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JARNí Jízda  

S BAŤou

+ dárek

slevové kupony 

uvnitř
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799 Kč

541-1602 / vel. 35–41

 Nikol Moravcová
 pro značku Baťa



Letos to bude jízda!

Ačkoliv v ruce držíte teprve první Baťa katalog letošního roku, my už vám můžeme garantovat, že 2018 bude pořádná 
jízda. Mezi našimi předsevzetími totiž zpomalení rozhodně není. Právě naopak. Letošek si hodláme užít opravdu na plný 
plyn. Kromě nových kolekcí vám nabídneme i řadu překvapení, setkání a skvělých akcí u nás i v zahraničí. Druhý ročník 
Bata Fashion Weekendu nás zavede do slunné Itálie, o prázdninách se potkáme již tradičně v naší zóně na Colours of 
Ostrava. K tomu pro vás chystáme řadu dárků a skvělých slev v průběhu celého roku. Už teď jsme začali slevou 250 Kč na 
celou kolekci Atletico, 20 % na lodičky s geniální technologií Insolia, díky které vydržíte v podpatcích celý den, či 20 %  
na elegantní pánskou kolekci Smooth Sailor. Do nového roku tak můžete směle vykročit v botách, které s vámi udrží krok.  
A kdo jiný by s námi měl otevřít rok plný pohybu, barev a zábavy než energetická smršť Nikol Moravcová? Ta nám 
během bláznivého focení stihla popovídat o tom, co dělají celý den blogerky, jak moc ukazuje na sociálních sítích svůj 
skutečný život, a rovnou dala jméno i teniskám z naší divoké kolekce Rule Breaker. 
Takže se pořádně držte, protože vyrážíme!
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE!

Stylové noční 
nakupování
Kupovat si nové boty je zábava. Kupovat si nové
boty v noci je stokrát větší zábava. I proto pro
členy Baťa klubu na jaře chystáme další ročník  
oblíbeného Stylového nočního nakupování nabitého 
slevami, překvapeními a skvělým doprovodným 
programem. Přihlaste se k odběru klubového  
newsletteru, aby vám neutekly podrobnosti.

28.4.–29.4.
BAŤA FASHION WEEKEND
Po úspěšném loňském ročníku Bata Fashion Weekendu bude i letos patřit poslední 
dubnový víkend novým kolekcím, módním přehlídkám, workshopům, soutěžím  
a setkáním. Z Prahy se ale tentokrát přesuneme do evropského srdce módy – Milána. 
Tak ciao a těšíme se na viděnou v Palazzo Mezzanotte! 

Oslavte MDŽ s Baťou
Začátek března se u Bati ponese ve znamení 
žen a ženskosti. Příslušnost k něžnému pohlaví 
můžete oslavit třeba novou jarní kabelkou se 
skvělou slevou.

POTKÁME SE NA COLOURS
Ačkoliv detaily ještě ladíme, už teď vám můžeme prozradit 
datum dalšího ročníku festivalu Colours of Ostrava,  
kde nebude chybět ani naše kreativní zóna. Do diáře  
si zapište 18. až 21. července a začněte se těšit. Chystáme 
pro vás zábavné workshopy, speciální limitované edice  
i známé tváře, se kterými se můžete v  naší zóně  
potkat a seznámit.  



799 Kč

539-6600 / vel. 36–41

799 Kč

539-2600 / vel. 36–41

799 Kč

961-6264

699 Kč

541-6601 / vel. 35–42
799 Kč

549-1604 / vel. 36–41

799 Kč

541-6600 / vel. 36–41

799 Kč

541-9602 / vel. 35–41
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-dámská kolekce-

NORTHSTAR 
RULE BReAKER

Odvažte se jít letos svou vlastní cestou. Bavte se, cestujte, 
poznávejte. Skvělou společnost vám u toho budou dělat  
tenisky z kolekce Rule Breaker, která je všechno, jen ne 

všední. Cvočky, výšivky, květiny, hvězdy jsme zkombinovali 
s příjemnými materiály a ještě příjemnější cenou.  

Skvěle se hodí k úzkým džínům, dlouhé sukni  
a jakémukoliv dobrodružství.

