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SVĚT SPOLEČNOSTI MIELE

>> Milé čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou zbrusu nové vydání časopisu Miele á la carte, které Vám, jak

doufáme, přinese mnoho zajímavých informací, rozhovorů a tipů nejen ze světa Miele.

Počátkem roku představilo Miele veřejnosti novinky v produktovém portfoliu, které 

zahrnují mimo jiné parní troubu s mikrovlnou, pračky a sušičky převratné řady W1 a T1

nebo jubilejní vysavače, připomínající skvělé výročí vyrobení 50 milionů vysavačů. 

Na skok v blízké budoucnosti se ocitnete díky systému Miele@home 2.0, který umožňuje

zapojit přístroje Miele do systému chytré domácnosti. Miele je prvním a zatím je diným

výrobcem nabízejícím kompletní řadu domácích spotřebičů, které umí komunikovat 

a Vy je můžete ovládat prakticky odkudkoliv.

Potěšující je vznik nových Miele studií v Ostravě a Plzni, jejichž majitele Vám před-

stavíme v krátkých rozhovorech. Seznámíte se také se dvěma kuchařskými mágy, 

Vladimírem Braunem a Michalem Hromasem, které Miele oslovilo pro spolupráci na

vybraných kulinářských projektech.

To a ještě mnohem více se dozvíte v aktuálním čísle časopisu.

Příjemné a inspirativní chvíle strávené s Miele á la carte Vám přeje Vaše Miele.

Revoluční péče o prádlo s přístroji

řady W1/T1

Představili jsme další novinku od

Miele – parní troubu s mikrovlnou

Skoro vše, co jste kdy chtěli vědět

o chytré domácnosti Miele

Inspirativní vaření s Miele
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Jako první se mohli s novými spotřebiči seznámit novináři a ob-
chodní partneři Miele. V dopoledních hodinách proběhlo přá-
telské setkání se zástupci médií, večer pak do pražského a o dva
dny později také do brněnského showroomu Miele zavítali 
obchodní partneři Miele. Ti mohli obdivovat mj. parní troubu
s  mikrovlnou, vysavače řady Celebration, přírůstky do řady 
praček a sušiček W1 a T1 nebo systém chytré domácnosti
Miele@home 2.0. 

V  prostorách showroomů vznikly improvizované pointy, na
nichž zástupci Miele vysvětlovali benefity jednotlivých novinek.
Po absolvování všech miniškolení byli účastníci zařazeni do slo-
sování o hodnotné ceny. Šťastní výherci z řad partnerů Miele
získali vysavače Miele z nové řady Celebration. Ti, kdo nevyhráli,
si mohli odnést alespoň svou bravurně ztvárněnou karikaturu

s vysavačem či pračkou Miele. Atmosféru večera svým charakte-
ristickým hlasem doplnil i Laďa Kerndl. Nekorunovaný král
jazzu a swingu, který letos oslaví 70. narozeniny, nezapomněl
na největší hity z repertoáru hudebních velikánů, jako je Frank
Sinatra či Louis Armstrong. Zazněly tak hity jako I’ve Got You
Under My Skin, My Way či What a Wonderful World.

Nejlepší praní a sušení na trhu od Miele
Revoluční řada praček W1 a sušiček T1 se skutečně převratnými
parametry byla na trh uvedena již v loňském roce. Přístroje jsou
doslova protkány nejmodernějšími technologiemi a systémy,
které Vám tyto domácí práce maximálně usnadní. 

>> LETOŠNÍ PŘEDSTAVENÍ PRODUKTOVÝCH 

NOVINEK SE NESLO V DUCHU MAGIE A ILUZÍ

V ÚNORU PROBĚHLO V PRAZE A BRNĚ OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ PRODUKTOVÝCH
NOVINEK MIELE. 

24 à la carte | 1. 2015

Systém PowerWash prokazatelně zvyšuje účinnost praní. Díky
promyšlené cirkulaci prací lázně dochází k maximálnímu využití
pracího prostředku a účinnost praní tak stoupá o 10 %. 
Systém TwinDos představuje zcela nové automatické dávkování.
Tajemství vynikající účinnosti praní spočívá ve dvou tekutých
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Nové špičkové modely XL Tronic (pračka WMV 960 WPS XL
Tronic a sušička TMV 840 WP XL Tronic) s dotykovým disple-
jem slibují svým zákazníkům jedinečnou kombinaci energetické
účinnosti, čisticího výkonu a komfortní obsluhy. Oba modely
lze navíc propojit do sítě, dají se tedy kontrolovat a dálkově řídit
přes chytrý telefon nebo tablet.

