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/číslo 11/ prosinec 2017 
 

ŽIDLE Z TONu V INTERIERU CUKRÁRNY MYŠÁK 

 
Cukrárna Myšák byla pojmem za první 
republiky. A slavná je i dnes. Interier této 
proslulé cukrárny vybavily české značky a mezi 
nimi i TON.  
 
Vyráběly se zde dorty pro herce, zpěváky i české 
prezidenty. Cukrárna Myšák v centru Prahy 
nedaleko Václavského náměstí patřila k tomu 
nejlepšímu, co Praha v první polovině 20. století 
nabízela. Obnovit genius loci podniku se od září 
roku 2017 rozhodla síť restaurací Ambiente. V 
interiéru vsadili nejen na prvotřídní zákusky, 
poháry, chlebíčky či kávu, ale také na české tvůrce 
a značky. 
 
Na interiéru pracovala architektka Tereza 
Froňková, která respektovala původní atmosféru 
podniku. "Přízemí bylo zrekonstruováno ve 
spolupráci s památkáři. Horní patro bylo po pádu 
bohužel zcela zničeno, a proto bylo částečně 
vybudováno znovu," řekla Tereza Froňková. Z 
první představy o jednoduché funkcionalistické 
kavárně nakonec sešlo. "Rozhodli jsme se 
vycházet z původního interiéru a pracovat s 
dekorem,“ dodala.  
 
Ten se na místě prolíná zejména do osvětlení a 
obrazu. "Lustry tvoří stylizované skleněné ovoce, 
houby či zvířata. Na jejich výrobě jsme 
spolupracovali s designérem Michalem Froňkem a 
Janem Němečkem ze studia OlgojChorchoj a 
společností Preciosa," upřesnila architektka. Motiv 
obrazu umístěného v prvním patře má původ v 
orientu. "Využili jsme techniku tisku na sametovou 
látku, která působí jako zlatý dekor na 
zelenomodrém pozadí. Ilustrace má na první 
pohled vypadat jako perský koberec. Při bližším 
pohledu jsou na ní však patrné úsměvné detaily 
spojené s turisty v orientálních zemích," vysvětlil 
ilustrátor a autor díla, Michal Bačák. 
 
Atmosféru dotváří i tradiční ručně ohýbané 
kavárenské židle č. 14, vyrobené společností TON. 
U některých stolků jsou doplněny ještě letošní 
novinkou této značky, křesly Alba designéra 
Alexandera Guflera. Jejich barevné provedení, 
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podobně jako oděv personálu či vizuální identita 
podniku, odkazují na základní suroviny pro pečení 
zákusků: čokoládu, vanilku a šlehačku. 
 

DVA LUXUSNÍ BYTY OD ARBYDu   

 
Kompletní vybavení soukromého bytu v 
nadčasové kombinaci světlého dřeva, bílého 
lesku a šedé. 
 
Manažerka a designerka projektu, Kateřina 
Gillarová, DiS. měla na starosti realizaci bytu od 
návrhu. Vše dodáno od společnosti ARBYD CZ 
s.r.o. 
 
Privátní byt v Plzni. Kompletně řešený luxusní 
interiér s dominantní dýhou palisandr 
kombinovanou s černým matným lakem. Od návrhu 
po realizaci od společnosti ARBYD CZ s.r.o. měl na 
starosti manažer a designer projektu Pavel Šefl, 
DiS. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

V ÚNORU OTEVÍRÁ JELÍNEK NOVÝ SHOWROOM 

Na únor chystaná novinka od Jelínka bude 
otevření nového showroomu v Praze Čestlicích.  
 
V novém roce slibuje společnost Jelínek – výroba 
nábytku několik novinek. Pravděpodobně první 
z nich bude otevření nového showroomu v Praze – 
Průhonicích. To by mělo přijít v únoru 2018. A 
podle vyjádření firmy nezůstane jen u toho. Víc 
nám však vedení firmy neprozradilo.  

 
 

 
 
 

JIŘÍ PROCHÁSKA – U PILOUSE JE NOVÝM ČLENEM AČN 

 
„Továrna na Vaše sny“ nebo „naši zákazníci se 
stávají našimi přáteli“ to jsou vyjádření 
podnikatelského záměru pana Prochásky, 
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majitele výrobní společnosti U Pilouse.  
 
Po technologické stránce skvěle vybavená výrobní 
firma. Ke své strategii a orientaci na potřeby 
zákazníka za celý tým pan Procházka dodává: 
„Poskytujeme solidní práci podle individuálních 
přání našich zákazníků. Vycházíme z módních 
trendů a nových technologií. Neděláme 
nábytkářskou konfekci, ale snažíme se zákazníkům 
nabídnout to nejlepší. Stavíme na tradičních 
postupech a velmi si zakládáme na doporučení“. 
 
