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Nové tváRe

značky Baťa

Taťána & Ondřej

Gregor Brzobohatí



 13. – 14. APRÍLA 2019
PALÁC ŽOFÍN

BAŤA

Baťa Young Designers´ Challenge
 Módne prehliadky a show
  Predstavenie najnovších kolekcií obuvi
   Kreatívne workshopy

#BataShoes #BataFashionWeekend #BFW19 #ComfortableWithIt #TheEvolutionOfStyle #PrekvapivoBata
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ROK PLNÝ PREKVAPENÍ

Kto by nemiloval prekvapenia? Aspoň tie príjemné. Tento rok sa u Baťu nesie v duchu prekvapení, 

ktoré potešia azda všetkých. Nová kampaň „Prekvapivo Baťa“ predstaví nečakané a nové stránky 

našej značky aj našich produktov. Chceme v nej ukázať, že Baťa nie sú len spoločenské topánky, kla-

sické pánske poltopánky alebo elegantné lodičky do práce. A ani to nie sú iba topánky. Baťa je totiž 

všetko menované, a ešte omnoho viac. Sú to posledné svetové trendy, široká škála rôznych typov 

obuvi, detskej kolekcie, krásne doplnky, výrazné farby aj nové štýly. A to všetko za dostupné ceny. 

A kto iný by mohol byť tvárou značky Baťa a jej ambasádorom pre tento rok než Taťána a Ondřej Gre-

gor Brzobohatí? Ak totiž niekto vie, ako zaručene prekvapiť, tak sú to títo dvaja. I keď je Táňa známa 

predovšetkým ako víťazka Miss World a svetová topmodelka, je to tiež zastupiteľka českého nezisko-

vého sektoru v OSN, tanečnica, herečka či predsedníčka správnej rady nadácie Krása pomoci. A po-

zadu nezostáva ani jej muž Ondřej. Výrazná osobnosť českej kultúrnej scény, vynikajúci hudobník, 

skladateľ, textár, aranžér a tiež herec. Okrem svojej vlastnej kapely sa ako hudobný skladateľ venuje 

aj muzikálu či scénickej a filmovej hudbe. Obaja sa navyše podieľali na vývoji kreatívnych nápadov 

k našej novej kampani. Ondro dokonca na základe spolupráce s Baťom zložil originálnu skladbu „In 

your shoes“, ktorá je súčasťou nášho nového televízneho spotu.

Súčasťou našej celoročnej komunikácie sú nielen reklamné vizuály a televízne spoty, v ktorých obaja 

naši noví ambasádori vystupujú, ale aj veľa zaujímavých akcií. Prekvapivé bolo napr. otvorenie nového 

flagship store na pražskom Anděli, kde Taťána s Ondřejom prezlečení za predavačov radili s výberom 

topánok našim zákazníkom, ale tiež tradičné Štýlové nočné nakupovanie, ktoré v  našej najväčšej 

predajni na Václavskom námestí Ondro moderoval a Táňa tu zatancovala. A tým sa naše spoločné 

prekvapenia rozhodne nekončia. Ďalšími v  poradí sú Baťa Fashion Weekend, ktorý sa vracia späť 

do Prahy, účasť na festivale Colours of Ostrava (spojená s exkluzívnou kolekciou šľapiek, ľadviniek 

a batohov) alebo 125. výročie založenia firmy Baťa. Skrátka, tohto roku sa máte rozhodne na čo tešiť! 

Vydal: Baťa, akciová společnost, Dlouhá 130, 762 22 Zlín  |  Evidenčné číslo: MK ČR 8434  |  Vedúca vydania: Zuzana Šimková  |  Asistentka vedúceho vydania: Markéta Zezulková  |  Texty: Zuzana Pospíšilová

 Grafika: Alžběta Landsbergerová | Fotografie: Matúš Tóth - CASH ONLY; Eva Malúšová & Tomáš Rubín |  Stylistka: Tereza Kytková |  Hair & make-up: Hristina Georgievska  |  Tlač: HART PRESS, spol. s r. o.

Modelové na obálke katalógu: Taťána a Ondřej Gregor Brzobohatí |  © 2019  |  Prípadné zmeny v textoch, produktoch a cenách vyhradené.