Je možné skloubit páru a mikrovlny? U Miele ano
Spousta z nás řeší dilema, zda si jako další přístroj na vaření 
(po sporáku či pečicí troubě a varné desce) pořídit raději parní
troubu, která je zárukou zdravého vaření, nebo mikrovlnku, 
kterou milujeme pro její rychlost. Díky Miele už máme nyní
jasno – parní troubu s mikrovlnou DGM 6800. Toto ideální ře-
šení spojuje komfort mikrovlny s jakostí pokrmů připravených
v parní troubě Miele, a představuje bezpochyby velký potenciál.

Na výrobu páry využívá Miele technologii MultiSteam s výkon-
ným externím výrobníkem páry a osmi parními vstupy na zadní

stěně ohřevného prostoru pro rychlou a rovnoměrnou výrobu 
a rozdělení páry. 

Parní trouba s mikrovlnou Miele má všechny benefity špičko-
vého modelu parní trouby. To zahrnuje více než 150 automatic-
kých programů, displej M Touch, možnost uložit až 20 vlastních
programů. Přístroj umožňuje např. šetrné rozmrazování a rovno-
měrné ohřívání v jednom postupu. 

Slavíme 50 miliónů vysavačů
Další novinky se vztahují ke zcela mimořádnému výročí k vysa-
vačům. V roce 1927 byl vyroben první vysavač Miele – a po téměř
90 letech od uvedení tohoto přístroje na trh sjel z výrobní linky
Miele přístroj s výrobním číslem 50 000 000! To už si za slouží
velkou oslavu – třeba v podobě jubilejních modelů podlahových
vysavačů řady Celebration. Také tyto přístroje dokazují, jak vel-
kou cestu ušly vysavače od dob svého vzniku, a to jak v oblasti
technologií, použitých materiálů i designu.

Vysavače z řady Complete C3 Celebration uspokojí individuální
nároky uživatelů. Někdo dává přednost ekomodelům s třídou
energetické účinnosti A, jiný nedá dopustit na vyšší výkon pří -
stroje. Všechny vysavače této řady mají účinnost vysávání na
tvrdých podlahách A, stejně jako jsou u nich bezkonkurenční
emise prachu ve třídě A – jsou tedy optimální pro alergiky na
prach. Šampionem je model Complete C3 Electro, vybavený
elektrokartáčem ideálním pro hloubkové vysávání koberců 
a mimořádně komfortním ovládáním.

Na skok v budoucnosti 
Ještě před pár lety by se jednalo téměř o ukázku z nějakého 
sci-fi filmu nebo románu, ale digitální domácnost se jistě stává
skutečností. Dokonalý přehled o Vašich spotřebičích, ať už jste
kdekoliv, poskytuje systém Miele@home 2.0. Ten umožňuje
začlenit domácí spotřebiče do stávajícího nebo plánovaného
systému řízení chytrých domů. Předpokladem jsou pří stroje
Miele se zabudovaným modulem se schopností komunikovat.

pracích prostředcích UltraPhase 1 a UltraPhase 2, které se zcela
automaticky dávkují z oddělených zásobníků ve správný okam-
žik. Poprvé lze s tekutým pracím prostředkem dokonale vyprat
nejen barevné, ale také bílé prádlo. 
Díky systému CapDosing můžete doma vyčistit i textilie ná-
ročné na údržbu, které jste dříve museli nosit do čistírny. 
S inovativní, promyšlenou technologií zdokonaluje Miele také
sušičky prádla. Výsledkem je perfektně usušené, příjemně pro-
voněné a hebké prádlo. 
Systém FragranceDos vykouzlí svěží, příjemně vyváženou vůni
Vašeho prádla. Funkce SteamFinish zase viditelně vyhladí Vaše
prádlo již v samotné sušičce – tím je následné žehlení snadnější
a rychlejší, někdy dokonce úplně zbytečné.

