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Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Milí čtenáři,
máme tu opět advent, pro mnohé nejkrásnější čas v roce. Čas 
svařáčků a svíček, vánočních výzdob a světýlek na domech a ve 
výlohách, které nás nabádají k zamyšlení, jakým dárkem letos 
uděláme radost přátelům, kolegům, klientům, ale hlavně svým 
nejbližším. O tom by Vánoce přece měly být! Ale podstatné je, 
jak řekl kdysi starověký řecký básník Pindaros: „Každý dar, 
i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.“ 

Právě držíte v ruce vydání našeho časopisu, který byl vytvářen 
ve snaze napomoci Vaší inspiraci na vánoční dárky. Najdete ji 
třeba u značky Paperblanks, která byla vytvořena s původním 
záměrem, aby pomohla udržet dědictví knih i v naší moderní 
době. Vhodný vánoční dárek pro ženy, muže i děti naleznete jistě 
také u české značky Manufaktura. Nádherné lustry Vám na našich 
stranách představuje Preciosa Lighting. Kolegy v kanceláři by zase 
bezpochyby potěšila revoluční technika a produktivní nástroje od 
značky Canon. Radost do Vašich domovů může přinést i značka 
TechniStone® se svou dlouhotrvající krásou kamene. Když už jsme 
u krásy, každou ženu potěší šperk třpytivý! Ty najdete u české 
rodinné zlatnické firmy, JK Jitka Kudláčková, která začátkem 
příštího roku oslaví 30 let od svého vzniku. A kdybyste přece jen 
ten svůj „Dárek“ nikde nenašli, začněte ho třeba vyrábět, jak tomu 
bylo třeba u českých značek Danny P. nebo T-E-O. Naše stránky 
mají být také takovým nenápadným apelem na českou hrdost, 
poukázáním na to, že u nás je stále co obdivovat. A je jedno, jestli 
jde o značky, které založil už předek současného vedení, a nebo 
o značky, vzniklé před několika málo lety. Přeji Vám tedy, aby Vás 
naše stránky inspirovaly nejen k výběru Vašeho vánočního dárku, 
ale i k tomu, jak budovat tu Vaši značku.

Symbolicky připíjím na nejkrásnější svátky v roce, čas plnění 
přání! Ať jsou letošní vánoční svátky, i přes všechny ty koronové 
hrůzy, krásnými ve Vašich srdcích a žádná opatření tomu 
nezabrání! 

To vše Vám přeji i s celým týmem, který pro Vás náš časopis tvořil!
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Časopis Brands&Stories je dlouhodobě zdarma distribuován výhradně podnikatelům, 
zejména obchodním korporacím (k rukám jejich zástupce). Pokud jako podnikatel časopis 
nedostáváte, objednejte prosím na brands@pribehyznacek.cz. Jestliže si časopis nadále 
nepřejete dostávat, můžete se odhlásit na brands@pribehyznacek.cz a Vaše jméno bude 
z databáze adresátů, resp. jejich zástupců, vymazáno. Rádi také budeme bezplatně Brand-
s&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 adresou pro 
zasílání) je oprávněný zájem vydavatele optimalizovat užití svého know-how za účelem infor-
mování podnikatelů o vývoji a trendech v retailu a o historii i současnosti značek v ČR formou 
tištěného média. Osobní údaje a jejich databáze nejsou předávány třetím osobám. Osobní 
údaje jsou sbírány z veřejných databází podnikatelů, údajů sdělených zástupcem podnikate-
le vydavateli nebo na základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. S interními zásadami 
ochrany osobních údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.
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Sortiment Paperblanks byl z diářů a zápisníků 
rozšířen o adresáře, pětilété nedatované diáře, 
tečkované plánovače, knihy hostů, desky na doku-
menty a nyní nově i o kolekci papírenského příslu-
šenství.

První kolekce Paperblanks byla navržena a vyro-
bena ve Vancouveru v Kanadě v roce 1992, kde sídlí 
mateřská společnost Hartley & Marks Publishers 
Ltd., aby pomohla udržet dědictví knih i v naší mo-
derní době. Paperblanks nevyniká pouze nevšedním 
designem, ale i tím, že vše pod touto značkou je zho-
toveno v kvalitní šité vazbě. Vazačské techniky ručně 
šitých knih jsou téměř sto let staré. Paperblanks je 
jejich moderním protějškem. Každý kus je pečlivě 
zhotoven z kvalitního papíru neběleného kyselinou. 
Desky jsou vyráběny ze 100% recyklovatelného ma-
teriálu. Papír je neprůsvitný a nepropíjí inkoust. 

Nové papírnické příslušenství je tu!
Právě včas, na vánoční nákupy, představuje Pa-

perblanks svoji první kolekci papírenského příslu-
šenství. Tyto jednoduché předměty každodenní 
potřeby jsou inspirovány firemní komunitou Paper-
blanks a nesou některé z nejoblíbenějších designů 
všech dob.

Záložky
Nové záložky jsou tištěny stejnými jedinečnými 

procesy, jaké byly použity pro obálky diářů, což 
vytváří hmatatelný a strukturovaný dojem. Každá 
záložka je oboustranná a na jedné straně je jemně 
vyraženo „P“ jako Paperblanks. Tyto záložky si jis-
tě zamilují milovníci knih, mohu být milými dárky 
a upomínkami. 

Poutka na pera
Poutka na pera pomáhají udržovat vaše oblíbená 

pera a tužky snadno po ruce, i když jste na cestách. 
Pomocí skrytých magnetů zabudovaných do kože-
né spony se poutka připevňují k vnitřním stránkám 
v jakémkoli diáři nebo zápisníku Paperblanks, aby 
držely vaše pero a označily požadovanou stránku.

Vysoce kvalitní elastické poutko se rozšiřuje tak, 
aby vyhovovalo různým velikostem pera nebo tuž-
ky, a klasický vzhled černé a hnědé kůže se hodí 
k jakémukoli deníku.

Paperblanks je kanadská značka patřící firmě Hartley 
& Marks Publishers Ltd., která vyrábí přes 25 let diáře 
a zápisníky vysoké kvality a unikátních designů. Designy 
jsou inspirovány různými kulturami a umělci z celého světa, 
což je evidentní na každém zápisníku. V Paperblanks věří, že 
umění by mělo mít místo ve všech aspektech života. Proto se 
ve všem, co dělají, řídí umělcovou cestou - vytváří a vydávají 
vzory, o nichž se domnívají, že mají sílu dotýkat se lidí!

Paperblanks

Značka kvality  
a unikátních designů

Plátěné tašky
S novou kolekcí plátěných tašek Paperblanks 

můžete vyjádřit svůj individuální styl! Můžete si vy-
brat z designů - Celestial Planisphere nebo J. Verne 
- Around the World a vzít si s sebou jedinečné umě-
lecké dílo, ať jste kdekoli. Plátěné tašky Paperblanks 
jsou inovativním způsobem, jak přenést knihovnu 

návrhů značky do světa každodenní módy. Tyto 
silné bavlněné tašky, které pojmou až 7 kilogramů, 
nabízejí také vnitřní kapsu na zip, která chrání men-
ší předměty. Odolný popruh má ideální délku pro 
nošení přes rameno, takže poutavý design zůstává 
plně viditelný.

Stejně jako u záložek, i tyto plátěné tašky jsou li-
mitovanými kolekcemi a jsou k dispozici pouze do 
vyprodání zásob!

Pouzdra na pera
Již léta vytváří Paperblanks diáře a plánovače. 

Lidé s nimi každý den používají tužky, pera a další 
psací potřeby, takže má smysl to, aby jim značka na-
bízela i pouzdra! Nejsou to žádná obyčejná pouzdra, 
ale poutavé obdélníkové krabičky, které lze použít 
k uložení od vašich oblíbených per až po vaše nej-
lepší šperky. Jsou uzavíratelná pomocí magnetické 
klopy. K dispozici jsou už v jednadvaceti designech. 
Jsou ideálním doplňkem Vašeho stolu, když se zkom-
binují s odpovídajícím diářem nebo zápisníkem.

www.paperblanks.com
Dloew@hartleyandmarks.com
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Preciosa LightingPreciosa Lighting

Propojuje lidi skrze
světlo a emoce

Sever Čech a zejména pak oblast nazvaná Křiš-
ťálové údolí byly vždy považovány za kolébku 
sklářského řemesla v naší zemi. Křišťálové údolí je 
dodnes nejdůležitějším regionem pro výrobu a ex-
port křišťálu a křišťálových svítidel do celého světa. 
Místní skláři střežili tajemství výroby a předávali 
jej z otce na syna a z generace na generaci. Dodnes 
jsou hrdí na to, že jsou nositeli tohoto kulturního dě-
dictví, ale zároveň s úctou a pokorou šíří jeho slávu 
po celém světě.

Ve výrobním závodě společnosti Preciosa Ligh-
ting v Kamenickém Šenově nenajdete žádnou vý-
robní linku, žádné pásy ani roboty. Najdete tu však 
šikovné ruce zaměstnanců, které ovládají jemnou 
a zároveň tvrdou práci s křišťálem a dalšími mate-
riály, stejně tak i profesionály schopné najít inova-
tivní řešení a ovládat i ty nejmodernější technolo-
gie, které se k výrobě svítidel využívají. „To, v čem 
je naše společnost unikátní, je právě ta kombinace 
velké škály řemesel a technologií. Mnohdy říkáme, 
že máme 100 řemesel pod jednou střechou,“ vysvět-
luje Lucie Karlová, generální ředitelka Preciosa Li-
ghting.

Nadčasové světelné inscenace
O současnosti vzniku světelných skvostů se pro 

náš časopis rozpovídal globální obchodní ředitel 
Preciosa Lighting Jan Volšík. „Díky spojení umělec-
ké řemeslné výroby svítidel se špičkovými techno-
logickými možnostmi umíme vyrobit a dodat neo-
pakovatelný emocionální zážitek. Tento jedinečný 
pocit je to, co nás žene kupředu, abychom vnesli do 
světelných instalací nejenom estetický zážitek, ale 
i symboliku světla. Naší dlouhodobou vizí je propo-
jovat lidi skrze světlo a emoce. Umíme zinscenovat 
nejrůznější dechberoucí světelné efekty. Svítidlo se 
například rozsvítí pohybem, fouknutím nebo tím, že 
pod ním někoho obejmete.

Za posledních deset let jsme prošli dramatickým 
vývojem. V současné době patříme mezi nejvý-
znamnější výrobce svítidel na zakázku. Abychom 
se co nejvíce přizpůsobili vkusu zákazníka, vytvo-
řili jsme specifickou produktovou řadu Signature 
Designs, která se vyznačuje nesčetnými technic-
kými a designovými možnostmi. Jde o inteligentní 
přizpůsobitelné světelné instalace, které do daného 
interiéru přináší kreativní řešení na míru. Díky své 
flexibilitě se dokáží přizpůsobit jakémukoli prosto-
ru i účelu využití, a to vše s nadčasovou kvalitou. 

Naše svítidla najdete na nejúžasnějších místech 
– v budovách oper, v palácích, rezidenčních do-
mech, ale i na jachtách. V tomto segmentu – Mari-
time – Preciosa Lighting hraje prim. Luxusní jachty 
i pětihvězdičkové výletní lodě zdobí specializované 
instalace, které splňují vysoké standardy pro nároč-
né podmínky i pro plavbu na rozbouřeném moři.“

Preciosa Lighting své produkty vylepšuje díky 
stále rozvinutějším technologiím. V Kamenickém 
Šenově vlastní výzkumné a vývojové centrum, kte-
ré se specializuje na inovativní řešení při výrobě 
dekorativních svítidel a testování jejich odolnosti 
vůči externím vlivům. „Ve vlastních laboratořích 
umíme otestovat funkčnost svítidel pro nejrůz-
nější uplatnění,“ uvádí Jan Volšík. „Nasimulujeme 
jachtu a technicky svítidlo nakomponujeme tak, 
aby obstálo. Také svítidla určená do seismicky 
citlivých oblastí testujeme v laboratořích do urči-
tých stupňů Richterovy stupnice. Preciosa Lighting 
působí napříč různými segmenty a každý má jiné 
požadavky.“

 Projev úcty k umu a tradicím
Preciosa Lighting si cení nadšených sklářů, pro 

něž je řemeslo posláním a předává se z generace na 
generaci, stejně tak jako slévačů kovových prvků, 
brusičů, pracovníků montáže a dalších profesí.

„Jako projev úcty k umu našich zaměstnanců se 
Preciosa Lighting rozhodla odhalit tajemství výroby 
světelných instalací dodávaných do celého světa,“ 
říká obchodní ředitel. „Nejen příběhy zástupců jed-
notlivých řemesel zapojených do procesu výroby 
svítidel, od designéra, přes skláře až po odborníka 
na montáž, ale i různé zajímavosti jsou obsahem sé-
rie videospotů a blogových příspěvků pod názvem 
Lightkeepers.“

Novinka - variabilní luxusní svítidlo Fractal
„Preciosa Lighting staví na tradičních svítidlech, 

ale modifikuje jejich podoby do současného moder-
ního pojetí. Příkladem je třeba nedávno uvedené 
luxusní svítidlo Fractal. Svítidlo je vyráběno v pěti 
různých velikostech a liší se počtem tzv. fraktálů, 
tedy větvení. Ty menší se například hodí do méně 
prostorných moderních interiérů, do vzdušnějších 
prostor je pak možno zavěsit klastr po 3, 5 nebo 7 
pendantech a vytvořit tak působivou světelnou in-
stalaci. Příběh svítidla Fractal začíná u klasického 
barokního lustru Louis. Fractal, novinka v portfo-
liu Collections, je novou interpretací tohoto mo-
sazného svítidla, rovněž inspirovaného přírodou. 
Fraktální vzor je nadčasový snad právě proto, že jej 
vytvořila sama příroda. Motiv rozbíhajících se vět-
ví a kořenů stromů jsme s geometrickou přesností 
a pravidelností přenesli do modulární struktury 
lustru, který se skládá z kovových větví doplněných 
o ručně broušené komponenty z křišťálu. Tento 
způsob zpracování vyniká nejen svou estetickou 
hodnotou, ale zároveň se jedná o vysoce efektiv-
ní technické řešení zlepšující vlastnosti šířeného 
světla. Křišťálové komponenty s klínovým brusem 
na konci pomyslných kovových větví totiž zesilují 
a rozptylují světlo, které jimi prostupuje.“

Flagship Store
Ve Flagship Storu v Praze oslavuje Preciosa křiš-

ťál ve všech jeho podobách. Je místem, které nejen 
představuje ikonická svítidla, ale které otevírá dveře 
všem, kteří se nechají okouzlit současným pojetím 
tradičního sklářského řemesla. Poskytuje prostor 
pro inspiraci klientů, hřiště pro designéry.

Preciosa Lighting si je vědoma svých historic-
kých kořenů, ale zároveň jí nechybí vize do budouc-
nosti. Instalace pod touto značkou jsou dechberou-
cí. Počítačově generované interakce vytvářejí nové 
zážitky, které propojují lidi se světlem.

www.preciosalighting.com

     
    

Preciosa Lighting je severočeská společnost s posláním rozvíjet cenné dědictví zpracování českého křišťálu prostřed-
nictvím designových svítidel. Úspěch společnosti i celá její aktivita je založena na téměř třísetleté tradici a jedinečnosti 
křehkého umění sklářských mistrů v Křišťálovém údolí. V Preciose si cení tohoto odkazu minulosti a navazují na něj tvor-
bou inovativního osvětlení prověřeného časem. Jsou hrdými pokračovateli výroby historických svítidel a přes současné 
technologie a trendy jim dávají zcela novou podobu a rozměr. Jejich řemeslo obdivují lidé ve více než 140 zemích světa.

O Preciose

Tradice

Klasické technologie

Sklářská výroba

Broušení

Český křišťál

variabilní svítidlo Fractal
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CanonCanon

Kanceláře se mění nevratně, 
ale možná k lepšímu.
Canon nabízí pomoc

Během pár měsíců došlo k rozbourání 
tradiční představy o pracovním prostředí. 
Velká část zaměstnanců je na home office 
a firmy potřebují mít přehled o jejich činnosti 
a nebrzdit zároveň svou produktivitu. 
Jak se na tento stav dívá přední výrobce 
kancelářské techniky?

Přiznejme si, že na jaře šlo v mnoha firmách ješ-
tě o chaos, kdy lidé najednou odešli na home office 
a jejich zaměstnavatelé na to často nebyli dost při-
praveni. Chyběla technika a produktivní nástroje. 
Před koncem roku 2020 je už zřejmé, že došlo k ra-
dikální proměně. Home office dnes chválí i dřívější 
zarytí odpůrci a práce na dálku si najde v mnoha 
firmách trvalé místo. Co se týče kancelářských 
zařízení a služeb, určitě poroste poptávka po kom-
plexních dlouhodobých řešeních, která v Canonu 
nabízíme už teď.

Co tedy dnes firmy chtějí?
Nerozhoduje už jen rychlost a kvalita tisku a ske-

nování, zákazníci se ptají po možnostech digitaliza-
ce. Důležité je jednoduché řešení, které nevyžaduje 
odbornou obsluhu, ale umožní rychlé a efektivní 
začlenění do existujícího pracovního prostředí ve 
firmě.

A co jim tedy můžete nabídnout?
Naši produktoví manažeři velmi dobře analyzo-

vali první vlnu přesunů na home office a požadavky 
všech zúčastněných stran. Získané poznatky propo-
jili s vhodnými nástroji a technologiemi, které jsme 
měli k dispozici již před pandemií. Vznikl koncept, 
který jsme nazvali Pracoviště budoucnosti. Jedná se 
o nabídku vzájemně provázaných produktů a slu-
žeb, kterými, věřím, dokážeme oslovit firmy, jež ak-
tuální situace ovlivňuje a jež si chtějí pojistit kvalitní 
fungování a růst i do budoucna. 

Co vaše Pracoviště budoucnosti umí?
Zásadním zájmem firem bude mít přístup ke 

všem dokumentům odkudkoliv. Díky propojení na-
šich existujících řešení, jako je software uniFLOW 
Online či multifunkce i-SENSYS, jsme například 
vytvořili jednoduchý systém na správu firemního 
tisku a skenování. 

