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1199 Kč

769-5618 / vel. 36–41



VYLAĎTE SE NA LÉTO

Nadcházející měsíce u Bati spojuje písmenko L. Ponesou se totiž v duchu LÉTA a prázdninové pohody. Novou tváří značky 
Baťa se stala krásná a charismatická zpěvačka LENNY a překvapení, která pro vás v následujících týdnech chystáme, 
se vám zaručeně budou LÍBIT. K uvolněné letní náladě vám budou skvěle LADIT rozvlněné LODIČKY z kolekce Summer 
Waves, kterým dala Lenny jméno. LICHOTEK si užijete i v botách z kolekcí Ready to Go a Bata Light, které díky přibale-
ným kupónům pořídíte za velmi LÁKAVÉ ceny. LEGRACE, skvělého programu a zajímavých setkání si užijete v kreativní 
zóně na festivalu Colours of Ostrava a řadě dalších akcí, které pro vás chystáme. Prostě LEPŠÍ už to ani být nemůže.

Letošní léto u Bati bude LÁSKA.

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE!

FESTIVALOVÁ HOREČKA

Ještě než naplno vypukne festivalová sezóna, potkáme
se v červnu na Baťa Festival Fever. Stejně jako vloni
představíme během akce spolupráci s Colours of Ostrava
a exkluzivní festivalovou kolekci. Kromě toho budou 
návštěvníci moci zakusit trochu z festivalové atmosféry 
v rámci našeho bohatého doprovodného programu. 
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18.–21.7. 2018
BAŤA JEDE NA COLOURS OF OSTRAVA

Už od loňska máme v diářích vyznačeno 18.–21. července a doufáme, že vy taky! 
Jedeme totiž na festival Colours of Ostrava a nemůžeme se dočkat. Potkáme se 
v Baťa kreativní zóně, která bude letos ještě vyladěnější než vloni. Užívat si festi-
valové pohody s námi budou i Lenny a holky z Bloges Robes. Vyrobíte si krásné 
doplňky, a ještě se vyfotíte v bláznivém fotokoutku.  

LÉTO U BATI

Nezapomeňte se u Bati zastavit v květnu a v červnu. V českých i slo-
venských prodejnách na vás totiž čeká řada akcí a překvapení. Třeba
v květnu si budete moci zahrát na Popelku. Pokud vám padnou ztrace-
né střevíčky, dostanete pohádkové slevy. Kreativními dílničkami osla-
víme první červnový pátek v pražském Flagshipstoru na Václavském 
náměstí Den dětí a na pány čekají krásné dárky na Den otců. Příchod 
prázdnin pak ve stejné prodejně uvítáme akcí 1+1 zdarma při nákupu 
dětské značky Coqui, řadou soutěží a focením s žabákem Coqui.
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LENNY

1199 Kč

566-8632 / vel. 35–42

1199 Kč

769-5618 / vel.36-41

1199 Kč

769-9620 / vel. 36-41

1199 Kč

769-5619 / vel. 35-42

1199 Kč

769-6619 / vel. 36-41

1199 Kč

566-5632 / vel. 36-41



-dámská kolekce-

SUMMER WAVES

Svezte se na letní vlně hravé elegance.
Kolekce Summer Waves je inspirována nejnovějším

světovým trendem Ruffles. Páskové boty v neokoukaných 
barvách využívají materiál s vlnkovým efektem a spojují 

romantickou náladu s rozehraným sebevědomým lookem. 
Smaragdová, fuchsiová či pudrová navíc skvěle podtrhnou 

letní opálení. Sandálky si rozhodně zaslouží doplnit
kabelkou ve stejném provedení. 

1199 Kč

769-9618 / vel. 36-41

799 Kč

969-5687 / psaníčko

799 Kč

969-9687 / psaníčko

919 Kč
999 Kč

569-5602 / vel. 37-40
919 Kč
999 Kč

569-6602 / vel. 35-42
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BELLA

GLAM LADY
- DÁMSKÁ KOLEKCE -

999 Kč

569-5606 / vel. 36-41

999 Kč

569-6606 / vel. 36-41

1199 Kč

769-6623 / vel. 36-41

1199 Kč

769-5623 / vel. 36-41

1069 Kč
1199 Kč

769-6624 / vel. 36-41

1199 Kč

769-5623 / vel. 36-41

1069 Kč
1199 Kč

769-5624 / vel. 36-41
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BE NATURE
- DÁMSKÁ KOLEKCE-