799 Kč

541-1602 / vel. 35–41

799 Kč

539-6600 / vel. 36–41

999 Kč

961-6923

799 Kč

549-5604 / vel. 35–41

nikol
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MATKA ROKU
    & JSEM S TÍM V POHODĚ

OLIVIA

1799 Kč

596-4686 / vel. 36–41
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Jemné barvy a něžné květinové výšivky. Nic neohlašuje jaro tak vkusně 
jako kozačky z kolekce Romantic Touch. Skvěle se hodí k džínovině  

i pleteným kouskům. Pokud tedy boty zkombinujete s lehkým svetříkem 
a džínovou bundou, můžete směle vyrazit na víkendové trhy  

nebo příjemnou jarní procházku městským parkem.

2399 Kč

596-2687 / vel. 36–42

2399 Kč

596-4687 / vel. 37–40

-KOLEKCE-

Romantic TOUCH

1799 Kč

596-2685 / vel. 36–42

1999 Kč

696-2655 / vel. 36–42

1799 Kč

596-2686 / vel. 36–42

1799 Kč

596-3685 / vel. 36–41

1799 Kč

596-4686 / vel. 36–41

1999 Kč

696-4655 / vel. 36–41

999 Kč

969-3686

999 Kč

969-4686
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-KOLEKCE-

Smooth Sailor

Pokud proplouváte životem s lehkostí, chybět by 
vám neměly lehké kvalitní a nadčasové boty  
z kolekce Smooth Sailor. Velurové polobotky 

v béžové, šedé či tmavě modré se skvěle hodí  
ke kratšímu jarnímu kabátu či sportovnímu saku. 

Snadno tak docílíte ležérní elegance.

1599 Kč

823-2619 / vel. 40–46

1599 Kč

823-9619 / vel. 40–46

1399 Kč

823-9600 / vel. 40–46

1399 Kč

823-9616 / vel. 40–46

1399 Kč

823-8616 / vel. 40–46

1399 Kč

823-2600 / vel. 40–46

Sleva 20 % 
na kolekci 

SMOOTH 
SAILOR

CHRISTOPHER

1469 Kč
1599 Kč

823-8620 / vel. 41–46

1469 Kč
1599 Kč

823-2621 / vel. 41–46

1599 Kč

823-2619 / vel. 40–46
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BACK IN TOWN

Až roztaje poslední sníh, odhoďte teplé svetry a pohorky a proměňte se 
v městského elegána v kolekci Back in Town. Kvalitní polobotky v koňakové 
či námořnické modři skvěle doplní pánské chino kalhoty a lehké sako. Outfit 

využijete pro běžný den v práci i odpolední schůzky ve městě.

2399 Kč

826-7857 / vel. 41–46

1799 Kč

824-6758 / vel. 40–46

1799 Kč

826-3758 / vel. 40–46

1999 Kč

826-9810 / vel. 40–48

1999 Kč

826-3812 / vel. 40–46

-KOLEKCE-

1999 Kč

826-3808 / vel. 40–46
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ART SNEAKERS

Pokud se ve vás ukrývá duše umělkyně a nenecháte si ujít žádný nový  
komiks, pak budou Art Sneakers vaše srdeční záležitost. Hravými, a přesto  
minimalistickými teniskami zaujmete na první pohled. Hodit se vám budou 

k mikinovým šatům i kožené bundě a skinny džínům. 

1999 Kč

596-1692 / vel. 36–41

1799 Kč

546-5616 / vel. 36–41

1799 Kč

546-1616 / vel. 36–41

1599 Kč

536-1608 / vel. 36–41

-KOLEKCE-

1599 Kč

536-2608 / vel. 36–41
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LASER shape

Dokonalý styling tkví v detailu. Byznysový outfit proto letos  
nezapomeňte doplnit o trendy boty zdobené laserem. Originální  

lodičky a mokasíny z kolekce Laser Shape jsou ozvláštněny  
perforovanými motivy a hodí se k přísnému  

kalhotovému kostýmu i k něžným  
volánovým šatům. 

