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49,99 €

769-5618 / vel‘. 36–41



Vylaďte sa na leto!

Nadchádzajúce mesiace u Baťu spája písmenko L. Ponesú sa totiž v duchu LETA a prázdninovej pohody. Novou tvárou 
značky Baťa sa stala krásna a charizmatická speváčka LENNY a prekvapenia, ktoré pre vás v nasledujúcich týždňoch 
chystáme, sa vám zaručene budú PÁČIŤ. K uvoľnenej letnej nálade vám budú skvele LADIŤ rozvlnené LODIČKY z kolek-
cie Summer Waves, ktorým dala Lenny meno. LICHÔTOK si užijete aj v topánkach z kolekcií Ready to Go a Bata Light, 
ktoré vďaka pribaleným kupónom zaobstaráte za veľmi LÁKAVÉ ceny. ZÁBAVU, skvelý program a zaujímavé stretnutia 
si užijete v kreatívnej zóne na festivale Colours of Ostrava a mnohých ďalších akcií, ktoré pre vás chystáme. Skrátka, 
LEPŠIE už to ani byť nemôže.

Tohtoročné leto u Baťu bude LÁSKA.

ZAPÍŠTE SI DO DIÁRA!

Vydal: Baťa, akciová spoločnosť, Dlouhá 130, 762 22 Zlín  |  Evidenčné číslo: MK ČR 8434  |  Vedúca vydania: Alžbeta Landsbergerová  |  Texty: Zuzana Pospíšilová | Art directing:  Alžbeta Landsbergerová

Grafická úprava a DTP: Baťa a.s. | Fotografie: Eva Malúšová & Tomáš Rubín, Petr Huser, Škola štýlu, agentúra McCann |  Korektúry: agentúra ZELENKA  |  Tlač: HART PRESS, spol. s r. o.  |  Modelka na obálke katalógu: Lenny

© 2018  |  Prípadné zmeny v textoch, produktoch a cenách vyhradené.

FESTIVALOVÁ HORÚČKA

Ešte kým naplno vypukne festivalová sezóna, stretneme 
sa v júni na Baťa Festival Fever. Rovnako ako minulého 
roku predstavíme počas akcie spoluprácu s Colours of 
Ostrava a exkluzívnu festivalovú kolekciu. Okrem toho 
budú návštevníci môcť okúsiť trochu z festivalovej atmo-
sféry v rámci nášho bohatého sprievodného programu. 

18.–21.7. 2018
BAŤA IDE NA COLOURS OF OSTRAVA

Už od minulého roku máme v diároch vyznačené 18. – 21. júla a dúfame, že vy 
tiež! Ideme totiž na festival Colours of Ostrava a nemôžeme sa dočkať. Stretne-
me sa v Baťa kreatívnej zóne, ktorá bude tohto roku ešte vyladenejšia než vlani. 
Užívať si festivalovú pohodu s nami budú aj Lenny a dievčatá z Bloges Robes. 
Vyrobíte si krásne doplnky a ešte sa vyfotíte v bláznivom fotokútiku.  

LÉTO U BATI

Nezabudnite sa u Baťu zastaviť v máji a v júni. V českých aj sloven-
ských predajniach na vás totiž čaká celý rad akcií a prekvapení. 
Napríklad v máji sa budete môcť zahrať na Popolušku. Pokiaľ vám 
sadnú stratené črievičky, dostanete rozprávkové zľavy. Kreatívny-
mi dielničkami oslávime prvý júnový piatok v pražskom Flagship-
store na Václavskom námestí Deň detí a na pánov čakajú krásne 
darčeky na Deň otcov. Príchod prázdnin v tej istej predajni uvítame 
akciou 1 + 1 zadarmo pri nákupe detskej značky Coqui, celým ra-
dom súťaží a fotením so žabiakom Coqui.



