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Benzin by
v následujícím
týdnu měl zlevnit
až o několik desítek
haléřů. Ceny na burze
v Rotterdamu se totiž
propadly o více než
deset procent.

Vít Jedlička
analytik společnosti Colosseum

■ PRŮMYSL

Gumotex vydělal
za pololetí 60 milionů
Břeclavské společnosti Gumotex
rostly v prvním pololetí tržby proti
loňskému roku o 27 procent na více
než jednu miliardu korun. Zisk vzrostl
o 130 procent zhruba na 60 milionů
korun. Jedná se zejména o důsledek
úspěšného exportu do USA a do Ně-
mecka. Výrazně rostly tržby skupině
Auto (dodavatel automobilek VW či
BMW) – meziročně o 155 milionů.

■ LUXUS

Skupině LVHM pomáhají
hlavně Asie a USA
Provozní zisk francouzské skupiny
luxusního zboží LVMHMoët Hennessy
Louis Vuitton v prvním pololetí klesl
o pět procent na 2,58 miliardy eur. Její
tržby sice stouply o tři procenta na
14 miliard eur, ale to je méně, než se
čekalo. Společnost, která je největším
výrobcem luxusních produktů na světě,
uvedla, že odbyt v Evropě zůstává sta-
bilní a že v Asii a USA nadále roste.

■ TECHNOLOGIE

Nokia je bez mobilů,
zato v zisku
Finská společnost Nokia ve druhém
čtvrtletí vytvořila čistý zisk 2,51 miliar-
dy eur, a vrátila se tak do černých čísel
po ztrátě 226 milionů eur ve stejném ob-
dobí loni. Finanční výsledky podpořil zisk
z prodeje divize mobilních telefonů ame-
rickému Microsoftu. Skoro 90 procent
veškerých tržeb někdejšího největšího
výrobce mobilních telefonů na světě nyní
pochází z divize mobilních sítí.

■AUTOPRŮMYSL

Výrobci autoskel AGC
se v Česku daří
Výrobce autoskel AGC Automotive
Czech meziročně zvýšil za první
pololetí výrobu o 24 procent na 15
milionů kusů. Firma, která získala
četné nové zakázky, investo-
vala v Chudeřicích na Teplicku
do rozšíření výroby 200 milionů
korun. Rozvoj přinesl 70 nových
pracovních míst.

Poznat dob-
rou whisky se
Poláci teprve
začínají učit.

Maciej
Kozuba
manažer prodeje
rodinné polské
destilérky Z.
Kozuba a synové

Citáty dne

Manažeři
rádi luxus
Zakladatel
krejčovství
Delor Jan
Vančura říká,
že více než
polovina
zákazníků
jeho firmy
si nechává
šít obleky
v cenové
kategorii nad
40 tisíc korun.
FOTO: čtk

45
mil. Kč
ročně utrží
největší
krejčovská
firma v zemi –
Delor. V roce
2008 byly její
tržby zhruba
poloviční.

Pánská móda na míru je na vzestupu,
krejčovské salony zažívají zlaté časy

Magnáti Luděk Sekyra,
Andrej Babiš či členo-
vépředstavenstev sku-
piny KKCG a Agrofert

si dlouhodobě nechávají šít obleky
na míru až za statisícové částky.
Dofrontynapadnoucíoblekyseteď
ponejvyššíchmanažerech apodni-
katelích ale staví i tisíce příslušní-
ků středního managementu, kteří
jsou ochotni utratit nemalé peníze
za novýmodel přímoodkrejčího.
Potvrzují točeskékrejčovskéfir-

my, jimž roste byznys i konkuren-

ce. „Loni jsme prodali 600 obleků,
letos jich dodáme klientům tisíc,“
říká Jakub Lohniský, zakladatel
mladého českého krejčovství Le
Premier,uněhožšijí třebamanaže-
ři poradenskýchfirem i piloti, kte-
ří mají našlápnuto na vyšší pozici.
Zhruba2400obleků, jejichžcena

začíná na 20 tisících korunách, le-
tos dodá svým klientům největ-
ší podnik svého oboru v Česku –
krejčovství Delor. „Větší polovinu
z toho nám tvoří luxusnější oble-
ky, jejichž cena přesahuje čtyři-
cet tisíc korun. Dvakrát až třikrát
za rok prodáme také oblek za 300
tisíc korun,“ doplňuje Jan Vanču-
ra, zakladatel a spolumajitel Delo-