Administrátor zaměstnancům, kteří odcházejí na 
home office, snadno zpřístupní na jejich přenosném 
zařízení jen takové funkce, jaké opravdu potřebují. 
Nic není třeba už dále instalovat a nastavovat. Díky 
uniFLOW Online lze funkce ovládat i z více počí-
tačů. Usnadnili jsme také delegaci tisku na dálku, 
která se hodí v případě, kdy jeden zaměstnance 
pracuje třeba z chalupy a druhý je zrovna fyzicky 
v kanceláři.

Nebojí se firmy postupující digitalizace kvůli 
bezpečnosti citlivých dokumentů?

Bezpečnost dokumentů pro nás vždy byla prio-
ritou. V našem konceptu připraveném pro vzdále-
nou práci ji zajišťují třeba elektronické certifikáty. 
Představte si je jako obdobu elektronického podpi-
su. Díky nim firemní administrátor vidí, kdo a na 
jakém zařízení daný dokument vytvořil, a zároveň 
má jistotu, že během cesty firemními kanály nedo-
šlo k jeho změně. To je zásadní třeba u faktur, kde 
by případná výměna pouhého jednoho čísla mohla 
vést k falešné platbě. 

Jak dál firmy ochrání svá data a dokumenty?
Třeba zmíněná delegace tisku na dálku je za-

bezpečena unikátním kódem, který od firemního 
administrátora obdrží každý zaměstnanec. Skupina 
lidí, která má do daného cloudu přístup, je tedy „se-
shora“ regulovaná. Snižujeme tak šanci, že se doku-
ment dostane do nepovolaných rukou. V tomto pra-
covním prostředí v žádném ohledu nedochází ke 
snižování úrovně zabezpečení, naopak díky novým 
prvkům je často ještě navyšována. 

Mluvíme tu o nové situaci v kancelářích a způ-
sobech, jak se s ní vyrovnat. Jak očekáváte,  
že se bude pracovní prostředí vyvíjet dál?

Směrem k ještě větší mobilitě. Zařízení nebo tis-
ková řešení nebudou jen v kancelářích, ale bude se 
jednat o kombinaci s domácí kanceláří, která může 
vzniknout v podstatě kdekoliv. Z toho budou ply-
nout požadavky na jednoduchou správu, instalaci, 
používání. Původně tiskové řešení uniFLOW Online, 
které přesně toto nabízí, přináší další funkci, která je 
v tomto okamžiku klíčová. A to rychlost implementa-
ce nových služeb. V budoucnu se stane klíčovým fak-
torem, jak rychle bude možné se přizpůsobit situaci. 
Ta se, jak pozorujeme, může změnit ze dne na den. 

Jaké další trendy očekáváte, třeba ve vztahu 
k pandemii a hygienickým opatřením?

Bude se hodně řešit bezpečnost práce, firmy 
již nyní více dbají na zdraví svých zaměstnanců. 

V rámci kanceláří se stane samozřejmostí bezdo-
tyková obsluha sdílených zařízení, s níž pomohou 
třeba i senzory pohybu a další inovativní nástroje 
včetně umělé inteligence. V Canonu jsme rovněž 
přizpůsobili naše procesy a portfolio tomu, že oče-
káváme stoupající poptávku po instalacích a konfi-
guracích s minimem osobního kontaktu. Lidé nebu-
dou chtít, aby k nim jezdila parta techniků a strávili 
ve firmě hodiny. Upřednostní možnost, kdy jim ku-
rýr zaveze již předinstalované zařízení a zase odje-
de. Zákazník tiskárnu pouze spustí a ihned pracuje. 
Takové věci jsou už nyní možné. 

Mění se nějak v posledních letech 
i požadavky samotných spotřebitelů?

Firmy si mnohem více uvědomují potřebu udr-
žitelnosti, a to i proto, že téma jako důležité dnes 
vnímají i jejich akcionáři, zaměstnanci a zákazníci. 

Pro nás v Canonu je udržitelnost něco, na co my-
slíme už dlouho, a těší nás, že už to začíná doceňo-
vat i trh. Podporujeme cirkulární ekonomiku a opě-
tovné využití starších, ale neopotřebovaných dílů či 
rovnou celých přístrojů. V Německu na to funguje 
program EQ80 a u nás již čtvrtým ročníkem vyhla-
šujeme dobročinný projekt zvaný Kopírka hledá 
kancelář. Canon a jeho čeští partneři darují použité, 
ale stále výkonné multifunkce do neziskovek, kde 
mohou ještě roky spolehlivě sloužit. Letos jsme ob-
darovali 18 neziskových organizací z celého Česka, 
od útulku přes speciální školy až po hospice. 

Canon v rámci ochrany životního prostředí na-
bízí i tiskové papíry snižující uhlíkovou stopu či 
dlouhodobě zmenšuje balení, v nichž jsou produkty 
přepravovány. Na palety se jich tak vejde více a do-
chází k zefektivnění logistiky a dalšímu snížení uh-
líkové zátěže.

A jak globální pandemie změnila poptávku 
po produktech a službách společnosti 
Canon?

Bavíme se zde o hromadném kancelářském exo-
du, velký nárůst jsme tedy zaznamenali u kompakt-
ních multifunkcí pro domácnosti a malé podniky, 
které firmy mohly zaměstnancům rozdat k vykoná-
vání vzdálené práce. Lidé sice odešli ze svého za-
běhnutého prostředí, stále ale potřebovali tisknout. 
Silnější poptávku jsme zaznamenali i u profesionál-
ních tiskových řešení pro knižní trh. Lidé zkrátka 

kvůli omezením a „lockdownu“ byli více doma 
a více četli. Naopak větším kancelářským strojům 
se vlivem dvou vln pandemie letos tolik nedařilo 
a pokles poptávky zaznamenáváme i v segmentu 
foto-video. Potěšil nás naopak zájem o naše novinky 
v oblasti tisku pro interiérový design, kterému do 
budoucna věříme.

Olympus v létě odprodal výrobu 
fotoaparátů. Internetem následně proběhly 
i nepotvrzené informace, že Canon chce 
skončit se zrcadlovými fotoaparáty 
a zaměřit se již výhradně na bezzrcadlovky. 
Můžete k tomu něco říct?

Na trhu se v tomto duchu již delší dobu čile 
spekuluje. Není na tom ale vůbec nic pravdivého. 
Vývoj našich zrcadlovek pokračuje, detaily pocho-
pitelně ještě prozradit nemohu, ale milovníky zrca-
dlovek ujišťuji, že k širokému a kvalitnímu portfo-
liu objektivů přidáme adekvátní fotoaparáty, které 
vyznavače tohoto stylu focení určitě uspokojí. 

Z pohledu toho, kolik špičkových profesionál-
ních i amatérských fotografů chce i nadále vyu-
žívat buď pouze zrcadlovky, nebo je kombinovat 
s bezzrcadlovkami, sledujeme tento segment trhu 
nejen s láskou, ale také s jistotou, že si na něm do 
budoucna chceme udržet klíčovou pozici. Stačí 
se jen podívat, kolik lidí teď vyráží do přírody 
zachytit krásy podzimu kvalitním fotografickým 
vybavením. 

Firmy i zaměstnanci už se zorientovali v nové situaci, do níž je zanesly neče-
kané okolnosti letošního roku. Po prvotním šoku si postupně uvědomují výho-
dy toho, že se většina práce nemusí odehrávat jen v kanceláři. „Canon usiloval 
o digitální transformaci už řadu let. Proto je nyní zkušeným technologickým 
průvodcem a radí firmám po celém světě, jak díky probíhající kancelářské re-
voluci získat nejen spokojenější zaměstnance, ale i výhodu na trhu oproti kon-
kurenci,“ říká v rozhovoru Eva Kučmášová, šéfka marketingu a komunikace 
společnosti Canon pro střední Evropu. 

Eva Kučmášová (38)
V komunikaci se pohybuje od začátku milénia, působila 

na seniorních pozicích v agentuře AMI Communications, 
společnosti Whirlpool či jako PR manažerka a mluvčí 
Raiffeisen stavební spořitelny. V roce 2017 přešla do Canonu, 
kde zastávala pozici šéfky korporátní a marketingové 
komunikace. Jejím segmentem byla B2B a B2C komunikace 
v ČR. 

Od podzimu 2019 zodpovídá za marketing a komunikaci 
Canonu v celém regionu 4CE, tedy v Česku, na Slovensku, 
v Polsku a Maďarsku. Je jedinou ženou v top managementu 
tohoto regionu společnosti Canon EMEA.

Kučmášová je spolu s agenturou My.cz podepsána pod 
oceňovanými komunikačními projekty Canonu.. V poslední 
době jde zejména o technologickou spolupráci s Museem 
Kampa na výstavě věnované životnímu jubileu Medy 
Mládkové či vizionářský projekt Kancelář budoucnosti. Ten 
v roce 2019 získal PR cenu Lemur v oblasti B2B komunikace. 

www.canon.cz
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Hansgrohe CS Brno 
slaví 25 let na trhu

Historie firmy se datuje od května roku 1995, 
kdy byla založena ve Svratce (Českomoravská 
Vrchovina) první dceřiná společnost Hansgrohe 
v bývalém postkomunistickém bloku. Po třech 
letech obchodní činnosti, slibně se rozvíjející síti 
obchodních partnerů a aktivní účasti na různých 
výstavách a veletrzích, bylo zapotřebí rozšířit nejen 
školicí centrum, ale především skladové kapacity 
a logistiku. Od roku 1999 má firma své sídlo v Brně 
a v současnosti v ní pracuje 19 zaměstnanců.

Firma Hansgrohe, která velmi úspěšně funguje 
už 119 let a jejíž výrobky se prodávají ve více než 
140 zemích celého světa, může být opravdu spoko-
jena. Vždyť má za sebou více než 15 000 patentů 
a ochranných vzorů a více než 600 ocenění od ne-
závislých porot v mezinárodních designových 
soutěžích. Se značkou spolupracují takové světo-
vé hvězdy designu, k jakým patří Philippe Starck, 
Antonio Citterio či Patricia Urquiola a mnozí další.

V renomovaném hodnocení organizace 
International Forum Design (iF) nejlepších podniků 
světa v oblasti designu tak zaujímá Hansgrohe 
mezi 4 215 zúčastněnými firmami místo v TOP 10 
(www.ifworlddesignguide.com). Lze nabídnout 
zákazníkovi lepší doporučení?!

Jenže mnohem důležitější než vlastní uspokoje-
ní společnosti z dosažených obchodních výsledků 
je však to, že s jejími produkty vytvářejí architekti 
a projektanti špičkové koupelny a kuchyně jak 
v soukromých interiérech, tak v hotelech či v kon-
gresových centrech a na jachtách.

A nejen to, s výrobky se značkou Hansgrohe či 
AXOR (globální průkopník trendů u výjimečných, 
avantgardních designových objektů pro luxusní 
koupelny a kuchyně) se dobře pracuje i těm, kteří 
stojí za jejich montážemi a instalacemi, tedy insta-
latérům a technikům, o jejichž neustálé vzdělávání 
firma pečlivě dbá. Školení těchto odborníků vede 
ke spokojenosti všech zúčastněných včetně konco-
vých klientů.

Kvalita pro Hansgrohe totiž znamená také ty 
nejvyšší standardy v oblasti servisu, požadavky 
klientů jsou zohledňovány už při vývoji. Zákazní-
ci se tak mohou spolehnout na spolehlivé, stabilní 
a udržitelné baterie, sprchy a sprchové systémy 
s dlouhou životností. Při výrobě klade Hansgrohe 
důraz na vybrané materiály, pokročilé technolo-
gie a precizní práci, na ekologii i kvalitu. A také 
na spokojenost všech lidí, kteří s výrobky této znač-
ky pracují nebo je používají. Právě důraz na jejich 

spokojenost je to, co odlišuje společnost Hansgrohe 
od dalších výrobců. 

Značka, kterou dnes tvoří 33 společností 
a 22 prodejních zastoupení po celém světě, stojí 
také za celou řadou inovací, což si mnozí ani 
neuvědomují: například se sprchovou tyčí (1953), 
u níž lze ruční sprchu upevnit do libovolné výšky, 
přišlo právě Hansgrohe, stejně tak jako s první ruční 
sprchou na světě s nastavitelným druhem proudu 
(1968 Selecta) nebo s barevnou sprchou Tribel 
(1974, Frog Design, H.Esslinger – později design pro 
Apple). Velkou inovaci představovala i technologie 
Select (2014), díky níž lze tok vody v kuchyni či 
koupelně ovládat pouhým stiskem tlačítka.

V minulých letech prošla firma přeměnou 
z rodinné společnosti na globálně zastoupený 
koncern: Klaus Grohe, nejmladší syn zakladatele, 
vedl firmu více než tři desetiletí až do roku 2015. 
Hlavními akcionáři jsou americký koncern Masco 
Corporation a rodina Grohe prostřednictvím 
Syngroh Verwaltungs- und Beteiligungs- GmbH. 
Od 1. srpna 2018 vede firmu Hans Jürgen Kalmbach 
jako předseda představenstva.

www.hansgrohe.cz

Hansgrohe CS s.r.o., dceřiná společnost předního německého výrobce koupelnových 
baterií a sprch, slaví v letošním roce čtvrt století na českém a slovenském trhu a může 
být s výsledky opravdu spokojena. Bohatou nabídku výrobků využívá široké portfolio 
zákazníků v oblasti stavebnictví. Za dobu své existence si firma vybudovala díky 

kvalitním výrobkům a servisu dobré jméno a stabilní postavení na obou trzích.

AXOR Starck V  
- decentně ztvárněný organický transparentní 
design dodá každé koupelně zvláštní akcent.

PowderRain, sprchový proud, který zahalí tělo do závoje z tisíce mikrokapek.
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„Svatby

Královéhradecký kraj se rozpíná v severovýchodní 
části Čech od Labské nížiny až po úpatí Krkonoš, 
Orlických hor nebo Kladského pomezí. Rozmanitost 
kraje lze jen těžko popsat na pár řádcích. Je to 
území bohaté na přírodní krásy, ale i na kulturní 
památky a zámky. Kancelář Hradec Králové Region 
Convention Bureau za podpory Královéhradeckého 
kraje upořádala pro náš časopis press trip 
Svatby na zámcích. Jednalo se o jednu z mnoha 
marketingových aktivit kanceláře na téma Svatby 
v tomto roce. Spojení svateb a zámků vzniklo jako 
spojení hlavních témat Hradec Králové Region 
Convention Bureau (svatby) a Královéhradeckého 
kraje (hrady a zámky).

Regionální kancelář kongresové a incentivní 
turistiky, Hradec Králové Region Convention Bureau, 
velkou měrou přispívá od roku 2016 ke zvýšení 
zájmu o Královéhradecký kraj. Činnost kanceláře 
probíhá ve spolupráci s agenturou CzechTourism 
a jejím projektem Czech Convention Bureau. Pokud 
byste tedy chtěli v Královéhradeckém kraji cokoli 
podniknout, neváhejte se na ni obrátit. 

V rámci press tripu bylo navštíveno celkem pět 
zámků, čtyři z nich na řece Orlici. Co jsme na nich 
zjistili ohledně možností pořádání svateb, se dočtete 
na následujících stranách. Tak pokud plánujete svůj 
vysněný den, můžete se inspirovat.

Začátkem října jsme se vydali putovat po 
zámcích České Loiry, jak se výstižně přezdívá 
čtyřem zámkům na řece Orlici. Jsou v neuvě-
řitelné blízkosti vedle sebe, takže během dne 
můžete klidně navštívit všechny čtyři - Nový zá-
mek v Kostelci nad Orlicí, který vůbec první ná-
vštěvníky přivítal v roce 2011, renesanční zám-
ky Častolovice a Doudleby nad Orlicí a barokní 

zámek Potštejn. Na kopci nad ním se tyčí hrad 
Potštejn a o kousek dál v meandrech Orlice 
stojí hrad Litice. Celkem tedy šest historických 
sídel, to je Česká Loira, která nedávno získala 
titul EDEN – Excelentní evropská destinace. 

Zámky na Divoké Orlici jsou z velké části 
v rukách starých šlechtických rodů anebo o ně 
pečují soukromí majitelé. Například empíro-

vým Novým zámkem v Kostelci nad Orlicí vás 
několikrát v roce provede jeho majitel Fran-
tišek Kinský, o svůj renesanční zámek pečuje 
úspěšná interiérová návrhářka Diana Phipps 
Sternberg, barokní zámek Potštejn je v sou-
kromých rukách rodiny Nováčkových a zámek 
v Doudlebech nad Orlicí už dlouhá staletí vlast-
ní rod Bubnů.

na zámcích“
Historie zámku Častolovice sahá až do 13. století, 

kdy zde byla vodní tvrzí. Na počátku 17. století byla 
tvrz přestavěna na renesanční zámek. Vystřídalo se 
zde několik majitelů, nejvýznamnějším byl král Jiří 
z Poděbrad. Podstatné pro dnešní podobu zámku je 
však to, že ho v roce 1694 zakoupili Sternbergové 
a zůstali na něm až do roku 1948, kdy se stal ma-
jetkem státu. V roce 1992 byl v restituci vrácen Di-
aně Phipps Sternberg a ta z něj vytvořila příjemnou 
oázu odpočinku, kam se návštěvníci rádi vracejí. 
Díky spoustě detailů, které zde tvoří jedinečnou at-
mosféru na každém kroku, mají návštěvníci pocit, 
že se v celém zámku dodnes žije a jeho návštěva 
se tak stává nezapomenutelným zážitkem. Zámek 
má čtvercový půdorys, v jehož středu je rozsáhlé 
nádvoří. Jeho dominantou je barokní kašna z 18. 
století. Na nádvoří se nachází kavárna s venkovními 
kavárenskými stolečky, voliéry s papoušky a bažan-
ty a atmosféru dotváří reprodukovaná vážná hudba. 

Kromě designérského umění majitelky zámku, 
které otiskla v interiérech se stálou expozicí, vložila 
Diana Phipps Sternberg svoji vášeň a zálibu i do po-
zoruhodné růžové zahrady. Je milovnicí růží, hlav-
ně těch, které jsou označovány za historické, staré 
zámecké, a zahrada jich čítá na 220 druhů. Kromě 
nádherných zákoutí a altánů je v rozhlehlém zá-
meckém parku anglického stylu i obora s bílými 
daňky a jeleny. K nejoblíbenějším místům v parku 
bezpochyby patří zvěřinec, dětské hřiště a altán 
Gloriet. 