4          léto 2018

LENNY

49,99 €

566-8632 / vel‘. 35–42

49,99 €

769-9620 / vel‘. 36-41

49,99 €

769-5619 / vel‘. 35-42

49,99 €

769-6619 / vel‘. 36-41

49,99 €

566-5632 / vel‘. 36-41

49,99 €

769-5618 / vel‘. 36-41



-dámska kolekcia-

SUMMER WAVES

Zvezte sa na letnej vlne hravej elegancie.
Kolekcia Summer Waves je inšpirovaná najnovším svetovým 

trendom Ruffles. Pásikavé topánky v neopozeraných farbách 
využívajú materiál s vlnkovým efektom a spájajú romantickú 

náladu s rozihraným sebavedomým lookom.
Smaragdová, fuksiová či púdrová navyše skvele

podčiarknu letné opálenie. Sandáliky si rozhodne zaslúžia 
doplniť kabelkou v rovnakom vyhotovení.

49,99 €

769-9618 / vel‘. 36-41

31,99 €

969-5687 / kabelka

31,99 €

969-9687 / kabelka

36,99 €
39,99 €

569-5602 / vel‘. 37-40
36,99 €
39,99 €

569-6602 / vel‘. 35-42
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BELLA

GLAM LADY
- Dámska kolekcia -

39,99 €

569-5606 / vel‘. 36-41

39,99 €

569-6606 / vel‘. 36-41

49,99 €

769-6623 / vel‘. 36-41

49,99 €

769-5623 / vel‘. 36-41

44,99 €
49,99 €

769-6624 / vel‘. 36-41

49,99 €

769-5623 / vel‘. 36-41

44,99 €
49,99 €

769-5624 / vel‘. 36-41
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BE NATURE
- Dámska kolekcia-

49,99 €
54,99 €

766-8611 / vel‘. 37-40

49,99 €
54,99 €

766-6610 / vel‘. 35-42

49,99 €

961-3296 / kabelka

54,99 €

763-6603 / vel‘. 35-42

54,99 €

763-3605 / vel‘. 35-42

54,99 €

763-4604 / vel‘. 36-41

54,99 €

763-8608 / vel‘. 35-42

49,99 €
54,99 €

763-2606 / vel‘. 35-42



FRESH STRIPES

K prázdninám jednoducho pruhy patria. A po tých z kolekcie Fresh Stripes 
môže siahnuť skutočne každý. Jemné prúžky dodajú zaujímavý mladistvý detail, 

platforma i pásiky zaistia pohodlné nosenie po celý deň. Ak hľadáte letné
topánky, v ktorých zvládnete celodenné výlety po pamiatkach a zároveň

budete vyzerať dobre, do tejto kolekcie sa zamilujete.

49,99 €

769-6630 / vel‘. 36–42

54,99 €

766-6613 / vel‘. 35–42

54,99 €

766-6612 / vel‘. 36–41

49,99 €

761-8632 / vel‘. 36–42

- Dámska kolekcia -

49,99 €

769-6631 / vel‘. 36–42

39,99 €

961-1298, kabelka



ELEGANT KNIT

Háčkovanie a pletenie je in. A pletenina v kombinácii s podpätkami môže byť 
dokonca neuveriteľne sexy. Ak máte rada boho štyl a zároveň chcete

podčiarknuť svoju ženskosť, kolekcia Elegant knit je skvelá voľba.
Do práce si k nim zvoľte puzdrovú sukňu a ľahkú blúzku, v horúcich letných 

večeroch jemné dievčenské šaty.

54,99 €

759-8633 / vel‘. 36–41

54,99 €

769-6634 / vel‘. 36–41

54,99 €

769-3634 / vel‘. 36–41

54,99 €

769-6633 / vel‘. 36–41

- Dámska kolekcia -

54,99 €

759-8633 / vel‘. 36–41

CHLOE



39,99 €

561-6618 / vel‘. 36-41

29,99 €

569-6615 / vel‘. 36-42

29,99 €

569-1615 / vel‘. 36-41

29,99 €

569-5615 / vel‘. 36-42

39,99 €

969-9688 / batoh

NAME

READY TO GO
- Dámska kolekcia-

ZľAVA

8 €
ZĽAVOVÝ KUPÓN

NA KONCI

KATALÓGU

V street style móde v tejto sezóne jednoznačne víťazia jednoduché,
no pútavé vsuvkové sandále. Sandáliky z kolekcie Ready to Go sme navy-
še doplnili ďalším horúcim trendom tohto leta – perlami. Jednoducho tak 
môžete spojiť pohodlnosť so ženskosťou a kombinovať sandále so šatami

do práce aj s džínsovými šortkami do mesta. Vyskúšate si ich tiež?

