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INSPIRUJTE SE luxusním bydlením a ZAŘÍZENÍM BYTŮ promyšleným
do nejmenšího detailu; ODPOČIŇTE SI při čtení rozhovorů S NEZNÁMÝMI,
ale o to ZAJÍMAVĚJŠÍMI LIDMI; vydejte se do GALERIÍ i na dalekou cestu

ZASTąEŠENÉ
ULICE PRAHY

až na konec světa; OCHUTNEJTE NETRADIČNÍ pokrmy, nápoje a doutníky;

POHLEòTE TAM VZHčRU

NOVÝ BYT JAKO DÁREK
INVESTICE, JEŽ SE VRÁTÍ

VÝHRADN÷ V CHOICE

CAFÉ BUDDHA I NOVÉ KOBE
JISKąÍCÍ ORCHESTR CHUTÍ

OBJEVUJTE MÍSTA, jež zůstávají jiným skryta. Za VÝJIMEČNOST a originální
nápady se netřeba stydět. Ale nelze SI NALHÁVAT, že jsou zadarmo a najdou
si vás samy. Každý NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK něco stojí.

Okázalá
jednoduchost
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.

R

ohový 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 výraznými asijskými prvky laděný dočervena podtrhuje moderní
hudba s asijskými tóny. Překvapí svou jednoduchostí, zároveň 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 restaurace a bary obepínající svět od Paříže přes Kyjev po Dubaj. 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 doplňuje interiér (podílel se na něm architekt Zbyšek Stýblo
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text Petr TĎma foto Martin Vítek

DISTRIBUCE

CHOICE využívá vlastní DISTRIBUČNÍ KANÁLY, které
jsou ZÁRUKOU ROZŠÍŘENÍ MAGAZÍNU mezi různé
vrstvy čtenářů. Přispívá k tomu mailing prostřednictvím
UNIKÁTNÍCH DATABÁZÍ firem i účast magazínu
formou mediálního partnerství na KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH i SPORTOVNÍCH akcích. Aktuální
vydání jsou k dispozici zákazníkům Nespresso, najdete
je ve vybraných HOTELÍCH, WELLNESS CENTRECH,
restauracích i veřejných knihovnách. Díky takovému
rozsahu DISTRIBUCE nevzniká ŽÁDNÁ REMITENDA.

CÍLOVÁ SKUPINA

Aktivní lidé vyhledávající UNIKÁTNÍ ZÁŽITKY a inspiraci
pro designové BYDLENÍ, cestování a GASTRONOMII.

SHOWROOM STEJNOJMENNÉ DÁNSKÉ SPOLEéNOSTI VYRÁB÷JÍCÍ NADéASOVÝ DESIGNOVÝ NÁBYTEK A INTERIÉROVÉ
DOPLÿKY SE PąESUNUL DO KARLÍNA NA RUŠNOU POBąEŽNÍ ULICI PąIBLIŽN÷ PąED ROKEM. A JAKO PąI KAŽDÉM ST÷HOVÁNÍ,
Aċ UŽ LIDÍ, éI V÷CÍ, CHVÍLI TO TRVALO, NEŽ NOVÉMU PROSTąEDÍ PąIVYKL A NAPLNO SE TAM ZABYDLEL. NEŽ SI VYTVOąIL
NOVÉ PąÁTELE A OBDIVOVATELE, NEŽ SI TI DąÍV÷JŠÍ NAŠLI NA PRAHU 8 CESTU. DNES TAM SM÷ąUJÍ PO PAM÷TI, DOSLOVA
JAKO DOMč. TO PROTO, ŽE VÝROBKY BOCONCEPTU UTVÁąEJÍ DOMOV, V JAKÉM BY CHT÷L ŽÍT ASI KAŽDÝ.

CHOICE je EXKLUZIVNÍ tištěný MAGAZÍN vydávaný
v nákladu 11 000 a cíleně distribuovaný NÁROČNÝM
ČTENÁŘŮM, jakož i 3000 MLADŠÍCH klientům, kteří
oceňují jeho ELEKTRONICKOU podobu. Jsou to nejen
PODNIKATELÉ a manažeři s NADPRŮMĚRNÝMI
příjmy, ale též lidé vybraní z VIP DATABÁZÍ cca 80 firem,
se kterými CHOICE dlouhodobě spolupracuje – ať už jde
o NESPRESSO, Mercedes, SCUDERII, Českou spořitelnu,
restaurace KAMPA GROUP, firmy SATPO, MILAN
ŠKODA – FOTO, či showroomy DECOLAND.