31,99 €

521-0644
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RED LABEL

Svieže kvetinové vzory, trendy žltá aj nadčasová sivá vládnu tohtoročnej dámskej kolekcii Red Label, ktorú spoločnosť 

Baťa zamerala na zákazníkov milujúcich najnovšie trendy a pohodlie. Po minuloročnom úspechu

tejto značky sa tak záujemcovia môžu opäť tešiť na originálne topánky a kabelky za dostupné ceny.

- Dámska kolekcia -

54,99 €

621-2650

39,99 €

661-6615

39,99 €

621-6651

31,99  €

521-0644

39,99 €

629-9652

39,99 €

761-5626

39,99 €

621-0653

39,99 €

541-5606

39,99 €

769-9626

39,99 €

769-8641

39,99 €

629-8655

39,99 €

729-8637

39,99 €

961-9942  / kabelka

39,99 €

961-0949 / kabelka

49,99 €

961-0948 / batoh

29,99 €

961-0943 / kabelka
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74,99 €

723-5600

74,99 €

723-8600

64,99 €

623-9647

64,99 €

623-5648

64,99 €

623-5647

TRENDY VELUR

Neobvyklé farby, hebký velúr a robustný podpätok, to je nová kolekcia Trendy velúr. 

Skrátka, všetko, čo si žena môže priať pre štýlovú a pohodlnú chôdzu.

- Dámska kolekcia -

79,99 €

693-5608

79,99 €

693-8608



BATA INSOLIA

Choďte v lodičkách pohodlne trikrát až štyrikrát dlhšie. Koralovočervená farba 

s jemným leskom upúta pozornosť okolia a špeciálna patentovaná technológia zníži 

tlak na prednú časť vašich chodidiel. Vďaka tomu sa zlepší a vyrovná váš postoj

a môžete tak chodiť na podpätkoch celý deň bez straty pohodlia.

- Technológia -

29,99 €

961-8862 / kabelka

54,99 €

764-8600

54,99 €

761-5600

54,99 €

721-8662

39,99 €

661-8621

39,99 €

661-8620

39,99 €

661-5620

49,99 €

621-5655

29,99 €

961-5862

49,99 €

621-5655
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54,99 €

549-0636
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FASHION TENISKY

Teniskové šialenstvo pokračuje aj tohto roku. Ak milujete trendy, tak tenisky s masívnou podošvou nesmú u vás 

chýbať. Tenisky doplňte geometrickou kabelkou v pastelovej farbe a budete neprehliadnuteľná.

- DámskA kolekcia -

39,99 €

961-5734 / kabelka

39,99 €

961-5752 / kabelka

39,99 €

961-7733 / kabelka

39,99 €

961-8752 / kabelka

54,99 €

549-0637

54,99 €

549-0636

39,99 €

641-1609

39,99 €

641-6609

79,99 €

526-1601

79,99 €

523-5601

54,99 €

541-1608

54,99 €

541-9608

54,99 €

549-0605

54,99 €

549-0604

54,99 €

549-0603

54,99 €

549-0602



49,99 €

559-8607 

49,99 €

969-8785, kabelka
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ESPADRILKY

Populárne letné topánky Espadrilky nechýbajú v ponuke ani tohto roku. Charakteristickú 

podošvu a zvršok s hrubým textilom doplňujú svieža citrónová, chladivá mentolová či blankytne 

modrá farba. V kolekcii nájdeme aj boho kabelky z prírodných materiálov.

- Dámska kolekcia -

39,99 €

969-8784 / kabelka

49,99 €

969-8785 / kabelka

54,99 €

969-1786 / kabelka

49,99  €

559-7607

49,99  €

559-8607

54,99 €

659-5600

54,99 €

659-6600

49,99  €

559-9606 

49,99  €

559-5605 

49,99  €

669-5627 

49,99  €

669-8627 

64,99 €

651-1600 
64,99 €

651-6600 

49,99  €

559-8605 

49,99  €

669-9626 



MAXIMUM POHODLIA.
MINIMUM HMOTNOSTI.

