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ULIC je VE 
ZNAMENÍ 
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PRŮMYSLU

 
„Faktor X“ je podstatnější    

než modelkovské parametry

Pavlína 
Němcová
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SEZNAMTE 
SE 

S TEA-VOLUCÍ!

aneb Když se 
pití čaje stane 

zábavou

TOPMODELKA



SWEET
VANILLA
CHERRY

MARSHMALLOW 

BUBBLE

SYMPHONY

FRESH ICECUCUMBER

Osvěžující Bubbleology 

drink, jehož základem 

je speciálně připravený 

zelený čaj s jasmínem, 

třešně s vanilkou 
a tapiokové perly.

IDEÁLNÍ DRINK
PRO DĚTI Příjemně sladká chuťžvýkaček a marshmallows jemnými tóny zeleného čaje s jasmínem si zamilují především děti, které si navíc užijí zábavu s praskajícími kuličkami s jahodovou příchutí, které nasají barevným brčkem ze dna 
kelímku.

Svěží okurka,zelený čaj s jasmínem a jablečné želé na vás čeká v novém 
osvěžujícím drinku Bubbleology
Fresh Cucumber.

strední 85 Kc  velký 95 Kc

Dej nám like Bubbleology Česká republika

www.bubbleology.cz
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B G  V  Z A H R A N I Č Í

Praskající
pomerancové

kulicky

Pralinkovýsirup

Slehacka

Kakao

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

www.bubbleology.cz
Bubbleology Česká republika

Bubbleology_CZ

cena 105 Kc
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Bubbleolog
y Česká re

publika

BUBBLEOLOGY LABORATOŘE:

PRAHA - Atrium Flora 1.p., Pa
lladium 2.p., Koněvova 141, A

rkády Pankrác, Centrum Černý 
Most, Novodvorská Plaza, Flor

entinum

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Lannova tř
ída 47, NC Géčko, PLZEŇ - OC 

Olympia, NC Doubravka, Plzeň 
Plaza

HRADEC KRÁLOVÉ - NC Futurum, 
PARDUBICE - AFI Palace, JIHLA

VA - City Park, BRNO - OC Oly
mpia

ICY TOUCH
OF FRUIT

Namíchej si libovolnou ovocno
u

příchuť se sirupem ledově svě
ží

máty. Ochutnáš ovoce a ledovo
u

svěžest jako u bylinných máto
vých

bonbónů v kombinaci

s pomerančovými kuličkami.

WHITE CHOCOLATE
MANIA

 Jasmínový čaj s příchutí

mandle a vanilky, dochucený

sirupem z belgické bílé

čokolády v kombinaci

s želé liči.

PISTACHIO DREAM
EXCLUSIVE

Mix zeleného jasmínového

čaje smíchaného s příchutí

Matcha a sirupem s tóny

pistáciových oříšků, evokujíc
í

chuť pravé domácí italské

pistáciové zmrzliny

s karamelovou chutí tapioky.

FINE CRÈ
ME BRÛLÉ

E

lehký ml
éčný náp

oj ze ze
leného

čaje s c
hutí van

ilky,man
dle

a karame
lu s ana

nasovým 
želéMILKY TIRAMISU

hustý mléčný nápoj

ze zeleného čaje s
 kávovým

želé s příjemně sl
adkou

chutí italského de
zertu

BROWN CHES
TNUT

příchuť je
dlého kašt

anu

podtržená 
jemnými tó

ny

tapiokovýc
h perel

A
k
c
e
 
p
l
a
t
í
 
o
d
 
1
.
 
1
.
 
d
o
 
2
8
.
 
2
.
 