BoConcept

KDO JSME

text Kristina Šemberová foto Buddha-Bar Hotel Prague
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text Magdaléna Pražáková foto archiv

êelem vpĆed!

ITALSKÁ RODINNÁ ZNAéKA STEFANEL SE V NOVÉ KOLEKCI VRACÍ KE KOąENčM.
PRO NI TYPICKÉ PLETENINY KOMBINUJE S POHODLNÝMI, UVOLN÷NÝMI STąIHY
PODZIMNÍCH BAREV A NENÁSILNÉ ELEGANCE.

N

a pĆehlídkovém mole stejnø jako pro bøžné, každodenní nošení. Stefanel pro letošní
podzim a zimu využívá nadêasové, nekomplikované stĆihy a léty osvødêené materiály. Samet, semiš, vlnu, lnøné plátno... Pánskou kolekci charakterizují teplá saka a lehké
kardigany, džínové êi plátøné kalhoty modernø ohrnuté dole nenásilnø navazují na kožené polobotky êi robustní šnørovací kanady. Celkový look mĎže být doplnøný tĆeba šálem
nedbale omotaným okolo krku. Dámské obleêení se nese v duchu bohémské uvolnønosti – prodloužené šaty êi suknø se zvýšeným pasem v kombinaci s ponêi nebo oversized
kabáty pĎsobí velmi ležérnø. Avšak ženskost kolekce nezapĆe – tøžké a teplé tkaniny jsou
odlehêené hravými kvøtinovými vzory a nenásilnými detaily z krajky êi doplĀky z hedvábí
a kašmíru. Modely mají teplé zemité odstíny od krémové pĆes bronzovou, bordó až po
hnødou êi béžovou, jako by je na své paletø rozdølal sám barevný podzim.Ostatnø právø
na nøj a zimu jsou modely i urêeny. J
Viz: www.cz.stefanelstore.com

text Alena Binterová foto archiv

zmrzlina s úctou

ZLATÝ ZMRZLINÁą PRAGUE ICE CREAM FESTIVALU 2016 – HONZA HOCHSTEIGER CTÍ KLASICKÉ ąEMESLO, ALE
SLEDUJE I MODERNÍ TRENDY. LONI VYMYSLEL VEGANSKÉ NEOVOCNÉ ZMRZLINY A LETOS ROZŠÍąIL REPERTOÁR
O TY ZDRAVÉ, BEZ CUKRU. KDO NEV÷ąÍ, ŽE SI NA NICH LZE SMLSNOUT, Aċ TAM B÷ŽÍ: DO HUSOVY ULICE V PRAZE.

Váš podnik u Staromøstského námøstí je oázou,
kde se êlovøk nejen osvøží, ale také dostane chuČ
zpomalit, nejlépe zastavit êas. éím to?
Od døtství mám rád vøci, které mají pĆíbøh. Na stĎl do cukrárny
dám radøji šedesát let starou kovovou lampiêku od návrháĆe
Josefa HĎrky z Lidokovu, zakoupenou na bleším trhu, než plastový výrobek z obchodního Ćetøzce. Ta lampiêka se mi líbí a poĆád bezvadnø funguje, zatímco dnešní výrobci dølají prakticky
vše tak, aby se vøci rozbily hned po záruce. To mø jako êlovøka,
kterého zajímá ekologie a udržitelný rozvoj, hroznø trápí. Dokud
se vše dølalo ze dĆeva, skla, kovu êi kĎže, bylo to opravitelné.
Nepracoval jste náhodou pĆedtím, než jste
se stal Panem Zmrzlinkou, v muzeu?
Ano, vzal jsem to oklikou, ale krásným zpĎsobem. Mám technické vzdølání: jsem zemømøĆiê. TémøĆ dva roky jsem byl navíc kurátorem sbírek astronomie, geodézie, matematiky a fyziky
v Národním technickém muzeu. Moc mø to bavilo, do sbírek patĆily i hrací strojky, díky nimž jsem našel zálibu ve staré barokní
muzice i jazzu 20. let minulého století.
Takže retro není jen módní vlnou, abyste vybavením
cukrárny a obleêením poutal pozornost?
Pro mø je to styl života. Vždy jsem møl vztah k historii, což souvisí
hlavnø s kvalitou. Lidé byli dĆív pracovitøjší a ochotní vønovat
spoustu êasu, aby to, co dølají, udølali poĆádnø a hezky. TĆeba
staré cukráĆské výrobky – to byla umølecká díla vyrábøná minimálnø dvø hodiny. Mám tu dávno uplynulou dobu moc rád a aby
êlovøk nøco dølal dobĆe, hodí se znát kontinuitu.