ĽAHKÁ
PODOŠVA

VÄČŠIE
POHODLIE

TLMÍ OTRASY
PRI CHÔDZI

TALIANSKÝ
DIZAJN
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BATA LIGHT

Taliansky dizajn s minimalistickým zdobením, ľahký materiál podošvy pre väčšie pohodlie a lepšie tlmenie 

nárazov pri chôdzi. To je technológia Bata Light. Skrátka, maximálne pohodlie a minimum hmotnosti.

- Technológia -

54,99 €

849-9644

54,99 €

849-7643

54,99 €

849-2644 

54,99 €

849-2641

64,99 €

846-9722

64,99 €

846-2722

54,99 €

621-1656

54,99 €

599-5628

54,99 €

599-6628

39,99 €

549-9606

49,99 €

549-5615

49,99 €

549-8615

39,99 €

549-6606

39,99 €

549-1606
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TAŤÁNA & ONDŘEJ
 GREGOR BRZOBOHATÍ

TVÁRE

ZNAČKY

BAŤA

- ROZHOVOR-

Text: Ing. Veronika Bartošová
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Prvý pár topánok od Baťu 
– pamätáte si ešte, ktorý 
bol ten váš?
Taťána: „Prvé Baťovky som 
mala už v šiestich rokoch. 
Boli to lakovky na malom 
podpätku, čo ma bavilo, 
a ja som si pripadala ako 
dáma, keď to tak pekne 
a zvučne klepkalo. Cho-
dila som v nich však len 
sviatočne. Po vysvedčenie 
a napríklad na karneval.“

Ondřej: „Musím sa priznať, 
že si k veciam nevytváram 
citovú väzbu, a tak je pre 
mňa zložité si na taký pár 
spomenúť. Som však veľmi 
milo prekvapený, koľko 
možných párov topánok 
by som si u Baťu vybral 
dnes.“

Ondřej, ktoré topánky 
podľa vás najviac slušia 
vašej manželke?
Ondřej: „Taťáne sluší, aj 
keby ste jej na nohu dali 
puzdro od tenisovej rake-
ty. Dokáže chodiť a vyzerať 
ako dáma prakticky v čom-
koľvek, ale ja, ako muž, na 
nej najviac milujem lodičky 
na vysokom podpätku. 
Robia prekrásnu klenbu 
priehlavku, a to je potom 
pohľad pre bohov.“

A čo vy, Taťána? Akú obuv 
ste Ondrovi naposledy 
pochválili?
Taťána: „Ondřej si potrpí 
na štýlovú klasickú obuv. 
Má rád kvalitné topánky a 
občas mám pocit, že ich 
má doma viac než ja. Ne-

treba mu ich chváliť, on vie 
sám, že mu pristanú.“

Radíte sa spolu o mód-
nych záležitostiach?
Ondřej: „Radíme znie asi 
príliš zainteresovane. Ani 
jeden z nás nie sme mó-
dou posadnutí a nie sme 
jej otrokmi, radi sa však 
bavíme o tom, čo komu 
sluší a podobne. Máme to 
na pokoj, žiadne násilnos-
ti.“

Taťána: „Móda by mala byť 
pre ľudí a byť zábavná. Len 
čo sa pretaví do obsesie, 
ktorá diktuje nekompro-
misné pravidlá a podmi-
enky, je to cez čiaru, a to 
nebaví ani jedného z nás. 
Opakom toho je však dru-

Prvýkrát v histórii značky je ambasádorom manželský pár, prvýkrát sa obe 

osobnosti predstavujú v spoločnej kampani. Pre oboch znamená

spolupráca s Baťom prirodzený vývoj v ich kariére, keď spojenie

s tradičnou českou značkou, ktorá sa úspešne dokázala presadiť vo svete, 

definuje ich spoločný prístup k životu, obdiv k tradícii, kvalitu a odvahu 

prísť s niečím neočakávaným. Táto spolupráca bude skrátka prekvapivá!
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hý extrém, ako sú napríklad 
ponožky v sandáloch, na čo 
sú Česi špecialisti. To tiež nie 
je asi úplne v poriadku. Je 
dobré byť poučený v zása-
dách elementárneho vkusu 
a potom si môžete na seba 
vziať, čo chcete, nech si o 
tom ktokoľvek myslí čokoľ-
vek.“ 

