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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

Lassen Sie sich VOM LUXURIÖSEN WOHNEN und Wohnungseinrichtungen, 
die bis in die kleinsten Details durchdacht sind, INSPIRIEREN; RELAXEN SIE 
BEI INTERVIEWS mit wenig bekannten aber um so INTERESSANTEREN 
PERSONEN; kommen Sie mit uns und besichtigen Sie Galerien und lernen Sie 
Länder überall auf der Welt kennen; PROBIEREN SIE NICHTTRADITIONELLE 
SPEISEN, Getränke und sogar Zigarren; RELAXEN SIE AN ORTEN, die Körper 
und Seele streicheln. FÜR EXKLUSIVE UND ORIGINELLE IDEEN muss man 
sich nicht entschuldigen. Sicher kann man nicht behaupten, dass sie umsonst 
sind. Jedes UNVERGESSLICHE ERLEBNIS kostet etwas.

magazine



WER SIND WIR? 
CHOICE ist ein EXKLUSIVES MAGAZIN, das gezielt in 
einem Kreis von 11.000 sorgfältig ausgewählten LESERN 
verteilt wird. Es gehören überwiegend Personen aus VIP 
DATENBANKEN vieler verschiedenen Firmen, mit denen 
das Magazin regelmässig zusammenarbeitet – es handelt 
sich um NESPRESSO, SKODA AUTO, FASHION ARENA 
oder Modemarken COLUMBIA, FJÄLLRAVEN und KJUS. 

VERTRIEBSWEGE 
CHOICE nutzt seine VERTEILUNGSKANÄLE, um eine 
VERBREITUNG DES MAGAZINS zwischen verschiedenen 
Lesergruppen zu GARANTIEREN. Dies ermöglicht sowohl 
eine Versendung mittels UNIKATDATENBANK von 
Partnerfirmen, als auch die Teilnahme des Magazins in Form 
einer Medienpartnerschaft bei KULTUR-, GESELLSCHAFTS- 
und SPORTAKTIONEN. Die aktuelle Ausgabe steht den 
Nespresso-Klienten immer zur Verfügung, wird in ausgewählten 
HOTELS, WELLNESSZENTREN und natürlich auch in 
öffentlichen Bibliotheken angeboten. Dank einem breiten 
Umfang der Distribution entstehen KEINE REMITTENDEN. 

DIE ZIELGRUPPE    
Aktive Leute mit hohem GESELLSCHAFTLICHEN 
NIVEAU und einem entsprechenden FINANZUMFELD, 
die AUSSERGEWÖHNLICHE mit REISENUND SPORT 
verbundene ERLEBNISSE suchen. 
Leserschaft: Mindestens 60 000 klar definierte Leser.

FIRMA SIKO KOUPELNY vznikla v roce 1991 jako výhrad-
ně česká společnost zabývající se prodejem koupelnového 
vybavení. Její zakladatelka paní Valová si otevřela na kraji 
Čimelic skromnou prodejnu a na druhé straně obce získa-
la dvěstěmet rový sklad, kam osobně vozila zákazníky při 
výdeji zboží. Dnes se to zdá jako dávná a lehce úsměv-
ná historie, vždyť firma SIKO KOUPELNY má pobočky na 
37 místech, a z toho je 26 jejích vlastních prodejen. Zaměst-
nává více než 400 zaměstnanců a její roční obrat překračuje 
2,5 miliardy korun. V současné době je tak největší specia-
lizovanou 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 společ-
nosti SIKO KOUPELNY díky různé cenové hladině všichni 
zákazníci, jak se lze přesvědčit i v jejím e-shopu. 

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. 
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PRAŽSKÝ HOTEL MANDARIN ORIENTAL SYMBOLIZUJE 
HRANICI LUXUSU, NA KTEROU SE N KTE Í TÉM  BOJÍ 

SÁHNOUT. PODOBNÉ TO BYLO I S TAMNÍ RESTAURACÍ, KDE 
SPOLE N  S KOLEGY VA Í ŠÉFKUCHA  JI Í ŠTIFT. JEJÍ 

NOVÁ PODOBA I JMÉNO SPICES BY VÁS M LY P ESV D IT, 
ŽE TAM BUDETE VÍTÁNI. ZAHO TE OSTYCH A OTEV ETE 

(SPOLE N  S NÁMI) DVE E.