Růžová zahrada je oblíbeným místem svateb, kdy 
krása anglického parku a vůně růží umocní svateb-
ní zážitek. Je zde 16 míst k sezení (4 lavičky), ostatní 
svatebčané stojí. Pro svatební obřady je na zámku 
Častolovice však nejvyužívanější obřadní síň, kte-
rou paní Sternbergová nechala vybudovat speciál-
ně pro svatební obřady, takže je to originální a jedi-
nečný prostor s malovanými stěnami, vždy krásnou 
květinovou výzdobou a velmi útulnou a slavnostní 

atmosférou. Je koncipována na 30 míst k sezení 
a kapacitu 50 hostů. 

Dalším místem, kde si lze říci své „ano“, je impo-
zantní Rytířský sál, jeden z největších renesančních 
sálů v Čechách. Tento sál ocení snoubenci, kteří si 
přejí svatbu s velkým počtem hostů nebo si i s men-
ším počtem hostů chtějí dopřát výjimečnou atmo-
sféru a energii tohoto místa. Kapacita sálu je až 200 
hostů s možností sezení. 

Součástí Rytířského sálu je kaple Božího těla, 
která může sloužit i k církevním obřadům. V sa-
motné kapli je 8 míst k sezení, ostatní svatebčané 
mohou sedět v přilehlém Rytířském sálu. V případě 
církevního obřadu si oddávajícího kněze snoubenci 
zajišťují sami, podle své církve – v tomto případě si 

datum svatby mohou stanovit v jakýkoliv den v týd-
nu, nezávisle na matrice. 

Na zámku se konají svatby vždy 1. a 3. pátek 
a sobotu v měsíci od května do září. Samozřejmě 
je možné uspořádat svatební obřad i mimo letní se-
zónu, avšak je potřeba počítat s případným příplat-
kem za vytápění a další mimořádné služby. Obřady 
začínají každou celou hodinu. Vše je organizované 
a uspořádané tak, aby se svatby pokud možno vzá-
jemně nepotkávaly. 

Co jistě každá nevěsta ocení, je prostorné záze-
mí jen pro ni, kde jí je navíc k dispozici asistentka. 
V ceně je dále parkování vozidel, květinová výzdo-
ba, živý hudební doprovod, přípitky pro novoman-
žele, svědky a oddávající a fotografování v zámecké 
expozici. Samozřejmostí je neomezené fotografová-
ní v exteriérech a zámeckém parku. 

Novomanželé si na zámku mohou rezervovat 
také novomanželské apartmá, kde se vyspí pod ne-
besy a snídani dostanou až do postele. Kromě no-
vomanželského apartmá jsou k dispozici ještě dva 
pokoje pro nejbližší hosty či rodinu. 

Nejen svatební obřad, ale i hostinu mohou mít 
zájemci zámeckou. Zámecká restaurace a kavárna 
ráda pro svatebčany přichystá jak drobné občers-
tvení před či po obřadu, přípitky, rauty, ale samo-
zřejmě i svatební hostiny. Míst, které se dají k těmto 
účelům použít, je zde hned několik. Růžová jídelna 
má kapacitu do 50 lidí, galerie do 30 a největší sál 
– Orangerie je pro 50 – 200 hostů. K jednomu stolu 
si zde sedne až 100 lidí. Orangerie disponuje i záze-
mím pro případný vlastní catering. 

Ať už svatebčané hledají místo pouze pro svateb-
ní obřad, nebo chtějí celý svatební den strávit na 
zámku, pak jim se vším ráda pomůže svatební koor-
dinátorka, která pomáhá snoubencům při sestavo-
vání harmonogramu jejich svatebního dne.

Kontakt:
e-mail: svatby@zamek-castolovice.cz
tel.: +420 494 323 646

Svatby uprostřed
vzácných růží
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Následovala prohlídka několika unikátů na 
zámku v Doudlebách nad Orlicí. V roce 1590 byla 
dokončena stavba doudlebského renesančního 
zámku, který byl využíván jako lovecký. Proto byl 
také až do počátku 19. století obýván majiteli pouze 
v létě. Zatímco je obvyklé, že u mnohých zámků se 
majitelé v průběhu staletí střídali a zámky byly pře-
prodávány, doudlebský patří s výjimkou let 1948-
1993 stále rodu Bubna–Litic. Maminka současného 
majitele Petra Dujky, Eleonora Dujková, rozená 
Bubna–Litic, zámek získala se svým bratrem v resti-
tuci roku 1993. Od roku 2006, kdy si rozdělili maje-
tek, svěřila správu svému synovi a interiéry začaly 
dostávat podobu, kterou si pamatovala z dětství.

Z architektonického hlediska je zámek Doudle-
by pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity 
jak na vnější fasádě, tak i na vnitřním dvoře. Právě 
sgrafity se svým neobvyklým, ojedinělým koberco-
vým vzorem ho zachránily před demolicí, kterou 
stát v roce 1948 plánoval. Dalším unikátem jsou zde 
v Hodovním sále dochovaná druhá největší barokní 
kachlová kamna u nás. (Větší jsou jen v pražském 
Klementinu.) Další ojedinělostí jsou zde tzv. emblé-
my, které v sobě skrývají hádanky a svojí vizuální 
strukturou připomínají stavbu renesančních so-
netů. Jsou to malby v lunetách mající vždy krátký 
nápis a spolu tvoří jakousi hádanku či poučení. Je-
dinečná je zde i zámecká kaple Panny Marie docho-
vaná v původním stavu s 27 poutními madonami. Je 
vysvěcená a mohou se v ní konat církevní svatební 
obřady.

Druhou zastávkou našeho putování po svateb-
ních místech na České Loiře byl sousedící Nový 
zámek v Kostelci nad Orlicí, který snoubenci vyhle-
dávají nejen pro krásné prostory Zrcadlového sálu 
nebo magického místa u dvousetletého platanu, ale 
také pro osobnost majitele zámku, pana Františka 
Kinského, který zde snoubence osobně oddává.

Zámek byl postaven v empírovém stylu v letech 
1829-1833 podle plánů vídeňského architekta Jin-
dřicha Kocha pro hraběte Josefa Kinského, jehož 
rodině kostelecké panství patřilo od roku 1796. 
Nový dům byl tehdy nadčasový, měl tekoucí vodu 
a teplovzdušné vytápění. Jediný druhý podobný byl 
vystavěn pro Josefova bratra Rudolfa jako letohrá-
dek Kinských, nově též zvaný Musaion, v Kinského 
zahradě na Smíchově v Praze. V roce 1948 přešel 
zámek do majetku státu a v roce 1949 byl prohlášen 
za státní kulturní majetek. Budovy zámku se staly 
sídlem několika zemědělských institucí a v odbor-
né správě zůstal pouze zámecký park. Je výjimečný 
tím, že je chráněn jako přírodní rezervace, kde roste 
na 200 druhů různých dřevin.

V roce 1992 byl zámek v neutěšeném stavu vrá-
cen rodině Kinských a v letech 1996 - 2008 prošel 
jeho exteriér i interiér velmi náročnou rekonstruk-

cí. Velikým štěstím pro zámek bylo, že soupisem 
mobiliáře v roce 1948 byl pověřen bývalý správce 
Kinských, který ho vypracoval velmi pečlivě. Díky 
tomu se mnoho z původního podařilo dohledat 
a vrátit zpátky. Dochovaný mobiliář spolu s dalšími 
předměty z původního majetku rodiny byl postup-
ně precizně restaurován, takže se podařilo vytvořit 
jedinečný úkaz, kdy architektura a vzhled zámku 
autenticky koresponduje s vybavením jeho interié-
rů z období biedermeieru. Pro nábytek té doby je ty-
pická třešňová dýha, proto se také Novému zámku 
v Kostelci přezdívá „Třešňový“.

V roce 2012 byl zámek poprvé ve své historii 
zpřístupněn veřejnosti. Součástí prohlídkové trasy 
je Zrcadlový sál, který slouží díky své skvělé akusti-
ce koncertům různých hudebních žánrů a také jako 
místo pro svatební obřady.

V Zrcadlovém sále je pro svatební hosty připra-
veno až 40 míst k sezení. Celková kapacita je zhru-
ba 100 hostů (sedících i stojících). V sále je klavírní 
křídlo a pro umocnění atmosféry obřadu je nabízen 
klavírní doprovod. Obřady zde mají jedno velké 
specifikum, jsou velmi osobní a v takřka rodinném 
duchu. Současný majitel zámku pan František Kin-
ský, který je představitelem páté generace koste-
lecké větve Kinských, se snaží vždy o snoubencích 
něco dozvědět a připravit obřadní řeč pro ně na 
míru. Je velmi empatickým a duchu svatby se rád 
přizpůsobí. Podle něho je to velmi důležitý den v ži-
votě manželů a měli by si ho zapamatovat. Nejedno 
oko i svatebčanů zvlhčené slzami to dokazuje. Pan 
František dává tomuto místu genius loci. Je velmi 
přívětivým člověkem se smyslem pro detail a umí 
mistrně navodit přátelskou a nezapomenutelnou 
atmosféru. 

Pro ty, kdo touží po svatbě v přírodě, je v míst-
ním zámeckém parku oblíbené místo pod korunou 
obrovského platanu. Zde lze zinscenovat kouzelné 
místo pro obřad s kapacitou venkovního sezení 
40 míst a neomezeným počtem stojících hostů. 
Ani květinovou výzdobu, digitální piano pro živou 
hudbu či občerstvení není problém na toto místo 
naaranžovat. V případě, že si snoubenci objednají 
obřad v exteriéru a počasí tomu nepřeje, prší a je 
chladno, nemusí zoufat. Po vzájemné dohodě může 
být obřad přesunut do Zrcadlového sálu, kde jedi-
nou vodou jsou pak slzy štěstí.

V areálu zámku mohou novomanželé se svateb-
ními hosty strávit celý svůj svatební den, protože 
hostinu či raut jim rádi připraví v Toniově zámecké 
kavárně a restauraci, která je umístěna v hospodář-
ské budově naproti zámku. 

Byla pojmenována na počest Františkova bratra 
Antonína, v rodině řečenému Tonius, který působil 
celý život v pohostinství. Bohužel otevření se již ne-
dožil a dnes ji vede Františkův syn Kristian se svojí 
ženou Hanou. Vysoká úroveň místní gastronomie je 
založená na tradiční české kuchyni i na bylinkách 
a zelenině místní zámecké zahrady. Toniova kavár-
na nabízí hostům i domácí dorty a cukroví. Kapaci-
ta kavárny je 30 hostů pro hostinu a až 70 hostů pro 
rautové uspořádání. 

Svatební obřady v Novém zámku v Kostelci nad 
Orlicí se konají druhou a čtvrtou sobotu v měsíci, 
ale po dohodě s matrikou je lze uspořádat i ve všed-
ní den nebo v neděli. Veškeré požadavky na průběh 
obřadu, květinovou výzdobu, hudební doprovod, 
fotografování v zámecké expozici apod. s vámi pro-
jedná při osobní schůzce manažerka zámku. 

Ivona Jasníková (telefon: 734 709 023, e-mail: 
i.jasnikova@seznam.cz) Vám nabídne volné termí-
ny obřadů a provede Vás celým procesem příprav 
Vašeho svatebního dne na zámku.

Když Vás oddává sám šlechtický majitel zámku

Svatby na zámku i v podzámčí 
Poslední zámeckou prohlídkou, v tomto případě 

již noční, našeho prvního dne press tripu byl Pot-
štejn. V zámeckém hotelu, který čítá nádherných 
pět dvoulůžkových pokojů a 3 apartmá v dobovém 
stylu, jsme měli i tu čest přenocovat. Po noci v zá-
meckých komnatách jsme byli u snídaně obslouže-
ny komornou v zámeckém kostýmu a za podbarvu-
jící Malé noční hudby jsme si vychutnali královskou 
snídani. Potštejn je jediným ze čtveřice zámků na 
„České Loiře“, který není v rukou potomků šlechti-
ců. V zuboženém stavu ho v roce 2004 koupili man-
želé Nováčkovi s rodinou a velmi citlivě vdechli této 
památce znovu život. 

Zámek Potštějn postavil v letech 1749-1755 hrabě 
Jan Ludvík Harbuval Chamaré, kterému nevyho-
voval život na hradě Potštejn, jenž se tyčí na kopci 
nad městečkem. Základem pro stavbu zámku se 
stal komplex budov hospodářského dvora a vznik-
la z nich pozdně barokní čtyřkřídlá jednopatrová 
stavba kolem nevelkého čtvercového nádvoří. Ten-
to šlechtic sem přinesl zkušenosti s výrobou plátna 
a založil plátenickou manufakturu. Jeho syn se pak 
proslavil jako urputný hledač pokladu na hradě Pot-
štejn, který nikdy nenašel, avšak pověst o pokladu 
žije dodnes. 

Zámek dnes nabízí návštěvnicky mnoho zajíma-
vých atrakcí a zážitků. Kromě klasické prohlídky 
zámeckých interiérů, Bubákova, Pohádkova, zá-
bavné prohlídky v barokních kostýmech i nevšední 
noční prohlídky.

Svatební obřady na zámku jsou typické tím, že 
veškerá obsluha, včetně dvou svatebních koordiná-
torek, vás provází vždy v historických kostýmech. 

Místo pro svatební obřad na zámku v Potštejně si 
svatebčané mohou zvolit dle svých zájmů a tužeb. 
K dispozici je velký mramorový sál se svojí rokovou 
výzdobou a velikostí ojedinělý v celém Královéhra-
deckém kraji. Je to vhodný prostor pro opravdu vel-
kou svatbu. Může pojmout až 150 osob. 

Dalším pohádkovým komornějším místem je 
Zlatý salónek asi pro 35 svatebčanů. Pro zájemce 
o církevní obřad je ideálním místem kaple Nejsvě-
tější Trojice, též v prvním patře zámku. Pro milov-
níky exteriérových svateb je v zámeckém parku 
kouzelná francouzská růžová zahrada s kamennou 
kašnou a vodotryskem. 

Pro splnění speciálního přání snoubencům je 
možnost uspořádat obřad v zámeckém parku ang-

lického stylu v pozadí s hradem, jehož kouzlo vy-
nikne právě při takové příležitosti.

Svatebčané mohou před i po obřadu využít nabíd-
ky občerstvení v zámecké cukrárně s kvalitní kávou 
a domácími zámeckými zákusky, která je v době 
svatby uzavřena veřejnosti. Fotografování svatebča-
nů i novomanželů ve všech zámeckých interiérech 
i přilehlém parku je velmi žádané a je samozřejmos-
tí. O svatební hosty během fotografování se postarají 
například tím, že je provedou zámkem nebo je poz-
vou na kostýmovanou hranou prohlídku.

Svatební koordinátorka Vám umožní i službu 
utajené nevěsty. Ta má na zámku k dispozici kom-
natu jako svoje zázemí pro poslední úpravy i pro 
chvilky čekání. Na zámku v Potštejně mohou sva-
tebčané také přenocovat. Novomanželé mají k dis-
pozici 3 svatební apartmá dle svého výběru. Novo-
manželům lze připravit snídani na pokoj.

Svatební koordinátorka je k dispozici při přípra-
vě svatby po předchozí domluvě i po celou dobu 
Vašeho svatebního obřadu.

A pro hosty jsou připraveny ještě další dvoulůž-
kové hotelové pokoje.

Chcete-li i vy prožít svůj svatební den v pohádko-
vém prostředí zámku, nezávazně zavolejte na tele-
fonní číslo 721 371 464 nebo si schůzku domluvte 
na adrese zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz.

Svatba na zámku s dobovými kostýmy

Kromě toho, že se stal zámecký park vyhlášeným 
místem farmářských trhů, majících návštěvnost až 
kolem 10 tisíc lidí za den, ke společensko-kulturním 
akcím zde slouží sál v trámoví přilehlé sýpky. Má ne-
uvěřitelnou kapacitu až 300 míst k sezení. Tento pro-
stor se zázemím pro umělce by mohl klidně sloužit 
i velkým kongresům či firemním setkáním. Pod sá-
lem se rozprostírá Muzeum přírodovědy a venkova 

a venku Babiččin dvoreček s venkovskými zvířaty. 
I na zámku v Doudlebách lze pro svatební obřa-

dy kromě Zrcadlového sálu využít stíny vzrostlých 
stromů. V budoucnu budou mít svatebčané kom-
pletní servis pro svatební hostinu v původní konír-
ně, která se pro tyto účely rekonstruuje. Bude mít 
i velikou kuchyni pro případ vlastního cateringu. 
Slavit se bude moci v interiéru konírny i v prostor-
ném venkovním posezení pod pergolou. Ale již nyní 
slouží svatebčanům místní kavárna. Část hostů zde 
může být i ubytovaná. Majitel Petr Dujka zde uvedl 
do života kromě zámku samotného obdivuhodné 
množství prostor z přilehlých hospodářských bu-
dov. A v plánu má ještě další – restauraci a vinný 
sklep, kde bude nabízet vlastní víno. Zasadil 3000 
hlav vinné révy Solaris a Johanniter a těší se, že již 
příštím rokem budou rodit. 

Ačkoli tradice svatebních obřadů na zámku je 
krátká, svatebčané včetně těch dětských se zde roz-
hodně nudit nebudou. A již v blízké budoucnosti 

bude mít zámek i co do svatebních hostin vskutku 
svatbám co nabídnout. 

S péčí sobě vlastní se zde o svatby již stará - Bro-
nislava Barvová, e-mail: info@zamek-doudleby.cz. 
tel.: +420 777 888 083
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Poslední zastávkou press tripu Svatby na zám-
cích byl zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cid-
linou, kde svatby pořádají již 15 let. Zámek je doslo-
va svatební velmocí a možnosti pro svatební obřady 
jsou vskutku široké. 

