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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.

Naši vážení a milí čtenáři, 
a máme tu opět advent… období, které s sebou mimo jiné přináší i otázky, 
čím udělat radost svým nejbližším na Vánoce. Každoročně proto slouží 
naše předvánoční vydání hlavně jako inspirace pro marketéry k posled-
ním nákupům firemních vánočních dárků obchodním partnerům nebo 
k zamyšlení, jaké firemní dárky pořídit z marketingového bugetu pro pří-
ští rok. Při výběru značek pro toto vydání jsme ale mysleli také na to, že 
naši čtenáři jsou stále vytíženější a že touto dobou pravděpodobně ještě 
nebudou mít vánoční dárky pro svoje blízké a přátele. 
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, které v současnosti získalo ještě větší 
význam, než jsme si dosud uvědomovali. Symbolicky připíjím na nejkrás-
nější čas v roce, čas plnění přání a na výběr vhodného dárku na základě 
inspirace z našich stran!

Vydavatelka a šéfredaktorka Brands&Stories

Ing. Blanka Bukovská
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V životě nás zasahují různé rány. O to horší jsou ty nečekané a ještě horší, 
když ztratíme blízkého kamaráda, člověka, který nám byl vzorem a opo-
rou ve všech starostech, které s sebou nese život. Takovým byl pro mě 
Mgr. Pavel Borowiec.
Po krátké těžké nemoci zemřel velký člověk, osobnost, vizionář. Byl vy-
davatelem a šéfredaktorem časopisu Pivo, Bier&Ale, organizátorem kon-
ferencí a výstav, autorem Knihy o pivu, zakladatelem České a moravské 
pivovarnické akademie, znalcem a someliérem piva. V pivovarnictví byl 
uznávaným expertem u nás, ale i ve světě. Do Prahy za ním ochotně při-
jížděli největší světoví znalci piva, aby mohli lépe poznat české pivo v če-
pované podobě.
Pro mě znamenal člověka s neuvěřitelným rozhledem, neustálým elánem, 
optimismem, entusiasmem a moudrostí. Vždycky měl dobrou radu, zkuše-
nost, pomoc. Byl to ten kamarád, kterému jsem mohla zavolat, kdykoli mě 
něco tížilo, ať už profesně či soukromě. Naposledy mi konferoval večírek 
k 10. výročí Brands&Stories. 
Skláním velkou poklonu Pavlovi za vše, co v životě udělal, ať už pro pivní 
kulturu, prosazení formátu DVD u nás nebo pro fotbalovou Spartu. A že 
toho opravdu na jednoho člověka nebylo málo! Byl neúnavným bojovní-
kem vždy za dobrou věc. Ale na druhé straně si uměl užívat života.
Budu vzpomínat s úctou a vděkem, neboť pro mě i pro časopis 
Brands&Stories mnohé vykonal. Na tomto světě mi bude chybět. Doufám, 
že tam nahoře vaří dobré pivo, protože Pavel ho ctil. 

Blanka Bukovská

                     www.scanqu i l t . c z
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Pro ty nejnáročnější 
bezzrcadlovka Canon EOS R3 

V hlavní roli rychlost
Fotografové už potvrdí, že převratný vrstvený 

snímač typu CMOS konstrukce BSI o rozlišení 24,1 
megapixelů nabízí bleskurychlé snímání, téměř 
eliminuje pohybové zkreslení a díky mimořádně 
krátkým expozičním časům až 1/64000 sekundy 
pomáhá zachytit i sprintery.

Fotografové, kteří měli možnost fotoaparát vy-
zkoušet, potvrzují, že nejpřekvapivější je odezva 
autofokusu. S ostřením za 0,03 sekundy je EOS R3 

dosud nejrychlejší fotoaparát z řady EOS R. Pětiosá 
interní stabilizace obrazu navíc zlepšuje možnosti 
fotografování a filmování z ruky za pohybu. 

A rychlost potřetí: Při použití elektronické závěr-
ky je možné fotografovat až 30 snímků za sekundu 
při automatické expozici a automatickém ostření se 
sledováním objektu. A to i při snímání do souborů 
RAW a při používání blesku. 

Fotoaparát se dokáže vypořádat i s blikáním svě-
telných zdrojů a nežádoucími efekty této tradiční 
slabiny elektronických závěrek, jako jsou pruhy 
v obraze nebo problémy s podáním barev a expozi-
cí. EOS R3 posouvá laťku ostření za špatných svě-
telných podmínek. Dokáže zaostřit při úrovni osvět-
lení až -7,5 EVi jako jen málo fotoaparátů na trhu. 

Detekce oka, tváře i vozidel
Řada EOS R je vybavena systémem automatic-

kého ostření se zdvojenými fotodiodami Dual Pixel 
CMOS AF II a zdokonaleným algoritmem hloub-
kového učení pro ostření se sledováním objektu 
včetně detekce lidského a zvířecího oka, těla a tváře 
a detekce lidské hlavy u statických snímků i videa. 
R3 však jde vstříc i fotoreportérům motoristického 
sportu. Je vybavený funkcí sledování vozidel včetně 
motocyklů, formulí s otevřeným kokpitem i vozů 
pro závody GT a rallye – s možností priority vozidla 

nebo přilby řidiče. Detekce oka, tváře, hlavy a těla 
je nyní k dispozici ve všech režimech automatické-
ho ostření, podobně jako nová flexibilní zóna, která 
umožňuje zvolit velikost a tvar oblasti ostření. 

Technologie jdou však ještě dál. Pro maximální 
kontrolu nad automatickým ostřením nabízí EOS 
R3 tři různé způsoby výběru ostřicích bodů: ovla-

dač quick smart, precizní multifunkční ovladač 
a instinktivní výběr pohybem oka. Tato průkopnic-
ká, intuitivní metoda přesouvá bod zaostření tam, 
kam směřuje fotografův pohled. V situacích, kdy se 

scéna dynamicky mění, může fotograf instinktivně 
zaostřovat na akci pouhým pohybem oka.

Fotoreportérům v terénu jde nejen o okamžité 
zachycení důležitého momentu, ale také o prompt-
ní předání fotografií do redakce. Díky řadě profe-
sionálních možností připojení včetně vestavěného 
Bluetooth verze 5.0 a Wi-Fi.

Špičkové video
A když je třeba zároveň natočit rozhovor po zá-

pase, EOS R3 nabízí možnost záznamu videa ve 
formátu 6K 60p RAW, který zachytí o 50 % více de-
tailů než rozlišení 4K. U souborů 6K CRM RAW je 

možné následně upravovat expozici a vyvážení bílé 
pro dosažení požadovaného podání. Záznam ve 
formátu 4K až do 60p se převzorkovává z 6K, což 
zaručuje nejvyšší možnou obrazovou kvalitu. EOS 
R3 dokáže natáčet ve 4K při 120p a vytvářet efektní 
zpomalené záběry v rozlišení 4K - obzvlášť u dyna-
mických sportů. Nyní je možné natočit až šest ho-
din běžného videa. 

Někdy je v hlavní roli rychlost. Nová vlajková loď Canonu, bezzrcadlovka Canon EOS R3, nadchne zejména ty, kteří po-
třebují zachytit prchlivou sílu okamžiku: závěrečný bod, gól, emoce během demonstrace, ty, kteří zachycují sportovní 
nebo zpravodajské události. Do nové generace EOS R3 Canon zapracoval podněty od nejnáročnějších světových foto-
grafů, najdete na něm více než stovku vylepšení. EOS R3 je mimořádný fotoaparát se svižnou odezvou.

„Fotoaparát EOS R3 je velmi tichý. 
To je důležité třeba u focení tenisu, 
protože nerušíme sportovce během 

hry. Jako sportovní fotograf pak 
u EOS R3 zvlášť oceňuji ostření,“ říká 
fotograf Pavel Lebeda, který novinku 

společnosti Canon testoval.

Řada R je určena akčním kreativcům, 
se kterými musí jejich technika hlavně 

udržet krok. Ekosystém je postaven 
na širším 54mm bajonetu, který 

zahrnuje jak objektivy navržené přímo 
pro bajonet EOS RF, tak možnost bez 
omezení využít přes adaptér starších 
zrcadlovkových „skel“ s bajonetem 

EOS EF. K hlavním výhodám 
patří blesková výměna informací 
mezi objektivem a fotoaparátem. 

Fotoaparáty řady Canon EOS R 
patří k nejmladším plnoformátovým 

modelům na fotografickém trhu, 
představena byla na podzim 2018. 

www.canon.cz
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individuální inspirace zakomponované 
do luxusních koupelen

Axor je designovou značkou společnosti Hansgrohe SE. Jako progresivní značka této skupiny se AXOR věnuje vývoji 
nezaměnitelných produktů a jejich vysoce kvalitní výrobě. Značka AXOR vyvíjí a vyrábí ikonické objekty pro luxusní kou-
peny a kuchyně. Ve spolupráci se světově proslulými designéry – mimo jiné Philippem Starckem, Antoniem Citterio, 
Jean-Marie Massaudem a Barber Osgerby – tak vznikají produkty AXOR v rozmanitých stylech. Všechny baterie, sprchy 
a doplňky AXOR splňují nejvyšší kvalitativní standardy. AXOR svou kvalifikací dalece přesahující jeho vlastní produkty 
inspiruje a probouzí představivost architektů, interiérových designérů i milovníků designu. Ti spolu se značkou AXOR 
vytváří prostory odrážející jedinečnou osobnost uživatelů.

Značka AXOR také nově představuje další pro-
dukty koupelnové kolekce AXOR One pro umy-
vadlo, vanu a sprchu. Britští designéři Edward 
Barber a Jay Osgerby interpretují známý archetyp 
– pro větší čistotu, lepší funkce a snazší ovládání. 
Zdokonalená technologie Select umožňuje baterii 
nový způsob interakce: zatlačením ovládací jednot-
ky All-in-One dolů se dá voda pustit nebo vypnout, 
otočením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje 
teplota. Ovládání je snadné, intuitivní a vysoce přes-
né – inovativní designový nápad, který charakteri-
zuje celou kolekci. Se svým nadčasovým designem 
a povrchem v chromu, matně černé a dalších exklu-
zivních povrchových úpravách AXOR FinishPlus 
přináší AXOR One vybranou eleganci do každé 
koupelny.

Kolekce AXOR One zahrnující elegantní ar-
chetypy pro umyvadlo, vanu a sprchu se vyzna-
čuje jednotným designovým jazykem se štíhlými 
siluetami, rovnými plochami, měkkými hranami 
a vyváženými proporcemi. Pro ikonické baterie je 
charakteristické lehké zúžení směrem k ohnutým 
výtokům – subtilní detail, který podtrhuje mimo-
řádnou kvalitu designu a výroby. Mechanické ru-
kojeti baterií s technologií Select umožňují přesně 

Na letošním Designbloku značka AXOR doslova 
zazářila, když do koupelny vnesla kus české skle-
něné tradice. S AXOR MyEdition zároveň může mít 
zákazník baterie podle vlastního přání. Neutrální 
montážní destička totiž umožňuje použít na baterii 
individuálně zvolený materiál. „Na konci vývoje 
pak stojí personalizovaný výrobek přinášející inspi-
raci,“ vysvětluje Andreas Diefenbach, hlavní part-
ner studia Phoenix Design se sídlem ve Stuttgartu, 
které stojí za designem kolekce AXOR MyEdition.

Vedoucí oddělení marketingu značky AXOR - 
Anke Sohn ke kolekci uvádí: „Vzpomínka na určité 
setkání, na náladu, zážitek, místo, po kterém touží-
me, nás inspiruje k určitému materiálu, který nám 
zde toto místo připomíná. Tak se kus světa materia-
lizuje ve vzhledu individuální baterie .“

Dalším rozšířením kolekce AXOR MyEdition je 
AXOR MyEdition_Glass Concept. Tímto koncep-
tem chce značka AXPOR nabídnout svým zákaz-
níkům možnost další individualizace v koupelně 

AXOR MyEdition_Glass Concept

„Axor přináší díky svému  
širokému sortimentu skládajícímu se 
z jedinečných designových předmětů a díky 
exkluzivním službám výrobního závodu 
individualitu na nejvyšší úrovni. Například 
speciální úpravy, které luxusní koupelny 
povznáší do vyššího rozměru, nebo způsob 
výroby, který je znakem jedinečnosti, dlouhé 
životnosti a kvality. Řemeslná dovednost 
místo výroby na běžícím páse. To je Axor,“ 

s využitím českého skla v kvalitě Optiwhite jako 
ušlechtilého a hygienického materiálu. Zároveň 
skleněnými plochami poskytuje architektům a de-
signérům novou platformu pro hru s interiérovým 
osvětlením. Peter Olah & Lars Kemper byli oslovení 
jako experti práce se sklem. Díky svým realizacím 
mají výborné kontakty na sklářské dílny v sever-
ních Čechách, kde má sklářské řemeslo tradici již 
po několik století. Sami k inovaci uvádějí: „Všeobec-
ně můžeme říct, že náš design je inspirovaný sta-
rými technologiemi řezání skla pomocí řezů, které 
odrážejí světlo téměř ze všech úhlů. Tato hra svět-
la a odrazů mu dodává vlastnosti diamantu. Na to 
jsme použili nejčistší a nejprůhlednější optické sklo 
bez jakékoliv barvy a bez bublin.“

uvádí
Ladislav Grebec,
jednatel Hansgrohe CS Brno.

AXOR One
nová kolekce baterií
s esencí jednoduchosti

a úsporně pouštět a vypínat vodu a také kontrolovat 
teplotu. Termostatická baterie AXOR One se svými 
velkými, zřetelně označenými tlačítky Select nabízí 
rychlé a přímé přepínání druhu proudu pro sprchu 
nebo vanu; velkoplošná rukojeť termostatické ba-
terie pak intuitivní, ultra přesnou kontrolu teploty 
a množství. Horní a ruční sprchy AXOR One se 
vyznačují monolitickými tvary a inovativním umís-
těním proudů Rain a PowderRain, což se odráží 
v charakteristickém grafickém jazyku hlavice spr-
chy. Showerpipe AXOR One je perfektní kombinací 
All-in-One – horní sprcha, ruční sprcha, sprchová 
tyč a připojení na stěnu. 

„AXOR One v nás vzbuzuje vzpomínku 
na vodu, zároveň ale otevírá novou cestu 
pro ovládání, které je mnohem přesnější 
a ušlechtilé,“

uvádějí ke kolekci
Edward Barber a Jay Osgerby.

www.axor-design.com/cz
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Užijte si svůj smartphone naplno 
s Motorola Ready For 

Dnešní uživatelé chytrých telefonů toho od svých 
zařízení očekávají hodně. Více než nástrojem pro 
komunikaci na cestách se staly centrem informací, 
zábavy a tvorby obsahu. V poslední době se k tomu 
přidalo virtuální spojení, učení a práce z domova. 
Dnešní smartphone musí být připraven na cokoli 
a kdykoli. Představujeme platformu Ready For spo-
lečnosti Motorola, která je navržena tak, aby rozšíři-

la vaše zážitky ze smartphonu. Platforma Ready For 
umožňuje spotřebitelům zajít se smartphonem za 
tradiční hranice videohovorů, her, zábavy a pozved-
nout tyto zážitky tak, aby byly podmanivější a pro-
duktivnější. S přístupem k inovacím zaměřeným na 
zákazníka vyvinula společnost Motorola platformu 
Ready For, která umocňuje každodenní zážitky na 
větších displejích.

Své mobilní hry nyní můžete přenést na velký 
herní monitor stolního počítače s rozlišením QHD 
nebo na velkou obrazovku televizoru a vychutnat si 
zážitek jako na konzoli díky neuvěřitelné rychlosti 
5G a bleskurychlému procesoru, což znamená men-
ší zpoždění a obrovskou dávku adrenalinu. A nejen 
to, můžete aktivovat Moto Gametime, exkluzivní re-
žim Motorola, který automaticky vypne oznámení, 
a dokonce spárovat Bluetooth ovladač pro intuitivní 
hraní na gamepadu.

Když přijde na videohovory – ať už jde o pra-
covní konferenční hovor, virtuální setkání s rodi-
nou nebo soukromý rozhovor s přítelem – můžete 
je také přenést na velkou obrazovku. Po připojení 
k 65" televizoru s rozlišením 4K v obývacím poko-
ji budete mít pocit, že jste přímo v místnosti s tím, 
s kým mluvíte. Díky špičkovému hardwaru kamery 
Motorola můžete dokonce zvolit ultra širokoúhlý 
objektiv, aby se do záběru vešlo více lidí. Nemluvě 
o pokročilém sledování objektů společnosti Motoro-
la, které je v tomto odvětví první, sledující pohyb, 
abyste měli jistotu, že všichni zůstanou v záběru. 
Dokonce můžete používat sadu pracovních aplikací 
a chatu na sociálních sítích i na 14" dotykovém dis-
pleji Lenovo M14, což vám poskytne více prostoru 
pro práci i zábavu.

S novými zařízeními motorola edge20 pro 
a edge20 můžete nyní aktivovat funkci Ready For 
bezdrátově a využívat funkci Ready For PC, která 
nabízí bezproblémový přístup k aplikacím telefonu 
a současně i souborům počítače na stejné obrazov-
ce. Uděláte dvakrát více práce za polovinu času.

Připojte se bezdrátově, kdekoliv
S bezdrátovým připojením Ready For získáte 

výhody rozšířeného mobilního prostředí a zároveň 
budete mít telefon stále po ruce. Pro kompletní zá-
žitek ze stolního počítače můžete telefon a všechny 
jeho aplikace používat na externím monitoru, a do-
konce připojit příslušenství Bluetooth, jako je klá-
vesnice a myš. Udržujte si pořádek na své pracovní 
ploše a mějte přehled o více oknech najednou, mů-
žete dokonce přesouvat soubory mezi zařízeními 
tam a zpět, což vám usnadní multitasking a poskyt-
ne větší přehled o všem, na čem pracujete.

Připravujete se na velkou prezentaci na setkání? 
Nyní už nemusíte složitě hledat ten správný kabel 
k prezentaci. Bezdrátově se připojte k velké obra-
zovce, která má zabudovaný miracast a ovládejte 
obsah z telefonu. Díky bezdrátovému připojení je 
Ready For nejflexibilnějším způsobem, jak přenést 
videohovory a prezentace na velkou obrazovku, 
sedět kdekoli v místnosti a stále používat telefon 
k psaní zpráv přátelům nebo telefonování.

