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PICES

JAKÁ JE NOVÁ RESTAURACE 

HOTELU MANDARIN ORIENTAL?

VYJET SI A
 …

P
EŽÍT

NA KOLE KOLKOLEM PRAHY

PÁTÁ NEJVYŠŠÍ H
ORA AFRIKY 

MOUNT MERU

CO EKÁ NA SAMÉM VRCHOLU



Lassen Sie sich von einem luxuriösen Wohnen und Wohnungseinrichtungen, die in die kleinsten Details 

durchgedacht sind, inspirieren; relaxen Sie bei Interviews mit wenig bekannten aber um so mehr 

interessanten Personen; kommen Sie mit uns Galerien besichtigen und Länder überall in der Welt kennenlernen; 

probieren Sie nichttraditionelle Speisen, Getränke und auch Zigarren; relaxen Sie auf den Orten, 

die Sie an Ihren Körper und auch Seele streicheln.

Für exklusive und originelle Ideen muss man sich nicht schämen. Aber man kann auch nicht vorlügen, 

dass sie kostenlos sind. Jedes unvergessliches Erlebnis kostet etwas.

Choice ist ein exklusives Magazin, das gezielt in einem abgeschlossenen Kreis von sorgfältig 

ausgewählten 11 000 Klienten verteilt wird, und man bekommt es niemals in einem Freiverkauf.

Es wird durch eine Bildgroßzügigkeit und ein luftig elegantes Layout charakterisiert. Die professionell 

vorbereiteten Texte gehen aus einem unerwarteten Winkel aus und sie werden immer von professionellen 

Journalisten vorbereitet. Lassen Sie sich angenehm überraschen.

Die Zielgruppe

Frauen und Männer im Alter von 25 Jahre und mehr, Leute mit einer höheren Gesellschaftsstellung 

und einem entsprechenden Finanzumfeld.

Leserschaft

Mindestens 60 000 KLAR DEFINIERTE Klienten.

Spezifikation

� Seitenanzahl ca. 96 – 132

� Material � Umschlag Kreide 250g laminiert matt 

 Innenseiten Kreide matt 135g

� Format 210 x 270mm

� Bindung V2
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ZAST EŠENÉ 
ULICE PRAHY
POHLE TE TAM VZH RU

NOVÝ BYT JAKO DÁREK 
INVESTICE, JEŽ SE VRÁTÍ

VÝHRADN  V CHOICE
CAFÉ BUDDHA I NOVÉ KOBE
JISK ÍCÍ ORCHESTR CHUTÍ
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VLTAVA 100  JINAK
PRO  SI ZASLOUŽÍ P ÍZVISKA 
SPORTOVNÍ, MELODICKÁ, 
POHÁDKOVÁ I ROZVODN NÁ

JAK CHUTNÁ INDONÉSIE 
ODLÉTÁME TAM Z ERSTV  
OTEV ENÉ RESTAURACE ARI'S 

NOVÁ ŠKODA FABIA INTIMN
STRÁVILI JSME S NÍ DEN A NOC



Rohový dům v Jakubské ulici snadno přejdete, strohou 
fasádu rozbíjejí vysoké dřevěné dveře s geometrickými 

ornamenty a jednoduchý nápis buddha-bar hotel. Ráj se 
skrývá za nimi, první svého druhu na světě. Interiér s výraz-
nými asijskými prvky laděný dočervena podtrhuje moderní 
hudba s asijskými tóny. Překvapí svou jednoduchostí, záro-
veň si tu okamžitě připadáte jako v luxusním hotelu. Koncept 
Buddha-Baru byl v Praze vůbec poprvé přetvořen na hotel 
a právem se honosí pěti hvězdičkami.
Jméno podle muže nejsvětějšího dosud nosily jen trendy re-
staurace a bary obepínající svět od Paříže přes Kyjev po Du-
baj. Ve světě populární zařízení založil Francouz Raymond 
Visan (loni bohužel zemřel) a představil tak lidem luxusní 
způsob trávení volného času. Nutno říct, že velmi příjemný. 
V Buddha-Bar Hotelu ladí všechno se vším, atmosféra do-
plňuje interiér (podílel se na něm architekt Zbyšek Stýblo 

NA MNOHA MÍSTECH NA SVĚTĚ SE ZAČÍNAJÍ 
STAVĚT BUDDHA-BAR HOTELY A FANOUŠCI 

KONCEPTU SI KROUŽKUJÍ DATA JEJICH OTEVŘENÍ 
V DIÁŘI. NEJINAK TOMU BYLO V PRAZE A PRAŽANÉ 

JEHO KOUZLO STÁLE OBJEVUJÍ.

Okázalá 
jednoduchost

text Kristina Šemberová foto Buddha-Bar Hotel Prague
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Každý kus je originálem, který přetrvává generace. Ostatně Ligne Roset na-
bízí v dnešní době již téměř nevídanou službu, možnou výměnu a repasi 

jednotlivých dílů, byť byl nábytek zakoupen před dvaceti, třiceti či padesáti lety. 
I to svědčí o tom, jak si je firma vědoma svých kořenů i zdánlivě banální prav-
dy. Dokonalé věci není třeba měnit. Staly se, nebo možná v budoucnu stanou, 
živou součástí vašeho domova – obývacího pokoje, ložnice, jídelny či pracovny. 
Byly vyrobeny s takovou pečlivostí a láskou, že zůstávají nesmrtelné.

OD DEŠTNÍKŮ K ŽIDLÍM
Firemní historie společnosti Ligne Roset je úzce spjata s francouzskou ře-
meslnou tradicí. Její zakladatel Antoine Roset provozoval malou řezbářskou 
dílnu poblíž Pont d'Ain, v níž se výroba mnohonásobně zvětšila, když roku 
1860 napojil pilu na tok řeky Brivaz. Tak dílnu přetvořil ve skutečnou ma-
nufakturu vyrábějící hlavně dřevěné rukojeti k deštníkům, vycházkové hole 
a ke konci 19. století i soustružené součásti židlí. Zpracování dřeva bylo zá-
kladem výroby až do okamžiku, kdy převzal rodinnou štafetu vnuk zaklada-
tele – Jean Roset. To už měl podnik téměř padesát zaměstnanců a soustře-
dil se na průmyslovou výrobu židlí s koženými sedáky a nábytku určeného 
do škol a univerzit. Musel být jednoduchý a funkční a na jeho návrzích se 
už podíleli i první architekti a designéři, kteří nejvíce ovlivnili firmu Ligne 
Roset mezi lety 1970 – 1990. Tehdy se stala představitelkou funkční avant-
gardy, která přišla ze Skandinávie. Pokračovatelé tradice Pierre a Michel 
Rosetovi si včas povšimli vzrůstajícího významu designu a chopili se další 
příležitosti upevnit své postavení i mezi soukromými zákazníky. V roce 1967 
otevřeli první pobočku v Německu a o šest let později došlo k oficiálnímu 
založení značky Ligne Roset, která se představila designovými showroomy 
v nejdůležitějších světových metropolích. Dnes je zastoupena v sedmdesáti 
zemích a vedou ji společně Antoine a Olivier Rosetovi.

CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SI PŘEDSTAVÍTE FRANCOUZKU? MY, MUŽI, 
BYCHOM ASI ZVOLILI DVĚ SLOVA. SVŮDNÝ ŠARM A NEDBALÁ, ALE O TO 
VÍCE PŘITAŽLIVÁ ELEGANCE. TOTÉŽ PLATÍ PRO NÁBYTEK, SVÍTIDLA 
A DOPLŇKY FRANCOUZSKÉ FIRMY LIGNE ROSET. NADČASOVÝ DESIGN 
SKLOUBENÝ S FUNKČNOSTÍ A POHODLNOSTÍ MÁ PŘITOM VÍCE NEŽ 
STALETOU TRADICI. 

Nestárnoucí

KRÁSA

Sedací souprava TED 
(Technology Entertainment 
Design) od designéra 
Petera Malyho. 

text Jiří Vašek foto Ligne Roset
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P IVO TE SI K HISTORII!
CO VLASTN  VÍTE O TOMTO   
NEVIDITELNÉM AFRODIZIAKU? 

BRANÍK: BRÁNA
DO PRAHY NYNÍ V OHROŽENÍ

H IŠT  NA GOLF I OÁZY
ŽÁDNÁ FATA MORGANA,
LEŽÍ UPROST ED POUŠTÍ
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LETECKÁ AKROBACIE
PO HLAVĚ VZHŮRU

NEWYORSKÝ MARATON
PŘES VERRAZANO BRIDGE 
K PŘEKONÁNÍ SAMA SEBE

VINOHRADY
A JEJICH SKRYTÉ VNADY
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Inhalt

Vorstellung von interessantesten Developerprojekten auf dem tschechischen Markt

Einfälle und Tipps für Stil- und Funktionseinrichtung jeder Haushalt

Relaxreisen und Reisen zu faszinierenden Erlebnissen 

Investition in jedem Sinne dieses Wortes und seiner ganzen Breite

Unikate Interviews mit Leuten, die wirklich etwas geschafft haben

Einblick unter die Deckel von Chefkochers in neue Restaurants und staubige 

Weinkeller

Modernste Technologie, die in einem eleganten Design verpackt sind

Kulturtipps, von Theater über Kino bis zu Konzerten bei uns und auch im Ausland

Schnell vorwärts, hinter dem Lenkrad eines luxuriösen Personenwagens, 

oder hinter Lenker eines Motorrades

Modeschrei und auch Haute Couture, nach denen sich die internationalen 

Designmarken richten



Rodinnou vilu 
v Procházkově ulici mezi 

okolní zástavbou určitě 
nepřehlédnete.

Dotek 
GÉNIA
JMÉNO JOSEFA PLESKOTA JE V SOUČASNÉ DOBĚ 
EKVIVALENTEM NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ KVALITY. ŘADA GRAND 
PRIX OBCE ARCHITEKTŮ HOVOŘÍ SAMA ZA SEBE, 
STEJNĚ JAKO NOMINACE NA PRESTIŽNÍ CENU MIESE 
VAN DER ROHE ZA PRŮCHOD VALEM JELENÍHO PŘÍKOPU 
– JEDINÉHO TUNELU NA SVĚTĚ, KDE SE NEMUSÍTE BÁT 
TÍSNIVÉHO POCITU. 

To vše je samozřejmě notoricky známé, ale portfolio Pleskoto-
vých prací je mnohem širší. Najdete v něm povedené rekon-

strukce továrních objektů, včetně legendární továrny na vodo-
měry jeho prastrýce Adolfa Pleskota v Holešovicích, která dnes 
slouží za sídlo atelieru AP, rodinnou vilu ve Vraném nad Vltavou 
pro nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, přestavbu litomyšlské-
ho pivovaru, vinařský dům Sonberk, budovu ČSOB v pražských 
Radlicích, plány na velkorysý projekt revitalizace Vítkovických 
železáren včetně využití obřího plynojemu jako ojedinělé koncert-
ní síně, náročnou přestavbu gotického dominikánského kláštera 
v Husově ulici a také dvě originální rezidenční vily – v ulicích Vá-
pencová a Procházkova v podolském svahu nad Vltavou – jedné 
z nejžádanějších pražských lokalit. Zatímco druhý zmíněný pro-
jekt charakterizovaný dvěma betonovými tubusy, připomínajícími 
tak trochu strážní věže či majáky, existuje pouze v působivých 
vizuálech, ve Vápencové ulici nad podolskou plovárnou už stojí 
hrubá stavba poutající pozornost především štíhlými piloty, na 
kterých stojí dům, působící při pohledu shora tak trochu jako 
otevřený šuplík. Rukopis Josefa Pleskota a jeho ateliéru je sa-

text Jan Dušek vizualizace Crescon
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Zástupci managementu proslulé továrny z Milwaukee na ní uká-
zali třicet vylepšených strojů modelové řady 2012, které svým 

jasně čitelným zvukem motoru brzy rozduní silnice i u nás. Jejich 
cesta samozřejmě začne nejprve v showroomech H-D Praha a H-D 
Plzeň, podobně jako v několika dalších městech republiky, kde 
stojí autorizované provozovny této tradiční americké značky. 
K největším lákadlům bude patřit Dyna Switchback, překvapivá 
kombinace sportovněji střižené platformy a komfortu pro delší 
cesty, který poskytuje tento motocykl díky rychloupínacímu plexi 
a brašnám. A pokud se zmíněné komponenty demontují, na což 
stačí méně než minuta, dostane mašina úplně jiný a nezaměni-
telný městský vzhled.

