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54,99 €

699-6643

31,99 €

kabelka, 969-6707
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31,99 €

kabelka, 969-5707

49,99 €

629-5648

VILMA

39,99 €

629-2641

49,99 €

629-6648

39,99 €

629-6647

39,99 €

629-6641



LENNY

64,99 €

591-6634
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105 €

596-4705

54,99 €

591-6633

99,99 €

794-6661

64,99 €

799-6641

64,99 €

591-6634



„NECHÁVAME VECI VIAC PLYNÚŤ”

LAKE MALAWI

- ROZHOVOR-
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Kto alebo čo je Lake Malawi?
Albert: Kapela. Jej členmi sú Albert 
Černý, Antonín Hrabal a Jeroným  
Šubrt.

V jednej kritike uviedli, že nezaostávate 
za tvorbou popredných britských in-
die skupín. Vidíte sami seba ako českú 
skupinu, alebo sa tiež radíte skôr už  
do európskej či svetovej tvorby?
Jeroným: Albert vždy hovorí „Fake it 
until you make it.“ (Predstieraj, kým to 
nedokážeš – pozn. redakcie). Takže 
my sa tvárime, že už sme veľkí borci aj  
v Anglicku, i keď, samozrejme, zatiaľ nie 
sme. No snažíme sa o to. Hovorí sa, že 
sláva českých kapiel sa väčšinou končí 
na prvej benzínke za Rozvadovom. My 
to chceme mať inak. Zároveň sme sa 
narodili v Česku, žijeme tu a vyrastali 
sme na miestnej hudbe. To nám nikto 
nevezme. Ambície však máme celosve-
tové. 

A ako vás vníma česká hudobná scéna? 
Jeroným: S väčšinou kapiel sa, samo-
zrejme, poznáme. Práve teraz, keď sme 
ozvučovali, si prišiel frontman skupiny 
Mirai kúpiť k Baťovi topánky. Je to náš 
kamarát, takže sme sa pozdravili a ba-
vili sa o aparatúre. Našou tvorbou sa 
však v Česku najskôr trochu vymyká-
me.

V rozhovore ste kedysi uviedli, že vás 
fanúšikovia zrkadlia a priťahujete určitý 
typ ľudí. Dajú sa teda vaši poslucháči 
nejako charakterizovať?
Jeroným: Máme účet na Instagrame, 
takže vidíme, kto nás sleduje. Všeobec-
ne je to skôr dievča. Vekový priemer je 
tak medzi osemnástimi a dvadsiatimi 
piatimi rokmi. Pravdepodobne študuje 
na vysokej škole a počúva Arctic Mon-
keys. Potom máme však skalných fa-
núšikov z Liberca, ktorý majú päťdesiat 
a počúvajú UDG. 
Albert: To je napríklad fanúšička Dáša, 
ktorú týmto pozdravujeme. 
Jeroným: Máme teda nejakú predstavu 
priemeru. No to nie je existujúci človek. 
Je to len umelý konštrukt. Reálni ľudia 
sú rôzni. 

Nemáte teda zatiaľ pocit, že by publi-
kum starlo s vami?
Albert: To si vôbec netrúfam posudzo-
vať. 
Jeroným: Samozrejme, aj na našom 
publiku pracuje čas. Určite takto od-
padla časť ľudí, ktorí počúvali Charlie 
Straight (pôvodná kapela Alberta Čer-
ného – pozn. redakcie). Mali tú hudbu 
spojenú s prvými drinkmi a láskami  
a teraz už im to nič nehovorí. 
Antonín: Rozhodne však nemáme po-
cit, že by celkovo publikum z našej 
hudby vyrástlo. To nie. 

Vy spievate iba po anglicky. Nemajú  
k vám preto poslucháči ďalej, pretože 
sa v preklade stratia detaily? 
Albert: Tak si vymyslia svoje nuansy. 
Ja si tiež spievam pesničky a presne 
nerozumiem, čo tým ten autor myslel. 
Predstavím si niečo, čo to evokuje mne. 
Samozrejme, je to ťažšie pre vytvore-
nie prvého dojmu. Takže si myslím, že 
to máme ťažšie pri oslovovaní nových 
poslucháčov.
Jeroným: Je to ťažšie, no nebráni to 
pochopeniu. A po anglicky nemusia 
vedieť vôbec. Albert vždy pri jednej 
pesničke hovorí, že ju má rada jeho 
mama. Tá pritom tiež nevie po anglicky. 
Napriek tomu cíti, o čom tá skladba je.   