Lucie Hrdličková
lucie.hrdlickova@economia.cz

ru, který funguje na českém trhu
dvanáct let.
Služby krejčovství, které ročně

utrží přes 45 milionů korun, vy-
hledávají podle jeho majitele již
tradičně někteří čeští miliardáři,
vrcholoví manažeři bank či pora-
denských firem a právníci. Vanču-
ra ale potvrzuje, že nová klientela
se vposledních letech rekrutovala
izřadnižšíhomanagementufirem.
Jeho společnost si z toho důvo-

dupořídila ještědruhékrejčovství
– v tuzemsku provozuje franšízu
francouzskýchoděvůnamíruLou-
isPurple. Ta cílí nafiremníklienty.
Majitelé krejčovství se shodují,

že mezi jejich zákazníky přibývá

lidí z „netradičních“ oborů. „Až 50
procent našich klientů jsou býva-
lí ,ajťáci‘, kteří dřív seděli v kance-
lářích. Dnes jsou ale softwary tak
sofistikované, že tihle lidé musejí
sami vyjít ven za klientem,“ řekla
HNJitkaRichtrová,majitelkakrej-
čovství Richterstyle, které obléká
třeba společnost Unicorn i jejího
nejvyššího šéfa Vladimíra Kováře.
Už dávno přitom neplatí, že by

do dobrého vzhledu svých zaměst-
nancůinvestovalafirma.Zaodívání
sizákazníciplatívesměssami.Zmí-
něnýUnicornidalšífirmyalenapří-
klad poskytují jednou za rok svým
lidemvouchery spoukázkouči sle-
voudokrejčovstvímístofinančního
benefitu. Firmy ale mnohdy platí
známým krejčím i obchodníkům
s klasickou konfekcí za poraden-
ství ohledně oblékání.
„Pánská móda je jednoznačně

na vzestupu. Prodeje celosvětově
rostou o 15 až 20 procent,“ upozor-
ňujeLohniský. Natentotrendspo-
léhají i v Českumnozí podnikatelé
či investoři.Jestližepředdeseti lety
v Praze nabízela šití pánské módy
tři čtyři vyhlášená krejčovství, teď
je jich jen v Praze desetinásobek.
„Znám případy, kdy si krejčov-

ský salon založil náš bývalý klient
z řad úspěšných manažerů. Řada
lidíbydotohotobyznysutakéráda
vložilapeníze,“potvrzujeVančura.
Nedávno takto například prodal
svoukrejčovskoufirmuGalard její
zakladatelStanislavGálík investič-
ní skupině DRFG.
ŽemápánskámódavČeskuještě

potenciál, potvrzuje takévstupza-
hraničníchznačekodívánínamíru
na tuzemský trh – příkladem jsou
italské podniky Brioni a Ermene-
gildoZegnači anglickýT.M.Lewin.

Polská whisky jako rodinná vášeň

Před deseti lety Zbigniew Ko-
zuba a jeho dva synové pro-
dali firmu na zdravotnické
přístroje. Otec rodiny, vzdě-

láním biochemik, se odstěhoval
z Varšavy na venkov, odpočíval
a věnoval se koníčkům. Mezi ně
patřila výroba přírodních likérů.
Zní vzniklafirmanová, kterou teď
ostře sledují všichni polští milov-
níci ušlechtilýchalkoholů.Kozuba
a synové za rok představí vlastní
původní whisky.
Není to první polská whisky, ale