BEZ SÍLY NENÍ SVOBODA
Po deseti letech od prvního představení kapalinou chlazeného 
agregátu a platformy VRSC přichází další inkarnace oblíbených 
V-Rodů se změněnou ergonomií, větším náklonovým úhlem, no-
vými koly z lehkých slitin, upgradovaným pérováním a masivním, 
240 mm širokým zadním kolem. Svěží, byť tradici (jak jinak) re-
spektující Night Rod Special a V-Rod 2012 naplno ukazují, co zna-
mená v praxi letošní firemní slogan „With power comes freedom, 
with freedom comes anything – Máš svobodu – máš všechno.“ 
Majitelé těchto motorek si jí užijí měrou vrchovatou… 
A totéž vlastně platí i pro řadu Softail, snad nejvíce obdivova-
nou, „sportovními jezdci-amatéry“ posmívanou a hlavně ne-
úspěšně kopírovanou řadu motorek Harley-Davidson. Kdo ještě 
před rokem tvrdil, že 1584 cm3, krouticí moment 100 Nm, ABS 
a superklasický vzhled jsou trumfy, které se nedají přebít, letos 
by asi překvapeně mlčel. Vždyť všechny vyráběné Softaily, tedy 
Fat Boy, Fat Boy Special, Blackline, DeLuxe a Heritage Softail 
z kolekce roku 2012, mají nové srdce – motor Twin Cam 103B. 
Což znamená 1690 cm3 zdvihového objemu, 125 Nm krouticího 
momentu, a tedy ještě pružnější, hladší, ochotnější a naprosto 
nekompromisní akceleraci kdykoli a kdekoli, bez ohledu na 
rychlostní stupeň či otáčky motoru.
„Člověk je jediné zvíře, které si staví svou vlastní klec – svými 
předsudky, stereotypy, obavami bez opodstatnění nebo nedo-
statkem sebeúcty,“ píše se mimo jiné v originální verzi katalogu 
motocyklů Harley-Davidson pro rok 2012. V Praze a Plzni už v tuto 
chvíli vědí, jak tu klec rozbít.
Viz: www.harley-davidson-plzen.cz

Rozbij 
svou klec! TEPRVE PŘED DVĚMA TÝDNY UVEDLA NEJDÉLE FUNKČNÍ TOVÁRNA NA MOTOCYKLY 

S INICIÁLAMI HD LETOŠNÍ STROJE, BEZ NICHŽ SE SICE DÁ ŽÍT, ALE S NIMI TO MILIONŮM 
NADŠENCŮ VŠECH RAS, POHLAVÍ A DRUHŮ VYZNÁNÍ PŘIPADÁ MNOHEM ZÁBAVNĚJŠÍ. 
PŘEHLÍDKA TOHO NEJ, NA KTEROU PŘILETĚLO DO KALIFORNSKÉHO ANAHEIMU VÍC 
NEŽ 5000 PRODEJCŮ Z CELÉHO SVĚTA, SE KONALA UŽ PO STODEVÁTÉ! 

Všechny modely motocyklů V-Rod pro rok 2012 budou poháněny 
poslední verzí motoru Revolution o obsahu 1250 cm3, který tvoří 
kapalinou chlazený V-Twin s dvojitou vačkovou hřídelí, čtyřválcovou 
hlavou a elektronickým sekvenčním vícebodovým vstřikováním paliva 
(ESPFI). Hnací ústrojí je vybaveno spojkou Assist a Slip, pětirychlostní 
převodovkou a vysoce výkonným karbonovým hnacím řemenem.

text Jiří Kolář foto Harley-Davidson
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Anzeigenpotenzial

Die genau gezielte Distribution in eine ausgewählte Gruppe von 11 000 Lesern öffnet spezifische 

Anzeigenmöglichkeiten für Präsentation von Sonderprodukten und –dienstleistungen nicht nur im Bereich 

des einzigartigen Designwohnens, sondern auch in Bereichen eines ausgewählten Lebensstiles.

Auflage

11 000 Stücke

Die Preise für die einliegenden oder anderen Anzeigenformen (Flugblätter, Kataloge, Geschenke usw.) 

unterliegen einer individuellen Kalkulation.

KKCG-Sarka_Choice-2014-11_210x270.indd   1 24.10.2014   17:14:09 VOL XC60 printy 210x270 choice.indd   1 13.05.13   12:17

Elegance is an attitude

Simon Baker
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The Longines Master Collection

BO_inzrerce_90let_Choice_210x270.indd   1 24.08.15   21:28

Ceník
1 Seite 2 000 EURO

1 Seite 2 600 EURO (garantierte Platzierung)

1/2 Anzeigenseite  1 300 EURO

1/3 Anzeigenseite 800 EURO

Zwei Seiten 2 900 EURO

Zweite Umschlagseite 2 900 EURO

Letzte Umschlagseite 3 300 EURO

Ermäßigung bei Wiederholung
In zwei Ausgaben Ermäßigung 10 % 

In drei Ausgaben Ermäßigung 15 %

In vier Ausgaben Ermäßigung 20 %
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horizontální Everest 

Plazící se lidský had připomínal průvod hravých dětí, které si vyra-
zily na výlet. Převlékly se do nejveselejších kostýmů, co doma na-

šly, a už už se nemohly dočkat, jak se v nich předvedou. „Pozitivně“ 
to mezi nimi jiskřilo. Atmosféra nadějného očekávání přeskočila i na 
diváky. „JEDU! GO! VA!“ rozkřičeli se ve všech jazycích, co jich na 
světě existuje, a povzbuzovali tak stále rychleji se pohybující lidskou 
hmotu. Obrovskou skládačku tváří svítivě bílých, ebenově černých 
i orientálně žlutých. Křesťanů, židů, muslimů, buddhistů, konfu-
cianistů i věčně pochybujících neznabohů. Ti společně, jako by je 
nikdy nic nerozdělovalo, oslavovali jeden z největších sportovních 

„happeningů“ světa. Newyorský maraton. Po boku profesionálních 
běžců se rozhodli dobýt vrchol horizontálního Everestu.