Neuľahčujete si to angličtinou, pretože 
je k textom benevolentnejšia?
Jeroným: Je to aj otázka štýlu. My hrá-
me britpop a k nemu jednoducho an-
gličtina patrí. 
Albert: Na to si hlavne každý musí 
odpovedať sám. Záleží totiž, s akými 
českými textami to budem porovná-
vať. A kto môže súdiť, čo je a čo nie je 
dobrý text? Keď budem porovnávať 
svoje texty s tými od Boba Dylana, tak 
to, samozrejme, môže vyzerať, že si to 
uľahčujem. A určite by som chcel písať 
texty ako on. No to by chcel asi každý. 
Aj Kryštof alebo Chinaski. Myslím, že 
všetci robíme, čo vieme.  

A ide ti skôr o zachytenie nejakej myš-
lienky či nálady, alebo sa hráš so slo-
vami, hľadáš rýmy a brúsiš texty z re-

meselného hľadiska?
Albert: Brúsim. Určite brúsim. (smiech) 
Nezáleží mi až tak na tom, či sa to rý-
muje. Nechcem však, aby to bolo 
prázdne. Páči sa mi napríklad pesnička 
505 od Arctic Monkeys. Nie je tam totiž 
žiadne slovo zbytočne alebo navyše. 

Vy z rozhovorov pôsobíte ako veľmi 
slušní chlapci a neobjavujete sa v spo-
jení s drogami, divokými večierkami ani 
krátkodobými vzťahmi. Aké témy inšpi-
rujú vás?
Albert: My sme slušní. Ja sa napríklad 
na ulici pozdravím, nepijem, neberiem 
drogy, cvičím jogu a meditujem. Takže 
to som ja a z toho vychádzajú naše 
texty. 
Antonín: Ja by som povedal, že nás 
všeobecne inšpiruje život. Dôležitejšie 
je, aby to bolo autentické. 

Mnohých umelcov inšpiruje depre-
sia, určitá skaza alebo sebatrýznenie. 
Niekto je, naopak, schopný tvoriť len 
vtedy, keď je v pohode. Ako je to u vás?
Antonín: Určite sa nám tvorí lepšie, keď 
sme šťastní. 
Jeroným: Netrýznime sa pre to, aby 
sme zistili, či potom budeme tvoriť lep-
šiu hudbu. 
Antonín: A ak je to otázka na to, či si 
musíme dať fľašu vína, aby sme boli 
schopní niečo zložiť, tak to rozhodne 
nie. Možno to pre niekoho cesta je, no 
pre nás nie. Ja by som to takto robiť 
nemohol a nechcel. 

Vznikajú najprv texty a na ne hudba, 
alebo naopak?
Albert: Vzniká to zároveň. 

A ako to v kapele v tomto smere fungu-
je? Prinášajú hudbu a texty všetci?
Jeroným: Žiadne valné zhromaždenia 
neusporadúvame. Obvykle je to tak, 
že Albert príde s pesničkou a textom. 
Zahrá nám to a povie nám svoju pred-
stavu. My mu ju zboríme a následne to 
skladáme zasa dohromady. Tiež však 
rešpektujeme, že niektoré veci sú pre 
neho, ako autora, zásadné, a preto ho 

Ak Lake Malawi nepoznáte, ťažko by ste hádali, že tí pekní mladí chlapci s dokonalou 

angličtinou a moderným zvukom sú rodení Česi. Svetovými ambíciami sa však trojica, 

ktorú tvoria spevák a gitarista Albert Černý, basgitarista Jeroným Šubrt a bubeník An-

tonín Hrabal, nijako netají. Prvý singel Always June v roku 2013 predstavil frontman 

skupiny Albert Černý v živom vysielaní rádia BBC London a vlani kapela, ktorú Černý 

založil po rozpade Charlie Straight, absolvovala v Británii aj turné. V tomto roku si 

chcú nové tváre legendárnej edície topánok Baťa Hotshots dopriať viac slobody a dať 

veciam voľnejší priebeh.
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nenútime ich za každú cenu meniť.