1399 Kč

526-1659 / vel. 36–41
799 Kč

961-1852

1599 Kč

726-5654 / vel. 36–41

1399 Kč

524-6659 / vel. 35–42

1399 Kč

523-5659 / vel. 36–41

1599 Kč

724-6660 / vel. 35–42

-KOLEKCE-
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NÁLADOVÁ
    & JSEM S TÍM V POHODĚ

MIRANDA

1599 Kč

516-5619 / vel. 35–41
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Pokud milujete jednoduchost a eleganci, pak by vám neměly chybět 
boty z nové kolekce City Girl. Stylové mokasínky v jemných barvách 

jsou doplněny o zajímavé detaily a skvěle hodí ke kratším  
společenským kalhotám a saku do práce i k džínům a prošívané  

bundičce na jarní vycházky městem. 

-kolekce-

city girl

1269 Kč
1399 Kč

516-6620 / vel. 35–41

1269 Kč
1399 Kč

516-5620 / vel. 36–41

1669 Kč
1799 Kč

516-3616 / vel. 36–41

1669 Kč
1799 Kč

516-1617 / vel. 36–41

1199 Kč

511-5610 / vel. 36–42

999 Kč

511-1609 / vel. 36–42

799 Kč

961-1852 

1199 Kč

511-6610 / vel. 36–42

1599 Kč

516-5619 / vel. 35–41

799 Kč

961-9852

999 Kč

511-8609 / vel. 36–42

1599 Kč

516-6619 / vel. 35–41

919 Kč
999 Kč

961-2844

919 Kč
999 Kč

961-6844
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Nechci nikoho 
kopírovat. 

Raději tvořím 
vlastní pravidla

NIKOL 
MORAVCOVÁ

Jsem 

ztřeštěná

& jsem s tím 

v pohodě
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Jak vypadá pracovní 
týden profesionální 
blogerky? 
Popravdě týden na práci a volno ne- 
dělím. Pracuju totiž 24/7. Ačkoliv se 
to řadě lidí nezdá, je to práce na 
plný úvazek, která vlastně nikdy 
nekončí. Můj osobní život je velice 
úzce propojený s mým profesním 
životem, takže pracuju neustále. I na 
dovolené.

A jak tedy vypadá 
běžný den?

Vstávám kolem desáté, protože cho- 
dím spát později. V  noci mám totiž 
největší klid na psaní článků nebo 
na svého přítele. Toho dopoledne 
obvykle vyprovodím do práce nebo 
jdeme na společnou snídani. Pak vy-
řizuju e-maily. V poledne jdu cvičit.  
A odpoledne mě většinou čeka-
jí schůzky nebo absolvuju nějaký 
zkrášlovací proces, což je vlastně 
také součástí mojí práce. Chápu, že 
to může vypadat, že nic jiného ne-
dělám. Běžné schůzky, kde řeším 
marketingové strategie, spolupráce 
a podobné věci, totiž nenatáčím. Na- 
víc s holkami z Bloges Robes v pod- 
statě každý týden fotíme a hodně 
cestujeme. 

Vyhovuje ti mít kolegyně?

Je skvělé, že můžu řadu věcí sdílet 
se svými nejlepšími kamarádkami. 
I po pěti letech spolupráce jsme si 
zůstaly blízké. Nově mám taky asi-
stentku, která mi hrozně pomáhá. 
Vyřizuje za mě e-maily , posílám 
ji na schůzky, když jsem třeba na 
natáčení nebo focení. Stíhám toho 
teď mnohem víc.  

 Jako hlavní pracovní  
nástroj využíváš  
sociální sítě, a musíš  
je tedy perfektně  
ovládat. Kde se to učíš? 

Paradox je, že dělám workshopy  
a školení, jak pracovat se sociálními 
sítěmi. Dokonce se ozvaly značky,  
které chtěly, abych to naučila jejich 
zaměstnance. Kde jsem se to ale na- 
učila já? To je dobrá otázka. Studo- 
vala jsem marketing na střední i vy-
soké škole, a i když se to nezdá, tak 
těch sedm let studia mi hodně dalo. 
Využívám znalosti a zkušenosti na-
sbírané časem. Většinu věcí jsem se 
ale stejně naučila metodou pokusu 
a omylu. A že těch omylů bylo.

