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Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Časopis Brands&Stories je dlouhodobě zdarma distribuován výhradně podnikatelům, 
zejména 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 korporace jménem, příjmením a ad-
resou pro zasílání) je oprávněný zájem vydavatele optimalizovat užití svého know -how za 
účelem informování podnikatelů o vývoji a trendech v retailu a o historii i současnosti zna-
ček v ČR formou tištěného média. Osobní údaje a jejich databáze nejsou předávány třetím 
osobám. Osobní údaje jsou sbírány z veřejných databází podnikatelů, údajů sdělených zá-
stupcem podnikatele vydavateli nebo na základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. 
S interními zásadami ochrany osobních údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.

Naši milí čtenáři, 

každý máme Advent spojený s něčím jiným, ale rozhodně k němu 
patří i nakupování vánočních dárků pro rodinu a přátele. Přirozeně 
vymýšlíme dárek, který obdarovanému udělá radost, a to buď tím, že 
potěší nebo že ho prostě potřebuje. Právě držíte v ruce předvánoční 
vydání časopisu, kterým bychom rádi napomohli vaší inspiraci na 
takové dárky. Z těch potřebných jistě mohu doporučit nádherné 
diáře značky Paperblanks nebo kvalitní vybavení kuchyně od 
společnosti Potten&Pannen – Staněk. Rozmazlovat své blízké můžete 
také kvalitní přírodní kosmetikou, módními značkami nebo třeba 
šperky Rýdl. Naše stránky jsou plné báječných tipů na vánoční dárky, 
ale kdybyste přece jen ten vhodný nenašli, začněte ho vyrábět, tak 
jako třeba student podnikohospodářské fakulty na Vysoké škole 
ekonomické – medvídky z růží pod značkou Rose Bear. Ale ať již 
budou vaše pohnutky ke vzniku dárku jakékoli, podstatná bude chuť 
obdarovat. 

Tak si užijte adventní čas i vánoční svátky a budeme se třeba právě 
na příběh vaší značky těšit v příštím roce s krásným letopočtem 
2020. Symbolicky připíjím na nejkrásnější čas v roce, čas plnění 
přání a inspiraci z našich stran!
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Společnost dále rostla a v roce 2006 se uchýlila 
k uvedení prvních zařízení pod vlastní značkou. 
Tehdy z výrobní linky vyjeli první smartphony s lo-
gem HTC. Ze začátku šlo především o PDA/Smart-
phony se systémem Windows. V roce 2007 však 
portfolio doplnil světově první telefon s operačním 
systémem Android HTC Dream. Tento milník HTC 
přinesl uznání na pozici jednoho z nejvýznam-
nějších inovátorů mobilního trhu a po následující 
roky byla jakákoliv důležitá inovace v tomto odvět-
ví právě od HTC. Společnost každým rokem rostla 
a v roce 2011 dosáhla 11% podílu na trhu se smart-
phony. V následujících letech přinesla jako první 
celokovovou unibody konstrukci, nebo stereo re-
produktory na přední straně telefonu. Nejen tím 
byli po dlouhá léta telefony HTC charakteristické 
a inspirativní pro ostatní výrobce a značky.

V roce 2015 přišel další významný milník. Na 
Barcelonském veletrhu Mobile World Congress 
společnost představuje systém pro virtuální realitu 
HTC Vive. Jednalo se v té době o nejpokročilejší 
VR, které bylo představeno, a proto dosáhlo i ob-
rovských úspěchů. HTC tak opět posunulo techno-
logické hranice a nastolilo trendy v novém odvětví, 
kterými se budou ostatní značky řídit v následují-
cích letech. Například pohybové ovladače, které 
byly již tehdy součástí systému HTC Vive, se nyní 

staly nezbytnou součástí jakéhokoliv headsetu. 
Tehdy je však nenabízel nikdo jiný.

Od té doby společnost představila spoustu no-
vých headsetů jako nezávislý HTC Vive Focus či 
novější Vive Focus Plus, které umožňují využití bez 
nutnosti výkonného PC. Pro ty nejlepší simulace 
však stále vyvíjí i High-End zařízení, jako je profe-
sionální HTC Vive Pro Eye, který díky funkci sledo-
vání očí míří převážně do podnikové sféry, výzkum-
ných projektů a vzdělávání.

V letošním roce byl uveden dosud nejnovější 
headset HTC Vive Cosmos, který virtuální realitu 
přibližuje běžným spotřebitelům. Ten už nevyžadu-
je dvě základnové stanice pro snímání pohybu za-
řízení, ale využívá šesti kamerek, které jsou přímo 
na headsetu. Tím se stává i cenově dostupnějším, 
a navíc usnadňuje jeho prvotní nastavení, které je 
tak dílem okamžiku.

HTC Vive Cosmos přináší i dosud nejvyšší roz-
lišení obrazu a nové ovladače, které přinesou větší 
variabilitu zejména u her. Přední strana Cosmosu je 
odklopná, a tak uživatel nemusí při kontrole okolí 
sundávat celý headset. Nové je i aktivní chlazení, 
které se stará o to, aby se uživatel cítil i při delším 
používání pohodlně a aby nedocházelo k zamlžení 
čoček.

Všechny verze HTC Vive pro PC je navíc možné 
připojit i bezdrátově pomocí příslušenství Vive Wi-
reless adapter. Díky této exkluzivní technologii tak 
mohou uživatelé zažít i ty nejpropracovanější zážit-
ky, aniž by je omezoval kabel. O napájení headsetu 
se stará powerbanka, kterou lze během používání 
vyměnit a tím si prodloužit pobyt ve virtuálním svě-
tě na libovolně dlouhou dobu.

HTC si dobře uvědomuje, že úspěch na trhu není 
jen o hardwaru, ale důležitý je i obsah. Nabízí tak 
i vlastní obchod se zážitky a hrami Viveport. Jeho 
nabídka dnes čítá již více než 1 700 her a aplikací 
pro zábavu i poučení. Kdo nechce neustále investo-
vat do nových zážitků, má možnost využít program 
předplatného Viveport Infinity, který uživatelům na-
bídne více než 800 titulů za malý měsíční poplatek. 
Jedná se tak o jedinou službu svého druhu pro VR.

I přes vyšší důraz, který společnost aktuálně kla-
de na VR, inovuje stále i svá mobilní zařízení. Od 
roku 2017 mají vrcholové modely, jako je HTC U11 
nebo U12+, technologii Edge Sense. Ta se stará o to, 
že telefon je citlivý na tlak v oblasti bočního rámu. 
Uživateli umožňuje jednoduše pouhým sevřením 
telefonu zapnout fotoaparát a rovnou zachytit fot-
ku, nebo rozsvítit baterku, aniž by bylo třeba orien-
tovat se v tom, co je právě na displeji. Pokročilejší 
uživatelé si pak mohou vytvářet pro každou aplikaci 
vlastní zkratky. 

Od světově prvního smartphonu  
k nejpokročilejší virtuální realitě
V tomto vydání se podíváme blíže na příběh dnes již legendární značky v mobilním odvětví, která působí na trhu více 
než 22 let – HTC. Společnost byla založena již roku 1997 na Taiwanu Cher Wangovou a Peterem Chou. Oba ve firmě 
víceméně působí do dnes. HTC svou více než dvacetiletou kariéru začalo překvapivě výrobou notebooků, ale brzy ob-
jevilo velký potenciál rychle rostoucího odvětví s kapesními počítači. Z firmy se proto stal OEM výrobce, tedy výrobce 
pro jiné značky, kterým bude HTC vyrábět zařízení na zakázku. Toto rozhodnutí se firmě vyplatilo a společnost začala 
prudce růst vzhůru. V továrnách HTC se tehdy vyrobilo nespočet kapesních zařízení pro světoznámé značky prvních 
telefonů s dotykovým displejem a jiných komunikátorů. 

Virtuální realita je technologie umožňující 

uživatelům ocitnout se v simulovaném prostředí, 

se kterým mohou vstoupit do interakce. Dokáže 

vytvářet iluzi skutečného světa při výcviku 

armádních složek, pilotování letadel, nebo při 

prezentaci nových vozů světoznámých značek, 

jako jsou Volkswagen, Škoda či BMW. Dává nám 

nahlédnout i do fiktivních světů počítačových 

her a fantazie vývojářů neherních VR zážitků. 

Proniká výrazně i do školství a zdravotnictví, kde 

umožňuje simulovat studentům všechny situace, 

se kterými se mohou následně v praxi setkat, 

a tak se na ně perfektně připravit.

Jednou z nejzajímavějších inovací na poli smart-
phonů představuje světově první blockchainový 
telefon HTC EXODUS 1. Ten je opatřen zabezpe-
čeným prostorem pro klíče k veškerým digitálním 
aktivům, jako jsou například Bitcoiny či další kryp-
toměny. Díky tomu jsou klíče uchovávány s maxi-

mální bezpečností. Stejné schopnosti má i nedávno 
představený HTC EXODUS 1s, který se i přes výraz-
ně nižší cenu může navíc pochlubit dalším prven-
stvím. Propracovaný software mu umožňuje pro-
vozovat plnohodnotný bitcoinový uzel. Díky tomu 
dokáže ověřovat transakce v blockchainové síti, na 
což bylo dosud potřeba PC. Vše je tak ještě výrazně 
bezpečnější. 

V aktuální době HTC setrvává na pozici lídra 
v oblasti inovací a designu a je jedním z nejdůle-
žitějších hráčů na poli virtuální reality. Po celém 
světě firma spolupracuje se stovkami partnerů, kte-
ří jí pomáhají stále růst a z původně malé firmy se 
stát velkou korporací. Na HTC je krásně vidět, jak 
se i z malého podniku může stát celosvětově uzná-
vaná společnost, která přinesla nespočet inovací 
a změnila mnohokrát trh.

Hana Kremlová, Sales
hana_kremlova_ext@htc.com

Jan Frič, PR a technické dotazy
jan.fric@whispr.cz
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Příběh značky Bogner začíná u Willyho Bognera 
staršího a jeho vášně pro lyžování. V běhu a sko-
cích na lyžích patřil tento muž brzy k nejlepším 
v Evropě a jeho popularita coby sportovce rostla zá-
vratnou rychlostí. V té době, roku 1932, s přítelem 
založil v Mnichově společnost zaměřenou na dovoz 
lyží, příslušenství a pleteného oblečení z Norska. 
Willy ve dne pracoval ve firmě a po večerech tréno-
val. Willy Bogner oslavil mnoho úspěchů jako cross-
-country lyžař a skokan na lyžích a i jako olympij-
ský vítěz dobře chápal, jak důležitou roli hraje pro 
vrcholové sporty právě oblečení. Založením firmy 
se mu podařilo spojit vášeň k lyžování s obchodním 
nadáním, jímž oplýval. Oproti tomu jeho manželka, 
Maria Bogner, měla cit především pro styl a funkč-
nost. V roce 1932 způsobila módní revoluci, když 
na trh uvedla strečové lyžařské kalhoty, jež jsou do-
dnes známé pod označením „Bogners“. Ty za svou 
slávu vděčí především osobnostem, jako je Marilyn 
Monroe, Ingrid Bergman či Jayne Mansfield, které 
si je samy velmi oblíbily. 

Zakladatel firmy  
ve spojení s vrcholovým sportem

Willy Bogner zvítězil jedenáctkrát v severské 
kombinaci, pětkrát se stal bavorským mistrem, 
a v roce 1935 dokonce obsadil třetí místo na 
Mistrovství světa v klasickém lyžování v Česko-
slovensku. O rok později pronesl na IV. zimních 
olympijských hrách v Garmisch-Partenkirchen 
olympijskou přísahu a právě na nich oblékl němec-
ký národní tým poprvé sportovní oblečení značky 
Bogner. Zipy se stříbrným „B“ pak zdobily německý 
národní tým na ZOH dalších 16 let. 

Manželka zakladatele  
- Coco Chanel sportovní módy

V roce 1937 se Willy Bogner oženil s Marií Lux, 
budoucí „královnou strečových lyžařských kalhot“. 
Maria Bogner měla zvláštní cit. Druhá světová válka 
zničila výrobu sportovních modelů, ale Maria ještě 

před Willyho návratem ze zajetí obnovila výrobu ve 
staré boudě v Oberaudorfu. Takřka na koleni zde 
25 žen vyrábí na zastaralých šicích strojích speci-
ální zástěry, které byly později využívány při úklidu 
suti v ulicích. Na přehlídkových molech se kolekce 
oblečení značky Bogner poprvé objevila už tři roky 
po válce a kromě jiného zde byly představeny stre-
čové lyžařské kalhoty, které způsobily přímo módní 
revoluci.

První pánská kolekce této značky vznikla až roku 
1950 a od tohoto roku byl Bogner nazýván „Diorem 
lyžařské módy“. Obdobného srovnání se o dvacet let 
později dočká i Maria Bogner. Nejen díky prestižní-
mu ocenění Fashion Award ji německý magazín Der 
Spiegel nazve „Coco Chanel sportovní módy“.

Žezlo „Diora lyžařské módy“  
přebírá Willy Bogner mladší

Willy Bogner mladší nepůsobil jen jako fotograf, 
ale byl i skvělým kameramanem. Podílel se přede-
vším na filmech vyžadujících komplexní lyžařské 

záběry. Jeho nejznámějším dílem v této oblasti jsou 
zaručeně filmy s Jamesem Bondem, kde se od roku 
1960 v lyžařských scénách začalo objevovat právě 
oblečení značky Bogner. 

Jablko nepadá daleko od stromu, a proto není vel-
kým překvapením, když se roku 1971 objeví na trhu 
první lyžařská kolekce Willyho Bognera juniora, 
a to dokonce z revolučního materiálu nylon stretch 
s názvem „Formula Z“, na jehož vývoji se mladý 
muž osobně podílel.

Po smrti svého otce převzal řízení Willy Bogner 
mladší a do aktivit společnosti zapojil i svou man-
želku Sôniu, která pak byla od roku 1980 zodpověd-
ná za navrhování dámských oděvů. Tento okouzlu-
jící pár se seznámil u Starnberského jezera v jižním 
Německu při fotografování jedné z kolekcí, a právě 
jejich zájem o módu napomohl značce k získání 
světového renomé. Sônia Bogner zahájila svou 
první designérskou kolekci a otevřela obchod Sô-
nia Bogner v Mnichově. Exkluzivní oblečení řady 
Bogner Leather bylo představeno v roce 1994. 

Inspirace filmem „Fire and Ice“
Oddaný podnikatel, nadšený sportovec a úspěš-

ný filmový producent – to byl Willy Bogner mladší. 
Mezinárodní sportovní film „Fire and Ice“ mu vydo-
byl nejen Bavorskou filmovou cenu, ale položil také 
základy nové kolekce, jež se tímto dílem inspirova-
la. Mladistvá a vzrušující sportovní a snowboardo-
vá kolekce Bogner Fire + Ice byla poprvé uvedena 
v roce 1989. Další úspěch oslavila hned o rok pozdě-
ji, kdy vyjel z výrobní linky první automobil limito-
vané edice VW Golf s designem interiéru Fire + Ice. 

Rok 2005 byl pro značku Bogner silným krokem 
do budoucnosti: stěžejním bylo především zaháje-
ní činnosti nákupního magazínu. Této jedinečné 
kombinaci katalogu s časopisem byla udělena cena 
„Nejlepší nový katalog roku“. První obchod značky 
Bogner v USA byl otevřen v New Yorku v roce 2008, 
otevření dalších poboček v Salcburku, Kitzbühel 
a St. Moritz následovalo již o rok později. 

Pod značkou Bogner 
Pod značkou se však kromě elegantních a kvalit-

ních oděvů skrývají i módní doplňky. Lyžařské vyba-
vení získalo v roce 2000 stříbrnou cenu za design od 
Spolkové republiky Německo a parfémy byly ověn-
čeny třemi cenami FiFi Awards. Původně ryze spor-
tovní oblečení se během doby vyvinulo v několik 
samostatných linií, jako jsou Bogner Man, Bogner 
Women, Sport Ski, Après Sport, Golf, Bogner Jeans, 
Leather. Mimo to nabízí firma širokou škálu doplň-
ků zahrnujících hodinky, tašky, obuv a brýle. 

Bogner v Čechách
Do Čech se úspěšná značka dostala 25. 9. 2003, 

kdy byl za účasti prezidenta Václava Klause, Willy 
Bognera a Sonii Bogner v centru Prahy slavnostně 
otevřen Bogner obchod. K dnešnímu dni si lze vybí-
rat produkty Bogner již v šesti obchodech – Karlovy 
Vary, Špindlerův Mlýn, ProShop Golf Park Plzeň, 
POP Outlet v Tuchoměřicích, v butiku Bogner na 
Malém náměstí a také v obchodním centru West-
field Chodov. 

Koncem roku 2011 byla slavnostně otevřena 
nová prodejna značkové módy Bogner v Praze, a to 
na lukrativní adrese v centru.

Prodejny
PRAHA | KARLOVY VARY

ŠPINDLERŮV MLÝN | PLZEŇ
www.bogner-eshop.cz

Globální lifestylová značka
neodmyslitelně spjatá se sportem

Kdo by neznal německou značku BOGNER, která je dlouhodobým lídrem vynikajících sportovních kolekcí inspirovaný-
mi nejnovějšími módními trendy! Je kombinací sportovní funkčnosti a módy a přitom si zachovává exklusivitu a nej-
vyšší standardy kvality. Tím obhajuje své prvenství ve světě sportovní módy, zvláště pak první příčku v kvalitní lyžařské 
módě. Do Čech se značka dostala v roce 2003, její založení se však datuje již k roku 1932. Má tedy za sebou dlouhou 
historii a tu vám chceme právě přiblížit. 

Společně s golfovou legendou a dlouhodo-
bým partnerem značky Bogner, Bernhardem 
Langerem, reprezentuje značku Bogner již od 
jara 2015 golfová jednička Klára Spilková. 

„Sport má u značky Bogner dlouhou tradici 
a představuje také jeden z klíčových aspektů 
naší společnosti. Je tedy pro nás vždy speciální 
příležitost, pokud můžeme s atlety sdílet jejich 
nadšení a na jejich cestě je kousek doprovo-
dit,“ říká Willy Bogner, majitel a generální 
ředitel společnosti Willy Bogner GmbH & Co 
KGaA a uvádí: „Na spolupráci s Klárou Spilko-
vou jsme velmi pyšní. Klára se svojí vášní pro 
golf a lyžování dokonale zosobňuje značku 
Bogner.“

V roce 2010 se Klára Spilková poprvé účast-
nila profesionálních turnajů s handicapem +4. 

Ve stejném roce se stala členem České Professi-
onal Golf Association, PGA. Od té doby sbírá 
jednu trofej za druhou. V roce 2017 na akci 
Ladies European Tour si nejprve v Maroku od-
nesla pohár jako první česká vítězka nejvyšší 
profesionální kategorie golfu a posléze ve Špa-
nělsku potvrdila svou vedoucí pozici hráčky 
sezonního žebříčku Order of Merit. 

„Je to pro mě velká čest spolupracovat s tak 
vynikající značkou, jako je Bogner, dlouhole-
tý výrobce krásného, především sportovního 
oblečení. Tato značka dokazuje svoji vedoucí 
pozici v módním průmyslu s každou novou 
kolekcí. Výjimečnost a nejvyšší kvalita jsou sy-
nonymem značky Bogner a já jsem velmi hrdá 
na to nosit tuto značku a sdílet její prestiž,“ do-
dává Klára Spilková.

Tvář značky Bogner 

Willy a Maria Bogner Willy a Sônia Bogner
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Kouzlo kosmetiky  
a Aromaterapeutického 

centra z Vlčí Hory

Příběh značky Nobilis Tilia
Počátky Nobilis Tilia se váží k jediné osobě, 

PaedDr. Zbyňku Šedivému, vášnivému přírodověd-
ci a sportovci. Už za dětství byl obklopen bylinami, 
protože pocházel ze zemědělského rodu. I jeho 
maminka byla nadšenou pěstitelkou růží a už tedy 
z dětství pocházela jeho botanická vášeň. Svůj ce-
loživotní zájem o léčivé rostliny, zdraví a celkový 
vzhled člověka spojil v roce 1994 v základní zá-
měr svého podnikání. Jeho uznávanou hodnotou, 
životním principem, který ctí a který je vetknut do 
fungování Nobilis Tilia, je harmonické začlenění 
člověka do všech živých systémů na planetě. S tím 
souvisí i pěstování a využívání rostlinných surovin 
tak, aby pěstování krásy a zdraví člověka nenaru-
šilo krásu a zdraví přírody. Zbyňka Šedivého osud 
dovedl do Krásné Lípy (latinsky Nobilis Tilia). 
V roce 1994 si zde našel volné prostory v Domě 
služeb a tam s prvními zaměstnanci vyvíjeli první 
receptury a vytvářeli první produkty, a to až do 
roku 2003. Původně kosmetika nesla název NOBE-
LA a logo společnosti znázorňovalo mladé klíčící 

semínko, což odpovídalo prvním krůčkům firmy. 
Až později přišla NOBILIS TILIA, přesně botanicky 
sličná (pozn. také krásná) lípa. Ústředním motivem 
dnešního loga je koruna lípy s kmenem a silnými 
kořeny, které tvoří nápis Nobilis Tilia. Je to vlastně 
takové poděkování místu vzniku a malá propagace 
města Krásné Lípy.

Velkou inspirací a poznáním voňavého světa 
byla zakladateli značky Francie, která mu dodnes 
voní po levanduli, rozmarýnu a tymiánu. Průběžně 
navštěvoval kongresy aromaterapie a fytoterapie 
v Montpellier, Grassu, seznamoval se s důležitý-
mi osobnostmi, projížděl oblast Provence a poho-
ří Seven. A učil se. Je potřeba navštívit místa, kde 
rostliny, ze kterých esence pochází, žijí, pozorovat 
je a přemýšlet o základní úloze účinné látky v jejím 
přirozeném prostředí, v přírodě. Také si rozšiřoval 
obzory a přidával zájem o ajurvédu, studoval v Pra-
ze několik let tradiční čínskou medicínu, prováděl 
vlastní pokusy a pročítal odborné knihy. Prvními 
zákazníky byli v začátcích podnikání profesioná-
lové, kosmetičky a maséři, a až později, právě díky 
jejich doporučení, se výrobky dostávaly k široké 
veřejnosti. To už přestávaly stačit výrobní prostory 
a řešení bylo vlastně celou dobu na dosah.

Nobilis Tilia z Krásné Lípy se přesunula pod ma-
gickou Vlčí Horu a nebyla na to sama. V roce 2003 
se zakladatel značky potkal s manželi Zrubeckými, 
Adélou a Petrem. Adéla přišla s chutí dále rozvíjet 
aromaterapii, Petr s chutí tvořit zázemí pro všech-
ny aktivity. A tak založili společnost s ručením 
omezeným a od roku 2004 si dali za cíl rozvoj Aro-
materapeutického centra právě ve Vlčí Hoře. A tak 
se také stalo.