Kto má teda rozhodujúci hlas?
Jeroným: Ten nie je potrebný, pretože 
obvykle nedôjde k nejakému zásadné-
mu stretu.

Takže nemáte schované pesničky, kto-
ré ste museli odložiť, pretože ste sa  
na finálnej podobe neboli schopní 
zhodnúť? 
Antonín: To nie. I keď máme niektoré,  
s ktorými úplne nesúhlasím. (smiech)

Tvorba Lake Malawi sú teda čisto prí-
behy Alberta Černého?
Jeroným: Áno, sú to Albertove veci.

Viete odhadnúť hit? 
Jeroným: Myslím si, že to najlepšie vie-
me odhadnúť my s Tondom, keď nám 
to Albert po prvýkrát zahrá. On už sa 

toho nedokáže zbaviť. My počujeme, či 
je tam „to niečo“ navyše. Keď už to však 
hráme desiatykrát, tak sám neviem, ako 
na to ľudia budú reagovať. S opakova-
ním už stratím ten prvotný nadhľad. 

A je vo vašej súčasnej tvorbe niečo,  
o čom ste si mysleli, že to bude hit,  
a poslucháči zasa takí nadšení nie sú? 
Alebo naopak, niečo nehráte veľmi 
radi, no ľudia to milujú?
Jeroným: Skôr tá prvá možnosť. Nie-
ktorým pesničkám sme verili trochu 
viac. Hovoríme si, že tá chyba však nut-
ne nemusí byť v pesničke.
Antonín: Možno sa niečo vytratilo v tom 
procese. Možno sme to zle naaranžo-
vali alebo sme ju zle predali. 
Jeroným: To je tiež umenie. Jedna vec 
je skladbu nahrať. Druhá je vedieť ju 
predať. Dostať ju medzi ľudí. To je päť-
desiat percent úspechu. 

Keď počujete vlastnú hudbu v rádiu, 
spievate si, prepínate inam alebo si 
vravíte, čo ste mali urobiť inak?
Antonín: Ja si spievam alebo počúvam, 
čo sme mali urobiť inak.
Jeroným: Ja som teda nikdy s našou 
pesničkou v rádiu nespieval. 
Antonín: Tak to ja hej. (smiech)

Jeroným: Mňa skôr zaujíma, ako sme 
to zmiešali. Či to znie dobre z repro-
duktorov v aute alebo v obchode. Čo 
sme mali pridať alebo ubrať. Takže skôr 
hodnotím. 

A keď idete na koncert niekoho iného, 
dokážete si to ešte užiť, alebo sa na to 
tiež dívate z profesijného hľadiska?
Antonín: To je dobrá otázka, či člo-
vek môže mať čisto divácky zážitok  
z odboru, v ktorom sám pôsobí. Ja 
na koncertoch veľa premýšľam, čo by 
som tam zmenil. Hodnotím to. Už si to  
neviem užiť tak, ako napríklad moja 
sestra. Tá povie, že si pri tom výborne 
odpočinula. Ja už to nedokážem. No 
neviem, či je to dobré, alebo zlé. 

Na vašich vlastných koncertoch hod-
notíte, ako vám to ide, alebo v tej chvíli 
nevnímate nič? 
Jeroným: Ak je to dobrý koncert, tak je 
človek vo svojej zóne a nevníma. Ak sa 
to veľmi nevydarí, myslím na to, že mu-
sím chlapcom povedať, aby sme niečo 
nerobili alebo hrali inak. Ideálny stav 
pre mňa je, ak veľmi neviem, čo sa po-
čas koncertu dialo. No zostane vo mne 
dobrý pocit. 