Za zmínku rozhodně stojí, že pan Procháska a jeho 
výrobní firma U Pilouse letos uspěla v soutěži 
Živnostník roku. Firma roku a Živnostník roku jsou 
ceny, které AČN dlouhodobě podporuje. 
Blahopřejeme! 
 
 

 
 
 
 

 
 

VÝROBCE NÁBYTKU SANTAL JE NOVÝM ČLENEM AČN 

 
Členem AČN se stala společnost Santal spol. s r.o. 
Výrobce především školního a projektového 
nábytku se sídlem i výrobou v Třeboni.   
 
Společností Santal vyráběný výškově nastavitelný i 
nenastavitelný školní nábytek odpovídá platné normě 
ČSN EN 1729-1:2007 která určuje funkční rozměry židlí 
a stolů pro vzdělávací instituce. Firma má zaveden 
systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 
9001:2009, vlastní certifikát Systému 
environmentálního managementu. Dále má společnost 
Santal zaveden systém managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 
(OHSAS 18001:2007). 
 
Podle svého vyjádření, „růst společnosti staví nejen na 
inovacích technologických procesů a rozvoje týmu, ale 
také na činění kroků s pozitivním dopadem na 
společnost, ve které žijeme. Proto prostřednictvím 
finančních prostředků a dodáváním našich produktů 
podporuje řadu vzdělávacích, sociálních a kulturních 
aktivit“. 
 

      
 

 
  

AHORN CZ MÁ NOVÉ LOGO – VŠIMLI JSTE SI? 

 
Firma AHORN CZ tradiční český výrobce 
lamelových roštů, matrací a postelí představila 
veřejnosti nové logo a grafický vizuál. 
 
Společnost AHORN při vývoji a výrobě svých výrobků 
uplatňuje nejnovější aktuální trendy. Zavádí inovace z 
oblasti spaní a vytváří nové standarty v této oblasti. 
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Proto se tým společnosti AHORN rozhodl 
zmodernizovat svou grafickou identitu, která bude 
výrobní firmu prezentovat v následujícím období. 
 
Nové logo a jednotný vizuální styl bude představovat 
AHORN jako moderní, dynamickou a inovativní firmu na 
trhu. Samozřejmě, že nové logo a bude firma postupně 
zavádět do všech propagačních materiálů. Pavel 
Koňárik, majitel firmy dodává: „Věříme, že tato změna 
pozitivně ovlivní vnímání značky AHORN na veřejnosti 
a povede k dalším obchodním úspěchům“. 
 

 

 

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - NOVÉ ATRAKTIVNÍ VZORY SESAZENEK Z DÝHY 

S dýhou se dá doslova kouzlit. U společnosti JAN 
FICEK DŘEVOVÝROBA můžete vybírat z více než 
sta dostupných dřevin. Dá se pracovat i s přírodní 
kresbou dýhy a sesazovat ji k sobě tak, aby byly 
vytvořeny zajímavé obrazce. 
 
Nejsložitější technika sesazování je tzv. intarzie, tedy 
skládání dýh s odlišnou barvou a strukturou. Na 
technice intarzie obzvlášť vynikne technologická a 
řemeslná náročnost a vysoký podíl ruční práce. JAN 
FICEK DŘEVOVÝROBA chce ukázat, že intarzie lze 
dělat i moderním způsobem, a že to není mrtvá 
technika vhodná jen pro zámecký nábytek. 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

SPOLEČNOST  TON USPĚLA V SOUTĚŽI FIRMA ROKU 

 
Také Zlínský kraj měl letos zastoupení mezi vítězi 
soutěže Firma roku 2017. Výrobce ohýbaného 
nábytku TON z Bystřice pod Hostýnem si 6. 
prosince 2017 ze slavnostního vyhlášení v 
pražském paláci Žofín odnesl hlavní cenu v 
kategorii České stříbro. 
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"Tato soutěž je dokladem toho, že máme v Česku 
spoustu výjimečných firem i živnostníků. Myslím, že 
bychom si jich měli vážit, a pokud to jde, podporovat  je 
nákupem jejich výrobků," vyzval na slavnostním 
vyhlášení Jan Juza, marketingový ředitel značky TON. 
"Velmi děkujeme, ocenění České stříbro si moc vážíme 
a budeme se snažit být jím i nadále," dodal Juza.  
Samostatná kategorie se v rámci soutěže Firma roku 
zaměřuje na tradici, kvalitu a šíření dobrého jména 
českého podnikání v zahraničí. O vítězi rozhoduje na 
základě nominací poradní sbor tvořený osobnostmi ze 
společenského a především podnikatelského světa.  
 
TON vlastní obchodní pobočky v pěti zemích a do 
dalších více než 60 států vyváží. Export tvoří více než 
dvě třetiny jeho produkce. Cílem firmy je propojovat 
náročnou řemeslnou práci s nápady designérů a 
zachovávat ji tak i pro další generace. Že se tomu daří, 
potvrzuje řada tuzemských i zahraničních ocenění. Za 
design výrobků v posledních letech TON získal četná 
ocenění. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