Silueta barokního zámku Karlova Koruna upou-
tá každého, kdo přijíždí k městu Chlumec nad 
Cidlinou z jakékoliv světové strany. Historicky je 
spjat s rodem Kinských. K jeho stavbě přizval hrabě 
František Ferdinand Kinský českého architekta ital-
ského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Stav-
ba se uskutečnila v letech 1721 -1723 a na počest 
návštěvy císaře Karla VI. byl zámek pojmenován 
Karlova Koruna. Po roce 1948 byl zámek v držení 

Československého státu a byla zde vybudována ex-
pozice Baroko v Čechách, kterou zaštiťovala Národ-
ní galerie. V roce 1992 dochází k restituci a majetek 
se navrací do rukou původních majitelů - rodině 
Kinských. Manželé se sice do Čech z Itálie nastálo 
nevrátili, ale jejich dva synové se o rodový majetek 
v Čechách s pokorou vzorně starají.

Ale vraťme se k nepřeberným možnostem pořá-
dání svateb v království Kinských. Přímo v zámku 
Karlova Koruna mohou být pořádány civilní i cír-
kevní sňatky. Impozantní taneční Mramorový sál 
s jedinečným kulatým tvarem je ideální pro sva-
tební obřady, ale i pro hostiny. Po obřadě během 
fotografování může být sál po obvodu doplněn stoly 

s rautem nebo může být přilehlých 6 komnat využi-
to k občerstvení. Až 250 hostů zde může mít serví-
rovanou večeři. Tyto prostory mohou sloužit i jako 
dětský koutek či zázemí. Mramorový sál je také 
vyhlášen svojí úžasnou akustikou, takže například 
živá hudba z ochozu sálu každého ohromí. Po ob-
řadu ho lze přeměnit i v taneční sál pro party s hud-
bou. Ze sálu je přímý vstup na venkovní terasu. 

Pro menší svatby je příhodným místem empírová 
oranžerie, kde je místní zámecká kavárna. Bezpro-
středně před ní je kašna, před kterou lze uspořádat 
obřad a v kavárně potom hostinu, takže je vše na 
jednom místě v soukromí.

Pro církevní obřady je vhodná zámecká kaple na-
cházející se vedle zámku.

Také přilehlý dvacetihektarový park v anglickém 
stylu se vzácnými solitery skýtá velký potenciál pro 
venkovní obřady. Zámeckou atmosféru dotváří pří-
tomnost pávů. Svatební party potom může probíhat 
v party stanu. Pro milovníky neformálních svateb-
ních setkání uprostřed přírody je nabízeno doslova 
unikátní prostředí zámecké bažantnice. Od kouzel-
ného oploceného obrovského prostoru dostanou 
novomanželé klíče a pak je zase odevzdají. V hrabě-
cí oboře z 16. století je k dispozici restaurace i ho-
tel. Přímo v oboře pod vzrostlými duby lze mít také 
obřad. Na výběr je i venkovní party v prostorách 
unikátního efektního beduínského stanu.

Všechny možnosti pořádání svateb na panství 
Kinských vám podrobně ráda představí Emílie 
Benischová, e-mail: svatba@kinsky-dal-borgo.cz, 
tel.: +420 721 176 272

Velké poděkování patří všem majitelům 
zámků a jejich správcům, včetně manželů 
Hubálkových za to, že v této době umožnili, 
aby se press trip konal v původním termínu 
a s původním programem!

Blanka Bukovská

Nedaleko od Potštejna v malebném podhůří Or-
lických hor, v údolí Divoké Orlice, se nachází zají-
mavé místo i pro milovníky excelentní kuchyně, 
a to rodinný Hostinec U Hubálků. Je to království 
šéfkuchaře Pavla Hubálka, jehož vyhlášená domá-
cí kuchyně dle tradičních receptů našich babiček 
uspokojí i největší labužníky a může se pochlubit 
mnohými oceněními. Do rodné vesničky Kostelec-
ká Lhota se vrátil ze světa, kde získával gastrono-
mické zkušenosti, aby zde zrekonstruoval lidovou 
hospůdku v klidné a nekuřácké prostředí pro ob-
chodní setkání, výlety seniorů či návštěvy rodin 

s dětmi. Ti, kdo sem zavítají, si kromě opravdového 
kulinářského zážitku mohou odvézt i delikatesy do-
mácí kuchyně pod značkou Produkt Orlických hor. 
O jablečná a hrušková povidla, falešné brusinky 
z rybízu, ale i paštičky z husích jatýrek nebo cibulo-
vé marmelády od Hubálků se obdarovaní s garancí 
poperou.

V sále pro 100 osob se mohou konat svatební 
hostiny s veškerým servisem. Svatebčané se mohou 
ubytovat v 3* standardu o celkové kapacitě 42 lů-
žek. Hostinec U Hubálků se svými dobrotami vyjíž-
dí za svatebčany i do okolních míst coby catering. 

Kulinářské zážitky ve venkovském Hostinci U Hubálků

Svatba v ohromujícím sále nebo v oboře?
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Klienti žijí s pojišťovnou
a ona zase s nimi

Vracíme věci 
do pořádku 

už 25 let

CPP200229_Inzerce 25 let 230x310 V01.indd   1 05/11/2020   17:03

Čtvrtstoletí je významným milníkem 
Prvním větším milníkem po založení byla demo-

nopolizace povinného ručení v roce 2000, kde po-
jišťovny získaly část z klientského kmene motoristů. 
ČPP tehdy získala čtyři procenta, což představovalo 
zhruba 200 tisíc klientů. Další významnější událostí 
byly ničivé povodně v roce 2002.

Ve výčtu nelze opomenout ani změnu majitele 
pojišťovny v roce 2005, kdy se ČPP stala součástí 
rakouské pojišťovací skupiny VIG. Tehdy pojišťov-
na dosahovala ročního obratu okolo dvou miliard 
korun. 

Pouhý měsíc před ničivými povodněmi v roce 
2002 nastoupil do ČPP na pozici obchodního ředi-
tele Ing. Jaroslav Besperát, který tuto pojišťovnu již 
deset let řídí z pozice předsedy představenstva. Jak 
sám říká, stále ho těší, že je součástí tohoto velice 

zajímavého oboru, který prostupuje celým životem. 
„Lidé si často ani neuvědomují, jak komplexní obor 
je vlastně pojišťovnictví. Kdykoliv se jim něco stane 
– nabourají, nebo se něco v životě pokazí, je tady 
pro ně pojistná ochrana. Dá se tedy říct, že klienti 
žijí s pojišťovnou a stejně tak zase pojišťovna žije 
s klienty.“

Současnost a budoucí  
směr pojišťovnictví

ČPP patří do top 5 na českém trhu s ročním před-
pisem pojistného 10,5 miliard korun. Z této částky 
připadá zhruba 2,5 miliardy na životní pojištění, 
1,9 miliardy tvoří pojištění podnikatelů a průmyslo-
vých rizik a necelá miliarda, respektive asi 700 mili-
onů korun pak na pojištění majetku. Ročně ČPP vy-
plácí přes 200 tisíc škod v objemu více než 5 miliard 

korun. I přes epidemii COVID-19 letos ČPP očekává 
růst předepsaného pojistného okolo 5-6 procent. 
Šéf pojišťovny Jaroslav Besperát však přiznává, že 
obavy má spíše z vývoje v následujících dvanácti 
měsících. Podobně jako v jiných oborech se v pojiš-
ťovnictví krize projevuje se zpožděním. 

Důvěra mezi klientem  
a pojišťovnou je základ

 Klienti zvlášť v tomto roce, kdy čelíme pandemii, 
oceňují ochotu, spolehlivost a profesionální péči. 
ČPP je na trhu 25 let a velmi si zakládá na osobním 
přístupu ke klientům a kvalitních službách. 

Důkazem jsou i ocenění, které pojišťovna získala 
v minulosti i v tomto roce.

ČPP obhájila stříbro ze soutěže „Zlatá koruna 
2020“ v kategorii podnikatelských pojištění. V sou-
těži „Nejlepší pojišťovna 2020“ vyhlašované dení-
kem Hospodářské noviny ČPP slaví hattrick:
1.  místo v kategorii  

Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna
2.  místo v kategorii  

Nejlepší neživotní pojišťovna
3.  místo v kategorii  

Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna

Péče o klienty v době koronakrize
Během omezení pomáhají moderní technologic-

ké nástroje, které mají k dispozici všichni zaměst-
nanci a partneři pojišťovny. Velká část obchodu 
a komunikace se přesunula do on-line prostředí. 
V současnosti je v ČPP až 70 procent nových smluv 
v rámci neživotního pojištění sjednáváno on-line, 
postačí akceptace návrhu smlouvy zaplacením. 
Za poslední půl rok šlo v tomto směru o bezmála 
čtyřnásobný nárůst. ČPP průběžně rozvíjí aplikaci 
pro obchodníky, která umožňuje sjednání smlou-
vy neživotního pojištění plně v režimu on-line. 
Obdobně se v době koronavirové krize uplatnilo 
digitalizované hlášení pojistných událostí, díky kte-
rému klient může nahlásit škodu on-line, tedy přes 
webové stránky nebo prostřednictvím klientského 
portálu. V životním pojištění ČPP zavedla 2D pod-
pis, vlastnoruční digitální podpis, a rozšířila tím 
možnost digitálního podpisu i na dotyková zařízení.

Pojišťovna se v říjnu zapojila do pomoci s tra-
sováním, zaměstnanci call centra pomáhají všem 
hygienickým stanicím v ČR, které jsou v současné 
době z důvodu výrazného nárůstu pozitivně testo-
vaných na COVID 19 přetížené a nestíhají trasovat 
ty, kteří s nimi byli v úzkém kontaktu. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, si letos připomíná 25 let úspěšného působení na českém 
trhu. ČPP vznikla na zelené louce a dnes je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na trhu s 1,3 mil. pojištěných 
vozidel. V žebříčku pojišťoven patří do české TOP pětky, spravuje více než 2,3 mil. smluv a pečuje o 1,2 mil. klientů.

Oslava 25 let ČPP v pražské O2 aréně, Jaroslav Besperát (uprostřed) předal šek pro Kapku naděje, leden 2020

Klientsky nejpřívětivější 
životní pojišťovna

2020

2. MÍS T O

Nejlepší
neživotní pojišťovna

2020

3. MÍS T O

Klientsky nejpřívětivější 
neživotní pojišťovna

2020
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Jak se zrodila myšlenka založit značku 
Cobra a jaké byly počátky fungování?

Cobru založili mí rodiče už v roce 1990 - viděli 
ohromný rozdíl mezi nabídkou interiérového vyba-
vení v Československu a západních zemích. První 
léta firma stála jen na jejich úsilí, vše řešili přímo 
z bytu, první sklad byl v garáži. Z dnešního pohledu 
úsměvné, ale byla to tehdejší běžná realita. Dodnes 
jsme rodinná firma a jsem pyšná na to, co mí rodiče 
dokázali vybudovat.

S jakou filozofií Cobra vstoupila na trh? 
Podstatou našeho úspěchu byla a stále je schop-

nost nabídnout zákazníkovi takové řešení, které 
skutečně potřebuje. Rádi spolupracujeme se špičko-
vými designery a architekty na prestižních projek-
tech, zároveň ale umožňujeme i běžným zákazní-
kům vybrat si kliky v designu a ceně, která mu bude 
vyhovovat. Segmentace zákazníků a schopnost 
nabídnout ideální řešení byla vždy silnou stránkou 
naší firmy.

Jaké úspěchy považujete za stěžejní? 
Prosazení designové kolekce Cobra Q?

Ano - osobně jsem ráda, že se prosazujeme 
i v segmentu designových a prémiových kování. 
Například do trojice kování Cobra Q - Infinity, Spec-
tra a Ultima - se podařilo vtělit náročné zadání - so-
lidnost, ergonomie, moderní elegance, za což jsme 
získali nejprestižnější světová designová ocenění 
od trojitého (!) Red Dot Award po Iconic Award. To 
nám potvrzuje konkurenceschopnost a výjimečnost 
značky Cobra, zároveň deklaruje hodnotu finálních 
produktů samotným zákazníkům. 

Kdy jste přistoupila do firmy a na jaký 
popud? Co bylo pro Vás nejtěžší?

Naplno jsem do firmy nastoupila po dokončení 
studií v Londýně. Je jistě příjemné přijít do fungu-
jící rodinné firmy, na druhou stranu jsem převzala 
i zodpovědnost za tátovo životní dílo. V životě člo-
věk nese zodpovědnost za vlastní výkon, ale v ro-
dinné firmě dáváme v sázku úsilí a úspěchy rodičů, 
emocionálně je to zkrátka úplně jiná liga. Nemohu 
připustit, že bychom byli neúspěšní.

Jak přistupujete k zákazníkům?
Dveřního kování se musíte dotknout, až pak si ho 

koupíte. Musíme dát koncovým zákazníkům šanci 
kliku vidět, osahat si ji, vědět, že velikostí, tvarem 
i barvou vyhovuje jeho potřebám - nejlépe tedy 
na showroomech. Při nákupech v eshopu při naší 
velikosti a počtu transakcí už takovou možnost ne-
máme, nicméně přímo na našem eshopu www.ma-
tekliku.cz funguje filtr asistent výběru, který umož-
ní nakupujícím lépe vybírat dle prvotního zadání.

Velkou péči věnujeme spolupráci s architekty, 
developery a staviteli - novostavby nabízejí řadu 
možných řešení a stylů, máme možnost vnímat 
koncept a zadání. Na druhou stranu často řešíme 
rekonstrukce starých domů, kde dokážeme nabízet 
i řešení, které schválí památkáři. Samostatnou ka-
pitolou jsou veřejné stavby, kde rádi poskytujeme 
i odbornou spolupráci - to se týká například paniko-
vých, objektových kování či antibakteriálních klik. 

Jaký je podle vás typický zákazník 
vašich designových klik?

Každopádně je nutné říct, že se nebavíme o vý-
robku pro „horních deset tisíc“. Jako zákazníka si 
představuji člověka, kterému není lhostejné, čím je 
obklopen. Nesoustředí se jen na cenu, je senzitivní 
a umí ocenit kvalitu, nadčasovost a krásu. Je prav-

děpodobné, že má rád moderní interiéry, vyznává 
spojení funkčnosti a elegance a vnímá, že krása se 
skrývá v detailech. 

Jaký vývoj, směry, trendy 
vidíte ve vašem oboru? 

Osobně si myslím, že v běžném chápání dveřních 
kování se celé věky pohybujeme na stejném hřišti - 
klika má být funkční, kvalitní a krásná. Podstatou 
naší hry je včas poznat, co je pro každého jednotli-
vého zákazníka funkční a krásné.

www.matekliku.cz
info@cobra-cz.cz
Hlavní showroom: Cobra s.r.o.,
Jeremiášova 2633, 155 00 Praha – Stodůlky.

Společnost COBRA spol. s r.o., přední hráč na trhu s kováním a klikami v České republice, slaví v letošním roce 30 let svojí 
existence. Generální ředitelka firmy - Kristina Boda - dcera zakladatele, převzala vedení firmy před 3 lety a stala se tak 
nepochybně jednou z nejmladších ředitelek podobně velkých firem. Kromě domácností najdou výrobky Cobra své uplat-
nění ve firmách, kancelářích, restauracích, hotelích, penzionech… zkrátka všude, kde záleží i na tom nejmenším detailu. 

Požádali jsme Kristinu Boda,
aby se ohlédla za 30 lety úspěchů 
značky Cobra. 

Nová Pearl kolekce od TechniStone®

Mocná síla lávy,
dlouhotrvající krása kamene,
nezkrotná touha po dokonalosti.

www.technistone.cz

Pearl Delta

Pearl Delta Pearl RoccaPearl Lava



20

Kiehl̓ s

21

Vítejte ve světě Česká rodinná zlatnická firma
JK Jitka Kudláčková oslaví 30 let 

Kvalitní šperk by neměl být spotřební záležitostí, 
ale klenotem, který nám připomíná výjimečné mo-
menty v životě a který rodiny často doprovází i po 
několik generací. V dnešní rychlé době tomu tak ale 
často nebývá a šperky se, podobně jako jiné zboží, 
kupují bez rozmyslu a s důrazem na okamžité uspo-
kojení nebo trendy. Česká rodinná zlatnická firma 
JK Jitka Kudláčková se ale snaží vést klienty k re-
spektu a úctě ke kvalitní ruční práci a ukázat jim 
hodnotu a krásu, jakou takový šperk představuje. 

Společnost JK Jitka Kudláčková je na trhu již od 
roku 1991. Počátkem příštího roku oslaví 30. výročí. 
Celý rok se ponese v duchu hesla „30 let spolu, 30 
let s vámi“. V JK se veškerá aktivita opírá o důleži-
tost budování trvalých a hodnotných vztahů. 

Příběh české designérky Jitky Kudláčkové a spo-
lečnosti JK Jitka Kudláčková, kterou s manželem 
vybudovala, se začal psát v roce 1991, kdy Jitka 
získala svůj první živnostenský list pro zlatnickou 
výrobu. Ve stejném roce také potkala svého celo-
životního partnera Dušana, se kterým spojila svůj 
život osobně i profesně. Dušan hned v tomto roce 
umožnil Jitce vycestovat na stáž do Venezuely, kde 
v Caracasu zdokonalovala svůj zlatnický um vedle 
slavných zlatníků. 

Po návratu do Čech začala Jitka vyrábět vlastní 
šperky, nejdříve z malé garsonky, postupně se ale 
s Dušanem svým nadšením, pracovitostí a citem 
pro detail vypracovali na renomovanou značku. 
V současné době JK zaměstnává před 15 lidí, sou-
částí týmu jsou jak zkušení mistři zlatnického obo-
ru, tak mladé talenty, kterým dává firma příležitost 
a váží si jejich svěžích nápadů. JK dnes sídlí v budo-
vě Filadelfie v rámci BB Centra v Michli, kde je zá-
zemí firmy a reprezentativní prodejna, z níž je mož-
né do zlatnické dílny nahlédnout. Cílem značky je 
doprovázet klienty ve všech důležitých životních 
momentech, ať už to jsou zásnuby, svatba, narození 
dítěte nebo třeba úspěšné dokončení vysoké školy. 