Mávate ešte trému, alebo je to už rutina?
Antonín: Rutina to nie je určite. Ja cí-
tim napríklad také napätie. Nepovedal 
by som však, že je to tréma. Skôr také 
vzrušenie. Záleží aj na tom, čo je to  
za koncert. Ak je to firemná akcia pre 
niekoľko ľudí, ktorí sa na to veľmi nesú-
stredia, tak je to iné ako hrať na Colours 
of Ostrava. Určite to však nikdy nebe-
riem tak, že idem do práce, štiknem si, 
odohrám a mám to hotové. 

Máte pred koncertom rituál?
Albert: Máme. No je tajný. 

V staršom rozhovore ste povedali, že 
výhoda trojčlennej kapely je v tom, že 
ste flexibilní a môžete si robiť, čo chce-
te. Skutočne si môžete robiť, čo chcete?
Albert: Pokiaľ ide o skúšanie, nahrá-
vanie, tak si to môžeme usporiadať, 
ako potrebujeme. Práve dnes som bol 
u Patricka (Patrick Karpentski, bývalý 
gitarista Lake Malawi – pozn. redak-
cie), ktorý má už rodinu a toho času 
na hudbu má jednoducho menej. My 
sme mladí a nemáme také záväzky,  
takže hraniu môžeme prispôsobiť zvy-
šok života. 

Ako ďaleko dopredu sa dá vo vašej 
brandži plánovať?
Albert: Dosť ďaleko. Lepšie ako naprí-
klad v modelingu. 

To nemôžem posúdiť. No vy viete, čo 

Vedieť pesničku 
predať je  
päťdesiat percent 
úspechu

FOTO: ALBERT ČERNÝ V TENISKÁCH BATA BULLETS
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budete robiť napríklad o rok alebo dva?
Albert: Budeme robiť to, čo chceme. 
Môžeme si totiž povedať, že chceme 
na budúci rok odohrať čo najviac kon-
certov alebo sa zavrieť do štúdia a na-
hrávať. Myslím si, že v tomto môžeme 
dobre plánovať. Otázka potom, samo-
zrejme, je, ako sa to stretne napríklad  
s predstavami usporiadateľov. 

Veríte v talent, usilovnosť, šťastie alebo 
osud?
Jeroným: Myslím si, že úspech je mix 
všetkých týchto vecí. Talent je základ, 
bez ktorého to nejde. Ak tam nie je ta-
lent, tak človek nemá na čom stavať. 

Nie sú v dnešnom šoubiznise aj ľudia, 
ktorí talent nemajú, a napriek tomu sú 
slávni?
Jeroným: Potom je však otázka, kam 
by to mohli dotiahnuť, keby ho mali. 
Možno by mohli byť ešte ďalej. Potom 
by možno nevypredali len klub, ale celú 
arénu. Talent ukazuje základný poten-
ciál, kam až človek môže vyrásť. 
Antonín: Nemyslím si, že keď nemá člo-
vek talent, tak ho to limituje. Len je to 
oveľa ťažšie. 
Albert: Ja by som dodal, že rovnako 
dôležitá ako talent alebo šťastie je aj 
podpora rodičov. 
Jeroným: Pretože potom chceš dať 
tento rozhovor prečítať mamke? 
(smiech)
Albert: Nie. Chcel by som len zdôraz-
niť, že keby ma rodičia v začiatkoch 
nepodporili, tak by nevyšla ani prvá 
platňa Charlie Straight. Pomohli nám 
v začiatkoch aj finančne. Máloktorý 
chlapec má v sedemnástich rokoch  
na to, aby si kúpil vybavenie do skú-
šobne. Sú to také zdanlivé drobnosti 
ako to, že vám požičajú auto alebo že 
vás utvrdzujú v tom, že hranie nie je 
strata času. Pre mňa to bolo veľmi dô-
ležité. 
Jeroným: To je pravda. My sme to s ro-
dičmi mali podobne. 
Antonín: Takže by sme ich mali všet-
kých pozdravovať. (smiech)

Vlani ste vydali platňu, šli na turné aj  
v Anglicku a označili 2017 za rok v zna-
mení Lake Malawi. Aký je rok 2018?

