začal jsem třeba víc jíst 
ryby. (smích) Hlavně ale v efektivitě. Tady 
v Čechách když skončí důležité jednání, tak 
v zasedačce zůstanou na stole hrníčky od 
kávy. A nějaká asistentka to pak po manaže-
rech a majitelích uklízí a odnáší do kuchyň-
ky. Ve Švédsku? Ani náhodou. Tam šéf, který 
si mimochodem to kafe uvaří sám, poté hr-
nek odnese do myčky v kuchyňce. Ty asis-
tentky, které vaří kávu, to je možná dobré pro 
ego pana majitele, ale firmě to nic nepřináší. 

Kromě švédské distribuční části jste koupil 
i výrobní část své sestry. Co Vás k tomu vedlo? 
Je to ona typická poučka, že byznys s přáteli 
a byznys v rodině málokdy dělá dobrotu?
V našem případě to nebyl byznys s rodinou, 
ale řešení, na kterém jsme se s velkým nad-
šením shodli. Tedy že já převezmu odpověd-
nost za budoucnost firmy, naše zaměstnance 
a rodinnou tradici. Já bych nikdy nechtěl to, 
co mnohdy vidím jinde, tedy že táta zakla-
datel ve firmě pořád je, nechá v ní sice děti 

S Tomášem Mertlíkem se setkáváme 
v době, kdy jeho Batist Medical, a.s., 
přední český výrobce a distributor 
zdravotnických prostředků, prochází 
překotnými změnami. Zakladatel firmy, 
jeho otec Jaromír, totiž před odchodem 
do ústraní společnost v roce 2011 
rozdělil na dvě. Distribuční část koupil 
švédský gigant Onemed a ředitelem 
se stal právě jeho syn Tomáš. Výrobní 
část zase převzala jeho dcera. Teď, 
po sedmileté zkušené, se Batist vrací 
do jedněch českých rukou. Nejen 
o tomhle vpravdě ojedinělém vývoji 
jsme s panem ředitelem - a nyní opět 
i vlastníkem - hovořili. 

Švédská zkušenost
mě toho spoustu naučila

Think Green. Think Future.
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pracovat, ale zároveň o všem rozhoduje. To 
kazí rodinné vztahy. U nás to, myslím, táta vy-
myslel geniálně - řekl, že jde od toho a nechal 
nás děti se starat. V našem případě to ale zna-
menalo to, že sestra byla výrobcem a já jejím 
zákazníkem. To nutně začalo vytvářet určité 
třecí plochy. Ona je ráda, že to může předat 
bráchovi a věnovat se věcem, které ji budou 
bavit víc než řízení fabriky na výrobu zdravot-
nických prostředků. 

Často zmiňujete, že pro nemocnice nejste jen 
tím dodavatelem, ale právě partnerem. V čem 
takové partnerství spočívá?
Švédové například svou roli vidí - a já už dnes 
pro Batist také - v zajištění logistického pro-
cesu na straně zákazníka, v té nemocnici. 
Zjednodušeně: proč bychom my jakožto do-
davatel nemohli řídit skladové zásoby a sys-
tém distribuce nemocnice, když jsme na to 
odborníci? V nemocnici jsou zase odborníci 
na to pacienta kvalitně a rychle vyléčit. Ná-
kupčími a logistiky zase tak dobrými nejsou. 
To jim právě můžeme zajistit my.

Další důležitou oblastí jsou IT systémy. 
Umíme našemu partnerovi nainstalovat sys-
tém, který mu zajistí přehled o tom, kolik ho 
co stojí a kde může ušetřit a zároveň na obě 
strany elektronizuje komunikaci - ať už jde 
o objednávky, faktury, dodací listy či jejich 
oboustranné schvalování. To, co dřív trva-
lo týden, trvá teď pár vteřin. Podobně jako 
když své milé buď píšete dopis a necháte ho 
na smluveném místě, nebo když jí napíšete 
vzkaz přes sociální síť.

Spolupracujete hlavně s nemocnicemi, novou 
řadou Flower, ale míříte i na koncové zákazní-
ky. Co jim nabízíte?
Výrobky pro hygienu a pro kosmetiku. Ve vel-
kém dodáváme například lešticí a čisticí čtve-
rečky pro nehtová studia. Pro hygienu pak na-
příklad dámské vložky a náplasti. Krom toho 
nabízíme i různé výrobky pro plastickou chi-
rurgii. Určitě se ale v tomto plánujeme rozví-
jet, řadě se totiž daří velice dobře. Chceme se 
ke koncovým uživatelům a pacientům dostat 
blíž. Já si myslím, že naším skutečným zákaz-
níkem je - a tím nechci nikoho urazit - paci-

ent, ne ta nemocnice a lékař. Ano, jejich pro-
střednictvím se sice s pacientem setkáváme, 
ale ve výsledku jde právě o něj.

Takže myslíte, že pacienti v budoucnu budou 
mnohem více rozhodovat o tom, jak a čím bu-
dou léčeni?
Ano. Podobně jako třeba dnes zubaři - ty si 
naprosto automaticky vybíráme podle toho, 
co umějí, jakou mají techniku. A jsme za 
kvalitní služby toho, který něco umí, ochot-
ni i zaplatit. U obvodních lékařů, ortopedů, 
natož třeba u chirurgů toto dnes neexistuje. 
Podle mě se to ale bude měnit. My pacienti 
jsme dnes informovanější. Mluvíme do toho, 
zajímáme se, co s námi doktor dělá a jak nás 
léčí. A proto vidím cestu Batistu ve větší ori-
entaci na pacienta. 

Jaký je Váš osobní názor na české zdravotnictví?
Je sice na špičkové úrovni, ale je hodně 
neefektivní. A navíc ta přetrvávající lobby 
různých firem. Situace se lepší, ale jsme ještě 
daleko od toho, abychom české zdravotnictví 
mohli považovat za dobře namazaný stroj. 
V tomto jsem zajedno se současným minist-
rem zdravotnictví. Právě efektivitu naše služ-
by mohou zlepšit. Mám srovnání se švédským 
zdravotnictvím, které je v efektivitě úplně 
jinde. Tam když se něco soutěží, tak pro celý 
kraj, v Norsku dokonce pro celou zemi. Sou-
těží se nikoliv na cenu výrobku, ale na cenu 
celého procesu ošetření. Ne jako u nás, že se 
vysoutěží, kolik stojí ten daný produkt a tam, 
kde je to nejlevnější, tam se to koupí. 

U nás se soutěží fragmentovaně. Každá 
nemocnice soutěží to samé, ale vynakládá na 
každou jednotlivou soutěž řádově statisíce 
korun. Velká fakultní nemocnice pak vysou-
těží produkt za nějakou cenu a jiná fakultní 
nemocnice za dvojnásobek. To si nemůžou 
ten tendr udělat společně? A to vůbec nemlu-
vím o transparentnosti. Od ideálního stavu 
jsme daleko.

V kolika zemích bych se dnes mohl s Vašimi 
výrobky setkat?
Když počítám i naše distributory, tak zhru-
ba ve 30. Další energii a finanční prostředky 

budeme vynakládat na to, abychom otevřeli 
obchodní zastoupení v dalších zemích a byli 
tak blíž tamním zákazníkům.

Chystáte se na nějakou další expanzi? 
V rámci České republiky rozšíříme nabídku. 
Právě produkty nás dnes živí. Do budouc-
na chceme porftolio obohatit i o služby. 
Chceme poskytovat komplexní poradenství 
v oblasti používaných materiálů, IT systémy. 
Myslíme si, že tímhle můžeme zdravotnictví 
kultivovat.

Vy si zakládáte na tom, že jste společensky 
odpovědnou firmou, Vaším mottem je “We 
care”. V čem ta odpovědnost spočívá?
Například v udržitelnosti. Důležitá je pro nás 
agenda CSR - Corporate Social Responsibility. 
Jde například o sociální oblast, kvalitu našich 
výrobků, životní prostředí. Nejde jen o to, že 
se staráme o naše zákazníky a pacienty. Už 
dnes zahrnujeme do našich tendrů požada-
vek na maximálně ekologickou přepravu. 
Pokud se rozhodujeme mezi dvěma podob-
nými nabídkami, vybíráme tu ekologičtější. 
Intenzivně se připravujeme na využití alter-
nativních zdrojů energie. Třeba na elektrický 
pohon automobilů. Sluneční energie by zase 
měla místo uhlí energeticky živit naši fabriku. 

Pokud je někde humanitární katastrofa, 
snažíme se pomoct. A samozřejmě pečujeme 
i o naše zaměstnance. Dnes není jednoduché 
schopné zaměstnance sehnat. Slušně je ale 
platíme a zároveň jsme firmou, která nabízí 
i něco navíc. Každého se snažíme posouvat 
dál, vzděláváme lidi v cizích jazycích i ve 
specifických schopnostech. Odměňujeme je, 
když přijdou s novým nápadem. Když jejich 
zlepšovák schválí komise, tak jim za něj dáme 
finanční odměnu. A nemusí to být jen vychy-
távky, které přinesou stovky tisíc korun, cení 
se i ty, které přinesou jednotky tisíc korun. 
Zároveň ale neděláme kompromisy a při 
výběru zaměstnanců jsme nároční. Za kva-
litního a kompetentního zaměstnance jsme 
připraveni zaplatit, musí ale podávat špičko-
vý výkon. To mluvím hlavně o středním a vyš-
ším managementu, ale začíná to platit i ve 
výrobě. Tam si také hýčkáme ty, kteří umějí, 
a nezaměstnáváme za každou cenu někoho, 
kdo pracovat nechce, nebo není dobrý. 
Od nového roku pravděpodobně zavedeme 
příspěvek za jízdu do práce na kole. Za každý 
kilometr budou nějaké peníze.

V závěru snad ještě trochu na osobnější notu: 
jak se Vám daří skloubit profesní a soukromý 
život?
Já jsem přesvědčen, že u chlapa, který je 
hodně zaměstnaný, vše začíná stabilním ro-
dinným zázemím, nejen žena a děti, i širší 
rodina. A teprve potom může podat dobrý 
výkon v byznysu.

Autor rozhovoru: Daniel Rufer

www.batist.cz
Zrenovovaná provozovna Batist v Červeném Kostelci

Značka kvality
a unikátních designů

První kolekce Paperblanks byla navržena 
a vyrobena ve Vancouveru v Kanadě v roce 
1992, kde sídlí mateřská společnost Hartley 
& Marks, aby pomohla udržet dědictví knih 
i v naší moderní době. Paperblanks nevyniká 
pouze nevšedním designem, ale i tím, že vše 
pod touto značkou je zhotoveno v kvalitní 
šité vazbě. Vazačské techniky ručně šitých 
knih jsou téměř sto let staré. Paperblanks je 
jejich moderním protějškem. V klasické kni-
hařské vazbě je papír zpracován do složek 
po 8, 16 nebo32 listech. Tyto složky jsou za-
věšeny do knižních desek a přímo na hřbetě 
knihy sešité. Tento způsob sešívání je páteří 
dobře udělané knihy. Takto sešité knihy se 
nerozlamují a díky zpracování listu do skupin 
nedochází k vypadávání jednotlivých stran, 
jak se často stává u lepených knih.

Design & kvalita
Paperblanks je značka zápisníků a diářů vyso-
ké kvality a unikátních designů. Každý kus je 
pečlivě zhotoven z kvalitního papíru neběle-
ného kyselinou. Desky jsou vyráběny ze 100% 
recyklovatelného materiálu. Papír je neprů-
svitný a nepropíjí inkoust. Designy jsou inspi-
rovány různými kulturami a umělci z celého 
světa, což je evidentní na každém výrobku. 
Výsledkem jsou originální diáře a zápisníky 

s nezaměnitelnými deskami, jako jsou napří-
klad kolekce rukopisů slavných osobností, 
francouzské hedvábné tkaniny z 19. století, ja-
ponské lakované umění nebo obrazy Gustava 
Klimta. Zápisníky přinášejí požitek nejen pro 
oči, ale také pro duši a je radost do nich psát.

Paperblanks® Custom Editions
Zápisníky, adresáře, diáře, knihy hostů nebo 
i pouzdra na tužky s Vaším logem jsou ide-
álním korporátním dárkem nebo dárkem 
z firemní akce. Pryč je již doba lacině vyhlí-
žejících dárkových a reklamních předmětů. 
Obchodní partneři, klienti i zaměstnanci 
dnes umí ocenit kvalitu i originální de-
sign. Lze vlastně mluvit i o jakémsi 
trendu značkových reklamních 
předmětů. Pokud dárek skončí 
v šuplíku, celá investice ztrácí 
smysl. Jde přece o to, aby si obda-
rovaný co nejčastěji vzpomněl na 
značku či firmu darujícího. A právě 
takovým dárkem mohou být výrobky 
Paperblanks.

Jakékoliv logo nebo design lze natisk-
nout na přední desky výrobků. Informace 
o Vaší společnosti a další popisky mo-
hou být doplněny na vnitřních stra-
nách desek.

Celou nabídku designů a kolekcí 
je možné si prohlédnout na webu
www.paperblanks.com.

Paperblanks je kanadská značka patřící firmě Hartley & Marks Publishers Ltd., která vyrábí přes 25 let diáře a zápisníky 
vysoké kvality a unikátních designů. Designy jsou inspirovány různými kulturami a umělci z celého světa, což je evidentní 
na každém zápisníku. Sortiment Paperblanks byl z diářů a zápisníků rozšířen o adresáře, knihy hostů a nyní nově i pouzdra 
na tužky v pěti nejoblíbenějších designech. Tato pouzdra mohou být použita k uložení nejen tužek, ale také šperků, prstenů 
a jiných drobností. Pouzdro je zavřeno pomocí magnetické klopy.

Jakékoliv dotazy Vám ráda zodpoví  
Ing. Miroslava Marková na mobilu  
+420 724 895 189 nebo e-mailem 
mmarkova@hartleyandmarks.com
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Zcela jiný rozměr
světla v designu

OLED (Organic Light Emitting Diode) je 
světelný zdroj založený na bázi vrstvení orga-
nických desek. Světlo vzniká v emisní vrstvě 
EML, která při průchodu elektrického prou-
du emituje světelné záření. Ostatní vrstvy 
jako ETL, HTL a HIL optimalizují rozložení 
elektrického proudu s cílem maximalizovat 
emisi fotonů z vrstvy EML. 

OLED panely vyrábí firma LG Display a na 
českém trhu je dodavatelem společnost DNA 
CENTRAL EUROPE, s.r.o., která sídlí v Ne-
hvizdech u Prahy a dodává komponenty do 
svítidel, systémy řízení budov a kompenzace 

OLED panely jsou zdrojem světla, který ocení zejména designéři moderních svítidel. Výrobce OLED panelů výstižně uvádí, že je 
to Mercedes mezi zdroji světla z hlediska variabilnosti použití. Z hlediska technických parametrů nelze OLED technologii porov-
návat s LED zdroji. Název je sice velmi podobný, princip vzniku světla, použitelnost a cena u OLED jsou však odlišné. Pravděpo-
dobně největší výhodou OLED zdrojů je jejich flexibilita a ohybatelnost.