39,99 €

561-8615 / vel‘. 36-41

39,99 €

969-6688 / batoh



39,99 €

561-6615 / vel‘. 36-42

39,99 €

561-1618 / vel‘. 36-41

39,99 €

569-8618 / vel‘. 36-42

39,99 €

969-6688 / batoh

39,99 €

569-9618 / vel‘. 36-41

GRETA

39,99 €

969-6688 / batoh

39,99 €

561-8615 / vel‘. 36-41

39,99 €

969-6688 / batoh
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„Hudba je
moja najlepšia

kamarátka“

LENNY

MILUJEM

TOPÁNKY

& som s tým

v pohode

- ROZHOVOR-
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Ty si v Anglicku vyštudo-
vala songwriting, čiže 
pesničkárstvo. Prečo 
si šla vôbec taký odbor 
študovať, keď už si v tom 
čase pesničky skladala?

Chcela som ísť na vysokú školu a iba 
som sa rozhodovala medzi odbor-
mi. Necítila som sa ešte na to vyraziť 
naplno do pracovného života. Po 
druhé, chcela som študovať niekde 
vo svete. Preto som odišla do Ang-
licka. Síce bolo fajn, že už som mala 
prax vo forme koncertov, ale študij-
né roky vôbec neľutujem. Škola mi 
dala veľmi veľa. 

Dá sa pesničkárstvo na-
učiť, alebo na to človek 
skrátka musí mať talent?

Princípy toho, ako zložiť pesničku, 
sa naučiť dajú. Naučiť človeka poro-
zumieť stavbe pesničky a tomu, ako 
sa jednotlivé časti volajú, sa dá. Ale 
nedá sa naučiť cit pre písanie hitov. 
To je určitý typ šiesteho zmyslu, 
ktorý je vzácny. To je skrátka dar 
a len niektorí ľudia majú talent na to 
napísať skvelú vec, ktorá má šancu 
uchytiť sa. 

Skladáš, spievaš a hráš 
na hudobných nástro-
joch. Má to pre teba 
všetko rovnakú váhu, 
alebo je niečo podstat-
né?

Pre mňa sa muzika skladá z troch 
vecí – hry na piane, spevu a sklada-
nia. Úplne najosobnejší je však pre 
mňa spev. Bez toho nemôžem byť. 
Až tak veľmi mi nezáleží na tom, či 
hráme moju vec, alebo prevzatú. Ale 
bez spevu by som byť nemohla. 

Dokážeš si ešte pustiť 
hudbu len ako relax, 
alebo automaticky za-
čneš hodnotiť?

Trošku už na sebe túto pracovnú de-
formáciu pozorujem. Robím to hlav-
ne na koncertoch. V hlave mi chodí, 
prečo toto robí, tu by som to urobila 
inak. Snažím sa to však obmedzovať, 
pretože viem, že to isté si asi hovoria 
ostatní na mojich koncertoch (smeje 
sa).

A svoje pesničky v rádiu 
si užiješ, alebo ich tiež 
v duchu kritizuješ? 

Pokiaľ už je niečo v rádiu, tak som to 
dotiahla do bodu, keď som tú pes-
ničku vypustila do sveta s  čistým 
svedomím. S  väčšinou som teda 
zmierená. Ale určite to neberiem 
na ľahkú váhu. Poznám plno začínaj-
úcich interpretov, ktorí by dali všetko 
za to, aby mali pesničku v rádiu. Stá-
le si to nesmierne vážim. Vždy si ho-
vorím, že v ten istý okamih to spolu 
so mnou počúva možno tisíc ďalších 
ľudí a že sa moja muzika medzi nich 
dostáva. To je veľmi príjemný pocit.

Momentálne chystáš 
pesničky na nový album. 
V akej je to fáze?