Baví vás spoločne ladiť ob-
lečenie aj v súkromí, mimo 
spoločenských akcií? Alebo 
si držíte každý svoj štýl?
Ondřej: „Iste. Máme totožnú 
spodnú bielizeň. Žartujem. 
Nie, ono to často tak nejako 
prirodzene vyplynie, že sme 
zladení bez toho, aby sme o 
tom nejako zásadne debato-
vali. U mužov je táto zále-
žitosť trochu jednoduchšia 
než u žien. Chlap má jeden 
smoking a môže ho nosiť 
kamkoľvek stále dookola. 
Ak si však žena oblečie na 

každú spoločenskú akciu 
tie isté šaty, berie sa to ako 
faux pas. Teda asi tiež ako u 
koho a ako kde. Napríklad 
na takom hasičskom bále v 
Choteboři to asi tak nepre-
žívajú.“

Taťána: „Súhlasím s Ond-
řejom... A mimochodom, 
nežartoval.“ 

Ondřej: „No a je to von-
ku.“ (smiech)

Vybavíte si, čo mal ten dru-
hý na sebe, keď ste spolu šli 
na prvé rande?
Ondřej: „Iste, Taťána mala 
čierne sačko a pod tým takú 
veľmi šik béžovú blúzku a 
čierne nohavice, asi džínsy. 
Ja som mal tričko s Elvisom.“

Čím vás ten druhý naposle-
dy prekvapil?
Taťána: „Ondřej je stále 

nejaké prekvapenie. Len 
tak z ničoho nič mi pristane 
pred nosom kytica tulipá-
nov, vymyslí výlet na víkend 
alebo pripraví skvelú večeru, 
napíše mi báseň. Robí to 
celkom prirodzene, je to v 
jeho náture. I keď by sa to 
po čase mohlo zdať fádne, ja 
som zakaždým prekvapená 
a mám radosť, akoby to bolo 
prvýkrát…“

Ondřej: „Robím to celkom 
zištne, aby si o mne potom 
pekne hovorila do rozhovo-
rov.“ 

Taťána: „Tak ti to vychádza.“ 

V júni vás čaká tretie výro-
čie svadby. Oslavujete kaž-
dý rok inak, alebo ste si už 
vytvorili nejakú každoročnú 
tradíciu?
Ondřej: „My oslavujeme 
čokoľvek kedykoľvek. Čísla 
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a výročia sú síce fajn, ale 
zvádzajú k istej formálnosti. 
Oveľa zábavnejšie je osla-
vovať život, sobáš, lásku, 
skrátka čokoľvek krásne, ke-
dykoľvek sa vám len zachce. 
Prečo napríklad nie hneď 
zajtra. Môžeme s Taťánkou 
osláviť, že pred skoro tromi 
rokmi stratila hlavu s jedným 
bláznom, ktorý ju bezmedz-
ne miluje.“ 

Taťána: „K tomu nie je čo 
dodať.“ 

Pre kreatívnu kampaň „Pre-
kvapivo Baťa“ ste vôbec 
prvýkrát spojili obe vaše 
mená s jedným brandom. 
Aká je to pre vás skúsenosť 
– premeniť sa z manželské-
ho páru na pracovný tím?
Taťána: „Nie vždy sa na všet-
kom zhodneme, ale máme 
k sebe navzájom dôveru, že 

to jeden s tým druhým myslí 
dobre, takže si nakoniec 
vždy vyjdeme v ústrety.“ 

Ondřej: „Spoločne sme už 
urobili veľa vecí. Natočili 
klip k mojej piesni Identity, 
ja som režíroval Taťánin 
GEN, zasahujeme si rôznymi 
názormi a radami do svojich 
prác. Je to pre nás celkom 
prirodzené pracovať ako 
partneri.“ 