2 operační systémy,  
1 obrazovka s funkcí Ready For PC

Smartphony mají zásadní význam pro zachyce-
ní obsahu, obrázků a videí, které prezentujeme na 
mnoha místech – na sociálních sítích, v prezen-
tacích nebo třeba v dokumentárním filmu. Když 
přijde čas na skutečnou úpravu obsahu těchto for-
mátů, tvůrci obsahu se tradičně spoléhají na výkon 
aplikací pro PC a větší obrazovku. Nyní se díky 
aplikaci Ready For PC můžete vyhnout procesu 
sdílení v několika krocích a snadno zobrazit a sdílet 
obsah na počítači, aby byl proces úprav jednodušší 
než kdykoli předtím. Možnost přístupu k aplikacím 
v telefonu a souborům v počítači na stejné obrazov-
ce znamená, že i oznámení z telefonu jsou snadno 
dostupná, není třeba přepínat mezi zařízeními tam 
a zpět nebo otevírat zbytečné karty.

Pokud upravujete soubory na cestách bez inter-
netu, žádný problém! Pro připojení k aplikaci Rea-

dy For PC použijte data svého mobilního telefonu. 
Jednoduchý proces kliknutí a připojení znamená, 
že nepřijdete o svou tvůrčí inspiraci.

Proměňte svůj smartphone  
na webovou kameru s rozlišením Full HD

Ať už jste bloger, začínající filmový producent 
nebo chcete své týmové schůzky posunout na vyšší 
úroveň, s aplikací Ready For PC můžete svůj chytrý 
telefon proměnit ve webovou kameru s rozlišením 
Full HD. Využijte technologii čtyř pixelů smartpho-
nu, která má 4x vyšší citlivost na slabé světlo a doká-
že okamžitě rozjasnit scénu, je mnohem kvalitnější 
než většina webových kamer a je kompatibilní se 
všemi aplikacemi podporujícími webovou kameru. 
Webová kamera je integrována do systému Ready 
For PC a bez problémů spolupracuje se službami 
videohovorů a platformami sociálních médií pro 
živé vysílání. Oživte své schůzky, streamy a vysílá-
ní volným pohybem po místnosti díky pokročilému 
sledování objektu.

Ready For uvolní sílu vašeho smartphonu a ply-
nule ho propojí s dalšími zařízeními, aby zvýšil váš 
zážitek tam, kde je to nejdůležitější. Uvedení no-
vých bezdrátových a počítačových funkcí platformy 
Ready For je dalším příkladem závazku společnosti 
Motorola poskytovat smysluplné inovace a chytřejší 
technologie pro všechny.

Dostupnost
Jednoduše připojte telefon k jiné obrazovce 

prostřednictvím kabelových, bezdrátových nebo 
počítačových možností. Ready For a Ready For PC 
funguje kabelově i bezdrátově na zařízení motoro-
la edge 20 pro a bezdrátově na zařízení motorola 
edge 20. Majitelé zařízení motorola edge 20 lite mo-
hou vyzkoušet Ready For PC. 

Chcete-li se dozvědět více
o nových zařízeních motorola,
navštivte www.motorola.com

Motorola přenáší mobilní hraní, videokonference a tvorbu obsahu  
na velkou obrazovku, nyní bezdrátově a s možností připojení k PC.
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„Je mnoho z nás, kteří máme hodinky na správné ruce. 
Je však jen špetka z nás, která je má ve svých rukou.“

Kdybyste měla popsat hodinky PRIM z Nového 
Města nad Metují třemi slovy, jaká by to byla?

Tradiční, kvalitní, české.

Jaké hodinky máte dneska na ruce? Jaké 
produktové řady ELTON nabízí svým klientům?

Střídám několik našich modelů, dnes mám svo-
je oblíbené červené „sporty“. Je to letošní novinka. 
Skvělé je na nich to, že se hodí téměř pro každou 
příležitost. 

Produkci máme rozdělenou do několika mode-
lových řad, abychom vyšli vstříc požadavkům růz-
ných zákazníků. Vrcholem naší výroby jsou samo-
zřejmě mechanické hodinky s in-house strojkem. 
Jedná se zejména o ikonické modely, jako je Orlík, 
Diplomat nebo Pavouk. Protože je výroba hodinko-
vého strojku velmi náročná technologicky, časově 
i finančně, nabízíme také hodinky osazené kvalit-

ním švýcarským mechanickým strojkem. Kromě 
toho máme zákazníky, kteří dávají přednost quart-
zovým, tedy bateriovým strojkům. Jsou dostupné 
a nenáročné na údržbu. Specifikem naší nabídky 
jsou limitované edice. Dáváme si na nich velmi zá-
ležet, příprava „limitky“ zabere designérům a kon-
struktérům několik měsíců, občas i déle. Výsledek 
pak ovšem stojí zato. 

Co Vám dělá pracovní radost?
Když vidím spokojené kolegy a nadšené zákaz-

níky. Když se povedou další krásné hodinky nebo 
úspěšná limitovaná edice. Konkrétně mám teď ob-
rovskou radost z leteckých hodinek, na kterých naši 
konstruktéři pracovali skoro dva roky. Je to limito-
vaná edice inspirovaná stíhacím letounem MiG-15. 
Představili jsme ji na podzim na akci na hradeckém 
letišti a bylo úžasné doslova v přímém přenosu vi-

dět, jak byli všichni okamžitě „chycení“ a nepřejí si 
nic jiného než tyto hodinky vlastnit. Všech 115 kusů 
bylo rozebráno během několika dní. To nás motivu-
je a nabíjí.

Některé generace stále vnímají vaši společnost 
jako producenta „lidových hodinek za lidové 
ceny“. Jak je tomu doopravdy? Velké série 
hodinek už přece neděláte, nebo ano?

Doby, kdy byla výroba hodinek PRIM masovou 
záležitostí, jsou už pryč. Segmentu levných hodinek 
dnes vládne Asie. My jsme se vydali jinou cestou 
a nabízíme zákazníkům výjimečné hodinky, vyro-
bené s důrazem na detail, kvalitu, nadčasový design. 
Kousky, které budete chtít jednou předat svým po-
tomkům. Manufakturní způsob výroby neumožňuje 
„chrlit“ tisícové série hodinek, ale dává nám prostor 
přistupovat ke každým hodinkám, ke každému zá-
kazníkovi individuálně. Hodinky PRIM v sobě nesou 
příběhy. Příběhy našich zákazníků, ale také všech za-
městnanců, jejichž rukama při výrobě prošly.

 
Řadíte se tedy mezi hodinářskou elitu?

Ano, určitě. Vyrábíme si vlastní mechanické 
strojky, to umí jen několik málo firem na světě. Kva-
lita a způsob naší výroby je na úrovni těch největ-
ších a nejznámějších jmen v hodinářském byznyse. 

Daří se ELTONu?
Dalo by se říci, že se nám vede čím dál lépe. Kon-

tinuálně zvedáme objem produkce a pracujeme na 
ještě lepší kvalitě. V souvislosti s tím se firmě samo-
zřejmě daří i ekonomicky. Hodinky PRIM jsou dnes 
už pojmem, naši zákazníci jsou pyšní na to, že mají 
primky. 

Známé soudní spory o logo/značku tu 
nebudeme rozmazávat. Jen jedna otázka: 
Vidíte nějaký úspěšný konec?

Vleklé soudní spory o používání loga jsou vel-
kou nepříjemností, která nás hodně omezuje. a co 
je mnohem zásadnější – mate zákazníky a působí 
mnohá nedorozumění. Bohužel to bude asi ještě na 
dlouho. Snažíme se přirozeně parazitování na naší 
tradici zamezit a zároveň zvýšit informovanost ve-
řejnosti. Není příjemné vidět zklamání zákazníka, 
který si nedopatřením koupí ty „jiné primky“. Proto 
jsme předloni začali označovat naše hodinky také 
specifickým piktogramem, inspirovaným průčelím 
domů na náměstí v Novém Městě nad Metují.

ELTON hodinářská, a.s., je zakladatelem a původním nositelem tradice výroby náramkových hodinek PRIM  
v České republice. Výroba a konstrukce mechanických strojků je nejnáročnější součástí hodinářského řemesla. 

Globálně existuje jen několik producentů, kteří jsou schopni „pod jednou střechou“ vyrobit kompletní mechanické 
hodinky. V rámci České republiky je ELTON hodinářská jedinou společností, která takto komplexní výrobu 

technologicky zvládne. A nejen to, díky vývoji a vlastním návrhům hodinek je také jednou z mála hodinářských firem 
na světě, která svým klientům umožňuje zapojit se již od počátku do výroby vlastních hodinek.

V současnosti vede firmu ELTON hodinářská rodačka z Nového Města nad 
Metují, což velmi kvitují místní lidé. Ing Renata Červenák Nývltová hodinky 
PRIM nosí a miluje. Tuto technicky založenou ženu, sportovkyni, přímou 
a energickou osobnost jsme pro vás vyzpovídali.

 Kdo Vám nejvíce fandí?
Samozřejmě hlavně zákazníci. Tím, že si koupí 

naše hodinky, dávají najevo, že výroba hodinek 
v ČR má budoucnost a udrží se i pro další gene-
race.

Co považujete na největší ELTON 
úspěch tohoto roku?

Podařilo se nám více než úspěšně projít obdo-
bím, které bylo pro mnohé české firmy mimořád-
nou zkouškou. Uplynulý rok poznamenal nejen 
covid, ale také třeba drastické zvýšení cen ener-
gií. Přesto naše firma rostla. K našemu úspěchu 
je však potřeba přistupovat s pokorou, protože 
i další rok bude pravděpodobně minimálně stejně 
náročný.

Jaké plány má ELTON 
pro nejbližší budoucnost?

Dokončujeme práce na vývoji nového strojku, 
který naše hodinky posune ještě více mezi světovou 
špičku. Pro následující rok jsme připravili čtyři limi-
tované edice, které budou opět výjimečné.

Kde si můžeme ty vaše, tedy původní 
novoměstské primky koupit?

Značkové prodejny máme v Praze, v Ostravě 
a Brně. Samozřejmě i přímo v sídle naší manufak-
tury v Novém Městě nad Metují. Vedle toho některé 
typy modelů dodáváme i do vybraných hodinářství. 
Kontakty na prodejní místa a samozřejmě také 
všechny naše modely najdou zájemci na stránkách 
www.prim.cz. 
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Manufaktura

Ještě je čas na dárky!
Manufaktura má pro Vás skvělé tipy na dárky  

pro obchodní partnery, zaměstnance a blízké...

Dárková sada Limitovaná edice ŠÍPEK 
Hledáte perfektní dárek? Vsaďte na jistotu, kte-
rou přináší nová limitovaná edice Šípek. Do-
konalá kombinace vonného sprchového gelu, 
pečujícího krému a lahodného poctivého sirupu 
zaručeně potěší. Tato aktuální limitovaní edice 
zahřeje na těle i na duši. V krásné dárkové kra-
bičce se ukrývá výběr tradičně nejoblíbenějších 
produktů, s kterými nemůžeme šlápnout vedle. 
Perfektní dárek s okouzlující sametovou vůní 
s tóny červených plodů si zamiluje celá rodina. 

Dárky pro obchodní partnery:

Dárková sada TRIO pečujících krémů na ruce
Co je malé, to je milé! Překvapte exkluzivním balíčkem ukrýva-
jícím hned tři naše oblíbence – voňavé pečující krémy na ruce 
v praktickém balení (3 x 30 ml) ideálním nejen na cesty. Krémy 
Manufaktura se těší velké oblibě mezi zákazníky a patří již mno-
ho let mezi bestsellery, což z nich činí ideální dárek. Čím jsou 
tak jedinečné? Pyšní se poctivými recepturami plnými přírodních 
ingrediencí, díky kterým poskytují rukám tu nejlepší péči. Ochra-
ňují jejich pokožku před nepříznivými vlivy vnějšího okolí, hyd-
ratují do hloubky a intenzivně regenerují. Každou aplikaci navíc 
doprovází fantastické vůně ze světa květin, bylinek a ovoce. 

Dárková sada PIVNÍ KOSMETIKA 
Originální & legendární pivní kosmetika 
z poctivého českého piva s dokonalou 
hořko-sladkou vůní pro lesklé vlasy a jem-
nou pokožku. Pivo si najde své místo 
v každé koupelně! Přesvědčte se o tom... 
S Pivní kosmetikou se stane každodenní 
očista příjemnou radostí. Produkty do-
provází hořkosladká vůně, která potěší 
nejen milovníky oblíbeného zlatavého 
moku.

Voucher  
na zážitek  
v Manufaktuře 
Experience 
Nejlepší dárek je záži-
tek! Darujte ho svým 
blízkým i Vy. Dárkový 
certifikát na kreativní 
workshopy do krás-

né zážitkové laboratoře Manufaktura Experience 
je skvělým řešením v případě, že si s výběrem toho 
správného dárku lámete hlavu. Nabízíme hned 3 
druhy zážitků a zaručujeme tím nevšední dárek plný 
tvoření a zábavy v krásném prostředí nejstaršího, 
největšího a nejkrásnějšího obchodu Manufaktura 
v historickém centru Prahy. Obdarovaný si kromě 
vlastnoručně vyrobeného výrobku odnese navíc 
spoustu zajímavých informací o kosmetické značce 
Manufaktura... 

Více info na https://experience.manufaktura.cz.

Dárkový certifikát na workshop  
VYTVOŘ SI SVÉ DOMÁCÍ LÁZNĚ

Hledáte originální dárek? Darujte zážitek! Elek-
tronický dárkový certifikát obdržíte e-mailem do 
několika minut po dokončení objednávky. Dárkový 
certifikát na workshop VYTVOŘ SI SVÉ DOMÁCÍ 
LÁZNĚ je vstupenkou do překrásné zážitkové labo-
ratoře a dárkem pro všechny tvořivé duše bez rozdílu 
věku, které touží objevit kouzlo domácích lázní. Ka-
ždý účastník workshopu si namíchá svou originální 

relaxační koupelovou sůl s bylinkami a pečující tělo-
vý olej. Vybere si svou oblíbenou vůni, barvu a třeba 
i bylinku, kterou má nejraději.

Více informací o workshopu najdete zde: https://
experience.manufaktura.cz/workshopy/vytvor-si-sve-
-soukrome-domaci-lazne

Po obdržení certifikátu si obdarovaný vybere z vy-
psaných termínů workshopu ten, který mu bude vy-
hovovat nejvíce a rezervuje si ho na e-mailu experien-
ce@manufaktura.cz. Platnost dárkového certifikátu je 
1 rok (365 dní) od vystavení. Platí pro 1 osobu. 

Dárkový certifikát 
na produkty 
v kamenných 
prodejnách 
MANUFAKTURA
Nemůžete vybrat ten 
pravý dárek pro Vaše 
blízké? Nevíte, jakou 
vůni či složení produk-
tů preferují? Podaruj-

te je našimi dárkovými certifikáty! Certifikáty jsou 
v hodnotě 500 Kč a jsou platné ve všech kamenných 
prodejnách MANUFAKTURA. Váš dárek v podobě 
dárkového certifikátu tak zajisté udělá radost každé-
mu! Dárkové certifikáty jsou platné rok od vystavení 
a jsou baleny v hezké dárkové obálce. S předáním 
daru tak již nebudete mít žádnou starost...

www.manufaktura.cz

Pokožka na rukou si zasluhuje mimo-
řádnou péči - naše ruce každodenně 
namáháme častým kontaktem s vodou 
a nepříznivými vlivy vnějšího okolí. Re-
generační krém na ruce proto obsahuje 
výživný a hydratační hroznový olej, uni-
kátní zvláčňující bambucké máslo, hojivý 
a zklidňující panthenol, zjemňující kaolin 
a glycerin. Díky těmto přírodním ingredi-
encím tak hluboce regeneruje a hydratuje 
pokožku, dodává jí intenzivní péči a ochra-
nu. Intenzivní krém na ruce s hroznovým 
olejem a bambuckým máslem hluboce vy-
živuje, hydratuje a chrání pokožku.

Osvědčený tip:
krém na ruce 

Intenzivní
krém na ruce
s hroznovým

olejem
a bambuckým

máslem 

Dárky pro vaše blízké na poslední chvíli:Dárek pro 
zamestnance: 
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Přírodní cestou  
k dlouhověkosti ve zdraví

MŮJ PŘÍBĚH
Jak se dostala k tradiční čínské 
medicíně vypráví zakladatelka kliniky 
- MUDr. Štefánia Ebenová, PhD.

„Už když jsem šla na medicínu, věděla jsem, že 
chci dělat chirurgii. Od dětství jsem byla manuálně 
velmi zručná – a ta jemná práce rukama a chirur-
gické nástroje, které jsem viděla u dědečka, mě fas-
cinovaly. Po studiu jsem se věnovala cévní chirur-
gii a kardiochirurgii, třináct let jsem byla v IKEM.

V roce 2006 jsem byla vyčerpaná, první těhoten-
ství nedopadlo, měla jsem zdravotní problémy, se 
kterými mi moderní medicína nedokázala pomoci. 
A tehdy mi velice pomohla tradiční čínská medicí-
na (TČM): chronická anemie se vyřešila, měla jsem 
zase sílu a radost ze života. Jak je to možné? Jak to 
může fungovat? Proč nám o tak jednoduchém a zá-
roveň geniálním systému nikdo na medicíně neře-
kl? I když jsem ani neměla tušení co je Yin a Yang, 
rozhodla jsem se, že to musím studovat.

Vrhla jsem se do toho po hlavě, otěhotněla jsem 
a narodil se mi zdravý syn. Svůj čas jsem dělila 
mezi kardiochirurgii a čínskou medicínu. Jsem 
maximalistka, neměla jsem míru, neuvědomovala 
jsem si únavu… A přišla nemoc. Plíživě a skrytě. 
Za dva roky bylo jasné, že mě čeká transplantace 

plic. Závislá na kyslíku jsem čekáním strávila té-
měř pět let. Dostala jsem se už do stavu, kdy plíce 
začínaly selhávat úplně. Tehdy se stal zázrak. Na-
šel se dárce a přes následné zdravotní komplikace 
jsem mohla po čtyřech měsících domů. Po celou 
dobu mi kromě kolegů v Motole pomáhali i kolego-
vé TČM – aplikovali akupunkturu a masáže. A co 
bylo dál? Po šesti měsících od transplantace jsem 
už tančila a zpívala na koncertě Olympiku. 

Miluji obě medicíny, každá má svůj náboj, in-
dikace i omezení. Věřím ale, že ve spolupráci je 
jejich síla i maximální prospěch pro pacienta. Po-
znala jsem zdravotní systém velmi dobře z obou 
stran – jako lékařka i jako pacient. Dnes proto 
s přehledem dokážu rozpoznat, co je v dané situ-
aci pro mého pacienta nejlepší a důležité, můžu 
mu dát pocit jistoty a bezpečí i pomoc, kterou po-
třebuje.

