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J A R  2 0 1 8

JARNÁ JAZDA  

S BAŤOM

+ darček

zľavové kupóny

vnútri



2          jar 2018

31,99 €

541-1602 / veľ. 35 – 41

 Nikol Moravcová
 pre značku Baťa



Tohto roku to bude jazda!

I keď v ruke držíte ešte len prvý katalóg Baťa tohto roku, my vám už môžeme garantovať, že rok 2018 bude poriadna 
jazda. Medzi našimi predsavzatiami totiž spomalenie rozhodne nie je. Práve naopak. Tento rok si hodláme užiť naozaj na 
plný plyn. Okrem nových kolekcií vám ponúkneme aj celý rad prekvapení, stretnutí a skvelých akcií u nás aj v zahraničí. 
Druhý ročník Bata Fashion Weekendu nás zavedie do slnečného Talianska, počas prázdnin sa stretneme už tradične  
v našej zóne na Colours of Ostrava. K tomu pre vás chystáme celý rad darčekov a skvelých zliav v priebehu celého 
roka. Už teraz sme začali zľavou 10 € na celú kolekciu Atletico, 20 % na lodičky s geniálnou technológiou Insolia, vďaka 
ktorej vydržíte v podpätkoch celý deň, či 20 % na elegantnú pánsku kolekciu Smooth Sailor. Do nového roka tak môžete 
smelo vykročiť v topánkach, ktoré s vami udržia krok. A kto iný by s nami mal otvoriť rok plný pohybu, farieb a zábavy 
než energetická smršť Nikol Moravcová? Tá nám počas bláznivého fotenia stihla porozprávať o tom, čo robia celý deň 
blogerky, ako veľmi ukazuje na sociálnych sieťach svoj skutočný život, a rovno dala meno aj teniskám z našej divokej 
kolekcie Rule Breaker. 

Takže poriadne sa držte, pretože vyrážame!

Vydal: Baťa, akciová společnost, Dlouhá 130, 762 22 Zlín | Evidenčné číslo: MK ČR 8434
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ZAPÍŠTE SI DO DIÁRA!

Štýlové nočné 
nakupovanie
Kupovať si nové topánky je zábava. Kupovať  
si nové topánky v noci je stokrát väčšia zábava.  
Aj preto pre členov Baťa klubu na jar chystáme  
ďalší ročník obľúbeného Štýlového nočného  
nakupovania nabitého zľavami, prekvapeniami  
a skvelým sprievodným programom. Prihláste  
sa na odber klubového newslettera, aby vám  
neušli podrobnosti.

28.4. – 29.4.
BAŤA FASHION WEEKEND
Po úspešnom minulom ročníku Bata Fashion Weekendu bude aj tohto roku patriť 
posledný aprílový víkend novým kolekciám, módnym prehliadkam, workshopom, 
súťažiam a stretnutiam. Z Prahy sa však tentoraz presunieme do európskeho srdca 
módy – Milána. Tak ciao a tešíme sa dovidenia v Palazzo Mezzanotte!

Oslávte MDŽ s Baťom
Začiatok marca sa u Baťu ponesie v znamení 
žien a ženskosti. Príslušnosť k nežnému pohlaviu 
môžete osláviť napríklad novou jarnou kabelkou 
so skvelou zľavou.

STRETNEME SA NA COLOURS
I keď detaily ešte ladíme, už teraz vám môžeme prezradiť 
dátum ďalšieho ročníka festivalu Colours of Ostrava, kde 
nebude chýbať ani naša kreatívna zóna. Do diára si zapíšte 
18. až 21. júla a začnite sa tešiť. Chystáme pre vás zábavné 
workshopy, špeciálne limitované edície aj známe tváre,  
s ktorými sa môžete v našej zóne stretnúť a zoznámiť.  



31,99 €

539-6600 / veľ. 36 – 41

31,99 €

539-2600 / veľ. 36 – 41

31,99 €

961-6264

29,99 €

541-6601 / veľ. 35 – 42
31,99 €

549-1604 / veľ. 36 – 41

31,99 €

541-6600 / veľ. 36 – 41

31,99 €

541-9602 / veľ. 35 – 41

4           jar 2018



-dámska kolekcia-

NORTHSTAR 
RULE BReAKER

Odvážte sa ísť tohto roku svojou vlastnou cestou. 
Bavte sa, cestujte, spoznávajte. Skvelú spoločnosť vám pri tom 
budú robiť tenisky z kolekcie Rule Breaker, ktorá je všetko len 

nie všedná. Cvočky, výšivky, kvetiny, hviezdy sme skombinovali 
s príjemnými materiálmi a ešte príjemnejšou cenou. 