ZROZENÍ LEGENDY
Dlouho se to považovalo za nemožné. I voják Pheidippides, který 
přiběhl do Atén se zprávou o vítězství Řeků nad Peršany v bitvě 
u Marathónu, klesl vyčerpáním k zemi. „Radujte se! Zvítězili jsme!“ 
vydechl, a srdce se mu zastavilo. Psal se rok 490 před naším le-
topočtem. Od té doby lidé tolikrát překonali své hranice... Přes-
to si jen ti nejvytrvalejší zkoušeli podmanit stejnou vzdálenost, 

UBĚHNOUT MARATONSKÝCH 42 KILOMETRŮ NEBOLI 26 MIL A 385 YARDŮ NENÍ LEGRACE. TAK PROČ SE TI LIDÉ S ČÍSLY NA 
ZÁDECH SMĚJÍ? ENDORFIN BUBLAJÍCÍ V JEJICH KRVI PŮSOBÍ OPOJNĚ JAKO DROGA. „KDYŽ TO DOKÁŽOU OSTATNÍ, ZVLÁDNU 
TO TAKÉ,“ PROBLESKNE HLAVOU ŠEDESÁTNÍKOVI S PIVNÍM MOZOLEM I HUBENÉ, DLOUHONOHÉ OSMNÁCTCE. ANI JEDEN 
Z NICH NETUŠÍ, DO ČEHO JDOU. PAK OZVĚNOU ZABURÁCÍ VÝSTŘEL Z KANÓNU A ONI SE ROZTLESKAJÍ RADOSTÍ... START!

text Petr Tůma a Barbora Soukupová foto brightroom event photography 
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JAK NADČASOVĚ ZNĚJÍ TY ZVÝRAZNĚNÉ VĚTY Z TENNIS-GOLF REVUE VYDANÉ ROKU 1926. 
VZTAHUJÍ SE KE KLUBU, KTERÝ PROŠEL VZESTUPY I PÁDY, A POUZE DÍKY LIDEM VĚŘÍCÍM 
VE STEJNOU VĚC PŘEŽIL JAKO MEMENTO ČESKÉ GOLFOVÉ HISTORIE.

staronový drive

Představit si dobu před téměř devadesáti lety vyžaduje 
soustředění i slušnou dávku zájmu o historii. Je to UŽ tak 

DLOUHO. Navíc mladší generace mívá problém orientovat 
se v událostech před rokem 1989. Zdá se jí to podobně dávno, 
jako když mně, narozenému za dunění pásů tanků Varšavského 
paktu, vyprávěli rodiče o svém dětství za války. Přitom každý 
rok z těch mnoha let byl milníkem, který formoval Golf Club 
Praha v Motole a posunul ho o kousek vpřed, dál, bokem, někdy 
i úplně jinam… V prvopočátku se toto nejstarší pražské hřiště 
rozkládalo na místě Nemocnice Na Homolce. Bylo to vlastně 
za Prahou v prostorách vojenského cvičiště, jehož pozemky 

text Petr Tůma foto archiv GCP

se mu pronajímaly. K ochotě poskytnout je pro nový sport při-
spěla hlavně známá jména a vliv jeho zakladatelů – továrníků, 
průmyslníků, advokátů, lékařů i členů diplomatického sbo-
ru – například Jana Masaryka. Prapůvodní bunkry tak budou 
dosud nenarození archeologové jednou odkrývat v základech 
Kliniky Dětské onkologie i pod sídlištěm, které dnes zespodu 
uzavírá areál Fakultní nemocnice Motol. Staršího data než mo-
tolské hřiště jsou už jen golf-linksy a greeny v Karlových  Varech 
a Mariánských Lázních… Jenže na nich se hrávalo pouze se-
zonně a obě dvě vznikla pro potřebu zahraničních návštěvníků 
lázeňských měst. 

bez 
předpisu
NEMUSÍTE FALŠOVAT RAZÍTKO DOKTORA, 
VÍME, KDE JE APATYKA JAKO Z MINULÉHO 
STOLETÍ. NALIJÍ VÁM TAM ČISTÉHO VÍNA 
(NEJEN) A DOPORUČÍ LEKTVARY, KTERÉ 
POHLADÍ V ÚSTECH I NA DUŠI.

CONNEMARA CASK STRENGTH jednosladová  IRSKÁ  WHISKEY ze zá padní  č á sti ostrova. V ú stech vá m po ní  vybuchne exploze kouř e, 
medu a suš ené ho ovoce. Cena 1245 Kč . COMPASS BOX pě tice zkumavek, které  nabí zejí  mož nost přechutnat butykové  skotské  blendy a ještě 
ušetřit. Cena 940 Kč . CEYLON ARRACK destilá t ze Srí  Lanky ze 100% š ť á vy pestí ků  kokosový ch kvě tů . Má  40 % alkoholu. Cena 670 Kč . 
SANTA TERESA CLARO venezuelský  RUM. Má  vš eobjí mají cí  chuť , ve které  se rozplyne 40 % zkvaš ené  š ť á vy z cukrové  tř tiny. Rumový  bon-
bonek vyrá bě ný  metodou solera vyjde na 380 Kč . CENTINELA BLANCO mexická  TEQUILA ze 100% šťávy agáve. Pouhý ch 38 % je jemných 
jako jazyk malého š tě ně te. Cena 800 Kč . THE DALMORE 18letá  jednosladová  WHISKY ze Skotské vysočiny. Má  43 % alkoholu a lahev s pa-
rohy dvaná cterá ka, jenž se postavil proná sledovatelů m př i krá lovské m honu. Cena 2470 Kč . HENRI GIRAUD FÛT DE CHÊNE š ampaň ské  
z lé ta 1999. Jedná  se o brut, ve které m budete víc než 12 % alkoholu obdivovat zlatavé perlení a deliká tní  chuť . Cena 3950 Kč . 

text Petr Tůma foto Dan Sklenář

chvění
Vý stavu kolekce La Stanza dello Scirocco italského desig-

néra Maria Trimarchiho je možné exkluzivně zhlédnout 
v showroo mu s nábytkem a doplňky Decoland ve Vinohradské 
ulici 190 v Praze. Návštěvníci mohou až do konce roku obdivo-
vat mísy, podnosy, obaly na květináče, svícen, ale také náušnice 
a náhrdelník ze subtilních kovový ch čtvercových či obdélníko-
vých lístků ve stříbrné, bílé či černé barvě. Pro tvorbu kolekce 
La Stanza dello Scirocco (doslova „místnost Scirocco“) inspiro-
val sicilského designéra Maria Trimarchiho legendární poušt-
ní vítr scirocco, který vane do Středozemí dvakrát ročně vždy 
po celé tři dny z afrického pobřeží. Scirocco nejen pálí svý m 
horký m „dechem“, ale nese s sebou také jemný  pouštní písek, 
který  se dostane doslova kamkoli. Sicilané se proto před tímto 
větrem schovávají do speciálních místností bez oken, v italštině 
„la stanza dello scirocco“, kam před poryvy větru ukládají také 
veškeré své věci, o které nechtějí přijít. Kovové čtverečky – líst-
ky, ze který ch je kolekce vytvořena, tak evokují chvění ve větru, 
rozfoukané papíry poletující po místnosti a obecně pomíjivost 

Kuchyňský tác z leštěné 
i matné oceli potažené 
epoxidovou pryskyřicí. 
Cena: 4170 Kč.

