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Nechte se INSPIROVAT LUXUSNÍM BYDLENÍM a zařízením bytů promyšleným
do nejmenšího detailu; ODPOČIŇTE SI PŘI ROZHOVORECH s nepříliš
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známými, ale o to ZAJÍMAVĚJŠÍMI LIDMI; vydejte se s námi na prohlídku
galerií i na cestu až na druhý konec světa; OCHUTNEJTE NETRADIČNÍ JÍDLA,

ZASTŘEŠENÉ
ULICE PRAHY

POHLEĎTE TAM VZHŮRU

nápoje i doutníky; PŘEČTĚTE SI O MÍSTECH, která pohladí po těle i duši.
ZA VÝJIMEČNOST a ORIGINÁLNÍ NÁPADY se netřeba stydět. Ale nelze si
nalhávat, že jsou zadarmo. Každý NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK něco stojí.

NOVÝ BYT JAKO DÁREK
INVESTICE, JEŽ SE VRÁTÍ

VÝHRADNĚ V CHOICE

CAFÉ BUDDHA I NOVÉ KOBE
JISKŘÍCÍ ORCHESTR CHUTÍ

KDO JSME

text Jan Dušek foto Nespresso

CHOICE je EXKLUZIVNÍ tištěný MAGAZÍN vydávaný

George Clooney:
Pan Káva. Co dalšího?

v nákladu 11 000 cíleně distribuovaný ČTENÁŘŮM

MÁLOKDE PLATÍ TAK PEVNÉ A HARMONICKÉ SPOJENÍ JAKO MEZI HOLLYWOODSKÝM SYMPAŤÁKEM NO. 1 GEORGEM
CLOONEYM A KÁVOU NESPRESSO. JE TO PŘÁTELSTVÍ STVRZENÉ SÉRIEMI REKLAMNÍCH SPOTŮ, KDE SI ŠARMANTNÍ
HEREC TAK RÁD DĚLÁ LEGRACI ZE SVÉHO STATUTU HVĚZDY A K TOMU POPÍJÍ VYNIKAJÍCÍ KÁVU. DALO BY SE ŘÍCI, ŽE KDO
ZNÁ CLOONEYHO, ZNÁ I NESPRESSO. A MIMOCHODEM, JE TU SNAD NĚKDO, KDO NEZNÁ CLOONEYHO?

ve věku 25-59 let a zasílaný dalším cca 2000 klientům

J

e to jedno z nejotřepanějších reklamních klišé a zároveň
ryzí pravda. Celebrity angažované do reklamních kampaní
zaručují úspěch. Musí k tomu však být několik nezanedbatelných
podmínek: vhodné spojení produktu a zmíněné osobnosti, chytře
zvolená strategie, vtipné a inteligentní reklamní spoty natočené
skutečnými mistry oboru a nakonec i trochu štěstí, aby se toto vše
propojilo v jeden harmonický celek a ten posléze oslovil diváky
na celé planetě. V případě herce a režiséra George Clooneyho,
jenž se ve spotech společnosti Nestlé propagující kávové kapsle
Nespresso objevil poprvé před čtyřmi lety, to byla trefa přímo
do černého. Šarmantní elegán s jiskřivou kombinací plachosti
a mužnosti v tmavých očích posouvá v očích zákaznic kvality prémiové kávy Grand Cru přímo do nebeských výšin – a v jednom ze
spotů se do nebe, byť předčasně, dostane. Clooney je skutečně
tím nejlepším ambassadorem značky Nespresso a během několika let dosáhly reklamní spoty, chytře ironizující jeho postavení
idolu, téměř kultovního statutu. Nejenom milovníci kávy oceňují
jemně kousavý smysl pro humor a sebeironii, se kterou George
exceluje na place v sice krátkých, leč mistrovsky pojatých etudách. Za ty čtyři roky jich vytvořil už sedm. Zahráli si s ním i další
kolegové – John Malkovich si střihnul roli sv. Petra, který zrovna
zabitého George pustí na zem zpátky – jen pod podmínkou, že
mu dá kávovar a bude ho zásobovat kapslemi. V posledním dílku, které od 15. listopadu vysílají i české televizní kanály Nova
a Prima pod názvem Like A Star (Jako hvězda), George znovu
oprášil umění shodit sám sebe jednou větou a kromě toho upozorňuje na fakt, že v Nespresso Clubu jsou za hvězdy považování
všichni. Na začátku sice Clooneyho postávajícího v lijáku před
obchodem pustí sličná asistentka dovnitř se slovy „Máme už po
zavíračce, ale že jste to vy, pane Clooney.“, nicméně vzápětí dorazí další opozdilec, záhadná „paní Martinová“, které se dostane