Letošními přírůstky do řady praček a sušiček W1 a T1 vznikla
ucelená kompaktní řada zahrnující základní i top modely, která
uspokojí požadavky všech skupin zákazníků. A to si rovněž za-
sloužilo náležitou show. Vystoupila např. půvabná stepařka, která
část svého vystoupení absolvovala přímo na pračce, a tak doká-
zala trvanlivost používaných materiálů. 
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TÉMA CHYTRÝCH DOMŮ ČI INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE SE STÁVÁ V PO-
SLEDNÍ DOBĚ ČÍM DÁL ŽHAVĚJŠÍ. SOUVISÍ TO NEJEN S POTŘEBOU STÁLE 
VYŠŠÍHO POHODLÍ A VĚTŠÍ BEZPEČNOSTI, ALE ROVNĚŽ S EKONOMICKÝMI 
OTÁZKAMI. CO SI POD TĚMITO POJMY PŘEDSTAVIT? 

>> CHYTRÁ DOMÁCNOST MIELE V SOUVISLOSTECH

26 à la carte | 1. 2015

Pomocí systému řízení chytrých domů můžeme ovládat sku-
tečně celou domácnost – regulovat vytápění a klimatizaci, ovládat
osvětlení, rolety, spotřebiče nebo zabezpečit ochranu domu 
a majetku.

Miele je v současnosti jediný výrobce spotřebičů pro domácnost,
který nabízí ucelenou řadu přístrojů schopných komunikovat.
V  našem portfoliu naleznete pračky, sušičky, myčky, pečicí 
i parní trouby, kávovary, chladničky, chladničky s mrazničkou,
vinotéky, varné desky i odsávače par, které lze napojit do sys-
tému Miele@home 2.0. Zatímco dříve jsme mohli spotřebiče
pouze kon trolovat, dnes je možné je i na dálku ovládat. Stačí
do vybraných přístrojů jednoduše vložit komunikační modul
(XKM 3000 Z). Po aktivaci se jednotlivé spotřebiče spojí do sítě.
Přenos dat probíhá přes bezdrátovou komunikační technologii
ZigBee (průmyslová obdoba Bluetooth). Do sítě můžeme zapo-
jit až 12 spotřebičů.

Miele@home 2.0 zahrnuje několik možností připojení a využití: 
Základním stupněm je Con@ctivity 2.0, které umožňuje komu-
nikaci mezi varnou deskou a odsávačem par. Con@ctivity zachytí
informaci o tom, co se děje na varné desce, a předá ji do řídicí
jednotky odsávače. Ten následně automaticky zvolí správnou in-
tenzitu odsávání a zajistí optimální klima v místnosti. Uživatel
se tak může soustředit jen na vaření, nemusí se starat ani o vy-
pnutí odsávače.

   Druhým typem komunikace mezi přístroji je SuperVision, sta-
cionární kontrolní místo. Z místa, kde se pohybujeme velmi
často, můžeme kontrolovat veškeré přístroje zapojené v  síti. 
Ideální se tak jeví pečicí trouba zabudovaná v kuchyňské lince,
na jejímž displeji se zobrazuje aktuální stav ostatních přístrojů
v domácnosti a následně můžeme rychle reagovat na vzniklé 
situace. Informace o ukončení programu sušičky prádla se objeví
na displeji současně se zazněním akustického signálu. SuperVi-
sion oceníte třeba i v případě, že máte vestavnou myčku nádobí
se zabudovaným ovládacím panelem nebo pračku umístěnou
v technické místnosti domu.

Pomyslným nejvyšším stupněm komunikace je vzdálené ovlá-
dání spotřebičů prostřednictvím mobilních aplikací smart -
phonu, tabletu nebo centrálního panelu systému řízení chytrého
domu. Do sítě komunikujících spotřebičů zapojíme Gateway
(XGW 3000), která umožňuje připojení na internet. Aplikací
Miele@mobile, která je dostupná v českém jazyce pro operační
systémy iOS a Android, můžeme intuitivně zadávat příkazy spo-
třebičům v domácnosti. Vložte ráno prádlo do pračky a zapněte
si ji na dálku až při odchodu z kanceláře tak, aby bylo vypráno,
jakmile dorazíte domů. Na parkovišti supermarketu aktivujte
funkci supermražení, aby ve Vašem mrazáku teplota dosáhla 
-32 °C v okamžiku, kdy do něj budete vkládat nakoupené maso.
Neshánějte manžela o víkendu někde na zahradě, pípne mu
oznámení, že oběd v pečicí troubě je již hotov.
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Co můžeme čekat v budoucnosti?
Otázkou samozřejmě je, jak se budou technologie dále vyvíjet.
Jedno je jisté – to, co nám dnes připadá jako nadstandard, bude
za pár let zcela běžné. 