1199 Kč

961-3296 / kabelka

1399 Kč

763-6603 / vel. 35-42

1399 Kč

763-3605 / vel. 35-42

1399 Kč

763-4604 / vel. 36-41

1399 Kč

763-8608 / vel. 35-42

1269 Kč
1399 Kč

763-2606 / vel. 35-42

1269 Kč
1399 Kč

766-8611 / vel. 37-40

1269 Kč
1399 Kč

766-6610 / vel. 35-42



FRESH STRIPES

K prázdninám prostě pruhy patří. A po těch z kolekce Fresh Stripes může sáhnout 
opravdu každý. Jemné proužky dodají zajímavý mladistvý detail, platforma

i pásky zajistí pohodlné nošení celý den. Pokud hledáte letní boty,
ve kterých zvládnete celodenní výlety po památkách, a zároveň budete

vypadat dobře, tuto kolekci si zamilujete.

1199 Kč

769-6630 / vel. 36–42

1399 Kč

766-6613 / vel. 35–42

1399 Kč

766-6612 / vel. 36–41

1199 Kč

761-8632 / vel. 36–42

- DÁMSKÁ KOLEKCE -

1199 Kč

769-6631 / vel. 36–42

999 Kč

961-1298



ELEGANT KNIT

Háčkování a pletení je in. A pletenina v kombinaci s podpatky může být
dokonce neuvěřitelně sexy. Pokud máte ráda boho styl a zároveň chcete 

podtrhnout svou ženskost, kolekce Elegant knit je skvělá volba. Do práce k nim 
zvolte pouzdrovou sukni a lehkou halenku, v horké letní večery jemné dívčí šaty. 

1399 Kč

759-8633 / vel. 36–41

1399 Kč

769-6634 / vel. 36–41

1399 Kč

769-3634 / vel. 36–41

1399 Kč

769-6633 / vel. 36–41

- DÁMSKÁ KOLEKCE -

1399 Kč

759-8633 / vel. 36–41

CHLOE



999 Kč

561-6618 / vel. 36-41

699 Kč

569-6615 / vel. 36-42

699 Kč

569-1615 / vel. 36-41

699 Kč

569-5615 / vel. 36-42

999 Kč

969-9688 / batoh

NAME

READY TO GO
- DÁMSKÁ KOLEKCE-

sleva

200 Kč
SLEVOVÝ KUPÓN

NA KONCI

KATALOGU

Ve street style módě tuto sezónu jednoznačně vítězí jednoduché, avšak 
poutavé nazouvací sandály. Sandálky z kolekce Ready to Go jsme navíc 
doplnili dalším žhavým trendem letošního léta – perlami. Jednoduše tak 

můžete spojit pohodlnost s ženskostí a kombinovat sandály s šaty do 
práce i s džínovými kraťasy do města. Vyzkoušíte si je také?

999 Kč

561-8615 / vel. 36-41

999 Kč

969-6688 / batoh



999 Kč

561-6615 / vel. 36-42

999 Kč

561-1618 / vel. 36-41

999 Kč

569-8618 / vel. 36-42

999 Kč

969-6688 / batoh

999 Kč

569-9618 / vel. 36-41

GRETA

999 Kč

969-6688 / batoh

999 Kč

561-8615 / vel. 36-41

999 Kč

969-6688 / batoh



„HUDBA JE MOJE
NEJLEPŠÍ

KAMARÁDKA“

LENNY

MILUJU BOTY

& jsem s tím 

v pohodě

- ROZHOVOR-
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Ty jsi v Anglii vystudova-
la písničkářství. Proč jsi 
šla takový obor studo-
vat, když už jsi v té době 
písničky skládala?

Chtěla jsem jít na vysokou školu a 
pouze jsem se rozhodovala mezi 
obory. Necítila jsem se ještě na to 
vyrazit naplno do pracovního ži-
vota. Za druhé jsem chtěla studovat 
někde ve světě. Proto jsem odjela 
do Anglie. Sice bylo fajn, že už jsem 
měla praxi ve formě koncertů, ale 
studijních let vůbec nelituju. Škola 
mi dala hrozně moc.

Dá se písničkářství na-
učit, nebo na to člověk 
musí mít talent?