Takže nesleduješ  
nikoho ve světě a nesnažíš 
se třeba aplikovat věci, 
které fungují slavným 
blogerkám?

Ono je hrozně jednoduché něco zko- 
pírovat. Já se ale od začátku snažila 
prosadit vlastní nápady a intuici. Za-
cílily jsme hodně na české publi-
kum, píšeme i vyslovujeme náš blog  
Bloges Robes česky, neděláme tak- 
zvané „giveaways“ (rozdávání pro-
pagačních materiálů – pozn. re-
dakce), ale úplně obyčejné soutěže. 
Náš trh je natolik specifický, že je 
potřeba vytvářet si vlastní pravidla.  

Je na tvém blogu  
a Instagramu jen to, co 
se ti děje, nebo se musíš 
do některých věcí nutit, 
abys tam měla co dát?

Můj Instagram je vlastně takový de- 
ník mého života. Každý den přidá- 
vám jednu fotku a točím krátká videa.  
Dřív to bylo tak, že jsem jela na hory 

a vyfotila se, jak jezdím na snowbo-
ardu. Teď už jedu kolikrát na hory 
hlavně proto, abych tam vyfotila 
outfit z aktuální kolekce, nové auto, 
vybavení nebo dám tip na ubytová-
ní či restauraci. Není to ale tak, že 
bych vyvíjela tlak na to, abych za 
každou cenu někam jela. Přichází to 
přirozeně. Pro mě je nejdůležitější, 
aby obsah, který tvořím, byl pořád 
autentický. Musí to bavit mě i lidi, 
kteří mě sledují.

Opravdu ale žiješ tak, jak 
to vidíme na sociálních 
sítích? 

Dávám si dobrý pozor, abych sdí-
lela jen věci, které chci a které mě 
samotnou baví. I proto spolupracu-
ji pouze se značkami, které mám 
ráda. Nikdy jsem blog nedělala pri- 
márně pro peníze. Myslím si, že kdy- 
bychom něco hrály a tvrdily něco 
jen proto, že si nás někdo zaplatil, 
lidi to poznají. Jedinkrát jsme tuhle 
chybu udělaly a kývly na spoluprá-
ci se značkou, jejíž produkty se pak 
ukázaly jako ne moc kvalitní, a vznikl 
problém. Nechtěla jsem spojovat 
svoje jméno s něčím, čemu nevěřím.

Jsi v osobním a pracovním 
životě pořád ta stejná 
Nikol? Nebo máš určitou 
pracovní masku?

Nemůžu mít žádné alter ego. Při ta-
kovém veřejném sdílení si ani nejde 

Večírky s celebritami, spolupráce se známými značkami, dárky. Život zná-
mých blogerek a takzvaných influencerů vypadá na první pohled jako 
pohádka. Moderátorka, herečka a především blogerka Nikol Moravcová, 
která se svými dvěma kamarádkami už pět let píše lifestylový blog Bloges 
Robes o módě, cestování a životě, ale upozorňuje, že pracuje v podstatě  
pořád. Navíc pod neustálým dohledem fanoušků, kterých má jen na  
Instagramu přes 78 tisíc. Cítí kvůli tomu velkou zodpovědnost a nikdy by 
tak prý nedoporučila něco, co sama nepoužívá. Tvrdí, že sociální sítě 
ukazují její skutečný život a povahu. Se svými problémy se na nich ale ne-
svěřuje. 

Kdybychom 
něco hrály, 
lidé to poznají.
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hrát na někoho jiného. Taková, jaká jsem 
na sociálních sítích, jsem i normálně.  
Lidé se mě samozřejmě ptají, jestli  
svůj život neukazuju lepší, než je. Jestli  
netvořím nějakou iluzi. Moje fotky na  
Instagramu jsou pozitivní a chovám se  
ztřeštěně. Mám pořád „sluníčkové“ 
příspěvky a barevné filtry. Možná pro-
to občas někoho napadne, že je to fa-
lešné. Já si ale myslím, že ostatní mají 
svých problémů dost a nepotřebují ře- 
šit ještě moje. Takže se snažím lidem  

připomínat to pozitivní v nich samot- 
ných. Když mají špatný den, tak je moje 
příspěvky třeba pobaví nebo namo-
tivují něco změnit. 

