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SVĚT SPOLEČNOSTI MIELE
>> Milí čtenáři, předtím, než se vám dostalo do rukou toto číslo, se událo
v Miele mnoho zajímavých a důležitých momentů.
Především byla představena nejnovější a dlouho očekávaná generace spotřebičů Miele –
Generace 6000. Přístroje nové řady si vás získají kvalitou, designem, komfortem
i barevnou variabilitou. Z novinek se k nim přidá také komplexní žehlicí přístroj FashionMaster, který vám žehlení nejen neuvěřitelně usnadní, ale také zpříjemní.
Dočtete se i o tom, že společnost Miele získala pro spolupráci světové eso mezi šéfkuchaři. Australan Shannon Bennett zahájil v Miele Gallery své celosvětové turné spojené
s Generací 6000 i se získáváním poznatků, které se týkají životního stylu obyvatel
navštívených zemí. Každého, s nímž se setkal, si získal nejen důsledně realizovanou
filozofií udržitelného rozvoje a především až nakažlivým entuziazmem.
Bohatý společenský život spojený se značkou Miele reprezentuje mj. akce Designové
novinky. Večer plný zábavy a prezentace produktů Miele, Moser, USSPA či Range Rover
se tentokrát odehrál v brněnském showroomu Miele. Sportovní událost reprezentoval
golfový turnaj Miele Golf Challenge, který proběhl v prostředí mistrovského 18jamkového hřiště Beroun Golf Resort.
Dále se dočtete o projektu Česko vítá jaro a se svými zkušenostmi, zásadami nebo sny
se s vámi podělí dlouholetý obchodní partner Miele, pan Luboš Hrabec, majitel ETD
Elektro z Trhových Dušníků.
To a ještě mnohem více vás čeká v novém vydání časopisu Miele á la carte.
Příjemné čtení vám přeje vaše redakce.

Představení nové generace
vestavných přístrojů Miele –
Generace 6000.

V brněnském showroomu Miele
představily své novinky top značky
z nejrůznějších oblastí
životního stylu.

Australský šéfkuchař Shannon
Bennett zahájil v pražském
showroomu své celosvětové turné.

Pravidelné setkání se zástupci
médií v bratislavském
showroomu Miele.

>> SEZNAMTE SE S NOVOU GENERACÍ
VESTAVNÝCH PŘÍSTROJŮ MIELE
KAŽDÁ NOVÁ GENERACE PŘÍSTROJŮ MIELE JE OČEKÁVÁNA S VELKÝM NAPĚTÍM.
NEJINAK TOMU BYLO U GENERACE 6000, KTERÁ DO OBLASTI DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ PŘINESLA OPĚT VELKOU DÁVKU MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, KOMFORTU
A INDIVIDUALITY. NENÍ DIVU, ŽE JEŠTĚ PŘED OFICIÁLNÍM PŘEDSTAVENÍM BYLY
MNOHÉ PŘÍSTROJE OCENĚNY JEDNOU Z NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH CEN V OBLASTI
DESIGNU – RED DOT DESIGN AWARD.
v kvalitě a jednoduchosti, svědčil i ohlas např. na hráškový krém,
který byl až neskutečně lahodný.
Vzhledem k velkým horkům, která zrovna v době eventu panovala, se jako geniální tah ukázalo poskytování vějířů, které se pak
účastníkům hodily i při dalších příležitostech – třeba při cestování rozpálenou městskou dopravou.
V odpoledních hodinách na dnu otevřených dveří mohli obdivovat novou řadu vestavných přístrojů Miele zástupci partnerů
a večer se pak konala dlouho očekávaná party u příležitosti představení Generace 6000 a přístroje FashionMaster. Hosté se opět
velmi dobře bavili při vypointované kouzelnické show i při vystoupení brněnské kapely Rolling Stones Revival. Někteří pozdě
příchozí měli téměř pocit, jako by do Prahy nečekaně zavítal
samotný Mick Jagger.