Ondřej, vy ste okrem iného 
skladateľ. Je Taťána vaším 
radcom a prvým posluchá-
čom? Púšťate jej hudbu aj 
v pracovných verziách, alebo 
vždy až hotové dielo?
Ondřej: „Áno, ona je skve-
lý lakmusový papierik. Je 
obrovsky muzikálna a poču-
je najmenšie nuansy. Ona 
dokáže vždy dobre poradiť, 
či to, čo považujem za origi-
nálny nápad, sme náhodou 

nepočuli spoločne niekde vo 
výťahu.“ 

V čom je, naopak, Ondřej 
inšpiratívny pre vás, Taťána?
Taťána: „Vo všetkom možnom. 
V názoroch na svet, na ľudí, na 
život. Je to Vodnár, tí bývajú 
vo svojej vzdušnej mysli veľmi 
otvorení a premýšľaví, čo je 
inšpiratívne. Ja som Kozoro-
žec a oveľa pragmatickejšie 
hľadím na všetko okolo, no je 
to oveľa zábavnejší pohľad s 
tým Ondřejovým vodnárskym 
vplyvom. On zas občas rád uví-
ta kozorožcove postoje, ktoré 
ho postavia späť na zem.“ 

Nový spot, v ktorom ste si 
obaja zahrali, je veľmi hravý 
a uvoľnený. Pošťastila sa vám 
nejaká vtipná historka pri na-
táčaní? Alebo dokonca už pri 
spolupráci na scenári?
Ondřej: „Pri točení spotu sme 
sa veľa nasmiali. Jeden záber 
sme tam šli nespočetnekrát, a 
to potom už neviete, čo nové 
vymýšľať, tak prídu na rad 
kraviny. A čo sa scenára týka, 
mali sme na ňom svoj podiel. 
Chceli sme, nech je tá kampaň 
autentická, nech sme to my, 
takí, akí sme.“ 

Môžete nám na záver nazna-
čiť, čo za novinky s Baťom 
chystáte? 
Ondřej: „Máme pár nápadov. 
Ja som napísal pre kampaň aj 
pieseň, bolo by iste fajn, keby 
k nej vznikol videoklip. Taťá-
na má tiež veľa kreatívnych 
myšlienok, o ktoré sa s ľuďmi 
od Baťu delia. Je to veľmi fajn 
spolupráca a cítime sa v nej 
celkom prirodzení. To je asi to 
najdôležitejšie, aby aj reklama 
bola čo najvierohodnejšia, 
potom môže mať úspech a ten 
správny zásah. Tak azda sa to 
spoločne podarí.“ 
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POWER MELLO

Revolučná kolekcia Mello je inšpirovaná mäkkými, ľahkými a pružnými cukríkmi „marshmallow“ a prináša doposiaľ 

nepoznaný komfort. Vzduchové vankúše zaisťujú pohodlný došľap, inovatívne materiály vysokú odolnosť.

- Športová kolekcia-

69,99  €

509-1236

69,99  €

509-5237

69,99  €  €

123-1234509-5236

69,99  €

509-6237

69,99  €

809-2235

69,99  €

809-6235



20          jar / leto 2019

99,99 €

826-3783

99,99 €

826-2834

99,99  €

824-6878

99,99 €

824-6833 

DRESS MENŠTÝLOVÁ KLASIKA

Taliansky dizajn, top materiály, zaujímavé detaily. Nadčasová voľba pre muža, ktorý hľadá štýl a pohodlie zároveň.

- PÁNSKA KOLEKCIA-

99,99 €

826-9789

99,99 €

826-5878

99,99 €

826-3834

99,99 €

826-3833

99,99 €

826-2834

99,99 €

826-3834
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Trendy prEplETANIA

Vzdušnosť a zaujímavý detail prepletania sa snúbia v kolekcii, ktorá ponúka voľnočasové tenisky, elegantnejšie 

semišové mokasíny aj kožené sandále. Ideálne topánky do teplých jarných a letných dní pre milovníkov trendov.

- PÁNSKA KOLEKCIA-

64,99 €

833-9610

64,99 €

833-3610

64,99 €

823-7651

64,99 €

823-3651

54,99 €

866-3652

54,99 €

864-6653

54,99 €

864-6652

64,99 €

833-3610

64,99 €

823-7651

64,99 €

823-3651

64,99 €

833-9610



39,99 €

561-8639, dámske

29,99 €

879-8625, pánske



RED LABEL
- PÁNSKA KOLEKCIA-

54,99 €

829-9612

54,99 €

829-8612

54,99 €

829-2613 

54,99 €

821-2608 

39,99 €

839-9604 

39,99 €

839-8603

49,99 €

839-6605 

49,99 €

839-2605

49,99 €

849-9610 

54,99 €

849-9602 

54,99 €

849-6602 

54,99 €

849-5602 

29,99 €

879-9625 

25,99 €

879-9624 

29,99 €

879-6625 

25,99 €

879-2624 

V minulom roku predstavila spoločnosť Baťa v spolupráci s americkou obuvníckou spoločnosťou Aldo značku 