účiníku. Zastupuje pro náš trh 13 zahranič-
ních značek, jedním z nich je také LG Display.
Rozvoj OLED technologie je podmíněna je-
jím využitím v jiných oborech, především 
ve výrobě televizorů. Vzhledem ke skvělým 
parametrům dosaženým při podsvícení dis-
plejů, monitorů a obrazovek je v současné 
době možno využít OLED panely také pro 
světelnou techniku. Pravděpodobně nejširší 
oblast využití bude pro designová svítidla. 
Velikou výhodou je minimální oteplení na 
povrchu světelného zdroje, vysoký index 

podání barev Ra90, absence UV záření, spo-
jité spektrum světla, které se blíží dennímu 
světlu. Tloušťka OLED panelu je maximálně 
1 mm, což otevírá designérům svítidel a ná-
bytku další možnosti jejich použití (např. při 
podsvětlení zrcadel). Další možností je využi-
tí v automobilovém průmyslu, kde lze nahra-
dit standardní světelné zdroje v brzdových 
a obrysových světlech nebo v podsvícení 
palubních přístrojů automobilů. 

Standardně se dodávají OLED panely ve 
tvaru čtverců, obdélníků a osmiúhelníků 
v přesně daných rozměrech. Jas povrchu 
tohoto plošného zdroje světla je nízký, ne-
dochází tedy k oslnění. Při aplikaci je nutné 
domyslet přívody napájení dvěma slabými 
drátky, typy a způsob napájení pomocí prou-
dových napáječů a způsob jejich mechanic-
kého uchycení. Měrný výkon těchto zdrojů 
se v současné době pohybuje kolem 50-70 
lm/W. Je tedy jasné, že se nejspíše nebudou 
používat pro celkové osvětlení prostoru. Je-

jich aplikovatelnost bude spíše pro lokální 
přisvětlení prostoru (stolní lampičky, orien-
tační osvětlení).

Firma DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. začala 
vyvíjet obchodní aktivity u svých zákazníků 
s OLED panely již před 3 lety. V té době nedo-
sahovaly technické parametry hodnot akcep-
tovatelných světelnými techniky. Cena OLED 
panelů byla v porovnání s LED technologií 
několikanásobná. Vývoj další generace OLED 
panelů a zvýšená sériovost výroby umožnily 
výrazné snížení ceny těchto výrobků. V sou-
časné době je tedy dostupnost těchto zdrojů 
výrazně lepší i cenově dostupnější.

V České republice není bohužel prozatím 
mnoho instalací. Náš trh se teprve seznamuje 
s touto novou technologií. Na stránkách LG 
Display je však již nyní možno nalézt něko-
lik desítek zdařilých instalací z celého světa, 
jako např. v National Palace Museum of Ko-
rea, Hall of Fame Yonsei University v Sou-
lu, nebo také ve Victoria & Albert Museum 
v Londýně. 

Pro zvýšení povědomí o tomto světleném 
zdroji pořádá každoročně firma LG Display 
mezinárodní designovou konferenci s ná-
zvem „LG OLED Design Competition“. Je 
určena především designérům, architektům 
a odborníkům ve světelné technice. Ceny 
jsou vyhlašovány ve dvou kategoriích – svě-
telný design a design prostoru. Na jaře roku 
2018 měli zájemci možnost navštívit samo-
statně stojící expozici firmy LG Display na 
výstavě Light and Building ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Součástí této výstavy bylo několik 
doprovodných akcí, přednášek a konferencí, 
kde se mohli zájemci blíže seznámit s OLED 
technologií. Uvnitř stánku byly instalovány 

stovky OLED panelů použitých v určitých 
charakteristických instalacích. Byla zde také 
samostatná sekce věnována vítězům soutěže 
„LG OLED Design Competition 2017“. 

Technologie OLED má v porovnaní s ostatní-
mi technologiemi mnoho výhod, ale jednu 
podstatnou. Flexibilita a ohebnost čtverco-

vých a obdélníkových panelů má obrovský 
potenciál pro uplatnění v architektuře, de-
signu a reklamě. OLED technologie si určitě 
svoje pozice vydobude. Tak ať se jí daří, stojí 
za to! 

www.dnaoled.cz 
www.dna.cz 

Skvělé podání barev 
Index podání barev je důležitou hodnotou pro hodnocení kvality světelného zdroje.  
OLED panely mají index podání barev vyšší než 90.

Extrémně tenké a lehké
Díky tloušťce OLED panelů vznikají unikátní 
příležitosti pro nové návrhy a nové aplikace.

Ohebnost 
Ohebnost OLED zcela přetváří 
koncepci v používání světelných 
zdrojů a způsob jejich použití 
při návrhu svítidel.
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Proč název Blue Wagon?
„To byla původní myšlenka majitele, kte-
rý měl v plánu vybudovat síť restaurací. 
Symbolicky to měly být jednotlivé vagony. 
Od toho ale upustil. Já osobně jsem rád, že 
zatím existuje pouze ta první. Dle mého 
názoru, ta první by měla být velmi dobrá 
a známá, pak teprve by měly dle ní vznikat 
další. Vystudoval jsem hotelovou školu, obor 
marketingové komunikace a alespoň tak nás 
o budování brandu v našem oboru učili.“

Jaká je filozofie vaší restaurace? V čem 
je odlišná od ostatních stejné úrovně?
„Nebyl jsem bohužel u zrodu restaurace, 
takže prvotní vizi jsem nemohl ovlivnit. 
Nastoupil jsem až před 4 lety a tak s budová-
ním značky pracuji tak, jak byla od počátku 
nastavená. Mojí vizí je poskytnout hostům 
potěšení z jídla a servis takový, že si budou 
naši restauraci pamatovat. Základní odliš-

ností naší restaurace je však to, že přesto, 
že provedení jídel je špičkové, nepromítlo 
se v cenách. Dobrá kuchyně a prvotřídní 
obsluha, ovšem za přijatelné, nepřemrštěné 
ceny. Nosná myšlenka Blue Wagonu je tedy 
poskytnout hostům špičkovou kvalitu za ro-
zumnou cenu, a té se chci držet.“

Restaurace Blue Wagon  
dosáhla i hodnocení  
v prestižním Průvodci Michelin?
„Ano, naši špičkovou kvalitu kuchyně i ob-
sluhy dolaďuje Michelinské ocenění v le-
tech 2014 – 17. Máme však zcela jiný způsob 
vedení restaurace, nemáme typického šéf-
kuchaře, a tak jim zřejmě nezapadáme do 
tabulek. Pro nás je však důležitější, jak nás 
hodnotí hosté.“

Specializujete se na nějakou kuchyni?
„Směr naší kuchyně je mix české a francouz-
ské kuchyně. Blue Wagon nabízí moderní 
gastronomii tak, jak má vypadat. Vaříme 
z kvalitních, čerstvých a sezónních surovin, 

které zpracováváme šetrným způsobem. 
Přesto jsme zákazníky vnímáni jako fran-
couzská restaurace. Myslím, že je to dáno 
především způsobem servírování a celková 
prezentace restaurace jim tento pocit evoku-
je. Mezinárodní kuchyni pak můžete ochut-
nat především v poledne, ale ani tady neza-
pomínáme na jednoduchá česká jídla. Jsme 
v české kotlině a stravovací zvyklosti našich 
lidí tudíž nemůžeme ignorovat. K dobrému 
jídlu u nás pochopitelně doporučíme vhod-
né víno – nabízíme nejen česká, francouzská 
či španělská, ale především vína rakouská, 
jejichž výběr máme největší v Praze.“

Několikrát jste zmínil kvalitní obsluhu. 
Daří se Vám ji zajišťovat?
„I naše polední menu je koncipováno pro 
klienty, kteří hledají klidnější prostředí pro 

obchodní schůzku a kvalitní jídlo. Souhla-
sím s panem Pohlreichem, který někde řekl, 
že celkovou spokojenost hosta dnes mnoh-
dy ovlivňuje spíše obsluha, než špičkové 
kvalitní jídlo. Restauraci totiž odpustíme, 
když se jídlo trochu v nějakém směru ne-
povede, ale neodpustíme jí selhání obsluhy. 
Jídlo se dá opravit, vyměnit, neúčtovat, se-
lhání obsluhy se však opravuje daleko hůř. 
Pro úspěšný chod restaurace je nicméně 
kvalitní kuchyně základ, to je bez pochyb. 
Podle toho, jak na Vás obsluha působí, se 
při jídle cítíte. A proto je to tolik důležité 
i u toho pracovního oběda. Mohlo by to mít 
dopad i na jednání hostů mezi sebou. Co se 
ale týče obsluhy, snažím se mít na place lidi, 
kteří tu práci dělají rádi a mají z ní radost. To 
nelze úplně vychovat. Chci, aby v ní byl ob-
rovský podíl lidskosti, i když s profesionál-
ním chováním. U některých špičkových re-
staurací bývá cítit od obsluhy jakýsi odstup, 
rezervovanost, naškrobenost, a to mi vadí. 
Někdy zase obsluha přestřelí v tom, že hosté 
nechtějí být tolik oslovováni, chtějí mít sou-
kromí, ale to už je o citu daného číšníka či 
servírky. Já se obsluhu alespoň snažím vést 
tou cestou obyčejného selského rozumu.“

Je restaurace vhodná  
i pro pořádání firemních akcí? 
„ Naprosto. Rádi připravíme firemní setkání, 
business obědy, tiskové konference, even-
ty. Pro teambuildingové aktivity nabízíme 
řízené degustace s naším sommelierem 

nebo pro vás připravíme speciální akce na 
objednávku - zábavné párty, rauty, gala ve-
čeře a další. Celková kapacita restaurace je 
46 míst. Zajišťujeme pro akce i projektor 
a plátno. Nabízíme společnostem i tematic-
kou gastronomii, např. pro rakouskou firmu 
rakouské menu. Aktuální budou nyní firem-
ní vánoční večírky. Vytvoříme u nás i taneč-
ní prostor a spolupracujeme např. s jazzo-
vou skupinou a jinými hudebníky.

Ale jak už jsem zmiňoval, naše restaurace 
je ideální díky skvělé akustice a uspořádání 
i pro obchodní schůzky a nebo i tu roman-
tickou večeři…

Navíc svým blízkým, známým či obchod-
ním partnerům můžete darovat zážitek 
v naší restauraci. Dárkové poukazy zakoupí-
te u nás.“

Restaurace Blue Wagon byla poprvé otevřena hostům v říjnu 2012 a během své krátké existence si svou 
neotřelou kuchyní a vlídnou obsluhou získala srdce mnohých hostů. Je vyhlášená širokým výběrem vín a milou 
obsluhou. Blue Wagon naleznete na Královských Vinohradech, nedaleko od náměstí Míru. Světlý a vzdušný 
interiér vás osloví svou jednoduchostí a důrazem na detail. Ideální místo pro romantickou večeři, rodinné 
oslavy, svatby, firemní večírky či bankety.
Její kvality potvrdil i slavný Michelin, který Blue Wagon zařadil na seznam podniků doporučených k návštěvě. 
Server Tripadvisor restauraci udělil prestižní ocenění Certificate of Excellence 2014 - 2017.

Užijte si čas „být tady“...Motto:

BLUE WAGON nám více přiblížil manažer restaurace Daniel Mucha.

V případě zájmu nás kontaktujte: 
Restaurant BLUE WAGON

Uruguayská 19
Praha 2 - Vinohrady

telefon: +420 222 561 378
e-mail: rezervace@bluewagon.cz

www.bluewagon.cz
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Současnost značky Canon

Kancelářská tiskárna je v ideálním 
případě tichý společník, o jehož 
provozu ani nevíme, ale přitom 
na něm záleží značná část bezpro-
blémového provozu firmy. Canon 
na měnící se potřeby a nároky zá-
kazníků reagoval prostřednictvím 
série multifunkcí imageRUNNER 
ADVANCE, jejíž produkty poskytu-
jí vysoký výkon a kvalitní barevný 
výstup pro náročná kancelářská 
prostředí a jež získaly ocenění i od 
nezávislé laboratoře DataMaster 
Lab.

„Nároky na kvalitu, rychlost, bez-
pečnost a nízké náklady vzrůstají 
v segmentu tiskových zařízení 
úměrně s požadavky firem na 
digitalizaci a automatizaci pro-
cesů,“ popisuje současné trendy 
Jan Všetička, manažer společnosti 
Canon CZ. „Dnešní inteligentní 
multifunkční zařízení zvyšují pro-
duktivitu prostřednictvím zdoko-
nalených pracovních postupů pro 
dokumenty, poskytují intuitivní 
uživatelské prostředí, ale zároveň 
uchovávají firemní data v bezpečí. 
To z nich dělá zásadní součást kaž-
dého moderního pracoviště,“ říká 
Jan Všetička.

V případě multifunkcí imageRU-
NNER ADVANCE mohou díky jed-
noduchému ovládání pomocí ba-
revného displeje zařízení používat 
přesně podle svých potřeb všichni 
lidé z firmy – od skladu přes mar-
keting, produktové a obchodní 
oddělení až po vedení společnosti.

Jedním z témat, která dnes hýba-
jí společností, je bezpečnost dat. 
S přesunem aktivit do cloudových 
řešení vyvstává otázka, jakým způ-
sobem zajistit datové přenosy, aby 
odolaly i útoku hackerů, a nehrozil 
tak únik citlivých dokumentů do 
rukou neautorizovaných uživatelů.

„Společnost Canon proto vyvi-
nula unikátní systém UniFLOW 
Online Express, který umožňuje 
správcům povolit přístup k tiskár-

nám Canon pouze oprávněným 
osobám. Tím lze zabránit zneužití 
dat, protože funkce pro tisk, skeno-
vání, kopírování a faxování nejsou 
k dispozici neoprávněným zaměst-
nancům nebo návštěvníkům,“ vy-
světluje Jan Všetička. 

Systém UniFLOW Online Express 
zároveň umožňuje správcům sle-
dovat náklady na tisk, kopírování, 
faxování a skenování v organizaci, 
což usnadňuje správné přidělo-
vání nákladů jednotlivým uživate-
lům. Na webovém portálu systému 
se zobrazuje základní přehled o ak-
tuálním stavu tiskového prostředí 
v organizaci a lze zde také vytvá-
řet různé sestavy, které poskytují 
podrobné či souhrnné informace 
o uživatelích, zařízeních či hlášení 
za zvolené časové období. 

„Pro službu není třeba instalo-
vat žádný lokální server. Veškerá 
konfigurace a správa systému je 
k dispozici na cloudu a poskytuje 
administrátorům online nástroje 
pro vytváření reportů a ovládací 
panely systému,“ dodává praktické 
zkušenosti manažer Canon CZ.