Principy toho, jak složit písničku, se 
naučit dají. Naučit člověka poro-
zumět stavbě písničky a tomu, jak 
se jednotlivé části jmenují, jde. Ale 
nedá se naučit cit pro psaní hitů. 
To je určitý typ šestého smyslu, 
který je vzácný. To je prostě dar a 
jen někteří lidé mají talent na to na-
psat skvělou věc, která má šanci se 
uchytit.

Skládáš, zpíváš a hraješ 
na piano. Má to pro tebe 
všechno stejnou váhu 
,nebo je něco stěžejní?

Pro mě se muzika skládá z těchto tří 
věcí. Úplně nejosobnější je pro mě 
ale zpěv. Bez toho nemůžu být. Až 
tolik mi nezáleží na tom, jestli hra-
jeme moji věc nebo převzatou. Ale 
bez zpěvu bych být nemohla.

Umíš si ještě pustit hudbu 
jen jako relax, nebo au-
tomaticky začneš hod-
notit?

Trošku už na sobě tuhle pracovní 
deformaci pozoruju. Dělám to hlav-
ně po koncertech. V hlavě mi jede, 
proč tohle dělá, tady bych to udě-
lala jinak. Snažím se to ale omezo-
vat, protože vím, že to stejné si asi 
říkají ostatní na mých koncertech. 
(směje se)

A svoje písničky v rádiu si 
užiješ, nebo je taky v du-
chu kritizuješ?

Pokud už je něco v  rádiu, tak jsem 
to dotáhla do bodu, kdy jsem tu 
písničku vypustila do světa s čistým 
svědomím. S  většinou jsem tedy 
smířená. Ale určitě to neberu na 
lehkou váhu. Znám plno začínajících 
interpretů, kteří by dali všechno za 
to, aby měli písničku v rádiu. Pořád 
si toho nesmírně vážím. Vždycky 
si říkám, že v  ten samý okamžik to 
spolu se mnou poslouchá třeba ti-
síc dalších lidí a že se moje muzika 
mezi ně dostává. To je moc příjemný 
pocit.

Momentálně chystáš 
písničky na nové album. 
V jaké je to fázi?

Materiál na album už mám předpři-
pravený. Nyní jsme ve fázi produk-
ce. To znamená, že jednotlivé ná-
měty obrábíme, vymýšlíme aranže 
a nástroje.

Ty už slavíš úspěchy i 
v Německu či Itálii. Čím to 
je, že se obvykle českým 
interpretům v zahraničí 
moc nedaří?

Já si ale myslím, že máme úspěš-
né české muzikanty v  zahraničí. 
Jen nejsou z  toho hlavního prou-
du. Příkladem je Magdaléna Kože-

ná nominovaná na Grammy nebo 
Tomáš Kačo vystupující nedávno 
v Carnegie Hall. Jsou to obvykle ale 
jazzoví či klasičtí muzikanti. Co se 
týče popu, myslím si, že to může mít 
důvod v  něčem tak jednoduchém, 
jako je výslovnost. České děti, kte-
ré ve škole přejímají výslovnost 
učitelek, mají prostě český přízvuk. 
Správný přízvuk je ale první před-
poklad k tomu, aby tu hudbu Brito-
vé či Američani brali. Osobně beru 
jako obrovský dar od svých rodičů, 
že mě dali do anglických škol. Díky 
tomu jsem měla možnost do sebe 
angličtinu vsakovat od tří let. Mys-
lím si, že bez toho bych nebyla tam, 
kde dneska jsem, co se týče úspě-
chu v cizině.   

Takže s češtinou se v ci-
zině uspět nedá?

Čeština bohužel není moc zpěvný 
jazyk. My si to neumíme předsta-
vit, ale cizincům to asi nezní moc 
dobře. Čeština je krásný jazyk v  li-
teratuře a poezii a miluju lidi, kteří 
s  ní umí pracovat. Třeba Cimrma-
ny. Myslím si ale, že hudba zpívaná 
v češtině je bohužel do ciziny téměř 
nepřenosná.