Takže sama nikdy nesdílíš, 
že máš den nanic? 

Jednou jsem publikovala svou ubre- 
čenou fotku. Seděla jsem v  Holešovi-
cích v  porouchaném autě, neměla 
jsem zrovna žádné bydlení, řešila jsem 
problémy s  bývalým přítelem. Prostě 

všechno špatně. Byla jsem tehdy hroz-
ně nešťastná a rozhodla jsem se to 
sdílet. Lidé mě sice podpořili a snažili 
se mě povzbudit. Bylo z  toho ale cítit, 
že na to vlastně nejsou úplně zvědaví. 
Navíc nejsem zvyklá sdílet problémy 
ani se svými přáteli. Vždycky se snažím 
se vším vypořádat sama a nezatěžovat 
tím někoho dalšího.

Odhadneš předem,  
Jak budou lidé na 
příspěvky reagovat?

Většinou, když dám fotku s mým klu-
kem, tak to funguje skvěle. Ale už to 
upadá, lidi si asi zvykli. (směje se) Tře-
ba fotky z cest a z přírody mi přinášejí 
nové followery (sledující na Instagra-
mu – pozn. redakce). Cestování lidi na 
mém profilu pořád zajímá a hodně na 
něj reagují. Samozřejmě také sleduju 
statistiky a snažím se publikovat ve 
vhodných dnech a časech. 

Jak dlouho trvá, než něco 
vypustíš na sociální sítě?

Pokud se bavíme třeba o fotce na Insta- 
gram, tak klidně dvě, tři hodiny. Prvně 
musím najít to nejzajímavější z celého 
dne. Správný úhel, světlo, obsah, for-
mu. Pak tak hodinu trvá, než fotku upra- 
vím a vymyslím popisek. Všechno  
dělám v mobilu. Není se pak čemu divit, 
že mám v telefonu okolo sedmdesáti 
tisíc fotek za rok. 

Používáš opravdu věci,  
které lidem ukazuješ?

Zásadně. Mám pocit, že pokud něco 
ostatním doporučuju, tak za to nesu 
jistou zodpovědnost. Jsme takoví pro- 
středníci mezi zákazníkem a značkou 
a vidím, že mnohdy umíme změnit vní- 
mání produktů, značek v  očích lidí. 
Což je velmi zavazující. Takže ano, po-
užívám všechno, co propaguju a s čím 
jsem spokojená.

 Jak vnímá tvůj online život 
rodina? Nevadí jim být toho 
součástí?

Oba rodiče jsou dost extrovertní, tak-
že spolu ze srandy soutěží, kterého  
z nich pozná víc lidí. Ale jinak to nijak 
neprožívají. Taky jsem si všimla, že když 
přijedu k našim za mladší sestrou, tak 
je vždycky pečlivě namalovaná. Pta-
la jsem se jí, proč to dělá, když jsme 
doma. A ona, že už mě zná. Že to budu 
určitě natáčet a uvidí to všichni její 

2599 Kč

793-5612 / vel. 37–40

JESSICA
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spolužáci. (směje se) Největší změna je 
to ale asi pro mého snoubence, který 
nic takového doteď nezažil a stále se cí- 
tí mnohem lépe za objektivem než v hle- 
dáčku. 

A zvládá to dobře? 

On mě přijal kompletně. Takovou, jaká 
jsem. I s tím, jaký život, omezení i výho-
dy to obnáší.  Samozřejmě ho to pořád 
umí překvapit, ale naštěstí jsou na nás 
lidé většinou hrozně milí. Obvykle se 
chtějí vyfotit a přítel je ten, kdo se hned 
postaví za foťák. Bere to velmi zodpo-
vědně a vážně. Někdy víc než já. Připo-
mene mi, že mám schůzku, že nemám 
fotku na Instagramu nebo mi zaplatí 
pojištění na auto. 

Letos v létě se budeš vdávat. 
Přemýšlíš o rodině a o tom, 
co bude dál?