Oáza aromaterapeutické kosmetiky
S rozvojem, novým svěžím pohledem Adély a Pe-

tra Zrubeckých přišlo nalezení něčeho jiného, než 
je jen laboratoř, kancelář, výrobna a sklad. Našli 
společně místo k životu. K životu uprostřed přírody 
naplněnému tvořením, radostí a rovnováhou. Se 
sny o vytvoření Centra aromaterapie a výukové za-
hrady přišla výzva: Vlčí Hora. Probudila v nich vše, 
co takový název může probudit: zvědavost, odhod-
lání, odvahu, radost, respekt, vytrvalost i trpělivost. 
A také cit pro rovnováhu. Stali se součástí dějů, jež 
řídí sama příroda. V tichu přírody a uprostřed vůní 
také pochopili jedno tajemství: že aromaterapie je 
dokonalým pomocníkem člověka – člověka nedě-
leného na tělo, mysl, emoce a duši. A že udržuje 
všechny tyto součásti v harmonii. 

A tak od roku 2004 každý výrobek Nobilis Tilia 
nese v sobě vše, čím žije vedení i zaměstnanci na 

Malá vesnice na okraji Národního parku České Švýcarsko je už řadu let sídlem přední české značky přírod-
ní a bio kosmetiky s aromaterapeutickými účinky. Voňavý příběh Nobilis Tilia se začal psát před 26 lety. 
Za tu dobu se společnost stala průkopníkem ve vývoji a výrobě pečující kosmetiky, kterou vnáší krásu 
a harmonii do života svých zákazníků. Pod značkou Nobilis Tilia se spojuje aromaterapeutická kosmetika 
s rituály ošetření a souzněni s přírodou a to díky místu, ve kterém je tvořena.

Vlčí Hoře. Jsou to ingredience, které ve výčtu na 
lahvičce nenajdete, ale přesto jsou přítomné v ka-
ždém jejich výrobku – harmonie, krása a respekt 
k přírodě. Jsou to přidané hodnoty, které nejsou vi-
dět pouhým okem, ale jsou cítit. Srdcem. Všichni, 
kdo za tvorbou značky stojí, věří, že tyto hodnoty 
obohatí i životy jejich zákazníků.

A kde tedy vznikají tyto zázraky pod značkou 
Nobilis Tilia? Kde jinde než uprostřed přírody! Ve 
Vlčí Hoře nejsou pouze „obyčejné“ výrobní haly, vy-
rostlo zde komplexní Centrum aromaterapie.

Autentický prostor pro vývoj a výrobu přírodní 
kosmetiky, pro relaxaci zaměstnanců i návštěvní-
ků, prostor pro vzdělávání a osvětu. V okolí sídla 
Nobilis Tilia najdete unikátní bylinkovou zahradu, 
citlivě restaurovanou budovu vesnické školy s Ná-
vštěvnickým centrem s reprezentativní prodejnou, 
Bylinkovou čajovnou, profesionálním studiem po-
radenství a se zázemím pro vzdělávací projekty.

Také se můžete svěřit do rukou profesionálů 
v místním kosmetickém studiu, kde vám praktic-
ky vysvětlí, jak o sebe doma pečovat s přírodními 
produkty. V Bylinkové čajovně zase může ochutnat 
vynikající bylinkové čaje, čerstvě mletou bio kávu 
s domácími dobrotami.

Návštěvnické centrum je otevřeno celoročně 
a nabízí pravidelné vzdělávací akce pro veřejnost. 
Zájemci se tak mohou účastnit kurzů o aromatera-
pii, o přírodním způsobu zahradničení, dále tu pro-
bíhají i kurzy pro maséry a odborné semináře pro 
kosmetičky. Jejich aktuální seznam najdete vždy na 
webových stránkách společnosti – www.nobilis.cz.

Během návštěvy zavítejte určitě do bylinkové 
zahrady, která je celoročně volně přístupná. Díky 
interaktivnímu informačnímu systému si ji můžete 
sami prohlédnout kdykoli v průběhu dne i roku, 
náročnější zájemci si mohou předem domluvit i ko-
mentované prohlídky. Vlčihorská zahrada je plná 

vůní aromatických a léčivých rostlin, které zahrad-
níci Nobilis Tilia pěstují s ohledem na principy per-
makultury a biodynamiky. V teplých dnech můžete 
relaxovat také v altánu s unikátní květinovou man-
dalu, která jej obklopuje. Na své si přijdou i děti, pro 
které tu vyrostly přírodní prolézačky a další atrakce. 

Filozofie kosmetiky  
založené na aromaterapii

Filozofií značky je víra v to, že to nejlepší nám 
dává příroda sama. Není nic účinnějšího na vyladě-
ní těla, mysli i ducha než jsou éterické oleje, které 
jsou nositeli účinku, ale i vůně. Ve spojení s rostlin-
nými oleji jsou tím nejlepším pečovatelem o přiro-
zeně krásnou a vyživenou pokožku. Každé použití 
kosmetiky Nobilis Tilia je voňavým relaxačním ri-
tuálem, který podporuje životní pohodu. Vybrat si 
můžete z opravdu široké nabídky péče o pleť i tělo 
pro každého člena rodiny. Velmi oblíbenými jsou 
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Hranici nespokojenosti
se svým zevnějškem lze posunout

My jsme MUDr. Michaela Entnera požádali,  
aby nám ve třech článcích na pokračování přiblížil 
témata: liposukci, operaci v obličeji a operaci prsou.

Liposukce – odsátí tukové tkáně.
Liposukce (odsátí tuku) z těla pacienta je nejpreciznější, nejrychlejší a v ru-

kou zkušeného operatéra nejbezpečnější způsob odstranění tukových polštá-
řů na těle. Není to však metoda určená k redukci celkové tělesné hmotnosti. 

Moderní tumescenční liposukce nepoužívá celkové anestezie, je však 
možno pacientovi podat medikament na zklidnění či zmírnění strachu. Do 
podkoží pacienta, v místě tukových polštářů, které je potřeba odstranit, se 
napustí takzvaná tumescenční tekutina (směs lokálního anestetika, látky na 
snížení krvácivosti a fyziologického roztoku). Tato tekutina se vsákne do tu-
kových buněk a tyto, jako přezrálé hroznové bobulky, při odsávání praskají 
a nechají se tak poměrně snadno odstranit. Odsávání tukových buněk se pro-
vádí vakuovou pumpou, napojenou na sondu ve tvaru duté tenké trubičky 
s tupými oky, které nezraní pacientovi podkoží. Operatér rozruší touto sondou 
znecitlivěnou tukovou tkáň a přebytečné tukové buňky odsaje.

Celková doba zákroku se liší od velikosti oblasti, takže např. na krku tento 
výkon trvá 30 až 40 minut, odsávání z větších oblastí (břicho) až jednu hodinu. 
Množství odsátého tuku je velmi různé a předem se dá těžko odhadnout, kolik 
tuku bude odstraněno. Ihned po výkonu odchází pacient do domácí péče. 

K zabránění otoku a pro zrychlené hojení je nutno poměrně krátkou dobu 
(10 až 14 dnů) nosit elastické prádlo. 

Doba rekonvalescence po zákroku je velmi krátká, pokud pacient nevyko-
nává fyzicky náročné zaměstnání, může třetí den nastoupit do práce. Koneč-
ný výsledek liposukce však lze očekávat až za kolik měsíců. Je nutno také zdů-
raznit, že v místech, kde byl tuk odsán, nedochází již nikdy k nadměrnému 
hromadění tuku v buňkách. Kromě malých oblastí (paže a vnitřní stehna nebo 
boky a paže), není vhodné najednou odsávat tuk z více velkých oblastí. Rizi-
ko nežádoucích účinků při odsávání z více velkých oblastí neúměrně stoupá, 
zrovna jako pravděpodobnost, že oblasti nebudou kvalitně odsáty. Při dobře 
provedené liposukci se závažnější komplikace prakticky nevyskytují. 

Při tumescenční liposukci dochází navíc ke zpevnění kůže v oblasti odsá-
tí, často se kůže natolik stáhne, že není třeba například abdominoplastiky! 

Kromě liposukce se k odstranění tukových polštářů používá i kryolipolýza 
(mražení tuku) či chemická lipolýza (injekční rozpouštění malých tukových 
okrsků). Nevýhodou obou těchto metod je špatná kontrolovatelnost (hloubka 
a rozsah působení) Při těchto metodách nedochází ke zpevnění kůže v místě 
odstranění tukové tkáně.

Můžeme tedy říci, že tumes-
cenční liposukce je metoda bez-
pečná, technicky propracovaná 
a vyzrálá (provádí se více jak 
30 let), s minimem komplikací, 
prakticky proveditelná v každém 
věku, s rychlou rekonvalescencí 
a kvalitními, dobře reprodukova-
telnými výsledky. 

Chirurgie Entner je soukromé chirurgické pracoviště, kde se provádějí výkony z oblasti obecné, estetické a plastické 
chirurgie, převážně v lokálním znecitlivění. Svým klientům poskytuje kosmetické výrobky MUDr. Entnera pro následnou 
péči o pleť. Vzhledem k dlouholeté chirurgické praxi pana primáře Entnera v zahraničí se snaží dopřát pacientům v ČR 
srovnatelnou péči, jakou byl zvyklý poskytovat svým klientům např. v Německu. Individuálně přistupuje ke každému, 
kdo má zájem se nechat ošetřit. Od malých zákroků, typu oprava staré jizvy, odstranění výrůstků na kůži až po od-
stranění přebytečné kůže na horních i dolních očních víčkách, liposukce problematických partií, chirurgické odstranění 
pocení u žen i mužů, modelaci prsou apod. 

Více na webových stránkách 
www.chirurgie-entner.com

produkty pro voňavé těhotenství a porod a násled-
ně pak péči o miminka. Podstatnou částí sortimentu 
jsou 100% čisté éterické oleje jako prostředek aro-
materapie, ať už doma nebo v rukou profesionálů 
aromaterapeutů či masérů. Aromaterapeutická 
kosmetika přímo vybízí k rituálům, proto je Nobilis 
Tilia velmi oblíbená i u kosmetiček či masérů.

Přelomový a unikátní produkt  
v portfoliu Nobilis Tilia

„Za každým z našich výrobků stojí hodně práce, 
ale i krásných vzpomínek,“ říká zakladatel - PaedDr. 
Zbyněk Šedivý. „Sám osobně vnímám jako jeden 
z našich největších úspěchů princip enzymatické re-

generace pleti. Stojí za tím ohromné úsilí o důklad-
né pochopení procesů v pokožce, role příslušných 
enzymů, jejich nastavení, vzájemné působení a vliv 
na stav pokožky. Na těchto principech stojí unikátní 
řada Biofáze, kterou zákazníci znají od roku 2010.“

Biofáze je jedním z nádherných a velmi oblíbe-
ných voňavých rituálů péče o pleť. Jedná se o sady 
obnovujících sér, které působí na pleti vlastní en-
zymy a nastolují tak opět jejich rovnovážné fungo-
vání. Tím oddalují stárnutí pleti spojené s tvorbou 
vrásek či povadlou pletí, vznik pigmentových skvrn, 
akné či podráždění nebo citlivost pleti. Pleť se čas 
od času může dostat do nerovnováhy, ať už krátko-
dobé nebo dlouhodobé. Třemi jednoduchými kro-

ky ji můžete vrátit zpět, nastartovat její přirozené 
ozdravné procesy. Séra nanášíme na pleť v přede-
psaném pořadí, jemným vtiskáváním je s odstupem 
10 minut vrstvíme na sebe. Celá péče vybízí k vytvo-
ření si večerního relaxačního rituálu, k péči a času, 
který věnujeme samy sobě. Aromaterapie je mocná 
čarodějka. 

Výroba, vývoj a administrativa  
je živý organismus

Tak jako se vyvíjí kosmetika, spolu s ní jde ruku 
v ruce i život firmy. Koupí sousedního objektu bý-
valé školy, který byl změněn na Návštěvnické cent-
rum, a dalších pozemků pro rozvoj zahrady se spo-
lečnost posunula zase o velký kus dál. V loňském 
roce se začalo s rozsáhlou přestavbou a výstavbou 
nové budovy pro skladování obalů a surovin. Struk-
tura společnosti se nadále upevňuje, roste počet 
zaměstnanců, zvyšuje se obrat a hlavně spokojenost 
uživatelů kosmetiky i lidí v týmu. Aromaterapeutic-
ké centrum se stalo cílem návštěvníků Krásnolip-
ska, kterých neustále přibývá.

Do budoucna si vedení značky přeje, aby lidé, 
kteří v ní pracují, nacházeli sociální jistoty, spra-
vedlivý řád a lásku, která je propojuje. Aby k ní rádi 
přicházeli a nacházeli inspiraci pro to, čemu říkáme 
bytí v přírodě nebo možná i bytí přírodou. Aby v ka-
ždém produktu bylo vždy cítit poctivé dobré řemes-
lo a jedinečná energie všech, kteří jej vytvořili, a aby 
výrobky Nobilis Tilia vypovídaly o lásce, se kterou 
byly vytvořeny a která je sice skrytou, zato nedílnou 
součástí uvedených účinných látek na etiketě.

Nobilis Tilia s.r.o.
laboratoře přírodní kosmetiky
Vlčí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa, 
www.nobilis.cz
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slaví 20 let

Bylo nebylo…
Psal se rok 1999 a zatímco Česká republika se 

stala členem NATO a získala titul na mistrovství 
světa v hokeji, jednaadvacetiletý vyučený zlatník 
získal živnostenské oprávnění. Ve firmě, kde do-
posud pracoval, ho ruční výroba prstenů nadchla 
natolik, že se po získání zkušeností a inspirace 
rozhodl dát výpověď a začít vyrábět prsteny na 
světové úrovni. Ano, tušíte správně. Byl to pan 
Lukáš Rýdl.

Průlom moderní výroby prstenů 
v Čechách

V té době nevěděl, jaké stroje jsou na výrobu 
snubních prstenů potřeba, kolik takový stroj vůbec 
stojí ani jak se prsteny pomocí moderních technolo-
gií vlastně vyrábí. V Čechách to tehdy totiž nevěděl 
nikdo. Ovšem ani to mu nezabránilo pracovat na 
svém snu, který si před ním už pár šťastných spl-
nilo. Patřily mezi ně zejména německé a švýcarské 
firmy, od nichž čerpal největší inspiraci. Okamžik, 

kdy si vypil kávu v Pforzheimu v jedné z firem, kte-
rá tyto moderní stroje vyráběla, byl zlomový. Slovo 
dalo slovo a pak už “jen“ stačilo sehnat peníze a dát 
dohromady dokonale promyšlený plán, za který byl 
schopný dát ruku do ohně.

Když se zrodí značka s duší a tradicí
A tak zlatník, který věřil poctivému řemeslu víc 

než čemukoliv jinému, začal vyrábět šperky pod 
vlastní značkou. Výroba v malé dílničce nabírala 

Je to jako z pohádky o jednom mladém zlatníkovi. Letos je tomu přesně 20 let od vzniku značky Rýdl.  
A my se s vámi chceme podělit o příběh této čistě české značky, která kombinuje ruční výrobu 
s nejmodernějšími technologiemi a dokonalým zpracováním. Výsledkem jsou skvostné a reprezentativní 
šperky. Je největším výrobcem snubních prstenů v Čechách. I vy jste součástí tohoto příběhu, tak neváhejte, 

uvařte si kávu a přečtěte si, jak značka Rýdl ušla takový kus cesty. 

Dnes se píše rok 2019 a my jen těžko po té trnité a zároveň 
úžasné cestě dokážeme uvěřit, že už je tomu 20 let. 

20 let, co vás zdobí naše prsteny i šperky.

20 let, kdy do nás vkládáte svou důvěru. 

20 let, kdy volíte nás a kdy váš rozum volí srdcem. 

 20 let, během kterých jste nám dali sílu stát se největším 
výrobcem snubních prstenů v Čechách.

20 let, za kterých jsme se stali součástí x tisíců zásnub 
i svateb, stovek narozenin a desítek narození dítěte.

 

na stále větším objemu a v roce 2001 získala prv-
ní dva zaměstnance. Vše se točilo zejména kolem 
snubních prstenů, jak ale vidíme dnes, jen u nich to 
nezůstalo. 

První prodejna 
Léta plynula a v roce 2003, tedy čtyři roky od za-

ložení firmy, si Lukáš Rýdl otevřel první kamennou 
prodejnu v centru Prahy. Ta funguje dodnes. Byla 
důkazem toho, že sliby se mají plnit nejen o Váno-
cích, a to především ty, které slíbíte sobě samým. 
Úsilí o co nejvyšší kvalitu snubních prstenů vedlo 
k pořízení nejmodernější špičkové výrobní techno-
logie z Německa. Zlatnictví Rýdl se stává nejmoder-
něji vybaveným zlatnictvím u nás. 

Kouzlo poctivého řemesla 
a moderních technologií

Prodejny se rozrůstají a v roce 2014 díky neustá-
lému rozvoji technologií rozšiřuje společnost Rýdl 
své portfolio o zásnubní prsteny. S každým dalším 
prstenem vznikají nové a nové příběhy plné lásky, 
nových začátků a odemknutých životních kapitol. 
Kombinace nejšikovnějších mistrů zlatníků, kteří 
o prstenech vědí vše, a moderních technologií za-
nechává na prstenech víc než jen blyštivé diamanty 
či vzpomínkové rytiny. Zanechává v nich zapálení 
a letité zkušenosti, které byste dnes ve většině zlat-
nických dílen jen marně hledali. Další logický krok? 
Otevření dalších prodejen - tentokrát v Brně a Bra-
tislavě.

Šperky vyráběné s láskou
Roky utíkají, a protože lidé čím dál více dávají 

přednost kvalitě a originálním prstýnkům zroze-
ným i z těch nejnáročnějších návrhů, malá dílnič-
ka už nestačí. A tak se značka Rýdl přesouvá do 
moderních výrobních prostor v pražských Strašni-
cích, kde pro vás prsteny a šperky vyrábí poctivě 
a s úctou dodnes. Teď by se hodilo napsat: „Zazvo-
nil zvonec a pohádky je konec“, nicméně pravda je 
taková, že tohle je teprve začátek.

WWW.PRSTENY.CZ  |  WWW.OBRUCKY-RYDL.SK

Právě tyto momenty spolu s vašimi příběhy tvoří značku,

kterou jsme dnes.

A za to vám z celého srdce děkujeme.
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Kvalitní vybavení kuchyně
aneb skvělé tipy na vánoční dárky 
Úspěšná česká společnost Potten & Pannen – Staněk již 27 let zdařile rozvíjí na českém trhu svou primární vizi: Zkušeným 
profesionálům i nadšeným amatérům dát do rukou dokonalé nástroje z produkce těch nejlepších světových značek, 
na jejichž kvalitu se mohou bezvýhradně spolehnout. 
Vaření je trendy a Češi si ho užívají. Rádi tak zainvestují do kvalitního vybavení kuchyně, jako je nádobí či spotřebiče. 
Důležitá je pro ně i estetická stránka, chtějí se v kuchyni cítit zkrátka dobře. Barevné doplňky, designové spotřebiče 
dokáží rozsvítit každý interiér. Trendy v gastronomii určuje Potten & Pannen – Staněk a na těchto stránkách vám před-
stavuje svoje tipy na vánoční dárky pro vaše blízké.

KitchenAid robot Artisan KSM185,
lahvově zelená (Pebbled Palm Green)

Novinkou v barevné škále robotů Artisan KSM185 je v roce 2019 
také zajímavý odstín tmavě zelené. Nadčasový design robota Artisan 
vám otevírá svět líbivých křivek a zaoblených tvarů. Tento nezastu-
pitelný pomocník usnadní jakoukoliv práci při pečení a ještě k tomu 
má čas na to, aby vypadal neodolatelně.

A nejen, že skvěle vypadá, ale odvádí i skvělou práci. Šlehání, 
míchání, hnětení, to je jen malý výčet všech činností, které ve vaši 
kuchyni zastane. My vám můžeme s jistotou zaručit, že vždy odvede 
perfektní práci. Za to vděčí vhodnému nastavení různých rychlostí 
a planetárnímu pohybu nástavců. Zdatně obsáhnou celou plochu ná-
doby, takže se všechny přidané ingredience spojí v perfektní celek, 
ať už je to těsto na koláč, lahodný krém či jemná šlehačka.

Cena: 19 490 Kč

Měděné nádobí do kuchyně snů
Nádherná řada nádobí M’6S vyhlášeného francouzského výrobce Mauviel 1830® mohla být stvořena díky 

promyšlené kombinací 3 silných a tradičních materiálů a to nerezové oceli, hliníku a mědi. Kombinace těchto 
materiálů je u M´6S dovedena k naprosté dokonalosti. Měděné nádobí této nové kolekce je nejen esteticky 
nepřekonatelné, ale i skvěle rozvádí teplo a navíc je vhodné pro všechny typy varných ploch, včetně indukce. 
Je to zkrátka perfektní volba pro vaše kulinární zázraky v kuchyni!

Cena: od 5 300 Kč

Maison Berger Paris
dárková sada Duo Mini Etincelle:
aroma difuzér Cube s náplní 
+ svíčka, Intenzivní třpyt

Mini aroma difuzér ve tvaru krychle v tmavě modré barvě 
byl vyroben z průhledného silnostěnného skla v elegantním 
designu, který je vhodný do moderního interiéru. Za pomoci 
vonných tyčinek a interiérové vůně jemně parfémuje okolí po 
dobu 27 dnů. Intenzitu vůně můžete snadno upravit množ-
stvím používaných vonných tyčinek. Vonný difuzér lze samo-
zřejmě doplnit libovolným interiérovým parfémem. 

Cena: 775 Kč

Tento ambiciózní a rafinovaný koncept sady příborů od známého pařížského klenot-
nictví Christofle, přináší novou dimenzi pravidel stolování. Design i provedení v sobě 
snoubí respekt k aktuálním trendům i k požadavkům nejnáročnějších zákazníků. 
MOOD, dekorativní umělecké dílo kompaktního oválného tvaru, je novým ztělesně-
ním podoby příborové sady pro 6 osob. Byl vytvořen pro slavnostní večeře, ale i pro 
neformální pozdní snídaně. MOOD přináší na stoly příslib okamžiků a emocí, na které 
budete rádi vzpomínat.