Výjimečnou produktivitu multi-
funkčních kancelářských zařízení 
Canon potvrdila i nezávislá tes-
tovací laboratoř DataMaster Lab. 
Laserová multifunkce Canon im-
ageRUNNER ADVANCE C5535i 
zvítězila v kategorii Nejlepší pro-
duktivita v oboustranném režimu, 
oceněna byla i její produktivita 
při skenování. Další dvě ceny pat-
ří tiskárně Canon imageRUNNER 
ADVANCE C3525i, včetně vítězství 
v kategorii Nejlepší velikost skeno-
vaného souboru. Za rychlost při 
kopírování získala ocenění „Vyni-
kající“ multifunkce Canon image-
RUNNER ADVANCE C5540i.

Více informace o společnosti  
Canon Europe a Canon CZ  
jsou k dispozici  
na www.canon-europe.com  
a www.canon.cz

TŘIKRÁT PO SOBĚ OCENĚNÍ „ŘADA ROKU“

REPUTACE, 
KTERÁ MLUVÍ 
SAMA ZA SEBE

Buďte v obraze

www.canon.cz/generace3

TŘIKRÁT PO SOBĚ OCENĚNÍ „ŘADA ROKU“

REPUTACE, 
KTERÁ MLUVÍ 
SAMA ZA SEBE

Buďte v obraze

www.canon.cz/generace3

Moderní multifunkce umožňují  
jednoduchou správu i chytrou úsporu nákladů

Rychle naskenovat dokument a ihned jej 
bezpečně poslat do cloudu nebo operativně 
vytisknout soubor přímo z chytrého telefonu, 

nejen takové služby nabízejí moderní 
multifunkční zařízení.
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Hledáte skutečně SAVING? 

vrhneme řešení, vyvzorujeme, navrhujeme 
technické povedení. Vedle kreativců u nás 
sedí techničtí konstruktéři, kteří ihned tento 
kreativní nápad přetransformují do vyrobi-
telné verze. Výroba, tisk, tvarové zpracování, 
lepení, kompletace, balení - vše probíhá in-
-house. Realizujeme projekty od návrhu, přes 
vývoj a testování, výrobu až logistiku, napl-
nění stojanů zbožím a uskladnění, a o tom 
je právě ten SAVING, kterého se marketéři 
v současnosti stále dožadují,“ konstatuje Mar-
tin Zelenka a pokračuje představením firmy 
ECLIPSE PRINT. 

Optimální řešení pro každou zakázku
„V nepřetržitém provozu naší nové výrobní 
haly disponujeme ohromnou výrobní 
kapacitou a v kombinaci se zkušenostmi 
našich POS konstruktérů dokážeme okamžitě 
reagovat, optimalizovat náklady a předložit 
zákazníkům perfektní řešení. Naším úkolem 
je znát trh a vyhledávat nové technologie, 
materiály a výrobní postupy tak, aby 
klientovy výdaje nebyly vyšší, než je nezbytně 
nutné, a zároveň byl výsledek pokud možno 
nad očekávání. Vyhovět klientovi za všech 
okolností a nalézt optimální řešení pro 
každou zakázku je náš jediný cíl.“ 

Úspory papíru se odrazí v ceně 
POP materiálů i v šetrnosti k přírodě
„K optimalizaci zakázky výrazně přispívá i to, 
že máme vlastní výrobu vlnité lepenky. Vyro-
bíme si tedy materiál na výrobu vašeho stoja-
nu, paletového wrapu či paletového vystave-
ní přímo na míru. Umíme si doslova přes noc 
vyrobit přesný formát lepenky, tím minima-
lizujeme odpad a výrobek tím zlevňujeme. 
Dbáme také na ekologickou stránku výroby 

a šetrnost k životnímu prostředí. Splňujeme 
řadu přísných norem, certifikátů, nakupuje-
me papíry s FSC certifikací.“

Coopaking – další potenciál pro SAVING
„Výrobou náš servis klientům nekončí. 
Patří k němu i logistika, roztřídění, 
balení podle lokalit a umístění, instalace, 
fotodokumentace a reporting. Umíme 

pro klienta dodat stojany přímo na místo 
prodeje. Může nám dodat zboží do stojanů, 
my je naplníme a dodáme přímo na obchody. 
Tuto logistiku napřímo ocení ve svém 
důsledku nejen marketér, ale další jeho 
kolegové ve firmě – ušetří paletovné, náklady 
skladování, které mohou ve finálním součtu 
třeba zdvojnásobit cenu produktu

„Všude dnes marketéři používají slovo 
SAVING, moje doporučení je jediné: 
nehrnout to deseti kanály, překupy, složitými 
logistickými přesuny, ale jít nejpřímější 
cestou. Obrátit se přímo… na nás,“ dodává 
v závěru se smíchem Martin Zelenka.

Společnost ECLIPSE PRINT je přímý výrobce všech tiskovin, velkoplošné grafiky 
a trojrozměrných výrobků pro propagaci a místo prodeje. V tomto oboru vznikla firma 
jako jedna z prvních a dodnes patří zakládajícím vlastníkům.

Intenzivní prací se jim podařilo vybudovat 
nejen vlastní výrobní závody, ale především 
firmu, která dnes dokáže koncovým 
zákazníkům nabídnout „kompletní službu-
řešení“ v oblasti POS. Tento rok pak byla 
dokončena nejmodernější výrobní hala se 
špičkovými technologiemi v Uhříněvsi, kde 
je zároveň sídlo společnosti.

Firma zahájila výrobu v roce 1991 na jed-
nom z prvních digitálních tiskových stro-
jů, které se objevily na trhu. Postupně byly 

otevřeny zahraniční pobočky na Slovensku, 
v Maďarsku, Polsku a později pak v Rakous-
ku a Německu. Digitální technologii doplnil 
sítotisk a později offset. K původně vyrábě-
ným billboardům a dekoracím přibyly po 
roce 2000 také trojrozměrné POS produkty. 
Současný stav čtyř výrobních závodů v Če-
chách, Polsku, Slovinsku a Maďarsku a ob-
chodních zastoupení v Německu, Rakousku, 
Itálii a Chorvatsku je stabilní více než 15 let.

Není třeba prostředníků 
„Pro koncové zákazníky bylo dříve běžným 
zvykem obracet se na agentury, které služby 
a výrobky následně nakupovaly u nás 
a těmto svým zákazníkům je pak dodávaly 
s patřičným příplatkem jako „komplexní 
řešení“, říká Martin Zelenka, obchodní 
ředitel společnosti Eclipse print.

Dnes je však doba jiná, byť důvod, proč 
se marketingoví manažeři na agentury 
obracejí, je podobný – nemají čas řešit, 
kdo to vyrobí, hledat spolehlivé, flexibilní 
a zároveň cenově nejvýhodnější dodavatele 
jednotlivých kroků.

Očekávají nápad, kreativu, následně 
zajištění výroby, logistiky až po případné 
umístění v místě prodeje od jednoho 
dodavatele. Vývoj našeho oboru, technologií 
a množství produktů na podporu prodeje 
zejména v oblasti FMCG se ubírá takovým 
tempem, že ho lidé z agentur nemohou při 
nejlepší snaze kopírovat a přestávají být 
těmi, kdo mohou koncovému zákazníkovi 
poskytnout nějakou přidanou hodnotu. Je 
mezi nimi jen málo lidí, kteří mají technické 
a technologické informace na takové 
úrovni, aby mohli klientům nabízet pro ně 
to nejvhodnější řešení.

Odborníků, kteří znají do důsledků 
nejnovější trendy a technologie, je v současné 
době obecně na tomto poli žalostně málo. 
Naopak naše společnost má dnes již přesah 
do poradenství klientům a servisu na klíč. 
Naši odborníci mohou být právě těmi, kdo 
koncovým zákazníkům ušetří čas a nabídnou 
komplexní řešení na míru. Zároveň 
můžeme dodat přidanou hodnotu zakázce, 
která u prostředníka chybí. Díky našim 
každodenním zkušenostem s realizacemi 
zakázek máme za ty dvě desítky let, nebojím 
se neskromně říct, obrovské know-how,“ 
vysvětluje Martin Zelenka.

Přímá komunikace
„Co přinese zákazníkovi, když se obrátí pří-
mo na nás a vynechá agenturu?“ shrnuje 
výhody Martin Zelenka. „Za prvé se zrychlí 
komunikace, odpadne mnoho zbytečných 
emailů, na dotazy koncového klienta odpo-
víme ihned a erudovaně. Nejvíce našich zá-
kazníků je z oblasti rychloobrátkového zboží, 
je to zkrátka celé o rychlosti, my stíháme, 
máme non stop provoz. Naše zkušenosti nám 
také ukazují, že korporáty spolu dostatečně 
komunikačně nespolupracují na mezinárod-
ní úrovni. Díky tomu, že máme výrobu v re-
gionech Polsko, Maďarsko a Slovinsko a pra-
cujeme pro klienty v těchto zemích, můžeme 
českým zákazníkům předložit inspirace z na-
šich archivů a sdílet tak s nimi různá řešení 
paletových dekorací, stojanů, vystavení, po-
užití POS materiálů. Bez prostředníka se vý-
robek marketérovi pochopitelně také zlevní. 
Snižuje se chybovost, protože v komunikaci 
přes další lidi mnohdy vznikají nedorozumě-
ní. Díky letitým zkušenostem můžeme nabíd-
nout klientům přesně to, co by pro ně bylo 
přínosem. Všichni víme, že marketingoví 
manažeři nemají čas a všechny tyto vyjmeno-
vané aspekty jim mohou pomoci. Zákazník 
k nám zkrátka může přijít s ideou, my mu na-

Martin Zelenka,
obchodní ředitel společnosti Eclipse print.

Martin Zelenka • zelenka@eclipse-print.com
www.eclipse-print.cz

3D vizualizace Tvorba mock-up makety Výroba a dokončovací práce Balení, logistika Instalace, merchandising...
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Historie značky MORA Firemní školky

Firemní školky
spokojený zaměstnavatel, rodiče i děti

Značka MORA se zrodila v roce 1825 a zlatou 
éru odstartovala následná výroba kamen Me-
teor. O velkém úspěchu svědčí i fakt, že jich 
bylo prodáno nejen v tuzemsku, ale i za hra-
nicemi jeden milion kusů. 

Zboží pro domácnost začala MORA vyrábět 
pár let poté. Hlavní byly klasické ruční mlýn-
ky na maso zvané masořezky, ale i odšťavňo-
vače a mlýnky na strouhanku a mák. První 
plynový sporák pochází z roku 1919 a plyno-

vé spotřebiče jsou tím sortimentem, který 
značku MORA nejvíce proslavil. 

Ve 40. letech přichází další pomocník pro 
moderní hospodyňku, a to bezkompresoro-
vá absorpční chladnička. Pračka, jak ji známe 
dnes, nebyla v padesátých letech samozřej-
mostí, zavádí se výroba plynových automa-
tických praček Moretta a byla určena do spo-
lečných prádelen v činžovních domech. Byla 
plně automatická s elektrickým pohonem 

a plynovým ohřevem vody. V jednom pra-
cím cyklu vyprala 3 až 5 kg suchého prádla 
za 75 minut. V 70. letech byla poprvé zahá-
jena výroba kombinovaných sporáků, které 
si velmi rychle získaly značnou oblibu, a to 
především díky své jednoduché konstrukci 
a snadnému ovládání. 

MORA plná života 
Dnes MORA nabízí vše od vestavných spo-
třebičů, sklokeramických desek, trub, přes 
chladničky, mikrovlnné trouby, myčky až po 
odsavače par či sporáky. Nechybí ani řada 
malých domácích spotřebičů. 

MORA ke 100. výročí republiky
K neopakovatelnému 100. výročí si značka 
MORA připravila pro zákazníky dárky, které 
stály za to. Díky dlouholeté tradici MORA 
své zákazníky dobře zná, komunikuje s nimi 
a dokáže výrobky přizpůsobit jejich požadav-
kům a životnímu stylu. Nejen že během listo-
padu mohli na www.mora.cz vyhrát každých 
14 dní malé domácí spotřebiče, ale navíc po-
kud si kuchyň vybavili varnou deskou, trou-
bou a myčkou z portfolia produktů MORA, 
získali vestavnou mikrovlnou troubu VMT 
312 X v hodnotě 4 990 Kč zdarma. 

A aby toho nebylo málo, ve spolupráci s Ná-
rodním technickým muzeem v Praze značka 
MORA připravuje interaktivní výstavu, kde se 
můžete do konce června 2019 vidět nejstarší 
kamna, sporáky, pračku a další. Oproti tomu 
bude i vystavena nová generace spotřebičů, 
tak abyste vše měli v kontrastu s minulostí. 
Navíc můžete například zvěčnit svou zatím 
největší životní událost na historickou časo-
vou osu značky a být i nadále její součástí.

Více na www.mora.cz

V letošním roce slaví naše země významné výročí. Uplynulo 100 let od vzniku samostatného Československa.  
28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich dějin. Světlá období střídaly doby temna. Je toho mnoho, čím si musela naše 

krásná země za uplynulé století projít a jaké osudy si museli prožít její občané. Pojďme se společně podívat na to, jak těžké, 
nebo naopak pro ně lehké to měly naše prababičky v péči o rodinu. S tím vším jim pomáhal vývoj moderních spotřebičů pro 

domácnost. A právě značka MORA patří k nejstarším původním československým značkám a je zde již skoro 200 let. 

P L N Á  Ž I V O T A  O D  1 8 2 5

Víte, jak vařily naše babičky?
Podívejme se do historie původní 
československé značky spotřebičů MORA

Slavná kamna Meteor

1919 / Mlýnky na strouhanku a masořezka

1919 / První plynový sporák

1938

Mora Moretta

40. léta / absorpční chladnička

Vzhledem k poměrně složité legislativě však 
může konkrétní realizace pro firmu předsta-
vovat běh na dlouhou trať s velmi nezřetel-
ným koncem, který je zamlžován dlouhou 
řadou zákonů, vyhlášek, nařízení a norem, 
které často není jednoduché dodržet. To ale 
není důvod, proč se myšlenky na vybudování 
vaší firemní školky vzdát. Společnost Firem-
ní školky je připravena Vám s tímto krokem 
kompletně pomoci…

V rámci programu Firemní školka zajistí 
pro Vaši společnost kompletní realizaci fi-
remní péče o děti Vašich zaměstnanců.

Společnost byla založena v roce 2008 s cílem 
pomáhat při slaďování osobního a pracov-
ního života rodičů s předškolními dětmi. 
Autorem myšlenky je Mgr. Martin Navrátil, 
jednatel společnosti.. Po té, co se přestěhoval 
do obce za Prahu nebylo jeho dítě přijato do 
státní Mateřské školy. Potřeboval vyřešit svoji 
rodinnou situaci a tak založil první školku. 
Po čase následovalo výběrové řízení na pro-
vozování firemní školky. Tak vznikla první fi-
remní školka společnosti, která úspěšně fun-
guje doteď. V roce 2011 do firmy přistoupila 
Ing. Jolana Jakoubková, současné výkonná ře-
ditelka. Ta s sebou přinesla cenné zkušenos-
ti z chodu a uvažování korporátních firem, 
protože v managementu jedné z nich dříve 
tím působila.