v elektronické podobě. Patří k nim PODNIKATELÉ
a manažeři s NADPRŮMĚRNÝMI příjmy rekrutující se
z VIP DATABÁZÍ řady firem, se kterými CHOICE úzce
spolupracuje – ať už jde o NESPRESSO, Škodu Auto,

navlas stejné kvality obsluhy. Při odchodu prohodí, že s kávou
Nespresso si připadá jako hvězda, a zeptá se Clooneyho, zda
s tím souhlasí. Následuje proslulý cloonovsky chápavý pohled
a jeho „Víceméně...“ . Prodavačka pak osloví znovu Clooneyho
jménem, což paní Martinová, která zjevně neví, koho má před
sebou, komentuje slovy: „Vidíte? Co jsem vám říkala?“
„Nespresso je komunitou členů Clubu, kterým je společná
láska k výjimečné kávě,“ říká Guillame Le Cunff, ředitel mezinárodního marketingu & strategie společnosti Nestlé Nespresso SA. „George Clooney je sice slavná hollywoodská hvězda,
ale podle nás si výjimečnou péči zaslouží každý člen klubu.
Jejich individuální rituály spojené s kávou ještě umocní osobní
a pozorná obsluha od koupě až po ochutnání – a to bez ohledu
na to, jak jsou slavní.“
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PRE, Českou Spořitelnu, NĚMECKOU OBCHODNÍ
KOMORU, značku MILAN ŠKODA – FOTO, atd.

DISTRIBUCE

text Petr Tůma foto SIKO KOUPELNY

dejte
mi bod

ARCHIMÉDES ŽÁDAL PEVNÝ BOD VE VESMÍRU, ABY MOHL
POHNOUT ZEMĚKOULÍ. MODULÁRNÍ SYSTÉM DOT (BOD)
TAMERA NAKISCIHO NAOPAK HÝBE DESIGNOVÝM SVĚTEM
UŽ JEN TÍM, ŽE SE ZABÝVÁ JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
PROSTORŮ NAŠICH BYTŮ – KOUPELNOU.

CHOICE využívá vlastní DISTRIBUČNÍ KANÁLY, které
jsou ZÁRUKOU ROZŠÍŘENÍ MAGAZÍNU mezi různé
vrstvy čtenářů. Přispívá k tomu rozesílka prostřednictvím

FIRMA SIKO KOUPELNY vznikla v roce 1991 jako výhradně česká společnost zabývající se prodejem koupelnového
vybavení. Její zakladatelka paní Valová si otevřela na kraji
Čimelic skromnou prodejnu a na druhé straně obce získala dvěstěmetrový sklad, kam osobně vozila zákazníky při
výdeji zboží. Dnes se to zdá jako dávná a lehce úsměvná historie, vždyť firma SIKO KOUPELNY má pobočky na
37 místech, a z toho je 26 jejích vlastních prodejen. Zaměstnává více než 400 zaměstnanců a její roční obrat překračuje
2,5 miliardy korun. V současné době je tak největší specializovanou sítí prodejen v oboru vybavení koupelen. Přesto
zůstala jedna věc, která se od jejího počátku nezměnila.
A to slogan: Prodejny plné inspirace. Tu najdou u společnosti SIKO KOUPELNY díky různé cenové hladině všichni
zákazníci, jak se lze přesvědčit i v jejím e-shopu.