Cena: 33 440 Kč

MOOD BY CHRISTOFLE,
sada postříbřených 
příborů, 24 ks

Kolekce porcelánu MetroChic od Villeroy & Boch Signature
Kolekce MetroChic, inspirovaná Art Decem, je ztělesněním nadčasové, noblesní kosmopolitní 

elegance. Geometrické dekorace v klasických barvách černé a zlaté dodávají jemnému, běloskvou-
címu kostnímu porcelánu moderní, až umělecký vzhled a současně bezpočet možných kompozicí 
umožňuje individualizovat porcelánový jídelní servis podle vašeho vkusu. Ručně leštěné 20karáto-
vé zlato podtrhuje jedinečnost této kolekce a a každý kousek tak upoutá vaši pozornost.

Charismatická kolekce je určena pro každého, komu během stolování záleží na každém detailu. 
Je i výbornou volbou, pokud hledáte dárek pro milovníky moderního městského stylu.

Porcelánová váza Spindrift  
z kolekce Rosenthal Phi

Designová, sněhově bílá porcelánová váza, vysoká 
25 cm, z autorské kolekce Phi, vytvořené pozoruhodným 
designérem Cairnem Youngem. Krásný objekt, hodící se 
zejména do strohých interiérů. Ideální k dotvoření atmo-
sféry moderní sváteční tabule. Vhodná jako výjimečný dar.

Cena: 8 780 Kč 

www.pottenpannen.cz
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Společnost Technistone, a.s. je český výrobce tvr-
zeného kamene, který je ve světě známý pod ozna-
čením quartz. Tato královéhradecká společnost se 
více než 20 let řadí mezi světové lídry v oboru díky 
inovacím při vývoji vlastních dekorů a inovativní-
mu přístupu k výrobním postupům. Technistone 
dbá na udržitelnost, recyklaci materiálů a šetrnost 
k přírodním zdrojům, je držitelem mnoha „zelených 
certifikátů“ deklarujících nulový obsah těkavých or-
ganických látek, obsah recyklovaných surovin nebo 
bezpečnost použití tvrzeného kamene v interiéru. 
Příroda je mu zároveň i největší inspirací. 

S tvrzeným kamenem TechniStone® se můžete 
setkat po celém světě, zejména v soukromých rezi-
dencích. Nejčastěji se v interiéru využívá v podobě 
kuchyňské pracovní desky, koupelnových desek 
a obkladů, schodišť, parapetů a dalších designových 
dekorací. V portfoliu barev naleznete mramorové de-
kory, které v sobě nesou krásu nepravidelných tvarů 
a vzorů vykouzlených divokou přírodou, ale i klidné 
odstíny, které interiér zjemní a dodají mu nádech 
luxusu.

Za dobu své existence firma prošla vzestupy 
i pády. V posledních sedmi letech však velice dyna-

micky roste zejména na náročném americkém trhu, 
přičemž v Evropě patří mezi tři nejvýznamnější vý-
robce v oboru. Společnost má za sebou nejlepší rok 
ve své historii a v příštím roce slibuje nejen další 
novinky.

 „Vývoj firmy je jako výchova dítěte. Nejdříve jej 
naučíte základní dovednosti, které si potřebuje osvo-
jit. Poté ho učíte, jak se o sebe postarat a nakonec, 
když nastane správný čas, ho pustíte do světa, aby 
mohlo dál růst a rozvíjet se,“ říká Radek Průša, CEO 
Technistone Group. 

V tomto pojetí se v letošním roce Technistone do-
stal na univerzitu, a to světovou, neboť čeští majitelé 
prodali společnost americké společnosti Wilsonart. 

„Vyrábět a prodat kvalitní materiál umíme na 
nejnáročnějších světových trzích, ale hledali jsme 
partnera z umělecké oblasti pro špičkové a záro-
veň umělecky hodnotné realizace, jež nám otevírají 
nové možnosti ve světě interiérového designu. Spo-
lupráce na projektu The Spirit of Glass & Beauty in 
Stone posouvá Technistone dál, pomáhá spoluvytvá-
řet vysoce originální realizace a přináší do našeho 
business života nejenom design, ale i krásu, založe-
nou na přírodních materiálech. Technistone se chce 
řadit k firmám, které se v rámci svého rozvoje po-
sunuly až do umělecké sféry.“ dodává Radek Průša.

Výtvarnice Gordana je člověk, který vtiskl sklu 
svou duši. Již 20 let tvoří díla, nad kterými lidé žas-
nou. Techniku lehaného skla přivedla k dokonalosti 
i pečlivým výběrem drahých kovů, které do svých děl 
přidává, nejčastěji zlato a platinu. V rozvoji této uni-
kátní techniky práce se sklem ji inspirovala v mládí 
její teta. „Už jako pětiletá holčička jsem měla tento 
sen a šla si za ním. Všechno, co tady kolem sebe 
v ateliéru mám, je jako moje třetí dítě. Tolik lásky, 
kolik dávám svým synům, věnuji i jemu. Když vím, 
že tím, co vytvořím, udělám někomu radost, tak se mi 
vložená energie i trojnásobně vrátí,“ říká o své práci.

Dalo by se říci, že se díky tomu stala průkopnicí 
v oboru. Před dvaceti lety, kdy Gordana poprvé při-
nesla tuto techniku na Slovensko, netušila, jak obrov-
ský ohlas její tvorba bude mít. Následovalo setkání 
s královnou Alžbětou II., audience u norské králov-
ské rodiny a mnoho dalších shledání s významnými 
lidmi, pro které Gordana vytvořila originální díla 
Gordana Glass®. Největší radost jí však dělá, když 
díla osobně předává a s nimi i kus svého srdce, které 
do nich vkládá. Rozdává lidem radost, ale i pomáhá. 
Už roky se věnuje charitě a dobročinným projektům.

Ač to nemusí být na první pohled zřejmé, za vším 
stojí obrovská dřina, kterou práce se sklem obnáší. 
„Pracuji i šestnáct hodin denně, ale do té doby, do-
kud já budu dělat to, co cítím, to pro mě není zátěž. 
Ten oheň, energii a palivo tady v ateliéru dostávám 
každý den,“ vysvětluje Gordana.

Propojení s kamenem dalo její práci další rozměr 
a nové možnosti. Koncept The Spirit of Glass & Beau-
ty in Stone realizovala přímo ve svém bratislavském 
ateliéru, který změnil tvář k nepoznání a stal se sku-
tečnou mekkou art designu. Společné dílo je součástí 
i pražského TechniStone® City, prestižního showroo-
mu Concept Store Karlín, a další budou následovat.

Interiérový design je obor rozsáhlý, 
dynamický, náročný na přesnost, ale 
zároveň velice oduševnělý, kreativní 
a individuální. V dnešní době je těžké 
objevit něco zcela jedinečného, co 
vás ohromí, a vy víte, že je to to pravé. 
Pocit dokonalého propojení. Přesně 
to si daly za cíl značky TechniStone® 

a Gordana Glass®. Za první z nich stojí 
tým zkušených profesionálů v oboru 
výroby tvrzeného kamene, za druhou 
umělecká výtvarnice s ojedinělým 
smyslem pro detail. Kámen a sklo, 
dva zdánlivě odlišné materiály, které 
proměňují interiéry v místa plná krásy 
a energie. Dva odlišné projevy umění 
a jeden cíl spojit lidskou tvořivost 
a technickou preciznost v dílech, 
která přináší radost v každodenním 
životě.

The Spirit of Glass  
& Beauty in Stone

Originální dílo z rukou mistrů interiéru

Společná kolekce s TechniStone
The Spirit of Glass & Beauty in Stone
v kuchyňském provedení.

Radek Průša, CEO Technistone Group
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Ateliér Gordana Glass v Bratislavě prošel v posledních měsících zásadní proměnou. 
K vidění je propojení uměleckého skla s tvrzeným kamenem v podobě interiérových 
solitérů, obkladů, dlažby, kuchyňské desky, dvířek, stolků i parapetů.

Gordana Glass, přední umělecká sklářka 
a interiérová designerka tvořící  
pod stejnojmennou značkou Gordana Glass®

Kolekce The Spirit of Glass & Beauty in Stone 
v showroomu Concept Store Karlín.

Opravdová krása není pouze 
o vizuální podobě, je to o tom 
nezůstat tam, kde ostatní končí 
kvůli rozumu, když srdce chce 
pokračovat
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Pokud jsme se chtěli dozvědět o značce Baron 
Hildprandt více, museli jsme se nutně setkat s Vác-
lavem Šitnerem, mistrem destilatérem a preziden-
tem Unie destilatérů. Podle dávných receptur rodu 
Hildprandtů pálí v Blatné známé i méně známé de-
likatesy – hruškovici, třešňovici, slivovici, meruňko-
vici či třeba mirabelkovici. Svým dílem tak společ-
ně s Janem Hildprantem, potomkem slavného rodu, 
navazuje na historickou tradici, kterou nezlomily 
války ani režim.

Václav Šitner se dnes řadí mezi nejbližší přátele 
barona Jana Hildprandta a příběh jejich rodu, jenž 
už 400 let podporuje podnikání v Blatné, nám od-
vyprávěl. 

Příběh rodu Hildprandtů  
& příběh ovocných specialit  
a pálenek Baron Hildprandt

Kvalita a množství ovoce v jižních Čechách in-
spirovalo barona Františka Hildprandta, aby roku 
1885 založil Zámeckou palírnu přímo naproti své-
mu vodnímu zámku v Blatné. Palírna prosperova-
la a s ní i město Blatná. S druhou světovou válkou 
byla na lihovar nasazena tzv. nucená správa. Když 
byl rodu v roce 1947 majetek vrácen, neuplynul ani 
rok a přišlo znárodnění. A tak v polovině minulého 
století přišla rodina Hildprandtů o všechen majetek 
a byla z Čech v podstatě nucena odejít. „Etiopský cí-
sař tehdy nabídl rodině barona útočiště ve své zemi, 

protože jí dlužil dobrý skutek,“ vysvětluje emigraci 
do Etiopie Václav Šitner. „Starý baron dělal v Etio-
pii ceremoniáře. Když v Etiopii bohužel nastal také 
komunistický převrat, odletěli posledním letadlem 
a usadili se ve Španělsko a poté v Německu.“ 

Do Blatné se členové rodu Hildprandtů vrátili 
až na začátku 90. let. V té době byl jejich lihovar 
součástí Západočeských lihovarů a konzerváren. 
„Tento konzervárenský aglomerát se právě začal 
rozpadat a prodávaly se privatizační projekty. První 
se osamostatnil Stock a Becher,“ podotýká Václav 
Šitner. „V první fázi se však tehdy musely vyrovnat 
restituční nároky, a tak v roce 1992 se objekt vydá-
vá rodině Hildprandtů. Vrácení majetku však bylo 
v reálu spíše vrácením zbytků po majetku. Resti-
tuentkami palírny byly dcera starého barona Cor-
nelie a její dcery Jana a Josefína. Rodina se dohodla, 
že objekt bude předán Josefíně a ta ho převedla na 
syna Johana, současného majitele.

Ten postupně začal obnovovat tradici lihova-
ru v Blatné a rodina Hildprandtů tak navázala na 
dobrodiní, která v Blatné činili jejich předci po sta-
letí. Přispěli k vybudování železnice, podporovali 
podnikání, sport a založení škol, pozvedli Blatnou 
v prosperující město. Panství tehdy nebyl jen zá-

mek, ale i pole, lesy, cukrovar, pivovar či lihovar. 
To, co se tehdy vypěstovalo na polích, zpracovalo 
se v pivovaru a lihovaru. Sám baron František Hild-
prandt měl rád pivo, víno a kořalku.“ Václav Šitner 
vzpomíná na vyprávění Johana, kdy jeho prababič-
ka prý nerada viděla, když její manžel popíjel ko-
řalku, takže ten si ji přeléval do láhve od vína, aby 
ji nebylo poznat. „Dnešním prémiovým produktům 
pod značkou Baron Hildprandt pomáhá v prodejích 
krom kvality i bílá či černá láhev, která je podobná 
láhvi na víno, je to takový krásný odkaz na starého 
pana barona,“ uzavírá mistr destilatér.

Palírna v Blatné po navrácení v restituci
Johan Hildprandt, jeden z posledních dědiců 

rodu, začal navazovat tam, kde jeho dědeček před 
komunistickým převratem přestal. Václav Šitner 
pracoval během minulého režimu pro nynější firmu 
Stock v objektu v Blatné a ve funkci ředitele vydá-
val palírnu rodině Hildprandtů po návratu z jejich 
emigrace. Jako student Vysoké školy chemicko-
-technologické v Praze provázel přes léto turisty na 
blatenském zámku a vyprávěl jim o rodině Hild-
prandtů. Když po restituci zjistil, že tu Jan (říkal mu 
německy Johan) bude chtít lihovarnictví zachovat, 

Palírna nemá vlastní sady, ale má smlouvy s 20 
výkupnami v jižních a západních Čechách. Ročně 
zpracuje okolo 5000 tun ovoce, z nichž vznikne při-
bližně 500 tisíc lahví pálenky – hruškovice, slivovi-
ce, višňovice, malinovice, třešňovice, meruňkovice 
a mirabelkovice.

 
Pod značkou Baron Hildprandt

Lihovar Blatná fungoval posledních 20 let jako 
výrobna pálenek pro další zpracování, část produk-
ce putovala do Švýcarska, část k tuzemským znač-
kovým výrobcům, například i firmě Jelínek. Zásad-

založil s ním v roce 1993 společný podnik LIQUI 
B - ZÁMECKÝ OVOCNÝ LIHOVAR BLATNÁ. Jan 
převzal vybavení i zaměstnance a vrátil se ke koře-
nům – rozjel výrobu pravých ovocných destilátů. 
U pálenek je ovoce jedinou surovinou, nepřidává se 
do ní žádný líh líh, pouze voda na snížení % alkoho-
lu. Jedná se tedy vlastně o bioprodukty a při pálení 
používá baron původní recepty svých předků. Jan 
Hildprandt v Německu vystudoval ekonomii a poz-
ději pracoval pro tamější banky. Jako mnoho jiných 
potomků šlechtických rodů se zaobírá myslivostí, 
péčí o lesy, polnosti a rybníky. Myšlenkou LIQUI B 
je zpracování českého ovoce, hlavně z jižních Čech. 

„Přes překážky ke slávě“
Značka Baron Hildprandt je šlechtou mezi pálenkami

ní změna v produkci ale nastala v roce 2014, kdy 
palírna navázala spolupráci s Premier Wines&Spi-
rits a vznikla samostatná značka Baron Hildprandt. 
A tak od té chvíle Hildprandtové opět v jihočeské 
Blatné vyrábějí ovocné pálenky pod svým jménem. 
„Zpočátku byl dominantní název Hildprandt,“ uvá-
dí Václav Šitner, „ale lidé v barech si to jméno špat-
ně pamatovali, a tak se dnes snažíme upřednostňo-
vat název Baron.“ Za těch pět let působení značky 
na českém a slovenském trhu se jí podařilo rozšířit 
se od malých hospůdek a barů až po ty nejvyšší gas-
troprovozy michelinského typu. 

Baronovo tajemství se skrývá v lahvi
Značka Baron Hildprandt nabízí destiláty, staře-

né destiláty v dubových sudech a ovocné speciality, 
kde se pojí destilát s ovocnými maceráty. U výrobků 
této značky se používá hlavně trojnásobná destila-
ce. Některé pálenky nesoucí baronovo jméno jsou 
i čtyřikrát destilované, technologicky vzato tedy 
čtyřikrát zjemněné a rafinované. 

Díky marketingovému směrování společnosti 
Premier Wines&Spirits je značka Baron Hildprandt 
distribuována na náš i exportní trh v moderně poja-
tých neprůhledných láhvích s matným povrchem.

V matné láhvi bílé barvy se prezentují ovocné 
pálenky Baron Hildprandt Slivovice, Višňovice 
a Hruškovice 4x destilovaná, matnou černou láhev 
dostaly do vínku ovocné speciality Barona Hild-
prandta ze zralých hrušek, malin a švestek, jež jsou 
kombinací pálenky a extraktu či macerátu z přísluš-
ného ovoce. Zatímco bílá a černá barva láhve od 
sebe zřetelně odděluje dvě řady vznikající jinou vý-
robní metodou, jednotlivé ovocné příchutě odlišuje 
barva etiket, které mají podobu poštovní známky. 
Současné logo na lahvích obsahuje iniciály značky 
Baron Hildprandt a letopočet 1885, tedy rok založe-
ní lihovaru. Zajímavostí je erb rodu Hildprandtů vy-
ražený přímo na láhvi, který doplňuje rodinné mo-
tto Per angusta ad augusta – Přes překážky ke slávě.

Kouzlo kvalitních pálenek  
a ovocných specialit

„Taková lihovina, jako je Baron Hildprandt, na 
trhu scházela,“ dodává mistr destilatér Václav Šitner. 
„Lidé si rádi v dnešní době připlatí za kvalitní alko-
hol, po kterém ráno nebolí hlava. Naše značka není 
už dnes oblíbena jen u bonitních klientů, ale i v šir-
ším okruhu uživatelů. Stále se bojuje proti alkoholu, 
ale asi bych upřesnil, že v malém množství a kva-
litní alkohol nikdy neškodil. Pálenka je nápojem 
všestranným, hodí se jako aperitiv i digestiv nebo 
jako vynikající doprovod ke kvalitnímu doutníku.“ 

Spolupráce s firmou Premier Wines & Spirits 
a uvedení prémiové značky ovocných destilátů Ba-
ron Hildprandt byla úspěšným počinem. To, že se 
jedná o vskutku kvalitní produkt, dokládá i zlatá 
medaile pro pálenku Baron Hildprandt ze zralých 
hrušek, kterou loni obdržela na prestižní soutěži 
San Francisco World Spirits Competition. Jedná se 
o světově uznávanou soutěž a ocenění Gold Medal 
znamená velké uznání za dobře odvedenou práci 
a výjimečnou kvalitu spiritu. 

 

Premier Wines & Spirits dodává na náš trh víno, šampaňské, destiláty i nealkoholické nápoje již od roku 1992. Z tisíců 
položek v portfoliu společnosti nás zaujala prémiová značka ovocných specialit a pálenek Baron Hildprandt. Jejím do-
movem je palírna v Blatné, založená již v roce 1885 baronem Františkem Hildprandtem. K tomu se váže zajímavý příběh 
rodu, jehož osud se ubíral doslova podle kréda vepsaného do rodového erbu: Per angusta ad augusta, což v znamená 

Přes překážky ke slávě.

Václav Šitner (vlevo) a baron Jan Hildprandt

Limitovaná edice Baron Hildprandt 
k výročí 30 let od sametové revoluce
Zámecký ovocný lihovar Blatná připravil li-
mitovanou edici Baron Hildprandt ze zralých 
hrušek v dárkovém balení s motivem připo-
mínajícím výročí 30 let od sametové revo-
luce. Celkem bylo vyrobeno symbolických 
1989 lahví k oslavě boje za svobodu, o kte-
rou je potřeba neustále pečovat. Nabídka je 
samozřejmě limitovaná a platí do vyprodání.

Premier Wines & Spirits s.r.o.
e-shop: www.1er.cz

telefon: 774 046 08 | e-mail: info@1er.cz
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Poutnik ohromil
Japonsko,
Evropa je na řadě

Tilak vyrábí v Šumperku mimořádně kvalitní 
outdoor oblečení z těch nejlepších dostupných 
materiálů (např. Gore-Tex), přičemž využívá špič-
kových technologií, o kterých se v jiných světových 
firmách mluví zatím jen šeptem. Své jméno si zís-
kal nejen prvotřídními produkty, ale také tím, že je 
nešije v Asii. Naopak, všechny výrobky jsou dílem 
šikovných českých švadlen v šumperské dílně. 

Tilak si oblíbili zejména horolezci, horalové 
a další milovníci hor, kteří to s outdoorem mys-
lí vážně. „Mezi našimi zákazníky je také Horská 
služba ČR, Národní park Šumava, řada speciálních 
jednotek Policie ČR a další. Nebudu naši bundu na-
bízet někomu, kdo jde na odpolední procházku po 
Beskydech,“ vysvětlil Roman Kamler, CEO Tilaku 
a jeho zakladatel. 

Je pravdou, že bundu či kalhoty od Tilaku bys-
te si do práce pravděpodobně nevzali (pokud tedy 
nepracujete pro výše zmíněné). A právě to mění 
kolekce Poutnik.

Cesta k srdci Japonska
Tilak působí na ostrovech už 10 let. Před šesti 

lety však dostal nevšední zakázku. Obchodní part-
ner v Japonsku, pan Takuya, vyjádřil přání, aby 
Tilak ušil bundu pro jednoho novináře, který mi-
luje módu a chtěl by kvalitní outdoorovou bundu. 
Avšak v netypické modro/oranžové kombinaci. 
A protože se jedna bunda špatně vyrábí, ušil jich 
Tilak rovnou pět a poslal je do Japonska. To, co 
v Šumperku považovali za uzavřenou záležitost, 
byl však teprve začátek. Po čase se v Mnichově 
konal obrovský sportovní veletrh. Objevil se tam 
také pan Takuya s japonskou outdoorovou biblí 
GO OUT a v ní, na prémiovém místě, celostránko-

vý inzerát s modrou bundou s oranžovou kapucí 
a zmínka o nové značce vstupující na trh. Dárek 
od spokojeného novináře. Reklama, která by jinak 
stála desetitisíce Eur, zapůsobila dokonale. Prodeje 
šly raketově vzhůru.

Outdoor je zábava, ne výstup
Japonská kultura vnímá outdoor úplně jinak než 

ta západní. „Pro ně je outdoor zábava, ne výstup na 
Fuji. Fungují prostě jinak. Do Japonska sice prodá-
váme odolné bundy Raptor, ale oni si je koupí na 
festival nebo do města. Japonci prostě poznají kva-
litu. Fungujeme tam ale výhradně v pánském seg-
mentu. Naše věci jsou velmi drahé a ženy si raději 
koupí místo jedné bundy troje šaty,“ doplnil Roman 
Kramler. Díky tomuto přístupu mohly vzniknout 
kolekce, které by v Česku možná neměly vůbec 
úspěch. Japonsko je totiž zemí mnoha možností 
a zcela jiné mentality.

Příběh Tilaku jsme vám přiblížili v jednom z minulých vydání. Tentokrát se zaměříme na vycházející 
hvězdu šumperské dílny, kolekci Poutnik by Tilak. Čím si Japonce získala a jaké překážky zdolávala 
v Evropě? Vše povíme! Začínáme právě teď:

Urban Traveler kolekce Poutnik
A právě takto vznikla kolekce Poutnik. Je výraz-

ná svým minimalistickým designem s výjimečnými 
vlastnostmi nejkvalitnějších materiálů a techno-
logií, které vyžadují bezchybné zpracování. Právě 
preciznost a promyšlený design bodovaly zejména 
v Japonsku. Úspěch kolekce má však i pragmatičtěj-
ší důvod: „Japonský obchodník má na outdoorovou 
kolekci budget třeba dvacet tisíc eur. Je jedno, jestli 
mu ukážete čtyři modely nebo dvanáct. Utratí vždy 
jen svůj budget. U nás prezentujete krásnou kolekci 
a obchodník udělá trojnásobnou objednávku. V Ja-
ponsku ne. Tak náš japonský partner přišel s tím, 
že jestli chceme růst, tak pojďme přinést tzv. travel 
kolekci – to je Poutnik. Na takovou kolekci má tam-
ní obchodník samostatný budget,“ objasnil Roman 
Kamler.