Jednou z možností, kam vývoj směřuje, mohou být tzv. chytré
elektroměry. Ty souvisejí se stále větším rozvojem obnovitelných
zdrojů, především fotovoltaiky, a optimalizací distribuční sítě.
V praxi to znamená, že elektroměr vyhodnotí ekonomicky opti-
mální podmínky pro činnost zařízení využívajících k provozu
elektrickou energii. Zároveň bude schopen stanovit preference 
– tedy zda sepne nejdříve kotel, tepelné čerpadlo, nebo myčku.

Další výhodou bude možnost diagnostikovat případné chyby
spotřebičů servisem – bez zbytečného výjezdu technika. Dispečer
servisu se napojí na dálku na přístroj a servisní technik již přijíždí
na opravu s patřičným náhradním dílem.

ASOCIACE CHYTRÉHO BYDLENÍ
Asociace chytrého bydlení sdružuje odborníky z oblasti
inteligentní elektroinstalace, architektury, audio-video
techniky, klimatizací a rekuperací, domácích spotřebičů,
kamer, zabezpečovacího systému, osvětlení aj., kteří mají
zájem podporovat a šířit myšlenku chytrého bydlení.
Společným zájmem členů a partnerů Asociace je vytvořit
nezávislé sdružení, které se bude podílet na výzkumu, pro-
pagaci a osvětě chytrých domů a budov, které svým 
uživatelům nabízejí zdravější i komfortnější bydlení a efek-
tivní a snadné řízení domácnosti. Miele je jedním z part-
nerů Asociace.

www.achb.cz

1) Co si představit pod pojmem chytrý dům?
Chytré domy jsou po chytrých telefonech a televizích dalším
logickým krokem vývoje moderní technologie a bydlení 
zároveň. Mimo zabezpečení přináší uživateli také komfort či
výrazné úspory. Svůj dům, byt či jakoukoliv jinou nemovitost
můžete na dálku ovládat z jednoho zařízení, například pro-
střednictvím telefonu či tabletu. Řídit můžete vytápění, mul-
timédia, osvětlení, kamerový systém nebo například spotře-
biče. Výhod přináší chytrý dům mnoho včetně kompletního
přehledu spotřeby energií, který máte v reálných číslech kdy-
koliv k dispozici.

2) Jaké jsou aktuální trendy v oblasti chytrých domů 
a co lze očekávat v blízké či vzdálenější budoucnosti?
V tomto směru je třeba zmínit návaznost na nové technolo-
gie používané v domech, s nimiž chytré systémy spolupracují
ruku v  ruce a stávají se tak automaticky jejich součástí. 
Jedním z takových systémů je právě komplexní řešení iNELS
Smart Home Solutions. 
Právě nové technologie, jako například tepelná čerpadla, kli-
matizace, rekuperace, solární systém, fotovoltaický systém,
ale i kotle na zemní plyn, bazény, vířivky apod., společně
s ovládáním televize, žaluzií nebo domácích spotřebičů, mají
za následek potřebu využít nadřazený systém ovládání pro
celý dům – tedy vytvořit chytrý dům.
Dopředu jde stále integrace – tzn. více systémů ovládaných 
z jedné aplikace. V neposlední řadě hraje ve vývoji velkou
roli ovládání audio/video – distribuce oblíbených filmů,
hudby apod. napříč celým domem. Tím zásadním je propo-
jování všeho okolo nás do jednoho systému, od práce, domu,
zahrady až po automobily.

3) Zákazníci se ptají, zda lze do systému chytrých domů
napojit pouze novostavby, nebo i stávající realizace,
případně jaká jsou úskalí u starších staveb.
iNELS je vhodný jak pro nové stavební projekty, tak pro stá-
vající nemovitosti či objekty v rekonstrukci. Umí se přizpů-
sobit malým bytům, velkým domům i rozsáhlým komerčním
objektům. Každý projekt je jedinečný. Zvolit lze bezdrátovou
technologii, která nevyžaduje žádné stavební úpravy, nebo
tech nologii sběrnicovou, jež doporučujeme při plánování 
novostavby.
Jediným úskalím u starších staveb může být nedostatečná
nebo zastaralá kabeláž. I přesto se dá ze starého domu vytvo -
řit „chytrý dům“, např. díky regulaci vytápění, kdy není 
kabeláž potřeba.