To už mluvíme i o vaší Ćemeslné zmrzlinø.
Jak jste k ní z muzea pĆišel?
Úplnø jednoduše. Vstoupil jsem do tohoto krámku v dobø, kdy ho
ještø vlastnili Italové a dal si zmrzlinu. Lepší jsem v životø nejedl.
Hned jsem prodavaêce Ćekl – já vám závidím, že tady mĎžete
pracovat, to bych chtøl taky. Netušil jsem, že u vedlejšího stolu
sedí majitel. Rovnou mi nabídl, abych k nim nastoupil! NejdĆív
jsem dølal pomocné práce, pak jezdil do Itálie pro zboží, sbíral
zkušenosti a uêil se italsky. Naplno jsem se zmrzlináĆskému Ćemeslu zaêal vønovat v roce 2002. Víc než êtyĆi roky jsem žil v Itálii a absolvoval kurzy na University Carpigiani Gelato v Bologni
– jedné z nejslavnøjších na Apeninském poloostrovø.
Odtamtud jste si pĆivezl i staré stroje
na výrobu zmrzliny. Proê?
PĎvodnø pro radost. Møli je ve skladu odpojené asi 15 let, ale
až doma jsem s údivem zjistil, že fungují. V 60. a 70. letech se
totiž vyrábøly tak, aby stroj zmrzlináĆi vydržel do smrti. Vyzkoušel
jsem je a zjistil, že aê se v nich dølá zmrzlina složitøjším zpĎsobem a asi dvakrát déle, výsledek je lepší – kompaktnøjší, trochu
hutnøjší a víc drží. Moderní stroje mrazí pĆíliš rychle, mají jiný
pĆenos tepla, takže êást hmoty je pĆemražená, ale uvnitĆ není
dĎkladnø promrzlá.
Pojóme se ještø vrátit o krok zpøt, neboČ Vaše nadšení
pro Ćemeslo je v dnešní dobø nevídané. Zdødil jste
ho snad po pĆedcích?
MĎj velmi zruêný dødeêek møl dílnu v pĆedsíni panelákového
bytu, kam se mu vešel i ponk. Vyrobil tam všechen nábytek,
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text Tomáš Suchomel foto archiv

dvojité radosti

OMÁMIT SMYSLY A PąITÁHNOUT POZORNOST NEMUSÍ BÝT NAPOPRVÉ AŽ TAK SLOŽITÉ. ZATO OBSTÁT POZD÷JI
PąI BLÍZKÉM KONTAKTU CHCE NÁPADY VNITąNÍ HLOUBKY I DESIGNOVÉ PąEDSTAVIVOSTI. TO VŠE PąI VYUŽITÍ
UNIKÁTNÍCH MOŽNOSTÍ ODLIŠNÝCH MATERIÁLč V KOMBINACI S FUNKéNOSTÍ NAVRHOVANÝCH VÝROBKč.

1

5 SEVERSKÁ RADOST Znaêka Fjällräven pĆinesla (nejen na
zádech) edici batohĎ Kanken Art s kresbami Cecilie Heikkilä
a Erika Olovssona. 6 Z éESKÝCH POLÍ Tvar bramborového
chipsu inspiroval Lucii Koldovou pĆi návrhu stejnø pojmenovaného kĆesla pro znaêku TON. Vyrábí se technologií nad parou
ohýbaného bukového dĆeva. 7 AŽ K OBLAKčM Na kĆídlech
ptákĎ vyletøla výtvarnice Janja Prokiè v kolekci Home daleko
na Papuu-Novou Guineu, kde ji zaujaly obĆadní masky domorodcĎ. Symbol oka coby ochrany proti duchĎm souvisí s pradávnými rituály. 8 OB÷ŽNÉ DRÁHY PĆehlídka vesmírných tøles
s hypnoticky záĆícím jádrem – to jsou lampy Orbital studia deForm z ruênø foukaných êoêek s kovovým propojením. Z každého úhlu nabízí jiné vizuální zážitky a prĎhledy do další galaxie.

2 6
3

DO JARA S LEHéÍM DECHEM
Dejte si „oraz“ od škodlivin, aniž byste slevili ze svých rituálĎ. S glo mĎžete snížit emise toxických látek oproti klasickým cigaretám až o 90–95 %. Revoluêní výrobek totiž
využívá pokroêilou technologii zahĆívání
tabáku na 240 °C, díky kterému nedochází
k jeho spalování, tudíž má potenciálnø nižší
zdravotní rizika. Souêasnø se vyhnete i dalším „nepĆíjemnostem“, jako je popel, kouĆ
êi cigaretový zápach.