V současnosti je společnost jedním 
z leadrů v oblasti předškolní péče. Za deset 
let fungování prošlo jejich zařízeními více 
než 1000 dětí ve věku 1-7 let. Školky nejen 
provozují, ale budují je na klíč. Firemní škol-
ky budují své provozy obvykle rekonstrukcí 
stávajících prostor přímo v dané společnosti, 
případně v modulární stavbě v blízkém oko-
lí. Mají za sebou řadu realizovaných projektů. 

•  Firemní školka Českomoravské stavební  
spořitelny PampeLiška 

•  Mateřská škola Akademie věd ČR 
•  Mateřská škola Pobřežní 

(sdílená školka J&T, KPMG, Total ..)
•  Mateřská škola Zámecká školička
•  Pigy školka Most společnost Lagardere 
•  Mateřská školka Ministerstva zahraničních věcí ČR
•  Firemní školka Magnetka Liberec
• Firemní školka skupina ČEZ Watík

Jaké jsou výhody firemní školky
V naší republice máme nejnižší % zaměstna-
ných žen s dětmi předškolního věku. Jednak 
je to absencí zkrácených úvazků, ale jedním 
z hlavních důvodů je, že zkrátka děti nema-
jí kam dát. Firemní školky jsou tedy ideální 
formou podpory zaměstnavatele při souhře 
pracovního a rodinného života a představují 
zjednodušení návratu matek či otců z rodi-
čovské dovolené. Nespornou výhodou je 
také umístění školky v areálu zaměstnavatele 
nebo poblíž a flexibilní otevírací doba, kte-
rou lze přizpůsobit pracovní době zaměstna-
vatele. Další výhodou je možnost do zařízení 
umístit dětí mladší tří let. Navíc jde o rodinné 
prostředí s možností užší spolupráce s rodi-
či. Také variabilita kroužků v provozní době 
školky je nasnadě. Společnost Firemní školky 
je také schopna školku zařadit a vést v Rejs-
tříku škol a školských zařízení MŠMT, což 
představuje výhodu státní dotace a možnost 
docházky předškoláků bez dalšího přezkušo-
vání. Společnost má však i zkušenosti s čer-
páním dotací Evropských sociálních fondů 
poskytované MPSV na vybudování a provoz 
dětských skupin. To vše můžete získat.

Povídej a Přečti
U zřízení a provozování firemních školek 
se ale společnost nezastavila. V rámci svých 
předškolních zařízení se snaží děti zapojit do 

aktivit, které podporují soužití, pospolitost 
a pomoc mezi lidmi.

„Jsme rádi, že jsme byli v roce 2012 u zro-
du projektu „Povídej“ s naší školkou Pam-
peLiška a organizací Mezi námi o.p.s.,“ říká 
Jolana Jakoubková. „Od té doby se i další 
naše školky zapojily do projektu a účastní se 
krásných setkání se seniory či lidmi s mentál-
ním a kombinovaným postižením. Společně 
při setkáních cvičí, tančí, zpívají i vytvářejí 
krásné výrobky. Do některých školek dochá-
zí pravidelně čtecí pohádkové babičky či dě-
dečkové.“ 

Vize společnosti Firemní školky
„Naší vizí je budovat centra denní péče, kde 
přirozeně dochází k propojování dvou zá-
jmových skupin, které se sice nacházejí na 
rozdílné straně života, avšak vzájemně jsou si 
nepochybně přínosem,“ vysvětluje jednatel 
společnosti Mgr. Martin Navrátil. „Chceme 
Vám také představit náš nově založený Na-
dační fond Senior Inn. Věříme, že tyto naše 
aktivity obohacují všechny zúčastněné, při-
spívají ke sblížení všech generací a dělají náš 
technický svět laskavější.“

Přáním snad každého z nás je být zdravý a zů-
stat mladý nebo alespoň nestárnout příliš 
rychle. Ne všechna přání se však bohužel spl-
ní… Posláním Nadačního fondu Senior Inn je 
nabídnout všem, kteří jsou zdravotně znevý-
hodněni nebo chtějí i v seniorním věku žít 
aktivně, pomoc a umožnit jim plnohodnotně 
a důstojně trávit čas. 

Všechny projekty společnosti Firemní školky 
s.r.o. mohou firmy zahrnout do svých aktivit 
společenské odpovědnosti firem.

www.firemniskolky.cz
info@firemniskolky.cz
tel.: 605 799 799

Firemní péče o předškolní děti je plusem každého zaměstnavatele, který 
chce přilákat kvalitní zaměstnance. Na první pohled jednoduchá úvaha pro 
vybudování firemní školky ….



V současnosti je GuruMarketing agenturou, 
která rozvíjí byznys přes 200 klientům, men-
ším živnostníkům, nadnárodním společnos-
tem, a to jak v České republice, tak i v zahra-
ničí. V tuto chvíli je GuruMarketing malý tým 
s velkými ambicemi na rychlý růst. Vypraco-
val se ze skromných prostor na Praze 10 na 
prestižní adresu v centru Prahy v blízkosti 
sídel společností, jako je Google či Seznam. 
Nejlépe se v této neformální agentuře uplat-
ní pozitivní kolegové, kteří jsou pracovití, 
nechybí jim nadšení pro věc a chuť přichá-
zet s novými nápady. Na oplátku zde najdou 
vždy individuální přístup, otevřenost v ko-
munikaci, podporu dalších kolegů, a hlavně 
velké možnosti v oblasti vzdělávání a osob-
ního růstu. Jak uvádí HR specialista Guru-
Marketing Alena Adamovská: „V současnosti 
hledáme juniorní kolegy s velkou chutí se 
učit novému. Zároveň se u nás dobře uplatní 
i senioři, kteří jsou již v oboru profíky. Dá se 
říci, že všeobecně hledáme lidi, kteří „chtějí“, 
protože pokud je člověk opravdu dostatečně 
zapálený pro svou práci, odborné znalosti 
u nás získá velmi rychle.“

Takovým kolegou je třeba Roman Mišák, kte-
rý nastoupil do agentury před 2lety na pozici 
PPC specialisty. Jak sám říká: „V tom období 
jsem spravoval své portfolio klientů převážně 
v Google Adwords a Skliku. Postupem času 
jsem dostal od Lukáše příležitost pracovat 
jako Account manager. Tato práce mě začala 
bavit už i proto, že jsem měl vždy rád pořad 
„den D“, kde vystupovali před investory nej-
různější podnikatelé se svými obchodními 
plány a prezentovali své business vize. Rád 
jsem se vžíval do role investorů, kteří měli 
možnost nahlédnout do široké škály oborů 
a podnikatelských nápadů. Řeším s klienty 
jejich obchodní cíle, rozpočty a marže. Je 
pro mě fascinující, že díky této práci mám 
možnost nahlédnout do široké škály oborů 
a podnikatelských nápadů. Zároveň mě baví 
spojitost analytiky, komunikace a naslouchá-
ní potřebám klienta a zároveň sdílení po-
znatků a předávání zkušeností. Komunikace 
se zahraničními klienty je další kostičkou do 
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Za nejdůležitější věc  
však jednoznačně považuji 
sdílení poznatků a zkušeností  
s kolegy ve firmě.

Roman Mišák: 

Pomáháme růst firmám
i vlastnímu týmu

V minulém vydání našeho časopisu jsme Vám představili jeden mladý brand - Gu-
ruMarketing. Je to start up, výkonnostní marketingová agentura, která nabízí služby 
v oblasti online marketingu. Při zrodu agentury stál jen jeden člověk, Ing. Lukáš 
Jančík, který byl přesvědčený, že výkonnostní online marketing lze dělat také jinak, 
než jak jej praktikují korporátní společnosti. Zakladatel společnosti a jeho tým jsou 
bývalí zaměstnanci z korporátu, kde se starali o PPC kampaně klientů. V rámci to-
hoto oboru viděli obrovský prostor v oblasti kvality PPC kampaní, protože když dva 
dělají totéž, není to to samé…

www.gurum.cz

Mimo práce v Gurumu jsou mojí 
velkou vášní rychlá auta.

skládačky, která kompletně zapadá a zvyšuje 
náš rozhled při globálním vývoji trhu.“

„Za svou největší devizu v rámci obchodu po-
važuji své bohaté zkušenosti z optimalizace 
PPC kampaní. Díky těmto znalostem dokáži 
v roli account managera klientům vymyslet 
účinnou strategii a doporučit systémy, které 
jsou již ověřené a u kterých vím, že klientům 
přinesou výsledky. Při výběru strategie hraje 
roli nespočet faktorů, např. zda je daný sor-
timent spíše pro mladší segment nebo starší 
část populace. Také se to odvíjí od toho, zda 
se jedná o e-shop, služby nebo třeba propaga-
ci kamenné prodejny. Dále jsou pak produk-
ty, které mají větší potenciál na zbožových 
srovnávačích než v PPC systémech, a někde 
zase nejlépe fungují sociální sítě nebo ná-
kupní galerie.“

„Před začátkem spolupráce ve firmě Guru 
Marketing jsem studoval marketing na vy-
soké škole. Při praxi v posledním semest-
ru studia jsem měl téma online propagace 
stavebního veletrhu. V té době jsem prvně 
„přičichl“ k PPC reklamě, konkrétně v systé-
mu Sklik. Tehdy to bylo formou samostudia, 
kdy jsem měl v podstatě volnou ruku a vše se 
učil metodou pokus – omyl. S odstupem času 
jsem uznal, že se to s reálnou prací PPC spe-
cialisty nedalo srovnat a znal jsem opravdu 

jen malý zlomek informací z tohoto oboru. 
Nicméně v té době jsem si již uvědomoval, 
že by to mohlo být to pravé v budoucí volbě 
pracovního zaměření."

„Díky tomu, že je GuruMarketing stále start-
-up, máme přesah i do jiných oborů. Pokud 
tady člověk začne dělat „PPCčka“, má mož-
nost se neustále vzdělávat. Máme tady např. 
certifikace Google Partner Premier, což je 
nejvyšší ocenění od Googlu. Zúčastňujeme 
se pravidelně edukativních setkání Google 
Partners Elevator, Google round table apod. 
Také se potkáváme na různých eventech 
s lidmi ze Seznam.cz, Heureka a každou 
chvilku jedeme do Brna ohledně prohloube-
ní znalostí XML feedů a „biddovacích nástro-
jů“ pro zbožové srovnávače. Za nejdůležitější 
věc však jednoznačně považuji sdílení po-
znatků a zkušeností s kolegy ve firmě. Člověk 
tady nahlédne do PPC problematiky, zároveň 
i do principů zbožových srovnávačů a má 
také feedback z obchodního oddělení anebo 
třeba do poznatků tvorby streetview či grafi-
ky. Každý se tedy časem může profilovat tam, 
kde je mu to osobnostně nejbližší a kde ho to 
nejvíc naplňuje.“

„Pro mě osobně je nejmilejší zkušeností to, 
kdy dosah naší reklamy ovlivní klienta na-
tolik, že se musí kvůli zvýšenému prodeji 
přestěhovat do větších prostor, protože už 
není schopen řešit skladování a vzrůstající 
logistický odbyt zboží. Což se nedávno stalo 
u jednoho z našich klientů. V tu chvíli se i do-
slovně naplnilo naše hlavní krédo „Pomáhá-
me firmám růst“.“

A zakladatel agentury k tomu dodává: „Když 
jsem zakládal naši agenturu, věděl jsem, že to 
zvládnu. Ale nezvládl bych to, kdybych neměl 
silnou vnitřní motivaci, vytrvalost a neobklo-
pil se správnými lidmi, kteří mě v mé vizi do-
kázali podpořit.“
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„Musíš se naučit se učit,“ řekla maminka. 
„A jak se to mám naučit, když se učit 
neumím,“ zeptal se syn.

(rozhovor maminky a 10letého MiND chlapce)

Nadané dítě v běžné škole trpí. Stále se ptá: 
"Jak? Proč?" Často vyrušuje, nudí se a pak zlo-
bí. Se spolužáky si moc nerozumí. Co s tím?

Odpověď výstižně definovala prof. Erika Landau  
v knize Odvaha k nadání: „U dětí, jejichž 
konstruktivní schopnosti nejsou 
podporovány, vyvstává nebezpečí, že svou 
inteligenci využijí pro destruktivní cíle.”

V ČR bylo dle statistických údajů v roce 2017 
ve věku 5-18 let cca 220 000 dětí s IQ vyšším 
než 115, z nich cca 44 000 dětí s IQ vyšším 
než 130. Tyto děti jsou pro český národ ho-
tovým pokladem, našimi budoucími leadery, 
v mnoha případech však často podceňova-
ným a nevyužitým potenciálem. Potenciálu 
jejich vysoké inteligence totiž „ubírají“ pro-
blémy v sociálně-emoční oblasti. A právě pro-
to tisíce z nich nejsou vůbec identifikované, 
ba naopak, dle projevů chování některých 
z nich jsou poměrně často označované jako 
„zlobivci, nevychovanci, problémoví, s poru-

chou chování, apod.“ Označujeme je „MiND“ 
(intelektově nadané, s myšlením i pocity 
jinak, s „divným“ chováním, ...). A tak jako 
děti fyzicky či duševně hendikepované, s po-
ruchou autistického spektra, s ADD / ADHD, 
s dys-poruchami, apod. vyžadují specifický 
přístup ve výuce, tak také MiND děti mají 
specifické vzdělávací potřeby.

Proto v roce 2014 vznikl Qiido, nadační fond, 
za jehož myšlenkou stojí a ho založila Miriam 
Janyšková.

Qiido podporuje vzdělávání a rozvoj IQ i EQ 
dětí s nadprůměrným a mimořádným inte-
lektovým nadáním, tzv. MiND - dětí, které 
myslí jinak! Qiido totiž usiluje o vybudování 
uceleného programu s komplexním a sys-
tematickým přístupem ke vzdělávání, péči 
a rozvoji MiND v ČR, který bude respektovat 
a relevantním způsobem naplní specifické 
potřeby MiND ve škole i doma (v rozvoji 
rozumového potenciálu - IQ, v posílení so-
ciálně-emoční inteligence – EQ a v podpoře 
vrozeného talentu). Protože právě díky po-
chopení, porozumění, respektu a vyzdvihnu-
tí jejich “jinakosti” se mohou stát šťastnými 
a úspěšnými experty svého oboru. 

Základním školám Qiido pomáhá nastavit 
a implementovat vzdělávací koncepci těch-
to žáků, přináší systematičnost a know-how 
v pedagogické identifikaci, v metodách a for-
mách výuky MiND, v přístupu a komunikaci 
s MiND žáky, odbornou kontinuální supervi-
zi a mentoring (Qiido Na míru), poskytuje 
programy s akreditací MŠMT pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků v této ob-
lasti (Qiido Akademie). 