Red Label, ktorá je synonymom pre moderný mestský štýl a pohodlie. V úspešnej spolupráci pokračuje Baťa 

aj tohto roku a pánska kolekcia Red Label obsahuje športovo-elegantné poltopánky v odtieňoch béžovej, sivej 

a modrej, ale aj trendy žabky na horúce letné dni.
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- ROZHOVOR-

Lake Malawi je česká, anglicky spievajúca kapela pôvo-

dom z Třinca. Trojica hudobníkov, ktorú tvorí spevák 

a gitarista Albert Černý, basgitarista Jeroným Šubrt 

a bubeník Antonín Hrabal, sa netají ani svojimi svetový-

mi ambíciami. V máji 2019 budú v Tel Avive reprezento-

vať Českú republiku na európskej hudobnej súťaži Euro-

vízie so svojou piesňou Friend of a Friend.

Ahoj kluci, rád bych vám 
jménem firmy Baťa a našich 
zamestnancov a zákazníkov 
poblahoželal k úspechu 
v národnom kole Eurovízie 
2019. Gratulujeme k výhre a 
postupu do semifinále tejto 
medzinárodne speváckej 
súťaže. Môžete nám po-
vedať, co postup pre vašu 
kapelu znamená?

Ďakujeme pekne! Tešíme sa, 

že budeme reprezentovať 

Česko nielen hudbou, ale aj 

Baťovkami na nohách! Je to 

veľká šanca zahrať a za-

spievať pre celý svet – Euro-

víziu totiž sleduje v priamom 

prenose približne 200 milió-

nov ľudí. Samozrejme, cítime 

aj zodpovednosť predstaviť 

Českú republiku v najlepšom 

svetle a táto pozitívna pes-

nička sa k tomu hodí.

Povedzte nám niečo 
o skladbe Friend of a Fri-
end. Kde a kedy skladba 
vznikla, akú správu do sveta 
vysiela?

Napísali sme ju na son-

gwriting kempe s Honzom 

Steinsdörferom, ktorý hrá 

na klávesách s Chinaski, 

a poľským producentom 

Mikolajom Trybulecom. Dali 

sme ju dohromady s ľahkos-

ťou, bez veľkých ambícií a ja 

som potom premýšľal, čo s 

ňou urobiť. Prihlásili sme ju 

do českého kola Eurovízie a 

vyšlo to. Pesnička Friend of 

a Friend je o priateľstve a o 

tom, ako sa ľudia spoznávajú 

vďaka svojim priateľom a 

známym. Každý má niekoho, 

kto ho zoznámil s niekým 

dôležitým pre jeho súčas-

ný život. Napríklad vďaka 

bubeníkovi z bývalej kapely 

Charlie Straight som spo-

znal basáka Lake Malawi 

– cez priateľov spoznáš no-

vých priateľov… Pavel sa šiel 

raz pozrieť na koncert 

svojich kamarátov, ktorí hrali 

na ulici v rámci Colours of 

Ostrava. Zaujal ho tam jeden 

chalan z Brna, ktorého síce 

vôbec nepoznal, ale napriek 

LAKE
MALAWI

39,99  €

849-9601



tomu za ním po koncerte za-

šiel a vďaka tomu som sa 

zoznámil s Jeronýmom, na-

ším basákom, ktorý je dnes 

mojím hlavným hudobným 

partnerom.

V máji zahráte v Tel Avive. 

Ako vidíte svoje šance?

Súťažiť v hudbe je zvláštne. 

Pri tohtoročnom odovzdá-

vaní hudobných Cien Anděl 

povedal jazzman Rudy Linka, 

že hudbu delí na tú dobrú a 

úplne úžasnú. To je krásny 

prístup. Ja vidím naše šance 

pomerne dobre, chcel by 

som sa dostať do finále a 

podať v ňom dobrý výkon. 

Keď budeme na pódiu 

sami sebou a zaspievam 

to uvoľnene a s úsmevom, 

bude to jazda!