7

8
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 VKLADY „promo“ materiálů partnerských firem
 potištěný papírový REKLAMNÍ PROUŽEK (pásek)
přes titulní stranu obepínající celý magazín
 SLEVOVÁ KARTA vlepená na požadované místo
s nabídkou jen pro odběratele CHOICE
 prezentace produktů a služeb formou SOUTĚŽÍ
 LIFESTYLOVĚ ZPRACOVANÉ advertorialy a tipy
 on-line verze se ŽHAVÝMI LINKY na weby firem
 provázání tištěného CHOICE na SOCIÁLNÍ MÉDIA

5

4
1 PLAMÍNEK éASU Vzpomínku na krabiêky doprovázející døtství u kamen, táborákĎ i plynové trouby pĆináší britská znaêka Archivist, kterou
dostanete na nila.cz 2 A PąECE SE KOULÍ Závøsné lampy Sphaerae
Ćady odstínĎ navazují na tradici êeského skla v podání studia Dechem.
3 ZDRAVÝ DOMOV Vliesová tapeta Drops od firmy Lavmi je tištøna
vodou Ćeditelnými barvami bez rozpouštødel a vzorem pĆipomíná potisky váleêkem na malování. 4 HRAVÉ SEDÁNKY Od pĆebytku dĆevøných
lamel se studio Herrmann & Coufal dostalo až k mozaice sedacích prvkĎ
pro veĆejný prostor Pixel 1. Jednotlivé moduly spoêívají na centrální noze
a jsou doplnøny vloženými dílci v menších i vøtších celcích.

VŽDY NĚCO NAVÍC

text Alena Binterová a Petr TĎma foto Pavel Vítek, Kreinbacher Birtok, Juhász Bogi a archiv

místo známé
neznámé

DŮRAZ NA KVALITU
CHOICE charakterizuje OBRAZOVÁ VELKORYSOST
a ELEGANTNÍ DESIGN. Články pojaté z neobvyklých
úhlů připravují vždy PROFESIONÁLNÍ NOVINÁŘI. Texty
mají nadčasový charakter a DLOUHODOBÝ přesah. Na
čtenářském a VIZUÁLNÍM ZÁŽITKU se podílí LUXUSNÍ
PAPÍR a VYSOCE KVALITNÍ tisk z rodinné tiskárny Resl.
Tam se CHOICE zpracovává od počátku, tedy již 10 let!

VŠICHNI PRAHNEME PO RELAXU, DOUŠCÍCH ŽIVÉ VODY, KTERÁ OMÝVÁ A éISTÍ – PąESTO éAS
NA ODPOéINEK NABÍRÁME PO KAPKÁCH S POCITEM, ŽE NÁM PROTÉKÁ MEZI PRSTY... PROé
TEDY JEZDIT DALEKO, KDYŽ MÁME NA DOSAH MAòARSKO SE SILOU TERMÁLNÍCH PRAMENč,
MNOŽSTVÍM PAMÁTEK, PąÍRODNÍCH KRÁS I SKV÷LÉHO VÍNA?

Vajíêko na pánviêkách, které symbolizují jednotlivé správní
oblasti Maóarska, znaêí místo, kam jsme se vydali tentokrát.
Jen kousek na jih, do severozápadního Podunají.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Rozsah: 116 stran
Papír: obálka křída 250 g matné lamino
vnitřní strany matná křída 135 g
Formát: 210 x 270 mm
Vazba: V2

CENÍK
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky

NAVŠTIVTE NEJVĚTŠÍ

CENTRUM VZOROVÝCH
DOMŮ PRAHA

90 000 Kč
80 000 Kč
120 000 Kč

první dvoustránková inzerce (strany dodávané zvlášť) 105 000 Kč
druhá dvoustránková inzerce (strany dodávané zvlášť) 90 000 Kč

FINE ART DECORATION | DOLCE&GABBANA Artwork | SMEG embodied technology |

1/1 strana
1/1 strana (garantované umístění)
1/2 strany
1/3 strany

7

Sicily is my love

PROJEKT
RODINNÉHO
DOMU ZDARMA!