Nedávno jsi podepsala 
globální smlouvu s ně-
meckým koncernem hu-
debního vydavatelství 
Universal Music. Už SE ta 

Zpěvačka, pianistka a skladatelka Lenny Filipová před pár lety překvapila 
nejen Česko, ale celý svět. Ačkoliv by při pohledu na její dívčí vizáž poslu-
chač očekával nesmělý hlásek, dcera kytaristky a zpěvačky Lenky Filipové 
disponuje nezaměnitelným rockovým chraplákem. Díky zajímavému hlasu, 
talentu na skládání hitů a perfektní anglické výslovnosti dobývá Lenny 
kromě českých hudebních žebříčku i německá či italská rádia. Držitelka 
ceny Anděl za Objev roku, jejíž debutové album Heart se stalo nejprodá-
vanějším českým albem hned v prvních třech týdnech, nyní chystá novou 
desku. Kromě toho se stala globální tváří Bati pro rok 2018 a vystoupila 
třeba na Baťa Fashion Weekendu v italském Miláně. 

ŠKOLA V ANG-
LIČTINĚ BYLA 
DAR OD RODIČŮ.
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spolupráce v něčem proje-
vila?

Zatím jsme se na všem domluvili. I když 
mě donutili překročit v některých pří-
padech hranice, nikdy to nebylo na 
úkor mě samotné. Řada interpretů 
si buď neumí uhájit svoje představy, 
nebo ani nedostane ten prostor k há-
jení. To se mi tady zatím nestalo. Co 
se týče úspěchů v Německu, tak je to 
ještě běh na dlouhou trať. V dubnu mi 
tam má vyjít singl. Pak nějakou dobu 

trvá, než se trochu zažije. Takže to ur-
čitě není ze dne na den a ještě to bude 
určitý proces.

V jednom rozhovoru jsi zmi-
ňovala, že jsi perfekcionist-
ka. Dá se ještě lpět na detai-
lech, když je člověk pod tak 
velkým vydavatelstvím?

Perfekcionista jsem asi pořád. Jsem 
totiž naučená si hodně věcí dělat 
sama. Není to tak, že bych si myslela, 

že si všechno udělám nejlíp. Mám ale 
ráda, když si můžu sama vybrat foto-
grafa, vizážistku nebo lokace. Zatím 
jsem totiž nenašla nikoho, kdo by to 
udělal rychleji a lépe. Až někoho tako-
vého najdu, tak mu to klidně všechno 
předám. Postupně se už takoví lidé ob-
jevují a mají mou důvěru. Zároveň ale 
chci mít pořád prst ve všem, protože 
jedině tak udržím autenticitu toho, co 
dělám.

Jsi k sobě hodně kritická?

Jsem a snažím se být. Někdy je to ale 
zbytečné a až na hranici sebetrýzně. 
Dva lidé mi něco zkritizují, deset jich to 
pochválí, ale já si k srdci vezmu jen tu 
kritiku a trápím se tím. Opravdu se na 
sobě snažím pracovat, ale na druhou 
stranu se snažím netlačit na pilu. Je mi 
protivná přílišná ambicióznost. Nikdy 
jsem nebyla typ, který by se hlásil, dral 
se dopředu, všude byl první. To je mi 
hrozně nesympatické.

Trpíš trémou?

Jo. Mám trému před každým vystou-
pením.

A máš nějaký rituál, než 
jdeš na pódium?

Snažím se být chvíli v klidu a úplně se 
odstřihuju od elektroniky. To mi pora-
dila jednou máma (hudebnice Lenka 
Filipová – pozn. redakce). Někde jsme 
spolu vystupovaly a ona se mě ptala, 
proč před vystoupením pořád řeším 
e-maily a SMSky. V  ten moment je 
člověk najednou hlavou úplně někde 
jinde. Obzvlášť, když se to týká vztahů. 
Člověka to rozhodí. Celý koncert pak 
přemýšlí nad tím, co a proč mu někdo 
napsal. Proto se snažím vždycky zklid-
nit, naladit se na vystoupení, publikum 
a odstřihnout to ostatní.

Vnímáš při vystoupení, co 
se děje kolem, nebo jsi ve 
svém vlastním světě?

Jak kdy. Někdy mě pohltí emoce a 
jsem plně v nich. Jindy ale vidím, co se 
děje okolo. Vtipné je, že si lidé myslí, že 
na ně není vidět. A to je chyba. (směje 
se) Stane se, že hraju něco hrozně pro-
cítěného, otevřu oči a vidím pána, jak 
zívá. Jiného, jak se dloube v nose. Tak-
že ano, jsem schopná vnímat všechno 
a jsem schopná během vystoupení 
i přemýšlet. Někdy je totiž lepší hrát 
na piano a nemyslet na to. Jakmile se 
člověk moc začne soustředit na to, co 
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hraje, může sám sebe doplést. Nej-
krásnější ale rozhodně je, když je člo-
věk v emoci.