V pražském showroomu Miele se v úterý 18. května s novou Generací 6000 nejdříve seznámili novináři z odborných i lifestylových titulů. Přítomné zástupce tradičně přivítal generální ředitel
Miele Tomáš Abraham, poté se hosté rozdělili do dvou skupin,
které se následně prostřídaly. Jedna skupina sledovala prezentaci
nové řady spotřebičů ve školicí místnosti, která byla ozvláštněna
netradiční kouzelnickou show. Dva mladí a pohlední mágové
kromě zdůraznění top předností jednotlivých spotřebičů předvedli také velmi efektní triky, o nichž se pak ještě dlouho diskutovalo. Role šarmantních moderátorů a průvodců působivou prezentací se ujala ředitelka marketingu Kateřina Menšíková
a školitel Miele Jiří Šeba. Druhá skupina zhlédla představení unikátního žehlicího stroje FashionMaster, který momentálně sklízí
úspěchy po celém světě. Aby také ne – dle vyjádření těch, kteří
se odvážili přístroj osobně vyzkoušet, se jedná o první zařízení,
s nímž je stále málo oblíbené žehlení opravdu bavilo. Nezklamal
ani catering, který připravila firma Valoria. O tom, že síla spočívá
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Účastníci také nezapomněli na to, že se nedávno naše země potýkala s dalšími ničivými povodněmi – v průběhu večera mohli
přispět na charitativní konto společnosti ADRA. Každý, kdo přispěl minimální částkou 100 Kč, dostal slosovatelný lístek a mohl
tak vyhrát vysavač Miele S8 Cat & Dog, kvalitní pekáč Miele či
řadu čisticích a pracích prostředků Miele Care Collection. Na
výherce čtvrté ceny čekala sladká odměna v podobě nádherného
dortu. Částku, která se během večera vybrala, pak Miele zdvojnásobilo a zaslalo na povodňové konto ADRA.
O dva dny později byla Generace 6000 představena také v showroomu Miele v Brně. Večerem provázel ostřílený moderátor Petr
Holík, který svým pohotovým projevem plným jemného humoru dokázal hosty vtáhnout do centra dění. Také zde čekaly
na účastníky večera zajímavé ceny, jako servírovací mísa Villeroy
& Boch, plech na pizzu od Miele či delikatesní dort od firmy
Valoria. Celým večerem prostupovala příjemná sluneční atmosféra, a tak není divu, že se u mnohých večer protáhl až do
brzkých ranních hodin.

Catering pro obě akce připravila společnost Valoria, která opět
prokázala, že je v této oblasti dokonalým profesionálem. Důrazem na kvalitní, čerstvé a sezónní suroviny předvedla ohňostroj
nejlahodnějších chutí, který svou sofistikovaností dokázal potěšit i další smysly.
2.2013 | à la carte
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>> AUSTRALSKÝ ŠÉFKUCHAŘ SHANNON
BENNETT ZAZÁŘIL V PRAZE
PŘÍJEMNÉ CHOVÁNÍ, NENUCENOST, PROFESIONALITA A ŽÁDNÉ HVĚZDNÉ
MANÝRY – TAK CHARAKTERIZUJÍ AUSTRALSKOU ŠÉFKUCHAŘKOU HVĚZDU
SHANNONA BENNETTA VŠICHNI, KTEŘÍ MĚLI MOŽNOST SE S NÍM PŘI JEHO
NÁVŠTĚVĚ PRAHY SETKAT.
Shannon sem přicestoval
na základě projektu pro
společnost Miele, jejímž je,
jak sám říká, hrdým ambasadorem. V Austrálii totiž
patří značka Miele k těm
nejoblíbenějším – Australané jsou obecně gurmeti,
rádi vaří, a tak jsou pro ně
spotřebiče Miele zárukou
těch nejlepších kulinářských požitků.
Shannon Bennett totiž přijal výzvu majitelů Miele, dr. Mieleho
a dr. Zinkanna, a vydal se na tříměsíční cestu, v jejímž rámci navštíví 22 měst a bude získávat poznatky nejen z oblasti gastronomie, ale také kultury a životního stylu vůbec. Při příležitosti
svého pražského pobytu poskytl interview dvěma lifestylovým
titulům. Svěřil se v něm se svými pevnými zásadami, které se týkají nejen poctivého kuchařského řemesla, ale také se svými životními postoji.
Snaží se o maximálně poctivý přístup nejen ke svým hostům,
ale také k životnímu prostředí. Ve svých podnicích, z nichž nejznámější je melbournský Vue de monde, používá pouze ty nejkvalitnější, především regionální a sezónní suroviny, ať už jde
o maso, ryby nebo zeleninu. Pořídil si kvůli tomu dokonce
i stádo jerseyského skotu a vyrábí si i své vlastní máslo. Je velkým
milovníkem francouzské gastronomie, na níž obdivuje především jednoduchost, lehkost a důraz na kvalitu. V knihovnách
pátrá po starých receptech a vůbec dělá vše proto, aby menu,
které se svým týmem připraví, mohlo vyprávět nějaký příběh.
V restauraci Vue de monde, kterou označuje za australský podnik s francouzským vlivem, také využívá koncept studené kuchyně, v níž nechybějí spotřebiče Miele, sluneční a větrnou
energii a další ekologické technologie.