jediná,kteráse teďvyrábí. „Poroce
2005 jsmezačalidělat likéryadlou-
hohledaliněcodalšího.Whiskynás
láká tím, že vyžaduje trpělivost
apráci sdetailem,“popisujedůvod
MaciejKozuba,kterýmávrodinné
firměsesedmizaměstnancinasta-
rosti marketing a prodej.
Malá destilérka Z. Kozuba a sy-

nové, sídlící v městečku Nidzica
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dozvědí, jak třeba whisky získává
svoji barvu.“
WhiskyrodinyKozubovýchjevý-

sledkem několikaletého výzkumu.
Vyrábí se kombinací tří tradičních
technologií – irské, která destiluje
vkotlech;skotské,protožepoužívají
ječmen; americké, neboťmají nové
sudy z amerického dubu zUSA.
Jaká bude zvláštní polská chuť?

„Používáme polské obilí a důleži-
tou součástí procesu je počasí –
v létě je vedro a sudy silně pracují,
vzimězasepři teplotáchpodnulou
sudy více spí,“ vysvětluje Maciej
Kozuba specifika nového nápoje.
Kozubové svoji novoumaloufir-

mu budovali postupně, a jak zís-
kávali ocenění za kvalitu svých
nápojů, rostlo i jejich sebevědomí
zkusit něco odvážnějšího. Jejich li-
kéry se stále dobře prodávají a drží
si punc exkluzivity. Jsou k dostá-
ní v obchodech dvou prémiových
polských řetězců,DelikatesyAlma
aPiotr a Pawel.
Firmaměla loni obrat zhruba tři

miliony zlotých (dvacet milionů

korun), udělala první krůčky k vý-
vozudoNěmecka, Číny ahlavně si
slibujeúspěchnaamerickémtrhu.
Svoji destilérku Kozubové zalo-

žili vdobě,kdyvPolskurostl zájem
o regionální produkty. V prvním
kotli v roce 2010 také dělali nejpr-
ve přírodní vodky, další trend pol-
ského trhu.
Svůjpředchozízdravotnickýpod-

nikprodalipoté,cozačal růstaměli
pocit, že už mu nemohou dát víc.
Whisky s její náročností vypadá
jako téměř doživotní projekt. Ko-
zubové jsou perfekcionisté. „Chce-
me dělat co nejvyšší kvalitu. Tu je
možnévyrobit jenvtakmalémanu-
faktuře,“vysvětlujeMaciejKozuba.

na sever od Varšavy, nyní plní pět
sudůtýdně.Vhaleuž jichzrajevíce
než 270. První naplnili v roce 2012,
takžezhrubazarokbudoumociPo-
láci ochutnat po třech letech zrání
–což jeprowhiskyminimálnídoba
–prvnídoušky.„Zevzorků,cozatím
odebíráme, tovypadávelmidobře,“
pochvaluje si syn zakladatele.
Polácisewhiskyadalšíušlechtilé

alkoholy teprve učí pít. Spotřeba
tradiční vodky klesá ve prospěch
nápojů, jako jeprávěwhisky,koňak
či brandy, které potřebují dlouhý
čas zrání v sudech.V rychlosti růs-
tu spotřebywhisky jePolskona je-
denáctémmístěnasvětě, ikdyžPo-
láci kupují hlavně tu nejlacinější.
Nejblíže whisky má tradiční

nápoj Starka ze Štětína, založe-
ný na žitě a zrání v sudech. Umí
už Poláci poznat dobrou whisky?
„Asi vyvolámbouři, když řeknu, že
ne. Teprve se to začali učit,“ tvrdí
Maciej Kozuba. Od loňského října
Kozubové ve své destilérce dělají
také turisticképrohlídky. „Vidíme,
jak jsou často překvapeni, když se