Pro rodiče i učitele Qiido zajišťuje diagnos-
ticko-poradenský systém pro včasnou iden-
tifikaci IQ + EQ a individuální konzultace 
v pedagogicko-psychologické i právně-legis-
lativní oblasti (Qiido Poradna); jsou k dispo-
zici kurzy EQ (Qiido Klub) ke zvýšení sociál-
ně-emočních kompetencí dětí, jejich rodičů 
i učitelů. Komunikace a zvyšování povědomí 
o tématu MiND je realizováno prostřednic-
tvím konferencí pro odbornou (Qiido Setkání 
škol) i laickou veřejnost (Qiido Konference).

Qiido spolupracuje s firmami v rámci spole-
čenské odpovědnosti firem. Na úrovni celo-
národní i regionální neustále hledá spolehli-
vé donátory i partnery se srdcem a zápalem 
pro podporu a rozvoj MiND. Takové, kteří 
s Qiidem budou sdílet vizi a chtějí se připojit 
k naplnění hlavního cíle Qiida.

Cílem je dosáhnout, aby do roku 2021 
byla v každém kraji ČR alespoň jedna part-
nerská základní škola, která bude v souladu 
s Qiidem navrženou vzdělávací koncepcí 
rozvíjet vědomosti i sociálně-emoční doved-
nosti dětí myslících jinak a která se po 3 škol-
ních letech stane školou mentorskou dalším 
školám regionu. V současné době je Qiido 
v kontaktu s 27 školami v ČR, z nichž blíže 
spolupracuje s 13 z nich v 9 krajích ČR.

Více na qiido.cz či facebook.com/qiido.cz

Podpora vzdělávání
Mimořádně intelektově
Nadaných Dětí

MYSLÍME JINAK

Osobnostní profily MiND

Vysočina představuje novinky pro 
pořadatele konferencí a firemních akcí
Nový katalog konferenčních zařízení na Vysočině, nový webový portál www.vysocina-konference.cz nebo 
jedinečný Ájurvédský pavilon v resortu sv. Kateřiny v Počátkách. To jsou největší novinky konferenčního 
turismu na Vysočině pro rok 2019, které pro firemní klientelu chystá Vysočina Convention Bureau i samot-
ní poskytovatelé služeb. Když propojíte kvalitní služby, ideální umístění Vysočiny ve středu České repub-
liky a její skvělou dostupnost, potvrdíte si, že tento čistý kraj je skvělou volbou pro pořádání konferencí, 
seminářů, firemních setkání nebo eventů. Neváhejte a najděte to pravé pro vás, ať už hledáte ideální 
místo pro vánoční večírek nebo odbornou novoroční konferenci.

Vysočina

S významnými novinkami pro pořadatele 
konferencí a firemních akcí pro rok 2019 při-
chází Vysočina Convention Bureau. Vydává 
nový katalog, ve kterém mimo jiné najdete 
aktualizované údaje o místech vhodných pro 
korporátní akce i přehled nově otevřených 
zařízení.

„Novinkou je také webový portál www.vy-
socina-konference.cz, kde všichni zájemci 
najdou přehledný seznam konferenčních 
míst na Vysočině, praktický filtr pro vyhle-
dávání toho správného místa pro danou 
příležitost a nechybí ani poptávkový for-
mulář, prostřednictvím kterého jednoduše 
kontaktujete vybrané zařízení z webu,“ 
přibližuje Jana Caklová z Vysočina Conven-
tion Bureau.

Příjemné změny chystají i poskytovatelé slu-
žeb v oblasti konferenčního a incentivního 
cestovního ruchu na Vysočině. Věděli jste, že 
Počátky na Pelhřimovsku jsou kolébkou Ájur-
védy v Česku? V Resortu svaté Kateřiny do-
stavují jedinečný Ájurvédský pavilon, který 
by se měl návštěvníkům otevřít v roce 2019. 
Ojedinělá záležitost v Česku, ale i v celé Evro-
pě bude místem pro terapie a procedury této 
tradiční indické medicíny poskytované na té 
nejvyšší úrovni. Další novinky najdete na no-
vém webu www.vysocina-konference.cz.

Kancelář Vysočina Convention Bureau 
vám poskytne pomocnou ruku při zabez-
pečení hladkého průběhu MICE akcí. Podá 
podrobné informace o nabídce konferenč-
ních a meetingových prostor, incentivních 
programech a o infrastruktuře, zprostřed-

kuje kontakt s poskytovateli služeb a zajistí 
prohlídku míst vhodných pro konání akce. 
Kromě toho sama organizuje informační ces-
ty pro odborníky a pořadatele eventů. Veške-
ré nabízené služby jsou poskytovány zdarma. 
Posláním Vysočina Convention Bureau je 
zvýšení povědomí o možnostech a profesi-
onálních službách, které destinace Vysoči-
na v MICE oblasti nabízí. Kancelář vznikla 
v roce 2014 a od začátku svého působení je 
členem Czech Convention Bureau.
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Ing. Miriam
Janyšková, MBA
mjanyskova@qiido.cz
+420 606 719 778
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+420 499 861 222
www.hotelhorizont.cz

...vydatná nabídka služeb našeho hotelu 
a vždy vlídný personál. 
Tak neseďte za pecí 
a nechte se hýčkat v Peci :-) 

Nejen skvělé 
lyžování...

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

ego!_210x280_10|18_repro.indd   1 12.10.18   10:54

Pivovar Chroust se na české pivovarské scéně objevil v prosinci 2016. Hned první pivo, 
které pod touto značkou vzniklo, udalo jasný tón tohoto nově vzniklého projektu.

Chocolate-Coconut Stout rozhodně nepatřil 
k pivům, které si nováčci mezi minipivovary 
zvolí jako svoji prvotinu. Bylo to něco jiného, 
smělého a kreativního. Ani samotný koncept 
pivovaru nepatřil a dodnes nepatří k něče-
mu úplně běžnému. Pivovar Chroust totiž 
nikde fyzicky nenajdete. Jedná se o koncept 
tzv. létajícího pivovaru, tedy pivovaru, který 
funguje na kontraktní bázi a pronajímá si od 
ostatních pivovarů volné kapacity, které vyu-
žívá pro svou vlastní produkci. Vlastní recep-
tury, kontrola piva ve všech fázích, logistika, 
design značky a osobní kontakt s hostinský-
mi a zákazníky. Vaří v pivovarech, které samy 
vytváří špičkové produkty, kvalita je tedy pr-
votřídní. 

Kdo za tímto projektem stojí? Jsou to Jirka 
a Karolína Chroustovští, takže je jasné, kde 
se vzal název Pivovar Chroust. Karolína stu-
dovala několik let Potravinářskou fakultu 
na Vysoké škole chemicko-technologické. 
Zde měla možnost objevit kouzlo jednoho 
z nejhezčích českých řemesel – vaření piva. 
Ze zájmu a nadšení se později stala obživa. 
Paralelně začala s dálkovým studiem na Pod-
skalské, vyhlášené pražské školy pro sládky. 
Její první praxe v plzeňském pivovaru 
Raven, který patří mezi českou mini-
pivovarskou špičku, se protáhla na 
skoro dvouletou spolupráci, kdy si 
Karolína mohla práci sládka plně 
osvojit. 

Jirka Chroustovský měl cestu k pivovarství 
s pořádnou oklikou. Jako student Vysoké 
školy ekonomické vycestoval na svá magist-
erská studia v oboru Bankovnictví a finance 
do Lichtenštejnska, následně i na půl roku 
do Šanghaje. Po návratu do Čech však v kor-
porátním bankovnictví nezůstal dlouho. Tou-
ha po vlastním podnikání byla silnější, a když 
vám doma sedí sládková a sám jste pivním 
nadšencem, projekt pivovaru se nabízí sám. 
Za jeho přičinění si Pivovar Chroust nejen 
vybudoval skvělou reputaci, ale hlav-
ně pevné místo mezi nejlepšími pi-
vovary, včetně pravidelné účasti na 

zahraničních pivních festivalech.

Dva velcí nadšenci bez kapitálu, myšlenka 
na vlastní pivovar, touha realizovat vlastní 
nápady pod svou značkou. Tohle všechno, 
a hlavně skvělá situace na pivovarské scéně, 
kde byla velké žízeň po nových neokouka-
ných pivních stylech, nevšedních ingredi-
encích a poctivém provedení, nahrála velmi 
hladkému rozjezdu Pivovaru Chroust. První 
várky byly občasné, jen po jednom či dvou 
tisících litrech. Velká poptávka po pivu 
od Chroustů však předčila očekávání a po 
prvním roce, kdy jejich výstav činil asi 350 
hektolitrů piva, se v tom letošním roce uvaří 
1000 hektolitrů. 

Mango Milkshake IPA, Nitro Coffee Stout, 
Dark Imperial Blueberry Berliner Weisse. 
Ano, to jsou opravdu piva! Rozhodně ne fád-
ní, ale s pořádnou dávkou originality, něco, 
co překvapí a nadchne nejen pivní nadšen-
ce. V pivech tohoto pivovaru najdete exotic-
ké ovoce jako mango nebo mučenku, prémi-
ovou kávu nebo různé druhy koření. Hlavně 
však co nejčerstvější a pořádné štědré dávky 

chmele ze zahraničí, který definuje 
dnes tolik vyhledávaný pivní styl IPA. 

Tohle pivo vás rozhodně nenechá lho-
stejnými a budete se vždy těšit na 

nové kousky tohoto pivovaru.

Ing. Roman Jirásek, MBA

Pivo s nápadem

Jiří Chroustovský
pivochroust, s.r.o.

tel.: +420 731 088 184
info@pivochroust.cz

www.pivochroust.cz
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Newcast

Věříme obsahu založeném na datech

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

G011_18_01_LLML_Inz_210×280_CZ.indd   1 20.2.2018   11:52:26

Velký důraz klade agentura především na 
produkci pro sociální média. Nabízí své služ-
by v oblastech kreativity a digitální produk-
ce, foto a video produkce i třeba influencer 
marketingu. Ke každému klientovi přistupu-
je individuálně a aktivně využívá spolupráce 
se sesterskými agenturami – ať už mediálním 
Zenithem, nebo výkonnostním Performic-
sem či datovým Kindredem. Zároveň všech-
ny kampaně vznikají ve spolupráci všech 
kreativců, copywriterů a account managerů, 
takže si klient může být jist, že pro něj vybírá-
me ty nejlepší nápady a strategie.

Jak vidí práci a další plány 
sama ředitelka Kristina Sedeke?
„Newcast je podle mě velmi zajímavá agen-
tura v tom, že se odštěpila od mediální agen-
tury a spojila se s kreativní agenturou. To tu 

agenturu vystihuje. Spojuje analytický po-
hled na věc s kreativitou. V tomto duchu chci 
vést agenturu a pokračovat dál. Historicky se 
tu většina projektů takto odvíjela a dává mi to 
smysl i do budoucna. 

Agentura je velmi mladá. I průměrný věk 
lidí je tu mladý, většinou je nám všem okolo 
30. Od toho se odvíjí i způsob práce s formá-
ty a digitální produkce. Obecně si držíme 
slušný standard grafických výstupů, solidní 
základ u nás má i motion design a 3D grafika, 
kterou chceme ještě více do projektů zahrno-
vat. Baví nás také vlastní foto a video produk-
ce a spolupráce s influencery. 

Mladý tým v podání Newcastu také zna-
mená, že se občas vykašleme na zaběhlé 
a doporučené postupy a jdeme vlastní, často 
nekonvenční cestou. Tím, jak jsme v mnoha 
ohledech nezatíženi pravidly, věříme více 
vlastnímu citu a umíme tak přinést úplně 
nový pohled na věc. Nejvíce pracujeme na 
projektech a kampaních pro sociální sítě, 
které jsou stejně nekonvenční, instantní 
a do velké míry založené na emocích, proto 
věřím, že je tento přístup správný a žádoucí. 

Na druhou stranu je ale Newcast součástí 
skupiny se osvědčeným know how, procesy 
a napojením na další týmy. To vše se potká-
vá a dává dohromady to, kdo jsme – parta 
mladých lidí nadšených do digitálu, ale v na-
pojení na zkušenou skupinu s reklamními 
matadory, kteří nás čas od času usměrní. To 
je třeba rozdíl mezi Newcastem a jinými con-
tentovými agenturami. 

Poslední rys naší agentury je pak to, že 
naše práce je tak vždy založena na datech, 
ne domněnkách. Hodně pracujeme s datově 
podloženými insighty, cílovými skupinami 
a segmenty a chceme ještě více zvýšit úroveň 
analytiky a IT výstupů. Nestačí mít hezké ob-
rázky, fotky, videa, ale musíme také kliento-
vi doložit, jak na to příjemci reagovali a jak 

to fungovalo. Tato zpětná vazba je strašně 
důležitá i pro samotné kreativce a to, jak ob-
dobné zadání zpracují příště. Proto analytika 
a design jsou v neustálém dialogu. Nejen, že 
grafici ví, jak formáty performují, analytici 
také vidí trendy v grafice a mohou je nabízet 
klientům. Je to nikdy nekončící proces neu-
stálého se učení z výsledků. To chceme roz-
víjet a doufám, že se v tom hodně posuneme 
v příštím roce. 

Když k nám přijde nový klient, nejprve se 
podíváme na jeho web a sociální sítě a podle 
toho začneme řešit komplexně, co a jaký po-
stup mu navrhneme. Umíme mu redesigno-
vat a zlepšit web a sociální sítě, ale pomůže-
me mu i s produkcí a postprodukcí kampaně 
a ještě mnoho dalším, co možná ani nečekal 
nebo nevěděl, že potřebuje. Není to o kaná-
lech produktu nebo služby, ale o jejím kon-
covém uživateli, kterého můžeme zasáhnout 
z různých míst. Proto je mnohem efektivnější 
postavit uživatele do středu a uvažovat napříč 
všemi možnými kanály (touch pointy).“  

BB

www.newcast.cz
kristina.sedeke@newcast.cz

Newcast je digitální contentová agentura, která se zaměřuje zejména na obsah spojený se značkou a také speciální mediální 
partnerství. Značkám radí zejména v oblasti práce s vlastními médii, které staví do klíčové pozice v rámci komunikace. Při pří-
ležitosti ocenění Superbrands jsme zpovídali Kristinu Sedeke, která od září tohoto roku nastoupila na post managing directorky. 
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Držitelé plakety Superbrands 2018

Hudební skupina Party Leaders

Na Czech Superbrands 2018
Tribute Event si ocenění převzaly některé 
nejúspěšnější české značky i Ester Ledecká
Pražské Kongresové centrum se na páteční večer 26. září proměnilo ve 
slavnostní prostory hostící Czech Superbrands Tribute Event. Na galave-
čeru, který se nesl v duchu oslav 100. výročí založení Československé re-
publiky, se sešli zástupci společností oceněných prestižním titulem Czech 
Superbrands & Czech Business Superbrands 2018.