text Petr T ma foto archiv

Novým vchodem vejdete p ímo do restaurace 
a baru Spices z nenápadné Nebovidské ulice, 

aniž byste museli projít hotelem. Ano, po ád jste 
na Malé Stran  a mí íte do budovy bývalého domi-
nikánského kláštera ze 17. století. Uvítá vás kruhový 
welcome pult a za ním vykukující bar, odkud se krá-

í vpravo i vlevo ke stol m. P estav ná restaurace 
pojme padesát osm host , dalších t icet osm m že 
sed t na baru, dvacet osm v loungi a t icet šest na 
zahrádce. isté, jednoduché vybavení místností 
s typickými klenutými stropy ozá enými spodními 
sv tly a speciáln  namíchaná muzika od DJ Yarda 
nenápadn  podtrhují asketi nost místa. Ta souvisí 

nebojte se
vstoupit

s jeho historií. Naopak pospolitost a hromadnou radost sym-
bolizují pokrmy akcentující spirit Asie, servírované doprost ed 
stolu. Dohromady si tak m žete vychutnat orchestr chutí se zn -
lými tóny koriandru, thajské bazalky, citronové trávy, galangelu, 
máty, h ebí ku, kokosu i t eba kardamomu. 

V jednoduchosti je síla, což platí i pro rychlou a zdravou p ípravu 
jídel inspirovaných Jihovýchodní, Severovýchodní a Severozápadní 
Asií – oblastmi, které se navzájem chu ov  liší a sou asn  dopl ují. 
Zatímco pro ínu, Koreu a Japonsko jsou typické nudle a knedlí -
ky pln né r znými druhy masa, Srí Lanka, Indie a Pákistán „žijí“ 
v opojení kari i aromatických pokrm  p ipravovaných v tandúru. 
P elévají se do nich i vlivy arabského sv ta. Vietnam, Malajsie 
a Indonésie se pak zasloužily hlavn  o kombinaci sladkých a ky-
selých chutí s pikantností typickou pro thajskou kuchyni. Spojte to 
všechno dohromady a zamíchejte na woku s kulatým dnem, než 
za nete servírovat. Na prkénku z teakového d eva osvíceného 
elegantn  zespodu vypadají jídla jako z jiné planety.

Z DALEKA I BLÍZKA 
Po prvních dnech od otev ení sklízejí nejv tší ohlas krabí kolá ky 
s mango- ili majonézou a chobotnice v tamarindovém kari. Ale 
vábn  zn jí i názvy dalších asijských pokrm , ve kterých byste na-
šli i lokální suroviny – jarní rolky s pekingskou kachnou a foie gras, 
korejské hov zí bulgogi s kim i (nakládanou zeleninou), indonéská 
smažená rýže s erným sezamem, královským krabem a okurkovým 
salátem, mo ský vlk s malajským kari, žakií (druhem chlebovníku), 
basmati rýží a galangalem (thajským p íbuzným zázvoru). Napros-
to typické jsou nudle Phad Thai s tyg ími krevetami, tamarindovou 
omá kou (z lusk  stejnojmenného stromu) a sojovými klí ky. Všech-
na jídla ochucují p vodní ko ení, které kucha i osobn  vybrali p ímo 
v Asii a vozí je výhradn  do Spices. 

Na menu byste však našli i pokrmy, které odrážejí st edoev-
ropské pov domí a jídelní návyky. Sumce glazovaného v zázvoru, 
hov zí filet, pošírovaného lososa, kebab z ervené epy a hub. 
Šéfkucha  Ji í Štift vyznává moudrou filozofii, že existují-li kvalitní 

Na prom n  restaurace Spices má hlavní podíl architektonické studio 
Black Sheep z Londýna, které p išlo s kombinací barevného konzervatismu 
a zenov  klidného posezení, to vše ve velkorysém stylu.
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MÁLOKDE PLATÍ TAK PEVNÉ A HARMONICKÉ SPOJENÍ JAKO MEZI HOLLYWOODSKÝM SYMPA ÁKEM NO. 1 GEORGEM 
CLOONEYM A KÁVOU NESPRESSO. JE TO P ÁTELSTVÍ STVRZENÉ SÉRIEMI REKLAMNÍCH SPOT , KDE SI ŠARMANTNÍ 
HEREC TAK RÁD D LÁ LEGRACI ZE SVÉHO STATUTU HV ZDY A K TOMU POPÍJÍ VYNIKAJÍCÍ KÁVU. DALO BY SE ÍCI, ŽE KDO 
ZNÁ CLOONEYHO, ZNÁ I NESPRESSO. A MIMOCHODEM, JE TU SNAD N KDO, KDO NEZNÁ CLOONEYHO? 