úhoř s kaviárem, australský okoun Barramundi s krevetou a česnekem, nezbytné klokaní maso s hruškou a makadamovými ořechy nebo skvělý, typický australský dezert – dort Pavlova. Ten
byl inspirován slavnou ruskou baletkou Annou Pavlovovou a je
stejně nadýchaný jako její baletní sukně.
Svůj pobyt v Praze Shannon Bennett zúročí ve své plánované
knize, a tak se snad budeme moci s postřehy tohoto sympatického
australského šéfkuchaře seznámit díky Miele co nejdříve i my.

SHANNON BENNETT
Známý australský šéfkuchař a autor řady inspirativních
knih začal svou vysněnou dráhu již v 15 letech v Austrálii,
v Evropě pak pokračoval v poznávání tajů kuchařského
řemesla pod vedením Alberta Rouxe, Johna Burtona
Racea a Marca Pierra Whita. Jeho nejznámějším podnikem je Vue de monde situovaný v 55. patře melbournského mrakodrapu Rialto Tower. Jeho filozofie se dá
stručně charakterizovat jako respektování klasických technik vaření a zásad udržitelného rozvoje nebo používání
vysoce kvalitních regionálních a sezónních surovin. Zároveň napsal několik knih pojednávajících o jeho cestách
nebo gastronomických vizích – My Vue, My French Vue
nebo Shannon Bennett’s Paris. Jak jejich název vypovídá,
inspiruje se především uměním francouzské kuchyně. Je
ženatý s australskou herečkou Madeleine West, s níž má
čtyři děti.

Součástí každého zastavení, tedy i toho červencového v Praze,
bylo také jedinečné a pro nás značně exotické australské menu,
které mohli okusit hosté Miele Gallery. Nechyběl v něm uzený
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>> MIELE GOLF CHALLENGE 2013
BYL ZALITÝ SLUNCEM
Miele Golf Challenge 2013 se uskutečnil v krásném prostředí Beroun Golf Resortu,
na jehož projektování se podílel známý kanadský architekt Les Furber. Mistrovské 18jamkové hřiště bylo vybudováno na místě bývalého vojenského prostoru situovaného mezi
brdskými lesy a jeho součástí je 70 písečných překážek a 4 umělá jezera. Na hřiště se ve
slunečném červnovém počasí vydala více než čtyřicítka hráčů převážně z řad obchodních
partnerů Miele. Součástí turnaje byla také vložená soutěž „nearest to pin“ na 6. jamce,
jejíž výherce získal oblíbený vysavač Miele. Na stejném místě se také teplem zmožení
účastníci mohli občerstvit sklenkou ledově vychlazeného sektu. Stejně jako v mnoha
podobných případech byl i výtěžek z tohoto turnaje věnován na charitativní účely.

>> DESIGN FOR LIFE
A TAJEMSTVÍ VÍNA

>> MIELE BYLO
PARTNEREM PRAŽSKÉ
MUZEJNÍ NOCI
Muzejní noc představuje kulturní fenomén s tradicí ve
městech po celé Evropě.

Společnost Miele zavedla v červnu 2013 na trh novou generaci
vestavných přístrojů pod názvem Generace 6000 také na Slovensku a zástupci médií museli být samozřejmě při tom.
Novináři se sešli v inovovaném showroomu v Bratislavě, kde
mohli obdivovat nové designové řady ContourLine i PureLine
v několika barevných provedeních od klasického nerezu až
po havana hnědou. Třešničkou na dortu byly také vynikající
speciality šéfkuchaře Petra Kulhányho, připravené přímo
v kombinované parní troubě Miele s využitím nové technologie
MultiSteam.