Česká republika se řadí k více než 90 stá-
tům, které každoročně hodnotí a oceňují své 
nejúspěšnější obchodní značky. Právo na uží-
vání pečetě kvality Superbrands si z 6. roční-
ku odneslo 56 českých obchodních i spotře-
bitelských značek. Ceny organizace uděluje 
na základě tříkolového poměřování kvality 
v desítkách kategorií, jako jsou obchodní vý-
sledky či průzkum mezi spotřebiteli, přičemž 

na samotném počátku nominace stojí až 
50 000 značek. Před komisí expertů Brand 
Council složené z 31 členů, profesionálů 
z oblastí obchodu, komunikace, marketingu 
a dalších oborů, tak stál v závěru hodnocení 
nelehký úkol. 

Organizace už počtvrté předala také cenu 
v kategorii SUPERSON – osobnost roku. Tu 
volí veřejnost v rámci celorepublikového 
průzkumu GfK na základě nominací odbor-
né poroty Brand Council. Letošní titul si od-
nesla snowboardistka a alpská lyžařka Ester 
Ledecká.

V kategorii Honorary Superbrand 2018 
pro charitativní značky a nadace zvítězil již 
podruhé Dobrý Anděl, který pomáhá dětem s vážnými onemocněními, jako jsou cystická 

fibróza, nemoc motýlích křídel či onkologic-
ká onemocnění.

Celým večerem, který vzdával hold spo-
lečnému státu Čechů a Slováků, provázela zá-
stupce vítězných společností česko-slovenská 
moderátorská dvojice složená ze Zorky Hej-
dové a Matúše Krnčoka. Hudební doprovod 
obstarala kapela Party Leaders, která hostům 
hrála hudební tvorbu od začátku 20. století až 
po současné moderní hity a hudebně tak pro-
vedla hosty galavečera celým stoletím.

Auto Palace:  
Martin Saitz, Generální ředitel AutoBinck CZ/SK

Zleva: 
András Wiszkidenszky, Regional Director Superbrands CE, 
Ester Ledecká – SUPERSON 2018, Roman Sovják, 
Country Brand Director Czech Superbrands

Pangamin:  
Radek Sajvera, Předseda představentstva RAPETO, a.s.

CRA – ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE:  
Anna Tůmová, Marketingová ředitelka

PIEDRA:  
Pavel Daněk, člen představenstva 

FANUC:  
Petr Duchoslav, Managing Director

SUPER ZOO:  
Veronika Zárybnická, Obchodní ředitelka

KNIHY DOBROVSKÝ:  
Adam Pýcha, CMO

ZPMV ČR:  
Jan Vaněček, Marketing Manager

P3 Logistic Parks:  
Brendan Donnellan, Group Marketing Director

DOBRÝ ANDĚL – HONORARY SUPERBRAND 2018: zleva 
A. Wiszkidenszky, Šárka Procházková, Výkonná ředitel-
ka Dobrý Anděl, Pavel Brabec, President AČRA MK.

Držitelé plakety Superbrands 2018

Superbrands

Business
Superbrands

Consumer
Superbrands

Honorary Superbrand

SUPERSON 2018  
- Osobnost roku

		ADLER Czech
		AROS
		Carrier
		ČESKÉ 

RADIOKOMUNIKACE
		CzechInvest
		DELIKOMAT café+co
		EVENT ARENA
		FANUC
		GOLEM
		LABEL design

		P3 Logistic Parks
		PackWay
		PRAGUE  

CONGRESS  
CENTRE

		PRAŽSKÁ 
PLYNÁRENSKÁ

		SOUDAL
		SWS
		UNIQA
		UNYP

		AAA AUTO
		Auto Palace
		Babiččiny těstoviny
		BENU
		Brit
		Carlson
	 CEWE FOTOLAB 
		Cofidis
		DEDRA
		ELECTRO WORLD
		EVROPA 2
		GECO
		Gepard Finance
		innogy
		Kaufland
		Klenoty AURUM
		KNIHY DOBROVSKÝ
		Kores
		LITE
		MARLENKA

		MasterCard
		mBank
		Mountfield
		NN Životní 

pojišťovna
		OLMA
		Pangamin
		PENZIJNÍ SPOLEČNOST 

ČESKÉ POJIŠŤOVNY
		PIEDRA
		POTREFENÁ HUSA
		Prima
		RE/MAX
		SCANquilt
		SEPHORA
		SUPER ZOO
		Vileda
		Weber
		Wobenzym
		ZPMV ČR

		DOBRÝ ANDĚL

  Ester Ledecká

Na všech snímcích vlevo Mag. András Wiszkidenszky, Regional Director Superbrands CE, 
vpravo Mgr. Roman Sovják, Country Brand Director Czech Superbrands.
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České podnikatelky slaví úspěch 
hlavně v oblasti obchodu a služeb

Franchising – vybudování známé
globální značky, sen každého podnikatele 

Stejně jako v předešlých ročnících i letos si 
úspěšné české podnikatelky odnesly ceny 
v kategoriích podle velikosti firmy i čtyři 
speciální ocenění. 

Cílem projektu OCP je od jeho samého 
začátku objevovat a zviditelňovat úspěchy 
českých žen – podnikatelek, a nejen to. Jeho 
smyslem je také vytvořit platformu plnou 
inspirace, vzájemného respektu, spolupráce 
a přinášet příklady úspěšných českých lidí 
pro budoucí generace podnikatelů. „Také 
v letošním roce platí, že doménou českých 
podnikatelek jsou především obchod a služ-
by, kde působí hned 62 % finalistek. Výrobě 
se věnuje 16,5 % podnikatelek, 13 % podni-
ká ve stavebnictví, 10 % v dopravě či logisti-
ce, 8 % ve vzdělávání, 7,5 % pak shodně ve 
zdravotnictví a také v gastronomii a potra-
vinářství. Zhruba 6 % podnikatelek působí 
v oboru cestovního ruchu. Jsem velmi ráda, 
že i letos máme mezi vítězkami podnikatelky, 
které již v minulosti v Ocenění Českých Pod-
nikatelek uspěly. Svědčí to o jejich stabilitě 
a usilovné práci na jejich růstu,“ říká zaklada-
telka projektu Ocenění Českých Podnikate-
lek, Helena Kohoutová.

Záštitu nad letošním ročníkem převzalo, 
stejně jako v případě jubilejního ročníku, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České re-
publiky. Záštitu nad galavečerem Ocenění 
Českých Podnikatelek udělilo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí.

Odborný garant soutěže, společnost CRIF 
– Czech Credit Bureau, vybírala z 28 535 po-
tenciálních kandidátek, které odpovídaly kri-
tériím soutěže. Z nich bylo na základě ratingu 
nominováno 1062 semifinalistek s nejlepšími 
ekonomickými výsledky. Ve finále se vybíralo 
ze 120 firem a 83 z nich splnilo všechna kri-
téria. „Z databáze Cribis vyplývá, že více než 
70 % finalistek OCP 2018 působí na trhu déle 
než 10 let. Je potěšující, že v ČR je mnoho 
dlouhodobě úspěšných podnikatelek jejichž 
obrovský potenciál podporuje i lídr v oblasti 
telekomunikací, společnost Vodafone.

Auditorem projektu je již několik let pora-
denská firma NSG Morison, která každoroč-
ně analyzuje jak finanční ukazatele firem, tak 
podnikatelské chování žen. „Česko je plné 
schopných, vzdělaných a talentovaných žen. 
Ženy podnikatelky, přestože se také potý-
kají s nedostatkem zaměstnanců, vykazují 
právě díky své empatii větší loajalitu svých 
zaměstnanců, což je v současné době velice 
přínosné," konstatuje Petr Šíma, partner NSG 
Morison.

Letošní 11. ročník projektu Ocenění Českých Podnikatelek, který vyzdvihuje úspěšné 
české ženy na poli podnikání, vrcholí vyhlášením vítězek. Ve všech ohledech se 
jedná o nejsilnější ročník a silné podnikatelské příběhy.

vítězky 11. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Příběh paní Plemlové je unikátní v tom, že se 
4 dětmi prakticky vlastními silami vybudova-
la z nuly e-shopy, které zatím v České republi-
ce na trhu chyběly, a návazná digitální řešení 
pro automatizaci skladových procesů, která 
pomáhají i dalším e-shopům. To vše navíc 
s ekologickým přesahem.

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

MALÁ FIRMA
1.  ICE CAFÉ s.r.o.
 Pavla Polišenská
2.  Esthé - Klinika estetické medicíny, a.s.
 Hana Raková
3.  MARKET POINT, s.r.o.
 Olga Landová

STŘEDNÍ FIRMA
1.  KALA TRANS s.r.o.
 Ilona Kalová
2. Aquastyl International, s.r.o.
 Eva Domenici
3. ADI interiér s.r.o.
 Renata Kobzová

VELKÁ FIRMA 
1.  LUBRICANT s.r.o.
 Zdeňka Heyn Edlová
2.  Abydos s.r.o.
 Olga Kupec
3.  KTA technika
 Irena Hrnčířová

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Zámek Loučeň / Kateřina Šrámková

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ  
– pod patronací České pojišťovny
IN-EKOTEAM s.r.o. / Eva Komárková

Letos poprvé v historii soutěže  
byly uděleny 2 ceny jedné společnosti: 

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI  
– pod patronací Microsoft

a CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY 
– pod patronací Mastercard
unuodesign, s.r.o. / Petra Plemlová

Vítězky 11. ročníku projektu:
Základní analytická studie (ZAS) je shrnutím 
informací, které má zájemce o koncept k dané-
mu záměru aktuálně k dispozici. Zahrnuje do 
té doby odvedenou práci klienta - budoucího 
franchisora - na přípravě projektu a písemně 
popisuje stav projektu před zahájením práce 
poradce, tedy know-how firmy. Analytická 
studie představuje dokument, který napo-
máhá budoucímu franchisorovi (klientovi) 
v rozhodování o stanovení dalšího postupu, 
příp. rozhodnutí o realizaci či dokonce zamít-
nutí projektu. Poskytne kompletní informace 
o podmínkách pro franchisové podnikání 
v jeho oboru v rámci České republiky i Slo-
venska, příp. v EU a dále ve světě. Odpovídá 
na otázku, zda je myšlenka vhodná pro apli-
kaci franchisingu a tím pádem, zda má před-
poklady, pro vybudování úspěšného franchi-
sového konceptu. Odhadne vývoj konceptu 
do budoucnosti a její součástí je i srovnání 
s podobnými koncepty v zahraničí. Co je však 
nejdůležitější, doporučí ucelený další postup 
(především prioritu jednotlivých dílčích kro-
ků). Ty následně povedou k realizaci dané fran-
chisové sítě na trhu a analýza odhadne celkové 
náklady projektu, které bude nutné investovat 
do jeho vývoje. Z dosavadních zkušeností lze 
také odhadnout časový harmonogram postu-
pu při přípravě a realizaci projektu. Na dru-
hé straně umožní ZAS poradci seznámení se 
s problematikou trhu budoucího franchisanta 
a jeho specifik, stejně jako i s jeho samotnou 
firemní kulturou, personálním obsazením 
apod. (součástí analýzy je návštěva centrály 
a provozoven, kde se vedou rozhovory s mana-
žery i samotnými zaměstnanci). Studie před-
staví klientovi know-how poradenské kance-
láře v oblasti přípravy, vývoje, rozvoje i řízení 
franchisových sítí, jehož samozřejmostí je ex-
kluzivita pro daný obor klienta (platí následu-
jících 12 měsíců po vypracování ZAS a celkem 
24 měsíců po vypracování celého projektu od 
ukončení spolupráce).

Shodneme-li se s klientovou představou na 
celkovém postupu následujícím po předání 
a schválení ZAS, pokračuje spolupráce zpra-
cováním franchisové dokumentace vycházejí-
cí z informací poskytnutých ZAS (know-how, 
grafický manuál, informační systém, právní 
dokumenty atd.). Tato spolupráce trvá vět-
šinou 16-24 měsíců. Cílem je především při-
pravit franchisovou dokumentaci tak, aby 

odpovídala evropskému standardu a umožňo-
vala budovat, spravovat i expandovat kliento-
vi-franchisorovi v rámci trhu České republiky. 
V případě úspěchu konceptu u nás se násled-
ně upraví dokumentace i pro Slovensko, dále 
potom i pro ostatní státy EU. Pokud se fran-
chisor rozhodne expandovat do zahraničí for-
mou masterfranchisingu, zpracovává se ještě 
tzv. systémová příručka, na základě které se dá 
vybudovat, řídit a rozvíjet síť v zahraničí. 

Ze zkušeností můžeme prohlásit, že ani 
sebelepší ZAS a franchisová dokumentace 
nemůže zajistit franchisorovi úspěch bez 
dostatečné vůle a odhodlání majitele (lídra) 
obětovat budování franchisové sítě čas, pe-
níze a mnohdy i část svého osobního živo-
ta. Franchising nelze dělat „napůl“, jen jako 
„možná to vyjde nebo ne“. Franchising je 
součástí zásadního strategického rozhodnutí, 
jak expandovat a rozvíjet vlastní podnikání. 
Pokud k němu dojde, je třeba si především 
uvědomit, že na jeho realizaci je třeba mít 
dostatečné finanční prostředky (k dispozici, 
nikoliv půjčené), dostatek schopných spolu-
pracovníků, kteří jsou stejně „zapáleni“ pro 
franchisovou myšlenku, dostatečně velký trh 
pro její realizaci a v neposlední řadě také do-

statek sil a energie dotáhnout tuto myšlenku 
až do konce. Největší riziko je v prvních pěti 
letech existence sítě. 

Franchising nabývá na významu zejména 
v době, kdy se ekonomice přestává dařit a fir-
my zaznamenají potřebu řešit ekonomiku/
efektivitu svých vlastních provozoven. Uvědo-
mí si, že správa vlastních provozoven (vlastní-
mi zaměstnanci) je nákladnější a přináší velké 
nároky na operativní řízení (zaměstnanec jen 
ohlásí problém nadřízenému, ten to postoupí 
dál, a dál … naproti tomu samostatný podnika-
tel – franchisant si problém vyřeší samostat-
ně, většinou i levněji a rychleji). 

Buďte připraveni, myslete na svoje místo 
na trhu a zavčas podnikněte kroky, které Vám 
toto místo zajistí i do budoucnosti. Rádi Vám 
budeme nápomocni při realizaci Vašeho snu 
– vybudování známé globální značky.

„V budoucnosti uspějí pouze ti, kteří síť 
tvoří nebo ti, kteří se do ní zapojí“.

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
a Ing. Martina Lošťáková

www.lostak.cz

Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka spolupracovala za posledních patnáct let s více jak 60 zájemci na vybudování 
franchisové sítě. Úrovně spolupráce byly různé, ale do tohoto počtu počítáme především ty, pro které jsme zpracovali vstupní 
analýzu a následně zahájili práci na franchisové dokumentaci. Většinou trvá vypracování tzv. základní analytické studie 3 měsíce. 