Je vystupování droga?

Ano. Já to k  životu potřebuju. Miluju 
celý ten proces. Že se něco, co jde ze 
mě, jiným lidem líbí. Že se umí s  texty 
ztotožnit, nějak se jich to dotkne, že 
si zpívají moje písničky. To je pro mě 
hrozně vzácné a něco, pro co žiju. 
Nejkrásnější pocit zažívám, když sejdu 
z  podia. Když scházím a vím, že jsem 
lidi nabila energií a oni mě. Samozřej-
mě jsou akce, kde se to nepovede a ta 
energie se nevymění, ale na festiva-
lech nebo koncertech to člověk zažívá 
a je to silně návykové.

Jak vypadá normální den 
hudebníka?

Je to takové bohémské. Dřív mi pro-
gram hodně diktovala škola. Po do-
studování jsem si musela vštípit dis-
ciplínu a naučit se věci organizovat. 
Mám ráda, když toho mám strašně 
moc. Když se program udělá za mě. 
Mám třeba focení na plakát, pak mu-
sím vyřešit grafiku, e-maily, chodím na 
schůzky, mám zkoušku, koncert. Jsem 
ráda, když jsem ve spěchu. Když mám 
celý den volna před sebou, tak nevím, 
co s ním.

Kdy k tobě přichází inspi-
race na novou hudbu?

Je to různé. Technik psaní písniček je 
několik. Občas se domluvím s někým, 
kdo skládá hudbu, a zavřeme se spo-
lu do studia. Jindy mi to přijde shora. 
Jedu třeba autem, něco vidím nebo 
slyším a dostanu nápad. Ten si rychle 
nahraju na telefon, a pak ho rozvíjím. 
Obecně ale platí to, že čím víc se v ži-
votě děje, tím větší je inspirace.

Čerpáš tedy jen z vlastních 
zážitků, nebo si půjčuješ 
příběhy ostatních?

U mě je to evoluce. Tak pět let zpátky 
jsem náměty ještě hodně lovila. Někte-
ré věci jsem si tak z poloviny vymýšlela 
a nebylo to stoprocentně autentické. 
Teď už s  tím problém nemám. Za po-
slední tři roky se mi život obrátil naru-
by. Takže mám z čeho čerpat.

Úplně první písničku jsi 
údajně složila v jedenácti 
letech. O čem byla?

Byla to původně básnička o zajíci a 

matematice. Matematiku jsem totiž 
z duše nenáviděla. Byl to takový veselý 
popěvek o čtyřech akordech.

V písničce Hell.o zpíváš o 
démonech v hlavě. Máš dé-
mony ve své hlavě?

Určitě. Myslím si, že ty má snad každý. 
V době, kdy jsem tu písničku psala, tak 
jsem bojovala s očekáváním ostatních. 
Něco ode mě chtělo vydavatelství, 
něco očekávali rodiče, něco fanouš-
ci. Samozřejmě to chápu, ale zároveň 
jsem cítila, že chci jít svou vlastní ces-
tou. Potřebovala jsem se od toho vše-
ho nějak oprostit a Hell.o je pomyslná 
pěst, která tu bariéru prorazila. Byl to 
jasný signál světu, kudy jdu. Nako-
nec mě to utvrdilo, že jsem se vydala 
správným směrem.

Přišel někdy moment, kdy 
jsi chtěla hudební dráhu 
vzdát?

Ano. Předtím, než jsem začala pracovat 
na albu, tak jsem měla období stagna-
ce. Začala jsem pochybovat, jestli jsem 
vlastně vůbec tak dobrá. Jestli si raději 
nemám otevřít třeba květinářství.

A co tě z toho dostalo?