Třešnička na dortu
Speciální kolekce Poutnik byla tedy původně 

vytvořena pro japonský trh. Výroba ani pracovní 
postup se však nijak nezměnil, ať už se bunda vyrá-
bí pod logem Tilak nebo Poutnik, vše má perfektní 
kvalitu. Poutnik rozhodně nezapadá do masové vý-
roby, dle slov Romana Kamlera se poměr ke všem 
ostatním kolekcím Tilaku pohybuje do 10 %. Je to 
jen jakási třešnička na dortu.

Poutnik v Evropě? Ano, ale …
Zatímco Poutnik boduje na japonském trhu už 

několik let, jen pomalu se dostává na ten český. Dů-
vodů je hned několik, jedním je velice nákladná vý-
roba, což má samozřejmě vliv na cenu, dalším fakto-
rem byly také velikosti. V Japonsku se totiž prodává 
XS až M, pro český trh se však musela velikostní 
řada rozšířit, což znamenalo opětovnou úpravu ná-
vrhů a další vícenáklady. 

Jakmile ale Tilak překonal otázku velikostí, sta-
čilo najít prodejce, kteří uvedou Poutnika do čes-
kého prostředí. Kromě vlastní prodejny v Praze je 
Poutnik ještě v koncept storu Denim Heads a nově 
je možno kolekci vyzkoušet a zakoupit také na 
Queens.cz.

České kořeny japonského úspěchu
Pod originální japonskou kolekcí je podepsáno 

designérské studio Acronym Errolsona Hugha. 
Studio, které spolupracuje s giganty jako je Bur-
ton, Nike, Arc´teryx, Stone Island. Ale za mnoha 
modely kolekce Poutnik stojí vůbec poprvé i čeští 
designéři, konkrétně Michaela Vrátníková a Petr 
Mikošek ze studia BOA. Věnují se produktovému 
a módnímu designu, za což v roce 2012 získali 
prestižní ocenění Red Dot Design award. Kolekce 
Poutnik je důkazem, že kvalita a minimalismus je 
tím nejlepším předpokladem pro nadčasový design. 

www.tilak.cz
www.poutnikbytilak.cz
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První kolekce Paperblanks byla navržena a vyro-
bena ve Vancouveru v Kanadě v roce 1992, kde sídlí 
mateřská společnost Hartley & Marks. První zápis-
níky byly linkované a desky zobrazovaly botanické 
ilustrace z 18. století a klasické malby z japonského 
slavného období Edo. Hlavní designérka Supriti 

Bharma hledá inspiraci po celém světě. Výsledkem 
jsou originální diáře a zápisníky s nezaměnitelnými 
deskami, jako jsou například kolekce rukopisů slav-
ných osobností, indické hedvábné tkaniny, japon-
ské lakované umění nebo obrazy Gustava Klimta, 
Rembrandta nebo Jana van Huysum. Zápisníky při-
nášejí požitek nejen pro oči, ale také pro duši a je 
radost do nich psát. 

Zodpovědnost k životnímu prostředí
Nakladatelství Hartley & Marks se chová zod-

povědně k životnímu prostředí. To se ukazuje ku-
příkladu na bohatě zdobené a jemně zpracované 

umělé kůži (hlavní návrhářka Supriti Bharma je 
vegetariánka a odmítá použití pravé kůže) nebo pa-
píru běleném bez kyselin a ligninu. 

Kvalita
Hmotnost použitého papíru se pohybuje mezi 80 

až 120 g/m2. Papír zachycuje tužku a inkoust čistě 
a zamezuje prosvítání již popsaných stránek díky 
své vysoké neprůsvitnosti. Specialitou zápisníků 
a diářů je praktická zadní přihrádka, textilní zálož-
ka, magnetický lem, případně elastický pásek nebo 
kovová spona. Výrobky jsou vyráběny v různých ve-
likostech a interiérech, aby si mohl vybrat opravdu 
každý.

Novinka diáře Flexis 2020
Naše zápisníky Flexis s měkkou vazbou se osvěd-

čily u našich zákazníků, a proto nově najdete v na-
bídce i nové diáře 2020 Flexis. Diáře mají měkkou 
vazbu, jsou lehčí a lze je otevřít o 360 stupňů.

Celou nabídku designů a kolekcí je možné si 
prohlédnout na webu www.paperblanks.com.
Jakékoliv dotazy Vám ráda zodpoví Ing. Miroslava 
Marková na mobilu +420 724 895 189 nebo 
e-mailem mmarkova@hartleyandmarks.com.

Our purpose is to bring joy into everyone’s life.
Paperblanks je značka kanadské firmy 
Hartley & Marks Publishers Ltd., která 
vyrábí již přes 25 let diáře a zápisníky 
vysoké kvality a unikátních designů. 
Designy jsou inspirovány různými kul-
turami a umělci z celého světa, což je 
evidentní na každém výrobku.
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Existuje
manažer superman?

Vedoucí pracovníci dostávají v posledních le-
tech neuvěřitelně zabrat. A to nejen ze strany za-
městnanců, ale i majitelů firem. Dá se s tím něco 
udělat? To byla otázka na Pavla Rance.

Lidé na vedoucích pozicích jsou pod obrov-
ským tlakem, u mnoha z nich se to přenáší i do 
soukromí a výsledkem toho všeho je vyhoření, 
ztráta motivace a možná i zbytečný přestup do 
jiné firmy. Často je to jen krátkodobá úleva, proto-
že problémy přijdou znovu, jen tváře budou jiné. 
Přitom existuje řešení. Pomoct může i takzvaný 
Kodex manažera, což je desatero toho, co ještě 
může vedoucí pracovník či manažer udělat osob-
ně pro to, aby se jeho týmu dařilo a pokud to udělá 
čestně a důsledně, měl by vědět, že udělal vše, co 
bylo v jeho silách. Bez dalších vlastních výčitek 
vůči své osobě.

Zabývejte se věcmi, které můžete změnit
Mnoho z manažerů má však pocit selhání na 

své pracovní pozici, přestože o tom ne vždy mlu-
ví nahlas a otevřeně. Z našich rozhovorů vyplý-
vá, že se většinou cítí zodpovědní za nedostatek 
pracovníků, za to, že klesá efektivita realizace za-

kázek, za stoupající náklady a za mnoho dalších 
věcí, které je nesnadné, ne-li téměř nemožné z po-
zice vedoucího ovlivnit. Existuje mnoho vnějších 
vlivů, se kterými se musí firmy vypořádat a pokud 
je nemohou změnit, pak by neměli na ně plýtvat 
drahocenným časem a energií. Namísto toho by 
se měli pustit do věcí, které se změnit nebo vy-
lepšit dají.

Ideál manažera
Každý člověk je individualita a platí to i na mana-

žery. Každý vedoucí je v něčem skvělý a každý má 
i své rezervy. Ideál manažera se dá definovat a pro 
vedoucí pracovníky je to skvělé zrcadlo, nejen pro 
možnost pojmenovat si vlastní rezervy, ale hlavně 
pro možnost docenit své osobní kvality. Vedoucího 
pracovníka málokdo pochválí, ale kritiku musí sná-
šet denně z různých stran. Tak jako platí, že mnoho 
řadových pracovníků je nedoceněných ve své prá-
ci, u manažerů platí to samé. Dělají mnoho práce, 
investují spoustu osobní energie, aby své skupiny 
udrželi v chodu, efektivitě a ziskovosti. Ale zpětnou 
vazbu a ocenění dobrých výsledků má možná jeden 
z padesáti.

Největší problémy při vedení lidí 
Vidíme, že vztahy mezi lidmi upadají. Zdá se, že 

lidé dokážou přežít i bez podpory ostatních. Ženy 
nepotřebují muže, muži nepotřebují ženy, děti ne-
potřebují rodiče, zaměstnanci nepotřebují zaměst-
navatele a zaměstnavatelé mají mnohem méně 
prostoru vytvářet osobní vazby se svými lidmi, než 
tomu bylo dříve.

Jakoby loajalita, oddanost a věrnost firmě a zá-
kazníkům se už nenosila. Čím je to přesně způso-
beno, to by možná dokázal zodpovědět nějaký od-
borník, sociolog. Osobně příčinu neznám, ale vidím 
důsledky. V každém případě to klade mnohem vyšší 
nároky na kvalitu vedení lidí, na schopnosti mana-
žerů. Čím horší je stav osobností v týmu, tím lepší-
ho šéfa, nebo chceme-li lídra, potřebují a tím méně 
chyb „je dovoleno“ ve vedení týmu udělat.

Co bere manažerům nejvíce energie
Manažer, který neví přesně, co může od sebe 

a svých lidí chtít, kde jsou skutečné hranice toho, 
co se dá reálně zvládnout a co už patří do katego-
rie zbožné, ale nesplnitelné přání – takový lídr týmu 
přichází o energii. Dále jej ztrácí tehdy, když se ne-
chává od svých lidí zahnat do kouta a někdy zcela 
nepokrytě vydírat, a že to musí tolerovat, aby o své 
lidi nepřišli. Nepřidává tomu ani situace na trhu 
práce, tedy rozšířené: lidé nejsou, a když jsou, tak 
nechtějí pracovat. Nejedna firma a tedy i manažer 
se potýká s tím, že mladí lidé potřebují 5-10 let, aby 
byli své firmě přínosem. Další, s čím se setkávám, 
je to, že manažerem nebo obchodníkem se člověk 
musí narodit, že není možné si ve firmě vychovat 
nástupce bez toho, aby firma trpěla. Je toho mnoho, 
čím se manažeři trápí, mnoho z těchto tvrzení se sta-
lo všeobecnou pravdou a lidé na nich zakládají svá 
rozhodnutí. A tím limitují sami sebe a své možnosti.

Když se nedaří…
Je nutné jít za všech okolností dál. Pracovat co nej-

lépe, snažit se dobrat podstaty problémů a pochopit 
jejich příčinu. Pak je co nejefektivněji zvládnout, 
aby jejich tým mohl dát úspěšně pracovat. Krize, 
více či méně úspěšně zvládnuté, tým pomohou se-

mknout. Posádka na moři je dobrou posádkou, která 
spolupracuje, až poté, co společně zažijí nebezpeč-
nou bouři. Lidé mají možnost se poznat i z horších 
stránek, a pokud spolu dokážou zůstat a dále spolu-
pracovat, každého z nich to posílí. I manažer je jen 
člověk. Demo verze osobnosti může být hezká, nic 
však nenahradí pravdu, ať je jakákoli. Mám za to, že 
to platí v práci stejně jako v osobním životě.

Kde hledat podporu?
Dobrá kniha nebo školení jsou vždy obohacením. 

Školení či kurzy mají navíc tu výhodu, že manaže-
ři zde najdou mezi ostatními účastníky sobě rovné 
osobnosti, které řeší podobné problémy a tak nalez-
nou pochopení. Často si totiž nemají s kým popoví-
dat, hledají obtížně člověka, který by jim rozuměl. 
Se svými podřízenými své problémy probírat nemo-
hou, s nadřízenými často také ne. Také se mohou 
vědomě inspirovat od lidí, kteří dosáhli toho, o co 
se sami snaží. Další možností jak získat nadhled 
a odstup je skutečně změna prostředí a zaměření se 
na jiné věci jako rodina, dovolená, sport či koníčky. 
A to i tehdy, kdy člověk nemá čas a má pocit, že se 
nemůže od toho, co v práci dělá, ani na chvíli oddě-
lit. Měla by to být ideálně aktivita, která člověka těší 
a ve které načerpá zpět sílu.

Je snad žena lepším manažerem?
Myslím, že je to otázkou osobnosti konkrétní 

ženy nebo muže spíše než obecného hodnocení 
charakteru pohlaví. Znám mnoho velice úspěš-

ných manažerek. Umí vložit do své práce ženskou 
předvídavost a cit pro rovnováhu ve vztazích. Mají 
obyčejně více trpělivosti než muži a některé z nich 
také více odvahy. Často si museli respekt týmu zís-
kat větším nasazením ve své práci, než by museli 
vynaložit muži. A k tomu umí být navíc dobrými 
matkami. Muži se většinou zcela ponoří do své prá-
ce, do vedení lidí, do organizování a tvorby systému 
práce. Dokážou vytvořit neuvěřitelný tlak na sebe 
a své podřízené, jsou schopni přijmout i velké vý-
zvy, obrovské projekty, které berou jako test svých 
schopností. 

Obchodníci/konzultanti společnosti Business 
Success navštěvují klienty z jednoho jediného dů-
vodu, aby jim pomohli – s organizováním firmy, 
s vedením lidí, s obchodem, zkrátka s čímkoliv, co 
je trápí...

V České republice působí Business Success pro-
střednictvím několika poboček a obchodních kan-
celáří v Praze, Brně, Plzni a Opavě. V plánu je však 
otevřít další pobočky v Čechách a na Moravě.

I
 Business Success, spol. s r.o.
 Türkova 2332/1, 149 00 Praha 4 – Chodov
 Tel.: 242 447 624, Mobil: 731 492 021
 www.success.cz

Krédem společnosti Business Success je již téměř 25 let pomáhat zvyšovat 
prosperitu firem, zjednodušovat jejich fungování a obnovovat radost z práce 
a života všech jejich členů. Cílem společnosti je dát manažerskému a obchod-
nímu vzdělávání úplně novou dimenzi standardu a kvality a přinést do světa 
podnikání zdravý rozum, etiku a stabilitu, s vírou, že čestnost a férovost nejsou 
jen přežité výrazy z minulosti. Snaží se stát největší a nejvýznamnější vzdělá-
vací společností zaměřenou na management a obchod a praktickou pomoc 
klíčovým lidem ve firmách. Chce být mezinárodním vzorem seminární a tré-
ninkové firmy, která o nástrojích nejen přednáší, ale sama je důsledně aplikuje.

Výkonné ředitelce společnosti, Vlastě Opel-
kové, jsme položili otázku - co Business Success 
odlišuje od ostatních. Trenéra manažerských se-
minářů a konzultanta Pavla Rance jsme požádali 
o malou ochutnávku jednoho ze školených témat, 
týkajících se největších problémů při vedení lidí.

Nejsme jen „prodavači školení“, řekla nám ře-
ditelka společnosti. „Jde nám o to, aby naše služby 
skutečně byly pro klienta užitečné a přinesly mu 
výsledek. Ať už je to zlepšení vztahů na pracoviš-
ti, zvýšení obratu obchodního oddělení nebo na-
stavení celého systému ve firmě. Nejsme teoretici. 
To, co přednášíme, máme sami vyzkoušené v praxi. 
Jiní jsme v tom, že propojujeme témata a přednáší-
me jednotnou technologii. Díky našim znalostem 

studijní technologie velmi dobře víme, jak se pro-
jevuje účastník, který úplně nepochopil přednáše-
nou látku a vždy, když se to stane, trenér se vrací 
zpět a vysvětlí téma tak, aby všichni účastníci byli 
schopni informace používat a aplikovat je v praxi. 
Semináře jsou jen jedním krokem pomoci, dalším je 
návrh a komplexní řešení pro firmu. Každý takový 
program připravujeme individuálně, podle potřeb 
klienta a jeho firmy. Díky propojenosti a jednotnos-
ti našeho know-how celý systém ladí a sedí dohro-
mady jako složený obrázek puzzle. Naší prioritou je 
také to, že všichni naši lektoři jsou kmenoví zaměst-
nanci. Musí být trenéry a zároveň praktiky, lidmi, 
kteří sami aktivně každodenně používají přednáše-
né informace“.

Pavel Ranc

Vlasta Opelková
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Jednou z těchto oblastí je také retail, kterému se 
v poslední době věnuje především díky značce adi-
das. Retail už dávno není jen o vystavování zboží. 
CREATIVE PRO spolu se svými klienty objevuje 
zcela nové úrovně a umí vytvořit zážitek spojený se 
značkou.

Zaměříme se na ukázky projektů,  
které se týkají právě retailu a kde 
agentura posunula hranice očekávání.

„Prvním projektem je adidas Nite Jogger, kde 
jsme díky jedinečné technologii představili nový 
produkt na trhu v prodejnách Footshop v Praze 
a na eventu v Budapešti a Bratislavě,“ uvádí Svět-
lana Mečiarová, Managing Partner CREATIVE 
PRO Praha.

„Pre-event aktivita je nedílnou součástí eventu 
a už ta musí být jedinečná a inspirativní. Zvolili 
jsme balíček pro vybranou skupinu influencerů, 
celebrit a žurnalistů, kteří dostali kromě personifi-
kované pozvánky na event i tenisky, reflexní pásku 
a zážitkové odprezentování reflexních prvků přes 
AR technologii.

Na samotném experience eventu jsme tenisky 
adidas Nite Jogger představili pomocí obrovské 
interaktivní obrazovky, přičemž klíčový element, 
nové lifestylové tenisky od adidas Originals, byla 
reflektivita. Na první pohled zákazník viděl jen 
temnou siluetu tenisky. Pokud však k obrazovce 
přistoupil, v určitém okamžiku se aktivovala 
a interaktivně reagovala na pohyb hlavy, přičemž 
světlo postupně odhalovalo celou tenisku a její 
reflexní prvky.

Dalším projektem z dílny CREATIVE 
PRO Praha bylo otevření unikátního 
sportovního prostoru RUNBASE Prague.

„Spolu s naším klientem adidas jsme posunuli 
brand experience na nový level,“ vysvětluje 
Světlana Mečiarová. „Z pravidelných běžeckých 
výběhů jsme postoupili až k unikátnímu 
brandovému sportovnímu prostoru. Přímo na 
místě si sice tenisky nekoupíte, ale je to mnohem 
víc než obyčejný show-room. RUNBASE Prague 
je multifunkční sportovní prostor, který přibližuje 
běžcům a zákazníkům kulturu značky adidas. 

Podařilo se nám vybudovat prostor nejen pro cvi-
čení a zázemí sportovců, ale také pro obrovskou pre-
zentaci značky a jejích hodnot. Strategií RUNBASE 
Prague je poskytovat všechny tréninky zdarma, 
stačí se zaregistrovat přes aplikaci. Zákazník, kte-
rý přemýšlí, že začne běhat, a neví, jaké vybavení 
si koupit, dostane full service na jednom místě. 
Poradenství od profi trenérů, motivaci, představení 
produktů, testování a pomoc s výběrem. RUNBASE 
Prague mění neběžce na zákazníky, hobby běžce na 
opakované zákazníky a ambasadory značky.

 Projekt fittingu RUNBASE Prague jsme při-
pravovali necelý rok a vlastní stavbu jsme zvládli 
díky skvělé spolupráci se společností Tétris a.s. za 
2,5 měsíce. 

Lokalitu jsme vybírali tak, aby se v ní vyskytova-
la naše cílová skupina (18–35, mladí aktivní lidé), 
byla lehce dostupná a zároveň byla v blízkosti bě-
žeckých tras. Karlín nám v tomto výborně vyhovo-
val. RUNBASE Prague je blízko metra, nedaleko 
běžeckých tras podél Vltavy a v jedné z nejrychleji 
se rozvíjejících lokalit v Praze. Vzhledem k množ-
ství kancelářských budov v bezprostřední blízkosti 
jsme věděli, že můžeme zařadit i tréninky kolem 
12. hodiny během poledních přestávek a využít tak 
prostor naplno.

Prostor jsme přebírali jako shell & core. Aby vy-
hovoval požadavkům značky a především jeho uži-
vatelům, museli jsme vybudovat veškeré rozvody 
sítí, včetně VZT a RTCH, sociální zařízení, šatny, 
sprchy, zónu na cvičení, ale i odpočinek. To zname-
ná, že jsme vlastně stavěli fitko, komerční showro-
om a komunitní prostor najednou.

Celý prostor vyžadoval detailní promyšle-
ní a skloubení mnoha aspektů, jako například 

speciální podlahu na cvičení a podlahu ve zbylém 
prostoru tak, aby splňovaly vysoké nároky na zá-
těž jak sportovní, tak na běžný provoz. Třízónové 
ozvučení umožňuje oddělit jednotlivé zóny pro ak-
tuální potřeby provozu, ostatní AV média v prostoru 
i během přednášek. Obecně jsme tak zajistili celko-
vou flexibilitu prostoru pro lehce a rychle měnitel-
ný rozvrh komunity adidas Runners.

Další velkou výzvou bylo pro nás také vymyslet 
vizuální propojení celého prostoru s identitou adi-
das Runners. Vznikl tak unikátní, moderní a lehce 
industriální prostor, domov běžecké komunity adi-
das Runners. Veřejnosti se RUNBASE Prague před-
stavila na slavnostním otevření 26. 9. 2019. Takže 
neváhejte a přijďte sami zažít RUNBASE Prague.“

„Věříme, že brandy a story mají velký potenciál 
dělat stále více nestandardní zážitkové projekty 
a vnímají CREATIVE PRO jako silného partnera pro 
co-creation,“ dodává závěrem Světlana Mečiarová, 
Managing Partner CREATIVE PRO Praha.

I
  CREATIVE PRO (CZ) s.r.o.
 Révová 241/4, 100 00 Praha, Česko
 prague@creativepro.agency
 www.creativepro.agency

CREATIVE PRO – event & live marketingová agentura

SPOLEČNĚ S KLIENTY TVOŘÍME EVENTY,
KTERÉ PŘINÁŠÍ UNIKÁTNÍ ZÁŽITEK

CREATIVE PRO je stále více oslovováno s projekty, jejichž samotné zadání vzniká na 
základě „co-creation“ agentury s klienty. Úzká spolupráce již od začátku umožňuje vytvářet 
eventy a řešení, které jsou v souladu s celkovou strategií zadavatele a naplní požadované cíle.
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Původní hotel Rastbichler zakoupila rodina Bon-
fanti a rozhodla se mu vdechnout italský šarm a ele-
ganci. Momentálně budova prochází postupnou 
rekonstrukcí a v kompletně novém hávu se hotel 
Bonfanti představí od ledna 2020.

Design hotelu je koncipován v italském stylu tzv. 
soft designu, tedy moderní, komfortní a minimalis-
tický interiér se zakomponováním prvků z přírod-
ních materiálů, zejména dřeva a kovu. 

Pokoje jsou prostorné, s dokonalým odhlučně-
ním a s minimální rozlohou 38 m2 u dvoulůžkového 
pokoje. Prosklené stěny nabízejí překrásný výhled 
na okolní přírodu a přímo vás do ní vtahují. Wel-
lness & spa zónu hotelu tvoří vnitřní bazén s vyhří-
vanou vodou a saunový svět se 3 saunami a relaxač-
ními místnostmi.