Jubilejní 10. ročník Pražské muzejní noci opět přilákal
desítky tisíc návštěvníků a zařadil se tak mezi nejnavštěvovanější akce naší metropole. Zájemci se mohli v netradiční atmosféře sobotní noci seznámit s kulturním bohatstvím sbírek muzeí a galerií hlavního města. Všechny
zapojené instituce zpřístupnily návštěvníkům své prostory mimo běžnou otevírací dobu, nabídly bohatý doprovodný program a představily se v trochu jiném světle.
Letošní ročník byl zpestřen také soutěží, jejíž výherci získali hodnotné ceny, mezi nimi také dva vysavače Miele
řady S5 a S6. Obě dámy, které byly vylosovány, byly ze
své výhry doslova nadšené a těšily se, že jim přístroje
spolehlivě poslouží dlouhou dobu.

>> MÓDA, AUTA, JACHTY I ŠPERKY SE
PŘEDSTAVILY NA LETNÍM SPOLEČENSKÉM
VEČERU V MIELE GALLERY V BRNĚ
NA LETNÍM SPOLEČENSKÉM VEČERU S NÁZVEM DESIGNOVÉ NOVINKY 2013,
KTERÝ PROBĚHL NA SAMÉM KONCI KVĚTNA V PROSTORÁCH BRNĚNSKÉHO
SHOWROOMU MIELE, PŘEDSTAVILY SVÉ NOVINKY TOP ZNAČKY Z NEJRŮZNĚJŠÍCH OBLASTÍ MODERNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU.
Večer byl určen náročným klientům, tedy všem, kteří kladou
důraz především na kvalitu, špičkové technologie, komfort
i prvotřídní design.
Asi dvě stě hostů mohlo obdivovat ukázku práce hodinářského
mistra Luďka Seryna, módní přehlídku Weekend MaxMara (kolekce jaro / léto 2013) i nadčasovou krásu křišťálu Moser mj.
v podání šéfdesignéra Lukáše Jabůrka, držitele mnoha prestižních ocenění včetně Czech Grand Design. Právě sabráž křišťálovou sklenkou Moser patřila k nejzajímavějším momentům
večera. Ideální prázdninovou inspiraci nabídla společnost
CARTec v podobě výletů s vozy Jaguar F-type či Range Rover
Evoque, milovníci mořských vln zase jistě ocenili alternativu
společnosti TPS centrum, zajištující servis spojený s prodejem
a provozem lodí, např. značek Sunbeam a Moody. Všechny, kteří

si chtějí vodních radovánek užívat celoročně, zaujala firma
USSPA novým modelem vířivky Spa Persea se dvěma lehátky
a hlubokým křeslem s oblíbenými masážemi shiatsu.
K vrcholům večera patřilo vyhlášení exkluzivní soutěže firmy
ALO diamonds, slavící letos 18leté výročí své existence. Výherce
získal originální šperk od značky, která proslula špičkovou kvalitou třpytících se diamantů, které vsazuje do svých šperků.
O příjemnou atmosféru se postarala nejen zpěvačka Victorie,
ale také lahodná chuť vín na degustaci, kterou měla na starost
společnost ResVinia. Sommeliér Marek Babisz ze společnosti si
přichystal ochutnávku vybraných odrůd a ročníků, zahrnující
také tři mimořádná vína patřící mezi Top 1000 vín na světě.

Akci pořádá Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi.

Oblíbenost značky Miele v mediálním kruhu potvrdilo také podzimní setkání, které se neslo v duchu odhalování tajemství vinného moku. Pod vedením sommeliérky Lenky Kahalové mohli
novináři obdivovat nejen lahodná vína z Jihoafrické republiky,
ale především krásy nových volně stojících vinoték. Velký zájem
vzbudil zejména jedinečný SommelierSet, který podle slov samotné sommeliérky řadí vinotéky Miele mezi skutečnou špičku.
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>> CHVÍLE PRO ROZHOVOR S MIELE
RODINNÁ FIRMA ETD ELEKTRO Z TRHOVÝCH DUŠNÍKŮ PŮSOBÍ NA TRHU UŽ OD
ROKU 1995 A PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ PRODEJCE VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ
V REGIONU. NABÍZÍ KOMPLETNÍ SORTIMENT DOMÁCÍCH I VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ. O DŮVODECH ÚSPĚCHU FIRMY NEBO O SVÝCH ŽIVOTNÍCH POSTOJÍCH
I ZÁLIBÁCH SE S NÁMI PODĚLIL JEJÍ MAJITEL, PAN LUBOŠ HRABEC.
4. Jaký je podle Vás ideální zákazník?
Ideální je zákazník, který nás zná a ví, že může brát ohled na
naše rady a doporučení. Zákazník, který se rád vrací a doporučí
nás dalším potenciálním zákazníkům.