V loňském roce do společnosti vstoupila 
nadnárodní investiční a poradenská skupi-
na MERIGLOBE, která dál pokračuje v tra-
dici bohatě dekorovaného křišťálu, ale svý-
mi novými designy pod značkou VLADYO 
oslovuje i zákazníky vyžadující moderní 
pojetí výrobků z českého skla. V rámci 
otevírání nových cest k zákazníkům mimo 

GOLD CRYSTAL
představuje nový
franšízingový koncept
Jihlavská společnost Gold Crystal 
s 20letou tradicí v dekorování českého 
křišťálu přichází s novou koncepcí fran-
šízingového prodeje svých outletových 
výrobků a hledá zájemce o spolupráci. 

jiné testovala i outletový prodej ručně brou-
šeného křišťálu formou mobilní prodejny – 
přívěsu, umístěného v turisticky atraktivních 
lokacích a vybaveného skladovým zbožím za 
zákaznicky přijatelné ceny. Je možné zřízení 
nové kamenné prodejny či shop-in-shop, tedy 
obohacení portfolia stávající prodejny o tento 
zákaznicky atraktivní sortiment.

Společnost Gold Crystal aktuálně hledá 
vhodné partnery pro zapojení do pilotního 
projektu. Ti se tak za zvýhodněných pod-
mínek mohou spolupodílet na nastavování 
správných procesů a pomoci tento zajímavý 
franšízingový koncept rozvíjet.
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piny, části těla až celé tělo najednou. A odtud 
byl už jen krůček k využití pro každého, ať už 
se jedná o vrcholového sportovce nebo oby-
čejného smrtelníka.

EMS – elektro myo stimulace – je v součas-
nosti nejrychlejší způsob, jak dostat své tělo 
do kondice, odstranit svalové dysbalance 
a zhubnout. A BODY EXPRESS je nejrychlejší 
způsob EMS-

EMS trénink řeší mnoho problémů spoje-
ných se současným životním stylem, potaž-
mo s nedostatkem aktivit. Mezi nejviditel-
nější výsledky patří hubnutí, zpevnění těla, 
odstranění bolestí zad, skoncování s celuliti-
dou nebo nárůst síly celého těla.

Jak to, že stačí 20 minut cvičení?
„Při EMS tréninku probíhá každou sekun-
du 85 svalových kontrakcí. Ve dvacetimi-
nutovém tréninku, kdy je cvičenec celkově 
10 minut ve zpevnění a 10 minut v uvolně-
ní, to bude celkem 51 tisíc svalových kon-
trakcí. Ač to není na první pohled patrné, 
je tělo zatíženo tak, jako by najednou odcvi-
čilo 2 hodiny 4-5 x týdně ve fitness centru. 
K celkovému vyrovnání (regeneraci) or-
ganismu pak dojde až po 6-7 dnech. A po 
celou tu dobu funguje tělo ve zvýšeném 
energetickém režimu. A po týdnu můžeme 
zařadit další dvacetiminutový trénink. Proto 
20 minut týdně.“ 

Jak cvičení probíhá?
„Pro toto nejefektivnější cvičení současnosti 
využíváme špičkové přístroje miha bodytec 
(Made in Germany),“ uvádí Tomáš Krmíček. 

Podnikání s kondicí
Mezi úspěšně rozvíjející se franchisové systémy u nás patří síť studií, 
využívajících metodu elektro-myo-stimulace (EMS), BODY EXPRESS.

Za myšlenkou tohoto zajímavého konceptu 
stojí bývalý mistr světa ve sportovním ae-
robiku Tomáš Krmíček. Sám tuto metodu 
komentuje slovy: „Celý život jsem hlásil, že 
bez tréninku nelze dosáhnout a udržet dob-
rou fyzickou kondici. A teď vím, že EMS toto 
umí a stačí jen 20 minut týdně… ostatně, 
jde o moderní technologii, kterou využívají 
i kosmonauté ve svých kosmických lodích.“ 
Tomáše Krmíčka jsme zpovídali, v čem je 
koncept ojedinělý a užitečný pro ty, kdo mají 
na fyzické aktivity málo času, a také v čem 
tkví franchisová licence pro zájemce, kteří by 
chtěli s BODY EXPRESSem podnikat.

Know-how konceptu
„Myšlenka BODY EXPRESSu je založena na 
tom, že pro naše klienty jsou nejdůležitější 

dva faktory – čas a výsledek. Chtějí se za co 
nejkratší čas dostat k maximálnímu výsled-
ku. A tomu jsme podřídili a precizně stan-
dardizovali všechny procesy ve studiu. Od 
automatických rezervací, přes špičkově pro-
vedenou tréninkovou jednotku, až po zajiš-
tění dlouhodobého vztahu s klientem. Perso-
nál studia je vyškolen tak, že klienti dostanou 
vždy naprosto perfektní službu, kterou oče-
kávají. To je základ našeho know-how,“ říká 
autor konceptu. „Klienti se mohou vždy spo-
lehnout na standard služby. Samotné cvičení 
trvá 20 minut, a díky našim profesionálním 
trenérům a trenérkám je jim vždy zaručeno, 
že od okamžiku vstupu a po moment, kdy se 
za nimi zavřou dveře, neuplyne ani 30 minut. 
Půlhodina v nabitém programu klientů, a to 
jednou týdně, stačí.“

Co je EMS?
Elektro myo stimulace, tedy elektrická stimu-
lace svalů je pojem, který se několik desetiletí 
používá v medicíně, v souvislosti s rehabilita-
cí a rekonvalescencí. Pomocí slabých, ale vel-
mi častých elektrických impulzů jsou svaly 
aktivovány stejným způsobem, jako je aktivu-
je tělo přirozeně. Jen daleko častěji (přibliž-
ně 85 krát za sekundu) než je člověk schopen 
dokázat vůlí (Tou pošle signál svalům zhruba 
jednou za sekundu.). Takovouto aktivací do-
chází buď k uvolnění zatuhlých svalů, nebo 
k jejich posílení. Při elektroléčbě se svaly 
stimulují lokálně, většinou pouze jeden sval. 
Kdyby se takto mělo aktivovat celé tělo, tr-
valo by to několik hodin. Proto se – nejprve 
v kosmonautice – začala používat komplex-
nější metoda, která zapojuje celé svalové sku-
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Rezervace klientů

Změny a rušení rezervací

Přesvědčování o nákupu  
další permanentky

Sezónní výpadky a kontinuitu klientů

On-line prodej

Design studia
Tvorbu loga a logo-manuálu
Design a funkcionalitu, údržbu webu
Průběžné příspěvky na sociální sítě
Kreativa on-line marketingu
Letáčky, poukazy, akční nabídky atd.

Kontrolní a motivační mechanismy

Žádné černé tréninky

Veškeré postupy práce ve studiu

Jak vybrat správné trenéry

Jak cvičit s klienty  
a jak EMS nejlépe využít

Kompletní vyškolení trenérů

Průběžné metodické vedení trenérů

Řešení nestandardních  
situací klientů

Zařídíme za Vás:
• Kompletní rezervační systém
• Špičkového architekta interiéru
•  Vybavení studia  

- seznamy/design/výroba/nákup
•  Efektivní metodiku tréninků
•  Levnější nákupy i servis
•  Konzultace s odborníky
•  Všechny tiskové materiály

Na co se budete moci
plně soustředit:
•  Osobní akvizice klientů
•  Komunikaci s trenéry a klienty
•  Udržení kvality služeb a krásného studia

„Studio BODY EXPRESS musí mít minimál-
ně 50 m2 podlahové plochy, 2 EMS přístro-
je a 3-6 trenérů na kratší úvazky. Studio 
musí být otevřeno Po-Pá 8-18 h a přípra-
va před otevřením trvá 2-3 měsíce. Fran-
chisant musí počítat se vstupní investicí 
980 000 Kč, ovšem návratnost této investi-
ce je pouhých 12 měsíců, neboť roční obrat 
činí až 3,5 miliónů Kč,“ prozrazuje zaklada-
tel franchisového konceptu.

„A co vše zařídíme za franchisanta a co 
díky nám nebude muset řešit, uvádí pře-
hledně tabulka výše. On se tak bude moci 
soustředit pouze na osobní akvizici klientů, 
komunikaci s trenéry a klienty a udržení 
kvality služeb a krásného studia. 

Rozhodně bych zájemcům o naši fran-
chisovou licenci potvrdil, že podnikání 

„Klient při příchodu dostane speciální spor-
tovní oblečení (tričko a šortky), které zadržu-
je vodu, aby se impulz z elektrod dostal vodi-
vým prostředím do těla. Přes toto oblečení se 
nasadí elektrodový komplet - vesta, pásky na 
ruce a nohy a pás na hýždě. Vesta se připojí 
k přístroji EMS (miha bodytec) a může se za-
čít. První trénink začíná nastavením hodnot/
síly impulzů jednotlivých partií těla. Cviče-
nec je po celou dobu pod odborným dohle-
dem. V průběhu cvičení je postupně přidá-
vána intenzita na jednotlivých partiích těla, 

jako jsou ruce, hrudník, břicho, záda, hýždě 
i nohy. Samotné cviky jsou pomalé a velice 
jednoduché, aby je zvládl úplně každý. Prů-
běžně trenér kontroluje, nakolik je tělo ak-
tivováno a kde třeba může přidat. Nenechá 
ani na okamžik zahálet ani jeden z 650 sva-
lů, které tvoří naše tělo. A za 20 minut máte 
celé tělo maximálně procvičeno a vylepšeno. 
Cítíte se zpevnění a nabití energií. Na konci 
se automaticky zaznamenávají Vaše hodnoty 
intenzity, abyste příště mohli začít tam, kde 
jste minule skončili.“
 

Síť studií BODY EXPRESS je rozšiřována formou franchisingu.

Co by zájemce o tuto licenci mohlo zajímat?
pod zavedenou značkou je bezpečnější, efek-
tivnější a levnější. “

Tomáš Krmíček, Concept advisor
mobil: +420 724 645 801
e-mail: tomas.krmicek@bodyexpress.cz

www.bodyexpress.cz
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NO+VELLO
Světový lídr v depilačních salónech 

Koncept NO+VELLO vzniknul v roce 2007 
ve Španělsku. Dnes má na třech kontinen-
tech cca. 1 000 poboček v 16 zemích včetně 
Španělska, kde úspěšně provozuje 280 těch-
to center. V Itálii jich například vzniklo více 
než 140 za pouhých 48 měsíců od vstupu na 
trh. Rychlý rozvoj této franšízy ve Velké Britá-
nii si zasloužil uznání i BFA (British Franchi-
se Association). Pressto patří do tzv. TOP 100 
nejlepších franchis na světě a ve svém oboru 
je v celosvětovém srovnání č. 1 na trhu. 

Koncept NO+VELLO popularizoval de-
pilaci, a to zejména díky svému systému 
plošných tarifů unisex, pro jakoukoliv část 
těla. Kromě IPL depilace se NO+VELLO spe-
cializuje na péči o pleť (hloubkové čištění 
pleti ultrazvukem, vrásky, mimické vrásky, 
pigmentové skvrny, akné, redukci celulitidy, 
zpevnění těla a bělení zubů).

Společnost NO+VELLO zahájila činnost 
v České republice v roce 2017. V současné 
době má 3 testovací a velmi dobře fungu-
jící vlastní provozovny v Praze, Olomouci 
a Hradci Králové. AVEX systems hledá pro 
tento franchisový koncept master-franchi-
sového partnera, který by převzal funkční 
a na českém trhu otestovaný koncept, jakož 
i nové franchisové partnery. 
 

Pressto
světový lídr v oblasti čistíren vstoupil 

úspěšně i na český trh!
Mezinárodní franchisový řetězec Pressto 
založený v r. 1994 v Madridu je světovým 
lídrem v oblasti čistírenských služeb. Působí 
na 5 kontinentech a ve 27 zemích, kde pro-
vozuje 42 vlastních a 520 franchisových čistí-
ren. Tento franchisový systém je tedy v praxi 
velmi dobře prověřen a vyzkoušen. Pressto 
nabízí ve srovnání s konkurencí na českém 
a slovenském trhu největší nabídku čistíren-

ských služeb! Kromě čištění, praní a žehlení 
oděvů poskytuje zákazníkům čištění peří, 
kufrů, obuvi, různých tašek a kabelek, kůží 
všeho druhu, dětských kočárků, koberců 
a helem. A to vše za velmi příznivé ceny.

V současné době provozuje Pressto 2 vlast-
ní pilotní provozovny v Praze – Malešicích 
a Jinonicích (Waltrovka). Otevírání dalších 
– vlastních a franchisových – provozoven se 
připravuje.

AVEX systems nyní hledá nové franchisové 
partnery. V nabídce je i možné převzetí mas-
ter-licence v ČR a na Slovensku. 

LOGISCOOL
nový franchisový koncept z Maďarska pro 

děti od 6 let v oblasti IT, programování 
a inteligentních počítačových her.

Vytvoření franchisového konceptu lo-
giscool bylo motivováno stoupajícím zá-
jmem a poptávkou na trhu v oblasti digi-
talizace, programování a znalostí v oblasti 
informačních technologií (IT). Již v prvním 
roce po svém vzniku – 2014 - zaznamenal 
tento systém mimořádný úspěch a zájem ze 
strany rodičů a dětí, stejně jako franchiso-
vých partnerů, pokud jde o získání franchi-
sových licencí. Dnes má koncept 50 speci-
alizovaných škol v 11 zemích. Logiscool je 
největší franchisová síť svého druhu na světě. 
V současné době se pravidelně zúčastňuje 
kurzů více než 20 000 dětí. Koncept získal již 
2 ocenění jako nejlepší franchisový systém 
v oblasti IT a programování pro děti. Dle nej-
novějších průzkumů 7 milionů pracovních 
pozic v roce 2017 vyžadovalo dobré znalosti 
spojené s programováním. Požadavek na od-
borné znalosti v oblasti IT a programování 
tvoří více než 60 % plánovaných nových pra-
covních pozic v oborech označovaných jako 
STEM - věda, technologie, inženýrství a ma-
tematika. AVEX systems získal pro logiscool 
master franchisového partnera pro ČR a Slo-
vensko, pro kterého hledá nyní exkluzivně 
nové franchisové partnery. 

M ROOM
Největší evropský franchisový koncept  

tzv. Barber Shops z Finska 
Franchisový koncept zaměřený výlučně na 
pánskou klientelu, nabízející profesionální 

a kvalitní péči o vlasy a vousy vznikl jako spo-
lečný nápad dvou kadeřníků v r. 1998 ve Fin-
sku. Jak se ukázalo, přesně vystihli rostoucí 
trend, který se v té době začal objevovat - zá-
jem mužů o nový životní styl, ke kterému pat-
ří i zvýšená péče o vlasy a vousy. Na rozdíl od 
klasických kadeřnických salónů, které byly 
zaměřeny výhradně na potřeby žen, vznikla 
místa, kde se tradiční holičství či lazebnictví 
mísí s moderními prvky a tvoří tak dokona-
lou harmonii nabízející pánským klientům 
kromě střihání a úpravy vlasů a vousů i místo 
pro relax, odpočinek, sklenku whisky či šá-
lek dobré kávy. Příjemný dojem dotváří ele-
gantní styl, ve kterém je navržen celý design 
salónů M Room.