Náhrdelník. Leštěná 
nerezová ocel. 
Cena: 2250 Kč. 

Součástí kolekce je 
i pár náušnic z leštěné 

nerezi za 1950 Kč. 

Mísa na ovoce, 
mělká, z leštěné oceli 
potažené epoxidovou 
pryskyřicí. Cena 
2700 Kč.

Obal na orchideje 
z oceli potažené 
epoxidovou pryskřicí. 
Cena: 3750 Kč.

MARIO TRIMARCHI: 
ITALSKÁ KVALITA
Vynikající návrhář a designér se 
narodil na Sicílii, ale žije a pra-
cuje v Miláně. Ve své tvorbě se 
dotýká mnoha profesí a propo-
juje design, architekturu, umění 
i techniku. V letech 1994 a 1998 
byl kreativním ředitelem Domus 
Academy, poté společně s Mi-
chele De Lucchim pracoval pro 
designové studio firmy Olivetti. 
V roce 1999 založil vlastní umě-
lecké studio Fragile. Je mimo 
jiné autorem vizuální koncepce 
italské pošty, návrhářem komu-
nikačních systémů pro řadu ital-
ských firem a interiérů. 

věcí vystavených neúprosné síle přírody. Vystavená kolekce, 
kterou Mario Trimarchi vytvořil pro legendární italskou desig-
novou značku Alessi, je prodejní a ve vinohradském Decolandu 
bude vystavena do konce tohoto roku. Kolekce La Stanza dello 
Scirocco je součástí zbrusu nové expozice showroomu Deco-
land, který  značku Alessi zastupuje, a aktuálně představuje také 
kolekci nábytku i doplňků a nové katalogy pro sezonu 2012. Pro 
Alessi v minulosti pracovaly takové ikony designového nebe, 
jakými byli například Jan Kaplický, Michael Graves, Alberto 
Meda či Philip Starck. Kromě značky Alessi Decoland nabí-
zí nábytek a doplňky značek Cattelan Italia, Milano Bedding, 
Presotto Italia, Scavolini, Valentini a nově také sedací soupravy 
Ditre a mnoha dalších italský ch značek. �
Viz: www.decoland.cz

text Klára Mixová foto Decoland
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vědět, že vám jsou k dispozici a je na ně stoprocentní spoleh-
nutí. Podobně jako na kování a mechanismy vysouvání šuplíků 
a otevírání dvířek. 
Odstranění všeho nepodstatného umožňuje intenzivnější vní-
mání tvaru kuchyně a dominanty jejího „ostrova“ posazeného 
doprostřed místnosti. I proto jsou kuchyně UNIQUE oblíbené 
mezi architekty, kteří ve svých návrzích vycházejí z široké palety 
nabídek, z poctivosti i netradičních materiálů. A v neposlední 
řadě pak z individuálního přístupu k zákazníkovi, který si přeje 
atypickou zakázkovou výrobu. Uniformita je pro davy, kuchyně 
Eggersmann UNIQUE, které prodává kuchyňské studio SEDLÁK 
INTERIER v Praze na Vinohradské 10, jsou unikáty v tom nejry-
zejším slova smyslu. A tak není divu, že i jejich ceny kalkuluje 
výrobce až na základě  projektu a specifikace provedení. �
Viz: www.sedlakinterier.cz

ROVNÉ LINIE S HRANAMI, KTERÉ SE BLÝSKAJÍ JAKO 
OSTŘÍ NOŽE. POVRCH, NA NĚMŽ NEJSOU VIDĚT OTISKY 
PRSTŮ A KTERÝ ODOLÁ POŠKRÁBÁNÍ. NEREZ, MRAMOR, 
ŽULA, BŘIDLICE, DŘEVĚNÉ DÝHY ČI LAKY. CELISTVÉ 
PLOCHY BEZ VÝSTUPKŮ, KTERÝCH SE STAČÍ DOTKNOUT, 
A OTEVŘOU SE JAKO BRÁNA DO ZEMĚ ČARODĚJE OZ. 
TO JE KUCHYNĚ UNIQUE NĚMECKÉ FIRMY EGGERSMANN.

Mít svůj styl Více než sto let vývoje dospělo k bodu, kdy značka Eggers-
mann odbočila z univerzálního směru konkurentů. Nechce 

oslovit davy, chce jednotlivce. Individualitu. Výjimečného člo-
věka, který nedělá kompromisy a za nejvyšší kvalitu je ochotný 
(i schopný) zaplatit často téměř astronomickou částku. Dobře 
ví, že minimalistické pojetí funkčního designu přetrvalo věky 
a nezestárne ani u něj doma – jasné a přímo nadefinované tva-
ry zůstanou vždy nadřazené kudrlinkám a zdobným detailům. 
Dvířka, bočnice, pracovní plocha, dř ezy, úchytky i obložení zdí, 
to všechno má u kuchyní nejvyšší řady Eggersmann UNIQUE 
jednotný ráz. Podtrhují ho jen detaily v přechodech mezi pracovní 
deskou a dvířky či bočnicemi jednotlivých skříněk. Kámen a kov 
se potkávají s odrazem ve skle. Vlastní technika a geniálně vy-
myšlené odkládací plochy se skrývají kdesi za posuvnými dveřmi 
kuchyně, nejmodernější spotřebiče nemusíte mít na očích, stačí 

text Jiří Vašek foto Eggersmann
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JE TO POUHÝ KOUSEK VYLISOVANÉHO PLÍŠKU A SVŮJ ŽIVOT POČÍTÁ NA VTEŘINY: 
VEZMETE KAPSLI S DELIKÁTNÍM OBSAHEM TĚCH NEJLEPŠÍCH SMĚSÍ KÁVY, VLOŽÍTE JI 
DO KÁVOVARU NESPRESSO A PAK... JI ODHODÍTE DO NEJBLIŽŠÍHO ODPADKOVÉHO KOŠE. 
TEDY POKUD SE NEPŘEDSTAVUJETE UMĚLECKÝM JMÉNEM NOLIA SHAKTI A NEJSTE 
HOLANDSKOU VÝTVARNICÍ ČESKÉHO PŮVODU. TO ONA DOKÁZALA Z VYCUCANÝCH KAPSLÍ 
VYROBIT ORIGINÁLNÍ ŠPERKY HODNOTOU DALEKO PŘESAHUJÍCÍ CENU VÝCHOZÍ SUROVINY.