5. Považujete sám sebe za gurmeta?
Nepovažuji, mám rád dobré jídlo i dobré víno, ale myslím,
že nejsem přehnaně „zmlsaný“. A pokud je gurmet člověk, který
si jídlo v klidu vychutná a užije, tak je to jen můj sen.

6. Kde čerpáte síly a inspiraci?

1. Co Vás motivovalo k založení Vaší společnosti?
Firmu ETD Elektro zakládal v roce 1995 můj otec, který se po
letech působení v oboru rozhodl pro založení vlastní maloobchodní prodejny a menšího velkoobchodu.

2. Jaké byly Vaše profesní začátky?
Začínali jsme v bývalé garáži hasičské zbrojnice na malé vesnici
Trhové Dušníky nedaleko Příbrami. Většina lidí nad tím nápadem
kroutila nevěřícně hlavou, ale díky velmi dobrým vztahům s dodavateli i serióznímu a odbornému přístupu k prodeji se firmu
podařilo postupem času velmi dobře nastartovat. V roce 2001
jsme otevřeli v budově bývalého statku, který jsme vlastními silami zrekonstruovali, novou prodejnu s velmi solidní prodejní
plochou, kancelářemi a skladovým hospodářstvím. Poslední novinkou pak bylo otevření kuchyňského studia s německými
kuchyněmi zn. Schüller a Ballerina küchen.

3. Jak vnímáte současné trendy?
Osobně velmi špatně nesu neustálou honbu za hromaděním
věcí. Vadí mi chvat a spěch, který ovládá většinu lidí a přináší
stres a nervozitu. Velmi mě mrzí rostoucí agresivita a arogance,
která se začíná šířit mezi lidmi. Jako prodejce, který vždy rád komunikoval se zákazníky tzv. tváří v tvář, jen těžce nesu rostoucí
podíl prodeje po internetu.
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Nejvíce energie načerpám
tam, kde se dokážu úplně
oprostit od běžných starostí,
a to jak pracovních, tak soukromých. Velice rád rybařím – muškařím na pstruhových řekách, ale mám rád
i rybolov v norských fjordech. V létě se snažím alespoň párkrát vyrazit na
windsurfing, v zimě na lyže.
V posledních letech jsem se
vrátil do svých dětských let
a začal jsem dvakrát týdně trénovat malé děti judo. Tou nejoblíbenější kratochvílí je ale golf – byť na něj zbývá jen velmi málo
času. Nejlepší samozřejmě je, když se do toho všeho podaří zapojit i manželku a naše dva malé kluky.

7.

Splnil jste si v dospělosti nějaký sen z mládí?
Ano i ne. Nikdy jsem neměl nějaký zásadní a životní sen, vždy
jsem jen toužil dosáhnout určitého stupně umění či dokonalosti
v tom, co mě zrovna bavilo nebo nadchlo. Ale když nad tím
přemýšlím, tak jako malý jsem hrozně moc chtěl být kosmonautem a cestovat vesmírem … …no uvidíme. :-)

8. Máte nějaké životní motto, kterým se řídíte?
Nečiň druhým to, co nechceš, aby ostatní činili tobě.

Nové vestavné kuchyňské spotřebiče Miele
Představte si přístroje z ušlechtilých materiálů, které můžete perfektně kombinovat a intuitivně
ovládat. Nová generace vestavných kuchyňských spotřebičů Miele vám splní všechna přání.
Ať už si je sestavíte jakkoliv, budou vždy dokonale ladit s vaším osobitým stylem bydlení.
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DALŠÍ VÍTĚZ TESTU!
Pračky Miele EDITION 111

3 Pračky Miele jsou nejspolehlivější ! (dTest 4/2013)
3 Testováno na životnost 20 let !
3 Pračky Miele již od 22 900 Kč !
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