Skvele sa hodia k úzkym džínsom, dlhej sukni 
a akémukoľvek dobrodružstvu.

31,99 €

541-1602 / veľ. 35 – 41

31,99 €

539-6600 / veľ. 36 – 41

39,99 €

961-6923

31,99 €

549-5604 / veľ. 35 – 41

nikol



6          jar 2018

SOM MATKA ROKA
     & SOM S TÝM V POHODE

OLIVIA

74,99 €

596-4686 / veľ. 36 – 41
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Jemné farby a nežné kvetinové výšivky. Nič neohlasuje jar tak vkusne 
ako čižmy z kolekcie Romantic Touch. Skvele sa hodia k džínsovine 

aj pleteným kúskom. Pokiaľ teda obuv skombinujete s ľahkým svetríkom 
a džínsovou bundou, môžete smelo vyraziť na víkendové trhy alebo 

príjemnú jarnú prechádzku mestským parkom.

99,99 €

596-2687 / veľ. 36 – 42

99,99 €

596-4687 / veľ. 37 – 40

-KOLEKCIA-

Romantic TOUCH

74,99 €

596-2685 / veľ. 36 – 42

79,99 €

696-2655 / veľ. 36 – 42

74,99 €

596-2686 / veľ. 36 – 42

74,99 €

596-3685 / veľ. 36 – 41

74,99 €

596-4686 / veľ. 36 – 41

79,99 €

696-4655 / veľ. 36 – 41

39,99 €

969-3686

39,99 €

969-4686
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-KOLEKCIA-

Smooth Sailor

Pokiaľ plávate životom s ľahkosťou, chýbať by 
vám nemali ľahké, kvalitné a nadčasové topánky 
z kolekcie Smooth Sailor. Velúrové poltopánky 

v béžovej, sivej či tmavomodrej sa skvele hodia 
ku kratšiemu jarnému kabátu či športovému saku. 

Ľahko tak docielite ležérnu eleganciu.

64,99 €

823-2619 / veľ. 40 – 46

64,99 €

823-9619 / veľ. 40 – 46

54,99 €

823-9600 / veľ. 40 – 46

54,99 €

823-9616 / veľ. 40 – 46

54,99 €

823-8616 / veľ. 40 – 46

54,99 €

823-2600 / veľ. 40 – 46

Zľava 20 %
na kolekciu

SMOOTH
SAILOR

CHRISTOPHER

59,99 €
64,99 €

823-8620 / veľ. 41 – 46

59,99 €
64,99 €

823-2621 / veľ. 41 – 46

64,99 €

823-2619 / veľ. 40 – 46
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BACK IN TOWN

Až sa roztopí posledný sneh, odhoďte teplé svetre a vibramy a premeňte sa 
na mestského elegána v kolekcii Back in Town. Kvalitné poltopánky v koňakovej 

či námorníckej modrej skvele doplnia pánske chino nohavice a ľahké sako. 
Outfit využijete na bežný deň v práci aj popoludňajšie schôdzky v meste.

99,99 €

826-7857 / veľ. 41 – 46

69,99 €

824-6758 / veľ. 40 – 46

69,99 €

826-3758 / veľ. 40 – 46

79,99 €

826-9810 / veľ. 40 – 48

79,99 €

826-3812 / veľ. 40 – 46

-KOLEKCIA-

79,99 € 

826-3808 / veľ. 40 – 46
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ART SNEAKERS

Pokiaľ sa vo vás ukrýva duša umelkyne a nenecháte si ujsť žiadny nový komiks, 
tak budú Art Sneakers vašou srdcovou záležitosťou. Hravými, a napriek tomu 

minimalistickými teniskami zaujmete na prvý pohľad. Hodiť sa vám budú 
k mikinovým šatám aj koženej bunde a skinny džínsom.