Franchisový systém M Room má dnes již 
80 salónů v 7 zemích Evropy a v USA. Po 
úspěšném nástupu na německý trh přichází 
tento koncept i k nám a prostřednictvím své-
ho exkluzivního zástupce společnost AVEX 
systems hledá master-franchisanta pro Čes-
kou a Slovenskou republiku.

Amazing Jewelry
 unikátní a atraktivní koncept z Dánska!  

Vize nově vzniklé společnosti  
Amazing Jewelry je docela jednoduchá:

•  Vytvořit globální cenovou revoluci v oblas-
ti prodeje šperků!

•  Snížením nadstandardních doprovodných 
a vedlejších nákladů při prodeji tohoto 
zboží a vynecháním veškerých prostřední-
ků dosáhnout cen o 30 – 40 % nižších, než 
má dnešní konkurence na trhu.

•  Nabídnout vysoce kvalitní, moderní i kla-
sické zlaté, stříbrné a diamantové šperky 
za velmi výhodné ceny

•  Využít chybějící nabídku šperků pro širo-
kou skupinu zákazníků, které si drahé šper-
ky nemohou nebo nechtějí dovolit.

•  Realizovat zisky velkým prodejním obje-
mem zboží při nízkých nákladech a níz-
kých cenách tak, jak se to daří např. mód-
ním gigantům v oblasti prodeje odívání 
v sítích jako např. ZARA, H&M, aj.

V současné době jsou v provozu celkem tři 
vlastní pilotní prodejny v Praze – v obchod-
ním centru Atrium Flóra, Metropole Zličín 
a v nákupním centru Nový Smíchov. Ote-
vření dalších 8-10 prodejen je plánováno na 
nejbližší 1-2 roky.

AVEX systems hledá exkluzivně pro ten-
to koncept nové franchisové partnery v ČR 
a na Slovensku. V nabídce je i tzv. sub-mas-
ter-franchisa pro slovenský trh. 

AVEX systems
mezinárodní poradce
v oblasti franchisového 
podnikání a 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 vy-

hledává kvalitní a úspěšné 
franchisové systémy, zejména 
v zahraničí. 

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

3.  Poradenství ve všech oblas-
tech franchisového podniká-
ní, zejména při vývoji vlastních 
franchisových 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 

Zájem o franchising na českém 
a slovenském trhu stále stoupá
Master franchisová konference 2018 v Praze představila 15 nových a velmi zajímavých franchisových konceptů, které hledají své 
nové partnery. Zúčastnilo se jí 148 zájemců o franchising z České republiky a ze Slovenska. Konference se letos konala společně 
s akcí Franchising Forum. MFK 2018 pořádala poradenská společnost AVEX systems společně s Českou asociací franchisingu.

Pro zájemce o franchisové podnikání na-
bídla konference, která má za sebou již sed-
mý ročník, nové a velmi úspěšné zahraniční 
franchisové systémy. MFK 2018 pořádala po-
radenská společnost AVEX systems společně 
s Českou asociací franchisingu.

Master franchisová konference 2018 
v Praze představila nové mezinárodně pů-
sobící úspěšné franchisové systémy, které 
hledají v České republice a na Slovensku 

prostřednictvím svého exkluzivního zástup-
ce AVEX systems master franchisové nebo 
franchisové partnery. „Přítomnost zástupců 
prezentovaných franchisových konceptů ze 
zahraničí nabídla velkou příležitost přede-
vším pro zájemce o samostatné podnikání, 
malé a středně velké podnikatele, jakož i ma-
nažery firem, jak získat informace o význam-
ných globálně působících značkách a jak se 
stát jejich partnery“, uvádí jeden z pořada-
telů této akce Ing. Aleš Tulpa ze společnosti 
AVEX systems. 

Tato konference získala významné oceně-
ní České asociace franchisingu jako nejlepší 
akce roku „Za podporu a rozvoj franchisin-
gu v České republice“. Je organizována již od 
roku 2012, celkem se jí zúčastnilo cca. 850 
zájemců o franchising a představeno bylo 
více než 90 nových franchisových systémů. 

„Úspěch v podnikání nemůže být nikdy 
garantován nebo zajištěn. Existuje však 
několik cest, jak jej dosáhnout a přitom se 
v maximální možné míře vyhnout podni-

katelským problémům a rizikům a nebo je 
alespoň omezit na minimum. Jednou z nich 
je FRANCHISING,“ dodává Ing. ALEŠ TULPA 
ze společnosti AVEX systems – mezinárodní 
franchisový poradce, uznávaný expert na 
franchising v ČR i v zahraničí s dlouholetou 
praxí, ex-prezident České asociace franchi-
singu a bývalý generální ředitel velkých me-
zinárodních společností, jako je například 
OBI nebo QUELLE. Ing. Tulpa je zapsán i do 
Knihy osobností EXFORD ENCYCLOPEDIA 
za mimořádný přínos a úspěchy ve franchi-
sovém podnikání.

Více informací o systémech, které byly na 
konferenci představeny, najdete na webu: 
www.masterkonference.cz – Systémy nebo 
na www.avexsystems.cz. Otázky ke všem 
prezentovaným franchisovým systémům 
může zodpovědět Ing. Aleš Tulpa ze společ-
nosti AVEX systems, která všechny prezen-
tované franchisové koncepty exkluzivně za-
stupuje. V případě zájmu pište na emailovou 
adresu: ales.tulpa@avexsystems.eu

Zde jsou příklady některých franchisových systémů, které byly v rámci konference 
představeny účastníkům a zájemcům o franchisové licence pro ČR a Slovensko:

Tiroler, Rakousko
Síť prodejen tyrolských specialit 
na farmářských trzích. 

LA CHINATA, Španělsko
Olivoví specialisté od roku 1932. 
Prodejny s nabídkou výrobků, kde 
základem jsou olivy a olivový olej.

LA ANDALUZA, Španělsko
Síť restaurací se španělskými specialitami 
včetně světově známých a oblíbených tapas.

Marco Aldany, Španělsko
Největší síť salónů krásy 
a kadeřnictví na světě

MIDAS, Francie
Světová jednička v sektoru 
opravárenství a služeb pro automobily 
všech známých značek.

Tcollege, Švýcarsko
Vzdělávání a doučování dětí 
ve švýcarské kvalitě.

Máte-li zájem o uvedené franchisové koncepty, kontaktujte exkluzivního zástupce pro český 
a slovenský trh: společnost AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa,
ales.tulpa@avexsystems.eu – Mobil: +420 724 007 505, www.avexsystems.cz – Katalog franchis.
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Sephora

Kouzelné Vánoce
se Sephora Collection...

Značka Sephora každoročně přichází s unikátními vánoční kolekcí, kterou Vám chce-
me představit. Za roky své existence si vydobyla pověst kosmetického průkopníka 
se špičkovými odbornými znalostmi, inovacemi a podnikatelským duchem. V těch-
to parfumeriích se střetává tradice s moderností.

Sephora nabízí ženám svou pomoc při vý-
běru make-upů, péčí a vůní, ale také jim 
napomáhá k objevení největšího tajemství 

známých vizážistů a kosmetických značek. Je 
definována unikátním otevřeným prodejem 
se stále rostoucím, ale pečlivě střeženým sor-
timentem značek. V každém obchodě mo-
hou klientky odhalit potenciál své krásy pod 
vedením dobře informovaného a zkušeného 
týmu konzultantů produktů. Není tomu jinak 
ani v předvánočním období, kdy jim jistě po-
radí orientovat se ve vánočních novinkách.

Sephora je lídrem v oblasti prestižního ma-
loobchodu a inspirujícím hráčem ve světě 
krásy. Je součástí skupiny Louis Vuitton Moët 
Hennessy (LVMH), přední světové skupiny 
luxusního zboží. Sephora je jedním z nej-
větších distribučních řetězců kosmetických 
produktů v Evropě. Revoluční beauty-retail 

concept byl založen v roce 1970 ve Francii 
Dominique Mandonnaudem. 

Neradi prozrazujeme překvapení, ale nedá se 
to vydržet, prostě vám musíme říct, co letos 
najdete pod stromečkem...

Kompletní dárkové sady se vším, co je tře-
ba pro originální make-up a neodolatelné 
tělo, super dárky, bonbónky s překvapením, 
něco pro vášnivé polibky a projasnění pleti, 
základní sady v super obalech, masky určené 
nejen na pleť, ale i na vlasy, pro prozáření vá-
nočních večerů, taštičky v jedinečném stylu 
a v praktických velikostech, super štětce, 
a dokonce i roztomilou lampičku, díky níž 
uděláte dobrý skutek!

Ze života značek

„Možná si ještě vzpomenete na nedávné, často 
protichůdné diskuse o roli značky v soudobé 
marketingové komunikaci, na názory o tom, 
že význam značky jako základního rozlišo-
vacího znaku produktu, služby, image bude 
postupně mizet, protože informace stále 
a všeobecně dostupné prostřednictvím elek-
tronických sítí, nastolí nová pravidla vyhledá-
vání, známosti produktu, služby, image,“ říká 
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (Vysoká škola 
kreativní komunikace, Praha). „Vývoj ovšem 
ukázal na opačnou trajektorii funkce a role 
značky – na rostoucí a dominantní význam 
brandu.“ Brandu a brandingu se věnuje ve své 
publikaci Brand destinácie Mgr. Andrej Kóňa, 
PhD., slovenský autor, který se zabývá tímto 
tématem nejen z hlediska teoretického zájmu, 
ale i jako praktický tvůrce a posuzovatel tvor-
by, řízení a užití brandu v segmentu cestovní-
ho ruchu.“ 
KÓŇA, A.: Brand destinácie (miesto, mesto, 
krajina, národ), Bratislava. Brand Institute. 2017, 
stran 160, ISBN 978-80-972-820-0-4

Celá recenze na blogu
www.pribehyznacek.cz

Nezisková organizace Lidská pouta připra-
vila benefiční kalendář I believe 2019, jehož 
výtěžek bude věnován dětem v azylových do-
mech i obtížných životních situacích a také 
na pomoc a prevenci domácího násilí bez 
ohledu na věk a pohlaví obětí.

Kalendář je možné zakoupit 
na info@lidskapouta.eu za 500 Kč.

Charitativní kalendář společnosti ADLER 
Czech s názvem Dháka 2019 pokřtila ve svém 
pražském ateliéru v úterý 6. listopadu známá 
módní návrhářka Liběna Rochová, jejímž 
krédem, stejně jako mottem firmy ADLER, 
jsou slova Ronalda Reagana: „Nemůžeme 
pomoci každému, ale každý může pomoci 
někomu“. 

„Nejen společný názor na nutnost pomá-
hat potřebným, ale také dlouholetá spoluprá-
ce firmy s Liběnou Rochovou, která při své 
práci pravidelně náš sortiment reklamního 

textilu využívá, nás přivedly na myšlenku 
oslovit právě tuto světovou módní ikonu 
s nabídkou kmotrovství benefičního kalen-
dáře,“ vysvětluje spojení kmotry a společnos-
ti ADLER její business director Aleksandar 
Alačkov. 

„S firmou ADLER mě váže dlouhé přátel-
ství. Ať už je to podpora mých studentů na 
UMPRUM, přehlídky Oděvní partitury ve Fait 
Gallery v Brně nebo spolupráce na projektu 
pro DEBRA, na limitované oděvní kolekci Na-
dotek. Naší výjimečné empatie se společným 
cílem pomáhat si nesmírně vážím,“ potvrdila 
jeho slova sama kmotra benefičního kalendá-
ře Liběna Rochová.

A proč právě benefiční kalendář se zábě-
ry z Dháky? „Hlavní město Bangladéše není 
jen srdeční záležitostí autorů fotografií Hany 
Connor a Filipa Jandourka, ale také centrem 
země, kde vzniká většina naší produkce. Veš-
kerý výtěžek z charitativního kalendáře, kte-
rý poputuje na vzdělání dětí v místním cent-
ru Čalantika, je jen malým kouskem toho, co 
chceme vrátit do míst, odkud bereme,“ říká 
k projektu marketingová ředitelka firmy Mar-
tina Weberová. Poděkování přišel tlumočit 
také Radomír Špinka, ředitel humanitární 
organizace ADRA, která má vzdělávací cent-
rum Čalantika ve své gesci. 

Více na www.adler.info 

 „Počátky chytré domácnosti souvisí s propo-
jením a ovládáním na dálku. Nyní se ale trh 
orientuje na plně autonomní produkty, kte-

ré se díky zapojení umělé inteligence starají 
o pohodlí uživatelů samy o sobě,“ říká Fred 
Potter zakladatel a generální ředitel společ-
nosti Netatmo, která se specializuje na chyt-
rou spotřební elektroniku. 

Například inteligentní venkovní kamera 
společnosti Netatmo umí rozlišit mezi lidmi, 
automobily a zvířaty, zatímco vnitřní kamera 
dokáže rozpoznávat obličeje. Lidé tak mohou 
opustit svůj domov s klidem a vědomím, že 
Netatmo jej ochrání před lidmi, kteří by chtě-

li vstoupit neoprávněně. Netatmo také nabízí 
inteligentní řešení vytápění, které zohledňu-
je individuální preference členů domácnosti. 
Chytré vytápění zohledňuje venkovní teplo-
tu, izolaci domu i činnosti obyvatelů a spoří 
energii.

Chytrá zařízení s umělou inteligencí dovo-
lují lepší komunikaci uživatelů se svým do-
movem. Například příkaz „odcházím“ vypne 
v celém domě světla, stáhne venkovní rolety 
a nastaví bezpečnostní kamery. Společnost 
Netatmo uvedla v říjnu na trh novinku - chyt-
rý detektor kouře. V případě požáru chytrý 
detektor kouře spustí alarm a okamžitě zašle 
upozornění na smartphone. 

Vyvrcholením oslav bylo uvedení vzácného 
destilátu METAXY AEN Despina z původního 
sudu, kterým značka naplnila symbolických 
130 sběratelských lahví. Protože česko-slo-
venský trh je pro METAXU vůbec největším 
celosvětovým odbytištěm, dočkal se celkem 
25 kusů této edice. Díky obrovskému zájmu je 
exkluzivní edice kromě jediné zbývající lahve 
zcela vyprodána. Poslední dekantér s číslem 
130 půjde začátkem prosince do veřejné draž-
by, jejíž výtěžek bude využit pro dobročinné 

účely. Zástupci společnosti Rémy Cointreau, 
která METAXU v Česku zastupuje, to oznámili 
na slavnostním večeru v listopadu, kde před-
stavili ještě projekt 130 objevů, kterým dopl-
nili nedávný relaunch značky. 

Brand
a Branding

Charitativní kalendář
společnosti ADLER
pokřtila Liběna Rochová

METAXA k příležitosti 130. výročí  
představila nejvzácnější řecký destilát

Zážitky a domácí pohodlí s umělou inteligencí

www.sephora.cz

Celý letošek slaví řecký destilát METAXA 
130. narozeniny.

Umělá inteligence dělá z propojeného domova, domov chytrý.