UNIKÁTNÍCH DATABÁZÍ partnerských firem a účast
magazínu formou mediálního partnerství na KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH i SPORTOVNÍCH akcích. Aktuální
vydání jsou k dispozici Nespresso zákazníkům, nabízí
se ve vybraných HOTELÍCH, WELLNESS CENTRECH,
restauracích a ve veřejných knihovnách. Díky širokému
rozsahu DISTRIBUCE nevzniká ŽÁDNÁ REMITENDA.

CÍLOVÁ SKUPINA
Aktivní lidé vyhledávající UNIKÁTNÍ ZÁŽITKY a inspiraci
na designové BYDLENÍ, CESTOVÁNÍ a GASTRONOMII.  

text Tomáš Suchomel foto archiv LG a Samsung

hra křivek
ROVNÁ JE NUDNÁ, MOHL BY ČESKÝ ROCKER NAZPÍVAT POKRAČOVÁNÍ
NĚKDEJŠÍHO HITU. CO TAKHLE PROMĚNIT POHLED NA FÁDNÍ PLOCHÉ
DISPLEJE TELEVIZORŮ A MOBILŮ V ATRAKTIVNĚJŠÍ ZÁŽITEK?

N

ikoli přímka, ale oblouk je nejkratším spojením mezi dvěma body ve vesmíru, a pokud něco
okamžitě zaujme nás – muže – na ženách, tak linie víc než méně zaoblené. S příchodem
velkoplošných televizorů a digitálních displejů jsme se zbavili letitého jha vypouklých obrazovek,
aby se nám teď křivky vloudily domů nenápadně zpět, byť jaksi obráceně. Vznik do oblouku
stočených obrazovek umožnilo využití OLED displejů. Na rozdíl od LCD obrazovek běžných TV
se zobrazovač OLED skládá ze statisíců miniaturních svítících diod, nevyžaduje tak dodatečné
podsvícení ze zadní strany a dá se mírně tvarovat. Eliminují se tím nežádoucí lesky obrazovky,
menší rozdíl mezi vzdáleností oka od jejího středu k okraji přispívá ke komfortu sledování
filmů. U těch je divák vtažen do děje jako v panoramatickém kině.
Nejvíce se to projevuje u televizorů velkých úhlopříček, kde jsou průkopníky oba korejští
rivalové. Jednou z prvních podobných televizí byl Samsung U9000, který předvedl obrazovku 78 palců (198 cm) a dodal i velmi vysoké rozlišení obrazu UHD čili 4k, nechávající
běžné Full HD televizory daleko za sebou. Druhý ze soupeřů se nedal zahanbit a LG
vyrovnalo skóre uvedením modelu 55AE980, na který brzy naváže řada zakřivených
4k TV s největším modelem 77EC9800 o úhlopříčce 196 centimetrů. A kdo nemá
dost křivek doma, tomu lze doporučit první „ohnutý“ mobil světa LG G Flex s displejem velkým 152 milimetrů. Nejenže díky svému banánovitému tvaru padne lépe do
zadní kapsy u kalhot či k tváři při telefonování, ale jeho speciální konstrukce snese
i násilné narovnání (například při sedu), po kterém se telefon opětovně vznosně
vyklene. Věčně rozbité skleněné displeje mobilů se stávají minulostí. 

text Olga Vrbíková foto Kvalitář – www.kvalitar.cz

kdo má židli
…TEN BYDLÍ. RÝM Z DUETU
IRENY KAČÍRKOVÉ A JOSEFA
BEKA POD NÁZVEM „DÁME
SI DO BYTU“ BY V PŘÍPADĚ
NADČASOVÝCH UNIKÁTŮ Z TÉTO
STRANY MĚL MÍT SPÍŠ NÁZEV
„DÁME SI DO NOSU“. VE STUDIU
KVALITÁŘ NA NICH MŮŽETE
NA OKAMŽIK SPOČINOUT
– DOKONCE JSOU I NA PRODEJ.