79,99 €

596-1692 / veľ. 36 – 41

74,99 €

546-5616 / veľ. 36 – 41

74,99 € Kč

546-1616 / veľ. 36 – 41

64,99 €

536-1608 / veľ. 36 – 41

-KOLEKCia-

64,99 €

536-2608 / veľ. 36 – 41
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LASER shape

54,99 €

526-1659 / veľ. 36 – 41
31,99 €

961-1852

64,99 €

726-5654 / veľ. 36 – 41

54,99 €

524-6659 / veľ. 35 – 42

54,99 €

523-5659 / veľ. 36 – 41

64,99 €

724-6660 / veľ. 35 – 42

-KOLEKCIA-

Dokonalý styling tkvie v detaile. Biznisový outfit preto tohto roku 
nezabudnite doplniť o trendy obuv zdobenú laserom. Originálne lodičky 

a mokasíny z kolekcie Laser Shape sú ozvláštnené perforovanými motívmi 
a hodia sa k prísnemu nohavicovému kostýmu 

aj k nežným volánovým šatám. 



12          jar 2018

SOM NÁLADOVÁ
    & SOM S TÝM V POHODE

MIRANDA

64,99 €

516-5619 / veľ. 35 – 41
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Pokiaľ milujete jednoduchosť a eleganciu, tak by vám nemali 
chýbať topánky z novej kolekcie City Girl. Štýlové mokasínky v jemných 
farbách sú doplnené o zaujímavé detaily a skvele sa hodia ku kratším 
spoločenským nohaviciam a saku do práce aj k džínsom a prešívanej 

bundičke na jarné vychádzky mestom.

-KOLEKCIA-

city girl

49,99 €
54,99 €

516-6620 / veľ. 35 – 41

49,99 €
54,99 €

516-5620 / veľ. 36 – 41

69,99 €
74,99 €

516-3616 / veľ. 36 – 41

69,99 €
74,99 €

516-1617 / veľ. 36 – 41

49,99 €

511-5610 / veľ. 36 – 42

39,99 € Kč

511-1609 / veľ. 36 – 42

31,99 €

961-1852 

49,99 €

511-6610 / veľ. 36 – 42

64,99 €

516-5619 / veľ. 35 – 41

31,99 €

961-9852

39,99 €

511-8609 / veľ. 36 – 42

64,99 €

516-6619 / veľ. 35 – 41

36,99 €
39,99 €

961-2844

36,99 €
39,99 €

961-6844
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Nechcem nikoho  
kopírovať. Radšej  

tvorím vlastné  
pravidlá.

NIKOL 
MORAVCOVÁ

Som 

bláznivá

& som s tým 

v pohode
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Ako vyzerá pracovný 
týždeň profesionálnej 
blogerky?

Ja nemám pracovný týždeň. Pracu-
jem 24/7. I keď sa to mnohým ľuďom 
nezdá, je to práca na plný úväzok, 
ktorá sa vlastne nikdy nekončí. Môj 
osobný život je veľmi úzko prepo-
jený s  mojím profesijným životom, 
takže pracujem neustále.

A ako teda vyzerá bežný 
deň?

Vstávam okolo jedenástej, pretože 
chodím spať až tak o  tretej. V  noci 
mám najväčší pokoj na písanie 
článkov. Predpoludním obvykle vy-
bavujem e-maily. Zájdem na jogu. 
A  popoludní absolvujem nejaký 
skrášľovací proces. Na Instagrame 
sa mi smejú, že nerobím nič iné. 
Chápem, že to tak vyzerá, pretože 
bežné schôdzky, kde riešim marke-
tingové stratégie, spoluprácu a po-
dobné veci, samozrejme, nenatá-
čam. Navyše s dievčatami z Bloges 
Robes v podstate každý týždeň fo-
tíme a veľa cestujeme.

Vyhovuje ti mať kolegyne?

Je skvelé, že sa môžem o veľa 
vecí deliť so svojimi najlepšími ka-
marátkami. Aj po piatich rokoch 
spolupráce sme zostali normálne 
kamarátky. Najnovšie mám teraz aj 
asistentku, ktorá mi veľmi pomáha. 
Vybavuje za mňa e-maily, posielam 
ju na schôdzky, takže toho stihnem 
omnoho viac.

 Ako hlavný pracovný 
nástroj využívaš sociálne 
siete a musíš ich teda  
perfektne ovládať.  
Kde sa to učíš?