Materiál na album už mám pred-
pripravený. Teraz sme vo fáze pro-
dukcie. To znamená, že jednotlivé 
námety obrábame, vymýšľame 
aranžmány a nástroje. 

Ty už oslavuješ úspechy 
aj v Nemecku či Talian-
sku. Čím to je, že sa ob-
vykle českým interpre-
tom v zahraničí veľmi 
nedarí?

Ja si ale myslím, že máme úspeš-
ných českých muzikantov v zahrani-
čí. Len nie sú z toho hlavného prúdu. 
Príkladom je Magdaléna Kožená no-
minovaná na Grammy alebo Tomáš 
Kačo vystupujúci nedávno v Carne-
gie Hall. Sú to však obvykle jazzoví či 
klasickí muzikanti. Čo sa týka popu, 
myslím si, že to môže mať dôvod 
v niečom takom jednoduchom, ako 
je výslovnosť. České deti, ktoré v 
škole preberajú výslovnosť učiteliek, 
majú skrátka český prízvuk. Správ-
ny prízvuk je však prvý predpoklad 
na  to, aby tú hudbu Briti či Ameri-
čania brali. Osobne beriem ako ob-
rovský dar od svojich rodičov, že ma 
dali do anglických škôl. Vďaka tomu 
som mala možnosť do seba anglič-
tinu vsakovať od troch rokov. Myslím 
si, že bez toho by som nebola tam, 
kde dnes som, čo sa týka úspechu 
v cudzine.   

Takže s češtinou sa 
v cudzine uspieť nedá?

Čeština, bohužiaľ, nie je veľmi speva-
vý jazyk. My si to nedokážeme pred-
staviť, ale cudzincom to asi neznie 
veľmi dobre. Čeština je krásny jazyk 
v  literatúre a poézii a milujem ľudí, 
ktorí s ňou vedia pracovať. Napríklad 
Cimrmanov. Myslím si však, že hud-
ba spievaná v  češtine je, bohužiaľ, 
do cudziny takmer neprenosná. 

Speváčka, pianistka a skladateľka Lenny Filipová pred pár rokmi prekvapi-
la nielen Česko, ale celý svet. I keď by pri pohľade na jej dievčenskú vizáž 
poslucháč očakával nesmelý hlások, dcéra gitaristky a speváčky Lenky Fi-
lipovej disponuje nezameniteľným rockovým chraplákom. Vďaka zaujíma-
vému hlasu, talentu na skladanie hitov a perfektnej anglickej výslovnosti 
dobýva Lenny okrem českých hudobných rebríčkov aj nemecké či talianske 
rádiá. Držiteľka ceny Anděl za Objav roka, ktorej debutový album Heart sa 
stal najpredávanejším českým albumom hneď v prvých troch týždňoch, te-
raz chystá nový album. Okrem toho sa stala globálnou tvárou Baťu pre rok 
2018 a vystúpila napríklad na Baťa Fashion Weekende v talianskom Miláne. 

ŠKOLA V ANGLIČ-
TINE BOLA DAR 
OD RODIČOV.



14          leto 2018

Nedávno si podpísala glo-
bálnu zmluvu s nemeckým 
koncernom hudobného 
vydavateľstva Universal 
Music. Už sa tá spolupráca 
v niečom prejavila?

Zatiaľ sme sa na všetkom dohodli. I keď 
ma donútili prekročiť v  niektorých prí-
padoch hranice, nikdy to nebolo na úkor 
mňa samotnej. Veľa interpretov si buď 
nevie obhájiť svoje predstavy, alebo ani 
nedostane ten priestor na hájenie. To sa 

mi tu zatiaľ nestalo. Čo sa týka úspechov 
v  Nemecku, tak je to ešte beh na dlhú 
trať. V apríli mi tam má vyjsť singel. Po-
tom nejaký čas trvá, kým sa trochu zaži-
je. Takže to určite nie je zo dňa na deň a 
ešte to bude určitý proces.

V jednom rozhovore si 
zmieňovala, že si perfek-
cionistka. Dá sa ešte lipnúť 
na detailoch, keď je človek 
pod takým veľkým vydava-
teľstvom?