Kuchyni velí šéfkuchař Maurizio Lauriola, 
rodák z italské Apúlie, který patří mezi gastrono-
mickou špičku v Itálii. V menu snoubí italskou 
kuchyni s domácí tyrolskou. Na své si přijdou 
milovníci čerstvých ryb, italských sýrů a uzenin, 
včetně lokálních tyrolských specialit. Kulinářská 

Nový designový
Hotel Bonfanti 
u Kronplatzu v Dolomitech
Nově otevřený čtyřhvězdičkový Design Hotel Bonfanti se nachází v maleb-
né vísce San Sigismondo / St. Sigmund v oblíbené destinaci českých turistů 
v Jižním Tyrolsku, v provincii Trentino-Alto Adige / Trentino-Südtirol mezi 
městy Bruneck a Brixen. Jihotyrolské Dolomity jsou na Seznamu světového 
přírodního dědictví UNESCO.

filozofie restaurace je inspirována středomořskými 
příchutěmi, mezinárodními pokrmy a tradičními 
místními recepty, které jsou šikovně šéfkuchařem 
interpretovány. V chuti každého jídla si lze uvědo-
mit použití nejkvalitnějších ingrediencí a kreati-
vitu týmu v kuchyni, což hostům každý den dává 
autentický a nezapomenutelný kulinářský zážitek. 
Při snídani vás potěší domácí marmelády a čerstvé 
ovocné šťávy. 

Každý večer mohou hosté doprovodit jídla ze 
čtyřchodového menu dle vlastního výběru nejvhod-
nějším vínem, vybraným z četných štítků nové vi-
notéky. Výjimečná vína osobně vybírá ředitel hotelu 
Jan Vlasák, nabídka čítá přes 100 druhů vín.

Jižní Tyrolsko je jednou z nejrozmanitějších vi-
nařských oblastí v Itálii. Díky příznivým geografic-

kým faktorům, alpsko-středomořskému klimatu, 
kvalitě půdy a záviděníhodným polohám vinic ros-
tou na celém jihu Tyrolska kvalitní hrozny, z nichž 
se vyrábějí vynikající vína, která oceňují konzumen-
ti z celého světa.

Horské prostředí s lesy, širokými loukami a ne-
konečnými turistickými stezkami je ideální pro ty, 
kteří se rozhodnou strávit dovolenou se svým psem 
v Jižním Tyrolsku. Jestli někdo hledá v Jižním Tyrol-
sku hotel, který může navštívit se svým čtyřnohým 
miláčkem, pak je trefou do černého. Hotel v Pus-
tertal nabízí prostorné pokoje a speciální služby 
pro pejsky. V celém Jižním Tyrolsku bude váš pes 
moci jít s vámi na paluby autobusů, místních vlaků 
a většiny lanovek, pokud budete mít u sebe vodítko 
a košík na tlamu.

V zimní sezoně představují největší lákadlo okol-
ní Dolomity a lyžařské středisko Dolomiti Superski 
s nepřebernou nabídkou aktivit a zimních sportů. 
V létě si užijete horské túry, jízdu na kole, na koni 
a další atrakce. 

Bonfanti Design Hotel je 
perfektní hotel pro všechny, 
kteří chtějí strávit aktivní 
dovolenou, rádi vedou zdravý 
životní styl a věnují pozornost 
vyvážené stravě

Cena pobytu v zimním období začíná na 95 EUR na 
osobu za noc včetně ¾ penze.

KONTAKT
Bonfanti Design Hotel
Pustertalerstr. 12
39030 St. Sigmund/Kiens
+39 0474 569 563
info@bonfanti-hotel.com
www.facebook.com/Bonfanti.Design.Hotel
www.bonfanti-hotel.com
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Ať ze západu Čech nebo z východní Moravy, ode-
všud je to na Vysočinu po dálnici D1 stejně daleko. 
Rozkládá se totiž na Českomoravské vrchovině v sa-
mém středu České republiky. Pro pracovní setkání 
s celorepublikovou účastí je to nesporná výhoda.

Velkým přínosem pro pořadatele je i pestrá pale-
ta zařízení a služeb pro konferenční turistiku. Lze je 
nalézt na zámcích i v jiných historických objektech, 
v malých penzionech uprostřed lesů, v opravených 
mlýnech, selských staveních v malebných vesnič-
kách, v pivovarech nebo v nových a moderních ví-
ceúčelových sálech.

Nic víc neutuží kolektiv zaměstnanců než firem-
ní pracovní akce spojená se zábavou. Po dlouhém 
a únavném jednání, školení, semináři lze protáh-
nout tělo v lanovém parku, na závodní trati, kde 

se jelo mistrovství světa v biathlonu, v zábavním 
parku, nebo je naopak zklidnit masáží a relaxační 
koupelí ve wellness zařízení. 

Pracovní partneři jistě rádi přijmou pozvání na 
jednu ze tří kulturních památek ze Seznamu svě-
tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 
jimiž se Kraj Vysočina pyšní. Návštěva zámku 
v Telči, poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře nebo baziliky sv. Prokopa včetně židov-
ské čtvrti v Třebíči slibují nezapomenutelný zážitek. 
A mimochodem, všechna tři místa nabízejí i jednací 
prostory k pronájmu.

Novinky z konferenční turistiky Vysočiny
Provozovatelé konferenčních zařízení na 

Vysočině vynikají pohostinností a snaží se svoje 
služby každým rokem vylepšovat. Čerstvou novin-
ku nabízí třeba Resort Svatá Kateřina u Počátek, 
jehož Ájurvédský pavilon získal titul Stavba roku 
2019. Prestižní ocenění a nabídka ájurvédské tera-
pie a wellness – to jsou dobré důvody k návštěvě. 
Přímo v Počátkách navíc Kulturní zařízení města 
nabízí k využití multifunkční budovu vhodnou pro 
výtvarné, hudební, divadelní, filmové či fotogra-
fické dílny nebo jen prosté seznamovací víkendy 
a teambuildingové akce. 

Hotel Tři věžičky, ležící pouze 500 metrů od 
dálnice, dokončuje sál, který navýší kapacitu pro 
veletrhy a výstavní akce. Většina z jejich sálů je na-
víc přístupná přímo z parkoviště, takže jsou vhodné 
i na jednoduchou manipulaci s výstavními výrobky.

Přímo v centrální části chráněné krajinné oblasti 
Žďárských vrchů najdete u krásného rybníka hotel 
Líšeňský dvůr, kde je k dispozici nové víceúčelové 
hřiště na petangue, stolní tenis, kulečník, kroket, 
nohejbal, volejbal, malou kopanou, tenis a košíko-
vou.

Velkým lákadlem pro pořádání akcí především 
neziskových organizací a dětských domovů je 
konferenční centrum Immanuel, které leží na po-
mezí Žďárských vrchů a Železných hor. Od loňska 
mají k dispozici nově zrekonstruované chaty s celo-
ročním provozem. 

Novinek je mnohem víc. Jejich přehled a seznam 
všech konferenčních zařízení Vysočiny včetně 
poskytovaných služeb je k dispozici na webovém 
portále www.vysocina-konference.cz. S výběrem 
vhodného místa a zabezpečením hladkého průbě-
hu akce pomůže kancelář Vysočina Convention 
Bureau.

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

Tel.: +420 604 488 100
E-mail: info@vysocinaconvention.cz 

www.vysocina-konference.cz

Vysočina je pro konferenční 
turistiku ideálním místem
Konferenční turistika a Kraj Vysočina, to jde skvěle dohromady. Organizátoři 
kongresů, firemních jednání, školení, seminářů nebo jiných eventů zcela jistě 
neprohloupí, když svoji akci uspořádají na Vysočině. Proč? Protože má skvě-
lou dopravní dostupnost. Je to kraj s krásnou a čistou přírodou bez velkých 
průmyslových oblastí. Navíc patří k nejbezpečnějším v republice. A hlavně, 
poskytuje rozmanitou nabídku kvalitních konferenčních zařízení vhodných 
pro všechny typy akcí.

Resort Svatá Kateřina

Multifunkční sál v Počátkách

Hotel Tři věžičky

Hotel Líšeňský dvůr

Konferenční
centrum

Immanuel

Firemní kravaty,
šátky a motýlky 
s puncem elegance

V současnosti je v nabídce společnosti va-
ranasi Co. více než 300 různých hedvábných 
a polyesterových kravat a kravat z mikrovlákna, 
přičemž vše je okamžitě k dispozici na webu 
www.e-tie.cz. Když přijdete se svým vlastním 
zadáním, vždy se zde snaží maximálně naplnit 
Vaše představy a rádi s Vámi vše projednají osob-
ně. Nejnáročnějším zákazníkům jsou schopni na-
bídnout ještě něco navíc – luxusní celohedvábné 
kravaty nebo hedvábné šátky s ručním zaprave-
ním okrajů. Historii firmy nám přiblížil Erik Poli-
šenský, její zakladatel.

Jak vznikl nápad věnovat se tomuto 
specifickému sortimentu?

Na počátku činnosti, tedy od roku 1997 se spo-
lečnost varanasi Co. zabývala převážně prodejem 
reklamních diářů a ostatních reklamních před-
mětů. Asi o deset let později jsme spustili prodej 
hedvábných a polyesterových kravat a motýlků 
na www.e-tie.cz. Zpočátku jsme měli asi 80 růz-
ných designů kravat a 20 vzorů motýlků, včetně 
těch pro děti. Po dalším roce jsme zjistili, že je 
velký zájem o branding těchto produktů a získali 
jsme zakázku pro společnost Amway, která pro 
nás byla přelomová. Jako první v České republice 
jsme uvedli na trh celohedvábné kravaty.

Kdo je Vaším typickým zákazníkem?
Objednávají u nás reklamní agentury, ale také 

napřímo firmy, které hledají kvalitního výrobce 

Dokonalost se skrývá v detailech a u módních 
doplňků to platí dvojnásob. Společnost varanasi 
Co., s.r.o. se zaměřila právě na elegantní detaily 
v podobě kravat, šátků, šál či motýlků, které vyrábí 
z kvalitních materiálů a upravuje přesně podle přání 
klienta. Na míru vytvoří design a navrhne možnosti 
umístění loga, u kravat lze takto zakomponovat 
logo přímo do samotného vzoru kravaty. 

kravat a šátků pro své zaměstnance, například 
bezpečnostní agentury, cestovní kanceláře, po-
jišťovny, školy, hotely, zkrátka všichni, kdo vyu-
žívají nějakou uniformu. Vyrábíme také kravaty 
a šátky pro různé příležitosti, typicky k výročí, 
například pro firmu Rossmann. Byť na kravatách 
a šátcích bylo logo a informace o dvacátém výro-
čí, vypadaly velmi pěkně a nositelně. Firmy ale 
nemusejí mít nutně vlastní grafický návrh, skla-
dem máme stovky kravat, šátků a šál, jež doká-
žeme opatřit logem na krabičce nebo na štítku.

Kde se inspirujete pro designy kravat, 
motýlků a šátků?

Prakticky všude. Ve výrobě se setkáváme s de-
signy z celého světa. U našich zákazníků pro kra-
vaty je třeba nejvíce oblíbená italská móda a pro 
šátky zase francouzští návrháři. Ale inspirace je 
všude kolem, ať už na cestách v zahraničí, nebo 
v tuzemských obchodech. Když někoho vidím 
a má pěknou kravatu, hned si říkám, jestli by-
chom ji také dokázali vyrobit. 

Zákazník, náš pán
Nejen kvalitní produkt, ale i služba, servis 

a dodání zákazníkovi je v dnešní době tím, co 

dobrou firmu odlišuje od konkurence. Společ-
nost varanasi Co. svým zákazníkům poskytuje 
maximální péči a snaží se maximálně vyjít vstříc 
i co se týká minimálního počtu objednávky kra-
vat, motýlků nebo šátků. V případě, že zadava-
tel potřebuje rychlou realizaci zakázky, může 
se na společnost varanasi Co. plně spolehnout. 
Objednané zboží je doručeno do jednoho měsí-
ce od spuštění zakázky. Také balení je u tohoto 
sortimentu důležitým aspektem. Kravaty jsou ba-
leny do ochranné fólie a vkládány do dárkových 
krabiček, které zaručují ten pravý „wow efekt“. 
Není to další reklamní předmět, ale módní dopl-
něk, který zaměstnanci nosí s hrdostí a obchodní 
partneři s potěšením.
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EUROstand
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let prezentačních systémů
s velkým důrazem na design a jednoduchou montáž

+420 499 861 222
www.hotelhorizont.cz

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

Hory pohody
Ochutnejte zimu v Peci 

B&S-230x310_Horizont_9|19_reprOK.indd   1 15.09.19   3:17

Děkujeme všem, kteří se o úspěšný růst naší 
firmy zasloužili, tj. nejenom našim spolupracovní-
kům, ale i našim dodavatelům a hlavně zákazní-
kům. Společně s nimi vždy hledáme správnou cestu 
k úspěšné spolupráci, chceme skutečně porozumět 
jejich potřebám a vytvořit optimální řešení pro rea-
lizaci profesionální a efektivní prezentace. Přes peč-
livou analýzu klíčových faktorů navrhneme našim 
partnerům vhodný způsob prezentace, který oka-
mžitě posílí identitu značky a přinese skutečnou 
přidanou hodnotu. 

Stojíme za kvalitou našich produktů a jsme si 
naprosto jisti jejich funkčností, proto poskytujeme 
prodlouženou desetiletou záruku na všechny me-

chanické součásti vyráběných přenosných prezen-
tačních systémů.

Mimo základní produktovou řadu nabízí naše 
společnost také možnost zakázkové výroby, tedy 
výroby dle individuálních přání a požadavků zá-
kazníka. Námi vyrobené produkty jsou spolehli-

vé, precizní a vždy s dobrým ohlasem. Používáme 
technologie a tiskové materiály vysoké kvality, vý-
robní procesy podléhají normám ISO ČSN EN ISO 
9001:2016. Poskytujeme desetiletou záruku, expres-
ní dodání a kvalitní prodejní i poprodejní servis. Za 
skvělý poměr kvality a ceny od nás získáte prezen-
tační systémy vyrobené s velkým důrazem na de-
sign a jednoduchou montáž.

Přijďte nás navštívit do našich showroomů 
v Brně, Praze nebo Bratislavě a přesvědčte se tak 
o správnosti svého výběru. Představíme Vám naši 
českou výrobu a seznámíme Vás s produkty, které 
hledáte.

I
Kontaktujte nás – společně proměníme  
vaše představy ve skutečnost!
Tel.: +420 543 422 140
E-mail: info@eurostand.cz 
www.eurostand.cz | www.eurostand.sk

EUROstand - český výrobce mobilních prezentačních systémů s mezinárodní působností, slaví 20 let. V rámci ucelené 
produktové řady přenosných prezentačních systémů EUROstand nabízí kompletní řešení pro efektivní a profesionální 
prezentaci. Sídlem společnosti je Brno, z této centrální polohy EUROstand zajišťuje optimální řešení pro výstavy a další 
promo aktivity domácích i zahraničních klientů. Vedení společnosti se prostřednictvím našich stran rozhodlo sdělit 
následující. 

Showroom Praha

Výstava Euroshop

Showroom Brno

Showroom Bratislava
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Bonduelle Légumio

VINNÝ KOŠT
aneb skvělá vína na Váš dosah

Zázrak jménem luštěniny
Luštěniny jsou bohatým zdrojem bílkovin, proto 

jsou důležitým prvkem v bezmasé stravě a vlákni-
ny, která podporuje funkci tlustého střeva a dalších 
metabolických procesů, a sacharidů ve formě škro-
bů. Kromě toho obsahují luštěniny i řadu vitamí-
nů, minerálů a mají, s výjimkou sóji a podzemnice 
olejné, nízký obsah tuků. Výčet prospěšných látek 
je opravdu dlouhý. Výsledkem je, že konzumace 

luštěnin je skvělou prevencí proti vzniku kardiovas-
kulárních onemocnění a cukrovky, i fakt, že snižují 
hladinu cukru v krvi. 

Luštěniny na talíři alespoň 1x do týdne
Luštěniny jsou jednou z nejstarších kulturních 

rostlin a historie jejich přípravy, více či méně složi-
té, sahá až ke starověkým národům. Ač odborníci 
a lékaři doporučují jejich konzumaci minimálně 
jednou týdně, na talíři Čechů často chybí. Proč? 
U někoho to způsobila školní kuchyně, někoho 
možná odradilo zdlouhavé namáčení, jiné nadýmá-
ní, které se dá však správnou přípravou eliminovat. 
Stejně tak i zmíněné namáčení.

Dejte luštěninám šanci,  
není to jen čočka na kyselo 

Česká kuchyně pracuje především s hnědou a ze-
lenou čočkou, vařeným hrachem a fazolemi. Po-
kud hledáte takovou formu luštěnin, kterou by bez 
řečí snědly i děti, vyzkoušejte Bonduelle Légumio, 
novinku, kterou tato francouzská společnost doka-
zuje, že její vývoj jde neustále kupředu. Bonduelle 
Légumio jsou luštěniny a zelenina zpracované do 

formy těstovin. K dostání jsou ve třech variantách, 
konkrétně Penne z červené čočky a mrkve, Fusilli 
z cizrny a kukuřice a Rigatoni z hrachu a cuke-
ty. Celá řada je přirozeně bez lepku, konzervantů 
a barviv a vzhledem k vysokému podílu luštěnin 
(80 - 95 %) jsou bohaté na bílkoviny a vlákninu. Bon-
duelle Légumio podporuje zdravý životní styl, luště-
ninové těstoviny jsou vždy po ruce a připravíte je za 
pár minut, hodí se pro teplou i studenou kuchyni. 
Pro jejich široké a pestré možnosti servírování jsou 
oblíbené mezi flexiteriány, sportovci, vegetariány 
i dětmi. Vyzkoušejte je i vy.

Řada Légumio je doplněna také o zeleninu 
v omáčce, kterou z 50 % tvoří kusy šťavnaté zeleni-
ny a z druhé poloviny zeleninová omáčka. Na výběr 
je ze tří receptur: Cuketa s olivami, Žlutá cuketa se 
smetanou a Lilek s tymiánem. Omáčky se skvěle 
hodí ke klasickým těstovinám a rýži.

Luštěniny a zelenina  
ve tvaru těstovin 

Ano, to je

Vybaví se vám při slově Bonduelle hrášek a kukuřice? Nenechte se mýlit, portfolio společnosti je dnes mnohonásobně větší. 

A neobsahuje jen mraženou a konzervovanou zeleninu, jejím cílem je neustálý růst a rozvoj. Díky tomu mohou i Češi ochutnat 

nové formy luštěnin, bohaté na rostlinné proteiny, které jsou pro zdraví člověka tolik důležité. 

Tyto produkty doposud nebyly na českém ani svě-
tovém trhu a (nebo) mají některé unikátní vlastnosti. 
Uvedení tohoto sortimentu je vyvoláno potřebami 
zákazníků, jimž dlouhodobě společnost naslouchá 
– ať již při osobních návštěvách nebo při organizo-
vaných ochutnávkách nových produktů. Za takovou 
zpětnou vazbu jsou producenti velmi vděční! Díky 
ní jsou schopni pravidelně uvádět nové výrobky či 
příchutě.

Za mimořádnou zmínku nyní stojí vedle již za-
vedených produktů Zlaté Slazení také jeho energe-
tický sirup s názvem #1 Number One energy sirup, 

Nový brand
Po pečlivých přípravách dala společnost TANNE TRADE GROUP s.r.o. vzniknout 
novému brandu Victae. Ten si dal za cíl zastřešit skupinu výrobků vyznačujících se 
svou unikátností a nabídnout tak produkty v souladu s dnešním moderním způso-
bem stravování.

který je vytvořen na stejném základu. Energetický 
sirup je jako jediný na trhu bez řepného cukru, umě-
lých sladidel a konzervačních látek, a navíc nikterak 
nezvyšuje hladinu krevního cukru. Přitom se svou 
chutí, vůní a silnými povzbuzujícími účinky směle 
vyrovnává všem prémiovým značkám na trhu. Z jed-
né půllitrové lahve energy sirupu si sami namícháte 
32 energy drinků standardní velikosti. Energetické 

nápoje jsou fenomén, který do jisté míry vytváří 
sociální statut u mladých lidí. Ti však pijí produkty 
přeplněné umělými sladidly. Výrobce se proto orien-
toval na to, aby přišel s šetrnějším produktem, který 
neobsahuje umělá sladidla ani konzervanty a přesto 
má stejný účinek.

Dalším produktem, který má rovněž základ ve 
Zlatém Slazení a nezvyšuje tak hladinu krevního 
cukru, je nově vyvinutý sirup s příchutí koly. Zde 
vás překvapí nejen skvělá chuť a vůně, ale opět i ab-
sence konzervantů a umělých sladidel. 

Novinkou jsou i obalovací směsi bez lepku. Při 
smažení nenasakují tolik oleje jako jiné strouhanky, 
a navíc v nich můžete obalovat nejen trojobalem, ale 
i napřímo bez použití mouky a vajec. Základ mají 
v kukuřici (cizrně) a k dispozici jsou ve variantách 
křupavá, se sladkou paprikou a italská obalovací 
směs s bylinkami.

Aktuálně finalizuje společnost TANNE TRADE 
GROUP s.r.o. řadu Victae Snack, ječné tyčky v ně-
kolika příchutích s vysokým obsahem beta-glukanu, 
jemuž je připisován pozitivní účinek na hladinu cho-
lesterolu v krvi. 

Hlavní myšlenkou vinného koštu je 
pořádat vinařské akce, abyste vy, mi-
lovníci vína, měli skvělá vína na Váš 
dosah! Snahou je nabídnout vám ga-
stronomii snoubící se s vínem a zane-
chat ve vás unikátní zážitek, který bude 
dotvářen atmosférou náměstí měst 
nebo jedinečností zámeckých zahrad 
či parků a hudebním doprovodem. 

Námi pořádané vinné košty jsou specifické tím, 
že nezveme desítky vinařů, spíše se zaměřujeme na 
menší počet s tím, že máte příležitost ochutnat od 
každého z nich. Naší volbou jsou menší vinařství, 
jejichž produkce vín přináší osobitý charakter vina-
ře do každé láhve vína. Až ochutnáte, určitě se již 
k velkým vinařstvím nevrátíte. 

Víno si tak můžete vychutnávat během celého 
roku. Pojďme vytvořit z vinného koštu tradici, kdy 
budete s nadšením očekávat další ročníky! 