I když mě osud od mé milované chirurgie odve-
dl, tradiční čínská medicína je velmi důstojnou ná-
hradou a je pro mě ctí, že ji mohu dělat, vyučovat 
a propagovat.“

Kliniku Meridian založila MUDr. Štefánia Ebenová, PhD., lékařka s praxí v oborech cévní a kardiovaskulární chirurgie, 
lektorka TCM Institutu a členka představenstva Komory TČM. Klinika je ojedinělá v holistickém přístupu k životu a zdra-
ví člověka – integruje tradiční čínskou medicínu s fyzioterapií a psychoterapií. Snem Štefi bylo založit kliniku čínské me-
dicíny a ve spolupráci s lékaři západní medicíny poskytovat komplexní pohled na zdraví a nemoc lidí. A to v roce 2016 
uskutečnila. Dnes klinika poskytuje rozsáhlou celostní diagnostiku, ze které vychází individuálně přizpůsobená léčba 
nebo prevence. Tradiční čínská medicína je starobylým učením, které je stále živé a je schopné pomáhat i dnešnímu 
modernímu člověku. Tím rozšiřuje a doplňuje standardní zdravotní péči západního typu. 

Neplodnost
Tradiční čínská medicína je v léčbě neplodnos-
ti velmi úspěšná, protože neplodnost je v čínské 
medicíně jedním z hlavních témat. Léčebný 
systém neplodnosti se tak rozvíjí několik tisíc 
let. Díky ní jsme mnoha párům pomohli splnit 
jejich velké přání – stát se rodiči. Při léčbě spo-
lupracuje klinika s gynekology a se specialisty 
z kliniky IVF.

Hubnutí
Klinika Meridian neslibuje zázraky… Slibuje, 
že se po celou dobu redukce váhy budete cítit 
dobře a budete mít dostatek energie. Po vstup-
ním vyšetření s terapeutem naplánujete násle-
dujících osm týdnů – bude vám doporučena 
skladba jídelníčku a režimová opatření, důleži-
tým pomocníkem na cestě k lehčímu tělu bude 
akupunktura a byliny.

Beauty akupunktura
Beauty akupunktura je nový trend efektivního 
omlazení pokožky. Ženy zjistily, že jehlička, kte-
rá je vpichovaná přímo do vrásky, způsobí, že je 
pleť prokrvená, vypadá svěží a jasnější. Menší 
vrásky se vyhladí, hlubší zůstávají, ale jsou vý-
razně menší. Beauty akupunktura využívá sa-
moregenerační schopnosti organismu. Celkový 
efekt je perfektní, a přitom zcela přirozený.

Dlouhý život ve zdraví není samozřejmost. Aby-
chom mohli užívat darů života do vysokého věku, 
musíme pro to něco udělat. Nutnou podmínkou je 
znát sebe, své tělo a dělat věci, které zdraví upevní. 
Tradiční čínská medicína se dlouhověkostí zabývá 
staletí a má k tomu propracovaný systém diagnosti-
ky a péče o tělo i ducha.

Čínský lékař je odpradávna odměňován za to, že 
je jeho pacient zdravý. Na kliniku Meridian chodí 
množství pacientů právě proto, aby díky prevenci 
předešli nemocem, které by je vyřadily na nějaký 

čas z aktivního života. Prevence na Klinice Meridi-
an znamená, že se s terapeutem uvidíte několikrát 
do roka, budete ladit organismus na nadcházející 
roční období. Tělu dopřejete masáž Tuina nebo Gua 
Sha, akupunkturu a byliny.

V současné době má klinika šest terapeutů čín-
ské medicíny, kteří pracují pod supervizí šéflékařky 
kliniky MUDr. Štefánie Ebenové, PhD. Dále spolu-
pracuje se dvěma praktickými lékaři, gynekology, 
fyzioterapeutem a psychologem.

www.klinikameridian.cz

Zkušenosti staletí

KLINIKA MERIDIAN s.r.o.
Sokolovská 979/209, 190 00 Praha 9
e-mail: recepce@klinikameridian.cz
telefon: +420 774 446 679
www.klinikameridian.cz
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Rychle se rozšiřující
franchisová síť SOLODOOR

Solo v názvu společnosti bude nejspíš každému 
evokovat známého výrobce sirek, Solo Sušice. A je 
tomu tak. Záměr byl, aby to z toho vyplývalo, že 
jde o příbuzné společnosti a o navázání na boha-
tou dřevařskou tradici v Sušici. Zakladatelé hledali 
název, který bude obsahovat dveře jako nosný pro-
dukt firmy, ale bude zároveň univerzálně použitel-
ný i v zahraničí, proto byl zvolen anglický název 
Solodoor. SoloDveře by bylo v zahraničí v zásadě 
nepoužitelné.

První dveře SOLODOOR vyrobil v roce 1999. 
První sériová výroba se s tou dnešní nedá vůbec 
srovnat. Solo tehdy nakoupilo secondhandové 
stroje (zejména lis a jednoduché obráběcí stroje) 
a pokusilo se o průnik na trh s dveřmi. V roce 2000 
začal dveře pod touto značkou nakupovat první 
opravdu velký zákazník, řetězec hobby marketů. 
Postupem času se portfolio dveří a zárubní optima-
lizovalo tak, aby byl SOLODOOR schopen nabíd-
nout ekonomické provedení atraktivních dveří pro 
zákazníky citlivé na cenu, přes takový zlatý střed 
až po luxusnější a speciální varianty. Svoji odliš-
nost chtěl tento výrobce postavit právě na rozsahu 

Renomovaný dodavatel s dlouholetou tradicí a český výrobce interiérových dveří a obložkových zárubní SOLODOOR 

a.s. působí v Sušici již 24 let. Navázal na dřevařskou tradici v regionu a je nástupnickou organizací divize Dřevařské vý-

roby SOLO Sušice. Společnost SOLODOOR a.s. byla založena v roce 1997 a od samého počátku dbá na kvalitu svých 

výrobků a snaží se zákazníkům poskytovat co nejlepší servis v oblasti výběru dveří a zárubní. V současné době úspěš-

ně expanduje také na zahraniční trhy, zejména na trhy střední a východní Evropy. 

nabídky v kombinaci s rychlostí, v jaké je výrobky 
schopen dodat. V současnosti ročně vyrobí cca 
170 000 dveří a 85 000 zárubní. Dosahuje ročního 
obratu kolem 400 milionů korun. Dnes patří mezi 
největší výrobce interiérových dveří a zárubní na 
českém trhu.

Investice do výroby a automatizace
V roce 2014 SOLODOOR zahájil proces zásadní 

obnovy technologického parku. V první fázi téměř 
kompletně obměnil stroje ve výrobně dveří. Násled-
ně vybudoval novou lakovnu. V loňském roce pak 
dokončil poslední fázi, a to obrovskou investici do 
výrobny zárubní. Při tom všem také kompletně za-
teplil výrobní a skladovací prostory. Rok 2021 je tak 
po 7 letech investic a téměř neustálých montáží no-
vých strojů za plného provozu prvním rokem, kdy 
se může výrobce soustředit ryze na výrobu a prodej 
výrobků ve standardních podmínkách.

Nicméně se soustřeďuje na další automatizaci 
a robotizaci výroby i rozšíření skladovacích prostor. 
Již před několika lety nastavil SOLODOOR trend 
robotizace a usiluje o vytvoření chytré továrny. 
V plánu má zautomatizovat a robotizovat zejména 
pracoviště CNC strojů a zasklívání. Chce nahradit 
ruční převážení automatickými dopravníky a také 
zavést automatické načítání výrobních příkazů z čá-
rových kódů. Digitalizace a automatizace výroby ze-
jména v dnešní covidové době může představovat 
značnou konkurenční výhodu.

Covidová doba s sebou přinesla i další abnor-
mality. Ačkoli sušický výrobce interiérových dveří 
a zárubní Solodoor má rekordní objednávky, kvůli 
výrobní kapacitě je však nedokáže uspokojovat tak, 
jak by si představoval. Problém je materiál, byrokra-
cie a nedostatek domácích i zahraničních dělníků. 
V současnosti je abnormální poptávka po bytech, 
avšak výpadky ve výrobě dodavatelů zapříčinily 
problémy napříč stavebnictvím.

Prodejní sítě
Průmysl 4.0. je úzce spjat i s nákupem přes 

e-shopy. Zatímco před covidem se jevila budouc-
nost e-shopů na trhu interiérových dveří okrajovým 
způsobem prodeje, protože zákazník preferoval 
radu od prodejce a chtěl dveře před jejich náku-
pem fyzicky vidět, příchodem Covidu se ovšem 
situace změnila a e-shopový prodej dveří je dnes 
velmi aktuální téma. Nákupní chování posouvá do 
online světa, a to i v oblastech, kde to bylo těžko 
představitelné, a proto i na to musel SOLODOOR 
reagovat.

Dveře SOLODOOR se prodávají prostřednic-
tvím franšízových partnerů. Důvod je racionální. 
Nestačí mít dobrý výrobek sám o sobě, ale musí 
být dobře vymyšlený celý prodejní proces, tj. 
správně vyvzorkovaná prodejna, dobře proško-
lený prodejní personál, zvládnutý proces objed-
návek a nabídek,atd. To všechno se ve franšízové 
síti buduje a udržuje daleko jednodušeji. Servis, 
který dostane zákazník na prodejně franšízantů, 
je daleko kvalitnější, celý prodejní proces má tak 
společnost jednoduše více pod kontrolou. Proces 
je standardizovaný a v závěru je i méně reklamací, 
méně chyb v konfiguracích výrobků. Na konci je 
pak daleko spokojenější zákazník. Navíc správný 
obchodník nebo výrobce by si neměl nikdy nechat 
zastavit zpětnou vazbu od zákazníků a franšízová 
síť je zdrojem nesmírného množství cenných in-
formací. Proto se SOLODOOR obchodně nadále 
soustřeďujeme zejména na rozšíření sítě franšízo-
vých prodejen.

Franchisový partner nemusí mít zkušenosti 
z oboru, může si všechny schopnosti potřebné pro 
úspěšné vedení pobočky osvojit během školení na 
začátku franšízové spolupráce.

Hlavním předpokladem úspěšného franšízanta 
je podnikatelský duch. V Solodoor mají franšízanti 
k dispozici kromě zaškolení i detailní franšízovou 
příručku, kde jsou všechny potřebné informace nut-
né pro úspěšný start a provoz prodejny. Samozřej-
mě každý partner prochází intenzivním zaškolením 
zaměřeným na produkty a prodejní dovednosti. 
Tato školení se v průběhu roku opakuje. Zároveň 
mají partneři k dispozici pokročilou IT podporu 
v účetní oblasti, ale hlavně mají k dispozici intui-
tivní objednávkový program, který jim pomáhá při 
vytváření cenových nabídek a tvorbě objednávek. 
Nedílnou součástí konceptu je tým obchodních zá-
stupců, kteří poskytují podporu partnerům přímo 
v jejich prodejně. 

Co franchisová licence SOLODOOR nabízí?
• Dlouhodobou a perspektivní spolupráci pod 

zavedenou značkou tradičního českého výrobce 
dveří a zárubní

• Smlouva se uzavírá až na 5 let
• Krátkou dobu pro přípravu a otevření prodejny 

a pomoc s úvodním marketingem
• Projektovou studii komplexního řešení prodejny
• Územní exkluzivitu pro Vaši prodejnu
• Intuitivní objednávkový systém
• Vstupní a následná pravidelná odborná školení 

personálu Vaší prodejny

• Využití centrálního marketingu firmy 
SOLODOOR

• Podpora lokálního marketingu Vaší prodejny
• Zajímavé a zvýhodněné obchodní podmínky
• Vysokou slevu na nákup vzorků pro vybavení 

prodejny
• Komplexní podporu a poradenství  

před i po otevření prodejny
• Velmi rychlou návratnost vstupní investice

Kolik to bude stát?
Franchiza SOLODOOR pro start Vašeho pod-

nikání nevyžaduje vysokou investici. Hlavní část 
finančních prostředků směřuje do vybavení Vaší 
vlastní prodejny!
• Jednorázový vstupní licenční poplatek 250 tis. Kč
• Investici franchisanta do vybavení prodejny při-

bližně 600 - 800 tis. Kč (v závislosti na velikosti 
a vybavení prodejny)
A hlavně Vaši prodejnu můžete otevřít do 3 měsí-

ců od podpisu franchisové smlouvy! 
    
 

Šance pro nové franchisové partnery

Redesign poboček  
a expanze franchisové sítě

Síti franšízových prodejen SOLODOOR se vede 
velmi dobře, nedávno výrobce otevřel letos již pátou 
prodejnu, konkrétně v Ústí nad Labem. Celkově se 
tedy tímto síť rozrostla na 17 prodejen v Česku a na 
Slovensku. Je vidět, že i v letech ovlivněných pan-
demií je koncept atraktivní a úspěšný. Pobočky So-
lodoor mohou však fungovat i v menších městech, 
kde lze předpokládat velký zájem ze strany potenci-
álních zákazníků.

Letos byla také otevřena prodejna v Žilině, která 
se stala již celkově pátou prodejnou franšízového 
konceptu Solodoor na Slovensku. Prodejna v Ži-
lině se stala první, která vznikla podle nového 
architektonického řešení, které postupně bude 
společnost rozšiřovat i na ostatní prodejny. Novým 
architektonickým řešením byly vneseny do prode-
jen nové moderní materiály a svěží design, který 
zákazník jistě ocení. Redesign ostatních poboček 
bude realizován v průběhu letošního a příštího 
roku.

SOLODOOR CENTRUM s.r.o.
tel.: 727 884 078

e-mail: solodoorcentrum@solo.cz
web: https://www.solodoor.cz/cs/

franchisovy-system/
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Své plány i tajná přání  
svěřte diářům Filofax
Magie přelomu roku je velmi mocná a každoročně vítáme nový rok s mnoha plány a novými cíli. V tuto chvíli je vždy 
správná životní motivace tím nejlepším předpokladem pro zázračné změny v našich životech. Ať jsou to malé či velké 
plány, pracovní i osobní, bude potřeba je někam zaznamenat. Jak říká staré latinské přísloví „Littera scripta manet“ ne-
boli „Co je psáno, to je dáno“. Nepostradatelné diáře, osobní organizéry a zápisníky Filofax budou tím pravým a skuteč-
ně stylovým doplňkem, který vás bude provázet na cestě ke splnění vašich snů a cílů či ke snadné organizaci vašeho 
dne. Zároveň jsou i vynikajícím tipem na vánoční dárky pro vaše blízké. Každému z nich můžete vybrat překvapení z ori-
ginálních nových kolekcí Garden, Confetti, Expressions, Indigo nebo Clipbook s kreativním setem pro tvořivější jedince. 
Nádherné letošní kolekce Filofax jsou zároveň i oslavou mimořádného výročí 100 let existence značky.

Nové kolekce pro oslavu  
každodenního života

Papírový diář je stejně jako kniha hmatatelným 
důkazem, že i když virtuální svět a moderní techno-
logie vládnou našim životům, nikdy plně nenahradí 
poetiku doteku pera s papírem či možnost listování 
mezi stránkami. Ikonické diáře Filofax k dennímu 
plánování pracovních i osobních povinností přidá-
vají ještě mimořádnou estetickou hodnotu v podobě 
nových designových kolekcí:

Tradiční anglický květinový vzor kolekce Garden 
se zjednodušenými tvary a nadčasovou paletou ba-
rev vás přiměje vrátit se k úplným základům a hle-
dat opět radost v jednoduchosti. 

Kolekce Confetti vám připomene, jak důležité je 
užívat si života plnými doušky. Hravé vzory a vy-
zývavé barvy plně rezonují s mottem Carpe diem 
– Užívej dne. 

Kolekce Expressions inspiruje ke kreativitě pro-
střednictvím barevných „chaotických“ stříkanců 
a kapek v jasných a intenzivních barvách. Jak napo-
vídá samotný název kolekce, zápisník přímo vybízí 
k zaznamenání vlastních myšlenek, pocitů nebo 
emocí, které zrovna v životě prožíváte. Intenzivní 
život a úsměv jsou tím nejlepším průvodcem.

Naopak uklidňující tmavě modrá barva kolekce 
Indigo se objevuje v řadě přírodních vzorů. Rela-
xační odstíny působí pozitivně na zlepšení kon-

centrace a duševního rozpoložení. Soustřeďte se, 
plánujte v klidu svůj den a užívejte si poklidný, ale 
přitom svěží pohled na svět kolem nás.

Dárek, který každého vtáhne do světa 
fantazie a uchová jeho tajemství

Okouzlujícím dárkem pro vaše blízké může být 
Clipbook s úžasným kreativním setem. Základ ba-
líčku tvoří zápisník Clipbook A5, ke kterému náleží 
řada doplňků – báječné kovové přívěsky, plastové 
korálky, inspirativní washi pásky a stuhy. Zápisníky 
hned v pěti pastelových barvách, ze kterých máte na 
výběr, lze ozdobit podle vlastní fantazie a vytvořit tak 
naprosto unikátní a jedinečné dílko. Uvnitř najdou 
obdarovaní i jednoduchý návod na několik zábav-
ných způsobů, jak se svým novým Clipbookem pra-
covat. Zápisník na poznámky, vzpomínky a tajemství 
určitě ani po letech neztratí nic ze svého kouzla. 

Udržitelnost je Filofaxu vlastní
Značka Filofax dbá na to, aby i sebemenší detail 

použitý na výrobu všech jejích produktů byl maxi-
málně udržitelný. Papír ve všech diářích a zápisní-
cích pochází pouze z lesů od certifikovaných doda-
vatelů, kteří splňují nevyšší ekologické standardy. 
Co se použité kůže týče, Filofax odebírá pouze vý-
robky a materiály, které jsou vedlejším produktem 
potravinářského průmyslu. Vyhýbá se také používá-
ní škodlivých chemikálií a barviv, neustále se snaží 
o minimalizaci dopadu na životní prostředí a úspo-
ru energie při samotné výrobě. Proto jsou i všech-
ny plastové obaly plně recyklovatelné a další obaly 
jsou převážně papírové.

www.filofax.cz
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Radikální změna uvažování a zavedených 
postupů v prezentaci zboží

Výrobní i distribuční společnosti si postupně 
začínají uvědomovat, že Covid 19 zamával ně-
kterými zažitými standardy natolik, že je nutné 
se začít zabývat myšlenkou postupné digitalizace 
mnohem intenzivněji než kdykoliv před tím. Kdo 
chce z dnešní doby vyjít jako vítěz, usměrnit někte-
ré neefektivní výdaje, ušetřit čas a získat dokonce 
významný náskok, tak by měl tuto výzvu brát s pa-
třičnou vážností a hledat způsoby, jak začít postup-
ně tvořit své nedotknutelné, ničím neomezené- “di-
gitální dvojče”, které se umí odprezentovat i samo, 
kdekoliv na světě.

iShowroom je komplexní řešení, které spojuje 
technologii interaktivního 3D, virtuální a rozšíře-
né reality právě s nakupováním na internetu, čímž 
původně během pandemie koronaviru a vládních 
nařízení omezujících možnost setkávání nahrazo-
val výpadek prodeje ve fyzických showroomech či 
prezentaci produktů na výstavách a veletrzích.