Tím, že jsem řekla ano na žádost o ruku,  
řekla jsem ano i všem těmto změnám.  
Do té doby jsem to neřešila a tvrdila 
jsem, že dítě ani svatbu zatím nechci. 
Na prvním místě jsem měla cestování. 
Teď je to partner a naše budoucnost. 
A vidím, jak je třeba složité cestovat 
s dětmi. Ale je mi jasné, že třeba na fes- 
tival Burning Man, kde plánujeme líbán- 
ky, se asi podíváme naposledy. Člověk 
musí být s dítětem zodpovědnější a do 
některých věcí už nepůjdu.  

Mrzí tě to?

Mám takový pomyslný seznam, kde si  
odškrtávám věci, které jsem chtěla  
v životě zkusit. Třeba paragliding, sur- 
fovat, potápět se s delfíny, různé ex- 
trémní sporty. Všechny ty věci jsem si  
postupně do třicátých narozenin splni- 
la. Nemám pocit, že bych si neužila. 
Navíc kolem sebe vidím spoustu kama- 
rádek, které jsou matky, ale jsou úplně 
v pohodě a život jim to zásadně ne-
změnilo. Můj Karol tvrdí, že jsem ve vý-
hodě, protože jsem zvyklá dělat plno 
věcí najednou. Větší šok to musí být 
pro ženy, které se do té doby soustře-
dily na jedinou věc. Přítel navíc nabídl, 
že by šel na mateřskou, kdyby bylo 
potřeba. S mou prací se to ale dá vše 
skloubit.

Dá se blogerstvím  
v Česku uživit?

Po pěti letech v této branži můžu ko-
nečně říct, že ano. Mám poměrně nízké 

náklady i nároky. Jsem vlastně docela 
šetřilka. (směje se) Nepotřebuju jezdit 
drahým autem ani chodit do michelin-
ských restaurací. Dost nám pomohlo, 
že se klienti naučili platit a ostatní 
blogerky už také znají cenu za fotku na  
Instagramu nebo na blogu. Naše práce  
je vnímána stejně jako inzerce v časo- 
pise a jako něco, co je potřeba re-
gulérně zaplatit. Živím se navíc i mode-
rováním a hraním.

Dostáváš všechno,  
co chceš?

Teď už tak nějak ano, ale já toho moc 
nechci. Před třemi lety jsem se třeba 
rozhodla jet na Burning Man. Je to 
legendární festival v  nevadské poušti 
a pro spoustu lidí je to celoživotní sen.  
Utratila jsem za to tehdy všechny pe-
níze. Rok jsem pak neměla doma ani 
pohovku. Nikdy jsem toho ale nelito-
vala. Není to tak, že mám všechno, co 
chci. I já musím dělat občas kompromi- 
sy, ale nestrádám. 

Když se ti něco líbí, myslíš 
prvně na spolupráci,  
než by sis to koupila?

Téměř vždycky. A většinou to i dopad- 
ne. Dřív jsme dokonce označily něja-
kou společnost a doufaly, že si nás 
všimnou. (směje se) Zatím jsem ale 
osobně nikoho neoslovila s  nabídkou 
spolupráce jako první. Měla jsem štěstí 
a vždycky si mohla vybrat. Teď už mu-
sím nabídky dokonce odmítat.

A proč ses rozhodla pro 
spolupráci s Baťou?

Hrozně ráda podporuju české značky, 
které jsou lokální a mají svojí tradici. 
Navíc miluju boty. Já jsem regulérní 
botomanka. Má to i praktický aspekt, 
protože musím nějak vypadat, když 
chodím na schůzky. Musím mít upra-
vené nehty, být načesaná a táta mě 
naučil, že je zásadní mít čisté boty. 
Jenže jsem docela líná udržovat boty 
čisté a je pro mě tudíž jednodušší mít 
víc párů. Zároveň se snažím ukazovat 
fanouškům pořád nové kolekce, outfity  
a inspirace, takže i kvůli tomu si pořizuju  
stále nové boty. Staré ale prodávám 
na Bloges marketech. Co se neprodá, 
dáváme do dětských domovů.