George Clooney: 
Pan Káva. Co dalšího? 

Je to jedno z nejot  epan  jš í ch reklamní ch kliš é  a zá rove   
ryzí  pravda. Celebrity angaž ované  do reklamní ch kampaní 

zaru  ují  ú sp  ch. Musí  k tomu vš ak bý t n kolik nezanedbatelných 
podmínek: vhodné spojení produktu a zmín né osobnosti, chyt e 
zvolená strategie, vtipné a inteligentní reklamní spoty nato ené 
skute nými mistry oboru a nakonec i trochu št stí, aby se toto vše 
propojilo v jeden harmonický celek a ten posléze oslovil diváky 
na celé planet . V p ípad  herce a režiséra George Clooneyho, 
jenž se ve spotech spole nosti Nestlé propagující kávové kapsle 
Nespresso objevil poprvé p ed ty mi lety, to byla trefa p ímo 
do erného. Šarmantní elegán s jisk ivou kombinací plachosti 
a mužnosti v tmavých o ích posouvá v o ích zákaznic kvality pré-
miové kávy Grand Cru p ímo do nebeských výšin – a v jednom ze 
spot  se do nebe, by  p ed asn , dostane. Clooney je skute n  
tím nejlepším ambassadorem zna ky Nespresso a b hem n ko-
lika let dosáhly reklamní spoty, chyt e ironizující jeho postavení 
idolu, tém  kultovního statutu. Nejenom milovníci kávy oce ují 
jemn  kousavý smysl pro humor a sebeironii, se kterou George 
exceluje na place v sice krátkých, le  mistrovsky pojatých etu-
dách. Za ty ty i roky jich vytvo il už sedm. Zahráli si s ním i další 
kolegové – John Malkovich si st ihnul 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 díl-
ku, které  od 15. listopadu vysílají i eské televizní kanály Nova 
a Prima pod názvem Like A Star (Jako hv zda), George znovu 
oprášil um ní shodit sám sebe jednou v tou a krom  toho upo-
zor uje na fakt, že v Nespresso Clubu jsou za hv zdy považování 
všichni. Na za átku sice Clooneyho postávajícího v lijáku p ed 
obchodem pustí sli ná asistentka dovnit  se slovy „Máme už po 
zavíra ce, ale že jste to vy, pane Clooney.“, nicmén  vzáp tí do-
razí další opozdilec, záhadná „paní Martinová“, které se dostane 

navlas stejné kvality obsluhy. P i odchodu prohodí, že s kávou 
Nespresso si p ipadá jako hv zda, a zeptá se Clooneyho, zda 
s tím souhlasí. Následuje proslulý cloonovsky chápavý pohled 
a jeho „Vícemén ...“ . Prodava ka pak osloví znovu Clooneyho 
jménem, což paní Martinová, která zjevn  neví, koho má p ed 
sebou, komentuje slovy: „Vidíte? Co jsem vám íkala?“
„Nespresso je komunitou len  Clubu, kterým je spole ná 
láska k výjime né káv ,“ íká Guillame Le Cunff, editel mezi-
národního marketingu & strategie spole nosti Nestlé Nespres-
so SA. „George Clooney je sice slavná hollywoodská hv zda, 
ale podle nás si výjime nou pé i zaslouží každý len klubu. 
Jejich individuální rituály spojené s kávou ješt  umocní osobní 
a pozorná obsluha od koup  až po ochutnání – a to bez ohledu 
na to, jak jsou slavní.“

text Jan Dušek foto Nespresso



IMMER ETWAS MEHR
�  EINLAGE von “Promo” Firmenmaterialen
�  PAPIER-WERBESTREIFEN über die Magazintitelseite
�  ERMÄSSIGUNGSKARTE eingeklebt auf eine 