Ing. Václav Mahdal
Key account manager společnosti ELKO EP
www.elkoep.cz, www.inels.cz

ELKO EP, s. r.o., je jedním z nejvýznamnějších evropských
hráčů v oboru elektroinstalací. Její zástupce, pan Václav Mahdal,
nám odpověděl na pár otázek týkající se chytrého bydlení.
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SHOWROOMY MIELE V PRAZE A BRNĚ JSOU VYBAVENY AKTIVNÍMI KUCHYNĚMI
S VŽDY AKTUÁLNÍMI VESTAVNÝMI PŘÍSTROJI. NENÍ TEDY DIVU, ŽE PŘÍMO VYBÍ-
ZEJÍ K VYUŽITÍ V PRAXI.

>> INSPIRUJTE SE TĚMI NEJLEPŠÍMI

Ideální příležitostí, jak vidět a vyzkoušet si jejich přednosti a množství funkcí, představují pravidelně pořádané kurzy vaření, předváděcí
vaření nebo stylové kulinářské večery á la carte. Akce se konají pod vedením špičkových kuchařů, z nichž Vám v tomto čísle představíme
Vladimíra Brauna a Michala Hromase. Setkat se s nimi můžete nejen v showroomech Miele, ale také u našich obchodních partnerů.
Stačí jen sledovat webové stránky Miele a vybraný kurz si včas rezervovat. Je to ta nejlepší cesta, jak se přesvědčit o přednostech 
kuchyňských spotřebičů Miele, odhalit jejich praktické funkce a získat inspiraci pro Vaše vlastní kulinářské experimenty.

Profesionální začátky Michala
Hromase jsou spojeny s hote-
lem Hoffmann ve středočes-
kém  Kladně. Své zkušenosti 
zís kával mj. v restauraci Dům
vína u Závoje a Obecním domě
Praha, v někdejším kultovním
podniku Dahab Mezze Restau-
rantu (šéfkuchař), u Riccarda

Lucqueho v Aromi nebo v restauraci hotelu Jalta „Como“. 

Prostřednictvím projektu Rozinky a mandle pořádal kurzy vaření
zaměřené na základy balkánské a středomořské kuchyně. Michal
Hromas se tou dobou jako jeden z mála kuchařů věnoval speci-
álně židovské a arabské kuchyni. V roce 2014 vzniká cateringová
firma cimes deli, která nabízí své služby při svatbách, konferen-

cích, větších oslavách apod. Michal Hromas je jedním ze za klá -
dajících členů organizačního týmu Street Food Festivalu.

V roce 2012 začíná spolupracovat s Českým rozhlasem na po -
řadu Ve vlastní šťávě, jehož je autorem. Jako poradce pro gastro -
nomii pracuje se svazem ekologických zemědělců PRO-BIO 
a vytváří Kuchařku ze dvora se zaměřením na úspornou práci
se surovinami a využití lokálních zdrojů. Těžištěm jeho práce 
je kuchyně Levanty a Jeruzaléma, použití ryb, masa, zeleniny,
ovoce a bylinek.

Služeb Michala Hromase využilo Miele poprvé v  roce 2012 
a od té doby je možné jej vidět při kurzech vaření nebo předvá-
děcím vaření v kuchyňských studiích po celé republice. „Firma
Miele obohatila můj arzenál nejen o rafinovanější úpravy po-
krmů pomocí páry a kombinace pečení s přidanou párou, ale
také mnohem větší využití pomalých a dlouhých tepelných
úprav v domácím konvektomatu DGC,“ říká Michal Hromas. 

MICHAL HROMAS

Vladimír Braun se vyučil ku-
chařem v interhotelu Národní
dům. Do tajů kuchařského
umění ho zasvěcoval legen-
dární Leopold Schneider. Půso-
bil např. v Hotelu Šternberský
dvůr, Business Hotelu Alley,
Best Western Premier Hotel 
International Brno nebo Alti

Spiriti v Itálii. K jeho oblíbeným patří italská, francouzská a česká
moderní kuchyně.