Perfekcionista som asi stále. Som totiž 
naučená veľa vecí si robiť sama. Nie je 
to tak, že by som si myslela, že si všetko 
urobím najlepšie. Mám však rada, keď si 
môžem sama vybrať fotografa, vizážis-
tku alebo lokácie. Zatiaľ som totiž nena-
šla nikoho, kto by to urobil rýchlejšie a 
lepšie. Až niekoho takého nájdem, tak 
mu to pokojne všetko odovzdám. Po-
stupne sa už takí ľudia objavujú a majú 
moju dôveru. Zároveň však chcem mať 
stále prsty vo všetkom, pretože jedine 
tak udržím autenticitu toho, čo robím. 

Si k sebe veľmi kritická?

Som a snažím sa byť. Niekedy je to však 
zbytočné a až na hranici sebatrýznenia. 
Dvaja ľudia mi niečo skritizujú, desať ich 
to pochváli, ale ja si k  srdcu vezmem 
len tú kritiku a trápim sa tým. Naozaj sa 
na sebe snažím pracovať, ale na druhej 
strane sa snažím netlačiť na pílu. Je mi 
protivná prílišná ambicióznosť. Nikdy 
som nebola typ, ktorý by sa hlásil, dral 
sa dopredu, všade bol prvý. To je mi 
hrozne nesympatické.

Trpíš trémou?

Áno. Mám trému pred každým vystú-
pením.

A máš nejaký rituál, kým 
ideš na pódium?

Snažím sa byť chvíľu v  pokoji a úplne 
sa odstrihujem od elektroniky. To mi 
poradila raz mama (hudobníčka Lenka 
Filipová – pozn. redakcie). Niekde sme 
spolu vystupovali a ona sa ma pýtala, 
prečo pred vystúpením stále riešim 
e-maily a esemesky. V tom momente je 
človek zrazu hlavou úplne niekde inde. 
Obzvlášť, keď sa to týka vzťahov. Člove-
ka to rozhodí. Celý koncert potom pre-
mýšľa nad tým, čo a prečo mu niekto 
napísal. Preto sa snažím vždy upokojiť, 
naladiť sa na vystúpenie, publikum a 
odstrihnúť to ostatné. 

Vnímaš pri vystúpení, čo sa 
deje okolo, alebo si vo svo-
jom vlastnom svete?

Ako kedy. Niekedy ma pohltia emócie a 
som plne v nich. Inokedy však vidím, čo 
sa deje okolo. Vtipné je, že si ľudia mys-
lia, že na nich nie je vidieť. A to je chyba 
(smeje sa). Stane sa, že hrám niečo veľ-
mi precítené, otvorím oči a vidím pána, 
ako zíva. Iného, ako sa dlabe v  nose. 
Takže áno, som schopná vnímať všet-
ko a som schopná počas vystúpenia aj 
premýšľať. Niekedy je totiž lepšie hrať 
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na piane a  nemyslieť na to. Hneď ako 
sa človek veľmi začne sústrediť na to, 
čo hrá, môže sám seba dopliesť. Naj-
krajšie však rozhodne je, keď je človek 
v emócii. 

Je vystupovanie droga?

Áno. Ja to k životu potrebujem. Milujem 
celý ten proces. Že sa niečo, čo ide zo 
mňa, iným ľuďom páči. Že sa vie s tex-
tami stotožniť, nejako sa ich to dotkne, 
že si spievajú moje pesničky. To je pre 
mňa veľmi vzácne a niečo, pre čo ži-
jem. Najkrajší pocit zažívam, keď zídem 
z pódia. Keď schádzam a viem, že som 
ľudí nabila energiou a oni mňa. Sa-
mozrejme, sú akcie, kde sa to nepodarí 
a tá energia sa nevymení, ale na festi-
valoch alebo koncertoch to človek za-
žíva a je to silne návykové. 

Ako vyzerá normálny deň 
hudobníka?

Je to také bohémske. Predtým mi pro-
gram veľmi diktovala škola. Po doštu-
dovaní som si musela vštiepiť disciplí-
nu a naučiť sa veci organizovať. Mám 
rada, keď toho mám veľmi veľa. Keď sa 
program urobí za mňa. Mám napríklad 
fotenie na plagát, potom musím vyriešiť 
grafiku, e-maily, chodím na schôdzky, 
mám skúšku, koncert. Som rada, keď 
som v zhone. Keď mám celý deň voľna 
pred sebou, tak neviem, čo s ním.