2
0
1
4
 
n
e
b
o
 
d
o
 
v
y
p
r
o
d
á
n
í
 
z
á
s
o
b
.

www.bubbl
eology.cz

Bubble
ology 
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republ

ika

BUBBLEOLOG
Y LABORATO

ŘE:

PRAHA - At
rium Flora

 1.p., Pal
ladium 2.p

., Maiselo
va 3, Koně

vova 141, 
Arkády Pan

krác, Cent
rum Černý 

Most, Novo
dvorská Pl

aza

ČESKÉ BUDĚ
JOVICE - L

annova tří
da 47, NC 

Géčko, PLZ
EŇ - OC Ol

ympia, NC 
Doubravka,

HRADEC KRÁ
LOVÉ - Vel

ké náměstí
 153, NC F

uturum, PA
RDUBICE - 

AFI Palace
, JIHLAVA 

- City Par
k

COMING SOO
N: BRNO - 

OC Olympia
, PLZEŇ - 

Plzeň Plaz
a  

TOP 1. 
ICY 

TOUCH 
OF FRUIT

TOP 2. 
COOKIE 
PASSION

TOP 3. 
MARSH-

MALLOW 
BUBBLE 

SYMPHONY

www.bubbleology.cz
Bubbleology Česká republika

BUBBLEOLOGY LABORATOŘE: PRAHA - Atrium Flora 1.p., Palladium 2.p., Maiselova 3, Koněvova 141, Arkády Pankrác, Centrum Černý Most,

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Lannova třída 47, NC Géčko, PLZEŇ - OC Olympia, NC Doubravka,

HRADEC KRÁLOVÉ - Velké náměstí 153, NC Futurum, PARDUBICE - AFI Palace, JIHLAVA - City Park

COMING SOON: PRAHA - Novodvorská Plaza, BRNO -  OC Olympia, PLZEŇ - Plzeň Plaza  

YELLOW BANANA PRALINE
jasmínový zelený čaj

s ovocnou příchutí banánu

a pralinek a tapiokovými perlami

COOKIE PASSIONčerný čaj Assams příchutí sušeneka praskajícími kuličkamis jogurtovou příchutí

FRESH GINGER & ORANGEčerný čaj Assams příchutí zázvorua kuličkami s pomerančovou
příchutí (studený i teplý).
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Léto 2014

Jsem rád, že se vám dostal do rukou náš nový časopis. :-) Pojďme se spolu 
podívat, kam se značka Bubbleology posunula za necelé dva roky od chvíle, 
co se objevila v České republice. 

V srpnu 2012 jsme otevřeli naši první pobočku v Atriu Flora v Praze, 
dnes jich máme v  České republice celkem sedmnáct, čtyři na Slovensku 
a v obou zemích chystáme otevření dalších. Nejnověji si naše bubble tea 
mohou vychutnat návštěvníci Galerie Vaňkovka v Brně, brzy nás najdete 
i v OC Nový Smíchov v Praze a Galerii Slovany v Plzni a na Slovensku při-
bude další stánek v Bratislavě. Náš Facebook v Čechách má už přes 45 tisíc 
fanoušků (na Slovensku více než 13 tisíc) a doteď jsme připravili bezmála 
700 tisíc nápojů! Tato fakta svědčí o tom, že se Bubbleology těší vzrůstají-
cí popularitě a pozornosti a pro mnohé (stejně jako pro nás) je už srdeční 
záležitostí.

Protože jsme rádi za vaši přízeň, snažíme se vás neustále odměňovat. Ať 
už jsou to věrnostní karty s 10% slevou, speciální akce, limitované edice, 
nové příchutě, doplňky jako placky a náramky, atraktivní soutěže na Face-
booku, zajímavá partnerství… a teď i magazín Bubbleology! 

Bubbleology je „imidžovka“, proto jsme se rozhodli letos spojit síly 
s  prestižní soutěží Elite Model Look, která každoročně hledá mezi mla-
dými nové hvězdy modelingového nebe. Přečtěte si rozhovor, ve kterém 
ambasadorka letošního ročníku, topmodelka Pavlína Němcová, vysvětluje 
kritéria výběru nových modelek a  poprvé i  modelů. Bubbleology „se na-
rodila“ v Londýně, přinášíme vám tedy ochutnávku toho, jakým směrem 
se ubírá móda této metropole a kdo má na ni vliv. Mě osobně však nejvíce 
zaujal výběr 10 aplikací praktických pro cestovatele. Už se moc těším, jak je 
využiji při své dovolené…

 Možná jste naše bubble tea teprve objevili a  chystáte se přijít mu na 
chuť a postupně si jej zamilovat – povíme vám víc o jeho historii, složení, 
druzích… Zkrátka vám popíšeme vše takříkajíc od čajových lístků až po ta-
piokovou perlu. :-)

Vychutnejte si tento jedinečný mix. Jak ve svém kelímku, tak na násle-
dujících stránkách.