„Nic už nebude jako před Covidem. Nákupní 
zvyky lidí se zásadním způsobem mění, lidé jsou 
opatrní a možná také trochu líní. I já chci dnes dě-
lat všechno jinak než dříve,“ popisuje Filip Major, 
který si potřebu přenést způsob prezentace zboží 
do nové formy uvědomil hlavně v segmentech jako 
automotive, strojírenství, development, design 
a obecně high-end.

„Většina lidí má navíc nepříliš rozvinutou před-
stavivost, a tak je nutné ji maximálně stimulovat, 
aby si unikátní, složité, nákladné, nebo rozměrné 
produkty uměla představit zcela realisticky a po-
hodlně, třeba i v kontextu svého domácího prostře-
dí.“ Základem je ale dokonalý vizuál, plynulost, 
zcela intuitivní ovládání a zahrnutí funkcí, které 
suplují dokonce i fyzický kontakt.

Služba, která podle Majora funguje na téměř 
jakémkoliv zařízení, firmám umožňuje pre-

zentovat jejich produkty ve věrohodné podobě 
a z vlastního úhlu pohledu daného zákazníka. 
Zároveň obchodníkům otevírá možnost snadno 
vysvětlit fungování, objemy, rozměry, materiály, 
varianty či další různé konfigurace. Následně 
i vygenerování objednávky a platbu. To vše se 
může odehrávat přímo na zařízení samotného 
zákazníka a kontakt může probíhat i ve skupině, 
která je rozeseta kdekoliv po světě a při tom se 
potkává na jednom místě a společně sleduje je-
den vybraný produkt.

...to je iShowroom.cz
Exkluzivní značky si zaslouží exkluzivní podporu prodeje svých produktů, 
jiné si zaslouží existovat - to je začátek E-commerce 3D.

„V podstatě tak spojujeme výhody současné-
ho e-commerce a fyzické prezentace zároveň,“ 
doplňuje Major, který je zároveň architektem 
jednotlivých individuálních konceptů pro zákaz-
níky iShowroomu. „První rok máme téměř za 
sebou a jsem s ním spokojený. Firma je naprosto 
soběstačná a má již dlouhodobé klienty, od kte-
rých si neustále vyžadujeme zpětné vazby, které 
obratem zapracováváme do dalších vylepšení. 
Už nás začínají oslovovat i významné zahraniční 
značky. Díky mé zkušenosti s technologickými 
startupy jsem chtěl k věcem od prvního dne při-
stupovat správně a nedělat chyby, kterých jsem 
byl několikrát svědkem nebo jsem je udělal já 
sám,“ říká Major.

„S virtuálními prohlídkami, AR a VR pracuje 
řada entit, ale iShowroom je něco jiného. Je to mul-
tiplatformní smart řešení, které má za cíl odbavit 
zákazníky bezkontaktně, od A- Z. Od dokonalého 
navnímání projektu nebo produktu přes real-time 
komunikaci s prodejcem, 3D konfiguraci, vytvoře-
ní objednávky, digitální podpis až po platbu,“ vy-
světluje Major.

„Každý náš ‚konkurent‘ dělá jen část toho, co 
my, a pokud jde o vizuál, což je jeden z klíčů, tak 
opravdu nevím, kdo by se nám přibližoval, aniž by 
k tomu musel používat velmi výkonný stacionární 
hardware. My jsme schopni zasáhnout i masy,“ do-
plňuje neskromně zakladatel.

Se svým týmem se aktuálně Major iShowro-
om posouvá každým týdnem a měsícem, přičemž 
pracuje na vylepšování vizuálu, ovládání, snižová-
ní datové náročnosti a přidávání dalších funkcí. 
„Naše meta ale leží úplně jinde, tou je určitá změna 
uvažování a zavedených postupů,“ usmívá se jeho 
tvůrce. 

Filip Major, Founder, Partner
iShowroom.cz
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Nastala doba strojových překladů?

Strojové překlady jsou mezi námi už dlouhá 
léta. Do širšího povědomí se ale dostaly až v po-
slední době, a to hlavně díky zlepšující se kvalitě 
přeloženého textu. Posunuly se do další vývojové 
fáze – dřívější statistické (SMT – Statistic Machine 
Translation) modely jsou nahrazovány neurálními 
(NMT – Neural Machine Translation). Jednoduše 
řečeno – strojové překladače se začaly učit. Nejen 
z dat, které mu poskytneme, ale i ze svých vlast-
ních chyb. 

Tento na první pohled malý krůček ale znamená 
velký krok pro výslednou kvalitu přeloženého textu. 
Stále však platí, že strojové překlady lidský překlad 
nenahradí. Neznamená to tedy konec překladatelů 
ani překladatelských agentur! Jen se práce s překla-
dy mění, respektive služby spojené s překlady. 

• Full Post-Editing – hlubší revize textu, jejíž cílem 
je dosáhnout kvality srovnatelné s lidským pře-
kladem. To může ve výsledku znamenat i to, že 
některé části překladatel přeloží znovu a strojově 
přeložený text ignoruje. 

Strojový překlad nenahradí lidský 
překlad, ale lze ho vhodně kombinovat

Z pohledu Aspeny je strojový překlad pouze jed-
nou ze služeb v portfoliu – není to náhražka klasic-
kého překladu. Je důležité si uvědomit, že ne všech-
ny dokumenty jsou vhodné pro strojový překlad. 
Jedná se zejména o dokumenty, které obsahují krea-
tivní texty, specifický styl vyjadřování (ironie, vtipy, 
básnické obraty apod.) Naopak například technic-
ké, stereotypní, standardizované texty vhodné jsou. 
Stojí za zmínku, že i z původně nevhodného textu 
pro strojový překlad se může stát kvalitně přeložený 
text. Záleží na vhodně zvolené kombinaci strojové-
ho překladače a lidského překladatele. 

I strojové překladače mají svoje omezení
Neméně důležitou věcí k zamyšlení je to, zda 

si strojový překlad má zákazník vypracovat sám 
nebo zadat překladatelské agentuře. 

DeepL i Google nabízí překlady formou kopíro-
vání textů do webového rozhraní a následném zko-
pírování zpět do dokumentu. To může být pracné, 
zdlouhavé a není zachováno formátování. 

DeepL na rozdíl od Googlu nabízí i překlady 
celých souborů (v současné době jen MS Word 
a PowerPoint), ale v rámci varianty zdarma je 
omezen počet a velikost dokumentů (3 dokumenty 
měsíčně). I v případě placených verzí je počet doku-
mentů a objem omezen. 

Pro pořádek je třeba uvést, že Google nabízí 
překlady základních dokumentů v prostředí jejich 
webové aplikace Google Docs. DeepL také nabízí 
desktopovou aplikaci pro Windows a Mac, která 
práci částečně zjednodušuje, ale stále má své limity.

Svěřte i strojový předklad odborníkům!
Co ale dělat, když nechci být limitován velikostí 

a druhem zdrojového souboru? 
Když potřebuji přeložit webové stránky, po-

ložky v softwarovém kódu, databázové soubory 
nebo složité grafické tiskoviny vytvořené v inDe-
signu? A ještě konkrétněji – co když potřebuji 
přeložit například e-shop, který má několik mi-
liónů slov?

Zde vstupuje na pomyslné jeviště Aspena jako 
překladatelská společnost. Pro zákazníky, kteří 
požadují strojový překlad, je to v procesu zpraco-
vání v Aspeně jen první krok v rámci standardního 
workflow. Aspena není omezena velikostí souborů, 
počtem dokumentů ani zdrojovým formátem.

Kromě standardních formátů, jako je MS Word, 
Excel, PowerPoint a podobně, zajistí Aspena překla-
dy například těchto formátů:
- soubory xml, resx, po, json, csv, ...
- webové html a php soubory...
- grafické podklady vytvořené v inDesignu, 

Illustratoru, FrameMakeru, AutoCADu...
- textové soubory txt, inf, ini, reg...
- a další

Břetislav Svoboda, obchodně technický ředitel společnosti Aspena, Vám na následujících řádcích představí, jak strojo-
vé překlady řeší v přední české překladatelské společnosti.

Různé typy strojových překladačů
Překladatelská společnost Aspena používá pro 

zákazníky, kteří mají o strojový překlad zájem, 
dva hlavní strojové překladače – DeepL a Google 
Cloud Translate. Každý je vhodný na něco jiného 
– DeepL oproti Google sice nabízí omezený počet 
jazyků, je pomalejší, ale často vykazuje lepší kvalitu 
výsledného překladu. Mezi další překladače, se kte-
rými pracuje Aspena, patří KantanMT, Omniscien, 
Amazon MT a Tilde MT.

Zde se dostáváme k základní otázce  
– kdy a jak použít strojový překlad?

Jak již bylo řečeno, lidský překlad strojovým na-
hradit nelze. Jsou ale případy, kdy použití strojové-
ho překladu může být vhodné – např. pro interní 
seznámení s textem v jiném jazyce nebo na testová-
ní vícejazyčného prostředí při psaní softwaru nebo 
aplikace. 

Podívejme se na základní překlad. Ten je defino-
ván jako převod z jednoho přirozeného jazyka do 
druhého, a to při zachování významu. Po překladu 

lidským překladatelem budete mít text, jehož smys-
lu budete rozumět bez jakékoliv znalosti zdrojového 
jazyka. 

Jaký je výstup ze strojového překladu?
Při použití strojového překladu budete mít text, 

který se dá zjednodušeně popsat takto:
- velké části budete rozumět také (jak velké, zále-

ží na použitém překladači, jazykové kombinaci, 
zdrojovém textu, míře vytrénování překladače, 
apod.),

- část textu bude spíše srozumitelná pro toho, kdo 
zná zdrojový jazyk (odhadne, jak to stroj „mys-
lel“, když text přeložil),

- část textu i nemusí dávat žádný smysl.

Není to tak dávno, kdy nesrozumitelné (až ne-
smyslné) části po strojovém překladu byly v řádech 
desítek procent z celkového objemu textu. To se 
rychle mění, a to právě díky využití neuronových 
sítí a hlubokého učení (deep learning).

Je však nebezpečné spoléhat se na to, že strojově 
přeložené dokumenty zajistí 100% srozumitelnost. 

Řešení překladu post-editingem
Strojové překlady bez dalších úprav nejsou vhod-

né k jakékoliv publikaci. Tu zajistí až další krok se 
zapojením lidského překladatele; a tím je post-edi-
ting (MTPE – Machine Translation Post-Editing).

Překladatelská společnost Aspena nabízí svým 
klientům dvě možnosti post-editingu: 
• Light Post-Editing – revize textu lidským překla-

datelem, jejímž cílem je zajistit jen nejnutnější 
opravy textu tak, aby výsledek byl jako celek sro-
zumitelný pro koncového uživatele – nezabývá 
se stylistikou, neřeší preferenční změny. Není 
účelem zajistit překlad, který je srovnatelný s lid-
ským překladem. Z velké části se používá pro ur-
gentní interní překlady.

Velkou výhodou v překladatelské společnosti 
je propojení strojových překladačů a CAT nástro-
jů (CAT – Computer Assisted Translation). To je 
softwarové prostředí pro zpracování překladů za 
pomoci překladových pamětí a terminologických 
slovníků, které jsou individuální pro každého zá-
kazníka. 

Pozor ale na často mylnou představu o tom, co 
vlastně CAT nástroj je – není to strojový překlad, 
je to jen prostředí, ve kterém pracují profesionální 
překladatelé.

Spojení CAT nástroje a strojového překladače 
je pro klienty Aspeny vždy výhodnější než prostý 
překlad přes webové rozhraní nebo aplikaci DeepL, 
Googlu nebo dalších enginů (překladačů). 

Překladové paměti a terminologické slovníky za-
jistí lepší konzistenci a přesnější překlady. 

V překladatelské společnosti také některé překla-
dače „trénují“ na základě dat zákazníka (většinou 

použitím již dříve vypracovaných překladů). V sou-
časné době DeepL trénování neumožňuje, ale Goo-
gle a další nástroje ano. 

Vyznat se ve škále možností
Je velmi pravděpodobné, že jakákoliv varianta 

strojového překladu bude zahrnovat spolupráci 
s lidským překladatelem – ať už Light nebo Full 
Post-Editing, nebo kombinaci jazykové, odborné 
a předtiskové korektury. Možností a kombinací je 
mnoho, záleží vždy na tom, co od překladu očeká-
váte a potřebujete.

Teď už zbývá jen jediné – napsat  
na sales@aspena.com a odborníci Vám rádi 
poradí s výběrem nejvhodnějšího způsobu 
zpracování překladů, a to buď s využitím 
strojového překladu, nebo standardním 
způsobem lidským překladatelem.

Břetislav Svoboda,
obchodně technický ředitel 
společnosti Aspena
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Jízdenky, prosím!

Zažijte největší
vlakové dobrodružství!
Nastupovááát!
Chtěli byste si na chvíli vyzkoušet, jaké to je vrátit se do doby budování želez-
nic? Pak vás určitě bude bavit veleúspěšná hra „Jízdenky, prosím!“, která se 
stane oblíbenou součástí zábavy v každé rodině i v partě přátel. Zabalte svá 
zavazadla, pozdravte portýra a vydejte se na cestu!

a reagovat na náhlé změny ve svém plánování. Mi-
moto hra slouží též jako zeměpisná pomůcka, díky 
které si hráči vylepší svoji orientaci na mapě.

Svoji verzi hry si najde opravdu každý
Hra „Jízdenky, prosím! USA“ vás zavede na str-

hující vlakové dobrodružství napříč Severní Ame-
rikou. Možná o trochu náročnější je hra „Jízdenky, 
prosím! Evropa“, kde se budete potýkat s překoná-

váním tunelů a jízdou na trajektu. Naopak hru zjed-
nodušuje možnost postavení nádraží, pokud vám 
soupeř sebere před nosem vaši plánovanou trasu. 
A cestuje se vesele dál!

Pokud již hru „Jízdenky, prosím!“ dobře znáte, jis-
tě vás potěší i nově vydané rozšíření hry s názvem 
„Jízdenky, prosím! Asie“, které vám nabízí hned 
dvě nové, úžasně ilustrované mapy, možnost týmo-
vé hry i přidání šestého hráče do vašich stávajících 
základních her. Jen pozor, není to samostatná hra. 
Potřebujete k ní základní verzi hry „Jízdenky, pro-
sím! USA“ nebo „Jízdenky, prosím! Evropa“.

Nesmíme zapomenout ani na svižnější verzi 
hry „Jízdenky, prosím! Londýn“, která vás přivítá 
v hlavním městě módy a hudby 70. let. Takže na-
skočte na palubu slavného dvoupatrového auto-
busu a projeďte se historickými ulicemi Londýna. 
Budete soupeřit o to, kdo obsadí nejdůležitější au-
tobusové trasy a kdo propojí všechny důležité měst-
ské čtvrti v hlavním městě Spojeného království. 
Hra je ideální pro začátečníky, ale rádi si ji zahrají 
i zkušenější hráči.

Verze „Jízdenky, prosím! Junior“ je dokonalým 
úvodem do herní série „Jízdenky, prosím!“ pro nej-
mladší hráče, kteří se ji snadno naučí. Hra uvádí 
věkovou hranici 6 let, ale zvládnou ji i mladší hráči.

Pokud chcete sobě nebo někomu blízkému udělat 
opravdu velkou radost, pak je tu luxusní verze „Jíz-
denky, prosím! Evropa – 15. výročí“. Tato speciální 
edice oslavuje roky vzrušujících vlakových dobro-
družství zažité mnoha rodinami a přáteli po celém 
světě. Zvláštní pozornost byla věnována výrobě pro-
pracovaných miniatur vlaků spolu s nově vytvoře-
nou nádhernou grafikou a obměněnými komponen-
ty, které ještě vylepší vaše potěšení ze hry.

Chcete vědět víc?
Další informace o rodině her „Jízdenky, prosím!“ 
najdete na webu www.hraj.cz.

Rodinná tradice 
v nových barvách
„Objednáno v neděli a v pondělí vše nachystáno“ chválí si služby na e -shopu 
barvy -laky.cz jeden z hodnotících a spokojených zákazníků. Aniž možná tuší, 
že preciznost, důraz na kvalitu a osobní přístup, mají ve společnosti Framar, 
která obchod provozuje, velmi dlouhou a zajímavou tradici. A že dobré jméno 
nevznikne náhodou, ale má svoje příčiny a souvislosti.

Barvy, laky a cyklistika
V případě společnosti Framar vše začalo před 

více než 110 lety v pražské Liliové ulici. Zde si 
otevřel živnost lakýrnickou František Martínek. 
Začínal skromně, zaměstnával v létě 3 – 5 dělníků, 
v zimě pracoval sám. Fermežové barvy si vyráběl 
pro vlastní potřebu. Po 1. světové válce nastupuje 
do firmy, zatím do učení, druhá generace – syn 
František junior. Přichází poválečná konjuktura, 
firma se stěhuje do ulice U Staré školy a vyrábí 
více než deset tun barev ročně. František junior 
se vyučil a věnoval se jak zdokonalování výroby 
barev, tak své hlavní činnosti – výrobě emailů 
na šperky. A v roce 1932 kupuje celou pražskou 
živnost od svého otce.

František junior byl velký sportovec. Nejdříve 
běhal 800 metrů, aby se po skočení základní vo-
jenské služby věnoval cyklistice. A byl věru velmi 
úspěšný. Pětkrát se stal mistrem Československa 
na dráze i silnici, dvakrát byl dokonce čtvrtý na 
světovém šampionátu. Byl to člověk zvídavý 
a moderní, na motocyklu či autě cestoval po Ev-
ropě, aby získal nové zkušenosti a znalosti ve 
svém oboru.

A výsledky se dostavily. Jeden z důvodů byl 
nejen v té době novátorský přístup k řízení pra-
covníků. Sám si o tom ve svém deníku napsal: 
„Konkurence nemohla pochopit můj způsob 
práce. Nemohla pochopit ani v té době dosti ne-
obvyklý postoj k zaměstnancům. V čem spočíval? 
Šlo o to, že zaměstnanci se stali spolupodnikateli. 
Dohlíželi na mé kalkulace, k nim jsem si chodil 

pro kontrolu obtížných situací, viděli do mého 
účtování a znali přesně ceny, za které jsem zboží 
nabízel. A když toto všechno znali a viděli můj 
malý zisk, tím větší byla jejich snaha. Sami se 
totiž podíleli 15 procenty z mého zisku. Toto otev-
řené jednání se zaměstnanci vyloučilo z našeho 
středu nepoctivce“. 

V roce 1935 dokončuje v Modřanech výrobní 
závod „František Martínek, výroba barev a laků 
Framar.“ V roce 1938 opouští již obchod U staré 
školy a pronajímá si větší a reprezentativnější 

prostory v Pařížské ulici. Za rok rozšiřuje dále 
továrnu v Modřanech. Současné marketéry by 
jistě zajímalo, že výloha obchodu každé dva 
týdny měnila svoji podobu. Není divu, že si sem 
našli cestu tehdejší umělecké špičky jako Lada, 
Tichý, Hoffman, Rada či Zikmund. Přední čeští 
výtvarníci se navíc podíleli na vývoji a výrobě 
barev, což jen ukazuje, že kvalita je součástí 
základních hodnot značky Framar.