A inšpirácia na novú tvor-
bu k tebe prichádza v tom 
zhone? 

Je to rôzne. Techník písania pesničiek 
je niekoľko. Občas sa dohodnem s nie-
kým, kto skladá hudbu, a zavrieme sa 
spolu do štúdia. Inokedy mi to príde 
zhora. Idem napríklad autom, niečo 
vidím alebo počujem a dostanem ná-
pad. Ten si rýchlo nahrám na telefón 
a potom ho rozvíjam. Všeobecne však 
platí to, že čím viac sa v živote deje, tým 
väčšia je inšpirácia.

Čerpáš teda len z vlast-
ných zážitkov, alebo si 
požičiavaš príbehy ostat-
ných?

U mňa je to evolúcia. Tak päť rokov do-
zadu som námety ešte veľmi lovila. Niek-
toré veci som si tak spolovice vymýšľala 
a nebolo to stopercentne autentické. 
Teraz už s tým problém nemám. Za po-
sledné tri roky sa mi život obrátil naruby. 
Takže mám z čoho čerpať. 

Úplne prvú pesničku si 
údajne zložila v jedená-
stich rokoch. O čom bola?

Bola to pôvodne básnička o zajacovi 
a matematike. Matematiku som totiž 
z  duše nenávidela. Bol to taký veselý 
popevok so štyrmi akordmi. 

V pesničke Hell.o spievaš 
o démonoch v hlave. Máš 
démonov vo svojej hlave?

Určite. Myslím si, že tých má azda každý. 
V čase, keď som tú pesničku písala, tak 
som bojovala s očakávaním ostatných. 
Niečo odo mňa chcelo vydavateľstvo, 
niečo očakávali rodičia, niečo fanú-
šikovia. Samozrejme, to chápem, ale 
zároveň som cítila, že chcem ísť svojou 
vlastnou cestou. Potrebovala som sa 
od toho všetkého nejako oslobodiť a 
Hell.o je pomyselná päsť, ktorá tú ba-
riéru prerazila. Bol to jasný signál svetu, 
kade idem. Nakoniec ma to utvrdilo, že 
som sa vydala správnym smerom. 

Prišiel niekedy moment, 
keď si chcela hudobnú 
dráhu vzdať?

Áno. Pred tým, než som začala praco-
vať na albume, tak som mala obdobie 
stagnácie. Začala som pochybovať, 
či som vlastne vôbec taká dobrá. Či si 
nemám otvoriť radšej napríklad kveti-
nárstvo.

A čo ťa z toho dostalo?

Uvedomila som si, že momentálne je 
pre mňa hudba prioritou. Zatiaľ nemám 
deti, takže je pre mňa naozaj dôležitá. 
Symbolizuje tiež určitú životnú istotu. 
Nie je to ako s ľuďmi, s ktorými sa člo-
vek môže rozhádať. Muzika je skrátka 
moja najlepšia kamarátka. Vždy tu je, 
neodvráva (smeje sa). Je to iný svet, 
v ktorom som našla samu seba. Vďaka 
nej som našla sebavedomie. Urobila zo 
mňa lepšieho človeka. Takže by som 
nechcela robiť nič iné. 

V starších rozhovoroch 
často zmieňuješ, že si bola 
také škaredé káčatko a ne-
mala si veľa sebavedomia. 
Zmenil sa teda tvoj pohľad 
na samu seba? 

Určite. Našla som niečo, čo mi to se-
bavedomie prinieslo. U mňa to šlo 
vo vlnách. Bola som veľmi chlapčen-
ský typ. Behala som vonku s chlapcami 
a liezla po stromoch. Vyhovovala mi tá 

chlapčenská voľnosť, divokosť. Neve-
dela som, ako sa baviť s dievčatami. Ako 
sa medzi nimi pohybovať. Mala som 
pocit, že je na mne niečo zlé. Až cez 
hudbu som objavila, kto vlastne som. 