Red Blue by Gerrit Rietveld
Zrodila se na konci 1. světové
války, když chtěl její autor –
holandský architekt a designér
– vytvořit co nejdostupnější
nábytek. Až později dostala do
vínku kombinaci barev typickou
pro malíře Pieta Mondriana,
s nímž Rietveld sdílel vášeň pro
geometrické formy a konstrukci.

Chaise Longue
by Le Corbusier
Lehátko od slavného
architekta z krátkého
období jeho života, kdy
se zaměřil na navrhování
nábytku. Tento „stroj
na spánek“ je už od
20. let minulého století
symbolem luxusu
a vyrábí se v malých
limitovaných edicích.
Plywood Chair by Herman Miller
Židle, která roku 1940 dostala ocenění
za přirozený vývoj nábytku. Začala se
však vyrábět až o šest let později kvůli
vstupu USA do 2. světové války a také
kvůli obtížnosti tvarování překližky.

Silver Chair
by Hadi Teherani
Do povědomí většiny lidí
vstoupila díky bondovce
„Quantum of Solace“
z roku 2008, kde byly
těmito futuristickými křesly
vybaveny kanceláře MI6.
Dnes je vyrábí německá
firma Interstuhl.
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text Tomáš Suchomel foto archiv

KARUP SOFA EDGE
Kousek nábytku, který
pokoj oživí nejen širokým
výběrem barev. Na borovicové kostře s různě pohyblivými konci jsou uloženy futony, tedy matrace
původem z Japonska,
jejichž cílem je nabídnutí
naprostého pohodlí.
Viz: www.bonami.cz

éra pohodlí

 VKLADY firemních „promo“ materiálů
CANTORI ARTURO
Noční stolek, jehož
svrchní deska vychází
tvarem z toaletního
mýdla. Kovové nohy jsou
kónické a tvarované za
studena. Dřevo zastupuje
kaštanová dýha, klíněnky
se ale bát nemusíte.
Viz: www.cantori.cz

PŘED ÚTOČÍCÍM STRESEM SE NEJLÉPE PRCHÁ DO KLIDU
DOMÁCÍHO SOUKROMÍ. PROTO JE NA VZESTUPU TREND
SMĚŘUJÍCÍ K MAXIMÁLNÍMU ODPOČINUTÍ TĚLA I DUCHA
HNED JAKMILE ZA VÁMI ZAKLAPNOU DVEŘE.

CANTORI ARTURO
Základem dvolůžka s pohodlnou délkou
231 cm je kovová kostra, na níž je připevněn zaoblený dřevěný rám. Povrch tvoří
šedá kartáčovaná kaštanová dýha s pórovitou texturou. Viz: www.cantori.cz

 papírový REKLAMNÍ PROUŽEK (pásek) přes
titulní stranu obepínající celý magazín
 SLEVOVÁ KARTA vlepená na požadované místo

MORITZ WALDEMEYER
MY NEW FLAME
Atmosféru prehistorického ohně
v jeskyni evokuje toto neobvyklé
svítidlo osazené po stranách
128 svítícími diodami s nízkou
barevnou teplotou světla. Řídící
elektronika se stará o poblikávání
typické třeba pro pochodně.
Viz: www.art-light.cz

CREAZIONI
BERTO
Spojuje baculatě rokokový styl
s moderně čistým
a zjednodušeným
provedením. V bílém
lesku nakombinovaném s leštěnou ocelí
úchytek je nezaměnitelným solitérem
i součástí širšího stylového interiéru.

VŽDY NĚCO NAVÍC

s unikátní nabídkou jen pro čtenáře CHOICE

MINOTTI GILLIAM
Křeslo je reminiscencí
na skandinávský design
50. a 60. let minulého
století spojující eleganci
a pohodlí pro každého,
kdo usedne. O měkké
objetí se stará nehořlavá
polyuretanová pěna
vysoké hustoty, potah je
na výběr textilní i kožený.
Viz: www.stopka.cz

 prezentace produktu či služby formou SOUTĚŽE
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text Tomáš Suchomel foto archiv Bosch