Zničené naděje
Šťastná doba budování a rozvoje firmy končí 

na dlouhá desetiletí, jako u mnoha dalších 
českých společností, s příchodem nacistů a ko-
munistů. František Martínek je vězněn a vrací 
se domů s podlomeným zdravím, obchod 
a sklad v Pařížské vyhořel během květnového 
pražského povstání. Přesto se po osvobození 
pouští s novou energií do obnovy firmy. Vše ale 
za pár let zničí nástup komunistů k moci. Krátce 
před Silvestrem roku 1949 je nucen předat ce-
lou firmu národnímu správci, který přes sliby 
o zachování výroby i práce pro zaměstnance 
záhy strojní zařízení zničí a na dlouhých 40 let 
úspěšná společnost přestává existovat. František 
junior končí v Jáchymovských dolech, po návra-
tu se věnuje milované cyklistice a trampingu ve 
známé osadě „Ztracenka“. Není bez zajímavosti, 
že jeho výchovou prošli naši cyklističtí šampioni, 
což se ale komunisté snažili utajit a uváděli jej 
v oficiálních informacích jako maséra.

Tradice pokračuje v novém
Po roce 1989 se jeho syn Jiří Martínek 

v padesáti letech pustil do obnovy rodinné 
tradice. V rozvoji firmy mu nezabránily ani 
zdlouhavé peripetie s návratem komunisty 
ukradeného majetku, ani naprosto odlišný trh 
i požadavky zákazníků. V současnosti se fir-
ma Framar pyšní kvalitními a zkušenými spo-
lupracovníky, protože si je vědomá, že cestou 
ke spokojenosti zákazníků je poskytnout jim 
fundovanou orientaci v nabídce a šetřit tak je-
jich čas i peníze.

Daří se i pokračovat v tradici druhého nej-
staršího cyklistického sprinterského závodu na 
dráze. V roce 1938 jej založil velký sportovec 
František Martínek a Velká cena Framaru patří 
mezi 10 Velkých cen sprinterů světového ka-
lendáře Mezinárodní cyklistické unie.
Rodinná firma Framar přežila turbulentní 
dvacáté století a nejmladší dědička tradice Edit se 
již podílí na řízení společnosti. Barvy stály již na 
počátku lidské kreativity a budou tu s námi stále, 
protože dělají náš svět veselejší a příjemnější.

trať, tím více bodů dostanete. Šťastlivec, kterému se 
podaří postavit nejdelší souvislou trať, získává bo-
nusové body. Hru vyhrává ten, kdo získal nejvyšší 
počet bodů. 

Hra „Jízdenky, prosím!“ je neuvěřitelně zábavná 
a díky své jednoduchosti a rychlému pochopení 
pravidel je ideální oddechovou zábavou pro rodiny 
s dětmi i pro dospělé. Hru si skvěle zahrajete jak ve 
2 hráčích, tak i v 5 lidech. Doporučený věk je od 
8 let, ale troufáme si říct, že i mladší děti tuto hru 
zvládnou. Doba hraní je okolo 30–60 minut.

Nezapomenutelnou zábavu s hrami „Jízdenky, 
prosím!“ (Ticket to Ride) si na světě užilo již více než 
80 miliónů hráčů a patří k jedněm z nejoblíbeněj-
ších her vůbec. Hra získala již 37 prestižních oceně-
ní, byla přeložena do 33 světových jazyků a prodává 
se ve 40 zemích světa.

Není se čeho bát,  
hru zvládne opravdu každý!

Jednoduché a rychlé pochopení pravidel a ro-
zumná herní doba zajistí skvělou oddechovou zá-
bavu pro rodiny s dětmi nebo skupinu přátel. Právě 
jednoduchá pravidla přímo vybízejí ke konkurenč-
nímu boji s protivníky. A právě na nich je založena 
neobyčejná krása této hry. Neexistuje totiž nic pří-
jemnějšího, než na poslední chvíli postavit koleje 
tak, abyste přebrali soupeři nejdelší cestu a zároveň 
mu tak zabránili v jejím dalším prodlužování. Díky 
této hře se nejenom děti mohou naučit lépe pře-
konávat překážky, vymýšlet strategie, kombinovat 

Speciální  
edice  

15. výročí

V této hře budete budovat železnice mezi různý-
mi městy. Body získáváte jednak za propojení dvou 
měst, která si na začátku hry vylosujete, jednak za 
propojení dvou libovolných měst v průběhu hry. 
Za obsazení tratě získáváte body a čím máte delší 
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Profesionalita zpracování je v detailu

Přemysl Hrůza starší začínal jako fyzická osoba, 
ale nárůst objemu zakázek podnítil vznik s.r.o. Firma 
vyrostla na zakázkách pro automobilku Škoda Auto, 
jak sám zakladatel uvádí. V té době vznikal nespočet 
obchodů, každý potřeboval mít světelnou reklamu , 
poutač nebo totem a zakázek přibývalo. K původní-
mu sítotisku bylo nutné pořizovat další technologie, 
nové stroje, více místa. Ze sklepních prostor rodinné-
ho domu se nejprve pustila do stavby tiskárny a vý-
robní dílny v centru Benátek nad Jizerou. S čím dál 
větším objemem zakázek přestaly firmě i tyto prosto-
ry brzy stačit, a bylo rozhodnuto postavit „továrnu“ 
na průmyslové zóně v bývalém vojenském prostoru. 
Sem se firma přestěhovala v roce 2007, na počátku 
celosvětové ekonomické krize. Firma zatížená úvěry, 
ale stálou důvěrou klientů v jejich práci, tuto těžkou 
dobu ustála s čistým štítem. 

Dnes zde stojí špičkově vybavená firma s CNC 
stroji pro zpracování veškerých materiálu od plas-

tů, dřevovýrobu, bondových desek až po kovový-
robu. 

V nové hale mohla firma realizovat zakázky, na 
které nebylo možné v původní dílně ani pomyslet. 
Od stavby velkých výstavních stánků, které jsou 
vždy kompletně složeny pro klienta v hale, po re-
alizace projektů, jako byla Miss ČR, Miss SK, vy-
bavení několika pořadů televize Nova dekoracemi, 
po pódiové aranžmá koncertu Karla Gotta v O2 
aréně, na kterých firma spolupracovala s architek-
tem Michaelem Klangem.

Další investicí firmy bylo pořízení vlastní lako-
vací kabiny pro lakování nábytku a technologii 
světelných log prvotřídní kvality. 

Společná spolupráce s architekty přinese vždy 
nové prvky do výroby, kdy studia mají svou před-
stavu, jak by měl projet vypadat, a firma GSP SIGN 
& DESIGN své know-how, jak k tomu cíli dojít. Spo-
lečnou spoluprací pak vznikají jedinečné projekty. 

Za roky zkušeností tým dokáže přesně odhadnout 
vhodnost materiálového a technologického zpra-
cování a navrhne dokonalé detaily proveditelnosti.

Pro stavební firmy je značka GSP SIGN & DE-
SIGN vedena jako dodavatel světelné reklamy. 
Dále pak jako dodavatel opláštění vstupních por-
tálů budov osazených logy, oplášťění atypických 
konstrukcí, (realizace Benzina), osazení interiérů 
recepčních stěn, vybavení obchodů, POP systémy, 
výstavní stánky, ale i atypická svítidla a mnohé 
další solitéry. Ochutnávku jejich realizací vám po-
skytnou obrázky na těchto stranách. Nepřeberné 
množství jich můžete vidět na www.gsp.cz.

Pokud uvažujete o zviditelnění vaší budovy, ob-
chodu či produktu, neváhejte se na ně obrátit ať už 
o, návrh, nabídku nebo realizaci. 

e-mail: gsp@gsp.cz
telefon: +420 326 362 560

Společnost GSP SIGN & DESIGN není v oboru světelné reklamy, signmakingu, designu interiérů a POP materiálů žád-
ným nováčkem. Na trhu se objevila hned po roce 1989 a rodinnou firmou zůstala dodnes. Má za sebou nespočet vel-
kých realizací i pro nadnárodní značky, a to nejen u nás, ale i ve světě. Rodina Hrůzova se svými zaměstnanci si zakládá 
na detailním propracování svých produktů a s bravurností se zhostí i zakázek, které ostatní odmítají. Zadavatel za nimi 
může přijít s pouhou skicou na papíře a společně pak navrhnou materiály, konstrukci, technologii a realizaci.

Benzina - opláštění bondem

Bageteria Boulevard- kompletní portál včetně podkladu

Adidas shop store Barcelona

Stánek Allegria

Světelná reklama - trochu jinakHotel Stage - O2 arenaJablotron - výstavní stánek

Nike - shops

POP, POS stojany LG Označení arény Chuchle Stůl v TV Nova

Výroba vstupů prodejen Dormeo YSL, uvedení parfému Libre Dua LipaVstupní portály Yves Rocher

Výstavní stojany - RetailMiss ČR

Atypická svítidla - Manchester

Fred Perry, vybavení prodejny
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Preciosa Lighting

Diamond Cloud vyzdvihuje
umění křišťálového třpytu

Preciosa Lighting uvádí koncept Diamond Cloud, 
který svou elegancí a designem ztělesňuje současný 
luxus. Designéři vnesli do nejnovějšího konceptu 
z portfolia Preciosa Signature Designs specifický 
diamantový brus, díky němuž Diamond Cloud vná-
ší do prostoru třpyt a jas. 

Inspirací konceptu Diamond Cloud je kosočtver-
cový diamantový brus. Ten se stal designovým 
principem, který byl navržen tak, aby zdůraznil 
opticko-estetické vlastnosti křišťálu. Díky minima-
listickému zavěšení jednotlivých komponent, jejich 
geometricky pravidelném uspořádání a tradičnímu 
broušenému dekoru vynikají vlastnosti rozkladu 
a odrazu světla. 

Diamond Cloud je přizpůsobitelný designový 
koncept, který se skládá z trojúhelníkových tyčí, 
které designu dodávají geometricky čistý jemný 
vzhled. K dispozici jsou různé varianty komponen-
tů se širokým výběrem povrchových úprav a brusů. 
Jejich správně zvolená kombinace dodává instalaci 
hloubku a výrazný dekorativní charakter. Díky své 

flexibilitě nabízí zákazníkům jedinečnou příležitost 
vytvořit svítidlo pro jakýkoliv interiér. 

Designéři si mohou vybrat předdefinovanou in-
stalaci navrženou Preciosou, přizpůsobit si ji, nebo 
si navrhnout zcela unikátní svítidlo ve spolupráci 
s designovým týmem společnosti. Na výběr mají 
také deset typů povrchových úprav komponentů 
a několik možností zavěšení. Pro vytvoření ideální 

atmosféry v prostoru je možné využít různé formy 
nasvícení i dynamické světelné scény. Elegantní 
vzhled konceptu je vhodným současným doplňkem 
luxusních a klasických prostor. Zaujme i jako hlav-
ní designový element v minimalistických interié-
rech. Kombinace moderní kompozice s rozmanitos-
tí komponentů a jejich precizní uspořádaní dodává 
instalaci hloubku a výrazný dekorativní charakter. 

„Diamond Cloud, stejně jako všechny koncepty 
z portfolia Preciosa Signature Designs, zdůrazňuje 
krásu, která pramení z kombinace kultivovaného 
křišťálu a světla. Svítidlo je moderním klenotem 
luxusních i klasických interiérů a skvěle působí 
i hlavní designový element v minimalistických in-
teriérech,“ uvádí Michael Vasku, kreativní ředitel 
Preciosy Lighting. „Diamond Cloud se vyznačuje 
svou flexibilitou. Dokážeme jej přizpůsobit na přání 
každého klienta a usnadnit jim zrealizování jejich 
vizí a představ.“

www.preciosalighting.com

Preciosa Lighting ve svém portfoliu Signature Designs představuje esenci křišťálu

cz.asko.com

Prémiové spotřebiče ASKO s  nezaměnitelným skandinávským rukopisem. Přináší domů luxus, spolehlivost, dokonalé řemeslné 
provedení i špičkové technologie. Nabídnou moderní, ale přitom dokonale nadčasovou krásu a radost z každé činnosti. Ať už se 
odehrává v  kuchyni nebo prádelně. Pro ASKO je design víc, než jen vzhled. Znamená i  uživatelskou přívětivost, funkci, kvalitu 
a respekt k přírodě a životnímu prostředí.

Skandinávskou značku luxusních domácích spotřebičů ASKO můžete zakoupit na e-shopu 
či přímo v showroomu v prestižním multifunkčním BB Centru na pražské Brumlovce.

cz.asko.com

Prémiové spotřebiče ASKO s  nezaměnitelným skandinávským rukopisem. Přináší domů luxus, spolehlivost, dokonalé řemeslné 
provedení i špičkové technologie. Nabídnou moderní, ale přitom dokonale nadčasovou krásu a radost z každé činnosti. Ať už se 
odehrává v  kuchyni nebo prádelně. Pro ASKO je design víc, než jen vzhled. Znamená i  uživatelskou přívětivost, funkci, kvalitu 
a respekt k přírodě a životnímu prostředí.

Skandinávskou značku luxusních domácích spotřebičů ASKO můžete zakoupit na e-shopu 
či přímo v showroomu v prestižním multifunkčním BB Centru na pražské Brumlovce.

Za hranicí 
komfortu 
a dokonalosti
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Niceboy

+

NEVŠEDNÍ KÁVA 
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

20

820
Kupte kávovar jura a získejte 
kg kávy
zdarma*

Dallmayr
let
na českém trhu

Spojte se s námi: tel. 222 262 155
info@Dallmayr.cz  www.Dallmayr.cz

* Při nákupu kávovarů Jura modelů WE6, WE8, X6, X8, GIGA prostřednictvím společnosti Dallmayr Vending & Office k.s., IČ 26485524, 
získá zákazník 8 kg zrnkové kávy Dallmayr Monaco nebo Palazzo nebo Baristo v  hodnotě 6.900 Kč včetně 15% DPH. Nabídka platí 
pro objednávky zaslané do 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob.

https://kava-servis.cz/20-let-dallmayr-na-ceskem-trhu/

21_0297_Inzerce_8kg_zdarma_Brands&Stories_230x310.indd   1 09.11.21   11:22

Od akčních kamer a audia ke Smart Home 
První produkty uvedla značka Niceboy na evrop-

ský trh v roce 2016. Od té doby se značně rozrostla 
a stala se úspěšnou nejen u nás, ale i v dalších osmi 
zemích Evropy. Mezi produkty značky Niceboy pat-
ří například akční kamery, autokamery, různé typy 
sluchátek, přenosné reproduktory, chytré hodinky, 
gamingové vybavení a kancelářská technika.

Nyní se Niceboy pustil i do Smart Home. Do této 
oblasti zjednodušeně řečeno patří nejrůznější elek-
trické výrobky a spotřebiče, které lze obvykle ovlá-
dat pomocí aplikace v mobilu. A hodlá se tomuto 
segmentu věnovat naplno. Již nyní přináší základní 
řadu domácích spotřebičů a během příštího roku 
bude svou nabídku dále rozšiřovat. „Teď do Vánoc 
uvádíme z řady Niceboy ION jednotlivé chytré spo-
třebiče, ale už v příštím roce rozšíříme nabídku tak, 
abyste s námi pořídili kompletní chytrou domác-
nost,“ říká produktový manažer řady Niceboy ION 
Jiří Svoboda.

Proč se Niceboy pustil do Smart Home?
Podle marketingového ředitele Niceboy Jana 

Trnky je tento segment aktuálně velmi atraktivní 
a celkově globálně na vzestupu. A zvlášť v dnešním 
uspěchaném světě přináší lidem tolik potřebnou 
úsporu času i energie. „Chytré spotřebiče Niceboy 

ION vám ušetří čas, peníze a zpříjemní život. Není to 
žádná složitá věda určená pouze pro technické nad-
šence, ale inteligentní řešení, které zvládne zapojit 
a používat opravdu každý,“ říká Jan Trnka. 

Výrobky Niceboy ION přitom nejsou určeny pou-
ze na pomoc s domácími pracemi a usnadnění ka-
ždodenních povinností, ale i k navození příjemné 
domácí atmosféry. „Vždyť kdo by nechtěl přijít do 
bytu s čerstvě vytřenou podlahou, příjemným osvět-
lením a konvicí, která právě uvařila vodu na čaj,“ 
doplňuje Jiří Svoboda.

Jaké chytré spotřebiče Niceboy přináší
Řada nových spotřebičů zahrnuje výrobky od ro-

botických vysavačů až po chytré zásuvky. Konkrét-
ně v kategorii robotických vysavačů přináší hned 
čtyři typy, od základního modelu se 7 infračerve-
nými senzory až po nejdokonalejší vysavač s lase-
rovým zaměřovačem a 26 infračervenými senzory, 
díky kterým se vyhne všem nástrahám na své cestě 
za úklidem. 

Součástí nové řady Niceboy ION jsou například 
i žárovky Smart Bulb, které vám umožní postupné 
stmívání nebo volbu barvy podle výběru – třeba 
bílé světlo pro lepší probuzení a červené na večer 
do dětského pokoje. V nabídce je i chytrá váha, díky 
níž můžete získat dlouhodobý přehled o svých vý-
sledcích, dokáže si zapamatovat až 8 členů domác-
nosti se všemi jejich parametry a když zhubnete, 

váha vás pochválí. V nabídce jsou dále například 
i chytré zásuvky, konvice či sonické kartáčky.

Vše v jedné aplikaci
Jedním ze základních cílů společnosti Niceboy 

bylo, aby byly všechny chytré výrobky do domác-
nosti ovládány pomocí jedné jediné aplikace. Pro 
tyto účely Niceboy vytvořil zcela novou vlastní 
aplikaci. „Vytvořili jsme vlastní, kompletně českou 
aplikaci Niceboy ION, díky které se propojí všechny 
chytré spotřebiče a dají se tak ovládat z jednoho mís-
ta,“ vysvětluje Jiří Svoboda.

Všechny chytré spotřebiče tak můžete ovládat 
mobilem z pohodlí gauče, ale třeba i z kanceláře na 
druhém konci města. Využívat můžete i časovače 
a zvolit si, za jak dlouho se jednotlivé spotřebiče 
spustí, či vypnou. Pro větší pohodlí je součástí ap-
likace i hlasový asistent. „Každý chytrý spotřebič 
je sám o sobě pomocníkem, ale co se stane, když 
je v jedné aplikaci můžete propojit a jejich funkce 
zkombinovat? Vítejte v budoucnosti, kde stačí dát 
hlasovému asistentovi jeden povel a vaše domácnost 
udělá vše, co jste jí nařídili,“ říká Jan Trnka.