Moderuješ, píšeš, fotíš,  
zpíváš. Je něco,  
co ti opravdu nejde?

Jestli něco vážně neumím, tak je to 
vaření. Vařím hrozně ráda, ale nikomu 
to nechutná. Když jsem poprvé uvařila 
svému snoubenci, tak jsem ho přiotrá-
vila. Dva dny mu bylo špatně. (směje se)

Takže blog o vaření  
neplánuješ?

No, možná by to bylo dost zábavné. 

Přemýšlela jsi někdy nad 
tím, co bys dělala, kdyby 
tahle kariéra nevyšla?

Rozhodně vím, že bych nevydržela ni-
kde sedět od osmi do pěti. Původně 
jsem se chtěla věnovat herectví, ale po 
pár filmech si musím přiznat, že ne-
mám tak úplně talent ani trénovanou 
paměť na texty. Zahraju třeba v rekla- 
mě, ale na celovečerní filmy bych si už 
asi netroufla. I když jsem natočila první 
český 3D film po boku Karla Rodena  
a Lucie Bílé. Myslím si, že bych se spíš 
věnovala reklamnímu herectví nebo 
bych třeba moderovala v  televizi, což 
mě vždycky docela bavilo.

A pokud někdo zvažuje  
kariéru blogera,  
co bys mu poradila?

Po těch letech vím jediné. Nejdůležitější 
je autentičnost. Lidé musí věřit tomu, 
co propagujete, nosíte, jíte, zkoušíte,  
a musí být schopní se s danou bloger-
kou ztotožnit. Pokud si zakládáš blog,  
protože chceš světu něco sdělit, tak 
s tím problém mít nebudeš. Pokud ho 
zakládáš, abys na tom vydělal, tak to 
bude hned poznat. Další pravidlo, kte-
ré se mi osvědčilo, je být s fanoušky 
na stejné úrovni. Chci být jejich kama- 
rádka. Netoužím po tom, aby ke mně 
vzhlíželi a měli pocit, že jsem jim nějak 
nadřazená. Některé blogerky ukazují 
produkty a život, který si nikdo z jejich 
čtenářů nemůže dovolit. To nechápu. 
Nebudu lidi obelhávát. Vím, že lidé, kte- 
ří nás čtou a sledují, jsou na to dost 
chytří a já si jich vážím. Každého z nich.

TEXT_ Zuzana Pospíšilová
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-technologie-

POWER XoRise GENESIS

-technologie-

PLETENÝCH SVRŠKů

1199 Kč

509-2852 / vel. 36–41
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Plnit letošní předsevzetí bude mnohem snazší díky obuvi xorise genesis. 
Pružná a lehká pěna xorise zkombinovaná s neotřelým designem dělá 
z bot ideálního parťáka do fitka i při pobíhání ze schůzky na schůzku. 
Dynamická mezipodešev totiž nejen skvěle utlumí nárazy při došlapu, 

ale sama se aktivně navrací do původního stavu. Takže vydržíte  
v pohybu mnohem déle. 

Pletené svršky na sportovní obuvi jsou ideální volbou na jaro. Kromě atraktivního  
designu se totiž vyznačují lehkostí a prodyšností. Bezešvý úplet z jednoho kusu navíc 

skvěle sedí na noze a nabízí tak pohodlí i potřebnou oporu. Boty s pleteninou jdou  
dohromady s džíny i legínami a odvážíme se tvrdit, že budou letos nutností všech  

pánských i dámských botníků. 