Značku JK Jitka Kudláčková do značné míry ur-
čuje Jitčino studium u prvorepublikových mistrů 
oboru a také zmíněná Jitčina cesta do Venezuely, 
kde se naučila respektu a úctě ke šperkům. V Jižní 
Americe mají šperky hlubokou tradici. Jejich výro-
bě a výběru se věnuje mnoho času, není to uspě-
chaný nákup spotřební věci. Ženy v Jižní Ameri-
ce stráví dost času starostí o sebe a svůj vzhled 
a šperky jsou nedílnou součástí této péče. „Ať už si 
jdou šperk vybrat sami nebo ho vybírá muž, je to 
proces, kdy se opravdu vybírá to nejlepší. A ženy 
pak takový šperk nosí s radostí a úctou,“ říká Jitka 
Kudláčková. „A přesně to se snažíme naučit české 
zákazníky. Aby nakupovali kvalitní šperky, oceni-
li ruční zpracování a použití kvalitních materiálů 
a nepodléhali jen momentálním trendům nebo níz-
ké cenovce.“

Značka JK Jitka Kudláčková prezentuje vlast-
ní kolekce a také šperky na zakázku. „Pokud jde 
o šperky na zakázku, snažíme se vždy o to maximál-
ně vystihnout podstatu a osobnost daného člověka. 
Aby k němu šperk pasoval a stal se vlastně jakousi 
jeho součástí. Naše šperky provází naše klienty je-

jich životem, a tak jde často o zásnubní nebo snub-
ní prsteny, šperk jako dárek k narození dítěte nebo 
k dokončení vysoké školy, k významnému výročí 
a podobně,“ říká Jitka Kudláčková. Jednotlivé kolek-
ce vždy doprovází příběh a snaha objevovat a ko-
munikovat trvalé hodnoty. Kolekce tak mají kromě 
estetické hodnoty i hlubší kontext.

 JK reaguje pružně i na současnou situaci. S ohle-
dem na vládní nařízení je nyní pro veřejnost prodej-
na dočasně uzavřená. Výroba ale nadále pokračuje 
a prodeje, objednávky a zakázky se řeší telefonicky, 
e-mailem i přes e-shop. Šperky i hodinky je tak mož-
né vybrat na dálku, bezpečně je doručit až domů, 
případně je předat v JK formou výdejního místa. 

www.jk.cz

JK Jitka Kudláčková

Úspěšná značka vede klienty k úctě ke kvalitní  
ruční práci a vnímání nadčasové hodnoty šperků

Zlatá souprava  
s ametysty a diamanty
kolekce Classic 

Zlatý prsten s diamanty - 
skládané prsteny, Zásnubní 
prsten zapadá mechanicky 
do snubního a mohou tvořit 

jeden komplet
Kolekce Diva

zlatý prsten s diamanty
kolekce Diva

zlatý přívěsek  
anděl s diamanty
Kolekce  
Andělé a andělíčci

zlaté náušnice
Dětská kolekce

zlatý prsten
Sportovní kolekce 
Tricolor

zlatý přívěsek  
s perlou

kolekce Perly

Roku 1851 byla založena v newyorské čtvrti East Village lékárna, která dala vzniknout společnosti Kiehl´s Since 
1851, společnost s prvotřídní pleťovou, tělovou i vlasovou péčí. Kiehl̓ s nabízí produkty,v jejichž srdci stojí bohatá 

farmaceutická tradice a jedinečné znalosti z oblasti kosmetiky. 

Zakladatel společnosti Kiehl’s Since 1851 - John 
Kiehl - ji založil s cílem splnit přání každého zákaz-
níka, který vstoupí do jeho dveří původní “Kiehlovy 
lékárny”. Společnost se již téměř 170 let snaží neu-
stále hýčkat své zákazníky vysokou kvalitou výrob-
ků, které zaručí zdravý vzhled jejich pleti i vlasů. 

Během každé návštěvy prodejny Kiehl’s je zákaz-
níkovi poskytnuta konzultace péče o pleť a doporu-
čena rutina na míru potřebám jeho pleti. Zároveň 
mu jsou nabídnuty vzorky, aby mohl vyzkoušet 
a objevit benefity, které přináší péče v pohodlí své-
ho domova. Rozdávání vzorků je pro značku zcela 
zásadní a typické a traduje se už od dob založení 
pod mottem “Vyzkoušejte, dříve než nakoupíte”. 
O možnost vyzkoušení nepřijdete ani při nákupu 
online, ke každé objednávce totiž dostanete 3 vzor-
ky dle vašeho výběru.

Značka Kiehl’s má i velmi hravou tvář a vždy 
na Vánoce převlíká své bestsellery do kouzelného 
designu vánoční limitované edice. Tento rok byla 
edice vytvořena ve spolupráci s ilustrátorkou Maï-
té Franchi, která žije a pracuje ve francouzském 
Lyonu. Maïté Franchi se nechala inspirovat právě 

původní lékárnou Kiehl‘s, nacházející se na rohu 
13st Street a 3rd Avenue v New Yorku, a vzdává 
tak poctu úplně první prodejně prostřednictvím zá-
řivých ilustrací. Její ilustrace znázorňují obyvatele 
čtvrtí v centru města, jak balí dárky, tančí, pořizují 
si selfíčko na kultovní motorce Kiehl’s a kde se jako 
komunita scházejí, aby na společném vánočním ve-
čírku oslavili toto radostné období!

Nejprodávanější produkty Kiehl’s 

Více na webu www.kiehls.cz
FACEBOOK https://www.facebook.com/KiehlsCZSK  |  INSTAGRAM https://www.instagram.com/kiehlsczsk/ | YOUTUBE Kiehl's CZ/SK

Midnight
Recovery
Concentrate
Noční regenerační olej na 
obličej s rostlinnými výtažky 
a blahodárnými esenciálními oleji 
pomáhá hydratovat a vyživovat 
pleť během noci pro zářivý vzhled 
po probuzení. Charakteristická 
lahvička v barvě půlnoční modře 
přichází ozdobená kouzelnými 
ilustracemi jen pro vánoční období. 
Už od roku 2010 jej zákazníci 
zbožňují pro efekt rozjasnění, 
jemnění pleti i proti vráskám. Je 
to hlavně díky složení skvělých 
přírodních ingrediencí– skvalanu, 
pupalkového oleje a esenciálního 
levandulového oleje.
50 ml – 1820 Kč

Creamy Eye Treatment with Avocado
Oblíbená hydratační péče s avokádovým olejem pro oční okolí, 
která vživuje pokožku do hloubky a posiluje její ochrannou 
vrstvu. Obsahuje bambucké máslo, které rozehřejete mezi 
prsty a jemně vklepete do očního okolí. Tato formule je známá 
již od roku 1970 a nyní je opět ozdobena vánočními motivy.
28g – 1220 Kč, 46€

Ultra Facial Cream
Nejprodávanější krém značky Kiehl’s č. 1 již od roku 2005 
obstál i v nejnáročnějších podmínkách při výstupu na Mount 
Everest. Tato skvělá hydratace obsahuje skvalan, ingredience 
získaná z oliv a velmi oblíbená v produktech Kiehl’s, 
a ledovcový glykoprotein — protein získávaný a kultivovaný 
z mořského ledu, který chrání a hluboce hydratuje pokožku 
a zabraňuje ztrátě vody. Nyní je tento bestseller pro 
24hodinovou hydrataci ozdobený moderními geometrickými 
tvary jak na kelímku, tak na jeho víčku! 

50 ml –  770 Kč, 30€
125 ml – 1420 Kč, 55€



TECE TECE

2322

Píše se rok 1955 a v německém městě Emsdetten se 

začíná odvíjet příběh společnosti TECE. Od té doby se 

mnoho věcí změnilo, ale některé hodnoty jsou trvalé. Za 

vznikem společnosti byla touha dělat dobré věci ještě 

lepšími. Není to slepá touha po dokonalosti, je to snaha 

o dosažení maximálního užitku pro spotřebitele.

Proč má být podlahové topení celý rok „neviditelné“ 

a pouze při vyúčtování se připomenout tak, že na to bude 

zákazník v teplém svetru vzpomínat dalších několik zim? 

Ano, tímto přehnaným způsobem jen zdůrazňujeme, že 

zdánlivě stejné výrobky se přece jen liší. Domácnosti již 

dlouhá léta oceňují jemné detaily v nadčasovém desig-

nu a zároveň technicky propracované výrobky. Jen čas 

odpoví na otázku, že vaše rozhodnutí bylo správné.

Od původní společnosti se současné TECE liší přede-

vším celosvětovou působností a mnohem větší rozma-

nitostí portfolia vyráběných produktů. To hlavní však 

zůstává. Kouzlo rodiny Fehlings totiž stále pokračuje. Již 

třetí generace rodu řídí společnost a s přirozenou vášní 

vyhledává prostor pro další inovace a zlepšení.

Milníky v historii společnosti se stalo mnoho okamžiků. 

Mezi ty zcela zásadní určitě patří vývoj a výroba pro-

duktů TECEflex, lisovaného potrubí pro rozvody pitné 

i užitkové vody, tepla, chladu nebo plynu. Od roku 1992 

do současnosti je to jeden z nejvíce užívaných systémů 

všude tam, kde kvalita je na prvním místě. Od roku 2002 

jsou to splachovací nádržky pro WC, které svým zpra-

cováním získaly okamžitě popularitu mezi odbornou 

veřejností a s tím související ovládací tlačítka zase srdce 

spotřebitelů.

Později TECE představilo špičkové sprchové žlaby, které 

jako první na světe integrovaly odvodnění do podlahy 

tak, že se stalo téměř neviditelné. I zde přichází TECE 

s něčím navíc a nabízí uživateli jejich jednoduché a ry-

chlé čištění.

Společnost TECE si uvědomuje, že za úspěchem velkých 

firem stojí proaktivní přístup. Této dynamické značce 

je to více než vlastní. V roce 2019 TECE symbolicky 

vystupuje ze zdi a stává se více viditelnou. Představu-

je svou revoluční toaletu TECEone. Sprchovací toaletu! 

Trh postrádal výrobek, který poskytne stejně efektivní 

mytí intimních partií, jako je tomu u bidetů, a zároveň 

přinese uživateli komfort luxusních sprchovacích toalet. 

Pro TECE ta správná výzva. Není to ale samo sebou, že 

všechny uvedené výrobky mají přízeň uživatelů dodnes. 

Jsou totiž vyvíjené na základě komunikace s uživateli, na 

vnímání jejich pocitů a přání. Jen výrobky s takovou při-

danou hodnotou mají dlouhodobé místo na výsluní.

Zodpovědný přístup ve vývoji, používání nejmoder-

nějších technologií při výrobě a efektivní logistika sa-

motného prodeje minimalizuje dopady na životním 

prostředí. I z tohoto důvodu firma TECE oslovuje svými 

produkty stále více zákazníků. Můžete se přesvědčit 

sami o hodnotách německé značky TECE. Je to partner-

ství na celý život.

Více najdete na www.tece.cz

URČENO
PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ
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Od opravářského webu
až k servisům známých obchodních řetězců 

+420 499 861 111
www.hotelhorizont.cz

+420 487 809 711
www.hotelport.cz
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Web Opravárna umí jako jediný v republice 
pomoct téměř se vším - od zašití kalhot, nalezení 
hodinových manželů, renovace nábytku, až po od-
bornější úkony, jako je výměna rozbitého displeje 
u mobilního telefonu či oprava ledničky. Snadno 
propojí zákazníka s nejbližším servisem či opra-
vářem za rozumnou cenu. Web po jednoduchém 
zadání popisu zakázky a zaplacení drobné částky 
na údržbu webu rozešle zákazníkovu poptávku 
opravářům a servisům do mailu. Ti nabídnou cenu, 
zákazník si z nich po dobu jednoho měsíce platnos-
ti poptávky může vybírat, kontaktovat je, rozšiřovat 
oblast hledání. Nakonec zákazník opraváře ohodno-
tí. Pokud se webu nepodaří najít opraváře na danou 
zakázku, částku vrací zpět zákazníkovi na účet.

Jak se zrodila myšlenka
V té době novinář Jan Charvát, zabývající se té-

maty spojenými se životním prostředím a odpado-
vým hospodářstvím, připravoval článek o nizozem-
ském projektu Repair Café, kde se u kávy scházejí 
opraváři se zákazníky a společně poškozené věci 
opravují. Článek nakonec nebyl otištěn, ale s kama-
rády založil Opravárnu. Prostřednictvím sociálních 
sítí dali dohromady kutily, odborné servisy a ani ne-
čekali, že zájem bude hned tak velký. Už jen zbýva-
lo nabídnout službu zákazníkům, kteří hledají, kdo 
jim opraví mobil, mixér nebo třeba pračku. Jejich 
cílem bylo postupně pokrýt celé Česko. Přesto, že 
v Praze mají nejvíce opravářů, kutily a servisy na-
jdou i v nejvzdálenějších koutech republiky. 

B2B model pomáhá firmám při 
nedostatku techniků

„Před 2 lety jsme se postupně začali zaměřovat 
s pomocí investorů na B2B model,“ říká Jan Char-

vát. „Kromě široké sítě opravářů zaregistrovaných 
na webu jsme dali dohromady na základě dotaz-
níkového šetření databázi asi 200 profesionálních 
techniků po celé ČR, které máme rozdělené dle 
lokality, schopností, oprávnění (např. vyhláška 
50 na elektro) apod. Postupně je zasmluvňujeme, 
zaškolujeme a přidělujeme B2B partnerům. Mo-
mentálně jsme výhradním záručním i pozáručním 
servisem pro privátní značky Mall a Decathlon. De-
cathlonu po celé ČR přímo u zákazníků opravujeme 
záruční opravy elektronického sportovního náčiní, 
jako jsou běhací pásy apod. Pro Mall v našem ser-
visu v Běchovicích opravujeme zahradní techniku 
pro celou Evropu, kde Mall působí (sekačky, slu-
nečníky, tepelná čerpadla, ...). Další zákazníci jsou 
v jednání, např. ze segmentu Horeca. Výhodou je, 
že dokážeme najít techniky prakticky na cokoliv od 
ledniček, přes čerpadla až po domácí elektro, velmi 
rychle je proškolit a pomoct tak firmám se servisem 
v době, kdy techniků je nedostatek.“ 

Využití potenciálu techniků Opravárny
„Další způsob, jak jsem techniky využil, je, že 

jsme začali instalovat chytré kamerové systémy 
v rámci projektu www.insystems.cz, “ pokračuje 
v krátkém výčtu mnoha aktivit Jan Charvát. „ Zís-
kali jsme potřebné certifikáty, naši technici prošli 
školením. Instalujeme kamery do rodinných domů 
i firem, dokáží například rozpoznat obličeje, číst 
SPZ, nebo počítat počet lidí na pobočce. Nově za-
řazujeme také možnost snímat kamerou emoce 
zákazníků ve spolupráci s kolegy, kteří se zabývají 
aroma managementem, čili provoněním poboček. 
Od korony jsme přidali také instalaci termokamer 
na měření lidské teploty u vstupu do firem, úřadů 
apod. Na rozdíl od jiných firem my máme možnost 
působit po celé ČR, jinak jsou montážní firmy spíše 
lokální. Samozřejmostí je u nás nadstandartní zá-
ruční i pozáruční servis.“

Opravám napomáhají nové technologie 
i chystaná legislativa

„Ve své iniciativě se chci odlišit také velkým dů-
razem na moderní technologie,“ uvádí původce my-
šlenky Opravárny. „Velký příslib vidím například 
v 3D tiskárnách, na kterých by se daly vyrábět ná-
hradní díly na pokažené výrobky. Dalším důležitým 
mezníkem v pomoci prodloužit život spotřebičů by 
měla být od příštího roku legislativa. Na podzim 

přijala Evropská komise nová pravidla, která pře-
depisují výrobcům, že budou muset povinně dodá-
vat na své zboží náhradní díly, ale také schémata 
rozložení výrobku a zobrazení v rozloženém stavu, 
seznam potřebného náčiní, schémata vodičů a za-
pojení, diagnostické kódy závad a další. Výrobky 
by měly jít zkrátka snadno rozložit a zase složit, což 
dnes rozhodně není standardem,“ poznamenává 
Jan Charvát, mj. i předseda spolku Opravme Česko. 
„Obecně doba opravám začíná přát, od března 2021 
budou podle nové legislativy všechny spotřebiče 
dodané na trh EU ze segmentů bílé elektro a dis-
pleje (např. Tv) povinně opravitelné. Nařízení míří 
hlavně k energetickým úsporám a udržitelnosti, ale 
domácnosti by díky tomu měly ušetřit i finančně. 
Úsporu pro průměrnou domácnost spočítala Evrop-
ská komise na 150 eur ročně.“

www.opravarna.cz

Porouchané spotřebiče nemusíte vždy jen vyhodit. Nový život jim vdechují profesionální opraváři i domácí kutilové 
prostřednictvím komunitního webu Opravárna. Inicioval ho Jan Charvát, jako protipól autorizovaných servisů, které jsou 
často velmi drahé a vedou spotřebitele k rozhodnutí namísto opravy si raději koupit nový produkt. Smyslem celé inici-

ativy je směřovat ke snížení množství elektro odpadu.

Opravárna (WWW.OPRAVARNA.CZ) je momentálně s více než 1800 zaregistrovanými opraváři a servisy největší 
opravárenská síť u nás. Poslední roky se však aktivity projektu úspěšně rozšířily za pomoci investorů i do B2B segmentu, 
pro který sdružuje na 200 profesionálních techniků po celé ČR. Outsourcing servisních a montážních služeb je pro firmy 

úlevou a vyplatí se i finančně. Opravárna dnes servisuje elektronické výrobky i pro silné nadnárodní značky.
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Probuďte v interiéru smyslnost a vášeň
Dekory Pearl Lava, Pearl Delta a Pearl Rocca jsou 

ztělesněním síly a energie proudící z nitra země, 
přenáší krásu nepoddajné přírody do nadčasového 
a udržitelného materiálu a reflektují estetické i uži-

Láva deroucí se na povrch je žhavá a neústupná, vytváří si vlastní cestu, ve 
které zanechává trvalý otisk síly přírody. Příběh sopky se stal motivem pro 
novou trojici dekorů Pearl od TechniStone®, výrobky s jednotným začátkem, 
ale rozdílnou cestou.

vatelské potřeby moderního člověka. Cesta lávy – do-
konalý motiv pro výrobky, jejichž design připomíná 
procesy této velkolepé přírodní scenérie. Krátký oka-
mžik vykreslený do trvalé krásy materiálu s výjimeč-
nými vlastnostmi tvrzeného kamene. 