Váš Mr. BG
P. S. Abych nezapomněl: HAPPY 1st BIRTHDAY 
BUBBLEOLOGY SLOVAKIA!!!

MILÍ ČTENÁŘI 
BUBBLEOLOGY!

Vítejte ve světě 
Bubbleology plném lahodné 

chuti, bláznivé vědy 
a nekonečných možností. 
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Ze světa BG
Pohled do historie trendu jménem 
Bubbleology

VIP rozhovor
Pavlína Němcová: „Faktor X“ je podstatnější 
než modelkovské parametry

Soutěž Elite Model Look
Ze soutěže Elite Model Look vycházejí budou-
cí hvězdy modelingového průmyslu
Jiří Zalabák: Modelka by měla mít alespoň
dva roky na přípravu

Ze světa BG
Připrav se na TEA-VOLUCI!
Mléčný, nebo ovocný čaj? Mixujte dle libosti
Toppingy 

Rozhovor
Bubbleoložka Kristýna: Můj nejoblíbenější mix 
je mango + bílá broskev s tapiokou

Speciál pro muže
10 aplikací, které vám pomohou na cestách
Chytré náramky všude, kam se podíváš
7 faktů, s nimiž (možná) uděláte dojem
Limuzína Rudá vlajka za miliony

Laboratoře Bubbleology v ojedinělém 
designu
 
Letem světem s Bubbleology 
1. díl seriálu SLOVENSKO

Speciál pro ženy
Inspirace: móda z londýnských ulic je ve zna-
mení street stylu
Jarní a letní hity pro každou ženu
Trojka slavných britských návrhářek, které 
hýbou módou

BG koktejl
Soutěž! Girls Talk

Kontakty

Bubbleology! Ročník I., vydání 1/2014 | Vydavatel: Global Care s. r. o., Koněvova 2660/141, 130 00  Praha 3 | e-mail: casopis@bubbleology.cz
www.bubbleology.cz | Produkce a grafické zpracování: Corporate Publishing, s. r. o., Hornoměcholupská 565, 109 00 Praha 10 | www.copu.cz
Redakce: Petra Vychodilová, Alice Škochová, Marek Dawid, Ivana Ašenbrenerová | Client service manager: Markéta Klimentová 
Jazyková úprava: Lucie Malušková | Art director: Vladimír Trčka | Inzerce: Ditta Dvořáčková, ditta.dvorackova@copu.cz, tel.: + 420 603 196 614  
Foto: Bubbleology Česká republika, Bubbleology Slovenská republika, Elite Model Look, archiv firem, shutterstock.com | Tisk: TNM Print 
Registrace:  MK ČR E 21660 | Volně neprodejné | Titulní fotografie: Pavlína Němcová, foto: L. Dvořák/Schwarzkopf Elite Model Look
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Proč 
vsadit na 
Bubbleology?
Na českém trhu můžete objevit 
více prodejců bubble tea, ovšem 
to od Bubbleology je originálem. 
Tento výrobce vlastní autentický 
recept od Tchajwanců, kteří ná-
poj vynalezli. Bubbleology vám 
zaručí čaj z kvalitních surovin 
vyrobený podle originálních 
výrobních procesů. 

Bubbleology používá kva-
litní suroviny dovážené přímo 
z Tchaj-wanu. Sypané černé 
(Assam) nebo zelené (jasmínové) 
čaje jsou zásadně neředěné, 
vždy proto ucítíte jejich silnou 
chuť. Přísně se sleduje celý pro-
ces přípravy i následného udržo-
vání v ohřevných nádobách. Jen 
tak lze zajistit požadovanou chuť 
a další vlastnosti čaje.