Albert: Tento rok je pre nás v znamení 
kreatívnej slobody. Nechávame to viac 
plynúť. 

Robili ste predskokanov kapelám, ktoré 
uvádzate ako svoje vzory. Zároveň ste 
však správanie alebo spôsob vystupo-
vania niektorých z nich nakoniec kriti-
zovali. Máte ešte sen pred niekým hrať, 
alebo to bolo určité vytriezvenie?
Albert: Tam nejde o to, že sme zistili, že 
realita je mnohokrát iná ako ten obraz, 
ktorý vytvárajú. A rozhodne by som 
napríklad The Kooks nechcel kritizovať. 
Pre nás to bola obrovská príležitosť  
a pocta, že sme mohli hrať pre toľkých 
ľudí. Ktorí sú navyše naladení na po-
dobnú vlnu. A stále máme určite množ-
stvo kapiel, pred ktorými by sme si radi 
zahrali.

Napríklad?
Albert: Napríklad Coldplay, Catfish and 
the Bottlemen, The Killers. 

Keby sme to otočili a vy by ste boli tá 
hlavná hviezda večera, koho by ste si 
vybrali za predskokana?
Jeroným: Ja si myslím, že by sme si 
skôr vzali niekoho neznámeho. Sami 
vieme, aká je to obrovská príležitosť 
a možnosť osloviť nových fanúšikov. 
Bavilo by ma preto vziať nejakých na-
šich kamarátov, ktorých hudba sa nám 
páči, no ktorí zatiaľ nemali také šťastie 
ako my. 

Vedeli by ste vymenovať najzásadnej-
šie pesničky svojho života?
Albert: Ja určite. Napríklad Coldplay 
– The Scientist. Vďaka tomu som túto 
kapelu objavil. Potom Bon Iver a ich 
pesnička Calgary. Vlastne ich prvé dve 
platne. The Killers a ich platňa Hot Fuss. 
Jeroným teraz odišiel, no povedal by 
som, že jeho dosť ovplyvnila napríklad 
kapela The Strokes. 

Antonín: Ja mám skôr kapely, ktoré 
ma priviedli k hraniu na bicích. Naprí-
klad Blink 182, ktorých som počúval tak  
v desiatich rokoch. Potom som sa pre-
hrýzal rôznymi žánrami. 

Hrali ste na akcii Baťa Festival Fever, 
ktorá u Baťu odštartovala festivalovú 

sezónu. Na aké festivaly sa chystáte vy?
Jeroným: Najväčší festival, na ktorom  
tohto roku hráme, je Aerodrome  
v Panenskom Týnci. Vystupuje tam aj 
Lana del Rey, na ktorú sa určite zájde-
me pozrieť. Nahrali sme teraz cover-
verziu jej pesničky Video Games. Tak 
si pôjdeme vypočuť, kto to má lepšie. 
(smiech) 

Zároveň ste sa stali tvárami kolekcie 
Hotshots od Baťu. Prečo ste sa pre 
spoluprácu rozhodli?
Albert: U mňa rozhodlo to, že rovnaké 
topánky nosil aj Kurt Cobain. 
Jeroným: Mne pripadá Baťa ako dobrá 
značka so zaujímavým príbehom. 

Je pre vás na pódiu dôležitý štýl? A ide 
hudba dohromady s módou?
Jeroným: Ja si myslím, že móda  
a hudba k sebe patrili vždy. Beatles ne-
mali taký zostrih a štýl pre nič za nič.  
A keď sa pozriem na klip každého prie-
merného rapera, tak je mi jasné, že je 
móda dôležitá súčasť hudby. Niektorí 
možno riešia štýl viac ako samotnú 
hudbu. 