druhý 
život kapsle

V reklamní kampani společnosti Nestlé na kávovary Nespresso 
si hollywoodský fešák George Cloony nenechá vzít posled-

ní kapsli na tu tekutou dobrotu s oříškově zabarvenou pěnou, 
i kdyby se mu výměnou za ni nabízela půvabná fanynka vpravdě 
topmodelkovských proporcí. Ale i sám velký George by možná 
užasl nad tím, co všechno se dá z takové kapsle udělat – a což 
teprve, když jich máte k dispozici stovky či tisíce. 
Podobně byli překvapeni i účastníci letošní přehlídky Design-
block, kde jim designérka a šperkařka Nolia Shakti předvedla na 
vlastní oči pořekadlo o tom, že „není všechno zlato, co se třpytí“. 
Její kolekce šperků nazvaná Throw Away Gold (Vyhoď zlato) šo-
kovala jak přítomné dámy, které by s náhrdelníkem vytvořeným 
ze spousty jemně opracovaných zlatavých plíšků mohly udělat ve 
společnosti terno, tak pány, kteří byli o něco ochotnější zaplatit 
za tyto originály cenu ve výši až několika tisíc eur...
„Zabývám se výrobou šperků, které se říká Eko Art Jewelery. 
Mé výtvory vyjadřují můj vlastní přístup ke světu, ekologii i ře-
šení sociálních otázek, pod které spadá i kritika uspěchaného 

Důkaz namísto dlouhých 
řečí. Z kávových kapslí od 
Nespressa získáte nejen 
chutné espresso, ristretto 
či lungo, ale i naprosto 
nevšední náušnice.

životního stylu a neuvážená spotřeba všeho kolem nás,“ říká 
v Amsterdamu žijící umělkyně. Několikrát procestovala Indii, 
zajímá se o buddhismus i hinduismus, pravidelně medituje 
a cvičí jógu a snaží se jíst pouze biopotraviny. Už dříve zaujala 
sérií šperků hlavně pro muže, vytvořených z kravat, nepálských 
látek a železa, nebo propojením tak zdánlivě neslučitelných 
věcí, jakými jsou pravé perly a masivní kovové řetězy sloužící 
k zabezpečení amsterdamských kol. Z nápadu vyrábět šperky 
z použitých kapslí byl samozřejmě nadšen i Josef Voltr z čes-
kého Nespressa: „Společnost Nestlé spolupracuje s mnoha 
uměleckými studii, pořádá workshopy pro studenty designu 
a vítá každého, kdo nás dokáže pozitivně překvapit. Většinou 
to jsou mladí lidé, případně netradiční umělci typu paní Nolii 
Shakti. Jsme potěšeni, když můžeme jejich inspirativní nápady 
a projekty i finančně podpořit.“
Zatímco ke znehodnocení kapsle v přístroji stačí pár vteřin, No-
lii trvá kolem 40 minut, než jedinou kapsli očistí a může s ní dál 
pracovat. Výroba náramku či náhrdelníku se však dál počítá 

 nikoli na hodiny, ale na týdny. „Jemnost kovového plíšku a širo-
ká škála barev byly opravdu inspirující a stály i u zrodu kolekce 
zobrazené na těchto stránkách,“ prozrazuje Nolia – majitelka 
amsterdamské galerie Louisse Smit. Se svými šperky, mezi něž 
patří nejen náhrdelníky, ale i různé brože, prsteny, přívěsky či 
náušnice, udivovala již účastníky známé burzy Collect v Londýně 
nebo návštěvníky galerií v Seattlu či v Chicagu. 
Tato původně bankovní úřednice se v polovině 90. let rozhodla 
změnit svůj život a z Londýna přesídlila do Amsterdamu, kde za-
čala studovat umění a později umělecké šperkařství na vyhlášené 
škole Gerrit Rietveld Academy. 
„Pro šperkaře je důležitý především koncept,“ tvrdí. Pokud přes-
ně víte, co chcete udělat, materiál i suroviny si už vždycky najde-
te. A je jedno, kde a jak. Když zpracovávám nespresso kapsle, ať 
už do podoby náhrdelníku, nebo brože, říkám si, že je skutečně 
měním ve zlato. �
Viz: www.nespresso.cz

Jemné chutě, aroma a hustá, pevně strukturovaná 
pěna kávy jsou zajištěny výběrem těch 
nejkvalitnějších zelených káv, využitím odborné 
techniky pražení, zajištěním přesného namletí, 
odměřením porce kávy a v poslední řadě technologií, 
která využívá 19barovou vysokotlakou pumpu pro 
vytvoření onoho krásně voňavého moku.

Barevné kapsle Nespresso skrýva-
jí nejjemnější mleté světové kávy 
Grand Cru a nabízejí kompletní 
ochranu před přístupem vzduchu 
a světla. Ve Švýcarsku, odkud 
značka pochází, byste našli na 
1190 sběrných míst, kde můžete 
použité kapsle odevzdat. Hliníko-
vý obal se oddělí od zbytků kávy 
v recyklačních centrech, znovu je 
roztaven a použit, zatímco kousíč-
ky kávy putují do zemědělství jako 
přírodní hnojivo.

text Jiří Vašek foto Nolia Shakti 
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právě sem. Jedinečné chutě a jasné vymezení koktejlů odlišuje 
bar od šedivé masy. Nevybíráte si bar podle místa, atmosfé-
ry a obsluhy, ale podle koktejlu, na který máte chuť. Perfektní 
servis a prostředí jsou totiž v barech se signature koktejly sa-
mozřejmostí. Do Cloud 9 Sky baru se vydejte na sexy koktejly 
z čerstvého ovoce, do Bugsy’s na květinové, ovocné a zají-
mavě pojaté tradiční drinky, do Tretter’s na exkluzivní klasiku 
20. a 30. let a trendy koktejly. Trendy signature koktejlů nabízejí 
kolem padesáti a zhruba jednou za tři až šest měsíců jich pět 
obmění. „Před několika lety začal boom nejen signature kok-
tejlů, ale i klasických koktejlů dle původních receptur. My je 
připravujeme již od otevření baru pečlivě a samozřejmě z pré-
miového alkoholu,“ vysvětluje Josef Zelenka, manažer Tretter’s, 
druhý směr v současné mixologii. Říká se, že profi barmani 
jsou z poloviny kuchaři, nejenže kombinují různé suroviny, ale 
vytvářejí i nové infuze a sirupy (např. zázvorový Romana Uhlí-
ře nebo medovorozinkový rum Josefa Zelenky v nově otevřené 
argentinské restauraci El Asador v Hrnčířích). Majitelé již při 
přípravě projektu oslovili Josefa Zelenku z Tretter’s, zdali by 
jim nepřipravil pár signature koktejlů. Josef vsadil na osvěd-
čené kombinace chutí a výsledkem jsou zbrusu nové koktejly 
s harmonickou chutí a něčím navíc. To navíc odlišuje signature 
koktejl od dobrého drinku. „Signature koktejly by měly pokrývat 
veškeré škály chutí – sladká, hořká, kyselá – a jejich kombina-
ce,“ vysvětluje Roman Uhlíř z Cloud 9 Sky baru. 