V průběhu degustace si můžete každý vzorek 
pro sebe hodnotit a vše si zapisovat do hodnotících 
karet, díky kterým se ve vínech budete lépe orien-

tovat. Hodnotící karty nám vytiskla společnost LO-
GIK s.r.o.
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Mountfield překvapuje
ve velkém se pustil do vánočních dekorací

Vánočním expozicím věnuje Mountfield ve všech 
svých prodejnách v Čechách i na Slovensku velký 
prostor. Nabídka vánočních dekorací je opravdu 
obrovská a zahrnuje hned několik vánočních stylů. 
Od moderního až po staročeský. Sortiment je růz-
ný, od LED osvětlení přes vánoční ozdoby, věnce, 
svíčky, svícny až po tradiční plyšové figurky sněhu-
láků, sobů a spoustu drobných dekorací. Zákazníci 

mají možnost nejen pohodlně vybírat a nakupovat, 
ale díky krásně sladěným prodejním expozicím čer-
pat i skvělou inspiraci pro vánoční výzdobu svých 
domácností. Základem všech expozic jsou zajíma-
vě upravené prodejní stojany v podobě vánočních 
stánků od firmy Logik s.r.o., doplněné krbovými 
římsami, na kterých zákazníci najdou další vánoční 
dekorace. 

„Žhavým trendem letošního roku je dekorativní 
LED osvětlení. V rámci této kategorie jsme rozšířili 
vánoční sortiment o nejrůznější stromky, figurky, 
postavičky, domečky apod. Samozřejmostí je pestrá 
nabídka LED řetězů určených jak do interiéru, tak 
do exteriéru, v letošním roce rozšířené o možnost 
ovládání pomocí mobilní aplikace. Oblíbené jsou 
i dekorace na baterie, které nepotřebují zapojení do 
elektrické sítě,“ vysvětluje produktová specialistka 
Mountfieldu Hana Sůrová.

 „Při zavedení sortimentu vánočních dekorací 
jsme se soustředili na 3 hlavní pilíře. Chceme po-
skytnout obrovský výběr všech dekorací s důrazem 
na nejvyšší kvalitu a současně nabídnout skvělé 
ceny. Zejména u cen jsme přistoupili k tomuto sor-
timentu jako k službě našim zákazníkům, to zna-
mená, že nabízíme takové cenové relace, aby si zá-
kazníci mohli své domácnosti vyzdobit podle svých 
představ a přitom levněji, než je na předvánočním 
trhu běžně zvykem,“ vysvětluje obchodní ředitel 
Mountfieldu Michal Dluhoš a doplňuje, že „vánoč-
ní dekorace vnímá Mountfield jako sortiment s ob-
rovským potenciálem a do budoucna se chce stát 
lídrem trhu.“

Společnost Mountfield je největší 
specializovaný prodejce zahradní techniky, 
zahradního nábytku a bazénů v České 
republice a na Slovensku. Na trhu působí již 
28 let. V současnosti provozuje 74 prodejních 
center, z toho 56 v Čechách a 18 na 
Slovensku. Mountfield je také největším 
výrobcem bazénů a bazénového příslušenství 
a své výrobky úspěšně exportuje do 46 zemí 
světa. Provozuje i svůj e-shop. Před šesti 
lety zařadil do svého sortimentu nabídku 
vánočních stromků a v loňském roce k nim 
přidal i sortiment vánočních dekorací. 

Můžeme klidně říci, že Mountfield pojímá Vánoce ve všech svých prodejnách ve velkém stylu. Už šestým rokem prodává 
vánoční stromky. V nabídce má velmi oblíbené kavkazské jedle, které dováží přímo z plantáží v Dánsku. No a v loňském 
roce připravil pro zákazníky i ohromný výběr vánočních dekorací. A vzhledem k velkému zájmu zákazníků pokračuje i le-
tos a nabídku vánočních dekorací výrazně rozšířil. Nabízí více než 700 druhů interiérových a exteriérových dekoracích. 
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Uměleckých a eventových agentur 
je spousta, v čem jste jiní?

Srdce agentury tvoří naše rodina, ale srdce by 
netlouklo bez našich kolegů a umělců, se kterými 
spolupracujeme dlouhá léta. I tento širší okruh 
spolupracovníků chápeme jako rodinu. Snažíme 
se, aby v týmu byla vždy dobrá nálada. Chceme, 
aby nás práce bavila, a i když každoročně rosteme, 
tak se snažíme dělat naši práci ve službách jako 
poctivé řemeslo. To, čím se na první pohled lišíme 
od konkurence, je, že nabízíme kompletní nabíd-
ku několika desítek programů, zábavných atrakcí 
či položek technického vybavení, které jsou naše 
vlastní a jsme tak schopni realizovat většinu akcí 
bez nutnosti překupu. Klientům tím šetříme nemalé 
finanční prostředky.

Co myslíte tím, že služby a event marketing 
děláte jako poctivé řemeslo?

Je to nastavení nás, našich zaměstnanců a kole-
gů, kdy si uvědomujeme, že naši práci chceme dělat 
zodpovědně. Ono to jinde často vypadá tak, že se 
akce plánují od stolu bez prožitku a při samotné 
realizaci se jen rozdávají úkoly dalším agenturám. 
Výsledek je nejen prodražení akce, ale i chaos a ne-
pochopení situace na místě akce. Když připravuje-
me akci my, všechny aktivity si zkoušíme na sobě. 
Pokud je třeba něco vyrobit, tak vezmeme nářadí, 
materiál a vyrábíme a zkoušíme, dokud nejsme 
zcela spokojeni. Je-li potřeba se něco naučit, tak se 
to snažíme pochopit a umět. Díky tomuto postupu 
víme, že když jsme to zvládli my, tak to jistě zvlád-
nou i návštěvníci připravované akce. Naši klienti už 
ví, že na akci jsme všichni v zápřahu. Já jako ma-
jitel nemám problém postavit stany či atrakce, po-
máhám při zvučení, klidně vynesu odpadkové koše 
a pod. Věrím, že svým příkladem motivuji i ostat-
ní kolegy, kteří pak pracují s podobným elánem 
a vidí, že poctivá práce začíná u nás samotných a že 

úspěch není samozřejmost. Naši klienti tento osob-
ní a lidský přístup oceňují, protože vidí, že k naší 
práci přistupujeme poctivě a s pokorou.

Co Vy a moderní trendy v event marketingu?
Musím říct, že spíš než na moderní trendy máme 

naši nabídku zaměřenou na kvalitu. My jsme se 
vždy víc než o trendy zajímali o to, jestli sami vě-
říme tomu, co nabízíme, a jestli pod nabízený pro-
gram můžeme podepsat své jméno a svou značku, 
protože pokud ano, tak je to dle mého názoru to nej-
lepší. To ale neznamená, že pro klienty nehledáme 
a nevytváříme stále nová a neokoukaná vystoupení. 
A právě práce na nových programech a atrakcích je 
jeden z našich obrovských motorů, který nás nabíjí.

Jaké jsou nejoblíbenější 
programy ve Vaší nabídce?

Vzhledem k tomu, že realizujeme kompletní 
portfolio akcí od plesů, přes konference, dětské či 
rodinné dny, dny otevřených dveří až po večírky, 
tak by byl výčet opravdu široký, ale pokud bych 
měl zmínit jeden za všechny, tak by to určitě byla 
Písečná animace Mariky Koňařové, pomocí které 
tvoříme kresbou do písku nezapomenutelné firem-
ní příběhy. Nejčastěji animujeme hnědým pískem, 
ale umíme i barevným a poslední dobou také čím 
dál častěji tvoříme krátká firemní videa s postpro-

dukčním zpracováním písečné animace. Dalším 
úžasným programem je jistě náš autorský koncept 
molekulární mixologie s cukrovou vatou - Buď 
ve vatě. Jedná se o oblíbené míchané alkoholické 
drinky v netradičním pojetí, kdy mimo míchání 
koktejlů nabízíme klientům i možnost workshopu, 
kde je naučíme celý postup přípravy od motání 
cukrové vaty až po namíchání samotného koktejlu. 
Zákazníci, kteří chtějí na večírcích aktivní zábavu, 
oceňují naše vlastní mobilní casino, virtuální realitu 

či fotokoutek s kličkováním na zelené plátno. Velmi 
oblíbené pro family day akce jsou nejrůznější naše 
kreativní dílničky jako odlévání cínových mincí s fi-
remním logem, dílnička vodní animace (malování 
na vodní hladinu), dřevěná dílnička či bohatá na-
bídka našich nafukovacích atrakcí.

Proč tak netradiční název  
Agentura Devět měsíců?

Název má dlouhou historii, ale když jsme pře-
mýšleli jak pojmenovat agenturu, tak jsme se ne-
chtěli jmenovat něco jako promotion, production, 
event, media nebo nějaký nic neříkající název, pro-
tože mě samotnému se to plete. Chtěli jsme pěkně 
jednoduchý a český název, který se bude dobře 
pamatovat a bude charakterizovat naši osobitost... 
a hlavně... „Nejlepší firemní akce se rodí u nás“ - 
Agentura Devět měsíců s.r.o.

Agentura Devět měsíců s.r.o.
info@devetmesicu.com • +420 737 60 00 65
www.devetmesicu.com

O tak trošku jiné umělecké a eventové agentuře 
jsme si povídali s jejím majitelem Ondřejem Bártou.

Rodinná firma, která služby  
a event marketing dělá jako poctivé řemeslo
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Samotná výroba tašek tedy není závislá na žád-
ném subdodavateli, jako je tomu u mnohých firem, 
které výrobu podobných produktů nabízí. My 
v Ottovce zkrátka vezmeme čistý bílý arch papíru, 
pomocí předem zákazníkem schválených tisko-
vých dat tento arch potiskneme, dále papír vhod-
ně povrchově upravíme a následně vysekneme 
z papírového archu požadovaný tvar dle zvolené 
raznice. Nakonec přichází na řadu poctivá ruční 
práce šikovných profesionálů, kteří tašku z papíru 
poskládají, slepí a v závěru opatří uchy z textilních 
šňůrek či atlasových stuh. A poctivá papírová taška 
je na světě.

Víkendová oslava výročí 
v Lužických horách

V Ottově tiskárně jsme v letošním roce oslavili 
již 20. výročí společnosti, a to nejen různými speci-
álními nabídkami pro klienty, představením firmy 
v rámci několika Dnů otevřených dveří, nákupem 
nových technologií, ale také báječným víkendo-
vým pobytem v Lužických horách. Ano, majitelé 
společnosti jsou si dobře vědomi toho, že bez loa-
jálních, pracovitých, zkušených a ochotných lidí by 
Ottovka nemohla existovat. Naše práce je týmová 
práce a jednotlivé členy týmu je potřeba průběžně 
oceňovat, motivovat, tmelit a pečovat o ně. A to se 
během firemního víkendového setkání myslím po-
dařilo. Všichni jsme si dopřáli relax, zábavu, turis-
tiku, sport, dobré jídlo i pití a slavili jsme. Někteří 
z nás i nonstop! Pohodová rodinná atmosféra je 
z Ottovky cítit již u vstupu do recepce a věřím, že 
pracovně i psychicky náročné předvánoční obdo-
bí zvládneme po pohodovém podzimním setkání 
všichni veseleji.

Ottovka pro vás chystá novinku!
Maličká taška na drobnost, větší na 

pěkný dárek a firemní prezentaci, spe-
ciální na víno nebo velká na textil či 
rozměrnější produkt a všechny nesou 
vaši značku… Nic není problém. Sama 
společnost Ottova tiskárna si tašek pro 
vlastní účely vyrobila již několik druhů. 
V celkové produkci prolomila počát-
kem letošního roku hranici jednoho mi-
lionu vyrobených tašek s nabídkou více 
než sta různých raznic. Trh si ale žádá 
stále něco nového, a tak i Ottovka prostřednictvím 
B&S velmi okrajově představuje čerstvou novinku 
a tou je výroba originální potištěné tašky ovšem již 
od jednoho kusu. A koho naše novinka osloví? Tře-
ba právě vás…

Pořádáte menší event a rádi byste účastníkům 
při odchodu dali malou pozornost s připomenutím 
právě této události? Organizujete maturitní večer či 
středoškolskou rozlučku a chcete všechny potěšit 
dárečkem na rozloučenou? Máte báječného šéfa 
nebo skvělou profesorku, kteří odchází do důcho-
du a rádi byste je obdarovali originálně zabaleným 
hodnotným dárkem? Pro tyto příležitosti můžete 
využít nabídku jedinečné papírové tašky, kterou 
vám v Ottovce vyrobíme dle vašeho přání a nyní 
již od jednoho kusu. Jak na to? Můžete nám zaslat 
společné foto třídy, rodiny, dítěte, oslavence s poža-
dovaným textem a barevným provedením nebo si 
do šablony z našeho webu vložíte vámi vytvořený 
design a pak si jen vyzvednete hotové originální 
tašky v potřebném nákladu dle vaší objednávky. Je 
to snadné a potěší to, tak proč to nezkusit? Novinku 
můžete naplno v Ottovce využít od ledna 2020. Tě-
šíme se na vás!

CO SE DĚJE V OTTOVCE

JAK TO VŠECHNO DĚLÁME?
aneb

V letním vydání jsem vám již odhali-

la něco málo z historie i současnosti 

Ottovy tiskárny, a tak není tato firma 

pro čtenáře Brands&Stories úplnou 

neznámou. Ottova tiskárna si po 

mnoha letech v polygrafii našla vel-

mi rychle své místo na trhu i ve výro-

bě jedinečných papírových tašek, 

a to zejména díky osobnímu a pro-

fesionálnímu přístupu k zákazníkům, 

kvalitně odvedené práci a v nepos-

lední řadě i díky tomu, že společnost 

disponuje veškerou potřebnou te-

chnologií i personálním zajištěním 

a papírové tašky skutečně vyrábí.

Novoroční
nabídka
pro čtenáře
Brands & Stories!
ottovka.cz

Objednávejte s heslem:
„Brands and Stories“ na:

mirovska@ottovatiskarna.cz
T: 737 282 959

Objednejte
u nás v období
1. - 31. 1. 2020

jedinečné papírové
tašky . . . . . . dostanete

100 ks praktických
dárkových

tašek

1)   Osobně hodnotím DOD jako nejlepší marketingový počin. Velmi pozitivně 
vnímám především příjemné utužení vztahů se stávajícími klienty.

2)   Jednoznačně nejvíce mě v naší firmě letos potěšilo celkové posílení mezilid-
ských vztahů prostřednictvím oslavy výročí. Nálada ve firmě je pohodová 
a je zde mnoho pozitivní energie, která tu v minulých letech občas chybě-
la. Došlo k prolomení pomyslných těžkých dveří mezi „pracovníky na dílně 
a administrativním týmem“.

3)   Domnívám se, což je myslím obecné povědomí, že bude docházet ke stále 
větší digitalizaci výroby, a to také proto, že schopní tiskaři na trhu práce 
zkrátka „dojdou“. Tedy i ofsetové stroje zřejmě brzy projdou modernizací 
v tomto směru.

4)   Posílíme digitální tisk o další stroj zn. XEROX a výrazně zvýšíme automatiza-
ci výseku.

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží, a proto jsem in-
dividuálně požádala oba sympatické majitele Ottovy tiskárny 
o stručné shrnutí uplynulých měsíců letošního roku prostřed-
nictvím následujících několika otázek. Děkuji za jejich odpovědi 
a příjemně mě překvapilo, jak se v mnohém shodují. Že by se-
hranost a pohodová atmosféra Ottovky začínala shora od vedení?

1)  U příležitosti 20. výročí společnosti uspořádala Ottova tiskárna ně-
kolik Dnů otevřených dveří (dále jen „DOD“), které byly s ohledem 
na návštěvnost velmi zdařilé. Jak hodnotíte jejich úspěšnost z hle-
diska přílivu nových klientů?

2) Co Vás osobně ve vývoji firmy letos nejvíce potěšilo?
3)  Jakým směrem, podle Vás, bude pokračovat vývoj polygrafie a jaká 

tisková technologie má dle Vašeho názoru největší budoucnost?
4)  Plánujete výrobu ve firmě v blízké budoucnosti obohatit o nějaké 

zajímavé technologické novinky?

Závěrem bych vám čtenářům za Ottovu tiskárnu velmi ráda popřála příjemné 
vánoční svátky a pohodový, úspěšný a šťastný rok 2020.

Za tým Ottovy tiskárny Radka Kudláčková, marketing

Michal Kudláček,
jednatel a spolumajitel Ottovy tiskárny

Otakar Braidl,
jednatel a spolumajitel Ottovy tiskárny

1)   DOD hodnotím velice kladně. Na tuto akci se nám přihlásili naši dlouhodobí 
klienti, zároveň i noví klienti z řad velmi zajímavých firem, jak mezinárod-
ních reklamních agentur, korporátních firem, ale také z malých domácích 
firem, z čehož mám největší radost. A jsem na nás jako na firmu opravdu 

pyšný. Díky DOD jsme v létě realizovali velmi zajímavé zakázky pro dvě zce-
la nové české firmy, které nyní vstupují na trh v oblasti kosmetiky. Vyráběli 
jsme pro ně veškeré POS materiály, obaly na produkty, až po výrobu luxus-
ních papírových tašek.

2)   Za poslední rok mě nejvíce těší to, že se nám podařilo ve firmě stabilizovat 
velice profesionální tým pracovníků, odborníků, kteří jsou schopni za firmu 
dýchat. To považuji v současné době za velmi důležitý faktor správně fungu-
jící společnosti. 

3)   Polygrafie to nemá v současné době díky internetu a elektronickým mediím 
jednoduché. Polygrafie bude žít dál, protože knížku nebo hezký prezentač-
ní leták, obal produktu nebo tašku internet zkrátka nenahradí. Není nad to, 
když si můžete v klidu přečíst zajímavou knížku, nebo tzv. osahat povedený 
prezentační materiál. Vývoj polygrafie vidím v digitálním tisku, který za po-
slední roky prošel významným procesem. 

4)   Co se týká tisku, v současné době pořizujeme digitální stroj Xerox ve formátu 
660 x 364 mm. Od tohoto stroje si hodně slibuji především v produkci papíro-
vých tašek v malých nákladech. 
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Bračský mramor
s českým srdcem
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Rockfire je skupina mladých umělců z Řehořova, 
která již šest let vystupuje s ohňovou a světelnou 
show po celé republice. V jejich show nechybí do-
konalý soulad ohně, tance a hudby. Je založen na 
prvcích parkouru, akrobacie a pyrotechnických 
efektech. V současné době skupinu tvoří 8 členů 
s průměrným věkem sedmnáct let. 

Mezi další zájmy skupiny patří i pořádání 
workshopů pro začátečníky i pokročilé s tyčemi, 
poi, vějíři, buugengy, workshopů akrobacie, parkou-
ru a žonglování.

Díky tomuto velkému koníčku měli možnost 
setkat se a spolupracovat i se zahraničními umělci 
(z Ameriky, Izraele, Belgie, Ukrajiny…), se kterými 
si navzájem předávají spoustu zkušeností.

Rockfire se zúčastňuje i větších akcí, jako např. 
European Kids Athletics Games, Polná v plame-

nech, Fajr fest, ArtCamp Vimperk atd., ale vystupuje 
rovněž na soukromých akcích, svatbách, plesech či 
oslavách.

Akční světelná show s propracovanou choreo-
grafií a vizuálními efekty dokáže ozvláštnit každou 
firemní i jinou akci. Vaše logo, fotka či slogan se 
může objevit jako součást show! Výběr různých oh-
ňových show je také veliký. Rockfire nabízí rychlé 
rockové či pomalé romantické vystoupení nebo vy-
tvoří show podle představ zadavatele. 

www.facebook.com/rockfirecz/
Tel.: 734 171 519 , e-mail: rockfirecz@gmail.com

Mramor je dokonalou ukázkou toho, že řemeslná práce a kvalitní materiál 
nikdy nevyjdou z módy. Josef Hojdar se svou značkou Stone Imperial přináší 
na český trh prestižní bračský mramor.

Mostecký rodák se s řemeslem setkal před lety na 
ostrově Brač, kde narazil na slavnou kamenickou 
školu v Pučišći. Tehdy se rozhodl, že bude kamení-
kem, ale ne jen tak ledajakým! Bračská kamenická 
škola totiž využívá jen tradiční nástroje a techniku 
zpracování kamene, která se od dob renesance 
takřka vůbec nezměnila. Dnes je jediným českým 
absolventem této školy a chce bračský mramor při-
blížit i Česku.

Stone Imperial, k vašim službám!
Firma se specializuje pouze na práci s bračským 

mramorem, který je na téměř každé budově ve Spli-
tu a je jím obložen také parlament ve Vídni či Bílý 
dům. „Jsme specifičtí tím, že nejen osobně konzul-
tuji s klientem design, ale i výběr a zpracování ma-
teriálu. Osobně vybírám materiál v kamenolomech, 
do kterých máme exkluzivní přístup,“ přiblížil Josef 
Hojdar. „Také dohlížím jako vystudovaný kamenic-
ký technik na výrobu, dokončování i balení. Všech-

no je pod neustálým dohledem pro zachování maxi-
mální kvality,“ dodal.

Bračský mramor v kuchyni i koupelně
Stone Imperial se specializuje na interiéry, od ku-

chyňských linek, desek do koupelen, obkladů, dlaž-
by až po schodiště. „Pokud by měl klient zájem, nabí-
zíme i odbornou pokládku či usazení objednaného 
produktu. Jsme první a jediní v České a Slovenské 
republice, kteří pracují s bračským mramorem. Je to 
opravdu velmi výjimečný kámen a rozhodně není 
pro každého,“ uzavřel Josef Hojdar. Prestižnímu 
materiálu odpovídají také exkluzivní služby, které 
Stone Imperial nabízí. 

Stone Imperial
josefhojdar@email.cz | +420 601 552 487

Právě před 10 lety na podzim mohli mít na svých 
stolech marketingoví manažeři, ředitelé a majitelé 
firem první vydání časopisu. „Když jsem tenkrát 
pojala myšlenku vytvořit specifický koncept časopi-
su a zaplnit díru na trhu, která je někde uprostřed 
mezi life-stylovými magazíny a jednooborovými 
odbornými časopisy, neměla jsem jistotu, že tento 
koncept trh přijme. Až když jsem přišla s nultým vy-
dáním za představiteli značek, oni sami mě utvrdili 
v tom, že skutečně to bude něco, co na trhu chybí,“ 
zavzpomínala zakladatelka Brands&Stories Blanka 
Bukovská. 

A bylo tomu tak. Od té doby magazín odprezento-
val na svých stranách více než 700 značek. „Dodnes 
jsem vděčná prvním značkám, které mému pro-
jektu uvěřily a daly mu důvěru. Byly to Steilman, 
Lexus, Hublot, Reebok a hlavně Möet Hennessy,“ 
dodala šéfredaktorka. 