POHLED DO HISTORIE 
   trendu jménem Bubbleology

Kolébkou bubble tea je Tchaj-
-wan, kde se nápoj začal vyrábět 
počátkem 80. let. Čaj tu brzy 
vzbudil velký ohlas a zájem, rodí-
cí se hit se postupně vypracoval 
v  životní trend. Tchajwanci ho 
popíjeli, kde se jen dalo – v prá-
ci, ve škole, na ulicích, v parcích, 
v autech i na mopedech… Usrká-
vání nápoje a  žvýkání tapioko-
vých perel se stalo fenoménem.

Postupně se tento trend roz-
růstal po celé Asii a dostal se i do 
čínských čtvrtí v Severní Ameri-
ce a Austrálii. Právě v New Yorku 
jej objevil mladý Londýňan, 
pozdější zakladatel společnosti 
Bubbleology. Nápoj jej natolik 

nadchnul, že se rozhodl vydat se 
po jeho stopách. Navštívil Tchaj-
-wan, procestoval ho skrz naskrz 
a od starých pouličních prodejců 
i majitelů „lepších“ restaurací se 
o bubble tea dozvěděl vše, co jen 
mohl. Vyzbrojen cennými infor-
macemi se vrátil do Velké Bri-
tánie, kde se spojil s  designéry 
a  odborníky na marketing. Spo-
lečně vytvořili koncept Bubbleo-
logy a  v  dubnu 2011 s  velkým 
ohlasem otevřeli úplně první 
laboratoř v  londýnském SOHU. 
Pak následovalo Polsko a  rych-
lá expanze v  ČR a  SR. (Celkový 
přehled poboček naleznete na 
poslední stránce.)  

Věděli jste, že…?

Na každém 

kelímku Bubbleology 

vždy najdete nálepku 

s popiskem, co přesně 

obsahuje vámi 

zvolený nápoj. 

Co najdete v kelímku bubble tea
1.  lahodný zelený, nebo černý čaj
2.  ovocnou šťávu, nebo mléčnou příchuť
3.  topping – tapiokové perly, ovocné želé nebo praskající 
 kuličky
4.  led a cukr vždy podle přání zákazníka
5.  fólii zabraňující vylití čaje a tlusté brčko umožňující 
 „vysátí“ kuliček a želé
+ Bubble tea osvěží, zasytí a zároveň pobaví!

Náš tip: 
Vytvořte si drink 

ze dvou libovolných 

příchutí. Bubbleology 

nabízí tisíce různých 

kombinací. 

První autentické tchajwanské 
bubble tea se v České republice 
představilo v létě roku 2012.  
Dnes má Bubbleology již  
17 poboček a plánuje otevření 
dalších. Přijďte se na jednu z nich 
přesvědčit sami „na vlastní oči 
i chuťové pohárky“, že bubble 
tea není jen obyčejný nápoj…

První česká 
laboratoř

OBSAH



Pavlína 
Němcová

Také zásadně. Ve Francii má móda a  elegance 
dlouhou tradici a je to vidět i na ulici.

Objevila jste se již v několika filmech a zdá 
se, že herectví se pro vás stává druhým po-
voláním. Jaký je pro vás rozdíl mezi filmový-
mi kamerami a přehlídkovým molem?
Herectví a modeling jsou dvě naprosto odlišné 
profese a  pro každou je potřeba projít danou 
průpravou. Proto jsem se před několika lety 
vydala studovat herectví do Actor studia v New 
Yorku, abych se tomuto povolaní, které mi vždy 
imponovalo, mohla věnovat. 

Navrhla jste vlastní kolekci šperků „Gioia 
by Pavlína Němcová“. Jaký styl, jak v  do-
plňcích, tak v  módě jako takové, je vám 
blízký?
Vždy mi byla blízká jednoduchá elegance a ten-
to styl se také odráží v mé kolekci šperků. 

Váš nadační fond Šance Pavlíny Němcové 
se zaměřuje na společensky znevýhodněné 
děti. Máte nějakou metu, které byste chtěla 
v této oblasti dosáhnout?
Myslím si, že v této oblasti je zbytečné si klást 
nějaké mety, každá pomoc, byť i jednomu dítě-
ti, je pro mě výhrou a určitým smyslem této mé 
aktivity.