Jejich využití sahá dál než na kuchyňskou pra-
covní desku nebo obklad stěny, mohou se stát do-
minantou vstupních hal i konferenčních prostor, 
proměnit klasickou koupelnu v domácí wellness, 
doplnit interiér o luxusní doplňky jako parapety, 
stolky nebo solitéry. Každý Pearl výrobek je jedineč-
ný a unikátní, každý se stane perlou interiéru.

Tmavé barvy jsou schopné probudit v prostoru 
kýženou jinakost. Oddělí prostor a jasně určí, kde 
je jeho středobod. Proto jsou tmavé odstíny v interi-
érovém designu stále více populární. Smyslnost čer-
né a nepravidelně protékající bílé struktury v sobě 
nesou touhu odlišit se. Pearl dekory jsou dostupné 
v leštěném provedení zaručující vysoký lesk a snad-
nou údržbu.

Trvalá krása bez kompromisů
Současné rychlé tempo života si žádá precizně 

řešené a fungující prostředí, které nás denně ob-
klopuje v soukromém i profesním životě. Tvrzený 
kámen TechniStone® patří k technologicky vyspě-
lým materiálům, jehož vlastnosti splňují nároky 
moderního člověka. V podobě koupelnových či ku-
chyňských desek, obkladů, dlažby, parapetů, pultů 
a dalších doplňků vkusně zapadá do interiérů, které 
si kladou vysoké nároky na design i dlouhodobou 
životnost.

Krása vyvěrající
z nitra vulkánu

www.technistone.cz

Pearl Lava Pearl Delta Pearl Rocca
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„Letos je to jiné. Zvláštní,“ posteskla si zaklada-
telka firmy Adéla Pittnerová. „Po létě bez festivalů, 
ledových koktejlů a večírků pod širým nebem stá-
le nikam nespěcháme. Nic nás nenutí měnit chůzi 
v běh. Naši kreativitu a energii nelze jen tak poslat 
na roční prázdniny. Rozhodli jsme se ji investovat 
do nového webu, který již brzy spustíme.

Zimní období roku pro náš tým bývá každoročně 
spojené s obrovským pracovním nasazením. Vy-
mýšlíme originální koktejlová menu a pracujeme 
na konceptech mobilních barů na míru našich kli-
entů. Provází nás při tom nejen vůně koření, hor-
kého punče a svařeného vína, ale i následné vzpo-
mínky na cinkání skleniček do svítání na firemních 
i soukromých oslavách.“ 

Zábavu a dobré pití spojila před 5 lety zaklada-
telka Adéla Pittnerová v jedno. Vznikl tak koncept 
Barmobile, mobilní bar včetně barmanských slu-
žeb, který kompletně zajistí jakoukoliv akci. „Když 
říkáme jakoukoliv, opravdu se toho nebojíme. Po-
staráme se nejen o hosty na svatbě nebo firemním 
večírku, ale i o děti během strašidelné halloween-
ské party,“ dodává Adéla. „O Monster koktejlu 
a Drákulově lektvaru se mezi našimi dětskými zá-
kazníky vypráví legendy. Milujeme míchání koktej-
lů a umíme připravit koktejlový bar i pro nejmenší 
hosty na akcích určených dětem. 

Naším cílem je, aby z eventu odcházeli zákazníci, 
klienti, obchodní partneři, zaměstnanci nebo přáte-
lé spokojeni a s úsměvem na rtech. Zakládáme si na 
tom, že naše kapacity jsou nepřeberné a možnosti 
nekonečné. Opravdu neradi říkáme ne. Máme pl-

nohodnotné koktejlové bary a barmanské vybave-
ní, které každý prostor promění v místo, co sedne 
každému eventu. Připravíme komorní narozeni-
novou oslavu pro přátele, ale i velký mezinárodní 
kongres.“

„V dopise pro Ježíška máme skromné přání.  
Ať se můžeme všichni opět potkávat a bavit se.  
A ať u toho jsme s Barmobile společně s vámi, pro-
tože o Vánocích si mají lidé přát jen to nejlepší.“... 
Adéla Pittnerová a tým Barmobile.

www.barmobile.cz
barmobile@barmobile.cz

Life is too short  
to drink bad drinks
Barmobile je tým s dlouholetými zkušenostmi s pořádáním eventů jak na straně klienta, tak i produkce. Nabízí služby 
mobilního baru na firemní party, svatbu, zahradní či narozeninovou oslavu. V Barmobile se řídí jednoduchým heslem 
‘Život je moc krátký na to si ho pořádně neužít’. Rádi se baví, rádi baví lidi kolem a k tomu všemu mají rádi dobré pití.
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Komplexní strategie

+ on-line svět

+ přátelské vztahy

= 

Fungovalo doporučení
On-line marketingová agentura VERmedia ve-

dená zakladatelkou Věrou Vlčkovou vznikla po 
její marketingové činnosti pro italské firmy, které 
chtěly působit v Čechách. V té době se dostávala na 
nejrůznější a nejúžasnější místa, vzdělávala se v za-
hraničí, hltala marketing a on-line prostředí. Začaly 
ji oslovovat firmy a díky doporučování se začaly na-
balovat. „Vše, co učíme klienty, jsme neměli, “ směje 
se zakladatelka VERmedia, „ani webovky! Znáte to 
o té kovářově kobyle…“ 

Najednou už toho bylo tolik, že nastal čas rozši-
řovat tým. Do současnosti se však drží toho, že neu-
silují o práci pro velké korporáty, ale zaměřují se na 
malé a střední klienty, se kterými udržují dlouhodo-
bé vztahy a pomáhají jim růst přes on-line prostře-
dí. Mají vybudovanou skupinu klientů, což jim dává 
svobodu v tom, že se jim mohou více věnovat. Rok 

2021 však už bude vzhledem k poptávkám ve zna-
mení rozšiřování o velké klienty a sestavení nových 
týmů pro ně.

Klienta chceme dobře znát
„Pokud si lidsky s klientem nesedneme, nesouz-

níme s projektem, značkou, nejdeme do toho,“ vy-
světluje spolupráci s klienty Věra Vlčková. „Bylo by 
to totiž od nás nezodpovědné. Zaměřujeme se na 
strategie, protože mám praxí ověřeno, že bez dobré 
strategie nikdy není možné vytěžit maximum. Nera-
di děláme reklamu jen na jednom nástroji. VERme-
dia chce budovat dlouhodobě udržitelné značky na 
základě znalosti a dobrých vztahů s klienty. Klienta 
se snažíme vždy edukovat tak, aby rozuměl, čeho 
jsme s jeho značkou dosáhli a jak mu marketing po-
mohl v posunutí se blíže k cíli. Máme klienty, kteří 
s námi každý rok zdvojnásobují obrat. Naši klienti 

jsou různých oborů, odvětví a zaměření. Od advo-
kátní kanceláře, přes filmový festival až po e-shop 
s péřovými zavinovačkami.“

Rychlá a srozumitelná pomoc
VERmedia si uvědomuje, že občas v podnikání 

není zbytí a je nutné co nejrychleji zalepit nějakou 
díru. Proto nabízí pomocnou ruku v oblastech, jako 
jsou webové stránky, marketingová komunikace, 
komunikační strategie, vizuální identita a nové 
logo, sociální sítě, webová analytika, content marke-
ting, online marketing či jiná reklama. Na základě 
rychlé a srozumitelné komunikace vám pomůže 
odbavit přesně to, co nejvíce hoří. I přes toto ale 
má raději řešení dávající smysl z dlouhodobého 
hlediska. Někdy je lepší zvolnit a připravit strategii, 
která se dívá do budoucnosti a bere v potaz mnoho 
dílčích vstupů. Taková práce se pak dokáže mnoho-

násobně zúročit a v dlouhodobém hledisku může 
přinést mnoho zralých a šťavnatých plodů.

Komplexní a strategická řešení
„V současné době jsou marketingové rozpočty 

ořezané, ale nikdy se mi nestalo, aby to nefungova-
lo,“ říká Věra Vlčková. „Investice do strategie je jed-
nou z nejlepších investic, co firma může udělat. Při 
přípravě marketingové strategie a podrobných ana-
lýzách, které klientům na začátku děláme, se úpl-
ně nejlépe seznámíme se značkou. Začíná to vždy 
vyzpovídáním majitele, pak poznáváme produkty 
a děláme rešerše trhu a jejich stávajících aktivit. 
Rozklíčujeme konkurenci, problémy klienta uvnitř, 
co řeší jeho lidi. Určíme také archetyp značky, to to-
tiž hodně pomáhá v nasměrování další komunika-
ce značky. Vyjmenujeme klientovi i známé značky 
stejného archetypu, aby si uvědomil, jak má vystu-
povat navenek. Klient se musí s archetypem ztotož-
nit a pak se snadno naučí, jak vést marketingovou 
komunikaci. Musí především vědět, kdo je jeho 
zákazník a jak k němu hovořit. Určujeme také to-

Marketingová agentura, která roste se svými klienty od 2013. 
Nabízí komplexní řešení celého on-line marketingu pro různé 
obory i zaměření. Žádná výzva není dost veliká, aby to tým 
s dlouholetými zkušenostmi a elánem do své práce pod 
vedením Věry Vlčkové nezvládl. Nepotřebují nekonečné 
dosahy příspěvků, vysoké počty zobrazení a spoustu fanoušků, 
ale reálná čísla a výsledky, které jsou podložené dokončenými 
objednávkami a konverzemi na webu klienta.
Jsou správní a fér – jsou VERmedia! 

nalitu komunikace, která je často opomíjeným prv-
kem značky, který výrazně přispívá k zapamatování 
nebo odlišení od konkurence. Jde o to, jakým tónem 
značka mluví, píše, působí. Aby značka působila 
profi, musí vystupovat jednotně, kamkoli přijde.

Analyzujeme zkrátka, co funguje, děláme SWOT, 
analýzu a snažíme se co nejpřesněji vydefinovat cíl. 
Pak určíme nástroje, protože když víme, co je cílo-
vá skupina, víme, kde se nachází a pomocí jakých 
nástrojů s ní lze komunikovat. A pak už navrhuje-
me a vytváříme on-line kampaně. Většina hezkých 
vztahů s našimi klienty začala právě marketingovou 
strategií,“ zakončuje svůj výklad Věra Vlčková.

Skupina 6543
„Máme kamarády a designéry, kteří spolupracují 

s VERmedia,“ vysvětluje Věra Vlčková, „ ale chtěli 
jsme mít projekt, kde si budeme všichni rovni. Je to 
super-friendly tým lidí, kteří jsou profíci ve svém 
oboru, ale nikdy by to o sobě sami neřekli, proto-
že jsou příliš skromní. Pod tímto spojením vznikla 
spousta zajímavých a úspěšných projektů, které si 
můžete prohlédnout na www.6543.cz.“

VERmerch – merch, který pobaví nejen 
markeťáky

Z dalších z mnoha aktivit aktivní Věry Vlčkové 
nám prozradila VERmerch: „Budujeme strategie, 
vztahy, komunikaci na sociálních sítích, on-line 
marketing…, ale chtěli jsme mít také něco, co lze 
dát člověku do ruky, na co si může sáhnout. A tak 
vznikl náš vlastní brand VERmerch. Milujeme 
kávu, milujeme srandu a milujeme zápisky. Vtipné 
marketingové hlášky jsou u nás téměř na každoden-
ním pořádku, a proto jsme to všechno zhmotnili do 
jednoho projektu. S vlastními produkty začínáme 
postupně. Každý měsíc přidáme novinku s novou 

hláškou podle toho, co vtipného zrovna zažijeme na 
našich schůzkách nebo co se nám přihodí.

Tenhle super merch není určen pouze pro mar-
keťáky, ale pro všechny, kteří berou věci s humorem 
a drží u toho hrnek skvělého kafe. Vše je navrženo, 
vyrobeno a vytisknuto v Čechách ve spolupráci se 
Slovenskem. Jako my. A co je podstatné, z každého 
produktu VERmerch také věnujeme 30 – 50 Kč na 
rozvoj platformy Kariérko.cz.

Daruj zdravotníkovi respirátor
Ze zmíněných mnoha aktivit Věry Vlčkové 

a týmu kolem ní považujeme za důležité zmínit 
užitečný projekt, kde byla jednou ze zakladatelek- 
Daruj zdravotníkovi respirátor. Jde o veřejnou 
sbírku na nákup ochranných pomůcek pro 
zdravotníky, bez nichž to nejde.
www.facebook.com/
darujzdravotnikovirespirator
Transparentní účet: 123-1574120217/0100)

www.vermedia.cz

.
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Grant Consulting

Jak podnikat s dotacemi

PE
ČENO S LÁSKOU

Z ČES K É H O OBIL
Í

tvoříme příběh 
kvalitního pečiva

Dotační svět od píky
Po vstupu naší republiky do Unie měla Kate-

řina Procházková ještě pro firmu, kde byla tehdy 
zaměstnána, najít nové působení jedné její odno-
že. V té době se začalo psát o evropských dotacích 
a tak se jako ekonomka do problematiky ponořila 
a už u ní zůstala. Studovala, počáteční zkušenosti 
získávala pro zaměstnavatele, ale dozrálo přesvěd-
čení, že poradenství lze dělat lépe, srdcem a vnímat 
ho jako pomoc lidem. Vrhla se tedy do podnikání. 
Vysvětlovat lidem, že mohou něco získat, ji bavilo 
a naplňovala ji možnost lidem zajistit dotace pro je-
jich podnikání. Zlomovým bodem v nově vznikající 
firmě byla zakázka jednoho velkého klienta a pak 
se díky referenci kontrakty jen hrnuly. Následovalo 
rozšiřování týmu, transformace na akciovou společ-
nost, přestěhování do větších prostor. Grant Con-
sulting patří mezi několik firem, které tu i nadále 
fungují od počátku éry dotací v ČR. Dnes se může 
pyšnit řadou spokojených klientů, kteří se neustále 
či pravidelně vracejí. 

Hledáte, jak významně podpořit 
úspěšnost Vašeho podnikání?

Výčet služeb společnosti Grant Consulting je 
opravdu široký. Úspěšně zajišťuje dotace pro podni-
katele, živnostníky, malé i střední firmy či velké kor-
porace. Pomáhá i obcím a městům získat dotace na 
rozvoj. Zároveň radí, jak získat dotace pro neziskový 
sektor, sociální firmy, fyzické osoby, začínající podni-
katele či vzdělávací instituce. V rámci služby DOTA-
CE A GRANTY pomáhá subjektům zajistit čerpání 
různorodých dotací na projekty jak z oblasti dotační 
politiky státu, tak z Evropské unie, či mezinárodní, 
bezúročné úvěry a daňové úlevy. Grant Consulting 
dělá vše, co klientovi přinese nějaký užitek. 

Trend „podnikat s dotacemi“
„U Grant Consulting neplatíte za poradenství, ale 

za konkrétní práci,“ vysvětluje průběh spolupráce 
Kateřina Procházková, „Klíčem k úspěchu je kvalita 
a dobře zpracovaná žádost o dotaci. Připravíme Váš 
projektový záměr tak, aby splňoval podmínky da-
ného dotačního titulu a byl úspěšný při udělování 
dotace. Klient u nás platí za služby až v době, kdy 
si oboustranně odsouhlasíme, že jeho projekt bude 
úspěšný a dotaci získá.

Cílem našeho podnikání je pomáhat klientům 
v co největší možné míře dotace čerpat a podpo-
rovat trend „podnikat s dotacemi“. Jsme si vědomi 

toho, že získání dotací a grantů ať od státu nebo 
Evropské unie je proces zdlouhavý, ale reálný. Jsme 
schopni veškerý proces zařídit bez jakéhokoliv zatí-
žení času klientů. Máme celorepublikové působení, 
využíváme moderní technologie v IT – videokonfe-
rence v rámci jednání a tím můžeme všem klientům 
zajistit minimalizaci jejich času na dotačním proce-
su. Může se na nás obrátit kdokoliv - malí a střední 
podnikatelé, velké podniky, zemědělci, municipální 
sféra i neziskové organizace, jako jsou nadace, ob-
čanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.“

Když na dotace nedosáhnete  
- pomůže Czech Crowdfunding

„Když se dlouhodobě věnujete získávání dotací 
pro podnikání a podporu ostatních projektů, když 
vidíte, kolik dobrých nápadů mezi lidmi je a že 
všem nelze pomoci,“ říká Kateřina Procházková, 
„napadne Vás: Proč? A hned na to: Jak to změnit? 
A tak vznikl prostor PENÍZE PRO PROJEKT.“

Stojí za ním Kateřina Procházková, která k půvo-
du vzniku dodává: „Vím, jaké to je stavět podnikání 
od nuly a po letech zjistit, že mít úspěšnou firmu je 
fajn, ale naplňovalo by Vás i sto dalších věcí. Sto jich 
najednou dělat nejde, anebo jde? Co třeba podpořit 
minimálně 100 nových projektů a snů jiných lidí, 
podpořit a rozvinout myšlenku umění darovat či žít 
život takový, jaký chci, a splnit si své sny?“

Peníze pro projekt vytváří stabilní prostor pro 
všechny, kteří se nebojí představit svůj talent, ná-
pad, potřebu. Peníze pro projekt je příležitost začít 
podporovat, podnikat, zažít něco výjimečného.