Riešiš teraz pri vystúpeniach 
aj to, čo máš na sebe a ako 
vyzeráš?

Omnoho viac, než keď som s vystupo-
vaním začínala. Predtým som ani nemá-
vala sólové koncerty. Vystupovala som 
hlavne na festivaloch, kde som ešte len 
zbierala publikum. Tam som sa oblieka-
la podľa počasia. Keď bolo pekne, vzala 
som si šortky, tričko a neriešila to. Po-
stupne som však pochopila, že je dobré 
mať nejaký imidž a nejako vyzerať. Na-
vyše ma móda vždy bavila. Skôr však 
na ostatných, než že by som to vedela 
aplikovať na seba. Teraz sa rada nalí-
čim a premýšľam nad tým, čo si obliecť. 
Urobila som si aj z toho malý rituál pred 
koncertom, ktorý ma upokojuje. 

Teraz si sa stala globálnou 
tvárou značky Baťa. Ako to 
do toho všetkého zapadá? 

Mňa oslovilo to, že i  keď robí Baťa 
módne veci, tak to ide do hĺbky. Je to 
rodinná firma, česká firma, udržuje si 
tradície. Zároveň sa jej však s  neuve-
riteľným úspechom podarilo preraziť 
v  zahraničí. Cítim z  toho taký pekný, 
takmer rodinný prístup. Takže je to pre 
mňa ideálna spolupráca.

Je pre teba dôležitý príbeh 
značiek?

Rozhodne. To je to, čo ma zaujme. Prí-
beh pána Baťu sa mi vidí obdivuhodný. 
Páči sa mi, že jeho potomkovia sa sna-
žia všetky jeho hodnoty ďalej dodržia-
vať. Človek k tomu cíti rešpekt. 

Ty máš navyše slabosť pre 
topánky, ak sa nemýlim.

Áno, čím ďalej tým väčšiu. Bohužiaľ 
(smeje sa). Ja som nikdy nechápala to 
nutkanie kupovať si stále nové topánky 
a kabelky. A teraz to mám tiež. Nemô-
žem si pomôcť. Vôbec to nemusia byť 
drahé značkové veci. Koľkokrát je to 
malá kabelka niekde na blšom trhu. 
Ale musím si ju kúpiť, pretože mi hneď 
napadne, že sa mi hodí k  tomu svetru 
a k týmto topánkam.

TEXT_ Zuzana Pospíšilová

Celý rozhovor s Lenny si prečítajte na blog.bata.sk



16          leto 2018

PRE

dievčatá

35,99 €

166-5604 / vel‘. 20–26

39,99 €

361-9612 / vel‘. 31-38

15,99 €

261-5610 / vel‘. 27-32

29,99 €

364-1601 / vel‘. 28-35

15,99 €

429-9600 / vel‘. 33-40

25,99 €

466-1609 / vel‘. 33-40

15,99 €

261-5610 / vel‘. 27-32

19,99 €

261-9612 / vel‘. 27-32

29,99 €

364-1601 / vel‘. 28-35

39,99 €

463-5603 / vel‘. 33-40

19,99 €

261-1211 / vel‘. 27-30

25,99 €

361-1613 / vel‘. 31-38

19,99 €

161-5607 / vel‘. 20-26



15,99 €

419-9615 / vel‘. 33-40

PRE CHLAPCOV

35,99 €

166-9604 / vel‘. 20–26

15,99 €

161-3606 / vel‘. 20–26

15,99 €

261-9609 / vel‘. 27–32

22,99 €
25,99 €

466-9608 / vel‘. 33-40

15,99 €

161-3606 / vel‘. 20-26

15,99 €

261-9609 / vel‘. 27-32

29,99 €

463-9608 / vel‘. 33-40

15,99 €

419-9615 / vel‘. 33-40

22,99 €
25,99 €

466-9608 / vel‘. 33-40

26,99 €
29,99 €

366-9610 / vel‘. 31-38

26,99 €
29,99 €

263-9605 / vel‘. 27-32



29,99 €

569-6615 / vel‘. 36-42

11,99 €

909-0277 / šatka

39,99 €

561-6618 / vel‘. 36-41

49,99 €

566-8648 / vel‘. 35-42

11,99 €

909-0347 / šatka

54,99 €

666-6634 / vel‘. 36-41

39,99 €

661-1614 / vel‘. 36-42
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LAĎTE S LETOM!