Letos se mohou nově do soutěže Elite Model 
Look ČR hlásit i muži. Neuvažovala jste nad 
účastí svého syna?
Syn Alain inklinuje k  naprosto jinému povolá-
ní. Ale samozřejmě, pokud by projevil zájem se 
uplatnit v modelingu, tak bych ho jistě podporo-
vala. O tom je přece role matky. 

Modelka Pavlína Němcová 
se čím dál tím víc prosazuje na 
poli herectví a v poslední době 

navíc zabrousila i do sféry 
designu. Přesto si našla čas, 

aby se o své bohaté zkušenosti 
modelky podělila s dívkami, 
které stojí teprve na samém 

začátku kariéry.

Druhým a podstatnějším 
kritériem je jakýsi faktor X,
 u kterého nezáleží na tom, 
jestli je modelka extrovert 
nebo introvert.

Jak byste porovnala situaci dnešních dívek, 
které se snaží uspět v  modelingu, se svými 
začátky před dvaceti lety?
Dovolím si říci, že tehdy to pro nás bylo mno-
hem těžší v tom, že jsme byly okamžitě hozené 
do vody, bez jakékoliv průpravy a  znalostí, jak 
jazyků, tak prostředí modelingu jako takového. 
Vůbec jsme nevěděly, co nás čeká, netušily jsme, 
co modeling obnáší. Dnešní generace to má 
v  tomto ohledu mnohem snazší, jelikož dívky, 
pokud mají dobrou agenturu, jsou již připrave-
né a mohou si i díky internetu samy zjistit mno-
ho informací. A  také znalost jazyka je dnes již 
samozřejmostí. Ovšem na druhé straně se dnes 
dívky musí potýkat s mnohem větší konkurencí, 
dělí se o  kampaně s  herečkami a  zpěvačkami. 
V  době mých začátků byly modelky opravdo-
vými ikonami, a také proto bylo pro nás možná 
snazší se prosadit. 

V průběhu let jste vystudovala práva na pa-
řížské Sorbonně. Co vás motivovalo ke stu-
diu od modelingu tak vzdáleného oboru?
Byla jsem vždy rodiči vedena ke vzdělání a hlav-
ní motivací pro mě byla potřeba většího rozhle-
du v mém osobním životě.

Vidíte rozdíly mezi povoláním modelky 
u nás v ČR a v zahraničí?
Zásadní. Už v  samotném vnímaní profese mo-
delky i ve finančním ohodnocení. U nás se bo-
hužel s oblibou často zaměňuje lokální bulvární 
celebrita za modelku…

Žijete určitou část roku ve Francii. Co zna-
mená pro Francouze pojem krásy a elegance 
a jak se jejich pojetí liší od našeho českého?

P A V L Í N A  N Ě M C O V Á

V DOBĚ 
MÝCH

ZAČÁTKŮ 
BYLY modelky 

opravdovými
 ikonami

R O Z H O V O R
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tala jste se ambasadorkou le-
tošního projektu Schwarzkopf  
Elite Model Look ČR. Co kon-
krétně tato pozice obnáší?
Provádím všemi 15 castingy po celé 
České republice, také jsem součás-
tí poroty a samozřejmě je mojí úlo-
hou prezentovat partnery projektu. 
A  současně mám radost, že mohu 
předat své dlouholeté zkušenosti 
nové generaci našich krásných mo-
delek a modelů.

Jaká klíčová kritéria by měly 
splňovat dívky, které se pro 
účast v soutěži rozhodnou?
Kritéria dělíme do dvou skupin. 

Jedním z nich jsou tzv. modelkovské parametry, 
jako je výška, proporce těla, fotogeničnost. Dru-
hým a  podstatnějším kritériem je jakýsi faktor 
X, u kterého nezáleží na tom, jestli je modelka 
extrovert nebo introvert.