Pomocí uživatelsky jednoduchého webu, bez 
dlouhého čekání, papírování, úroků a úvěrů získáte 
finanční podporu, která Vám doposud bránila reali-
zovat vše, v co věříte.

www.granty-dotace.cz

Přední poradenskou firmou v oblasti dotací a zvýhodněného financování 
v podnikání je Grant Consulting a.s. Již 14 let působí na celém území ČR coby 
uznávaný odborník v oboru dotací. Zakladatelka společnosti Ing. Kateřina 
Procházková je jmenovaná i hodnotitelem žádostí o dotace. Získala za svo-
ji práci prestižní ocenění: ČESKÁ PODNIKATELKA ROKU 2019. Jako stěžej-
ní referenci firmy společnosti Grant Consulting lze uvést 97% úspěšnost 
podaných žádostí. Dalším důležitým projektem generální ředitelky a členky 
představenstva společnosti, Kateřiny Procházkové, je crowdfundingový pro-
jekt www.penizeproprojekt.cz, který doplňuje dotace. Ten, kdo nedosáhne na 
dotace, může sáhnout na finanční podporu touto cestou.
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Přerod a nový život umělecké  
a eventové agentury Devět měsíců

„Březnem tohoto roku se situace kolem eventů 
změnila zcela zásadně. Nicméně po prvotním zdě-
šení a postupné ztrátě asi 95 % zakázek jsme nako-
nec z krize vyšli silnější než kdy dřív,” říká Ondřej 
Bárta

„Po dvanácti letech nepřetržitého růstu přišla 
pandemie a s ní nečekaná studená sprcha. A také 
lekce pokory. Situace nás přinutila hledat nové pří-
ležitosti a vrátit se na začátek mé profesní kariéry. 
Zreorganizovali jsme firmu, vybudovali jsme nový 
tým, zásadně jsme rozšířili naše zaměření a změnili 
pohled na našeho klíčového zákazníka. Karty, na 

které jsme vsadili, se ukázaly být správné. V rámci 
změny komunikace firmy si uvědomujeme i nezbyt-
ný obrat v našem myšlení. Nejlépe to vystihuje náš 
nový slogan: z původního „Nejlepší firemní akce se 
rodí u nás“ se stalo „Zrozeno pro vás…“.

Co vás tedy vlastně teď živí?
Po letech, kdy jsme oblasti našeho zájmu po-

stupně stmelovali do jedné velké agentury, jsme se 
teď vydali cestou diverzifikace rizik. Nejdřív jsme 
se museli smířit s tím, že umělecká činnost a event 
marketing budou zřejmě několik dalších let minorit-

ní. To bylo asi nejhorší, protože to bylo něco, na čem 
jsme poctivě 12 let pracovali. 

V současné době je naší hlavní činnosti výroba 
ochranných pomůcek, především jednorázových 
oděvů z netkané textilie a kvalitních bavlněných 
roušek. Všemu vévodí náš e-shop www.admsafety.
cz s kvalitními ochrannými pomůckami, které jsou 
v naprosté většině od českých či evropských výrob-
ců. Zároveň se snažíme zákazníky edukovat v pro-
blematice materiálů a kvalitě nabízeného zboží. Ne-
jde nám jen o to prodat, ale i kultivovat tuzemský 
trh a očistit jej od nepoctivců a pouhých překupní-
ků, kteří nedrží žádné zboží skladem, neznají mate-
riály ani produkty. 

Začali jsme také více propagovat nabídku pronájmu 
našich atrakcí a technického vybavení v rámci pro-
jektů www.atrakce-zlin.cz a www.svatbymorava.cz. 
Na rozšíření zaměření se připravuje i dlouholetý pro-
jekt – www.budvevate.cz. Rozjíždíme nové e-shopy 
www.jsmebio.cz a www.mujkoktejl.cz, které, dou-
fám, budou rozdávat radost koncovým zákazníkům 
už během letošních Vánoc. 

A pak je tu náš starý vinohrad, „projekt“, který 
je pro nás spíše dlouholetou výzvou. Začali jsme 
hospodařit na téměř hektaru vlastních pozemků 
v malé obci Karlín na Moravě (poblíž Kyjova), v ma-
lebné oblasti Moravského Toskánska. Zde peču-
jeme o ovocné stromy, zakládáme bylinkové pole 
a v letošním roce jsme po 50leté pauze navázali na 
rodinnou tradici pěstování vína: v místě původního 
pradědečkova vinohradu jsme vybudovali drátěnku 
z akátových kůlů a zasadili jsme odrůdy Cabernet 
Cortis a Bronner. 

Jak tyto zásadní změny začaly?
Ze dne na den bylo všechno jinak… Dokonce 

jsem vytočil číslo na brigádu do jednoho obchodní-
ho řetězce… Naštěstí jsem se nedovolal. Zato jsem 
se dovolal jednomu z našich stálých klientů s dota-
zem, zda by pro mě neměli nějakou práci. A tam se 
mě zeptali, jestli nevím o někom, kdo by jim ušil pár 
bavlněných roušek…

Protože jsem před založením agentury pracoval 
několik let v oboru ochranných pomůcek a v rámci 
regionu jsem znal výrobce různých materiálů, šicí 
dílny a obor vůbec, se slovy „volno se ruší“ jsem za-
volal našemu moderátorovi Marku Tomanovi, kte-
rý má podobně akční náturu jako já. Vybral jsem 
poslední peníze z firemního i soukromého účtu 
a během 36 hodin jsme kontaktovali a osobně objeli 
výrobce materiálů i šicí dílny, nakoupili jsme kilo-
metry nití, keprovek, látky, gumiček a začali jsme 
s výrobou. Během 72 hodin jsme dodávali naše prv-
ní výrobky do obcí po celé republice. 

Od rána do večera jsme seděli na telefonu nebo 
za volantem, ráno jsme sháněli a vyzvedávali nedo-
statkový materiál, dopoledne jej rozváželi po dílnách 
a večer vyzvedávali hotové výrobky, balili je a vozili 
na poštu. Během týdne pro nás šila „půlka regionu“. 
Vyklidili jsme kancelář a část skladu hudební apa-
ratury, kam jsme instalovali provizorní řezací stůl 
s improvizovanou odvíječkou látky, a začali jsme 
materiál připravovat u nás. Kolegové, kteří dosud nic 
podobného nedělali, se najednou změnili ve švadle-
ny, závozníky, skladníky, kontrolory kvality… prostě 
v kohokoli bylo třeba. Nejvíc mě na tom těší, že jsme 
dali práci desítkám žen po celém regionu, které v tu 
chvíli přišly o svoje dosavadní zaměstnání. Chodili 
a chodí k nám na brigády umělci, kteří teď nemůžou 
koncertovat, a dobré vztahy, které jsme v branži za 
léta navázaly, se teď zúročily i ve spolupráci s jinými 
agenturami. Například hned v prvních dnech mi vo-
lal několikanásobný Guinnessův rekordman v bubli-
nové show Matěj Kodeš. Na naši novinku, že jsme 
přešli na šití roušek, reagoval sdělením, že u nich 
zase výrobu bublifuků zaměnili za výrobu dezinfekč-
ních gelů. A už to bylo – další spolupráce s někým, 
kdo se stejně jako já rozhodl nefňukat nad nečeka-
nými ranami osudu, ale naopak je vzít jako výzvu. 

Každý týden jsme tak začali přidávat nové pro-
dukty jak vlastní výroby, tak ostatních tuzemských 

výrobců. Od začátku jsem měl jasno, že nepůjdeme 
rychlou a snadnou cestou přeprodeje nekvalitního 
zboží z Číny. Takže i když v prvních týdnech občas 
padaly výtky, že hyenisticky vyděláváme na stra-
chu, mohl jsem s čistým svědomím kontrovat, že 
pracujeme vlastníma rukama. Že na trh dodáváme 
chybějící zboží, u nějž důsledně dbáme na kvalitu. 
Že dáváme práci lidem z regionu a kolegům z bran-
že. Že živíme rodiny, které za nás nikdo jiný živit 
nebude… Myslím, že se to podařilo a že jsme si vel-
mi brzo vybudovali dobré jméno a získali důvěru 
klientů z řad sociálních služeb a zdravotnictví.

A co vaši kolegové?
Naši zaměstnanci a kolegové byli naprosto per-

fektní. Ne každému by se chtělo přistoupit na tak-
to zásadní změnu profese. Bez nich by to ale nešlo. 
Dokonce jsme náš tým rozšířili a mám ještě další 
plány… Snažím se jim dávat najevo svůj vděk a pod-
pořit je, když potřebují. Protože je naše práce teď 
opravdu náročná a nezřídka se dost nadřeme. Sám 
se jim snažím jít příkladem, aby viděli, že jen „ne-
kecám od stolu“ a že to dává smysl. A je jen na nás, 
jestli to zvládneme.

Jaká je vaše strategie?
Vždycky jsem k životu přistupoval tak, že se pra-

cuje, když je práce, ne když se chce, protože pak už 
by třeba nemusela být. Nikdy jsem nebyl bez práce 
a všechno, co jsem kdy dělal, mě něčemu naučilo 
a později se mi to hodilo. Nikdy jsem kvůli práci 
nechodil po kávičkách, nenosil do firem dárky a po-
bídky. Vždy jsem věřil, že stačí, když svoje řemeslo 
budu dělat poctivě (i služby jsou řemeslo, když je 
člověk dělá poctivě). Žádné dotace, žádné čerpání 
fondů. Nejsem zkrátka stavěný na natahování ruky. 
Takže v současné situaci nezbylo než se poctivě vrá-
tit na začátek a „odmakat“ si to vlastníma rukama, 
s pokorou a chutí dokázat něco nového. Od března 
jsem na sobě neměl oblek, zato pravidelně chodím 
v oblečení špinavém od přehazování kartonů se 
zbožím nebo od hlíny z vinohradu. Když ale večer 
přijdu domů, můžu se na sebe s čistým svědomím 
podívat do zrcadla a říct, že jsem se postaral o rodi-
nu i o zaměstnance a jejich rodiny. S vědomím, že 
i kdyby to skončilo neúspěchem, udělal jsem všech-
no, co se dalo, a nikomu jsem nezůstal nic dlužen.

Vidíte na současné době něco pozitivního?
Jistě, v každém čase jde najít něco pozitivního. 

Například mám po dlouhých letech čas užít si ro-
dinu. Uvědomil jsem si, jak je důležité mít oporu 
ve své ženě. Poznal jsem, co to jsou volné víkendy. 
Měl jsem prostor konečně se víc věnovat i svému 
koníčku a úspěšně jsem složil zkoušky na černý pás 
v JIU - JITSU ve zlínském oddílu Watashi Tachi No. 
Po pracovní stránce je podle mě každá krize příleži-
tostí vytvořit něco nového. Je to prostor pro realizaci 
nových myšlenek.

A co vaše vize do budoucna?
Je mi celkem jedno, jestli budeme malá, střední 

či velká firma, dělat jeden, nebo sto oborů. Důleži-
té pro mě je dělat svou práci poctivě. Dělat ji tak, 
abych mohl být hrdý ne na to, že jsem udělal jedno-
rázový kšeft za hromadu peněz, ale na to, že se naši 
zákazníci vracejí. Chci přicházet s vlastními pro-
dukty a službami, se zajímavými novinkami a ná-
pady. Nemusí se podařit vše, ale musím vědět, že 
jsem pro to udělal vše. Ale hlavně musí mně i mým 
kolegům naše práce dělat radost.

www.devetmesicu.com

V prvním vydání našeho časopisu jsme uveřejnili článek o umělecké a eventové agentuře Devět měsíců, která úspěšně 
realizovala kompletní portfolio akcí od plesů, přes konference, dětské či rodinné dny, dny otevřených dveří až po večír-
ky a další akce, jejichž výčet by byl opravdu široký.

Nabízela kompletní nabídku několika desítek programů, zábavných atrakcí či položek technického vybavení, které 
byly jejich vlastní a byla tak schopna realizovat většinu akcí bez nutnosti překupu. Klientům tím šetřila nemalé finanční 
prostředky. Služby a event marketing se snažila dělat jako poctivé řemeslo. Již svým českým, dobře zapamatovatel-
ným názvem chtěla agentura vyjádřit svůj tehdejší slogan “Nejlepší firemní akce se rodí u nás”. Pak udeřil koronavir 
a obor event marketingu se dostal do hluboké krize. Otázky jak současná situace ovlivnila fungování této umělecké 
a eventové agentury a jak se s úpadkem oboru poprala jsme položili jejímu majiteli Ondřeji Bártovi.
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CiaoSpritz.cz

Ciao Spritz a led. Nic víc!
Nový osvěžující italský drink 

Novinka, která by neměla zůstat utajena těm, 
kteří milují kvalitní nápoje. Originální, osvěžující 
a lahodný drink Ciao Spritz je vyroben podle pů-
vodní receptury z hroznů odrůdy Glera, doplněné 
přírodními bylinnými aromaty. Díky složení z nej-
kvalitnějších přísad tento stoprocentně italský ape-
ritiv rozvine ihned po otevření dokonalou a plnou 
hořkosladkou chuť, kterou můžete umocnit několi-
ka kostkami ledu, plátkem pomeranče nebo olivou.

Drink CiaoSpritz je namíchán z nejvybranějších 
přísad v ideálním poměru přímo v lahvi tak, že jej 
stačí pouze vychladit, otevřít a podávat. Nemusíte 
přidávat žádné další přísady, a přesto si užijete poži-
tek z chuťově vynikajícího koktejlu.

Pozvěte přátele nebo si vychutnejte romantické 
posezení ve dvou se sklenicí naplněnou lahodným 
drinkem CiaoSpritz. Jeho oranžová barva s odlesky 
slunečních paprsků v kombinaci s elegantní chutí 
hořkosladkých tónů a tropickým ovocným aroma 
přispěje k příjemné a nezapomenutelné atmosféře 
nejen slunečných dnů.

„Výroba designových potřeb pro Vaše kočičí mi-
láčky nás především baví a věříme, že se naše radost 
a nadšení přenese do Vašich domácností skrze ori-
ginální, designový a kvalitní český výrobek,“ říká 
Jaroslav Sekera, majitel společnosti GRAFFIS stu-
dio s.r.o. „Jsme rodinná firma a v oblasti zakázkové 
výroby fungujeme již více jak 20 let. Postupně jsme 
rozšiřovali naše vlastní výrobní portfolio a k zave-
deným grafickým, tiskovým a reklamním službám 
jsme přidávali další technologické možnosti, které 
jsme dokázali nabídnout přímo v naší firmě.

Dlouhá léta usilovně pracujeme, sníme, vymýšlíme 
a bavíme se. Práce je nám opravdu koníčkem a proto 
jsme před 2 lety začali tvořit náš vlastní velký projekt, 
jehož představení by vydalo zřejmě na celou knihu… 
Nyní bychom Vám chtěli představit jednu z prvních 
fází, se kterou se vydáváme vstříc novým výzvám 
a přímo ke koncovému zákazníkovi. Název značky 
“Hravá kočka” přímo koresponduje s nabídkou, která 
je právě pro mazlíčky, především z řad kočiček.“ 

Kartonová škrabadla, kterým kočky 
prostě neodolají! Tlapku na to!
Karton je prostě přirozeně neodolatelný. Díky své struktuře, dřevitému původu 
a pocitu tepla láká kočky ať už jako škrabátko, pelíšek nebo útočiště pro různé 
kočkoviny. Díky vysoké odolnosti tak výborně stimuluje potřebu protahování 
drápků a zároveň skvěle obohatí Vaši domácnost jako designový doplněk.
S projektem Hravá kočka přichází český výrobce s cílem vyrábět co nejkva-
litnější produkty pro čtyřnohé miláčky. Všechno si navrhují a testují sami, od 
designu až po finální výstup. Každý výrobek zpracovávají jednotlivě a ručně, 
jedině tak totiž mohou dosáhnout požadovaných hodnot kvality.

Koktejl s dlouhou historií
Historie Spritzu se začala psát v 19. století bě-

hem období habsburské nadvlády v Benátsku. Teh-
dejším zvykem bylo dát si před jídlem skleničku 
prosecca s likérem bitter. Vojákům a diplomatům 
habsburské říše vadil vysoký obsah alkoholu v míst-
ních vínech, a proto se dožadovali jeho ředění. Při 
zvolání „Spritzen“ hostinský jejich víno naředil 
vodou nebo likérem bitter. Ve dvacátém století se 
rozšířilo používání sodové vody, což dalo vzniknout 
receptu na koktejl Spritz. Voda s bublinkami přidala 
do té doby neperlivému náboji tu správnou jiskru.

obsah alkoholu:  
6,8 %

balení:
• 0,2l
• 0,75l
• 20l KeyKeg  
 a polykeg

Žádejte u obchodního zástupce Bidfood, nebo objednávejte na:

Designová škrabadla pro kočky

Kočky + karton = láska na celý život
„Všechny naše výrobky jsou ryze českého půvo-

du,“ uvádí Jaroslav Sekera, „a jsou vytvářené pře-
vážně ručně přímo u nás v dílně. Jsou zdravotně 
nezávadné, bezpečné pro kočky a 100% ekologicky 
udržitelné. Naše kartonové výrobky jsou velmi odol-
né, z pečlivě vybraného materiálu (který udrží i do-
spělého člověka) a některé typy je tak možné využít 
i jako stoličku, sedátko nebo malý stolek. Jako jednu 
z prvních sekcí jsme na našem e-shopu představili 
výrobu kartonových škrabadel pro kočky, v druhé 
fázi jsme přidali kartonové domečky a aktuálně fi-
nišujeme na uvedení pelíšků, nástěnných systémů 
a stromových škrabadel v kombinaci karton-dřevo.“ 

Testováno kočkami pro kočky
„Protože jsme sami velcí kočkaři, věnujeme jak 

vývoji, tak samotné výrobě maximální péči a píli. 
Tvary vycházejí z našich zkušeností s kočkami, 
zároveň působí jako designový doplněk v domác-

nostech. Testování výrobků jsme prováděli více jak 
rok a vše jsme zkoušeli ve skutečných podmínkách 
u nás i našich přátel,“ prozrazuje majitel. 