Plány do budoucna
V následujícím roce Niceboy plánuje další růst. 

Nejen v oblasti Smart Home, ale i v dalších seg-
mentech, v kterých se dlouhodobě pohybuje. „Náš 
budoucí plán je jasný. Dál rozšiřovat kategorie již za-
běhlých výrobků. V oblasti Smart Home pak našim 
zákazníkům poskytneme již během příštího roku do-
statečně širokou škálu výrobků pro kompletní chyt-
rou domácnost v jedné mobilní aplikaci,“ zakončuje 
Jan Trnka.

Více informací o výrobcích Niceboy 
naleznete na www.niceboy.cz

 

Niceboy vstupuje
do segmentu Smart Home
Značka elektroniky Niceboy, známá především díky audio výrobkům jako jsou 
bezdrátová sluchátka či přenosné reproduktory, vstupuje nově do segmentu 
Smart Home. Aktuálně přináší celou řadu chytrých spotřebičů s označením 
Niceboy ION. 

O značce Niceboy
První produkty uvedla značka Niceboy na 
evropský trh v roce 2016. Od té doby se stala 
úspěšnou nejen u nás, ale i v osmi dalších 
zemích v Evropě. Ve vybraných kategoriích 
zaujímá přední příčky v prodejích a je jedním 
z lídrů na trhu. Mezi produkty značky Niceboy 
patří akční kamery, autokamery, různé typy 
sluchátek, přenosné reproduktory, fitness 
náramky, chytré hodinky a další. Novinky, 
které Niceboy v posledních letech představil, 
jsou ucelená řada gamingového vybavení 
ORYX a řada kancelářské techniky. 
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Fielmann

Výchozí inspirací se staly „oversize“ obroučky 
70. let, které jsou přeloženy do designového jazy-
ka současnosti pomocí originálních tvarů a geo-
metrických detailů. Barevnému ladění vládnou 

teplé podzimní tóny hnědé, jantarové a bordó, 
doplněné chladnějšími zimními odstíny zelené 
a tmavě modré. Výsledkem je kolekce, která si 
nápaditě pohrává s kontrastem včerejška a dne-

ška. Nejmodernější materiály současnosti se se-
tkávají s klasickými tvary, oblé křivky s hranami 
a čisté linie s hřejivými barvami. Každý model 
tak představuje vzrušující propojení minulosti 
a současnosti, vždy v kombinaci s nekompromis-
ní kvalitou. 

Značka Fielmann je lídrem německého trhu na 
poli maloobchodního prodeje dioptrických i slu-
nečních brýlí a kontaktních čoček. V celé Evropě 
má téměř 900 prodejen. Čeští zákazníci mohou 
aktuálně nakupovat brýle z nové kolekce nebo 
designové modely nejznámějších značek za nejvý-
hodnější ceny ve třech pražských prodejnách. Po 
obchodních domech Westfield Chodov a Centrum 
Černým most se přidává Metropole Zličín. Plány 
na příští rok počítají s otevřením prodejny v cent-
ru Prahy, v ulici Na Příkopě. Celkový počet pobo-
ček by měl dosáhnout čísla čtyři. Cílem expanze 
v České republice je dosáhnout ve střednědobém 
horizontu celkového počtu 20 prodejen s ročními 
prodeji 80 000 brýlí a obratem 380 milionů korun.

Nová kolekce, stejně jako celá nabídka 
dioptrických a slunečních brýlí,  
je k dispozici nejen v optikách Fielmann,  
ale také na e-shopu fielmann.cz.

Nově otevřená prodejna v Metropoli Zličín

V optikách Fielmann
ožívají trendy 70. let
Ikonické designy ve zcela novém pojetí – to je nová kolekce dioptrických i slu-
nečních brýlí Fielmann, která do současnosti přináší trendy 70. let. Nejúspěš-
nější módní trendy minulosti se periodicky vracejí a ani po desetiletích neztrá-
cejí na oblibě. V optikách Fielmann najdete brýle, které ztělesňují to nejlepší 
z časů minulých i přítomných. Legendární tvary přepracoval se svým týmem 
do aktuální podoby zkušený italský designér Marco Collavo, který každoročně 
vytváří trendové kolekce exkluzivně pro značku Fielmann. 

Zimní kolekce 
Fielmann spojuje 

ikony minulosti 
se žhavými 

trendy dneška

Cílem obou lékařů je propojení chirurgické pra-
xe s uměleckým přístupem a tradičními etickými 
principy medicíny. Odtud název kliniky, který spo-
juje dva pojmy vyjadřující základní principy plastic-

ké chirurgie – umění léčit a tvořit krásu. Doplňuje 
je závazek věrnosti etickým zásadám medicíny. 
„Skalpel plastického chirurga tvoří něco nového – 
krásnějšího a dokonalejšího,” vysvětluje jeden ze 
zakladatelů, MUDr. Martin Molitor. „V estetické chi-
rurgii je tento pohled zcela dominantní a odráží ho 
i motto naší kliniky – Where beauty becomes art.”

Zakladatelé Art Ethic Clinic si kladou velké cíle. 
Jejich ambicí je vybudovat nové pracoviště s nejvyš-
ší úrovní služeb a etablovat ho coby přední kliniku 
estetické chirurgie na českém trhu. Oba lékaři při-
nášejí do společného podnikání nejen řadu let pra-
xe, ale také rozmanité přístupy a zkušenosti. 

MUDr. Al Awa, jehož rodnou zemí je Sýrie, získá-
val praktické zkušenosti na mnoha klinikách i čet-
ných zahraničních stážích. „Různé kultury nabízejí 
odlišný pohled na ženskou krásu,” říká doktor Al 
Awa. „I my jsme připraveni na rozličné požadavky 
z hlediska vylepšení vzhledu. Důležité však je, aby 
každý zákrok vedl ke zvýšení kvality života našich 
klientů a klientek.“ Doktor Al Awa provádí komplet-
ní spektrum výkonů estetické chirurgie, specializu-
je se na operace prsou, břicha a liposukce. V České 
republice se jako jeden z prvních lékařů podílel na 
zavádění moderních liposukčních metod s využitím 
ultrazvuku a laseru. I nadále přispívá ke zdokonalo-
vání těchto metod a zavádění dalších novinek 

Více než pětadvacetiletou praxi má za sebou také 
MUDr. Martin Molitor. Prošel řadou klinik, kde se 
vedle estetických zákroků specializoval převážně 
na rekonstrukční výkony v oblasti hlavy a krku, re-
konstrukce ruky a mikrochirurgické rekonstrukce. 
Svůj zápal pro lékařské poslání prokázal na mno-
hých humanitárních misích např. v Sierra Leone, 
Jordánsku, Burkina Faso a Indii. Dnes kromě své 
soukromé praxe působí jako přednosta Kliniky 
plastické chirurgie 1. Lékařské fakulty univerzity 
Karlovy a Fakultní nemocnice na Bulovce i jako ve-
doucí subkatedry plastické chirurgie Institutu pro 
postgraduální vzdělávání v medicíně. 

Klinika Art Ethic Clinic poskytuje služby ženám 
i mužům, kteří chtějí vypadat lépe a mladistvěji, 
zvýšit si sebevědomí a podtrhnout svoji osobnost. 
Tým kliniky pokrývá kompletní pole plastické a es-
tetické chirurgie. Klinika nabízí veškeré operace 
prsou, břicha i obličeje, výkony po zhubnutí a ma-
teřství a samozřejmě liposukce. Ve všech případech 
je prioritou spokojenost klienta a dobrý pocit ze 
spolupráce na obou stranách. 

Fotografie:  
Kateřina Šantorová a Dominika Šamlová

www.artethicclinic.cz

Nově otevřená klinika plastické chirurgie Art Ethic Clinic se od samého začátku zaměřuje na nejvyšší úroveň nabízených 
služeb. Kliniku založili dva respektovaní a zkušení plastičtí chirurgové. Jejich společnému vstupu do byznysu předchá-
zelo dlouholeté přátelství a touha vytvořit něco nového, co bude dělat radost jim, jejich týmu a zejména jejich klientům. 

spojení krásy a lékařské etiky

Martin Molitor a Issam Al Awa
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Základem Heffronu Original je 5 let staře-
ný rum z Panamy, který je dopracován podle 
originální receptury master blendera pros-
tějovské Palírny U Zeleného stromu. Svým 
příběhem i názvem odkazuje na osud česko-
slovenských legií v Rusku, které podnikly po 
skončení první světové války nedobrovolnou 
cestu kolem světa. „Z přístavu Vladivostok se 
velká část legionářů vydala přes Tichý oceán 
do Ameriky, poté jejich cesty vedly nejčastě-

ji vlakem z Vancouveru či San Francisca na 
východní pobřeží a odtud na starý kontinent. 
Část z nich jela do Evropy lodí přes Panamský 
průplav. Jméno Heffron nesla poslední loď, 
která vezla československé legie právě přes 
Panamu. A po ní jsme na počest všech legio-
nářů, kteří prokázali neuvěřitelnou statečnost 
a odhodlání v boji za svobodu a spravedlnost, 
naši značku Heffron pojmenovali,“ vysvětluje 
Michal Kučera, brand manažer značky. 

Rumu se v Česku daří,
značka Heffron reaguje rozšířením portfolia 
Heffron patří mezi nejúspěšnější 

produkty Palírny U Zeleného stromu, 

nejstarší palírny v Evropě. Přesto, že je na 

trhu poměrně krátce, stal se v loňském 

roce druhým nejprodávanějším 

produktem ve své kategorii 

a v meziročním srovnání nadále roste. 

Heffron Original má lehce nasládlou 
a výraznou chuť s nádechem vanilky, ka-
ramelu a doznívajícími dřevitými tóny. Ty 
jsou dány pětiletým zráním v sudech z ame-
rického dubu. Má velmi vytříbené aroma, 
které mimo jiné ovlivňuje tropické podnebí 
Panamy. „Heffron vzniká v těsné spolupráci 
s naší partnerskou palírnou v Panamě, kde 
ho nechávají zrát v sudech a odkud pak pu-
tuje až k nám do Prostějova,“ popisuje Kuče-
ra. Heffron má průhledné skleněné lahve, 
které dávají vyniknout jeho zlatavé barvě. 
Ty letos prošly spolu s etiketou redesignem 
a původní Heffron dostal přídomek Origi-
nal. Receptura, kterou si Češi oblíbili, však 
zůstala stejná. 

Nejstarší palírna v Evropě nyní tuto znač-
ku rozšiřuje o čtyři novinky. Reaguje tak na 
rostoucí oblibu třtinových rumů, u nichž 
tržby za poslední rok vzrostly o 44 procent. 
„Češi patří mezi top pět zemí, kde se katego-
rie rumů těší nejvyšší oblibě a kde zároveň 
stále častěji dávají přednost kvalitě před 
kvantitou. Věříme, že tento trend bude po-
kračovat i v roce 2022 a značka Heffron dále 

poroste,“ předpokládá Michal Kučera. S tím, 
že Češi umí ocenit dobré rumy, souhlasí i Pa-
vel Ungr, odborník na rumy z Rumstock.cz. 
„Doby, kdy jsme pili destiláty z řepné třtiny 
a říkali tomu rum, jsou dávno pryč. Češi 
i Moraváci ukazují, že si umí vybrat kvalitu 
a stále více požadují kvalitní rumy z cukrové 
třtiny,“ doplňuje Pavel Ungr.

Do novinek v portfoliu značky Heffron 
proto nyní přibyly dva rumy, pětiletý a dese-
tiletý, a dva ochucené elixíry. „Pro milovní-
ky rumů jsme přišli s Heffronem 5YO Rum, 
který zrál v pečlivě vybraných sudech po 
americkém bourbonu. Jde o výrazný a zá-
roveň velmi jemný pětiletý rum. Zkušenější 
„rumaři“ ocení také ušlechtilý Heffron 10YO 
Rum, který zraje 10 let v sudech po sherry, 
bourbonu a koňaku. Pro příznivce sladších 
chutí máme novinky Heffron Coffee, která 
je tvořena spojením kvalitního panamského 
rumu a čerstvě pražené kávy, a Heffron Co-
conut se svěží chutí kokosů z oblasti Karibi-
ku,“ říká o novinkách Michal Kučera. 

www.rumheffron.cz

Palírna U Zeleného stromu a.s.
Palírna U Zeleného stromu a.s. má ojedinělou historii, která 
začala již v roce 1518 udělením práva vařit pivo a pálit pá-
lenku domu U Zeleného stromu v Prostějově. Jde o unikát 
nejen v Česku, ale i v rámci celé Evropy, kde neexistuje palír-
na s delší historií. Palírna U Zeleného stromu a.s. (též známá 
podle jednoho ze svých výrobků jako Starorežná Prostějov) 
je ryze česká firma, která je i bez cizího kapitálu druhým nej-
větším výrobcem lihovin v České republice. Mezi nejznámější 
značky patří Starorežná, Blend 42 Vodka, Heffron či Hanácká 
vodka a zejména výjimečná česká žitná whisky „Stará žitná 
myslivecká“. Výrobky firmy jsou oceňovány pro svou chuťo-
vou kvalitu medailemi na významných světových soutěžích 
a díky tomu firma své značky úspěšně vyváží. S produkty 
Palírny U Zeleného stromu a.s. se zákazníci mohou setkat 
v dalších dvaceti zemích pěti kontinentů. Na domácím trhu 
pak s firmou spolupracují při distribuci svých výrobků značky 
s nejvyššími společenskými ambicemi, jako jsou Koval, Dicta-
dor, NAUD, Pushkin, Berentzen a další.

www.palirnauzelenehostromu.cz 
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NAŠE SLUŽBY:
Dotační poradenství
Nemovitostní, technologické a energetické projekty (studie 
proveditelnosti /due -diligence/, byznys plán a ekonomické 
analýzy)

Transkační poradenství
Fúze, akvizice, restrukturalizace a podnikové přeměny, 
vypořádání mezi společníky, mezigenerační předání 
a strategické plánování

Interim management
Optimalizace firemních procesů a strategie firmy prostřednictvím 
externího pracovníka pro oblasti např. obchod nebo finance

Corporate Banking
Akviziční a provozní financování, investiční úvěry

Praha · Brno · Olomouc · Ostrava
www.rams.as

Dotační poradenství Studie proveditelnosti

Projekty EU Optimalizace firemních procesů

NABÍZÍME:

Strategické poradenství Rozvoj podnikání

Korporátní finance Investiční bankovnictví

ZNÁME CESTU
K ÚSPĚCHU

www.rams.as

Auta nás baví
Land Rover je naší vášní, koníčkem,  
radostí i prací od roku 1996.

Tak jako se začala psát historie značky Land Rover 
Defender v roce 1948, tak se historie kariéry Roberta 
Hnátka, spojené se značkou Land Rover, začala psát 
od října 1996. „Když jsem v roce 1996 začal pracovat 
pro importéra vozidel Rover a Land Rover v ČR, ne-
tušil jsem, že s touto britskou značkou spojím dalších 
25 let svého života,“ uvádí Robert Hnátek, dnes už 
jediný majitel a jednatel společnosti ARAMY.

Firma ARAMY s.r.o. poskytuje majitelům vozidel 
Land Rover odborný servis, profesionální diagnosti-
ku, originální náhradní díly, speciální úpravy, které 
zvyšují průchodnost vozidel v terénu dle přání zá-
kazníků, dále pak balistická zodolnění, celkové a ge-
nerální opravy vozidel. Běžnou praxí je i spolupráce 
s lektory pražských učilišť, odborný výcvik žáků 
oboru automechanik-opravář motorových vozidel, 
autoelektrikář a poskytování školení dílenským spe-
cialistům Armády ČR.

Společnost ARAMY poskytuje servis vozidel Land Rover založený na mnoha-
letých zkušenostech managementu a výkonných pracovníků s prodejem vo-
zidel, poskytováním kvalitního servisu a se zajištěním speciálních úprav vozi-
del v souladu s požadavky zákazníka. Land Rover je druhá nejstarší (po Jeepu) 
značka s pohonem všech kol. Znalost vozidel, kvalitní diagnostika, stabilní pro-
školený personál s letitou praxí a osobní přístup dávají předpoklad k zajištění 
nadstandardních služeb dle individuálních požadavků zákazníka. Může se jím 
stát každý majitel této ikonické značky, kdo pro ni sdílí také nadšení! 

Aramy

dávají předpoklad k zajištění kvality poskytova-
ných služeb dle individuálních požadavků zá-
kazníka, stejně jako certifikovaný systém jakosti 
ISO 9001:2008 a osvědčení o shodě systému ja-
kosti s požadavky českého obranného standar-
du ČOS 051672 (AQAP 2110). Tyto certifikace 
jsou základním předpokladem kvality pro po-
skytování servisu a náhradních dílů Armádě ČR 
a složkám integrovaného záchranného systému.

VIZE A CÍLE
„Pokud se dovedeme kvalitně postarat o vozi-

dlo zákazníka tak, aby byl spokojen s opravou 
i s přístupem, pak se nám takový zákazník vrá-
tí,“ říká Robert Hnátek. „Vizí, cílem a naprostou 
prioritou je proto starost o vozidla zákazníků se 
stejnou péčí, jako o vozidla vlastní. Poskytování 
prodeje a servisu vozidel Land Roveru je založe-
no na mnohaletých zkušenostech managemen-
tu a výkonných pracovníků s prodejem vozidel, 
poskytováním kvalitního servisu a se zajištěním 
speciálních úprav vozidel v souladu s požadav-
ky zákazníka. Například praxe automechaniků 
opravujících v ARAMY vozidla Land Rover je 
v tomto roce již dvacetiletá. Firma opírá svou 
kvalitu servisu jednak o předpoklad profesi-
onálního - stálého, proškoleného personálu, 
a jednak o průběžné pořizování nejnovějších 
servisních technologií. V letošním roce došlo 
například k výměně kvalitního, funkčního, 7 let 
starého zařízení na měření geometrie vozidel 
od značky John Been za nové špičkové zaříze-
ní na měření geometrie vozidel v kompletu se 
speciálním nůžkovým 4,5t heverem Scissor od 
americké společnosti Hunter. Spolu se stavební 
přípravou se jednalo o investici za 1 867 000 Kč. 
Další investice do servisních technologií, např. 
do obnovy a rozšíření kompletního pneuservi-
su, jsou plánovány na rok 2022.“

Více informací o servisu,
speciálních úpravách
a nabídce služeb firmy ARAMY
najdete na www.aramy.cz

Tým ARAMY děkuje všem  
stávajícím zákazníkům za důvěru 
a přeje příjemné prožití Vánoc!