Paradox je, že my robíme worksho-
py a školenia, ako pracovať so so-
ciálnymi sieťami. Dokonca sa ozvali 
značky, ktoré chceli, aby som to 
naučila ich zamestnancov. Kde som 
sa to však naučila ja? To je dobrá 
otázka. Študovala som marketing 
na strednej a  na vysokej škole. Aj 
keď sa to nezdá, tak tých sedem ro-
kov štúdia mi veľa dalo. Rozumiem 
tomu, ako sa robí marketingová 
stratégia, ako čítať rôzne grafy 
a tabuľky. Väčšinu vecí sme sa však 
naučili metódou pokusu a  omylu. 
A tých omylov bolo veru dosť.

Takže nesleduješ nikoho 
vo svete a nesnažíš sa 
napríklad aplikovať veci, 
ktoré fungujú slávnym 
blogerkám?

Ono je strašne jednoduché niečo 
skopírovať. Ja som sa však od začiat-
ku snažila pretlačiť vlastné nápady. 
Zacielili sme dosť na české publikum, 
píšeme Bloges Robes česky, nemáme 
„giveaways“ (rozdávanie propagač-
ných materiálov – pozn. redakcie), ale 
úplne obyčajné české súťaže. Náš trh 
je natoľko špecifický, že je potrebné 
vytvárať si vlastné pravidlá.

Je na tvojom blogu 
a Instagrame len to, čo 
sa ti deje, alebo sa musíš 
do niektorých vecí nútiť, 
aby si tam mala čo dať?

Snažím sa, aby som na Instagrame 
každý deň niečo mala. Občas však 
nie je jednoduché získať hoci jedi-
nú fotku. Už som schopná ísť niečo 
urobiť len kvôli tomu. Predtým to 
bolo tak, že som šla do hôr a  vy-
fotila sa, ako jazdím na snouborde. 
Teraz už idem často do hôr hlav-

ne preto, aby som sa tam vyfotila.  
Musím ukázať nový outfit, auto, 
nové vybavenie. Nie je to však tak, 
že by som vyvíjala tlak na to, aby 
som za každú cenu niekam šla. Pri-
chádza to prirodzene. Pre mňa je 
najdôležitejšie, aby som tvorila au-
tentický obsah.

Naozaj žiješ tak, ako to 
vidíme na sociálnych 
sieťach?

Dávam si dobrý pozor, aby som 
zdieľala veci, ktoré chcem a  ktoré 
mňa samotnú bavia. Aj preto spo-
lupracujem iba so značkami, ktoré 
mám rada. Nikdy som blog nerobila 
primárne pre peniaze. Myslím si, že 
ak by sme niečo hrali a  tvrdili len 
preto, že si nás niekto zaplatil, ľudia 
to spoznajú. Jedinýkrát som túto 
chybu urobila a prikývla na spolu-
prácu so značkou, ktorej produk-
ty sa potom ukázali ako nie veľmi 
dobré. Vznikol tým problém. Zrazu 
som mala spájať svoju tvár s niečím, 
čomu som sama neverila.

Si v osobnom a pracov-
nom živote stále tá istá 
Nikol? Alebo máš určitú 
pracovnú masku?

Nemôžem mať žiadne alter ego. Väč-
šinu vecí zdieľam verejne a  nebolo  
by možné stále sa hrať na niekoho 
iného. Taká, aká som na sociálnych 
sieťach, som aj normálne. Ľudia sa 

Večierky s celebritami, spolupráca s najznámejšími značkami, veci zadarmo. 
Život známych blogeriek a takzvaných influencerov vyzerá na prvý pohľad 
ako rozprávka. Modelka, moderátorka a blogerka Nikol Moravcová, ktorá 
so svojimi dvoma kamarátkami už päť rokov píše blog Bloges Robes o móde, 
cestovaní a živote, však upozorňuje, že pracuje v podstate stále. Navyše pod 
neustálym dohľadom fanúšikov, ktorých má len na Instagrame vyše 78 tisíc. 
Cíti kvôli tomu veľkú zodpovednosť a nikdy by tak vraj neodporučila niečo, 
čo sama nepoužíva. Tvrdí, že sociálne siete ukazujú jej skutočný život a po-
vahu. So svojimi problémami sa však fanúšikom nezveruje.