Uvědomila jsem si, že momentálně je 
pro mě hudba prioritou. Zatím nemám 
děti, takže je pro mě opravdu důležitá. 
Taky symbolizuje určitou životní jisto-
tu. Není to jako s  lidmi, se kterými se 
člověk může rozhádat. Muzika je pro-
stě moje nejlepší kamarádka. Vždycky 
tady je, neodmlouvá. (směje se) Je to 
jiný svět, ve kterém jsem našla sebe 
samu. Díky ní jsem našla sebevědomí. 
Udělala ze mě lepšího člověka. Takže 
bych nechtěla dělat nic jiného.

Ve starších rozhovorech 
často zmiňuješ, že jsi byla 
takové ošklivé káčátko a 
neměla moc sebevědomí. 
Změnil se tedy tvůj pohled 
na sebe samu?

Určitě. Našla jsem něco, co mi to sebe-
vědomí přineslo. U mě to šlo ve vlnách. 
Byla jsem hodně klučičí typ. Běhala 
jsem venku s kluky a lezla po stromech. 
Vyhovovala mi ta chlapecká volnost, 
divokost. Nevěděla jsem, jak se bavit 
s  holkami. Jak se mezi nimi pohybo-
vat. Měla jsem pocit, že je na mně něco 
špatného. Až skrze hudbu jsem objevi-
la, kdo vlastně jsem.

Řešíš teď při vystoupeních 
i to, co máš na sobě a jak 
vypadáš?

Mnohem víc, než když jsem s vystupo-
váním začínala. Předtím jsem ani ne-
mívala sólové koncerty. Vystupovala 
jsem hlavně na festivalech, kde jsem 
teprve sbírala publikum. Tam jsem 
se oblékala podle počasí. Když bylo 
hezky, vzala jsem si kraťasy, tričko a 
neřešila to. Postupně jsem ale pocho-
pila, že je dobré mít nějakou image a 
nějak vypadat. Navíc mě móda vždyc-
ky bavila. Spíš ale na ostatních, než že 
bych to uměla aplikovat na sebe. Teď 
se ráda nalíčím a přemýšlím nad tím, 
co si obléct. Udělala jsem si i z  toho 
malý rituál před koncertem, který mě 
uklidňuje.

Teď SES stala globální tvá-
ří značky Baťa. Jak to do 
toho všeho zapadá?

Mě oslovilo to, že ač dělá Baťa módní 
věci, tak to jde do hloubky. Je to ro-
dinná firma, česká firma, udržuje si tra-
dice. Zároveň se jí ale s neuvěřitelným 
úspěchem podařilo prorazit v  zahra-
ničí. Cítím z  toho takový hezký, téměř 
rodinný, přístup. Takže je to pro mě 
ideální spolupráce.

Je pro tebe důležitý příběh 
značek?

Rozhodně. To je to, co mě zaujme. Pří-
běh pana Bati mi přijde obdivuhodný. 
Líbí se mi, že jeho potomci se snaží 
veškeré jeho hodnoty dál držet. Člověk 
k tomu cítí respekt.

Ty máš navíc slabost pro 
boty, pokud se nemýlím.

Ano, čím dál větší. Bohužel. (směje se) 
Já nikdy nechápala to nutkání kupovat 
si pořád nové boty a kabelky. A teď to 
mám taky. Nemůžu si pomoct. To vů-
bec nemusí být drahé značkové věci. 
Kolikrát je to malá kabelka někde na 
bleším trhu. Ale musím si ji koupit, pro-
tože mě hned napadne, že se mi hodí 
k tomu svetru a k těmto botám.

TEXT_ Zuzana Pospíšilová

Kompletní rozhovor s Lenny si přečtěte na blog.bata.cz
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PRO