Produkty SMEG zakoupíte u výhradního distributora pro malé domácí spotřebiče a lednice Potten & Pannen - Staněk,
Újezd 25, Praha 1 | Vodičkova 2, Praha 1 | Nový Smíchov, Praha 5 | Palladium, Praha 1
Obchodní 110, Čestlice | Rumunská 43, Liberec | Šantovka, Olomouc | Vaňkovka, Brno |NC Centrál Bratislava
nebo na www.pottenpannen.cz a www.pottenpannen.sk

VOLNĚ
PŘÍSTUPNÝCH

DOMŮ

Nechte se inspirovat moderními
architektonickými a designovými trendy
v plně vybavených domech největšího
centra v ČR.

VSTUP ZDARMA!

Made in Italy

65 000 Kč
70 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč

Svěží
notebooky
Lenovo
ThinkBook
Navrženo pro vás.
Vyrobeno pro byznys.

Cena vkládané či jiné formy inzerce (letáky, katalogy, dárky
apod.) podléhá individuální kalkulaci. Ceny jsou bez DPH.

13s
Cena od:

18 587
Kč
bez DPH

14
Cena od:

12 058
Kč
bez DPH

15
Cena od:

12 058
Kč
bez DPH

S procesorem až Intel® Core™ i7 • Šasi vytvořené s kovovými prvky
Krásný design • Smysluplné klávesové zkratky pro business

S procesorem až Intel® Core™ i7
Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core,
and Core Inside are trademarks of Intel Corporation
or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

VV_inz_210x270_(5629)_01.indd 2

Pro rozdíly mezi
zobrazenými modely
se podívejte na Lenovo.cz

26. 8. 2016 13:44:54

Čas hraje
pro vás
ťͱ̷ͱӬʄ̋͝ʒͱɵɇΧθɇ̋͝Χθͱ͝ɇΧθͱϑϩͱЇʄ̈ϑϩͱϩЇ

HARMONOGRAM PŘIPRAVOVANÝCH ČÍSEL

(může se měnit v rámci zachování aktuálnosti a zajímavosti každého vydání)

7Å)3"%/¶;"45061&/¶'&33"3*130Ā3

Scuderia Praha
Odhalte jedinečné spojení extrémně výkonného motoru, prvotřídního podvozku a mimořádného
designu v otevřené karoserii.

JARO

datum vydání duben 2021

LÉTO

datum vydání červen 2021

PODZIM

datum vydání září 2021

ZIMA*

datum vánočního vydání prosinec 2021

*číslo je nejprve distribuováno elektronicky na 6 000 adres a v rozšířené
podobě vydáno tiskem na přelomu února/března v roce 2022

Ferrari PortofinoKTPVEWBWP[ZWKFEOPNMVYVTOÓLBCSJPMFUJTVQFSTQPSUPWOÓLVQÏ
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LPOÓPISPNÓEZOBNJLPV/FKWZÝÝÓSZDIMPTUQùFLPOÈWÈISBOJDJLNI [SZDIMFOÓOBLNI
USWÈKFO T
Ferrari Portofino:TF[OBNUFTFPTPCOöTOFKWâLPOOöKÝÓN NÓTUOâNLBCSJPMFUFNTFMFLUSJDLZ
PUWÓSBOPVQFWOPVTUùFDIPV3F[FSWVKUFTJTDIú[LVBPCKFWUFEPTVEOFQP[OBOÏ

Scuderia Praha, a.s.
0mDJÈMOÓEFBMFS'FSSBSJ
ĀJTUPWJDLÈ1SBIBĀ&4,«3&16#-*,"
5FM 
ferrari@scuderiapraha.cz
www.scuderiapraha.cz

Ferrari.com

INNOVATIVE LOOK
Exceptional bottle

Elegance is an attitude
Simon Baker

RONDEJEREMYCZ

RUMOPOLISCZ

www.longines.com

Zcela nová SUHD televize

WWW. 1ER.CZ
The Longines Master Collection

VOL XC60 printy 210x270 choice.indd 1

Nano Crystal Color

Ohromující kontrast

=ºıLYôMxÆMDV

Exkluzivní technologie Samsung
Nano Crystal Color zajištuje
nejbohatší paletu barev na trhu.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Inzerci přijímáme ve formátu tiskového PDF  velikost 1:1  rozlišení 300 DPI  barevnost CMYK – bez vložených
barevných ICC profilů a přímých barev  konkrétní formát (viz formáty inzerce) + spadávka 5 mm na všech čtyřech
stranách  ořezové a pasovací značky  data posílejte na e-mail: tuma@choicemag.cz, novakova@choicemag.cz
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