ak by sme niečo 
hrali, ľudia to 
spoznajú.
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ma, samozrejme, pýtajú, či svoj život 
neukazujem lepší, než je. Či netvorím 
nejakú ilúziu. Moje fotky na Instagrame 
sú pozitívne a  správam sa bláznivo. Aj 
preto ma občas niekto napadne, že je 
to falošné, pretože mám stále „slniečko-
vé“ príspevky a farebné filtre. Ja si však 
myslím, že ostatní majú svojich problé-
mov dosť a nepotrebujú riešiť ešte moje. 
Takže sa snažím ľuďom pripomínať to 
pozitívne v nich samotných. Keď majú zlý 

deň, tak ich moje príspevky možno roz-
veselia alebo namotivujú niečo zmeniť.

Takže sama nikdy nedávaš 
príspevky o tom, že máš deň 
nanič?

Raz som publikovala svoju uplakanú 
fotku. Sedela som v  Holešoviciach 
v pokazenom aute, nemala som práve 
žiadne bývanie, riešila som problémy 
s  bývalým priateľom. Skrátka, všetko 
zle. Bola som vtedy hrozne nešťastná 

a  rozhodla som sa to zdieľať. Ľudia 
ma síce podporili a snažili sa ma po-
vzbudiť. Bolo z toho však cítiť, že na to 
vlastne nie sú úplne zvedaví. Ja navyše 
nie som zvyknutá deliť sa o problémy 
ani so svojimi priateľmi. Vždy sa snažím 
so všetkým si poradiť sama.

Odhadneš vopred, ako  
budú ľudia na príspevky 
reagovať?

Vždy, keď dám fotku s mojím chlap-
com, tak to funguje skvele. Ale už 
to upadá, ľudia si zvykli (smeje sa). 
Viem, že fotky z ciest a z prírody mi 
prinášajú nových followerov (sledu-
júci na Instagrame – pozn. redakcie). 
Cestovanie ľudí zaujíma a mnohí naň 
reagujú. Samozrejme, sledujem tiež 
štatistiky a  snažím sa publikovať vo 
vhodných dňoch a časoch.

Ako dlho trvá, kým niečo 
vypustíš na sociálne siete?

Pokiaľ sa bavíme napríklad o  fotke na 
Instagram, tak pokojne dve hodiny. Naj-
prv musím nájsť správny uhol, v ktorom 
to nafotím. Hrám sa s  tým a  skúšam. 
Potom tak hodinu trvá, kým ju upravím, 
vymyslím popis. V  telefóne mám stále 
okolo sedemdesiattisíc fotiek.

Používaš naozaj veci, ktoré 
ľuďom ukazuješ?

Áno. Mám pocit, že ak niečo ostatným 
odporúčam, tak za to nesiem istú zod- 
povednosť. Sme prostredníci medzi 
zákazníkom a značkou a vidím, že mno- 
hokrát dokážeme zmeniť vnímanie pro-
duktov, značiek v očiach ľudí. Čo je veľ-
mi zaväzujúce.

Ako vníma tvoj online život 
rodina? Neprekáža im byť 
toho súčasťou?

Obaja rodičia sú dosť extrovertní, tak-
že spolu zo srandy súťažia, koho je 
viac vidieť. Tiež som si všimla, že keď 
prídem domov za sestrou, tak je vždy 
starostlivo namaľovaná. Pýtala som 
sa jej, prečo to robí, keď sme doma. 
A ona, že už ma pozná, že to budem 
určite natáčať a  uvidia to všetci jej 
spolužiaci (smeje sa). Najväčšia zmena 
je to však pre môjho snúbenca, ktorý 
nič také doteraz nezažil.

105 €

793-5612 / veľ. 37 – 40

JESSICA
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A zvládA to dobre?

On ma prijal kompletne. Aj s  tým, aký 
život to znamená. Samozrejme, stále 
ho to dokáže prekvapiť, ale našťastie 
sú ľudia hrozne milí. Obvykle sa chcú 
vyfotiť a  priateľ je ten, kto sa hneď 
postaví za foťák. Berie to veľmi zod-
povedne a  vážne. Niekedy viac než 
ja. Pripomenie mi, že mám schôdzku, 
zaplatí mi poistenie na auto. Občas 
mi dokonca zavolá počas dňa, že som 
ešte nič nepublikovala.