Zmieňovali ste, že je pre vás dôležité to, 
že Hotshots nosil Kurt Cobain. Sú vám 
teda bližšie 90. roky ako súčasnosť, 
pokiaľ ide o hudbu a štýl?
Albert: Ja mám rád veci, ktoré sú  
takzvane vintage. Majú nejakú históriu. 
Myslím si, že aj naša hudba a to, ako 
znieme, je trochu vintage. Rozhodne 
nie sme nejaké moderné elektro. Takis-
to nie som napríklad fanúšik súčasnej 
teniskovej mánie, keď si ľudia kupujú 
drahé topánky z limitovaných edícií. 
Z niektorých svojich kamarátov mám 
občas pocit, že si myslia, že im tenisky 
vyriešia život. Ospravedlňujem sa, no 
pre mňa sú to stále len topánky.

A máte teda obdobie, o ktorom sa 
domnievate, že by ste do neho štýlovo 
a hudobne zapadli lepšie?
Albert: Ja by som sa nikam nevracal.
Jeroným: Ja som taký spokojný tu  
a teraz. Možno by sme predtým mali 
viac peňazí, pretože by ľudia nesťaho-
vali hudbu z internetu a museli si kúpiť 
našu platňu. Zároveň by sa však k tej 
hudbe nedostali tak ľahko, a tak by nás 
možno nikto nepoznal. Takže je to rela-
tívne a ja si myslím, že sa nepotrebuje-
me vracať. 

TEXT_ Zuzana Pospíšilová

Hudba a móda  
k sebe patria  
od počiatku 

Bez podpory  
rodičov by  
nevzniklo nič
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SHERYL

105 €

696-6663

79,99 €

kabelka, 964-6608

99,99 €

696-6662

99,99 €

696-2664

99,99 €

696-4664
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GOLDIE

54,99 €

599-8626

54,99 €

599-6622

54,99 €

599-9626

54,99 €

599-6625
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79,99 €

824-6610
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HARVEY

79,99 €

826-5738
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79,99 €

594-1709

54,99 €

791-1631

79,99 €

694-1673

79,99 €

594-1709
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19,99 €

121-2622
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39,99 €

391-2655

59,99 €

394-6600

29,99 €

291-9629

54,99 €

493-9617

29,99 €

491-8652

35,99 €

491-6653
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54,99 €

493-9617

25,99 €

291-9604

29,99 €

491-8652

39,99 €

391-9659

39,99 €

391-5602
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PO AKÝCH TOPÁNKACH SIAHNUŤ?

PEVNÝ
OPÄTOK

VNÚTORNÁ
STIELKA

OHYBNÁ
A PRUŽNÁ
PODOŠVA

OKRÚHLA
ŠPIČKA

KVALITNÉ
MATERIÁLY

TVAR
Topánka by mala kopírovať 
prirodzený tvar detskej 
nohy. Predná časť musí 
mať priestornú okrúhlu 
špičku. Špicatá obuv je 
pre deti nevhodná. Okrem 
nepohodlia môže spôsobiť 
deformity prstov.

STIELKA
Vzhľadom na zvýšené 
potenie detských nôh je 
dôležité, aby bola obuv 
vybavená vlepovacou 
alebo vkladacou stielkou 
z dobre sajúceho 
materiálu.

MATERIÁLY
Vyberajte obuv, ktorá je 
vyrobená z prírodných 
materiálov. Topánka by 
mala byť mäkká, priedušná, 
schopná absorbovať vlhkosť 
a prispôsobiť sa tvaru nohy. 
Vhodné materiály sú najmä 
koža a textil. 

PODPÄTOK
Voľte čo najnižší
a s čo najväčšou 
plochou
na udržanie
stability dieťaťa.

HMOTNOSŤ 
A STRIH OBUVI
Čím ľahšia, tým lepšie. 
V najmenších veľkostných 
radoch kupujte svojmu 
dieťaťu obuv výhradne 
členkovú. Odporúčame 
obuv šnurovaciu alebo 
uzatváranú remienkom 
na sponu či na suchý zips.

TLMIACE  
VLASTNOSTI
Vyberajte obuv 
vybavenú podošvou 
s tlmiacimi 
vlastnosťami. Chráni 
pred opotrebením 
kostí, kĺbov, chrupaviek 
a poškodením chrbtice 
dieťaťa.