K piesní ste nedávno točili 

klip. Ako šlo natáčanie?

Bola nám zima… (smiech) Na-

táčalo sa vo veľkej hale na 

bielom pozadí a potom veľa 

v teréne s fanúšikmi. Pritom 

som mal na sebe po celý čas 

žltú mikinu zo sustainable 

bio bavlny Ušila mi ju moja 

sestra Karolína Černá, ktorá 

zhodou okolností vyštudo-

vala odevnú školu v Zlíne. 

Táto mikina je teraz pre mňa 

taký charakteristický kúsok 

šatníka a nosí mi šťastie. 

Klip režíruje Jordan Háj a 

Givinar Kříž. Napadla im 

pekná myšlienka, že budem 

prechádzať instagramovým 

feedom z príspevku do 

príspevku, ako keby som 

prechádzal stenou z bytu do 

bytu.

Kedy uvidíme klip hotový? 
Ako bude vyzerať jeho 

predstavenie verejnosti?

Klip bude s istotou vonku 

10. 3. Bude mať premiéru na 

oficiálnom YouTube kanáli 

Eurovízie, ten sleduje veľa 

ľudí, takže je to najlepšia 

možná premiéra. Nechali 

sme si naposielať videá fanú-

šikov, ako tancujú a spievajú. 

Prakticky všetci sa tam vošli, 

takže dúfam, že nám rekla-

mu urobia aj oni.

Aké máte plány? Chystá sa 
nový album? Čo koncerty 

v tomto roku? Kde vás môžu 
fanúšikovia vidieť?

Okrem Eurovízie, ktorá pre-

behne 14. 5., zahráme 25. 5. 

v třineckej Werk Aréne, 26. 

5. v Prahe na festivale Mezi 

ploty, 31. 5. v Liberci a 1. 6. na 

Okoři so Šťávou. Všetky ďalšie 

termíny koncertov nájdete na 

našom Instagrame, Facebooku 

a webe lakemalawimusic.com.

A na záver. Obľúbili ste si 

naše topánky. Ktoré typy a 
prečo máte radi? A čo pre vás 
Baťa znamená?

Najviac som si zamiloval 

kolekciu Baťa Heritage. Hot 

Shots sú super, pretože ich 

nosila kapela Nirvana a Bullets 

sú skrátka nadčasové a hodia 

sa k všetkému. 

Ďakujeme za rozhovor a dr-
žíme palce v semifinále. Ako 
povedal Baťa, „Čo chceš, to 

môžeš“. 

Ondřej Cedidla,

marketingový manažér Baťa

49,99  €

841-9623

49,99  €

849-1610
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BATA FLEXIBLE

Zažite pohyb bez obmedzenia s novou kolekciou Bata Flexible.

Ultra flexibilná podošva aj špeciálne prvky dodávajú topánkam ohybnosť

a vašim nohám maximum pohodlia.

- TECHNOLÓGIA -

64,99 €

864-6630

64,99 €

864-6631

64,99 €

866-3632

79,99 €

853-8620

64,99 €

853-9619 

64,99 €

853-2619 

59,99 €

763-6631 

59,99 €

763-3631 

59,99 €

763-8630 

59,99 €

763-3630 

59,99 €

563-4601

59,99 €

563-6601

59,99 €

563-3602

59,99 €

563-8602

26          jar / leto 2019

ULTRA FLEXIBILNÁ PO-
DRÁŽKA

TLMIACA VRSTVA
ABSORBUJÚCA OTRASY

PROTIŠMYKOVÁ
GUMOVÁ PODRÁŽKA



PRIEDUŠNÁ TECHNOLÓGIA   

 BUBBLE
BREATHE

PRIEDUŠNÉ
Membrána zaisťujúca 
zvýšenú priedušnosť 
vzduchu.

POHODLNÉ
Komfort na každom 
kroku.

 VKLADACIA STIELKA
  Vkladacia stielka pre lepšiu údržbu.