Tohto roku v lete sa budeš 
vydávať. Premýšľaš o rodi-
ne a o tom, čo bude ďalej?

Áno, už je to na programe dňa a  pre-
mýšľam nad tým často. Tým, že som 
povedala áno na žiadosť o  ruku, po-
vedala som áno aj týmto zmenám. Do-
vtedy som to neriešila a tvrdila som, že 
dieťa zatiaľ nechcem. Na prvom mieste 
som mala cestovanie. Zrazu je na pr-
vom mieste partner a naša budúcnosť. 
A vidím, aké je napríklad zložité cesto-
vať s deťmi. Ale je mi jasné, že napríklad 
na festival Burning Man, kde plánujeme 
medové týždne, sa asi pozrieme na-
posledy. Človek musí byť s  dieťaťom 
zodpovednejší a do niektorých vecí už 
nepôjdem.

Mrzí ťa to?

V hlave mám taký pomyselný zoznam, 
kde si odškrtávam veci, ktoré som 
chcela skúsiť. Chcela som skúsiť pa-
ragliding, surfovať, potápať sa s  del-
fínmi a všetky tie veci som si postup-
ne splnila. Nemám pocit, že by som 
si neužila. Navyše okolo seba vidím 
veľa kamarátok, ktoré sú matky, ale sú 
úplne v  pohode a  život im to zásad-
ne nezmenilo. Môj Karol tvrdí, že som  
vo výhode. Som totiž zvyknutá robiť 
plno vecí naraz. Väčší šok to musí byť 
pre ženy, ktoré sa dovtedy sústredili 
na jedinú vec. Priateľ navyše ponúkol, 
že by šiel na materskú a ja by som za-
rábala.

Dá sa blogerstvom  
v Česku uživiť?

Ja mám pomerne nízke náklady a ná-
roky. Som vlastne celkom úsporná 
(smeje sa). Nepotrebujem jazdiť dra-

hým autom ani chodiť do michelin-
ských reštaurácií. Veľa toho navyše 
dostávam v  rámci spoluprác. Dosť 
nám pomohlo aj to, že sa klienti naučili 
platiť a  ostatné blogerky už poznajú 
svoju cenu. Naša práca je vnímaná 
rovnako ako inzercia v časopise a ako 
niečo, čo treba regulárne zaplatiť.

Dostávaš všetko, čo chceš?

Pred tromi rokmi som sa rozhodla 
ísť na Burning Man. Je to legendár-
ny festival v  nevadskej púšti a  pre 
mnohých ľudí je to celoživotný sen. 
Utratila som na to vtedy všetky pe-
niaze. Rok som potom nemala doma 
ani pohovku. Nikdy som to však ne-
ľutovala. Nie je to tak, že mám všetko, 
čo chcem. Aj ja musím robiť kompro-
misy.

Keď sa ti niečo páči, myslíš 
najprv na spoluprácu, než 
aby si si to kúpila?

Samozrejme, občas označím nejakú 
spoločnosť a  dúfam, že si ma všim-
nú (smeje sa). Zatiaľ som však nikoho 
neoslovila s  ponukou spolupráce ako 
prvá. Mala som šťastie a vždy si mohla 
vybrať.

A prečo si sa rozhodla 
pre spoluprácu s Baťom?

Veľmi rada podporujem značky, kto-
ré sú lokálne a  majú tradíciu. Navyše 
milujem topánky. Ja som regulárna 
topánkomaniačka. Má to aj praktický 
aspekt, pretože musím nejako vyzerať, 
keď chodím na schôdzky. Musím mať 
upravené nechty, byť učesaná a  otec 
ma naučil, že je zásadné mať čisté to-
pánky. Lenže som hrozné prasiatko 
a  je pre mňa jednoduchšie mať veľa 
párov topánok. Zároveň sa snažím 
ukazovať fanúšikom stále nové outfity 
a  inšpirácie, takže aj kvôli tomu si ku-
pujem stále nové topánky. Staré však 
predávam na marketoch a  dávam 
dievčatám do detských domovov.

Moderuješ, píšeš, fotíš, 
spievaš. Je niečo, čo ti 
naozaj nejde?

Ak niečo neviem, tak je to varenie. Varím 
veľmi rada, ale nikomu to nechutí. Keď 
som prvýkrát uvarila svojmu snúben-

covi, tak som ho priotrávila. Dva dni mu 
bolo zle (smeje sa).