Wunschstelle mit einem Sonderangebot nur für 
CHOICE-Leser 

�  Produkt- oder Dienstleistungspräsentation in Form 
eines WETTBEWERBS

�  THEMATISCHE Advertorials und Produkt-Tipps
�  On-line Version mit direkten WEBLINKS auf Firmen
�  Verknüpfung des Magazins an SOZIALMEDIA 

SCHWERPUNKT 
AUF QUALITÄT
CHOICE wird durch GROSSFORMATIGE BILDER 
und ein luftig ELEGANTES LAYOUT charakterisiert.  
Von Experten vorbereitete Texte gehen von einem 
unerwarteten Standpunkt aus und werden immer von 
PROFESSIONELLEN JOURNALISTEN vorbereitet. 
Ihre Texte haben einen zeitlosen Charakter. Visuell wird 
das Lesererlebnis durch LUXUS-KREIDEPAPIER mit 
Mattoberfläche und Qualitätsdruck maximiert.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Seitenanzahl: 132 Seiten 
Papier:  Umschlag Kreide 250g laminiert matt 
 Innenseiten Kreide matt 135g
Format:  210 x 270mm
Bindung: V2
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KARUP SOFA EDGE
Kousek nábytku, který 

pokoj oživí nejen širokým 
výb rem barev. Na boro-
vicové kost e s r zn  po-
hyblivými konci jsou ulo-

ženy futony, tedy matrace 
p vodem z Japonska, 

jejichž cílem je nabídnutí 
naprostého pohodlí. 
Viz: www.bonami.cz 

P ED ÚTO ÍCÍM STRESEM SE NEJLÉPE PRCHÁ DO KLIDU 
DOMÁCÍHO SOUKROMÍ. PROTO JE NA VZESTUPU TREND 
SM UJÍCÍ K MAXIMÁLNÍMU ODPO INUTÍ T LA I DUCHA 
HNED JAKMILE ZA VÁMI ZAKLAPNOU DVE E. 

éra pohodlí

text Tomáš Suchomel foto archiv

MINOTTI GILLIAM
K eslo je reminiscencí 
na skandinávský design 
50. a 60. let minulého 
století spojující eleganci 
a pohodlí pro každého, 
kdo usedne. O m kké 
objetí se stará neho lavá 
polyuretanová p na 
vysoké hustoty, potah je 
na výb r textilní i kožený.
Viz: www.stopka.cz

CANTORI ARTURO
No ní stolek, jehož 
svrchní deska vychází 
tvarem z toaletního 
mýdla. Kovové nohy jsou 
kónické a tvarované za 
studena. D evo zastupuje 
kaštanová dýha, klín nky 
se ale bát nemusíte.
Viz: www.cantori.cz

CANTORI ARTURO
Základem dvol žka s pohodlnou délkou 
231 cm je kovová kostra, na níž je p ipev-
n n zaoblený d ev ný rám. Povrch tvo í 
šedá kartá ovaná kaštanová dýha s pó-
rovitou texturou. Viz: www.cantori.cz

CREAZIONI 
BERTO
Spojuje bacula-
t  rokokový styl 
s modern  istým 
a zjednodušeným 
provedením. V bílém 
lesku nakombinova-
ném s lešt nou ocelí 
úchytek je nezam -
nitelným solitérem 
i sou ástí širšího sty-
lového interiéru. 

MORITZ WALDEMEYER 
MY NEW FLAME
Atmosféru prehistorického ohn  
v jeskyni evokuje toto neobvyklé 
svítidlo osazené po stranách 
128 svítícími diodami s nízkou 
barevnou teplotou sv tla. ídící 
elektronika se stará o poblikávání 
typické t eba pro pochodn . 
Viz: www.art-light.cz

EŠTÍ FILMA I MAJÍ SVOJE LVY, KADE NÍCI PAK 
CZECH AND SLOVAK  HAIRDRESSING AWARDS 
A KLÁNÍ O PRESTIŽNÍ TITUL KADE NÍK ROKU. 

hravá 
hlava

Kade ník: Marcela Blechová
Salon: Salon TOP, T ebí
Foto: Richard Nowak
Make-up: Pavlína K ížová
Styling: Ivana Pražáková
Viz: www.salontop.cz

Kade ník: Romana Topinková
Salon: Salon RT, Plze
Foto: Nikola Šrajerová
Make-up: Pavel Bauer
Styling: Lenka Pavl
Viz: www.matrix-plzen.cz

„P i tvorb  avantgardní kolekce lze 
popustit uzdu fantazii a utéct mimo 
realitu. Je to velmi kreativní práce, 
na které se mnou spolupracuje i módní 
návrhá ka Anna Marešková,“ íká 
kade nice Marcela Blechová.