Foto: Elite Model Look

Pavlína vyhlašuje soutěž 
o přednabitou kartu od Bubbleology

Pavlína Němcová se Zuzkou 
Herinkovou z Bubbleology ČR



historie 
agentury Elite
Modelingová agentura 

Elite založená v  Paříži v  roce 1971 se za léta 
svého působení vypracovala na nejprestižněj-
ší agenturu na světě. Pouhé tři roky po otevře-
ní pobočky v New Yorku se stává číslem jedna 
i  v  Severní Americe a  v  roce 1983 je odstar-
tována soutěž Elite Model Look ve více než 
45 zemích světa. Čtyři roky poté vytváří Elite 
pojem „supermodelka“ a  i  nadále pokračuje 
v  růstu. V  roce 2003 rozšiřuje své působení 
také do Asie. V  současné době má agentura 
37 poboček po celém světě: přes New York, 
Los Angeles, Rio de Janeiro, Santiago de 
Chile, Paříž, Kodaň, Prahu a Bratislavu až po 
Jakartu, Hongkong nebo Tokio. Zastupuje 
přes 750 modelek, z nichž některé patří mezi 
světovou elitu.

Nejprestižnější módní soutěž na světě
Soutěž Elite Model Look stála na počátku 
kariéry mnohých tváří známých z titulek svě-
tových módních časopisů. Od jejího vzniku 
vyhledává Elite Model Look nové talenty po 
celém světě. Na jejích molech se celému světu 
představily modelky jako Gisele Bündchen, 
Natasha Vojnovic, Yfke Sturm, Diane Kruger. 
A každý další rok objeví soutěž novou budoucí 
superstar modelingového průmyslu. Obje-
mem, kvalitou a  profesionálním přístupem je 
dnes tato soutěž největší a nejprestižnější své-
ho druhu na světě.

Elite Model Look v Česku a na Slovensku
V  České republice a  na Slovensku proběhla 
soutěž Elite Model Look poprvé v  roce 1991. 
Také mnohým českým a  slovenským model-

kám pomohla v  cestě na přední světová mo-
delingová mola a obálky prestižních módních 
magazínů. „Při prvním ročníku soutěže neměl 
nikdo na Slovensku ani v  Česku povědomí 
o modelingovém průmyslu. Následné úspěchy 
Češek a  Slovenek jako Petra Němcová, Viera 
Schottertová, Linda Nývltová či Linda Vojtová 
potvrdily rozvoj a správné směrovaní projektu 
Elite Model Look v  Česku a  na Slovensku,“ 
hodnotí tuzemský vývoj soutěže její ředitel 
Sasha Jány. 

České a slovenské topmodelky 
světového formátu
O tom, že české a slovenské modelky, které zví-
tězily v  národní soutěži Elite Model Look, se 
prosazují i ve světovém modelingu, svědčí i fakt, 
že loňská vítězka českého národního kola Eva 
Klímková vyhrála následně také světové finále 
v  čínském Šen-čenu. Jako vítězka 30. ročníku 
soutěže se stala novou topmodelkou s kontrak-
tem ve výši 150 000 eur. Je tak v pořadí druhou 
Češkou, která titul světového formátu získala. 
V roce 2007 uspěla Denisa Dvořáková, která je 
nyní velmi žádanou modelkou na přehlídkách 
světových návrhářů značek Versace, Chanel, 
Dior či Karla Lagerfelda.

Kdo to bude letos?
Letošní castingy proběhly od 2. do 16. dubna 
v  obchodních centrech ve všech regionech 
České republiky. Do soutěže se mohly přihlá-
sit ženy a dívky ve věku 13 až 22 let a tento rok  
nově i muži ve věku 16 až 26 let. Celkem jich 
bylo letos na dva tisíce. Účastnice i  účastníci 

castingů dostali formuláře, do kterých vyplnili 
základní informace o sobě. Následovalo nezbyt-
né přeměření tělesných proporcí a cvaknutí foto-
aparátem před fotoplátnem. Poté se každý adept 
modelingu představil porotě, ve které usedli 
zástupci agentury Elite i  letošní ambasadorka 
soutěže, topmodelka a herečka Pavlína Němcová, 
která se rovněž podílí spolu s porotou na výběru 
semifinalistek.  