Takže blog o varení 
neplánuješ?

No, možno by to bolo dosť zábavné.

Premýšľala si niekedy nad 
tým, čo by si robila, keby 
tak kariéra nevyšla?

Rozhodne viem, že by som nevydržala 
nikde sedieť od ôsmej do piatej. Pô-
vodne som sa chcela venovať herec-
tvu, ale nemám veľmi talent. Zahrám 
v reklame, ale na celovečerné filmy by 
som si asi netrúfla. Nie som schopná 
zapamätať si veľké kusy textu. Takže si 
myslím, že by som sa venovala reklam-
nému herectvu alebo by som napríklad 
moderovala v televízii.

A pokiaľ niekto zvažuje  
kariéru blogera, čo by  
si mu poradila?

Ja si stojím za tým, že najzásadnejšia je 
autentickosť. Ľudia ti musia veriť a mu-
sia byť schopní sa s  tebou stotožniť. 
Pokiaľ si zakladáš blog, pretože chceš 
svetu niečo oznámiť, tak s  tým prob-
lém mať nebudeš. Pokiaľ ho zakladáš, 
aby si na tom zarobil, tak to bude cítiť. 
Ďalšie pravidlo, ktoré sa mi osvedčilo, 
je byť s  fanúšikmi na rovnakej úrovni. 
Chcem byť ich kamarátka. Netúžim 
po tom, aby ku mne vzhliadali a  mali 
pocit, že som im nejako nadradená. 
Preto robím priame prenosy od seba 
z obývačky. Chcem, aby mali pocit, že 
tam sedíme spolu a normálne sa roz-
právame. Niektoré blogerky ukazujú 
produkty a život, ktorý si nikto z ich či-
tateľov nemôže dovoliť. To nechápem.

TEXT_ Zuzana Pospíšilová



18          jar 2018

-technológia-

POWER XoRise GENESIS

-technológia-

PLETENÝCH ZVRŠKOV

49,99 €

509-2852 / veľ. 36 – 41
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Plniť tohtoročné predsavzatia bude omnoho jednoduchšie vďaka obuvi 
XoRise Genesis. Pružná a ľahká pena XoRise skombinovaná s neobvyklým 

dizajnom robí z topánok ideálneho parťáka do fitka aj pri pobiehaní  
zo schôdzky na schôdzku. Dynamická medzipodošva totiž nielen skvelo 

 stlmí nárazy pri došľape, ale sama sa aktívne vracia do pôvodného  
stavu. Takže vydržíte v pohybe omnoho dlhšie.

Pletené zvršky na športovej obuvi sú ideálnou voľbou do jari. Okrem atraktívneho dizajnu 
sa totiž vyznačujú ľahkosťou a priedušnosťou. Bezšvový úplet z jedného kusa navyše 

skvele sedí na nohe a ponúka tak pohodlnosť aj potrebnú oporu. Topánky s pleteninou 
idú dohromady s džínsami aj legínsami a odvážime sa tvrdiť, že budú tohto roku  

nutnosťou všetkých pánskych aj dámskych šatníkov. 