„Sv j ú es jsem nazvala amazonská vážka. To ona je 
pro mne symbolem elegance i fascinující prom ny, 
kdy se nymfa prom ní ve vážku a rozletí vst íc novému 
životu. Zdrojem zvolené barevné palety pak byla sama 
p íroda, v níž p evládají zemité odstíny,“ íká Romana 
Topinková.

N které výtvory a kreace jsou 
sice z pohledu nezávislého 
pozorovatele lehce za vla-
sy p itažené, ale jinak nelze 
než smeknout nad šikovností  
a p edstavivostí lidí z tohoto 
oboru, kte í posílají své prá-
ce do n kolika sout žních 
kategorií v etn  Dámské-
ho a Pánského komer ního 
 ú esu, Avantgardního ú esu, Koloristy i Objevu 
roku. Letos sout žilo více než sto kade nických sa-
lon , které p ipravily n kolik stovek kolekcí. A kdo 
že se stal absolutním vít zem? Misha adková 
z Misha / hair studio Praha. 
Viz: www.schwarzkopf-professional.cz
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WERBUNG LIST PRICE
Zweite Umschlagseite 3750 EURO

Dritte Umschlagseite 3330 EURO

Letzte Umschlagseite 5000 EURO

Erste zwei Anzeigenseiten 4375 EURO

Zweite zwei Anzeigenseiten 3750 EURO

1/1 Seite 2710 EURO

1/1 Seite (garantierte Platzierung) 2920 EURO

1/2 Anzeigenseite   1665 EURO

1/3 Anzeigenseite   835 EURO

Die Preise für die einliegenden oder anderen 

Anzeigenformen (Flugblätter, Kataloge, Geschenke usw.) 

unterliegen einer individuellen Kalkulation.

Abschluss 8. 8. 2019 / Herausgabe 20. 8. 2019. 
Die nexte Ausgabe is im November.

DIE NÄCHSTE AUSGABE IM ERSCHEINT

Naši kávoví experti vybírají tu nejlepší kávu přímo od farmářů na plantážích
ve všech koutech světa. Káva je sbírána převážně ručně a při zpracování 
podléhá přísné kontrole a selekci. Káva Nespresso proto představuje pouze
malý zlomek z nejlepší celosvětové produkce, jen ten odpovídá našim 
nárokům na kvalitu.

NEPOROVNATELNÝ POŽITEK Z KÁVY NENÍ NÁHODA

www.nespresso.com/whatelse

VV_inz_210x270_(5629)_01.indd   2 26. 8. 2016   13:44:54

Elegance is an attitude

Simon Baker
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The Longines Master Collection
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KONTAKT 
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Pohodlí jako doma. 
Co na tom, že vstáváte 
na jiném kontinentu?

Navštivte klm.cz Sama cesta je inspirací

Zcela nová SUHD televize

Nano Crystal Color

Exkluzivní technologie Samsung 
Nano Crystal Color zajištuje 

nejbohatší paletu barev na trhu.

Ohromující kontrast

MEXICO CITY   ROM   SÖLDEN   LONDON   TANGER  

andaction.soelden.com

TECHNISCHE SPEZIFIKATION 
� Anzeigen im Format PDF • Größe 1:1 • Auflösung 300 DPI • Farbigkeit CMYK – ohne ICC Farbprofile 

und direkte Farben • konkretes Format (siehe Anzeigenformate) + abfallend 5mm an allen vier Seiten 

• Beschnitt- und Passmarken • Daten an  Email: novakova@choicemag.cz

PETR TŮMA / Editor in Chief 
Mobile: +420 775 123 742 • tuma@choicemag.cz

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

www.choicemag.cz • www.facebook.com/choicemagCZ/