Umění pana Brauna si mohly vychutnat významné domácí 
i zahraniční osobnosti, mj. Václav Havel, Bill Clinton, královna
Alžběta II., princ Charles s chotí Dianou, Steffi Graf, David
Beckham či David Coulthard.

V současné době pracuje jako šéfkuchař Garden restaurantu
v obchodním centru Olympia Brno, kterou provozuje společ-
nost Valoria vedená Tomášem Pakostou. Restaurace je prvním
brněnským podnikem s revolučním konceptem front cooking,
kde je kuchyně nedílnou součástí interiéru restaurace a hosté
tak vidí zkušeným kuchařům přímo pod ruce. 

Se společností Miele spolupracuje pan Braun od roku 2012.
„Jsem rád, že mohu pracovat s tak kvalitními kuchyňskými pří -
stroji. Při své práci se setkávám se zajímavými lidmi a účastníky
oblíbených kurzů vaření zasvěcuji nejen do přípravy pokrmů,
ale také do nových technologií,“ říká Vladimír Braun. A jak
podle něj vypadají aktuální gastronomické trendy? „Určitě je to
používání čerstvých surovin, ať už jde o farmářské či bio pro-
dukty, nebo bylinek, úpravy sous-vide, pomalé pečení, konfito-
vání i návrat ke kořenům kvalitní české gastronomie,“ dodává
Vladimír Braun.

VLADIMÍR BRAUN

A-la-Carte-3-2015  07.04.15  12:56  Stránka 6

1. 2015 | à la carte 29

>>CHVÍLE PRO ROZHOVOR S MIELE

MIELE STUDIO OSTRAVA NABÍZÍ SLUŽBY SVÝM ZÁKAZNÍKŮM JIŽ VÍCE NEŽ ROK.
KROMĚ AKTUÁLNÍHO PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA MIELE A SYSTÉMU CHYTRÉ
DOMÁCNOSTI MIELE@HOME NABÍZÍ KOMPLETNÍ INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ. MŮŽETE
ZDE NAD ŠÁLKEM LAHODNÉHO CAPPUCCINA POPŘEMÝŠLET TŘEBA O NOVÉM
DISPOZIČNÍM ŘEŠENÍ SVÉ KU CHYNĚ. ERUDOVANÍ ODBORNÍCI A MODERNÍ VIZUA-
LIZAČNÍ PROGRAMY POMOHOU NAVRHNOUT TENTO PROSTOR PŘESNĚ PODLE
VAŠICH PŘEDSTAV A POTŘEB. MAJITEL STUDIA PETR MUCHA SI NAŠEL CHVÍLI NA
ZODPOVĚZENÍ NĚKOLIKA OTÁZEK, KTERÉ SE TÝKAJÍ NEJEN JEHO PRACOVNÍCH
ZKUŠENOSTÍ.

1. Co Vás motivovalo k založení Vaší společnosti? Jaké byly
Vaše profesní začátky?
Vždy jsem chtěl dělat něco výjimečného, a zároveň mít za sebou
jistotu kvality výrobků známého a kvalitního výrobce, které ve
svém portfoliu mám. Začínal jsem jako prodejce elektroniky 
v malém lokálním obchodě. Tam jsem také postupně zjistil,
které výrobky svou kvalitou odpovídají.

2. Jak dlouho spolupracujete se značkou Miele a co na ní 
oceňujete?
Se značkou Miele spolupracuji již celkem 10 let. Nejvíce oceňuji
výjimečnost a excelentní kvalitu jejích výrobků.

3. Jaké pozorujete současné trendy v oblasti domácích 
spotřebičů?
Velkým trendem dnešní doby jsou tzv. chytré domácnosti, což
konkrétně u značky Miele neznamená pouze velmi oblíbené 
sledování a nastavení jednotlivých zařízení, ale i jejich vzájem-
nou komunikaci.

4. Co plánuje Vaše studio na následující období?
V nejbližší době se chceme zaměřit právě na plnohodnotnou
aplikaci inteligentních spotřebičů do domácností. Přesně takové
možnosti pomohou v dnešní době odlehčit od běžných starostí.