„Bylo velice povzbuzující vidět a slyšet, jaký 
ohlas naše výrobky měly. S ještě větším elánem 
jsme se tedy pustili do pořádné práce a nyní je to tu, 
spustili jsme prodej a věříme, že design, kvalita, čes-
ká výroba, dílenské zpracování, které dává každé-
mu výrobku vlastní duši, bude tvořit úspěšný celek, 
který potěší mazlíčka i páníčka.“ 

Můžete si zvolit vlastní design
„Kartonová škrabadla různých tvarů doplňují 

potištěné boky designem, který si může zákazník 
vybrat. Máme připravenou i možnost vlastního za-
dání grafiky, kdy si klient pošle svou grafiku, fotku, 
text, prostě to, co by se mu líbilo mít na výrobku, 
a my mu jeho vybraný kousek doplníme jeho vlast-
ním motivem.“

Každý z výrobků má vždy svého stavitele
„Každý v naší dílně pracuje a hlídá daný produkt, 

který vlastnoručně sestaví díl po dílu, dodá mu fi-
nální vzhled a duši, zabalí a odešle zákazníkovi 
s poděkováním a úsměvem. Jsme vždy rádi, pokud 
nám klienti napíšou své veselé zážitky s našimi vý-
robky. Následná komunikace, sdílení zážitků a zku-
šeností nás motivuje a posunuje dál.“

A na co dalšího se kočky mohou těšit?
„Jako další hračku jsme připravili systém karto-

nových kočičích domečků. Chtěli jsme na český trh 
přijít s něčím novým, neokoukaným a zároveň jsme 
stále chtěli držet naší hravou vizi - dělat zábavný 
kartonový doplňkový nábytek pro kočky udržitel-
ným a 100% recyklovatelným způsobem,“ vysvětlu-
je Jaroslav a dále prozrazuje: „V blízké době bychom 
také rádi představili pelíšky z kartonu, opět v růz-
ných tvarech a provedeních. Na výběr budou i měk-
ké polštářky s vlastním motivem. Stejně tak budeme 
otevírat sekci velkých škrabadel, kdy si bude moci 
zákazník sestavit kartonovou prolézačku tvořenou 
opět odolným kartonem příjemně doplněným dře-
věnými prvky. Zajímavý bude také systém na zeď, 
kdy formou policových sestav může klient vytvořit 
velmi zajímavý doplněk a vytvořit tak útulné a zá-
roveň designové místo pro jeho zvířecího miláčka.“

Jak praví staré české přísloví:
,,Dej kočce pamlsek a bude Ti vděčná 
hodinu. Kup kočce kartonové škrabadlo 
a bude Ti vděčná celý život." 

Vaše dílna
Hravá Kočka
by GRAFFIS studio s.r.o.
Chvatěruby 202
278 01 Chvatěruby
(Kralupy nad Vltavou)
+420 228 226 796
info@hravakocka.cz
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„Z lásky
k příští
generaci“

První česká značka na Apple.com

Jelikož nyní nemohou probíhat klasická setkání 
a doba si žádá své, v průběhu posledních měsíců 
jsme pracovali na networkingovém klubu Simply 
Business Online.

V online platformě Simply Business Online na-
leznete Kalendář se zajímavými událostmi: online 
networkingové akce participujících podnikatel-
ských klubů, vzdělávací webináře, můžete také 
na takovou událost upozornit ostatní členy klubu, 
popř. svůj webinář pořádat. 

Tematicky zaměřená Fóra vám mohou pomo-
ci s řešením problémů, ať již z oblasti daní, práva, 

zdraví, poptávkové fórum je zde pro doporučení 
ostatních členů klubu, když poptáváte konkrétní 
službu apod. Naleznete zde rady odborníků jak po-
stupovat, je zde možnost, že podobné situace již ře-
šil někdo před vámi. Na platformě můžete pořádat 
svůj vlastní Online networking nebo se k jiné skupi-
ně networkerů připojit. 

Prostřednictvím Bonus klubu Simply Business 
Online můžete využívat exkluzivní programy part-
nerů, např. využít exkluzivní ceny na videomedai-
lonky, které jsou pro vaši prezentaci v této době 
velmi efektivní, taktéž využít exkluzivní cenu na 

prémiový produkt Fit Komplex, který se postará 
o zlepšení vaši imunity, k listopadovým registracím 
je pro vás připravený dárek od partnera projektu 
v podobě poukazu na Fototerapii aj. 

Jelikož jsme na začátku online komunity, máme 
pro vás zvýhodněnou cenu! Při registraci zadejte 
kód, který naleznete u registračního formuláře na: 
https://web.simply-business.cz/simply-business-on-
line/ Zde naleznete také další informace ke Klubu. 

Pojďme růst společně. 

První česká značka na Apple.com
„Je až neuvěřitelné, jak čas letí - zdá se nám to 

jako včera, kdy jsme si lámali hlavy nad tím, jak ele-
gantně zabránit odírání hran zbrusu nového iPho-
ne 5,“ říká Daniel Piterák. „Psal se rok 2013 a od té 
doby se nám podařilo stát se první českou značkou, 
co byla v oficiálním eshopu Apple.com, a rozšířit 

produktovou řadu o tašky, obaly na notebooky, 
opasky, rukavice, řemínky na Apple Watch nebo 
třeba nově dámskou kolekci.”

Jak to celé začalo?
„Na počátku roku 2013 stála zdánlivě jednodu-

chá otázka: jak zařídit, aby se nepoškrábaly hrany 

mého iPhone 5?“ vypráví příběh značky Danny P., 
autor myšlenky. „Klasický kryt nepřipadal v úvahu. 
Na to je design iPhonu až moc atraktivní a byla by 
škoda jej schovávat za kus plastu. Začal jsem pro-
to hledat alternativní řešení a došlo mi, že jsou dvě 
věci, které nosím neustále u sebe - iPhone a peně-
ženku. Tak proč si nekoupit peněženku, do které 
dám kromě platebních karet a hotovosti i svůj te-
lefon? Hledal jsem všude možně, ale bezvýsledně. 
Rozhodl jsem se, že to nejlepší, co můžu udělat, je 
vyrobit si koženou peněženku s obalem na iPhone 
“vlastníma rukama”.“

Od prvního prototypu až na Apple.com
„Odrazil jsem se od základních náčrtů a první 

prototyp vytvořil s pomocí papíru a sešívačky. Měl 
jsem jasnou představu o konstrukci peněženky, 
materiálech i barvách, ale ty malé detaily dělají vý-
sledný rozdíl. Oslovil jsem tedy kamaráda Lukáše 
Vondráčka - designera a architekta v jedné osobě. 
Koncept kožené peněženky se mu tak zalíbil, že 
jsme na projektu okamžitě začali pracovat společně.

Dbáme na kvalitní zpracování, promyšlený de-
sign a prémiové materiály, aby naše výrobky dělaly 
radost spoustu let, protože tak to máme rádi. Všech-
ny produkty si sami navrhujeme a vyrábíme tady 
v Česku. Takže kromě krásného produktu podporu-
jeme i české řemeslo, což je hodně důležité,” zdů-
razňuje Daniel. Sázka na kvalitu a design se vypla-
tila a značku dostala jako první z Česka na Apple 
Store v USA a Evropě.

Letošní rok byl pro podnikatelská setkání Simply Business velmi turbulentní, po 
zrušených jarních setkáních v Praze i Brně proběhlo v omezené účasti zářijové setkání 
v Brně a říjnová Praha byla opět zrušena díky současné situaci s Covid19. Setkání pod-
nikatelů & manažerů jsou tady pro všechny, kteří hledají nové obchodní partnery, ob-
chodní příležitosti, přejí si sdílet své poznatky a zkušenosti, zajímají se o to, co nového 
se děje na trhu i v jednotlivých oborech, chtějí získávat informace od kolegů, kteří 
pracují se stejnou klientelou, a inspirovat ty, kteří mají podnikatelskou dráhu složitější 
nebo právě s podnikáním začínají. 

Networkingový klub  
Simply Business Online

Profesionální práce českých mistrů, perfektní a promyšlený design do poslední nitky, 
jednoduše poctivé výrobky, které si na nic nehrají. To je Danny P.

www.DannyPstyle.cz

Za smysluplnou a užitečnou myšlenkou mít 
všechny čisticí prostředky v jednom 100% přírod-
ním koncentrátu stojí jednatelka firmy IveHale s.r.o. 
- Iveta Halešová. 

Po mnoha letech budování zahraničních firem, 
ke kterým patřily světové značky, jako je Tupper-
ware, Pierre Lang nebo švýcarská revoluční kos-
metika O-PUR, toužila vybudovat českou firmu 
s českým produktem, případně propojovat některé 
české firmy. Využila zkušenosti nasbírané v pozici 
Franchise managera ve firmě Coutrylife, studium 
Institutu zdravého životního stylu a zkušenosti vý-
robce - vizionáře. 

Jak uzrávala moje láska k přírodě
„Zdravý životní styl a ekologie jsou pro mne slova 

denního významu,“ vypráví Iveta Halešová. „Moje 
dětství se odehrávalo v přírodě s kamarády, dospí-
vání na trampech a nyní jsem ráda v horách. Právě 
tam člověk přemýšlí, kolik přírody ještě zůstane 
pro naše potomky. Neustále jsem hledala něco – 
produkt, který by alespoň drobným dílem přírodě 
ulehčil a nám spotřebitelům pomohl. Nemůžeme se 
zcela vrátit zpět, ale můžeme využívat rozumně pří-
rodní zdroje, které mají schopnost se regenerovat, 
růst v souladu s jejich nastavením.

Každá domácnost se potřebuje udržovat v čistotě 
– je to náš domov, oáza klidu a pokoje, kde se mají 
její členové cítit dobře a bezpečně. Jsou to plochy – 
povrchy, kterých se dotýkáme nejvíce. Kůže je náš 
největší orgán, jímž vnímáme své okolí a je neméně 
důležité dotýkat se povrchů, které nejsou ošetřeny 
chemickým přípravkem,“ vysvětluje Iveta Halešová 
fakta vedoucí ke vzniku jejího produktu.„Již naši 
předkové využívali bylinné výluhy a soli k přípravě 
různých čističů, které by nijak razantně nepoškozo-
valy okolí.“ 

Máme řešení, které je TRVALÉ,  
EKOLOGICKÉ A ODBOURATELNÉ = T-E-O 

“Vášeň pro kvalitu” se povedlo autorce myšlenky 
přenést i do tak triviální věci, jako je čisticí prostře-
dek pro úklid domácnosti či provozu. Uvedla na trh 
100% přírodní koncentrát složený z minerálních 
solí, přírodních olejů a vody. Není potřeba zahlco-
vat přírodu množstvím plastových jednorázových 
obalů – proto T-E-O produkuje pouze několik málo 
balení, které lze opětovně používat. Koncentrát 
stačí zředit měkkou vodou a lze omývat ovoce a ze-
leninu nebo i dětské hračky. 250 ml koncentrátu 
odpovídá 7,5 l běžného čisticího prostředku. Těchto 
250 ml pokryje celkovou spotřebu úklidových pro-
středků na jeden měsíc pro jednu domácnost. Stačí 
jedna malá lahvička! 

„Naším cílem je naučit spotřebitele nenakupo-
vat vodou ředěné čističe ve velkých plastových 
baleních, ale zakoupit si silný přírodní koncentrát 
v malém balení a naředit si doma čistič do rozpra-
šovače,“ vysvětluje promyšlené vize T-E-O jeho za-
kladatelka. 

Naučit zákazníky kupovat jeden koncent-
rovaný prostředek na veškerý úklid

Čisticí koncentrát T-E-O neobsahuje žádné che-
mické příměsi ani stabilizátory. Unikátní kombi-
nace přírodních olejů tepelně upravených mine-
rálních solí a vody účinně odstraňuje nečistoty 
a bakterie z hloubky povrchu. Zanechává mikro-

film, který plochy dlouhodobě chrání a ošetřuje. 
Díky přírodním saponinům a tenzidům i před bílko-
vinovým znečištěním.

Lze používat na všechny druhy podlahových po-
vrchů, nábytek, koberce, textil, koupelny, ale i na 
omývaní ovoce, zeleniny a dětských hraček. I moto-
risté ocení jeho jedinečné vlastnosti při čištění in-
teriéru i kapoty nebo motoru svých vozů. Součástí 
nabídky jsou i nádobky s rozprašovačem či dávko-
vačem, které jsou doporučovány opakovaně použí-
vat. T-E-O je zcela bezpečný, nehrozí žádná otrava 
či alergie. Lze ho používat i v kombinaci s přírodní 
čističkou. Vůně esenciálního oleje levandule navodí 
příjemnou a uklidňující atmosféru domova. 

Jsme česká firma, která spolupracuje 
a podporuje další české firmy! 

Z lásky k příští generaci … chceme společně 
udržet přírodu!

Výrobce T-E-O nenabízí celou řadu čisticích prostředků v různých baleních. Nabízí pouze jeden, který má všestran-
né využití. T-E-O je Trvale Ekologicky Odbouratelný koncentrát, kterým lze velmi účinně čistit všechny povrchy. Díky 
svému složení a balení nezatěžuje přírodu a do spodních vod se nedostávají žádné stopy chemických sloučenin.
T-E-O by se měl stát součástí každé domácnosti. Jeho ambicí je stát se vaším úklidovým průvodcem s minimálním 
nákladem a maximálním využitím!

www.t-e-o.cz
tel.: 602 793 564 

e-mail: kontakt@t-e-o.cz

„Z lásky
k příští
generaci“
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Představujeme Ze života značek

Značka 
TECE si své 
zákazníky  
již našla

Jaká je historie značky v České republice?
Na český a slovenský trh jsme vstoupili na kon-

ci roku 2010. V příštím roce budeme slavit krásné 
výročí, které potvrzuje náš úspěšný start. Během té 
doby se nám podařilo zavést řadu výjimečných pro-
duktů, na což jsme po právu pyšní. 

Čím jste si své zákazníky získali?
V roce 2010 byly karty na trhu rozdané. Firmy 

etablované. Ale přesto tam chyběla značka, která by 

posunula trh někam jinam. Výrobky byly technic-
ké. Lepší i horší. Řešila se pouze cena a kvalita. My 
jsme přišli s vysokou kvalitou, ale hlavně jedineč-
ným designem. Nabídli jsme uživatelům něco, co 
jiní přehlíželi. A když se za 10 let ohlédnu, vidím, že 
jsme donutili k reakcím i naše konkurenty. Někteří 
se snaží kopírovat naši cestu. 

Pomáhá vám to, že jste německá značka?
Myslím si, že ano. Náš vývoj je nezávislý. Myslí-

me globálně a odpovědně. Nejsme vlekem za lídry 
trhu. Určujeme trend a věřím, že v podvědomí lidí 
nám původ pomáhá. I když jsem patriot a Čechoslo-
vák, tak i já dokážu ocenit německou kvalitu a smy-
sl pro detail.

Co dalšího vám v první desetiletce pomohlo?
Těch věcí a situací bylo mnoho. Vzpomínám na 

všechny zaměstnance, kteří se naší firmou protočili 

a zanechali zde svoji stopu. Ale největší dík patří na-
šim obchodním parterům. Bez jejich spolupráce ne-
lze úspěchu dosáhnout. Oni jsou dynamikou trhu, 
kterého my jsme součástí. 

Aleš Daniel, jednatel TECE Česká republika, s.r.o.

Staň se součástí unikátního  
PANTIESKY KLUBu!

PANTIESKY KLUB Tě bude hýčkat, překvapovat, 
bavit a dělat radost. Je plný nápadů, designu, barev 
a originality. Podporuje české firmy, pomáhá a při-
spívá na charitu. Fandí udržitelnosti a eko/bio kva-
litě. Věříme, že jedinou cestou, jak odvést skvělou 
práci, je dělat ji s láskou. Pro Tebe. Do budoucna by-
chom rády naše kolekce rozšiřovaly a rozvíjely o dal-
ší udržitelné kousky, které se Ti budou fajn nosit.

Členství v PANTIESKY KLUBu můžeš koupit či 
darovat a vybrat si můžeš ze 4 možností členství a to 
na 3, 6, 9 nebo 12 měsíců. Originální kalhotky s je-
dinečným designem tě překvapí každý měsíc ve tvé 
schránce. Dopředu nikdy nevíš, jaké PANTIESKY 
ti doručíme, protože každý měsíc rozšiřujeme 
PANTIESKOVOU KOLEKCI o nový design kalho-
tek. Díky členství můžeš měnit své údaje - velikost, 
typ, doručovací adresu a budeš jako první získávat 

informace o speciálních nabídkách. Navíc z kaž-
dých PANTIESEK přispěješ 5 Kč na charitu! Komu, 
o tom rozhodneš jen ty.

A teď něco o samotných PANTIESKÁCH 
- originální, jedinečné, designové kalhotky
-  populární BRAZILKY nebo oblíbená TANGA
- ve velikostech XS, S, M, L, XL
- ručně vyrobené a navržené s láskou 
 v České republice dle originálních střihů
- složené z 92 % bambusu, 8 % elastanu 
 a krásné vlastní krajky:
-  vlastní certifikát OEKO-TEX Standard 100
- vyrobené pouze ze zdravotně  
 nezávadných materiálů
-  z úžasně jemné a příjemné bambusové viskózy, 
 která má antibakteriální, antialergické vlastnosti 
 a je vysoce prodyšná
-  osobně balené a dodávané v EKO balení

Staň se součástí PANTIESKY KLUBu, 
více informací najdeš na www.pantiesky.cz.

Společnost TECE patří mezi přední ev-
ropské výrobce instalačních a sanitár-
ních systémů. Na území ČR a SR působí 
prostřednictvím své dceřiné společnosti 
TECE Česká republika. Nosný sortiment 
firmy tvoří předstěnové instalační sys-
témy, potrubní systémy pro rozvody vody 
a vytápění, výrobky z oblasti sanitární te-
chniky a odvodňovací systémy. 

Unikátní PANTIESKY KLUB nabízí originální, jedinečné, designové kalhotky Brazilky 
nebo Tanga, navržené a ručně vyrobené s láskou v České republice. Každý měsíc 
jedny kalhotky s originálním designem překvapí ve schránce člena.

PANTIESKY:
originální designové
kalhotky do tvé schránky 

Za PANTIESKAMI
stojí Petra a Katka

Firemní časopis podporuje důvěru ke značce!
Je to médium, které má dostatek prostoru na vysvětlení filozofie firmy vůči zákazníkům i zaměstnancům. 

Je to nejčtenější médium s nejdelším časem udržení pozornosti čtenáře.

Umíme pro Vás vytvářet krásné firemní časopisy!

Zákaznické  |  Zaměstnanecké  |  B2B magazíny

Vymyslíme layout i obsah časopisu, uděláme za Vás redakční práci, graficky si s formou dáme záležet,  
zajistíme tisk i distribuci ke správným rukám. Prostě, uděláme z Vašich zákazníků věrné a přivedeme nové! 

Napište na redakce@pribehyznacek.cz a můžeme Vaši potřebu firemního časopisu probrat!

Tvoříme časopisy 20 let – srdcem, v pohodě a s láskou k řemeslu!