SNY BARMANŮ
Ideální zákazník dokáže koktejl ocenit. Chce si dát něco zajíma-
vého, ví, na co má chuť, a prodiskutuje to s barmanem. V Bugsy’s 
si s hostem hodně povídají. Pokud si nevybere z menu, namíchají 
mu koktejl na přání, a pokud mu zachutná, zapíší si recepturu do 
tajného sešitku, aby si host mohl dát příště opět svůj koktejl. Mojito 
zvládne umíchat každý, lepší bary jej nemají na lístku, protože si 
ho můžete objednat jen tak, do lepších barů se totiž chodí na jiné 
drinky. A chcete-li se naučit namíchat svůj drink, přihlaste se do 
barmanského kurzu k Romanu Uhlířovi, viz: www.rushop.cz. �

MOSCOW MULE 
Klasickou kombinaci 
vodky s limetovým 
džusem a zázvorovým 
pivem v Tretter’s vylepšili 
o okurku, čerstvý zázvor 
a prémiový alkohol. 
Luxusní pití na 
pondělní večer.
www.tretters.cz

NATURAL LOVE
Lehce rozmačkané maliny 
a ostružiny uvolní svěží chuť 
a vůni, které se skvěle prolnou 
s ostružinovým likérem, 
rumem, šumivým vínem 
a čerstvou citronovou šťávou.
www.elasador.cz

Signature koktejly nabízejí vrcholné umění barmana. 
„Jsou spjaté s historií baru,“ vysvětluje Tomáš Kučera 

z Bugsy’s baru. Bugsy’s zavedl tento styl v Praze mezi prv-
ními a každý jejich signature koktejl má svůj příběh. V no-
vém komiksovém menu najdete čtyři nejúspěšnější v od-
dílu Hall of Fame, v síni slávy. Nejznámější je asi Bugsy’s 

NIKOHO NEBAVÍ PÍT STÁLE MOJITO NEBO CUBA 
LIBRE, TY NEJLEPŠÍ BARY PROTO VSADILY NA 
SIGNATURE COCKTAILS, VYLADĚNÉ KOKTEJLY, 
KTERÉ SI DÁTE JEN U NICH!

Koktejly 
s podpisem

Rose, na short drink s vůní čerstvě řezaných růží s okvětním 
plátkem sem chodí ženy i muži již mnoho let. Stejně jako u zrodu 
většiny signature koktejlů stála náhoda a experimentování. Václav 
Vojíř, barman a majitel Bugsy’s, zkoušel různé kombinace s kvě-
tinovými chutěmi a výsledkem je dokonale vyvážený osvěžující 
drink. A jak signature koktejl vzniká? Namíchanou novinku pře-
chutná celý bar a autor následující dny experimentuje s pomě-
ry přísad a ozdobou. Pak jej nabídne při různých příležitostech 
hostům. Možná, že když vám minulý večer barman nabízel úplně 
nový drink, zrovna jste ochutnali příští signature koktejl.

JEDINEČNÝ JAKO VY
Rozmanitost a chutě signature koktejlů přesně odpovídají atmo-
sféře baru. V Cloud 9 Sky baru na střeše hotelu Hilton Prague 
ochutnáte koktejly z čerstvého ovoce a šéfbarman Roman Uhlíř 
vymýšlí další drinky v této linii podle toho, co je právě moderní, 
a dle sezony. Ostatně před třemi lety tak přinesl počínající svě-
tový trend do Prahy a na Extravaganzu a Charisma se chodilo 

text Kristina Šemberová foto archiv firem

PASSION CELERY 
INJECTION
Základní chutě tohoto 
nealkoholického 
long drinku čerpají 
z řapíkatého celeru 
a čerstvé maracuji, 
poté stačí jen doplnit 
cukrem, čerstvou 
limetou, pomerančovou 
šťávou a minerálkou.
www.bugsysbar.cz

CHARISMA
Kořeněná vodka 
promíchaná se 
sladkým melounovým 
likérem, lehce 
kyselým brusinkovým 
džusem a zastříknutá 
Angosturou Bitter.
www.cloud9.cz 

,



Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Umfang der Gültigkeit

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 

der Anzeige sind eine Gesamtheit von allgemein 

gültigen und verbindlichen Regeln, durch die die 

Vertragsbeziehungen zwischen dem Besteller der 

Anzeigenfläche (weiter nur „Besteller“) und der 

Gesellschaft Orizamut s.r.o. (weiter nur „Herausgeber“), 

die in eigenen Namen Verträge über Leistung einer 

Anzeigenfläche (weiter nur „Anzeige“) mit Besteller 

einer Anzeigenfläche im Magazin Choice (weiter 

nur „Magazin“) abschließt, geregelt werden.

II. Anzeige

1. Unter Anzeige versteht man geschäftliche oder 

andere Mitteilungen des Anzeigenbestellers, die 

im Magazin für einen vereinbarten Finanzentgelt 

veröffentlicht wird. Der Herausgeber behält sich das 

Recht vor, jede solche Anzeige mit dem Wort ANZEIGE 

(eventuell WERBUNG usw.) zu bezeichnen. Die Art 

solcher Bezeichnung bestimmt immer der Herausgeber.

2. Der Herausgeber hat das Recht so eine 

Anzeigenbestellung abzulehnen, die nicht im Einklang 

mit den gültigen Rechtsvorschriften oder Rechten 

von Dritten (insbesondere dann Autorenrechte, 

Persönlichkeitsrecht) ist, oder Anzeige mit vulgären, 

rassistischen oder anders gesellschaftlich 

unakzeptablen Inhalt oder mit einer Orientierung, die 

gesamt für Magazin ungeeignet ist. Der Herausgeber 

verantwortet in diesem Fall nicht für die eventuellen 

entstandenen Schaden, die dem Besteller aus Grund 

der Ablehnung von Bestellung solcher Anzeige 

entstanden sind.

III. Anzeigenbestellungen

1. Der Besteller kann die Anzeigenbestellung beim 

Herausgeber mündlich, telefonisch oder per Email tun.