Firma zahájila svoji činnost v lednu 2010, kdy na 
základě zkušeností a poptávky na trhu automobilů 
se kolegové z branže rozhodli společně založit spo-
lečnost ARAMY s.r.o. a v březnu 2011 otevřeli pro zá-
kazníky nový odborný servis Land Rover v Praze 9 – 
Hloubětíně. Toto místo bylo zvolené záměrně, jelikož 
se zde od roku 2007 poskytoval prodej a servis vozi-
del Land Rover pro Armádu ČR. Také název ARAMY 
nebyl z tohoto důvodu náhodný. 

Firma vychází vstříc svým zákazníkům, zakázku 
je proto možné v rámci pick-up servisu uzavřít přímo 
u zákazníka, který si sám určí čas a místo pro předání 
a zpětné převzetí vozidla. Pick up servis je pojištěn 
pro případ havárie v době převozu vozidla.

Znalost vozidel, kvalitní diagnostika, stabilní pro-
školený personál s dvacetiletou praxí a osobní přístup 
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Čokoládovna Troubelice
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Pravá čokoláda z Troubelic
originální sladké dárky pro vaše klienty

Kateřina Winterová přináší na trh svoji 
verzi Zábavného kalendáře pro všechny 
milovníky přírody, starých časů a krás-
ných botanických ilustrací. V kalendáři 
najdete zajímavosti o bylinách a ideální 
dobu jejich sběru, staročeské pranostiky, 
tradice, významné i žertovné dny v roce, 
veselá jména z Wlasteneckého kalendáře 
a krásné původní obrázky. 

DIÁŘ MLADÉHO
AUTISTICKÉHO 

DESIGNÉRA
Maappi je dobročinný projekt, jehož hlavní 
tváří je sedmnáctiletý Matěj Hošek, který se 
od dětství potýká s těžkou formou Asper-
gerova syndromu. Rodiče si s ním dlouho 
nevěděli rady, až mu jednou do ruky dali 
mapu pražské MHD. Od té doby kreslí Matěj 
své unikátní plány podzemní dopravy.

www.presco.cz

Výjimečnost čokolády z Troubelic 
Čím je troubelická čokoláda výjimečná, nám pro-

zradil majitel čokoládovny František Bačík: „K výro-
bě používáme pouze kakaové boby, kakaové máslo 
a panelu – ztuhlou šťávu z cukrové třtiny. Nápad sla-
dit čokoládu panelou vznikl právě v naší čokoládov-
ně. Do bílých a mléčných čokolád navíc přidáváme 
sušené mléko. Naším cílem v počátcích bylo vyrobit 
čokoládu z kakaových bobů bez použití jiných rost-
linných olejů, než je kakaové máslo, bez přídatných 
látek, bílého cukru a lecitinu. Začátky byly náročné. 
Jsem vystudovaný strojař a s potravinářskou výro-
bou neměl nikdo z naší rodiny zkušenosti. Navrhl 
jsem stroj na výrobu čokolády (melanžér), abychom 
mohli testovat. Receptury na čokolády vznikaly 
metodou pokus omyl a dlouhodobým zkoumáním 
poměrů jednotlivých ingrediencí, než jsme se dopra-

covali k jejich konečné podobě. V roce 2013 vznikla 
první tabulka čokolády určená k prodeji.

Sortimentní portfolio  
troubelické čokolády

V současné době se v této rodinné čokoládovně 
vyrábí téměř 30 druhů tabulkových čokolád. Základ 
tvoří tzv. „čisté“ čokolády – bílá 40%, mléčná 40% 
a 51%, hořká 75%, 83% a 100%. Vymýšlí zde různé 
kombinace, ale vždy musí vyniknout především 
chuť samotné čokolády. V nabídce je tak např. čo-
koláda s marakujou, spirulinou, levandulí, kávou, 
drcenými kakaovými boby, chia semínky, s mandle-
mi, višněmi, sušeným ovocem atd.

Kromě tabulkových čokolád vyrábí také čokolá-
dy s reliéfem. To znamená, že je na čokoládě ruč-
ně nanesen reliéf z jiného druhu (barvy) čokolády. 
Tyto čokolády se hodí jako dárek k různým příleži-
tostem - čokolády reklamní, svatební, narozenino-
vé… Je možné si na zakázku nechat vyrobit čoko-
ládu s vlastním reliéfem i obalem. Proto jsou časté 
poptávky z řad firem po čokoládách s vlastním lo-
gem sloužících jako dárky pro partnery a klienty.

U zakázkové výroby nabízí Čokoládovna Troube-
lice několik variant gramáže a tvaru čokolád – 5g 
čokoládová kolečka s reliéfem, 45g tabulkové čoko-
lády, 120 g čokolády s reliéfem, dřevěné dárkové ka-
zety s možností potisku nebo gravírování. Firmám 

nabízí možnost zpracování designu obalů na zákla-
dě jejich požadavků. 

Ukázky zakázkové výroby je možné vidět na 
webových stránkách www.cokoladovnatroubeli-
ce.cz v sekci zakázková výroba (horní menu). Na 
e-shopu mohou objednávat jak koncoví zákazníci, 
tak i maloobchodní odběratelé, kteří tyto produkty 
prodávají ve svých prodejnách či gastro výrobci. 

Čokoládovna Troubelice
Troubelice 10, 783 83 Troubelice
www.cokoladovnatroubelice.cz
Zakázková výroba:  
marketing@cokoladovnatroubelice.cz
Telefon: +420 720 061 949

Čokoládový příběh malé rodinné čokoládovny z Troubelic na Moravě se začal 
psát v roce 2010, kdy její zakladatelé poprvé dovezli z Ekvádoru kakaové boby 
a další kakaové produkty. V každé tabulce jejich čokolády můžete ochutnat 
něco ze vzdáleného Ekvádoru, rozmanité a exotické země Jižní Ameriky, ve 
spojení s poctivou prací malé české firmy, která si zakládá na kvalitě a osob-
ním přístupu. 
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Stejný domov, jen chytřejší…

Malá restaurace s velkou duší

Kromě řady výrobků určených pro širokou veřej-
nost se společnost v rámci programu „with Netatmo“ 
ve spolupráci s předními značkami z oblasti staveb-
nictví podílí na vývoji možnosti integrace řízení chyt-
ré domácnosti do infrastruktury obytných domů. 

Chytré řešení Netatmo 
pro individuální vytápění

Průměrná čtyřčlenná česká domácnost v byto-
vém domě za rok spotřebuje na vytápění a ohřev 
vody 25 gigajoulů tepla, což se rovná zhruba 15 
tisícům korun (vyplývá to z údajů Teplárenského 
sdružení ČR). 

Optimalizace vytápění je nezbytná nejen kvůli 
úsporám energie, ale i pro zajištění pohodlí. Inteli-
gentní řešení vytápění od Netatmo se snadno použí-

vá a jednoduše instaluje bez jakýchkoli technických 
znalostí. Řešení lze používat v bytě s centrálním vy-
tápěním i v rodinném domě s vlastním kotlem.

Uživatelé se samostatným kotlem si mohou nain-
stalovat Inteligentní termostat pro kontrolu teploty 
v domě. Termostat umožňuje uživatelům optimali-
zované vytápění pouze v případě potřeby. Na zákla-
dě pěti otázek týkajících se životního stylu uživatele 
nabídne termostat plán vytápění šitý na míru celé 
domácnosti.

Dále termostat nabízí režimy Pryč a Hlídání mra-
zu, které se starají o vytápění, když členové domác-
nosti odjedou na dovolenou. Nicméně termostat je 
možné ovládat i na dálku prostřednictvím smart-
phonu. Díky funkci Auto-Adapt analyzuje termostat 
izolaci domu a venkovní teplotu. Zaručuje proto 
optimální teplotu bez zbytečného plýtvání energií. 

Inteligentní Termostat se snadno instaluje a ne-
vyžaduje žádné technické znalosti. 

Inteligentní termostatické hlavice – 
balíček pro dálkové vytápění 

Chytré ovládání vytápění v podobě inteligent-
ních hlavic může ušetřit až několik desítek procent 
nákladů díky rychlejším reakcím na výkyvy teplot 
a udržování stabilnější teploty v místnosti bez tep-
lotních špiček.

Sada pro vytápění od Netatmo, Inteligentní ter-
mostatické hlavice – balíček pro dálkové vytápění, 
nabízí inteligentní řešení vytápění, které umožňuje 
regulovat teplotu v domácnosti napojené na dál-
kové vytápění. Uživatelé se mohou těšit z ideální 
a přesné teploty za všech okolností.

Pro ještě větší komfort mohou uživatelé svůj in-
teligentní termostat nebo sadu pro dálkové vytápě-
ní obohatit o Přídavné inteligentní termostatické 
hlavice. Hlavice jsou kompatibilní s 90 % radiátorů 
vytápěných horkou vodou a pomáhají regulovat 
teplotu v jednotlivých místnostech pomocí nasta-
vení příslušného plánu vytápění podle životního 
stylu obyvatel. Například je možné naprogramovat 
vytápění v koupelně tak, aby se spustilo dříve, než 
se probudí obyvatelé domácnosti bez toho, aniž by 
se zapnulo vytápění v jiných částech domu.

Netatmo je jedním z lídrů v oblasti chytré domácnosti, který navrhuje a vyrá-
bí intuitivní inteligentní zařízení pro bezpečnější a komfortnější domov. Netatmo 
v současnosti nabízí 13 zařízení a příslušenství pro chytrou domácnost. Užitečná 
a snadno použitelná zařízení uživatelům usnadňují každodenní život a současně 
zvyšují komfort jejich domácnosti.

Interiér si zachovává tradici minulých let - mra-
morové prvky, dřevěný nábytek, velká zrcadla a kla-
vírní křídlo. Dominantou zůstává skvostná galerie 
s obrazem Pijáka absintu Viktora Olivy. 

Novinkou hned u vstupu je majestátní kávový 
bar s bohatým výběrem domácích dezertů. Menu 
vychází z české kuchyně a jejího rakousko-uherské-
ho dědictví, pochutnají si na něm všichni milovníci 
lokální gastronomie. Zajisté je potěší i rozšířená na-
bídka prémiových vín i destilátů včetně ikonického 
absintu.

HISTORIE KAVÁRNY SLAVIA
Slavná historická literární a umělecká kavárna 

Slavia sídlí v novorenesančním Paláci Lažanských, 
naproti Národnímu divadlu, na nároží Národní tří-
dy a Smetanova nábřeží.

Monumentální novorenesanční palác pro Proko-
pa hraběte Lažanského vznikl v letech 1861–1863 
podle vídeňských novorenesančních budov. Byla 
to jedna z posledních pražských palácových staveb, 
již v projektu koncipovaná jako kombinace repre-
zentativního šlechtického sídla, činžovního domu 
a administrativních prostor. Čtyřkřídlou třípatro-
vou budovu s dvěma dvory vystavěl pražský stavitel 
František Havel.

Kavárna byla za celou svou historii mnohokrát 
přestavována. Největší rekonstrukce proběhla v le-
tech 1932 až 1933 a Slavia se proměnila v kavárnu 
ve stylu francouzského art deco. Prostory kavárny 
se rozšířily o dnešní Parnas. Kavárna Slavia byla 
místem, kudy procházely dějiny. Obraz představu-
jící Slavii, matku Slovanů, jejíž jméno kavárna nese, 
byl přemístěn do sbírek Městské galerie a nahrazen 

obrazem Viktora Olivy, který představuje pijáka 
absintu. V 50. letech a v době normalizace po roce 
1968 se kavárna stala místem setkávání českoslo-
venské disidentské inteligence. 

Od roku 1884 se tu setkávali známí spisovatelé, 
herci, filozofové i skladatelé. K slavným štamgast-
ům patřili Antonín Dvořák, Jan Werich, Karel a Jo-
sef Čapkovi nebo Franz Kafka. Kromě pozdějšího 
prezidenta Václava Havla sem chodil i Václav Čer-
ný, Jaroslav Seifert, Luděk Vaculík, Bohumil Hrabal 
či Josef Škvorecký. 

Jaroslav Seifert tu psal své básně, duo Šimek 
a Grossman povídky a Jiří Šlitr písně. Inspiraci tady 
hledali i Josef Škvorecký, Arnošt Lustig nebo Vítěz-
slav Nezval. Kavárna Slavia byla druhým domovem 
Václava Havla. Na svém oblíbeném místě u okna 
s výhledem na Pražský hrad sedával hodiny a nej-
častěji si objednával řízečky z vepřové panenky 
v mandlové strouhance s lehkým vídeňským bram-
borovým salátem. 

Slavnostního aktu se za Českou marketingovou 
společnost zúčastnili čestná prezidentka společ-
nosti Jitka Vysekalová, prezident Tomáš David, Petr 
Uchytil z ACTIVE RADIO a další členové prezidia. 
Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým osobním 
sdělením prof. Philip Kotler, osobnost světového 
marketingu.

Jedním z hlavních cílů České marketingové 
společnosti je podpora marketingu jako nezbytné-
ho faktoru rozvoje a konkurenceschopnosti naší 
ekonomiky. Mezi cestami k jeho dosažení získala 
významnou roli soutěž o Marketéra roku, která 
vstupuje již do sedmnáctého ročníku. Oceňujeme 
významné osobnosti, které realizovaly marketingo-
vé projekty odpovídající pravidlům soutěže z hle-

diska inovativnosti, efektivnosti, rozvoje metod 
a současných principů marketingu včetně etického 
přístupu a příspěvku ke společenské odpovědnosti 
firem. Vítěz získá Velkého modrého delfína, který 
je symbolem moudrosti, aktivity, komunikativnosti 
i pozitivního pohledu na okolní svět.

Souběžně probíhá soutěž Mladý delfín pro vyso-
koškoláky studijních oborů zaměřených na marke-
ting.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2022. 
Podrobnosti o soutěži, zejména o způsobu podá-

vání přihlášek, jsou k dispozici na www.cms-cma.
cz, případně je možno směrovat další dotazy na 
emailovou adresu info@cms-cma.cz.

Své brány otevírá Pru58 každý týden od úterý 
do soboty. Přes poledne servírují „streetfood“ z ruš-
ných ulic jihovýchodní Asie a večer nabízí lokální 
dynamické menu včetně degustačního. Nedílnou 

součástí podniku je jednou za měsíc zážitkový 
„chef´s table“ pro 14 hostů, kdy osobně poznáte 
celý tým při několikahodinovém hodování. Menu 
je inspirováno samotnou definicí zemědělství. Vě-

děli jste, že trvá 4 měsíce vyrůst cibuli od semínka? 
Půda, vzduch a voda nám dává možnost s radostí 
ochutnat sezónní ingredience našich farmářů.

Restaurace nabízí 48 míst k sezení, 14 míst na 
baru a 42 míst na letní terase. Lze zde pořádat akce 
až pro 180 lidí s venkovním sezením. Interiér vy-
tvořil Mario Wild ve spolupráci se Štěpánem a jeho 
partnerkou Veronikou po dlouhých diskuzích o ide-
álním podniku. I proto se zde budete cítit jako doma. 
Společně vybrali přírodní materiály jako dřevo, kov, 
kamenné desky či betonovou stěrku doplněné leše-
nářskými trubkami a exotickou zelení. Dominantou 
prostor je 5metrový fíkus osobně vybraný a doveze-
ný z holandských trhů. Okolí restaurace je v urba-
nistické části Holešovic neboli Mokřadu a sousedy 
jsou lidé z Armády spásy, které PRU58 pravidelně 
zásobuje. Sídlí na adrese Tusarova 58, v průběhu 
dne se dá zaparkovat v placené zóně. Od tramvajové 
zastávky Maniny, Tusarova to je cca 100 m. 

Přes oběd se servíruje polední menu včetně zkrá-
ceného degustačního menu vhodného na výjimeč-
né události. K večeři je možný výběr z a lá carte, 
který se servíruje „sharing“ stylem nebo asijské de-
gustace. Degustace trvá dle vytížeností kuchyně ve 
špičce i 2,5 hodiny, každému je zde dopřán zážitek.

TUSAROVA 58, 170 00 PRAHA 7-HOLEŠOVICE 
TEL.: +420 606 980 612

Kavárna Slavia opět žije! 

Marketér roku již posedmnácté
Přihlaste své kandidáty do soutěže!

Nejslavnější pražská kavárna na pravém břehu Vltavy naproti Národnímu divadlu 
je znovu otevřena. Bohatá historie, skvělá atmosféra a nádherný výhled z velkých 
oken na Pražský hrad, Vltavu či Petřín jen umocňuje neopakovatelnou denní či 
noční atmosféru.

Česká marketingová společnost vyhlásila SEDMNÁCTÝ ročník soutěže MARKE-
TÉR ROKU za rok 2021. Vyhlášení této významné odborné i společenské události 
proběhlo v rámci odborného semináře PŘICHÁZÍ NOVÝ MARKETING?, který po-
řádala Česká marketingová společnost spolu s Klubem učitelů marketingu a me-
diálním partnerem ACTIVE RADIO v atraktivním prostředí Restaurace Atelier Pet-
řín v Praze dne 9. 11. 2021.

Pru(.ser) 58 – „zasít, sklidit a pochopit“ je místo, které přesahuje hranice asijské 
kulinářské tradice a ctí jídlo, chuť, udržitelnost a komunitu. Filozofie Pru58 je za-
ložena na udržitelnosti surovin, pěstování bylin a lokálních produktech farmářů. 
Nosnou myšlenkou je, že nemá smysl vozit ingredience přes půlku světa, když je 
máme pod nosem. Dokonalé české ingredience s asijským twistem založené na 
cestování šéfkuchaře Štěpána Návrata a jeho týmu Vás nejen okouzlí, ale příjem-
ně překvapí svou hřejivou atmosférou podniku a kulturním zážitkem.

Jitka Vysekalová, čestná prezidentka ČMS, 
Tomáš David, prezident ČMS  

a Petr Uchytil, Active Radio
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FranchisingFranchising

Franchising je příležitost
ke stabilizaci i rozvoji

Některé sítě tak podnikají, s malými změnami, 
dodnes. Vedle těchto aliancí se objevily zahranič-
ní sítě, které donutily vedení sítí k úpravám jejich 
konceptů. Více se začaly věnovat designu, začaly 
spolupracovat s odborníky pro merchandising, mar-
keting, obchod, upravovat podmínky členství... Po 
roce 2000 začínají vznikat i zcela nové originální 
české franchisové koncepty, které jsou budovány 
zpočátku amatérsky a později i velmi profesionálně. 
Velkou zásluhu na kultivaci franchisového podni-
kání má Česká asociace franchisingu (ČAF, www.
czech-franchise.cz ), která sdružuje franchisové kon-
cepty, poradce a právníky. Její členové splňují všech-
na kritéria Evropské franchisové federace (EFF) pro 
franchising a hlásí se k etickému kodexu podnikání 
ve franchisingu. Aktuálně se odhaduje, že je v České 
republice cca 270 franchisových konceptů. 