5. Jaký je podle Vás ideální zákazník?
Samozřejmě ten, který našich služeb využije (smích).

6. Považujete sám sebe za gurmána?
Určitě považuji. Mám rád kvalitní gastronomii a poznávání 
nových chutí.

7. Kde čerpáte síly a inspiraci?
Největším zdrojem síly a inspirace je můj roční syn.

8. Splnil jste si v dospělosti nějaký sen z mládí?
Vlastně ještě ne, protože se stále necítím být dospělým.

9. Máte nějaké životní motto, kterým se ve svém podnikání 
a životě řídíte?
Nevím, zdali je to přímo motto, ale v životě je důležité dodržo-
vat vysokou míru slušnosti vůči ostatním a umět držet své slovo.
Přesně tak řídím svůj život i podnikání.
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1. Co Vás motivovalo k založení Vaší společnosti? Jaké byly
Vaše profesní začátky?
Již před rokem 1989 jsem si přál nebýt zaměstnán, ale smět si
svůj profesní život organizovat sám. Se společníkem jsme v roce
1990 založili truhlářskou firmu ve Šťáhlavech u Plzně. Jednalo
se o malou dílnu, kterou jsme vlastními silami vybudovali na
pozemku společníka. Postupem času jsme se začali specializovat
na zakázkovou výrobu kuchyní. Vzhledem k  narůstajícímu 
objemu výroby přestaly malé prostory dílny našim potřebám 
vyhovovat a výstavba většího výrobního areálu byla nevyhnutel-
ným rozhodnutím. Před sedmi lety jsme výrobní areál prodali,
protože jsme si uvědomili, že pokud budeme chtít vybavit 
výrobu opravdu kvalitními technologiemi, bude to finančně 
nedostupné. Zvolili jsme tedy cestu prodeje kvalitního produktu
od renomovaného českého i německého výrobce. Založili jsme
rodinnou firmu zaměřenou na dodávku kompletních interiérů
s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

2. Jak dlouho spolupracujete se značkou Miele a co na ní 
oceňujete?
K vybavení kuchyní patří i spotřebiče, a díky tomu jsme v roce
1995 začali spolupracovat s firmou Miele. Produkty Miele jsme
si oblíbili pro jejich mimořádnou kvalitu a spolehlivost.

>>CHVÍLE PRO ROZHOVOR S MIELE

NA HUSTĚ POSETÉ MAPĚ NAŠICH PARTNERŮ PŘIBYLO LONI TAKÉ MIELE STUDIO
PLZEŇ. S MAJITELEM STUDIA PAVLEM KYDLÍČKEM JSME SE ZA VÁS V PŘÍJEM-
NÉM PROSTŘEDÍ SHOWROOMU ZEPTALI NEJEN NA SPOLUPRÁCI S MIELE, ALE
TAKÉ NA JEHO KONÍČKY ČI ŽIVOTNÍ MOTTO.

3. Jaké pozorujete současné trendy v oblasti domácích 
spotřebičů?
V současné době se spotřebiče pro domácnost svojí funkčností
přibližují spotřebičům profesionální kuchyně, zjednodušují a us-
nadňují přípravu pokrmů nebo i celého menu pomocí automa-
tických programů. Velký důraz se přitom klade na přípravu 
zdravých pokrmů. Téměř v každé domácnosti je již dnes sa   moz -
řejmostí myčka nádobí, která šetří nejen energii, ale i čas strávený
v  kuchyni. Nesmíme zapomenout ani na nové technologie 
v praní a sušení, které výrazně šetří životní prostředí.

4. Co plánuje Vaše studio na následující období?
V roce 2014 jsme otevřeli Miele Studio Plzeň, které nabízí kom-
pletní sortiment značky Miele. Pravidelně pořádáme „Vaření
s Miele“ a kurzy vaření, abychom ukázali přednosti spotřebičů
v praxi co nejširší veřejnosti.

5. Jaký je podle Vás ideální zákazník?
Každý zákazník vyžaduje individuální přístup. Ideální zákazník
je ten, který s  námi diskutuje, oponuje nám, abychom pak 
společně dospěli k perfektnímu řešení. Jsme velice rádi, když je
s našimi službami spokojen a doporučí nás svým známým.

6. Považujete sám sebe za gurmána?
Jako gurmán si nepřipadám, ale ocením dobré jídlo i víno.

7. Kde čerpáte síly a inspiraci?
Nejvíce energie čerpám při svém celoživotním sportu, kterým
je kolová. Mým oblíbeným sportem se poslední dobou stal 
i golf. Při golfu se musí člověk maximálně soustředit a to mi po-
máhá dokonale vyčistit hlavu od všedních starostí. Předností to-
hoto sportu je, že ho mohu provozovat i s celou svou rodinou.