Národní semifinále soutěže Schwarzkopf Elite 
Model Look ČR 2014 se uskuteční v červnu v Pra-
ze, vybrané dívky se následně zúčastní finále, které 
proběhne v  září ve Španělském sále Pražského 
hradu. Zároveň zde budou představeny nové tvá-

Ze soutěže Elite Model Look  
vycházejí budoucí hvězdy modelingového průmyslu

Mít oko
Intuici, která porotě na-
poví, jestli má určitá dívka 
předpoklady pro kariéru 
v modelingu, nazývá Sasha 
Jány jako schopnost „mít oko“. 
„To můžeš rozvinout, ale nedá 
se to naučit. Když vidím poten-
ciální adeptku castingu, umím 
si ji v hlavě vyfotit a odhadnut 
její potenciál,“ vysvětluje Sasha 
Jány. 

Elitní 
spojení
Značka Bubbleology se stala 
letošním partnerem soutěže  
Schwarzkopf Elite Model  
Look ČR 2014, a tak bylo 
možné na vybraných castinzích  
v 7 městech České republiky 
mezi adeptkami na vítězství 
potkat i hostesky v pestroba-
revných šatech nabízející pravé 
londýnské bubble tea. Že nebylo 
někdy snadné odlišit vyslankyně 
bubble laboratoří od účastnic 
soutěže? Není divu. Mléčné 
a ovocné perlivé čaje jsou totiž 
nejen lahodnými osvěžujícími 
nápoji, ale díky pestré škále 
barevných kombinací i skvělým 
módním doplňkem, který lze 
sladit s oblečením i lakem na 
nehty - a zaručeně zaujme.

ře mužského modelingu. Vítězka závěrečného tu-
zemského kola postoupí do 31. ročníku světového 
finále Elite Model Look.

Nejde jen o krásu
Díky struktuře soutěže Elite Model Look se každá 
vítězka národního finále zúčastňuje také meziná-
rodního finále, kde absolvuje spoustu focení, výu-
ku chůze po molu a rozhovory pro média. O dívky 
je po všech stránkách postaráno na vysoké profe-
sionální úrovni. Jako zastánce etického kodexu 
v  modelingovém průmyslu agentura Elite pod-
poruje také přísné dodržování zdravého životního 
stylu.  

Odborníci 
na bubble tea 

se zeptali 
odborníků 

na krásu

Jaká bubble tea příchuť vám nejvíc 
zachutnala? Sasha Jány, ředitel 
soutěže Elite Model Look:  Kokosová.

Vaše nejoblíbenější příchuť bubble 
tea Bubbleology?
Jiří Zalabák, agentura Elite Prague 
Production: Vanilková.

Co vás baví na Bubbleology?  
Pavlína Němcová, ambasadorka 
soutěže Elite Model Look: Baví mě 
neuvěřitelné množství kombinací 
příchutí.
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R E P O R T

Na casting soutěže Elite Model Look míří 
každoročně stovky až tisíce krásných dí-
vek. Co je tou „přidanou hodnotou”, která 
dělá z  krásné dívky potenciální úspěšnou 
modelku?
Na začátku to neumíme definovat, vzhledem 
k  tomu, že neznáme její osobnost, ale v  násled-
né profesionální kariéře se ukáže, že je to její 
osobnost, nasazení, profesionalita a  zodpověd-
nost.

Věkové rozpětí účastnic soutěže je dost vel-
ké. Jaký výchozí věk je podle vás pro budou-
cí úspěch ideální? 
Neexistuje výchozí věk, některé slečny jsou při-
praveny víc v 15 než v 18 letech. Jednoznačně ale 
pro nás, jako i  pro modelku, je dobré mít aspoň 
2–3 roky na přípravu. 

Letos se mohou nově účastnit 
soutěže i muži. Je to tím, že roste 
poptávka po mužských modelech?
Je to nová globální strategie sítě Elite. Byla 
by škoda při vyhledávání modelek ve více než  
60 zemích světa nedat prostor i mužům, i přesto, 
že mužský modeling je jedna z mála profesí, kde 
muži vydělávají mnohem méně než ženy. Zařaze-
ní mužského modelingu je rozšíření byznys akti-
vit sítě Elite.

Obecně se zdá, že jsou v kurzu spíše křehké 
typy mužů. Mají úspěch i v modelingu? 
Mužský modeling má dvě kategorie. Ta první, 
„editorialová“, se týká právě mladých subtilněj-
ších mužů pro módní domy typu Dior, Lanvin. 
„Komerčnější“ starší modelové pracují pro kata-
logy, televizní reklamy a komerční klienty.