 TEMATICKY POJATÉ advertorialy a produktové tipy
 on-line verze s PŘÍMÝMI WEB LINKY na firmy
 provázání magazínu na SOCIÁLNÍ MÉDIA

lepší
jazz než
dřez

KAŽDODENNÍ DŘINA S MYTÍM NÁDOBÍ BYLA NEPOPULÁRNÍ
A ODVRÁCENOU STRANOU VŠECH KULINÁŘSKÝCH ZÁŽITKŮ,
DOKUD SE NA ČISTOTU HRNCŮ, TALÍŘŮ A SKLENIC NEVRHLA
SOFISTIKOVANÁ TECHNIKA. NAPŘÍKLAD TA FIRMY BOSCH
Z DÍLNY „PRO JEMNOU MECHANIKU A ELEKTROTECHNIKU“,
KTEROU ZALOŽIL V ROCE 1886 OBCHODNÍK TÉHOŽ JMÉNA
VE STUTTGARTU.

Š

kopek s teplou vodou a ruce rozmáčené od drhnutí připálenin a zaschlých zbytků jídla dlouho patřily k životu hospodyněk nebo panských kuchařek. Průmyslová revoluce si naštěstí
kromě parních lokomotiv a turbín našla čas i na něco menšího,
vhodného do praktického života.
NASYPTE TO DO SUDU
Prvním doloženým mechanickým strojem pro mytí nádobí se
mohou pyšnit bývalé zámořské državy, v USA na něj získal patent
roku 1850 Joel Houghton. K myčkám, jak je známe dnes, měla
ovšem jeho primitivní dřevěná konstrukce daleko. Funkce se
omezila na to, že při ručním otáčení klikou stříkala na nádobí
voda, proces mytí byl tudíž zdlouhavý a výsledky nejisté. Lepší to
nebylo ani v případě o patnáct let mladšího výtvoru L. A. Alexandera, i když se jeho patent chlubil už vnitřní konstrukcí k uložení
nádobí. Takže se do toho (jako obvykle) musela vložit žena.

VIVA LA FEMINA
Byla to Josephina Cochranová, která v roce 1887 přivedla na
svět první spolehlivou a účinnou myčku. Obsahovala speciálně
tvarované drátěné koše na různé druhy nádobí, měla motorový
pohon a oběžné kolo, ze kterého vytékala mýdlová voda. Jako
dáma z lepší společnosti Cochranová sama nádobí nikdy nemyla, ale protože často pořádala velké párty, postrádala stroj, který
by dokázal opláchnout nádobí rychleji než služebné a na rozdíl
od nich nepotloukl její luxusní a drahý porcelán.
To však pořád mluvíme o vybavení, rozměrech i nárocích
na obsluhu vhodných spíš pro restaurace či hotely. Pro myčky
ryze domácího zaměření je nutno se přeplavit z Ameriky zpět do
staré dobré Anglie a poskočit časem do roku 1924, kdy William
Howard Livens přišel s moderním zařízením, podobným dnešním strojům. Nádobí se vkládalo zepředu otevíracími dvířky do
drátěných košů, nechyběla ani rotující ramena, rozstřikující vodu
se saponátem. V téže době se společnost Bosch držela hlavně
automobilového průmyslu, vyráběla palivová čerpadla, startéry
i svíčky a otevírala jeden automobilový servis za druhým – i když
současně nabízela takové specialitky jako držáky doutníků, po-

trubní poštu či psací stroj s Braillovým písmem. Až později otevřela divizi plynových vytápěcích systémů pro ohřev vody, odkud
to bylo k myčkám už jen kousek. Kuchyňská revoluce mohla
začít. Myčky však předběhla sériová výroba elektrických lednic.
PŮL STOLETÍ ČISTOTY
V praxi se domácí myčky nádobí dočkaly komerčního rozšíření,
až když se svět vzpamatoval z druhé světové války. Na konci
padesátých let přišel čas na relativní blahobyt a nikomu se najednou nechtělo stát u dřezu. Svou první myčku SA12 představila
značka Bosch 20. února 1964 na Mezinárodním veletrhu domácích spotřebičů a železářského zboží v Kolíně nad Rýnem. „Je
praktická, elegantní a plná osobnosti“ – zněl reklamní popěvek.
Hospodyňky jásaly nadšením, náhle mohly v klidu usednout do
křesla s módním magazínem, zatímco špinavé nádobí spolupůsobením tlaku vody, teploty, času a mycího prostředku dostávalo opětovně křišťálovou podobu. Slastný příslib řešení nudné
domácí povinnosti pomocí jediného tlačítka zůstal do dnešních
dnů. Co se následně vyvinulo překotným tempem, byly jednotlivé
technologie a konstrukce myček Bosch.