8. Splnil jste si v dospělosti nějaký sen z mládí?
V mládí jsem snil o tom, že budu mít svůj podnik. To se mi 
stoprocentně splnilo.

9. Máte nějaké životní motto, kterým se ve svém podnikání 
a životě řídíte?
Ke každému člověku přistupuji tak, jak bych chtěl, aby se on
choval ke mně.
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Objevte svět kvality Miele!
Chcete si vybrat spotřebiče, vychutnat si skvělou kávu, naučit se
vařit nebo se jen setkat s přáteli? Tak vítejte v showroo mech Miele ! 

Pokud zrovna přemýšlíte o zařízení nové kuchyně a jedním z nej důle ži -
tějších kritérií jsou pro vás kvalita, funkčnost a design, povedou zřejmě
vaše první kroky do show roomů firmy Miele.  

Už jen samotný interiér vás přesvědčí, že jste na správném místě.
Showroomy Miele Gallery v Praze a Brně vznikly podle návrhu architektů
Petra Koláře a Aleše Lapky ze studia ADR. Koncepčně jsou řešeny do
posledního detailu a jsou vybaveny nejen mnoha designovými doplňky, ale
také špičkovou elektronikou a prezentační technikou. Zatímco interiér
pražského showroomu je pojat více technicistně a dominují v něm firemní
barvy červená a bílá, v prostoru brněnského showroomu dostaly zelenou
především přírodní barvy i materiály. 

Kompletní nabídka i odborné poradenství

Prostory showroomů jsou rozděleny do několika funkčních tematických
zón. Získáte zde potřebné informace od perfektně proškoleného personálu
nebo si můžete detailně prohlédnout a vyzkoušet kompletní nabídku
spotřebičů Miele z aktuální modelové řady či ze speciálních akcí. Inspirovat
se můžete mnoha variantami zakomponování vestavných přístrojů do
stylového interiéru.

Poradíme vám také, jak své přístroje co nejdéle udržovat v nejlepší kondici.
Miele totiž jako jediný výrobce domácích spotřebičů nabízí ucelenou řadu
čisticích, pracích a ošetřujících prostředků, jejichž kompletní sortiment je
vám rovněž v obou show roo mech k dispozici. 

S námi se naučíte skvěle vařit!

Součástí obou showroomů je aktivní kuchyně. Ta představuje ideální místo,
kde se můžete seznámit s nejrůznějšími programy a funkcemi vašich ku -
chyňských spotřebičů nebo jen rozvíjet svou kulinářskou fantazii. Pod
vedením špičkových mistrů kuchařů, jako jsou např. Radek Šubrt nebo
vycházející hvězda Michal Hromas, proniknete do tajů přípravy vynikajících
pokrmů. Záleží na vás, zda si vyberete předváděcí vaření, které je zamě -
řeno hlavně na nepřeberné možnosti spotřebičů Miele, nebo kurz vaření,
který vás naučí připravovat vaše oblíbené lahůdky.

Pozvánka na skvělou kávu

Pokud se budete cítit unaveni, můžete si odpočinout v příjemném prostředí
kavárny Miele Caffé. Tady si můžete vychutnat vynikající kávu nebo denně
čerstvou nabídku drobného občerstvení – např. koláče či dorty. 

To pravé místo pro firemní prezentaci i soukromou party

Od samého počátku existence obou showroomů bylo jasné, že se bude
jednat o prostory určené nejen pro prezentaci špičkových produktů Miele,
ale také o místo, které má značný potenciál nabídnout mnohem více a stát
se místem příjemného setkávání lidí s vytříbeným vkusem. Prostory Miele
Gallery jsou svou polohou i zázemím ideálním místem pro pořádání nej -
různějších eventů, jako jsou firemní i soukromé party, degustace, semináře
a konference, módní přehlídky i výstavy umění a designu. 

Showroom Miele Praha 
Ke Štvanici 3, tel. : 225 095 555

Showroom Miele Brno 
Holandská 4, tel. : 543 553 111

www.miele.cz
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Dvě v jednom. Jedna na všechno.
Nová vestavná parní trouba s mikrovlnou: 
jeden přístroj pro nespočet chuťových variací.

www.miele.cz
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