-technológia-

POWER XoRise GENESIS

-technológia-

PLETENÝCH ZVRŠKOV

49,99 €

509-2852 / veľ. 36 – 41

49,99 €

509-3852 / veľ. 36 – 41

49,99 €

809-9852 / veľ. 41 – 46

39,99 €

509-6211 / veľ. 36 – 41

39,99 €

509-5211 / veľ. 36 – 41

39,99 €

509-8217 / veľ. 36 – 41

39,99 €

509-2217 / veľ. 36 – 41

39,99 €

509-0211 / veľ. 36 – 41

39,99 €

809-2211 / veľ. 41 – 46

39,99 €

809-6211 / veľ. 41 – 46

39,99 €

809-9217 / veľ. 41 – 46



20          jar 2018

CHLAPCI
jar

15,99 €

111-9626 / veľ. 20 – 26

29,99 €

113-9603 / veľ. 20 – 26

25,99 €

411-2102 / veľ. 31 – 39

19,99 €

211-2102/ veľ. 27 – 32

25,99 €

211-9217 / veľ. 27 – 32

25,99 €

211-9218 / veľ. 27 – 32

19,99 €

111-2625 / veľ. 20 – 26

19,99 €

111-9625 / veľ. 20 – 26

22,99 €
25,99 €

119-9600 / veľ. 20 – 26

22,99 €
25,99 €

411-9609 / veľ. 33 – 40

22,99 €
25,99 €

411-4609 / veľ. 33 – 40

22,99 €
25,99 €

411-4609 / veľ. 33 – 40



25,99 €

329-9348 / veľ. 31 – 38

25,99 €

129-5602 / veľ. 20 – 26

25,99 €

221-5215 / veľ. 27 – 32

19,99 €

221-1216 / veľ. 27 – 32

DIEVČATÁ
jar

19,99 €

121-2619 / veľ. 20 – 26

19,99 €

121-9619 / veľ. 20 – 26

19,99 €

221-5194 / veľ. 27 – 32

25,99 €

221-9215 / veľ. 27 – 32
59,99 €
64,99 €

326-5606 / veľ. 33 – 39

26,99 €
29,99 €

326-9602 / veľ. 31 – 38

 
64,99 €

326-5606 / veľ. 33 – 39



atletico

V žiadnej pánskej skrinke na topánky by nemali 
chýbať nadčasové streetové tenisky, ktoré môžete obuť 

v podstate k čomukoľvek. Minimalistické Atletico sú navyše 
také pohodlné, že ich nebudete chcieť vyzuť.

49,99 €

803-7850 / veľ. 41 – 46

49,99 €

803-9850 / veľ. 41 – 46

49,99 €

803-3850 / veľ. 41 – 46

49,99 €

804-9850 / veľ. 41 – 46

49,99 €

804-3850 / veľ. 41 – 46

10 € zľava
na kolekciu

ATLETICO.

Zľavový kupón
na VEDĽAJŠEJ strane.

-značka-



20 %zľava
na obuv značky insolia

20 %zľava

NA KOLEKCIU PÁNSKEJ OBUVI 
SMOOTH SAILOR

Platnosť kupónu je od 1. 2. do 23. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. Zľavu je možné uplatniť
v predajniach Baťa na území SR alebo na e-shope bata.sk. Zľavu nie je možné kombinovať
s iným typom zliav. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť alebo vrátiť do 30 dní od 
nákupu.

Platnosť kupónu je od 1. 2. do 23. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. Zľavu je možné uplatniť
v predajniach Baťa na území SR alebo na e-shope bata.sk. Zľavu nie je možné kombinovať
s iným typom zliav. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť alebo vrátiť do 30 dní od 
nákupu.

zľava 10 €

NA TOVAR ZNAČKY ATLETICO

Platnosť kupónu je od 1. 2. do 23. 3. 2018 alebo do vypredania zásob. Zľavu je možné uplatniť
v predajniach Baťa na území SR alebo na e-shope bata.sk. Zľavu nie je možné kombinovať
s iným typom zliav. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť alebo vrátiť do 30 dní od 
nákupu.

Základní sestava - přehled
Id Kód

441661020180000001

9.1.2018 13:13:31 Strana 1

Základní sestava - přehled
Id Kód

441635020180000001

8.1.2018 15:33:50 Strana 1

Základní sestava - přehled
Id Kód

441635120180000001

8.1.2018 15:34:28 Strana 1

pri nákupe online použite kód: atletico10
(Platí iba na nezľavnený tovar.)

pri nákupe online použite kód: 20insoliask
pri nákupe online použite kód: sailor20sk

Pre členov
Baťa klubu
vždy niečo navyše.

Klubové výhody

    Klubové ceny
    najlepšie kúsky z novej kolekcie za zvýhodnenú cenu

   Poukážky za nákupy
    zbierajte body a získajte poukážky v hodnote až 90 €

   Exkluzívne akcie a zľavy
    odoberajte klubový newsletter a dozviete sa viac

    Sezóna pre zbieranie bodov sa končí 3. apríla 2018,
    nakúpte a získajte poukážku.

 

 



www.bata.SK

Nakupujte aj ONLINE!

Tovar môžete do 30 dní bezplatne vrátiť  
či vymeniť v ktorejkoľvek predajni.

DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 19,90 €.

kontakt@bata.sk | zákaznícky servis: +421 850 311 999 