A tak vznikl velký oboustranný černý magazín, 
jeho layout a logo navrhl vynikající designér a gra-
fik Lukáš Taneček. „Tehdy jsem neplánovala, že 
titulní strany budou stále černé, ale tato myšlenka 
se ukázala tak dobrou a zapamatovatelnou, že jsme 
u ní zůstali celých deset let. Černé titulní strany se 
staly typickým průvodním prvkem u všech pětapa-
desáti vydání. Při příležitosti desátého výročí jsme 
se s jubilejním vydáním k velikosti formátu vrátili.“

Poklona grafikovi
Vydavatelka časopisu ve své řeči složila velkou 

poklonu svému dvornímu a věrnému grafikovi - Jin-
drovi Liebichovi, se kterým společně lámou časopi-
sy už téměř 20 let. Jeho grafická invence a um stále 
pozvedá úroveň tohoto časopisu. 

Veď. Mluv. Inspiruj.
Vydavatelka Brands&Stories na party také pro-

nesla, že tento časopis se svým týmem tvoří srdcem. 
A právě o tom a o lidském faktoru v marketingu 

a bussinesu je vynikající kniha jejího letitého zná-
mého, skvělého člověka a žádaného řečníka - Berta 
Ohnemüllera - Laed. Speak. Inspire. „Publikace nás 
zaujala natolik, že jsme ji s kolegyní a mojí kama-
rádkou Gabrielou Švancarovou vydaly pod názvem 
„Veď. Mluv. Inspiruj.“ v českém jazyce,“ doplnila 
Blanka Bukovská. Kniha byla na akci za přítomnos-
ti autora také slavnostně pokřtěna a tím i uvedena 
na český trh.

Ohňová show, rocková hudba 
i netradiční nápoje

Večerní akce se nesla v pohodovém duchu. Pro-
gram oživovala skupina mladých umělců Rockfire, 
kteří již šest let vystupují s ohňovou a světelnou 
show, založenou na prvcích parkouru, akrobacie 
a pyrotechnických efektech. V jejich vstupech se 
kloubil dokonalý soulad ohně, tance a hudby. O zá-
bavu se v závěru večera postarala rocková hudba 
skupiny Anilok. 

Hosté na narozeninové party měli možnost 
ochutnávat z připraveného občerstvení, vč. slad-
kých lahůdek cukrárny Ollies nebo čokoládových 
pralinek Chocolissimo. Mohli degustovat kvalitní 
vína z Kavkazu pod taktovkou společnost Welltex – 
Noravank winery, která provozuje vinný showroom 
a vinotéku s degustačními sklepy v Litoměřicích. 
O drinky se postaral Barmobile. Mohli vyzkoušet 
vyzkoušet netradiční welcome drink - nealkoho-
lický šumivý nápoj Geisha velvet na bázi zeleného 
čaje, levandule a meruňky. Na party se pil ležák Al-
brecht, světlý ale Phillip a India Pale Ale ze Zámec-
kého pivovaru Frýdlant. 

Pro povzbuzení prémiovou kávou pak nechyběli 
profesionální baristé z Dallmayr, kteří ji podávali 
z nového designového baru – Cafédocku.

Pokud zaútočil hlad nebo chuť na něco delika-
tesního, čekaly na stolech Honzovy řízky s bram-
borovým salátem, francouzské pečivo od PETITE 
FRANCE BOULANGERIE a PATISSERIE z jejich 
obchodu v Myslíkově 22, čtyři druhy vynikajících 
pomazánek a guláš znamenitého kuchaře Marcela 
Kalouse. Dámy a pánové si pak mohli vyzkoušet 
pánskou přírodní kosmetiku Profimen. 

O dovybavení baru pro tuto akci se zasloužila 
společnost ZÁPŮJČKA.CZ, která nabízí nejširší 
výběr interiérového vybavení pro výstavy, veletrhy, 
konference, kongresy i jiné akce k pronájmu. 

Večerem provázel Pavel Borowiec, zakladatel 
České a moravské pivovarnické akademie a vyda-
vatel časopisu Pivo, Bier & Ale.

Brands&Stories
slavil 10 let na trhu
Příběhy českých i zahraničních značek, franšízové koncepty, start-upy, ino-
vace a pravidelná dávka inspirace pro retail, to vše přináší na český trh již de-
set let magazín Brands&Stories. Toto výročí slavil se svými váženými klienty 
a přáteli v pražském baru Endorfin.
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Letní podnikatelský 
kemp pro mládež

Cílem Letního podnikatelského kempu je naučit 
mladé lidi soběstačnosti a ukázat jim, jak se stát 
dobrým zaměstnancem, živnostníkem, profesio-
nálem ve svém oboru či podnikatelem. „Tito mladí 
lidé mívají těžší start do života, ať už po té profesní 
či životní stránce. To nejlepší, co dětem můžeme 
předat, jsou naše zkušenosti, které jsme získali na 
manažerských pozicích nebo při vedení vlastních 
projektů,“ uvedla Olga Girstlová, zakladatelka 
kempu.

V průběhu kempu sestavují účastníci základní 
podnikatelský záměr v rámci komunity, ve které se 
pohybují. Cesta k němu vede přes inspirativní před-
nášky, pracovní skupiny a individuální konzultace 
s podnikateli, investory a kouči, kteří kemp součas-
ně finančně podporují. Soustředí se na prezentační 
dovednosti, vysvětlují důležitost a nástrahy příprav 
podnikatelského plánu a logiku, s jakou se rozvíjí 
jakýkoliv podnikatelský záměr až k testování zá-

kladní myšlenky v praxi. Díky tomu vzniká nefor-
mální atmosféra osobních setkání a příjemných 
diskusí nad různými tématy. Následně během roku 
mentoři Nadace ZET s mladými lidmi pracují na je-
jich individuálních projektech a podporují je. 

Jak se můžete zapojit
Kempu se každý rok účastní skupina cca 15 mla-

dých lidí z celé České republiky a ze Slovenska. 
Pobyt pro 1 účastníka činí 15 000 Kč. „Kemp a sa-
mozřejmě také jeho účastníky lze podpořit trojím 
způsobem: Finančně, kdy zájemce zaplatí pobyt pro 
jedno dítě ze znevýhodněného prostředí a tím mu 
dá možnost naučit se soběstačnosti a realizovat své 
sny, mentorsky, například v podobě hostování, kdy 
může sdílet své zkušenosti s dětmi, a třetí variantou 
je dobrovolnictví, při kterém zájemci pomáhají při 
organizaci kempu a účastní se jeho programu,“ do-
dala Olga Girstlová.

O prospěšnosti kempu mluví také Jan Oulehla, 
který stojí za značkou cateringového občerstvení 
Honzovy řízky: „Na jiném místě bych se o podniká-
ní těžko dozvěděl tolik informací, jako zde. Velkou 
roli v tom hrál pan profesor Milan Zelený, se kte-
rým jsem nápad konzultoval hned v zárodku. Díky 
podmínkám a příležitostem jsem mohl nabídnout 
svému mladšímu bratrovi, abychom se spolu sestě-
hovali. Učí se truhlářem a našel si i brigádu ve svém 
oboru. Mám z toho velkou a upřímnou radost a za-
žívám ten pravý a nefalšovaný pocit štěstí,“ popsal 
zakladatel Honzových řízků, které si nyní můžete 
objednat jako catering i do Prahy.

Olga Girstlová,
člen správní rady Nadace ZET
Kontakt: 604 223 002, ogirstl@gmail.com
Facebook Nadace Zet
www.letni-podnikatelsky-kemp.cz

Za značkou Honzovy řízky stojí Jan Oulehla, stu-
dent vysoké školy Newton College, a Olga Girstlo-
vá, mentorka projektu. S myšlenkou vlastního pod-
nikání přišel Jan Oulehla už před několika lety na 
Letním podnikatelském kempu, teprve letos však 
dostal nápad konkrétních obrysů. „Účastnil jsem 
se posledních třech ročníků, postupně jsem sbíral 
zkušenosti a konečně se mi podařilo vypracovat re-
álný byznys plán. Chtěl jsem rozšířit náš český řízek 
pomocí franšíz restaurací, ve kterých se budou při-
pravovat jen řízky podle mé receptury,“ nastínil svůj 
sen zakladatel Honzových řízků.

„Zanedlouho jsem vystřízlivěl, začal počítat 
a uvědomovat si svoje úzké zkušenosti. Vzpomínám 

České řízky
slaví comeback
Speciálně křupavé, na špízu nebo s medovo-hořčičným dipem? Honzovy 
řízky nabízejí nejen tyto známé i delikatesní varianty řízků, cíl mají mnohem 
vyšší – vytvořit českou obdobu McDonald‘s.

V příštím roce to bude 5 let, co se tento unikátní kemp objevil na české scéně. 
Je určen pro děti a mládež z dětských domovů, azylových domovů a sociál-
ně slabých rodin. Za jeho vznikem stojí Nadace ZET, která kemp organizu-
je a pořádá a zároveň tím také plní mladým podnikatelům jejich sny. Mezi 
úspěšné projekty patří například Honzovy řízky nebo start-up Usušeno.

Účastníci jednoho z kempů v čele s Milanem Zeleným, prezidentem Nadace ZET.

si na důležitý rozhovor s panem profesorem Mila-
nem Zeleným, se kterým jsem nápad konzultoval. 
Dal mi prvotní zpětnou vazbu, ukázal příležitosti 
a upozornil na hrozby. Před hodnotící komisí jsem 
sice neuspěl, ale dostal jsem speciální cenu pana 
profesora, a to mi dodalo motivaci na svém nápadu 
začít pracovat a přemýšlet nad minimálním živo-
taschopným produktem.“ 

Z Brna do Prahy
Projekt se podařilo uvést na trh a řízky začaly 

dobývat brněnské eventy. „Nejoblíbenější vari-
antou jsou u zákazníků rozhodně kuřecí řízky 
v sladké bagetce s medovo-hořčičným dipem. Já 

se naopak držím české nedělní obědové klasiky,“ 
dodal s úsměvem Jan Oulehla. Aktuálně si můžete 
pochutnat na Honzových řízcích také v Praze, a to 
přes objednávku na stránkách www.honzovyrizky.
cz. Catering lze využít jako zpestření firemních či 
společenských akcí. 

Nikdy to nevzdej
Podnikání se úspěšně rozjíždí, ale jako každý 

odvážný podnikatel s vizí myslí Jan Oulehla na bu-
doucnost: „Rád bych Honzovy řízky dostal nejen 
na eventy, ale také na stánky různých festivalů či 
přímo do měst a restaurací. Mým největším cílem je 
vytvořit jakýsi český Mc Donald's. Říkám si, že když 
mohl původně Čech naučit celý svět jíst hamburger, 
proč by kluk z malé české vesnice nemohl celý svět 
naučit jíst řízek?“ zasnil se mladík, mezi jehož pod-
nikatelské motto patří Nikdy to nevzdej!

Honzovy řízky – tradiční českej šnicl
Honza Oulehla
tel.: 775 921 770
honza@honzovyrizky.cz
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Historie značky Chocolissimo je spojená s ne-
ustálým cestováním, objevováním stoleté tradice 
spojené s výrobou čokolády a experimentováním 
s chutí a kombinacemi složení. Chocolissimo je pře-
devším vášní jejich tvůrců, kterou prohlubují každý 
den, aby mohli nabídnout trhu pouze produkty nej-
vyšší kvality s jedinečnou chutí, vůní i vzhledem. 
Tak vznikla značka Chocolissimo.

Firma funguje již od roku 2004 – značka od po-
čátku svého vzniku patří k obchodní skupině MM 
Brown. Tento výrobce a distributor čokoládových 
produktů pro náročnější klientelu především se 
svojí hlavní značkou Chocolissimo působí po celé 
Evropě včetně České a Slovenské republiky.

Součástí značky jsou cukrářské závody ve 
Francii, Belgii, Německu, Holandsku, Švýcarsku, 
a dokonce i v Maďarsku a Austrálii. Výrobky Cho-
colissimo jsou tvořeny na základě nejpřísněji stře-
žených receptur zkušených čokoládových mistrů. 

Chutné exkluzivní firemní dárky
„Kvalita surovin a čokolády jako takové jsou pro 

nás samozřejmostí a nemám pochyb o tom, že se 
o to snaží spousta jiných čokoládoven,“ říká Otakar 
Steinic. „To, co nás odlišuje a velmi často je to doce-
ňované individuální i firemní klientelou, je dárkové 
zaměření a způsob balení ať už klasických čokolád, 
pralinek nebo figurek.

Máme celé oddělení, které se věnuje pouze pro-
jektování dárkových obalů pro různé příležitosti, ať 

už jsou to aktuálně Vánoce nebo Velikonoce, Valen-
týn, Den žen atd. Kromě standardního provedení 
nabízíme různé způsoby personalizací. Individuál-
ní úpravy je možné provádět u všech položek z naší 
nabídky. Na dřevěné kazety s pralinkami se gravíru-
jí loga, věnování, na kartonové krabičky se zajišťuje 
individuální potisk. Vlastní gravírování na míru na 
dřevěné krabičky si může objednat i individuální 
klient už od 1 ks.

Kromě obalů na míru se snažíme na přání při-
způsobovat i samotnou čokoládu. Na našich strán-
kách www.chocolissimo.cz je k dispozici konfigu-
rátor k naší kolekci Choc&Play, ve kterém si lze 
nakonfigurovat čokoládové tabulky na míru. Je zde 
možný výběr tvaru tabulky, druhu čokolády, druhů 
přísad i krabiček.

Další zajímavou možností je tzv. ChocoTelegram, 
který umožňuje zaslání sladké zprávy poskládané 
z čokoládových písmenek blízké osobě, klientovi, 
obchodnímu partnerovi. Nebudu přehánět, když to 
označím za bestseller v naší nabídce. Hodně často si 
to na konci roku ve velkém objednávají malé i větší 
společnosti, které tyto čokoládové telegramy rozesí-
lají svým klientům či partnerům jako poděkování za 
spolupráci nebo jako poděkování svým manažerům 
za odvedený výkon. Součástí telegramů mohou být 
čokoládové kostičky s potiskem, což firmy využívají 
k natištění svého loga.

Loga si firmy mohou natisknout také na pralinky 
z bílé čokolády a vznikají tak smíšené bonboniéry, 

ve kterých je část pralinek standardních a část s lo-
gem společnosti. Pro firmy vyrábíme také čokolá-
dové figurky 2D na míru. Firma si vybere libovolný 
tvar (logistické společnosti si často nechávají vyro-
bit čokoládový kamion, letecké letadla atd.), balení 
těchto figurek do krabiček s kompletní grafikou kli-
enta je samozřejmostí.

Většina výše zmíněných personalizací je k dispo-
zici od 50 ks, některé již při min. odběru 10 ks, gra-
vírování, ChocoTelegramy nebo ChocPlay dokonce 
bez omezení, od 1 ks,“ dodává Otakar Steinic. „Čo-
kolády jsou doručované buď objednávajícímu, nebo 
přímo obdarovávanému. Často pokud např. firma 
potřebuje rozeslat balíčky 150 klientům, tak objed-
návku rozesíláme přímo na 150 různých adres.“

Pod značkou Chocolissimo můžete tedy získat 
plně personalizovaný výrobek podle vašich před-
stav, u kterého bude grafika v souladu se stylem vaší 
firmy. O profesionalitě, skvělé chuti a estetickém 
vzhledu se mohl přesvědčit i nás časopis. Vřele do-
poručujeme! Pokud tedy plánujete objednat čoko-
lády Chocolissimo na speciální příležitost, můžete 
objednávku zaslat s pouze několikadenním před-
stihem nebo se kontaktovat s klientským centrem: 
b2b@chocolissimo.cz. Zaručí Vám dodání nejčers-
tvějších čokolád.

Individuální zákazník může objednávat klasicky 
přes e-shop, tedy www.chocolissimo.cz,  
firemní klient emailem na b2b@chocolissimo.cz

je vášeň pro čokoládu!
To, co odlišuje značku Chocolissimo od ostatních v čokoládovém světě, nám představil Otakar Steinic, specialista 
e-commerce společnosti MM Brown Sp. z o.o., která za touto značkou stojí.

Příběh nealko panáka
Produkt byl primárně vyvíjen pro bary, na police 

vedle alkoholu, ale ukázalo se, že vděčným odbě-
ratelem Samurai Shotu jsou velké korporace, pro-
tože jeho konzumace podporuje pracovní nasazení 
zaměstnanců. Po obědě pomáhá přirozeně trávit 
a účinek čaje je delší než kávy. Samurai Shot nena-
kopává hromadou cukru, ale opravdu dobře vybra-
ným čajem a jeho účinnými látkami.

Samurai Shot je poctivý  
energetický nápoj z pravého čaje

Je to taková nealkoholická varianta k panáku. Sa-
murai Shot má čajový základ, čistě přírodní složení 
a díky poměrně vysokému obsahu kofeinu povzbu-
zuje soustředění a působí proti únavě.

Kvalitnímu čaji se připisuje mnoho účinků. V zá-
kladu působí na dvě místa v těle – žaludek a hlavu. 
Žaludek podpoří v trávení a rozproudění metabo-
lismu, čaj totiž dobře vstřebává tuky (i alkohol). 
Díky dalším látkám v sobě obsažených čaj dokáže 
působit na kvalitu soustředění, což neumí žádný 
z kofeinových nápojů. V čaji se totiž přírodní kofein 
nevyskytuje ve volné formě jako v kávě, ale ve vá-
zané, což vyvolává jiný účinek a jiné vstřebávání. 
Kávový (volný) kofein rychle povzbudí i vyprchá, 
zatímco čajový (vázaný) kofein působí na lidské 
tělo šetrněji a dlouhodoběji, takže když povzbudí, 
jen tak nevyprchá.

S nápadem vytvořit na bázi čaje, respektive ča-
jového extraktu, nealkoholickou variantu k paná-
ku destilátu přišel už před pár lety Jaromír Horák. 
Vycházel přitom ze svých dlouholetých zkušeností 
s čajem, jeho přípravou a podáváním a také z ex-
perimentů s různě silnými nálevy. Právě on stojí 
za zrodem konceptu Samurai Shot – nápadu, jak 
z destilátů, šumivých vín a energetických nápojů 
vyjmout pouze to pozitivní a nabídnout to v lahvi či 
plechovce.

Příběh sedmi českých samurajů
Jak se k myšlence autor nápadu dostal, bylo cel-

kem jednoduché. Asi před patnácti lety, kdy dělal 
kulisáka v divadle, se rozhodl přestat pít a kouřit. 
Ale s únavou přestat nemohl a tak hledal alternati-
vu pro nabuzení. A tak objevil sílu čaje, zavítal do 
čajoven. Ponořil se do studia tak hluboce, že se stal 

po čase prvním Evropanem přijatým do Mezinárod-
ní asociace čaje (World Tea Union) a zasvěcení ho 
mohou znát i jakožto zakladatele festivalu Čajomír 
fest, který letos oslaví už svůj jedenáctý ročník. Teh-
dy pochopil kouzlo koncentrovaného kvalitního 
čajového kofeinu, teinu, a hledal kombinace prémi-
ových sypaných čajů, které člověka nejvíce nabudí. 
Od rozhodnutí realizovat myšlenku čajového neal-
ko panáka po nalahvování první edice tří základ-
ních variant uběhl necelý půlrok. V krátkém videu 
představil svůj záměr a požádal o předobjednávky 
a zahájil crowdfundingovou kampaň. Z finančních 
příspěvků od veřejnosti uvařil první várku čajového 
nealko-energy drinku a ta se ihned vyprodala.

Martin Solnička, který byl zpočátku ke komerč-
nímu využití nápadu Jaromíra skeptický, začal ale 
rychle projektu fandit a nakonec ho Samurai Shot 
pohltil natolik, že do něj investoval a stal se jeho 
nedílnou součástí. A tak vzniklo sedm českých sa-
murajů. Jako první vznikla trojice „samurajů“ Bitter 
Green, Pure Dark a Sweet Flower. Jejich sídlem jsou 
kuriózní prostory v budově bývalé měnírny proudu 
Dopravního podniku v Holešovicích. Je tam jistá 
paralela, protože Samurai Shot také mění energii. 

Co se pod značkou Samurai Shot skrývá?
Samurai Shot, tedy vysoce koncentrované čajo-

vé nápoje vznikající dlouhým vařením čaje. Na půl 
litru je 50 gramů sypaného čaje. Normálně se vaří 
litr nápoje z pěti gramů, jen pro porovnání. Výro-
ba probíhá dlouhým procesem, kdy je čaj luhován 
v horké lázni přes 12 hodin. Principem značky je 
jednoduchost, čistota a výrazná chuť. Samurai Shot 
je živý nápoj, je konzervován pouze minimálně 
možným množstvím konzervantu. Zajišťuje garanci 
trvanlivosti jednoho měsíce od otevření, kdy brání 
kvašení čaje. 

Samurai Shot můžete kombinovat i s alkoholem. 
Čaj dobře vstřebává alkohol a může vás tedy připra-
vit o ranní kocovinu. Přírodní tein vedle zostření 
mysli urychluje spalování tuků a alkoholu. Barmani 
proto využívají Jaromírovy čaje nejen na alkoholic-
ké koktejly, ale jako „vyprošťováky“ pro hosty, kteří 
odcházejí domů.

Portfolio produktů se těší velkému zájmu
Do portfolia produktů značky Samurai Shot při-

tom patří nejen čajové panáky, ale i limonáda, sekt, 
zmrzlina. Lim-ča, čistě přírodní limonáda, je mace-
rát z pravého čaje, který se luhuje ve studené lázni 
déle než dvanáct hodin, což čaj zbaví hořkých tříslo-
vin. Stáčí se neředěná, chutná po grepu a liči a má 
jen 3% obsah cukru. Hodí se pro děti a těhotné, tak 
jako Geisha Velvet, šumivý nápoj ze silného zelené-
ho čaje s levandulí a aroma meruňky – čajová neal-
ko alternativa k běžnému sektu. Příležitostí k přípit-
ku je v pracovním i běžném denním režimu spousta 
a výběr nealkoholických alternativ omezený.

Jaromír s Martinem nyní chtějí nejdříve stabilizo-
vat výrobu v Česku, už ale pokukují i po zahraničí. 
K jejich drinku se dostanete i na Slovensku a v Pol-
sku a některé lahve Samurai Shotu se dostaly do 
Španělska a Ruska i za Atlantský oceán, do Mexika 
nebo i Brazílie. K silné expanzi by ale byl potřeba 
partner.

Samurai Shot naleznete ve třech základních pří-
chutích a sedmi speciálech prodávaných v řetěz-
cích, jako je Makro, Sklizeno nebo Oxalis, a dále 
v desítkách menších obchodů s čaji nebo zdravou 
výživou.