DŮRAZ NA KVALITU
CHOICE charakterizuje OBRAZOVÁ VELKORYSOST

Myčky Bosch ActiveWater ECO2 zvládnou umýt
nádobí jen v 7 litrech vody. Voda z posledního
oplachu je odvedena do speciálního zásobníku
a při dalším cyklu opětovně použita k předmytí
špinavého nádobí. Celý proces je přitom
naprosto hygienický.

a čistý ELEGANTNÍ DESIGN. Zajímavé a různorodé
články pojaté z neobyklých úhlů pohledu připravují

Přístroje z let 1964, 1977, 1980 a 1996. Kolik
na nich na první pohled najdete rozdílů?

| 43

vždy PROFESIONÁLNÍ NOVINÁŘI. Jejich texty mají
nadčasový charakter. Na čtenářském a VIZUÁLNÍM

text Petr Tůma foto archiv

nebojte se
vstoupit
PRAŽSKÝ HOTEL MANDARIN ORIENTAL SYMBOLIZUJE
HRANICI LUXUSU, NA KTEROU SE NĚKTEŘÍ TÉMĚŘ BOJÍ
SÁHNOUT. PODOBNÉ TO BYLO I S TAMNÍ RESTAURACÍ, KDE
SPOLEČNĚ S KOLEGY VAŘÍ ŠÉFKUCHAŘ JIŘÍ ŠTIFT. JEJÍ
NOVÁ PODOBA I JMÉNO SPICES BY VÁS MĚLY PŘESVĚDČIT,
ŽE TAM BUDETE VÍTÁNI. ZAHOĎTE OSTYCH A OTEVŘETE
(SPOLEČNĚ S NÁMI) DVEŘE.

ZÁŽITKU se podílí i LUXUSNÍ KŘÍDOVÝ PAPÍR
s matným povrchem a kvalitní tisk.

N

ovým vchodem vejdete přímo do restaurace
a baru Spices z nenápadné Nebovidské ulice,
aniž byste museli projít hotelem. Ano, pořád jste
na Malé Straně a míříte do budovy bývalého dominikánského kláštera ze 17. století. Uvítá vás kruhový
welcome pult a za ním vykukující bar, odkud se kráčí vpravo i vlevo ke stolům. Přestavěná restaurace
pojme padesát osm hostů, dalších třicet osm může
sedět na baru, dvacet osm v loungi a třicet šest na
zahrádce. Čisté, jednoduché vybavení místností
s typickými klenutými stropy ozářenými spodními
světly a speciálně namíchaná muzika od DJ Yarda
nenápadně podtrhují asketičnost místa. Ta souvisí

Na proměně restaurace Spices má hlavní podíl architektonické studio
Black Sheep z Londýna, které přišlo s kombinací barevného konzervatismu
a zenově klidného posezení, to vše ve velkorysém stylu.