2. Der Herausgeber stellt nach jeder solchen Bestellung 

dem Besteller eine Bestellungsbestätigung aus, die alle 

Erfordernisse des Bestellers (Name, Sitz, Adresse, Ident. - Nr., 

USt.-Ident.-Nr., Kontaktperson inkl. Telefon und Email) 

beinhalten wird.

3. Die Bestellungsbestätigung wird weiter näher die 

bestellte Anzeige beschreiben, Magazinnummer, in dem 

die Anzeige veröffentlicht wird, Anzeigenformat, Preis für 

die Anzeigenveröffentlichung und Abschlusstermin für die 

Übergabe der Unterlagen vom Besteller dem Herausgeber.

4. Die Unterschrift solcher Bestellungsbestätigung von 

einem berechtigten Vertreter des Bestellers hält man für 

Abschluss eines Vertrags über Anzeige. Die unterschriebene 

Bestellungsbestätigung sendet der Besteller dem Herausgeber 

per Post, per Email oder per Fax. Der Herausgeber bestätigt 

diese Bestellungsbestätigung und sendet eine Ausfertigung 

dem Besteller der Anzeige zurück.

IV. Übergabe der Unterlagen zur Veröffentlichung 

der Anzeige

1. Der Besteller ist verpflichtet dem Herausgeber alle 

Unterlagen zur Veröffentlichung der Anzeige in einem 

vom Herausgeber festgestellten Termin, der immer in der 

bestätigten Bestellung angeführt ist, zu übergeben.

2. Die Unterlagen vom Besteller müssen die vom Herausgeber 

festgelegten Bedingungen erfüllen – Anzeigengröße und 

technische Spezifikation. Die Unterlagen muss der Besteller 

in einer elektronischen Form per Email oder auf CD, das auf 

die Adresse des Herausgeberbüros gesendet wird, leisten. 

Der Herausgeber ist nicht verpflichtet solche Unterlagen dem 

Besteller zurück zu geben und sie auch nicht zu bewahren.



3. Die Anzeigengröße: a) 2/1 Seite: 420 x 270 mm + 5 mm 

für Beschnitt, Spiegelformat: 380 x 228 mm, b) 1/1 Seite: 

210 x 270 mm + 5 mm für Beschnitt, Spiegelformat: 

170 x 228 mm, c) 1/2 Seite: 103 x 270 mm + 5 mm 

für Beschnitt, Spiegelformat: 83 x 228 mm.

4. Technische Spezifikation der Unterlagen: die Anzeige 

im Format Druck-PDF, Größe 1:1, Auflösung 300 DPI, 

Farbigkeit CMYK – ohne eingelegten ICC Farbprofile und 

direkten Farben, konkretes Format (siehe Anzeigenformate) 

+ abfallend 5 mm auf allen vier Seiten, Beschnitt- und 

Passmarken.

5. Falls die vom Besteller übergebenen Unterlagen nicht 

im Einklang mit der Spezifikation der Unterlagen vom 

Herausgeber sein werden, eventuell sie nicht rechtzeitig 

übergeben werden, ist der Herausgeber nicht verpflichtet 

die bestellte Anzeige zu veröffentlichen. 

6. Für die Inhaltsrichtigkeit der Anzeige verantwortet der 

Besteller. Der Besteller verantwortet auch dafür, dass die 

übergebenen Unterlagen im Einklang mit dem Artikel II. 

der Anzeige, Punkt 2 dieser Allgemeinen Bedingungen sind.

V. Anzeigenpreis, Zahlungsbedingungen

1. Die Preisliste der Anzeige bildet einen Teil dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und steht in einer 

gedruckten Form des Mediakits des Magazins oder 

an Webseiten www.choicemag.cz zur Verfügung. Die 

angeführten Preise sind Grundpreise ohne eventuelle 

Rabatte, der Preis ist ohne die gesetzliche Höhe von MwSt. 

angeführt. Der Preis der einliegenden oder einer anderen 

Form der Anzeige (Flugblätter, Katalogen, Geschenke usw.) 

unterliegt immer einer individuellen Kalkulation.

2. Der Besteller ist verpflichtet dem Herausgeber für die 

Veröffentlichung der Anzeige im Magazin den Preis, der 

in der Bestellungsbestätigung inkl. MwSt. angeführt ist, 

zu bezahlen. Falls der Besteller mit dem Herausgeber nicht 

anders vereinbart, ist der Preis für die Veröffentlichung der 

Anzeige bis vierzehn (14) Tage seit der Ausstellung eines 

Steuerbeleges fällig. Der Herausgeber stellt den Steuerbeleg 

dem Besteller spätestens bis vierzehn (14) Tage nach der 

Herausgabe der Magazinnummer, die in der vom Besteller 

bestätigten Bestellung angeführt ist, aus. Zusammen mit 

diesem Steuerbeleg sendet der Herausgeber dem Besteller 

eine Ausgabe der gegebenen Nummer, die die veröffentlichte 

Anzeige des Bestellers beinhaltet. Der Besteller ist verpflichtet 

den Preis für die Anzeige durch eine Überweisung auf das 

Konto des Herausgebers, eventuell durch Einlage des 

Bargeldes auf das Konto des Herausgebers, zu bezahlen. 

Falls der Besteller im Verzug mit der Bezahlung des Preises 

für die Veröffentlichung der Anzeige ist, ist er verpflichtet dem 

Herausgeber Vertragszinsen in Höhe von 0,05% von der 

Gesamtschuldsumme für jeden angefangenen Verzugstag 

zu bezahlen.

3. Der Herausgeber behält sich das Recht auf die Zahlung 

vor Veröffentlichung der Anzeige bei so einem Besteller 

vor, der die Veröffentlichung der Anzeige im Magazin des 

Herausgebers zum ersten Mal bestellt, oder bei so einem 

Besteller, der in Vergangenheit nicht ordentlich seine 

Verpflichtungen, die aus den vorigen Bestellungen der 

Anzeige im Magazin des Herausgebers gefolgt haben, 

erfüllt hat. In diesem Fall ist der Preis immer spätestens 

bis zum Abschluss der gegebenen Magazinausgabe fällig, 

die in jeder bestätigten Bestellung veröffentlicht ist. Falls 

solche Bezahlung nicht im angeführten Termin realisiert wird, 

hat der Herausgeber Recht, von solcher Anzeigenbestellung 

zurück zu treten.

4. Für den Tag der Bezahlung hält man solchen Tag, 

an dem die Zahlung auf das Bankkonto des Herausgebers 

zugeschrieben wird.



Kontakt:
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