Také na www.samuraishot.cz

Ač značka Samurai Shot nezní příliš česky, jde o nápad z české hlavy, všechny 
produkty se vyrábějí bez přídavku jakékoliv chemie z pravých celolistých 
sypaných čajů od prověřených českých dovozců. Jaromír Horák a Martin 
Solnička, kteří za projektem stojí, jsou hrdí na to, že nejen myšlenka je originální 
a česká, ale i na to, že vše vyrábí u nás, plní do láhví od českých výrobců a i vizuál 
značky je od českého grafika Maťo Mišíka, který je rovněž skvělým muzikantem. 
Portfolio značky se od svého vzniku v roce 2015 rozrostlo natolik, že Samurai Shot 
vyrábí na různých místech republiky. Hlavní část ale pochází z jižních Čech, kde 
si pronajímají výrobní kapacity firmy, která je specialistou na rostlinné extrakty. 
Sami zatím továrnu nevlastní, ale třeba brzo najdou partnera…
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Marketingový program Czech Superbrands 
vyhlásil některé nejúspěšnější značky působící 
na českém trhu a SUPERSON osobnost letošního 
roku v rámci galavečera Czech Superbrands 2019 
Tribute Event. Galavečer probíhal v reprezentativ-
ních prostorách Národního muzea v Praze, kde se 
sešli zástupci některých nejúspěšnějších obchod-
ních a spotřebitelských značek v České republice 
za rok 2019, aby si převzali ocenění. Udělena byla 
rovněž cena Osobnost roku. Tou se stala osobnost 
z vědeckého prostředí, a to neurochirurg Vladimír 
Beneš. Světoznámý odborník byl vybrán na zákla-
dě nominací odborné poroty Brand Council a ná-
vazně o vítězi rozhodla i veřejnost v rámci celore-
publikového průzkumu GfK. Letošního průzkumu, 
který vybral Osobnost roku, se zúčastnilo čtyři tisí-
ce respondentů. 

Atmosféra slavnostního večera se nesla v duchu 
sloganu „Tóny pro Superbrands, které mají v Česku 
zvuk“. Tomu odpovídal i program večera, na kterém 
vystoupili mimo jiné chlapecký pěvecký sbor Boni 

pueri z Hradce Králové a Klárka Gibišová, devítiletá 
klavírní virtuoska. Mladí umělci sklidili u publika 
ohromný aplaus. 

Superbrands, nejuznávanější globální autorita, 
hodnotí a oceňuje nejlepší obchodní značky ve 
více než 90 státech světa. České značky se tak za-
řadily mezi světové velikány ze světa businessu. 
Právo užívat pečeť kvality Superbrands si odneslo 
téměř 70 obchodních značek, z nichž 49 získalo 
titul spotřebitelská super značka, Consumer Super-
brands, a dalších 18 obdrželo B2B titul - Business 
Superbrands. Ocenění Honorary Superbrand 2019 
určené pro charitativní značky a nadace si z Národ-
ního muzea odnesl Nadační fond Kapka naděje. 
Titulem Superbrands oceněné značky i další hosty 
slavnostního večera pozdravil čestný host Chris-
tian Archambeau, výkonný ředitel Úřadu Evropské 
unie pro duševní vlastnictví, který připomněl důle-
žitost ochrany duševního vlastnictví a autorského 
práva.

„Ocenění SUPERSON je pro mne v každém pří-
padě pocta. Zejména i proto, že přichází z oblasti 
pro mne vzdálené. Pohybuji se v akademické a stát-
ní medicíně, a i když má klinika světovou pověst 
a svoji „značku“, je to překvapení. Musím přiznat, 
že milé,“ uvádí Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., 
neurochirurg. „Podobná ocenění mají z mého po-
hledu určitě význam. Snad každá lidská činnost je 
totiž soutěž. A ti, co nevyhráli, mají impulz ke zlep-
šení, mohou vyhrát příště. Proto celý program Su-
perbrands hodnotím pozitivně, a to právě proto, že 
stimuluje další,“ dodává Vladimír Beneš. 

„Sedmý rok, kdy marketingový program Su-
perbrands v České republice působí, zaznamenal 
největší zájem ze strany oceněných obchodních 
značek. Do programu se zapojilo na 70 značek. Ga-
lavečera se pak zúčastnilo přes 250 jejich zástupců, 
významných hostů a členů odborné poroty, která 
v celém procesu hraje klíčovou úlohu. Ve výběru 
osobnosti roku bylo nominováno hned 15 význam-
ných osobností, které porota Brand Council nomi-
novala na Osobnost roku 2019. Mezi prvních pět, 
kterých si Češi považují jako skutečných reprezen-
tantů svého národa, patří herec Karel Roden, herec, 
dramatik a scénárista Zdeněk Svěrák, snowboar-
distka Eva Samková, neurochirurg Prof. MUDr.
Vladimír Beneš, DrSc. a tenistka Karolína Plíšková. 
Letošní cenu SUPERSON si odnesl pan profesor 
Beneš“, komentuje Roman Sovják, ředitel Czech 
Superbrands.
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Tóny pro Superbrands,
které mají v Česku zvuk, rozezněly
prostory Národního muzea
Cenu získal Nadační fond Kapka naděje i světově 
uznávaný neurochirurg profesor Vladimír Beneš

Na všech snímcích vlevo Mag. András Wiszkidenszky, Regional Director Superbrands CE, 
vpravo Mgr. Roman Sovják, Country Brand Director Czech Superbrands.

Zleva: András Wiszkidenszky, Regional Director 
Superbrands CE, Vladímír Beneš – SUPERSON 
2019, Roman Sovják, Country Brand Director Czech 
Superbrands

Držitelé plakety Superbrands 2019

Business
Superbrands 2019: 

Consumer 
Superbrands 2019:

Honorary Superbrand 2019:
NF Kapka naděje

SUPERSON – Osobnost roku 2019:
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

AROS:  
Alois Rameš, jednatel společnosti AROS osiva s.r.o.

EKOBAL: 
Michal Dřevo, CEO

GORDIC:  
Marek Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj

HORNBACH: 
David Kolář, marketingový ředitel pro ČR a SR

ISOTRA:  
Lýdie Blachutová, finanční manažer

PE-PO: Roman Oberer, místopředseda 
představenstva a obchodní ředitel Severochema

Staropramen:  
Petr Florián, obchodní ředitel Molson Coors

WALMARK:  
Adam Mickiewicz, Category Marketing Director

Wüstenrot:  
Michal Pokluda, marketingový ředitel

KAPKA NADĚJE:  
Zleva: Pavel Brabec, prezident AČRA MK, Vendula 
Pizingerová, prezidentka & Jan Fischer, ředitel nadace
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KOSMICKÉ VÍRY
V MEDIÁLNÍCH GALAXIÍCH

Rubrika Studentské značky vznikla z podnětu Ing. Markéty Procházkové, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské

V čem měníte pohled na lásku? 
D: Láska nemusí nutně znamenat pouze vztah muže 
a ženy. Láska je všude kolem nás. Lásku pociťujeme 
k rodičům, babičkám, kamarádům apod. Proto jsme 
přišli s dárkem, s kterým můžete komukoliv říct, že 
Vám na nich záleží. 

Proč medvěd?
D: Tvar teddy medvídka je oblíben celosvětově. Kvě-
tiny jsou sice hezký dárek, ale bohužel vám zvad-
nou. Tak jsme použili umělé růžičky z Foamiranu, 
které jsou velice příjemné na dotek a zcela bezpeč-
né. Navíc vydrží celou věčnost, a ještě k tomu krás-
ně voní!

V čem se odlišujete od konkurence? Medvídci 
z růží jsou např. i na Amazonu...
B: Ano, medvídky najdete všude, ale ne tak kvalitní 
jako u nás. Odlišujeme se od nich především vlastní 
technologií výroby, díky které dokážeme zajistit nej-
lepší možnou kvalitu na trhu. 

Můžete být konkrétnější? 
D: Vše vyrábíme v Praze. Každou pracovnici pečli-
vě školíme. Máme dokonce jednu ženu, která pouze 
kontroluje kvalitu a opravuje medvídky, aby byly 
dokonalé. Každý medvídek je zkontrolován mini-
málně 2x. 

Nebojíte se, že se trh s medvědy brzy nasytí? 
B: Díky levné, nekvalitní konkurenci k tomu už po-
malu dochází. My se ale především snažíme budo-
vat brand. Víme, že je to běh na dlouhou trať. Až 
se trh nasytí, tak nám zůstane brand. A ten si jen 
tak nekoupíte. Díky brandu dokážeme rozšířit sorti-
ment o další výrobky.

Medvídci z růží
mění pohled na lásku
„Nikdy jsem si sebe nedokázal představit v zaměstnání, proto podnikám…“ 
Říká Bohdan Krychfalushii, student podnikohospodářské fakulty na Vysoké 
škole ekonomické. Při studiu potkal kamaráda, ze kterého se stal obchodní 
partner. Bohdan spolu s Danielem Sirbem v únoru 2019 založili a vlastní firmu 
Rose Bear. Prodávají medvídky z růží, a jak říkají, mění pohled na lásku… 

Grafy prodejů od února jen rostou, brand se 
vám tedy budovat zřejmě daří… 
B: Děláme marketing na Facebooku a Instagramu, 
kde se snažíme zvyšovat povědomí lidí. Celé to pod-
porujeme s Googlem, kde nás lidé vždycky najdou. 
Ať už lidé, co jen chtějí medvídka z růží nebo přímo 
medvídka od nás. Svou roli hraje i word of mouth 
a také demografické faktory (v záři je třeba více na-
rozenin). 

Kolik denně utratíte za reklamu? 
D: 1.5 tis. - 2 tis. Kč. V podstatě všechno jde do Face-
booku, Instagramu a Googlu. Člověk na FB nebo IG 
uvidí naši reklamu, ale přehlédne ji. Pak ji uvidí po-
druhé, otevře si web a řekne, že je to drahé. Nicméně 
máme retargeting reklamy, takže ho znovu zacílíme. 
Ukážeme, že cena odpovídá kvalitě a proč jsme lepší 
než ostatní. Člověk si to uloží a až nastane pravá pří-
ležitost jako třeba výročí, tak si vzpomene, že kdysi 
viděl medvídka z růží, tak zadá do Googlu „medví-
dek z růží“ a tam jsme zase my a provede nákup. 

Kdo je vaše cílová skupina? 
B: Ze 70 % to jsou muži. Medvídek je kupován jako 
dárek na výročí, svatby, narození dítěte, narozeniny, 
na svátky atd.

Když jste v únoru začali, to byl zrovna Valentýn… 
D: A oba jsme byli příjemně překvapeni, když jsme 
právě na Valentýna prodali první várku medvídků 
(47 ks) během 3 dnů. 

Kolik jich v současné době máte na skladě? 
B: Cca 50. Dalších 50 se vyrábí a každý týden na-
skladňujeme kolem 40-60 kusů. Ale musíme to ještě 
zvýšit, protože se blíží Vánoce, Valentýn a stánek 
v obchodních centrech. 

Už jste prodali 550 kusů, to je poměrně dost…
D: Je naivní si myslet, že to takhle bude růst do neko-
nečna. Ale minimálně do MDŽ 2020 chceme vidět 
růst a uděláme pro to všechno. Rozšiřujeme sorti-
ment, zlepšujeme marketing, děláme různé kampa-
ně, přesouváme se i do offlinu. 

Chcete se Rose Bear živit celý život nebo byste 
chtěli rozjet další podnikání? 
D: K Rose Bear máme vztah, jako kdyby to bylo naše 
dítě. Ale na rovinu si řekněme, že pokud budeme 
prodávat jenom medvídky z růží ve 3 velikostech, 
tak po roce jsme pryč. Takže chceme zkusit, co 
všechno dokážeme s Rose Bear udělat. Kam až to 
můžeme posunout. Brzy se s hlavičkou Rose Bear 
podíváme i do jiných odvětví. Máme v kanceláři 
3 tabule a všechny jsou plné s nápady kam dál, co 
zlepšit, co přidat atd. 

A hlavní konkrétní cíl? 
D: Od prosince nás najdete v OC Černý Most. Před 
Valentýnem 2020 ještě chceme být v OC Chodov 
a před MDŽ 2020 ještě Palladium. Rádi se rozšíříme 
i do B2B. Od nového roku bychom chtěli zavítat do 
oděvního průmyslu a zároveň více expandovat do 
Slovenska. Ale hlavní bod pro 2020 je expanze do 
Itálie. Otevřít tam dílnu a pobočku. Mě docela lákají 
nemovitosti, tak třeba tam zavítáme taky. Rose Bear 
nejsou jen medvídci. Medvídci jsou jen začátek. 

Konference navazuje na úspěšný 
první ročník KREATIVNÍ STRATEGIE 
/ STRATEGIE KREATIVITY – TRENDY 
V KREATIVNÍ MARKETINGOVÉ 
KOMUNIKACI, který se konal za účasti 
více než 50 akademiků, výzkumníků 
a praktiků marketingové komunikace 
z ČR a SR v dubnu 2019. 

 Název připravované konference symbolizuje 
snahu akademické obce a odborné komunity – 
výzkumníků, marketérů i praktiků marketingové 
komunikace – hlouběji se ponořit do přediva zá-
sadních změn, které se odehrály v marketingovém 
komunikačním světě od nástupu internetu do sou-
časnosti. VYSOKÁ ŠKOLA KREATIVNÍ KOMUNI-
KACE považuje těsnou spolupráci teorie a praxe za 
hybný motor hlubšího poznání dynamických změn, 
které se udály nejen ve světě masmediální komuni-
kace, ale i v komunikačních médiích všech typů, 
které marketéři běžně používají ve svých strategi-
ích. Oproti předchozí konferenci je ambicí pořada-
telů – VŠKK – více vtáhnout do světa marketingové 
komunikační vědy také vynikající studenty – di-
plomanty a bakalanty před obhajobou jejich kvali-
fikačních prací. Zvláštní pozornost hodlá věnovat 
nastupující vědecké generaci doktorandům, jejichž 
práce se týkají oblasti marketingové komunikace 
a jimž tato konference poskytne možnost vědecké 
publikace.

Konference bude pracovat  
v těchto sekcích:
1. Nová struktura masmediálního 

světa po nástupu internetu
2. Komunikace na místě prodeje 

a její specifická média
3. Eventy, výstavy a veletrhy  

– u konce s dechem, nebo v pohybu?
4. Nová role komunikačních 

agentur v dynamice změn
5. Doktorandská sekce – bez omezení 

tematiky (nezbytné doporučení školitelů)
6. Studentská sekce – příležitost pro 

prezentaci bakalářských a diplomových 
prací, které přinášejí nové poznání 
(nezbytné doporučení vedoucích prací)

V pondělí 10. února 2020 bude otevřen kon-
ferenční web, který bude poskytovat všechny 
potřebné informace, přihláškovou dokumentaci 
apod. (www.vskk.cz/konference). Součástí kon-
ferenčního poplatku bude samozřejmě možnost 
publikace příspěvku, a to v angličtině (s ambicí in-
dexace v databázi Web of Science) nebo v češtině 
a slovenštině.

Počítejte prosím ve svých plánech konferenčních 
účastí také s naší akcí, velice rádi se s Vámi setkáme 
19. března 2020 na VYSOKÉ ŠKOLE KREATIVNÍ 
KOMUNIKACE, abychom společně zkoumali his-
torii, současnost a budoucnost dynamiky proměn 
všech forem a médií marketingové komunikace. 

Časopis Brands&Stories je mediálním partnerem 
konference.

Za přípravný vědecký výbor konference
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
rektor VŠKK

VYSOKÁ ŠKOLA KREATIVNÍ KOMUNIKACE v Praze, pořádá ve čtvrtek 19. března 2020 
jednodenní Mezinárodní vědeckou konferenci s názvem KREATIVNÍ STRATEGIE / 

STRATEGIE KREATIVITY – KOSMICKÉ VÍRY V MEDIÁLNÍCÍH GALAXIÍCH. 
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Staňte se členy našeho
Busyman Angel Clubu

70 % českých podnikatelek 
rozjelo svůj byznys po roce 2000

Získejte praktické rady pro každodenní 
život manažerky a freelancerky

Přednášky s podnikateli i manažery.
Workshopy, kde se dozvíte, jak na osobní produktivitu, 
byznys plán, marketing, tak i copywriting, 
finanční plánování či cenotvorbu.

zenyvbyznysu.cz/konference

23. - 24. dubna 2020 v Praze

KONFERENCE 
ŽENY V BYZNYSU

Vstupenky najdete na

ZÁKLADNÍ MYŠLENKOU  
JE „SMART MONEY“ PŘÍSTUP. 

V Busymanu vytváříme vyvážené a bezpečné 
prostředí, kde se setkávají zakladatelé moderních 
forem podnikání a investoři, kteří zde získávají 
možnost zhodnocení svého kapitálu, zkušeností, 
kontaktů a zároveň schopnost přímo ovlivňovat vý-
voj projektu, do kterého vstoupí. Stávají se tak plno-
hodnotným partnerem. 

POOHLÉDNĚTE SE, NEJSTE TO PRÁVĚ VY, 
ANDĚLSKÝ INVESTOR?

Busyman Angel Club je početně omezené spo-
lečenství moderně uvažujících aktivních investorů 
z řad úspěšných českých podnikatelů a top mana-
žerů. Členové působí v širokém spektru jednotli-

Společnost Busyman je první česká značka svého charakteru ve světě star-
tupů a andělských investorů. Příští rok slaví deset let od svého vzniku a bude 
mít za sebou již více než 300 milionů korun, proinvestovaných do přímých 
podílů těch nejodvážnějších startupů a firem.

vých odvětví a jsou připraveni zhodnocovat nejen 
své prostředky, ale společně s nimi i své know-how 
a čas. Přidanou hodnotou angel investorů je také 
přirozená touha se neustále edukovat a posouvat 
kupředu. V rámci klubu dochází k pravidelným se-
tkávání, sdílení zkušeností a v neposlední řadě také 
mnohdy ke společným vstupům do jednotlivých 
investičních příležitostí na základě vzájemného po-
znání a dlouhodobé důvěry mezi členy.

Rádi byste zjistili více informací?  
Podívejte se na busyman.cz/busyman-club 
nebo nám napište na major@busyman.cz.

INZERCE

Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat: 
Agentura Helas, s.r.o., 
Veronika Krnáčová / Projekt Manager
tel: 220 570 708 | email: veronika.krnacova@helas.org

Z celkem 81 finalistek vybírala porota vítězky letošního 12. ročníku Ocenění 
Českých Podnikatelek. Drtivá většina z nich působí v oblasti služeb a obchodu. 

Stejně jako v předešlých letech, i letos si úspěš-
né české podnikatelky odnesly ceny v kategoriích 
podle velikosti firmy i čtyři speciální ocenění pod 
patronací generálního a hlavních partnerů pro-
jektu. Patronkou 12. ročníku Ocenění Českých 
Podnikatelek je Jaroslava Valová, zakladatelka 
společnosti SIKO KOUPELNY&KUCHYNĚ, kte-
rá v roce 2015 obsadila v rámci projektu 1. místo 
v kategorii Velká společnost.

Bylo by chybou domnívat se, že podstatou 
projektu Ocenění Českých Podnikatelek je jen 
vyhlašování výsledků a předávání cen. Od sa-
mého začátku je jeho cílem objevovat a zviditel-
ňovat úspěchy českých žen – podnikatelek. Žen, 
které se rozhodly aktivně převzít odpovědnost 
za svou budoucnost a pustit se do samostatného 
podnikání. „Z dvanáctileté historie Ocenění Čes-
kých Podnikatelek vím, že zapojit se do něj je pro 
mnohé podnikatelky významným krokem, který 
často znamená vystoupit z každodenní rutiny 
a zajetých kolejí podnikatelského, ale i osobní-
ho života. Účast v něm jim přináší příležitost si 
opravdu uvědomit, jak úspěšné jsou. A to je fakt 
– vždyť naše finalistky ročně dosahují celkového 
obratu vyššího než 3 miliardy Kč. Stále platí, že 
doménou českých podnikatelek jsou především 
obchod a služby, kde působí hned 67 % finalistek. 
Výrobě se věnuje 16 % podnikatelek, 10 % podni-
ká ve stavebnictví, 6 % v dopravě či logistice, 5 % 
ve vzdělávání. Také letos máme mezi vítězkami 
podnikatelky, které již v minulosti v Ocenění 
Českých Podnikatelek uspěly, což jen podtrhuje 
jejich stabilitu a výběr správné cesty, kterou svůj 
byznys vedou,“ říká zakladatelka projektu Oceně-
ní Českých Podnikatelek Helena Kohoutová.

Záštitu nad letošním ročníkem převzalo stejně 
jako v předchozích letech také Ministerstvo prů-
myslu a obchodu České republiky.

Odborný garant soutěže, kterým je společnost 
CRIF – Czech Credit Bureau, na základě splně-
ní podmínek soutěže vybral 24 281 kandidátek 
na zisk ocenění. Z nich bylo na základě ratingu 
nominováno 623 semifinalistek s nejlepšími eko-
nomickými výsledky. Do finále se pak dostalo 81 
podnikatelek. Ženy jako vlastnice obchodních 
společností hospodaří odpovědněji, když téměř 
70 % z nich má přiřazen zelený Semafor Cribis 
ukazující nejvyšší hodnocení a pouze 9 % nejhor-
ší červený semafor. V rámci společností ve vlast-
nictví mužů mělo zelený Semafor Cribis jen 65 % 
a červený naopak 11 %.

Auditorem letošního ročníku Ocenění Českých 
Podnikatelek je společnost Esop.

Generálním partnerem 12. ročníku Ocenění 
Českých Podnikatelek je ČSOB. Hlavními partne-
ry se staly společnosti Microsoft, DAQUAS, Čes-
ká Pojišťovna a Vodafone.

Vítězky 12. ročníku projektu:

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Trustav, s.r.o. / Jana Nováková

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
pod patronací Mastercard
My interior service s.r.o. / Lada Krsičková

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI
pod patronací Microsoft & DAQUAS
REXY, s.r.o. / Vlasta Šilarová

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
pod patronací České pojišťovny
Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.  
Hana Pekárková

MALÁ FIRMA
1.  RUTEX CZ, s.r.o.    
 Kamila Brzezinová
2.  Grant Consulting, a.s.   
 Kateřina Procházková
3.  ZDRAVÍČKO - zdravá výživa s.r.o.  
 Hana Lacinová

STŘEDNÍ FIRMA
1.  Cosmetics ATOK International, s.r.o.
 Anastázie Skopalová
2.  STOPRO BEK, s.r.o. 
 Jarmila Fabišková
3.  Photodienst Brno, s.r.o.
 Kateřina van Kranenburg

VELKÁ FIRMA 
1. CAROLLINUM, s.r.o.
 Tamara Kotvalová
2. Conneco chemicals, s.r.o.
 Šárka Hronková
3.  Apro Delta, s.r.o.
 Alena Procházková