Minulý týden jsemstrávil na cha-
lupě v Jizerských horách. Les,
borůvky, slunce i stín, můj den
se řídil podle slunce a momen-

tální nálady. Takhle jsem si už dlouho ne-
odpočinul. Většinu roku je totiž můj čas
rozdělený na krátké úseky nemilosrdným
Outlookem,často jezdímnaslužební cesty,
takže siněkdypřipadámjakove starémfil-
mu „Jestliže je úterý,musíme být v Belgii“.
Jsem neustále on-line, bez ohledu na den-
ní dobu.
Nejsemzastáncemtoho,abyčlověkspří-

chodem víkendu odložil svou tělesnou
schránku na kanape a úplně vypnul hlavu.
Ani nejsemvyznavač all-inclusive opékací
dovolené. Na druhou stranu jemi cizí i hy-
peraktivní dovolená, při nichž se lidé snaží
rychle dohnat všechno, na co během roku
neměli čas.
Když si chci odpočinout, snažímsepros-

tě dělat opak toho, co dělámobvykle. „Bílý
límeček“, jehožnejvětšímpohybem jepře-
sundokantýny,siasinejlépeodpočinesviž-
ným pohybem či pobytem uprostřed lesa,
dřevorubec schopnýsrazit jednoustranou
vzrostlý smrk zase spíše upřednostní ten
pohodlný gauč.
Zatímconavysokéškole jsemobčasněja-

kéhotohodřevorubceneboalespoňlesníka
potkal, dnes se pohybuji spíše v klimatizo-
vaných kancelářích, navíc v telekomuni-
kačnífirmě.Tedyvprostředí, kdemákaždý
mobil se vzdáleným přístupem k mailům
a notebook, který si už zcela samozřejmě
bereme domů na večer i víkend. Budiž, ta-
kováuž jenašedoba,která je rychláaklade
na nás opravdu velké nároky. Čím dál tím
víc lidí nedočerpává dovolenou a pracuje
bez ohledu na pracovní dobu.
Statistiky navíc ukazují, že většina ma-

nažerů, a nejen z telekomunikací, pracuje
i o dovolené („jen si večer přečtu maily“).
Mám opravdu pochyby, zda tohle je sku-
tečnádovolená,kdenaberousílya tolikpo-
třebný odstup od každodenních starostí.
Noc, víkendadovolené existují proto, aby-
chomsiodpočinuli abyli schopnípracovat
s nasazením a chutí. Pokud nebudeme do-
držovat rytmus práce-odpočinek a nadá-
le budeme ignorovat protesty našeho těla
imysli, nemůžeme se divit, když se znena-
dání stanemeprotagonisty statistik lidí se
syndromemvyhoření adalšími chronický-
minemocemizpůsobenýmidlouhodobým
stresem.
Nazápražíhorskéroubenkymidošlo, jak

zdravé jesenadovolenéodpojitod interne-
tu. Mnohem víc jsem vnímal, jak voní les,
nad hlavou plynou oblaka a večer „řvou“
cvrčci.
Měli bychom si pěstovat schopnost ale-

spoň občas být off-line a věnovat se reál-
nému světu. Být tady a teď.Místo displeje
mobilu či tabletu chvilku pozorujme lidi
kolemsebe,mluvmesnimi.Kdyžužsenám
nechce vyrážet do lesa, zajděme na víno
nebo pivo s kamarády, sedněme si sami
na náplavku s dobrou knihou nebo jen po-
zorujmevlny.Hlavněsenebojmebýtchvíli
off-line – pomůže nám to být zase efektiv-
ně on-line.

Off-line
dovolená

Leader’s Voice

Milan Vašina
generální ředitel T-Mobile ČR
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EGRAS plus. s.r.o., IČ 27767710, DIČ CZ27767710
Kollárova 584/14, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
za účelem společného postupu při návrhu na vyhlášení konkursu na tohoto dlužníka.

Kontaktní adresa – viz výše.
HN046480

P r O d e J
ČInžOvníHO DOMu

v hIstOrIcKém centru
PArduBIc (Pernštýnské nám.)

100% obsazenost, výnos: 1 mil. Kč/rok,
2/3 nebytové prostory, 1/3 byty

Informace na e-mailu: ondrej.perny@psn.cz.

HN046494-6

Inzerce