Odmeňte sa za celoročnú tvrdú prácu a užite si leto snov.
Či už vyrazíte do sveta, na festivaly, k vode alebo do mesta 

za priateľmi, pribaľte si topánky, ktoré si rýchlo obujete, 
vydržíte v nich celý deň a ešte nimi pozdvihnete akýkoľvek 
outfit. Tohto roku sa nosia pruhy, metalické farby a detaily 
v podobe perličiek, nášiviek a volánov. Hlavne sa však nosí 

čokoľvek, čo do sveta kričí prázdninovú pohodu! 

- INŠPIRÁCIA -

19,99 €

900-0206 / okuliare

11,99€

909-0277 / šatka

49,99 €

761-8632 / vel‘. 36-42

19,99 €

909-0351 / slamák

79,99 €

964-6259 / batoh

54,99 €

666-4633 / vel‘. 36-41

Kompletnú ponuku nájdete na BATA.SK / Baťa klub Vám prináša vždy niečo navyše! leto 2018                          19



119 €

824-6730 / vel‘. 41-46

119 €

824-6733 / vel‘. 41-46

119 €

826-9828 / vel‘. 41-46

119 €

826-4827 / vel‘. 41-46

119 €

826-9827 / vel‘. 41-46

HIGH DRESS
- PÁNSKA KOLEKCIA-

119 €

826-9827 / vel‘. 41-46

119 €

826-4826 / vel‘. 41-46



ALEX

49,99 €

866-8847 / vel‘. 41-46

79,99 €

866-7647 / vel‘. 41-46

49,99 €

866-9849 / vel‘. 40-46

79,99 €

866-9647 / vel‘. 41-46

CITY HUNTER & SUMMER RIDE
- PÁNSKE KOLEKCIE-

44,99 €
49,99 €

866-6848 / vel‘. 40-46

44,99 €
49,99 €

866-4848 / vel‘. 41-46

79,99 €

866-6646 / vel‘. 41-46



Staňte sa členmi
Baťa klubu
a získajte vždy niečo navyše.

Klubové výhody

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

    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

    A tí najvernejší z vás získajú zľavu 20 % na všetky nákupy
 
    Zaregistrujte sa ešte dnes v ktorejkoľvek predajni
    alebo na klub.bata.sk

 

VIP

 €



Platnosť kupónu je od 1. 5. do 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob. Zľavu je 
možné uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. Zľavu 
nie je možné kombinovať s iným typom zliav. Tovar kúpený v tejto akcii je možné 
vymeniť či vrátiť do 30 dní od nákupu.

NA DÁMSKU a Pánsku OBUV

ZNAČKY BATA LIGHT

ZľAVA 8 €

NA Pánsku kolekciU RED LABEL

ZľAVA 8 €

Platnosť kupónu je od 1. 5. do 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob. Zľavu je 
možné uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. Zľavu 
nie je možné kombinovať s iným typom zliav. Tovar kúpený v tejto akcii je možné 
vymeniť či vrátiť do 30 dní od nákupu.

Pre nákup online použite kód: redlabelsk
na DÁMSKU KOLEKCIU

READY TO GO

Platnosť kupónu je od 1. 5. do 30. 6. 2018 alebo do vypredania zásob. Zľavu je 
možné uplatniť v predajniach Baťa na území SR alebo v e-shope bata.sk. Zľavu 
nie je možné kombinovať s iným typom zliav. Tovar kúpený v tejto akcii je možné 
vymeniť či vrátiť do 30 dní od nákupu.

ZľAVA 8 €

Pre nákup online použite kód: readytogosk
(Platí iba na nezľavnený tovar.)

Pre nákup online použite kód: batalightsk
(Platí iba na nezľavnený tovar.)

IDEM S DOBOU.
NAKUPUJEM ONLINE
NA BATA.SK



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 