HOLKY

899 Kč

166-5604 / vel. 20–26

999 Kč

361-9612 / vel. 31-38

399 Kč

261-5610 / vel. 27-32

699 Kč

364-1601 / vel. 28-35

399 Kč

429-9600 / vel. 33-40

599 Kč

466-1609 / vel. 33-40

399 Kč

261-5610 / vel. 27-32

499 Kč

261-9612 / vel. 27-32

699 Kč

364-1601 / vel. 28-35

999 Kč

463-5603 / vel. 33-40

499 Kč

261-1211 / vel. 27-30

599 Kč

361-1613 / vel. 31-38

499 Kč

161-5607 / vel. 20-26



399 Kč

419-9615 / vel. 33-40

PRO KLUKY

899 Kč

166-9604 / vel. 20–26

399 Kč

161-3606 / vel. 20–26

399 Kč

261-9609 / vel. 27–32

519 Kč
599 Kč

466-9608 / vel. 33-40

399 Kč

161-3606 / vel. 20-26

399 Kč

261-9609 / vel. 27-32

699 Kč

463-9608 / vel. 33-40

399 Kč

419-9615 / vel. 33-40

519 Kč
599 Kč

466-9608 / vel. 33-40

619 Kč
699 Kč

366-9610 / vel. 31-38

619 Kč
699 Kč

263-9605 / vel. 27-32



699 Kč

569-6615 / vel. 36-42

299 Kč

909-0277 / šátek

999 Kč

561-6618 / vel. 36-41

1199 Kč

566-8648 / vel. 35-42

299 Kč

909-0347 / šátek

1399 Kč

666-6634 / vel. 36-41

999 Kč

661-1614 / vel. 36-42
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LAĎTE S LÉTEM!

Odměňte se za celoroční tvrdou práci a užijte si léto snů.
Ať už vyrazíte do světa, na festivaly, k vodě nebo do města 

za přáteli, přibalte boty, které rychle nazujete, vydržíte v nich 
celý den, a ještě jimi pozvednete jakýkoliv outfit. Letos se 
nosí pruhy, metalické barvy a detaily v podobě perliček,
nášivek a volánů. Hlavně se ale nosí cokoliv, co do světa 

křičí prázdninovou pohodu! 

- INSPIRACE -

499 Kč

900-0206 / brýle

299Kč

909-0277 / šátek

1199 Kč

761-8632 / vel. 36-42

499 Kč

909-0351 / slamák

1999 Kč

964-6259 / batoh

1399 Kč

666-4633 / vel. 36-41
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2999 Kč

824-6730 / vel. 41-46

2999 Kč

824-6733 / vel. 41-46

2999 Kč

826-9828 / vel. 41-46

2999 Kč

826-4827 / vel. 41-46

2999 Kč

826-9827 / vel. 41-46

HIGH DRESS
- PÁNSKÁ KOLEKCE-

2999 Kč

826-9827 / vel. 41-46

2999 Kč

826-4826 / vel. 41-46



ALEX

1199 Kč

866-8847 / vel. 41-46

1999 Kč

866-7647 / vel. 41-46

1199 Kč

866-9849 / vel. 40-46

1999 Kč

866-9647 / vel. 41-46

CITY HUNTER & SUMMER RIDE
- PÁNSKÉ KOLEKCE-

1069 Kč
1199 Kč

866-6848 / vel. 40-46

1069 Kč
1199 Kč

866-4848 / vel. 41-46

1999 Kč

866-6646 / vel. 41-46



Staňte se členy 
Baťa klubu
a získejte vždy něco navíc.

Klubové výhody

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

    Exkluzivní slevy
    Odebírejte klubový newsletter a nic vám neuteče

    
    Klubové ceny
    Nejlepší kousky z nové kolekce za zvýhodněné ceny

    Akce pouze pro členy klubu
    Stylové noční nakupování dvakrát ročně

 
    Dárek k narozeninám
    Sleva 10 % na celý nákup

    A ti nejvěrnější z vás získají slevu 20 % na všechny nákupy 
 
    Zaregistrujte se ještě dnes na kterékoliv prodejně 
    nebo na klub.bata.cz

 

 

VIP



Platnost kupónu je od 1. 5. do 30. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevu je mož-
né 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 vy-
měnit či vrátit do 30 dnů od nákupu.

NA DÁMSKOU a Pánskou OBUV

ZNAČKY BATA LIGHT

sleva 200 Kč

NA Pánskou kolekci RED LABEL

sleva 200 Kč

Platnost kupónu je od 1. 5. do 30. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevu je mož-
né 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 vy-
měnit či vrátit do 30 dnů od nákupu.

Pro nákup online použijte kód: redlabelcz
na DÁMSKOU KOLEKCI

READY TO GO

Platnost kupónu je od 1. 5. do 30. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevu je mož-
né 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 vy-
měnit či vrátit do 30 dnů od nákupu.

sleva 200 Kč

Pro nákup online použijte kód: readytogocz
(Platí pouze na nezlevněné zboží.)

Pro nákup online použijte kód: batalightcz
(Platí pouze na nezlevněné zboží.)

JDU S DOBOU.
NAKUPUJI ONLINE
NA BATA.CZ



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