OPÄTOK
Vnútorný diel v pätovej časti 
obuvi by mal byť dostatočne 
tuhý, vysoký a dlhý. Noha 
v obuvi musí byť dokonale 
fixovaná a nesmie dochádzať 
k nežiaducim bočným 
pohybom päty. Naučte dieťa 
používať obuvák. Zamedzíte 
tým zničeniu opätku a celej
pätovej časti obuvi.

OHYBNOSŤ
Na mieste, kde sa noha 
pri chôdzi ohýba (t. j. 
v oblasti prstových 
kĺbov), musí byť obuv 
čo najohybnejšia. 
Tuhá a nepoddajná 
obuv zvyšuje únavu, 
narušuje pohodlie 
chôdze a zdravý 
vývoj nôh.
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PO AKÝCH TOPÁNKACH SIAHNUŤ?

PEVNÝ
OPÄTOK

VNÚTORNÁ
STIELKA

OHYBNÁ
A PRUŽNÁ
PODOŠVA

OKRÚHLA
ŠPIČKA

KVALITNÉ
MATERIÁLY

TVAR
Topánka by mala kopírovať 
prirodzený tvar detskej 
nohy. Predná časť musí 
mať priestornú okrúhlu 
špičku. Špicatá obuv je 
pre deti nevhodná. Okrem 
nepohodlia môže spôsobiť 
deformity prstov.

STIELKA
Vzhľadom na zvýšené 
potenie detských nôh je 
dôležité, aby bola obuv 
vybavená vlepovacou 
alebo vkladacou stielkou 
z dobre sajúceho 
materiálu.

MATERIÁLY
Vyberajte obuv, ktorá je 
vyrobená z prírodných 
materiálov. Topánka by 
mala byť mäkká, priedušná, 
schopná absorbovať vlhkosť 
a prispôsobiť sa tvaru nohy. 
Vhodné materiály sú najmä 
koža a textil. 

PODPÄTOK
Voľte čo najnižší
a s čo najväčšou 
plochou
na udržanie
stability dieťaťa.

HMOTNOSŤ 
A STRIH OBUVI
Čím ľahšia, tým lepšie. 
V najmenších veľkostných 
radoch kupujte svojmu 
dieťaťu obuv výhradne 
členkovú. Odporúčame 
obuv šnurovaciu alebo 
uzatváranú remienkom 
na sponu či na suchý zips.

TLMIACE  
VLASTNOSTI
Vyberajte obuv 
vybavenú podošvou 
s tlmiacimi 
vlastnosťami. Chráni 
pred opotrebením 
kostí, kĺbov, chrupaviek 
a poškodením chrbtice 
dieťaťa.

OPÄTOK
Vnútorný diel v pätovej časti 
obuvi by mal byť dostatočne 
tuhý, vysoký a dlhý. Noha 
v obuvi musí byť dokonale 
fixovaná a nesmie dochádzať 
k nežiaducim bočným 
pohybom päty. Naučte dieťa 
používať obuvák. Zamedzíte 
tým zničeniu opätku a celej
pätovej časti obuvi.

OHYBNOSŤ
Na mieste, kde sa noha 
pri chôdzi ohýba (t. j. 
v oblasti prstových 
kĺbov), musí byť obuv 
čo najohybnejšia. 
Tuhá a nepoddajná 
obuv zvyšuje únavu, 
narušuje pohodlie 
chôdze a zdravý 
vývoj nôh.
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79,99 €

509-6149

79,99 €

509-6156

79,99 €

509-7156

79,99 €

509-5149

79,99 €

509-1156

74,99 €

503-7128

64,99 €

501-6110
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79,99 €

509-7156

79,99 €

509-5149

74,99 €

503-5128

79,99 €

809-6152

79,99 €

809-7152
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29,99 €

801-1182
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- ZNAČKA -

POWER

29,99 €

501-5169

35,99 €

803-6174
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79,99 €

826-6781



Kompletní nabídku najdete na BATA.CZ / Baťa klub Vám přináší vždy něco navíc! 

VICTOR

64,99 €

823-9614
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CARTER

79,99 €

896-6715
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29,99 €

529-1641





idem S DOBOU.
NAKUPUJem ONLINE
NA BATA.sk