Franchisové firmy velmi dobře zvládly různá 
opakující se omezení v souvislosti s pandemií 
COVID 19. Proběhl např. výzkum, který prokázal 
zlepšující se reakci na omezení, tj. s každým dalším 
omezením se franchisová firma lépe vyrovnala, tj. 
dokázala lépe zajistit provoz a snížit provozní ztráty. 
Sdílením zkušeností a tzv. samoučící schopností lze 
dosáhnout velmi rychlého řešení nenadálé situace 
a toto řešení nabídnout ostatním členům sítě. Právě 
tyto schopnosti dokázaly zajistit franchisovým sítím 
stabilitu svých členů, tj. minimalizovat ztráty způ-
sobené omezením provozu. Centrály investovaly 
do e-komunikace, zkvalitnily svoje webové stránky 
a posílily e-shopy, příp. zavedly nové služby souvise-
jící s rozvozem produktů nebo možnosti vyzvednutí 
na prodejně (např. služba „klikni a vyzvedni“ fran-
chisové sítě OXALIS).

Obecně tedy - franchising má schopnost zvlád-
nout tzv. turbulenci, chaos. Franchising umožňuje 
výměnu informací mezi členy sítě (úspěšné řeše-
ní se díky informačnímu systému dostane rychle 
ke všem členům sítě … samoučící se organizace, 
členové si nekonkurují, spolupracují, sdílí zkuše-
nosti).

 Zavedením franchisingu podnikatel diverzifi-
kuje riziko, např. COVID-19, tím, že přenese část 
rizika/problémů na franchisanta a ten se se situací 
umí vypořádat lépe a rychleji než např. korporátní 
firma.

V této souvislosti byl uskutečněn výběr 
perspektivních oborů pro franchising:
• Malé prodejny potravin (Convenien store)
• Péče o seniory (Senior care)
• Vzdělávání, doučování
• Technologické franchisy (hry, e-shopy, film, …)
• Realitní kanceláře
• Franchisy zaměřené na investice  

(nákup drahých kovů, diamantů, mincí,…)
• Neformální gastronomická zařízení s rozvozem
• Franchisy se zdravotním zaměření  

(veterinární kliniky, specializované ordinace, 
zdravotní pomůcky, lékárny apod.)

• Franchisy založené na sdíleném vlastnictví 
(kola, koloběžky, vozidla, ... )

• Služby „osobní péče“ zaměřené na zdraví
• Řemeslné franchisy 

Příkladem úspěšného konceptu v oblasti malo-
obchodu potravin může být příběh sítě prodejen 
potravin CBA PREMIUM, která je první sítí kla-

sických prodejen potravin v České republice, kte-
rá splnila podmínky pro přijetí za řádného člena 
ČAF, tj. předložila kvalitně zpracované know-how 
v provozní příručce, smlouvy a právní dokumenty 
odpovídající Etickému kodexu Evropské franchiso-
vé federace (EFF). Tato síť nyní nabízí franchisový 
koncept vybraným členům v rámci své sítě a nabízí 
řadu exkluzívních služeb a výhod pro své členy. Pa-
rametry této sítě jsou srovnatelné s těmi nejlepšími 
koncepty v EU. 

Franchising se začíná prosazovat i v dalších 
oborech mimo fastfoody, reality a prodejny s mód-
ním zboží. Vznikají koncepty, které jsou jedinečné 
i v rámci EU – např. koncept EXTÉRIA MARKET 
(www.exteria.cz ), který zajišťuje služby z oblasti 
BOZP a PO, koncept motýlích domů PAPILONIA 
(www.papilonia.cz), o který je zájem nejen v České 
republice, ale i v zahraničí, … jako jediní na světě 
umí chovat motýly bez nutnosti denního světla. 
TrustWorthy Investment (www.twicz.cz ) zprostřed-
kovává prodej a investice do drahých kovů a dia-
mantů, mincí. S vlastní rafinérií drahých kovů jsou 
rovněž výjimeční. 

Maloobchod postupně také mění prostředí 
svých provozoven – snaží se pro zákazníka zajistit 
nejen kvalitní výrobek nebo službu, ale také mu 
připravit emocionální zážitek z nakupování. Tren-
dem je i snaha odstranit fyzický kontakt s penězi, 
v některých případech i se zbožím a nahradit ho 
e-technologií (bezhotovostní platba, zajištění lo-
gistiky, instalace a nastavení zakoupeného zboží 
nebo technologie apod.). Lze také pozorovat růst 
konceptů zaměřených na služby (úklid, péče o se-
niory, fitcentra, studia EMS, kadeřnictví, hubnutí, 

Hlavním cílem soutěže je popularizace fran-
chisového způsobu podnikání. Soutěž chce cíleně 
udělit ocenění těm konceptům, které představují 
kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodržují 
pravidla Evropského kodexu etiky franchisingu. 
Organizátorem soutěže je nezisková profesní orga-
nizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která na 
národní úrovni sdružuje poskytovatele franchisin-
gu a jeho odborníky.

Vítězem šestého ročníku v kategorii Franchisa 
roku se stal po absolvování osobní obhajoby před 
porotci soutěže franchisový koncept RE/MAX.

Realitní franšíza RE/MAX se 48 lety zkušeností 
je nejúspěšnější celosvětovou sítí s 8000 kanceláře-
mi a stejně tak je i jedničkou mezi realitními franší-
zovými sítěmi v České republice. „Naším posláním 
není jen zprostředkování prodeje realit,“ uvádí 
Jan Hrubý, ředitel franchisingu RE/MAX „Chce-
me dlouhodobě měnit pohled na to, jak se reality 
v ČR prodávají a být inspirací i pro naši konku-
renci. Proto velkou pozornost věnujeme inovacím 
a zkvalitňování služeb. Společně s našimi makléři 
chceme posouvat úroveň a kvalitu realitního pod-
nikání v Čechách. O tom, že se nám to daří, svědčí 

i dlouhodobá spokojenost našich zákazníků, která 
převyšuje 97 %. Zároveň si uvědomujeme, že mini-
málně stejnou pozornost musíme obracet i ke svým 
franšízovým partnerům. Proto jim dlouhodobě po-
skytujeme velmi silnou podporu v oblastech, jako 
je IT, legislativa, vzdělávání a marketing. Věříme, 
že kvalitní servis pro naše franšízové partnery se 
přenáší i do služeb, které oni poskytují svým kli-
entům. Své partnery si vybíráme, ale současně jim 
maximálně pomáháme nejen při začátku podniká-
ní. Díky tomu je realitní franšíza RE/MAX dlouho-
době úspěšný model.“

2. místo soutěže Franchisa roku patří franchi-
sovému konceptu Fruitisimo a 3. místo obsadil 
koncept Partners Market. Cenu veřejnosti získal 
franchisový koncept Partners market.

Porota soutěže udělila další ceny
Cenu Úspěšný zahraniční franchisový koncept 

obdržel TAB Board. Cenu poroty -zajímavý franchi-
sový koncept získal koncept Motýlí dům Papilonia. 
Ocenění Původní česká franchisová značka patří 
konceptu Beer Spa a další cenu poroty - za inova-
tivní nápad ve franchisingu obdržel koncept MA-

XECO. Správní rada České asociace franchisingu 
udělila Cenu za podporu a rozvoj franchisingu.

Cenu obdrží vždy ten, kdo se významně zaslou-
žil o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou 
i laickou veřejnost. Držitelem této ceny v letošním 
ročníku se stal Jiří Krajča, jeden ze zakládajících 
členů ČAF.

hlídání dětí, …). Samostatnou skupinou jsou služby 
v oblasti vzdělávání – do ČR přicházejí nejen stále 
nové koncepty ze zahraničí s výukou cizích jazy-
ků, ale i matematiky a přírodních věd, malování 
apod., ale následky omezení a distančního vzdělá-
vání ve školách umí studentům zahladit také český 
franchisový koncept Doučování Doma (www.dou-
covanidoma.cz ), který je původem z Hradce Krá-
lové a hledá své příjemce v univerzitních městech 
po celé ČR.

Trh franchis je v ČR stále ještě ve stádiu rozvoje. 
Potenciál trhu je naplněn z cca 50 %, tj. je tu prostor 
ještě pro cca 250 franchisových konceptů (srovnání 
s trhem např. v Portugalsku). 

Pro všechny drobné podnikatele stále platí: 
„V budoucnosti uspějí pouze ti, kteří síť tvoří, nebo 
ti, kteří se do ní zapojí“. Uvažujete-li o vlastním 
podnikání nebo o budování obchodní sítě, nezapo-
meňte na franchising nebo franšízing, jak se správ-
ně česky píše .

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
www.lostak.cz

Více informací 
o franchisingu Vám  
rádi poskytnou členové 
České asociace 
franchisingu, poradci, 
advokáti, odborníci 
(www.czech-franchise.cz).

I N Z E R C E

PORADENSKÁ KANCELÁŘ
PRO FRANCHISING

telefon: 585 242 642 • 606 392 348 • e-mail: lostak@lostak.cz • www.lostak.cz

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / ŠKOLA FRANCHISINGU. 

EXPORT A IMPORT FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
příprava, asistence při jednáních, posouzení kvality konceptu, průzkum trhu, 
vyjednávání o cenách licencí, srovnávací testy, odhad úspěšnosti v ČR a SR, 
úprava zahraničních konceptů pro ČR a SR, překlady manuálů, aj.

VÝVOJ FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace know-
how, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů 
při jednání o prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR 
i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace, 
zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing 
manažerů sítě, aj.

V oblasti maloobchodu pozorujeme stále se zvyšující dynamiku budování obchodních sítí (jde o celosvětový trend). 
Nejčastěji jde o tzv. kombinované sítě, tj. sítě vlastních provozoven (jsou majetkem centrály a pracují v ní její zaměst-
nanci) a franchisových provozoven (jsou majetkem podnikatele – obchodního partnera centrály, a pracují v ní jeho za-
městnanci). V devadesátých letech minulého století vznikaly spíše nákupní aliance, které postavily svoji existenci na 
tisku letáků s prezentací produktů svých dodavatelů, za což vybíraly peníze od „členů sítě“ i od „smluvních dodavatelů“ 
(TETA, BALA, BRNĚNKA, ENAPO, ESOMARKET, PARTNER a další.).

Česká asociace franchisingu
vyhlásila výsledky soutěže Franchisa roku
Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit 
nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu.

Fotografie z předávání cen  
Franchisa roku v letošním 6. ročníku.
Jan Hruby CEO, Vicepresident Re-max přebírá 
ocenění za první místo v soutěži Franchisa roku.
Předává prezident ČAF Jan Gonda a člen správní 
rady ČAF Šimon Mastný.

Počet franchisových systémů v ČR

Poměr tuzemských
a zahraničních
franchisových
konceptů v ČR

Rozdělení
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Mimořádně zajímavý franchisový koncept s nabídkou dronů neboli bezpilotních letadel pro ko-
merční i privátní využití z Velké Británie. Franchisový systém COPTRZ je jediným v Evropě, který 
nabízí zájemcům o franchisové podnikání tento ve světě unikátní a ojedinělý franchisový systém.

COPTRZ investoval 6 let do vývoje koncep-
tů a možností využití dronů především v mnoha 
komerčních oblastech. Cílem bylo, aby veškeré 
procesy a operace používání dronů byly rychlejší, 
bezpečnější, levnější a s minimálními vlivy na ži-
votní prostředí. Zakladateli franchisového systému 
COPTRZ jsou Steve Coulson a Paul Luen.. 

Drony v naší přítomnosti
a jejich budoucí využití

Současné používání bezpilotních dronů v průmy-
slu a zemědělství je především v oblasti bezpečnosti 
a prevence, k monitoringu objektů a nejrůznějších 
územních celků. Především požární sbory využívají 
a budou využívat drony k boji s ohněm a k záchra-
ně lidských životů stále častěji. Tyto drony pomáha-
jí zejména ve skvělé orientaci na místě požáru a ve 
hledání epicentra či směru šíření ohně. Tyto profe-
sionální drony neomezuje při nasazení tma či kouř 
ani náročné klimatické podmínky jako hustý déšť, 
silnější vítr, sníh či mráz. 

Dlouhodobě se hovoří o doručování menších 
balíčků z e-shopů nebo zasílané poštou pomocí dro-
nů. Profesionálně vyrobené bezpilotní drony hrají 
v současnosti důležitou roli při zajišťování ostrahy 
a monitoringu velkých průmyslových či zeměděl-
ských celků, vodních ploch, elektráren či státních 
hranic. 

Drony se dnes stále více uplatňují také v energe-
tice, kde pomáhají hlídat rozvody vysokého napětí, 
monitorovat stav sloupů nebo vyhledají porušená 
místa, například po bouřce nebo přírodních katastro-
fách. V celé řadě činností tak nahrazují lidský faktor, 
protože zvládají rychle zkontrolovat situaci v délce 
mnoha kilometrů, a to i v nepřístupném terénu. 

Drony také monitorují stav plynovodů a teplovo-
dů, kde dokáží s příslušným vybavením hlídat tepel-
né úniky a identifikovat tak místa, kde je porušené 
potrubí. Drony se rovněž čím dál tím více využívají 
v oblasti stavebnictví. Již při návrhu staveb je uži-
tečné realizovat 3D mapování povrchu, které je pří-
nosným podkladem zejména v liniovém a silničním 

stavitelství, ale i při navrhování rozlehlých areálů 
a budov v členitém terénu. 

Drony nachází uplatnění i v zemědělství a lesnic-
tví. V současné době mohou například pomoci při 
monitorování škod na polích i lesních porostech, 
které způsobuje dlouhodobé sucho, nebo sledo-
vat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin, 
monitorují jejich růst, využívají se také pro postřik 
a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provede-
ní těchto činností. 

CO NABÍZÍ FRANCHISOVÝ KONCEPT 
COPTRZ - PROČ PODNIKAT S TÍMTO 
SYSTÉMEM?
• Franchisový systém COPTRZ nabízí franchisan-

tům osvědčený podnikatelský „koncept na klíč“ 
ve formě tzv. „franchisového balíku“ pro úspěšné 
vybudování a řízení jejich podnikání na českém 
a slovenském trhu. 

• Jde o vysoce kvalitní a praxí prověřený koncept, 
který má mnoho let praktických zkušeností ne-
jen z Velké Británie, kde je č. 1 na trhu v této ob-
lasti podnikání, ale i z mnoha zemí světa, které 
budou předány franchisantům z České republiky 
a na Slovensku. 

 
PŘÍPRAVA NA PODNIKÁNÍ  
A ŠKOLICÍ PROGRAM

Na vaše podnikání a zahájení vaší činnosti – jako 
master franchisat nebo franchisant - vás velmi 
dobře připravíme. Vše, co budete jako budoucí 
majitel franchisové licence potřebovat, vás náš 
tým zkušených a praxí prověřených odborníků 
naučí v rámci přípravy na vaše franchisové pod-
nikání.

• COPTRZ poskytne komplexní training všech 
osob, které budou s drony pracovat, nabízet je 
všem uživatelům a zajišťovat veškerý servis a po-
radenskou činnost, která s těmito aktivitami sou-
visí. 

• COPTRZ se může pochlubit i tím, že má ve svém 
portfoliu více než 1000 zákazníků a klientů. 
Mezi nimi jsou i takové značky jako např. BMW, 
Bombardier, Costain, EDF, MoD, Pfizer, 30+ uni-
verzit, 40+ policejních a hasičských sborů a více 
než 25 největších světových výrobců dronů, tech-
nologií pro tuto oblast, výrobců software a další 
služeb a produktů. 

• Franchisor pomůže franchisantům připravit bu-
siness plán, který obsahuje strukturu investic, 
výnosů a nákladů, jakož i očekávané zisky v prů-
běhu dalších let po zahájení jejich činnosti.

Marketingová podpora: 
• Vaše podnikání bude zahájeno s pomocí kom-

plexního marketingového balíčku – marketingo-
vé strategie vstupu na český a slovenský trh a ná-
vrhu nástrojů pro realizaci této strategie.

• Každý franchisant bude mít k dispozici celou 
řadu digitálních a tiskových materiálů pro urych-
lení jeho cesty na trh a k jeho klientům.

• Webové stránky:
Franchisanti v ČR a na Slovensku budou moci vy-
užívat koncept specializovaného webu COPTRZ, 
který bude přizpůsoben českému a slovenskému 
tržnímu prostředí a zvyklostem. 

• Propagační videa
Pro nabídku služeb a produktů, objasnění kon-
ceptu a propagaci činnosti na trhu jsou k dispo-
zici velmi poutavá a atraktivní videa. 

• Tiskový marketing
Systém poskytuje různé tiskové a elektronické 
brožury, jakož i osvědčené prodejní podklady 
pro práci franchisantů.

• Digitální knihovna
Master franchisant a franchisanti získají přístup 
ke všem marketingovým a reklamním podkla-
dům, informacím a dokumentům online. 

Písnické zahrady 441, 142 00 Praha 4, 
Česká republika
Mobil:+420 724 007 505, 
E-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu
www.avexsystems.eu

AVEX systems 
Váš partner pro franchising

-  Poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání
-  Nabídka franchisových systémů
-  Vyhledávání franchisových a master-franchisových partnerů
-  Vývoj nebo zdokonalování franchisových konceptů
-  Workshopy/přednášky na téma „franchising v praxi“.

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O FRANCHISOVÝ KONCEPT COPTRZ
Franchisový systém COPTRZ je v České republice a na Slovensku exkluzivně zastoupen společností 

AVEX systems, která pro něj hledá master franchisového nebo franchisové partnery. V případě zájmu 
kontaktujte společnost AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.eu – www.avexsystems.cz. 

Jsme poradenská a zpro-
středkovatelská společnost 
se zaměřením na kom-
plexní služby v oblasti fran-
šízového podnikání. Naše 
know-how, které nabízíme, 
je získáno a podloženo 
dlouholetými praktický-

mi zkušenostmi členů našeho týmu v oblasti 
franchisingu a ve vrcholovém managementu 
mezinárodně působících společností. Zejmé-
na zakladatel a hlavní představitel naší spo-
lečnosti Ing. Aleš Tulpa působil jako generální 
ředitel několika velkých nadnárodních společ-
ností, jako například OBI, Německo nebo QU-
ELLE, Německo, které měly ve svém portfoliu 

velmi kvalitní franchisové koncepty. AVEX sys-
tems je více než 15 let součástí největší nad-
národní organizace v Evropě - Franchise Pool 
International (FPI), kde zastupuje Českou a Slo-
venskou republiku. FPI sdružuje renomované 
a nejlepší franchisové poradce z přibližně 50 
zemí světa, které jsou zde zastoupeny a na-
bízí mnoho desítek zajímavých franchisových 
konceptů.

Pokud se chcete stát master franchisovým 
nebo franchisovým partnerem kvalitních za-
hraničních franchisových systémů nebo chce-
te vyvinout svůj vlastní franchisový koncept, 
rádi vám k tomu poskytneme naše více než 
25leté praktické zkušenosti s franchisovým 
podnikáním. 
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