s jeho historií. Naopak pospolitost a hromadnou radost symbolizují pokrmy akcentující spirit Asie, servírované doprostřed
stolu. Dohromady si tak můžete vychutnat orchestr chutí se znělými tóny koriandru, thajské bazalky, citronové trávy, galangelu,
máty, hřebíčku, kokosu i třeba kardamomu.
V jednoduchosti je síla, což platí i pro rychlou a zdravou přípravu
jídel inspirovaných Jihovýchodní, Severovýchodní a Severozápadní
Asií – oblastmi, které se navzájem chuťově liší a současně doplňují.
Zatímco pro Čínu, Koreu a Japonsko jsou typické nudle a knedlíčky plněné různými druhy masa, Srí Lanka, Indie a Pákistán „žijí“
v opojení kari i aromatických pokrmů připravovaných v tandúru.
Přelévají se do nich i vlivy arabského světa. Vietnam, Malajsie
a Indonésie se pak zasloužily hlavně o kombinaci sladkých a kyselých chutí s pikantností typickou pro thajskou kuchyni. Spojte to
všechno dohromady a zamíchejte na woku s kulatým dnem, než
začnete servírovat. Na prkénku z teakového dřeva osvíceného
elegantně zespodu vypadají jídla jako z jiné planety.

Z DALEKA I BLÍZKA
Po prvních dnech od otevření sklízejí největší ohlas krabí koláčky
s mango-čili majonézou a chobotnice v tamarindovém kari. Ale
vábně znějí i názvy dalších asijských pokrmů, ve kterých byste našli i lokální suroviny – jarní rolky s pekingskou kachnou a foie gras,
korejské hovězí bulgogi s kimči (nakládanou zeleninou), indonéská
smažená rýže s černým sezamem, královským krabem a okurkovým
salátem, mořský vlk s malajským kari, žakií (druhem chlebovníku),
basmati rýží a galangalem (thajským příbuzným zázvoru). Naprosto typické jsou nudle Phad Thai s tygřími krevetami, tamarindovou
omáčkou (z lusků stejnojmenného stromu) a sojovými klíčky. Všechna jídla ochucují původní koření, které kuchaři osobně vybrali přímo
v Asii a vozí je výhradně do Spices.
Na menu byste však našli i pokrmy, které odrážejí středoevropské povědomí a jídelní návyky. Sumce glazovaného v zázvoru,
hovězí filet, pošírovaného lososa, kebab z červené řepy a hub.
Šéfkuchař Jiří Štift vyznává moudrou filozofii, že existují-li kvalitní
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Rozsah: 132 stran
Papír: obálka křída 250 g lamino matné
vnitřní strany křída matná 135 g
Formát: 210 x 270 mm
Vazba: V2

andaction.soelden.com

Pohodlí jako doma.
Co na tom, že vstáváte
na jiném kontinentu?

Zcela nová SUHD televize

MEXICO CITY ROM SÖLDEN LONDON TANGER

Navštivte klm.cz

Nano Crystal Color

Ohromující kontrast

Zářivější jas

Exkluzivní technologie Samsung
Nano Crystal Color zajištuje
nejbohatší paletu barev na trhu.

Všechny odstíny černé jsou
zobrazeny věrně, barvy jsou
zřetelné i v temných scénách.

Dramatický nárůst jasu umožňuje
zobrazit zařivé scény jasnější než
kdy dříve.

Sama cesta je inspirací
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Sölden is action: ice Q (3.048 m) – Original-Drehort von „Spectre“, dem aktuellen 007-Abenteuer.

ÖTZTAL TOURISMUS INFORMATION SÖLDEN
6450 Sölden Austria T +43 (0) 57200 200 F +43 (0) 57200 201
info@soelden.com www.soelden.com

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
2/1 strana

1/1 strana

1/2 strana

1/3 strana

67 x 270 mm + 5 mm spad

5 mm

5 mm

5mm

5mm

5 mm
5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

103 x 270 mm + 5 mm spad

5 mm

210 x 270 mm + 5 mm spad

5 mm

420 x 270 mm + 5 mm spad

5 mm

HARMONOGRAM PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ CHOICE MAGAZÍNU
uzávěrka podkladů: 9. 11. 2018 / datum vydání 19. 11. 201

KONTAKTY

budoucí čísla: březen • květen • červenec • září • listopad 2019

PETR TŮMA • Editor in Chief
Mobil: +420 775 123 742 • E-mail: tuma@choicemag.cz
www.choicemag.cz • www.facebook.com/choicemagCZ/

PAVLA VONDRÁČKOVÁ • Advertising Director
+420 602 573 886 • vondrackova@choicemag.cz