-technologie-

POWER XoRise GENESIS

-technologie-

PLETENÝCH SVRŠKů

1199 Kč

509-2852 / vel. 36–41

1199 Kč

509-3852 / vel. 36–41

999 Kč

509-6211 / vel. 36–41

999 Kč

509-5211 / vel. 36–41

999 Kč

509-2217 / vel. 36–41

1199 Kč

809-9852 / vel. 41–46

999 Kč

509-0211 / vel. 36–41

999 Kč

509-8217 / vel. 36–41

999 Kč

809-2211 / vel. 41–46

999 Kč

809-6211 / vel. 41–46

999 Kč

809-9217 / vel. 41–46



20          jaro 2018

499 Kč

221-5605 / vel. 27–32

KLUCI
jaro

399 Kč

111-9626 / vel. 20–26

799 Kč

113-9603 / vel. 20–26

599 Kč

411-2102 / vel. 31–39

499 Kč

211-2102/ vel. 27–32

599 Kč

211-9217 / vel. 27–32

599 Kč

211-9218 / vel. 27–32

499 Kč

111-2625 / vel. 20–26

499 Kč

111-9625 / vel. 20–26

519 Kč
599 Kč

119-9600 / vel. 20–26

519 Kč
599 Kč

411-9609 / vel. 33–40

519 Kč
599 Kč

411-4609 / vel. 33–40



599 Kč

329-9348 / vel. 31–38

599 Kč

129-5602 / vel. 20–26

599 Kč

221-5215 / vel. 27–32

499 Kč

221-1216 / vel. 27–32

HOLKY
jaro499 Kč

121-2619 / vel. 20–26

499 Kč

121-9619 / vel. 20–26

499 Kč

221-5194 / vel. 27–32

599 Kč

221-9215 / vel. 27–32
1469 Kč
1599 Kč

326-5606 / vel. 33–39

 
1599 Kč

326-5605 / vel. 33–39

619 Kč
699 Kč

326-9602 / vel. 31–38



atletico

V žádném pánském botníku by neměly chybět 
nadčasové streetové tenisky, které můžete obout 

v podstatě k čemukoliv. Minimalistické Atletico jsou 
navíc tak pohodlné, že je nebudete chtít vyzout.

1399 Kč

803-7850 / vel. 41–46

1399 Kč

803-9850 / vel. 41–46

1399 Kč

803-3850 / vel. 41–46

1399 Kč

804-9850 / vel. 41–46

1399 Kč

804-3850 / vel. 41–46

250 Kč Sleva 
na kolekci 
ATLETICO.

Slevový kupon 
na protější straně.

-značka-



20%SLEVA
na obuv značky insolia

20%SLEVA

na kolekci pánských bot 
SMOOTH SAILOR

Platnost kupónu je od 1. 2. do 23. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné uplatnit  
v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není možné kombinovat  
s jiným typem slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 30 dnů 
od nákupu. 

Platnost kupónu je od 1. 2. do 23. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné uplatnit  
v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není možné kombinovat  
s jiným typem slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 30 dnů 
od nákupu. 

sleva 250 Kč

NA ZBOŽÍ značky ATLETICO

Platnost kupónu je od 1. 2. do 23. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevu je možné uplatnit  
v prodejnách Baťa na území ČR nebo na e-shopu bata.cz. Slevu není možné kombinovat  
s jiným typem slev. Zboží zakoupené v této akci je možné vyměnit či vrátit do 30 dnů 
od nákupu. 

Základní sestava - přehled
Id Kód

441426020180000001

8.1.2018 15:22:20 Strana 1

Základní sestava - přehled
Id Kód

441435020180000001

8.1.2018 15:23:06 Strana 1

Základní sestava - přehled
Id Kód

441435120180000001

8.1.2018 15:23:47 Strana 1

pro nákup online použijte kód: atletico250
(Platí pouze na nezlevněné zboží.)

pro nákup online použijte kód: 20insoliacz
pro nákup online použijte kód: sailor20cz

Pro členy
Baťa klubu
vždy něco navíc.

Klubové výhody

    Klubové ceny
    nejlepší kousky z nové kolekce za zvýhodněnou cenu

   Poukázky za nákupy
    sbírejte body a získejte poukázky v hodnotě až 2 600 Kč

   Exkluzivní akce a slevy
    odebírejte klubový newsletter a dozvíte se více

    Sezona pro sbírání bodů skončí 3. dubna 2018,
    nakupte a získejte poukázku.

 

 



www.bata.cz

Nakupujte také ONLINE!

Zboží můžete do 30 dnů bezplatně vrátit  
či vyměnit v kterékoliv prodejně.

DOPRAVA ZDARMA při nákupu nad 499 Kč.

kontakt@bata.cz | zákaznický servis: +420 577 685 277