29,99 €

311-9172

29,99 €

111-2701

29,99 €

111-9701

29,99 €

121-0702

29,99 €

121-9702

29,99 €

321-6172

- Nová detská technológia-
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PRE

dievčatá 19,99 €

121-9636

29,99 €

221-1631

39,99 €

466-5643

29,99 €

321-5684

25,99 €

321-1647

25,99 €

321-5640

19,99 €

161-1611

15,99 €

121-5639

19,99 €

329-9162

25,99 €

221-9615

29,99 €

461-9624

19,99 €

269-5621

25,99 €

329-7617

- DETSKÁ KOLEKCIA -
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49,99 €

413-2647

29,99 €

466-3610

25,99 €

111-4700

19,99 €

161-9613

29,99 €

211-2630

25,99 €

261-2650

19,99 €

361-9620

25,99 €

211-9630

29,99 €

319-9650

25,99 €

261-2650

25,99 €

261-9706

39,99 €

416-4610

19,99 €

111-9631

PRE chlapcov

- DETSKÁ KOLEKCIA -
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Staňte sa členmi
Baťa klubu
a získajte vždy niečo navyše.
Klubové výhody

   Poukážky za nákupy
    Zbierajte body a získajte poukážky na vaše nákupy

    Exkluzívne zľavy
    Odoberajte klubový newsletter a nič vám neutečie

    
    Klubové ceny
    Najlepšie kúsky z novej kolekcie za zvýhodnené ceny

    Akcia iba pre členov klubu
    Štýlové nočné nakupovanie dvakrát ročne

 
    Darček k narodeninám
    Zľava 10 % na celý nákup

 
    Zaregistrujte sa ešte dnes v ktorejkoľvek predajni alebo na klub.bata.sk

 

 

 

VIP

29,99 €

889-5203

29,99 €

589-5203

  x

- EXKLUZÍVNA LIMITOVANÁ KOLEKCIA -

Poponáhľajte sa, 

kým ešte sú!

29,99 €

589-1205 / 889-1205

64,99 €

589-1317 / 889-1317

29,99 €

589-1221 / 889-1221

64,99 €

589-1319 / 889-1319

29,99 €

589-5203 / 889-5203

64,99 €

589-1321 / 889-1321

29,99 €

589-5208 / 889-5208

64,99 €

589-2324 / 889-2324

29,99 €

589-5223 / 889-5223

64,99 €

589-5325 / 889-5325



Staňte sa členmi
Baťa klubu
a získajte vždy niečo navyše.
Klubové výhody

   Poukážky za nákupy
    Zbierajte body a získajte poukážky na vaše nákupy

    Exkluzívne zľavy
    Odoberajte klubový newsletter a nič vám neutečie

    
    Klubové ceny
    Najlepšie kúsky z novej kolekcie za zvýhodnené ceny

    Akcia iba pre členov klubu
    Štýlové nočné nakupovanie dvakrát ročne

 
    Darček k narodeninám
    Zľava 10 % na celý nákup

 
    Zaregistrujte sa ešte dnes v ktorejkoľvek predajni alebo na klub.bata.sk

 

 

 

VIP

na všetku obuv značky

NORTH STAR

ZĽAVA 30 %

na nákup nezlacnenej obuvi 

INSOLIA

ZĽAVA 8 €

Na nákup online použite kód: insoliask

na nákup nezlacnenej obuvi 

FLEXIBLE

Platnosť kupónu do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. Zľavu je mož-
né uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. Zľavu 
nie je možné kombinovať s iným typom zľavy či akcie okrem hodnotových 
poukážok Baťa klubu. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť či vrátiť 
do 30 dní od nákupu.

Platnosť kupónu do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. Zľavu je mož-
né uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. Zľavu 
nie je možné kombinovať s iným typom zľavy či akcie okrem hodnotových 
poukážok Baťa klubu. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť či vrátiť 
do 30 dní od nákupu.

Platnosť kupónu do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. Zľavu je mož-
né uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. Zľavu 
nie je možné kombinovať s iným typom zľavy či akcie okrem hodnotových 
poukážok Baťa klubu. Tovar kúpený v tejto akcii je možné vymeniť či vrátiť 
do 30 dní od nákupu.

ZĽAVA 12 €

Na nákup online použite kód: flexiblesk Na nákup online použite kód: northstarsk
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www.bata.SK

Nakupujte aj ONLINE!

Tovar mô ete do 30 dní bezplatne vrá  
  v ktorejko vek predajni.

DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 19,90 €.

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