JIŘÍ ZALABÁK(              ) : 
MODELKA BY MĚLA MÍT ALESPOŇ DVA ROKY NA PŘÍPRAVU

Sasha Jány, ředitel soutěže EML

Focení účastníků

A G E N T U R A  E L I T E 
P R A G U E 
P R O D U C T I O N

Foto: Elite Model Look

Atraktivní hostesky Bubbleology skvěle 
zapadly do modelingového světa

„Účesové” modelky ochotně zapózovaly s našimi drinky

BUBBLEOLOGY 
DO SVĚTA MÓDY 

NEODMYSLITELNĚ 
PATŘÍ

K udržení pozornosti porotcům 
pomáhaly naše čaje

Eva Klímková, vítězka 
celosvětového finále EML



Z E  S V Ě T A  B G

V ceně každého bubble tea je jeden  
z toppingů, které každý čaj promění 
v něco jedinečného. Každý zákazník si 
navíc může přiobjednat další topping 
a smíchat si třeba tapioku a želé. 

Odiorem iunt illit mos net litatem quia cumendu ciendip isquia sim lab ipietusaepta venet as eari dit qui nem quam ut odiscie nimint aut doles rae nonsequam eatur? Quia nis voluptatem fugita antur audanto imus nust recus, quiant poribus prest que cupid ullectur.

Z E  S V Ě T A
B U B B L E O L O G Y 

TOPPINGY
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PŘIPRAVTE SE NA 
TEA-VOLUCI!
Mléčný, nebo ovocný čaj? Mixujte dle libosti

Bubbleology nabízí deset druhů mléčných a  dva-
náct druhů ovocných čajů a  k  tomu tisíce různých 
chuťových kombinací. Každý den se tak můžete stát 
mixologem a  vyzkoušet jiný čaj podle svého gusta 
a nálady. 

Mléčné čaje
Ochucený nápoj s konzistencí podobnou mléčnému 
koktejlu, s trochou zeleného nebo černého čaje.

Ovocné čaje
Jasmínový nebo černý Assam čaj je vyladěný ovocný-
mi příchutěmi. Ovocné sirupy jsou dovážené přímo 
z kolébky bubble tea Tchaj-wanu.

• Cukrový meloun
• Kokos
• Vanilka
• Taro
• Moka

• Mandle
• Kakao
• Matcha
• Papája
• Banán

• Mango
• Marakuja
• Jahoda
• Jablko
• Liči
• Kiwi

• Kumquat
• Bílá broskev
• Limetka
• Zázvor
• Malina
• Borůvka

A znáte...?
Kumquat (kumkvat) 
= exotické ovoce příbuzné 
citrusům, říká se mu trpasličí 
pomeranč. Kromě zajímavé 
chuti má i léčivé účinky. 

P O V Í D A L I  J S M E  S I

Bubbleoložka Kristýna: 
Můj nejoblíbenější mix je mango + bílá broskev s tapiokou.
V laboratoři Bubbleology na Arkádách mixuje lahodné čaje už šestým měsícem a rozhodně se tam ne-
nudí. „Bubble tea je zábava,“ říká s úsměvem Kristýna Faitová, za kterou jsme skočili na pár slov.

Představte si, že za vámi do la-
boratoře přijde člověk bubble 
tea dosud netknutý. Jaký čaj 
byste mu namíchala na ochut-
nání, aby ho úplně „dostal“?
Nejdříve bych se pokusila zjistit, 
jaké má rád chutě. Ale nejvíce lidí 
vždycky dostanu na svůj nejoblí-
benější čaj mango + bílá broskev 
s tapiokou. :-)

Chystáte teď nějaký nový ná-
poj?
O  Velikonocích jsme předsta-
vili novinku z  limitované edice 
– kakao se šlehačkou, to bylo 
opravdu vynikající. Chystají se 
zase další limitky a musím říct, že 

je opravdu na co se těšit. Já osob-
ně se těším na příchuť jalovec, 
která chutí připomíná gin. Mys-
lím, že to bude pecka!

Jak byste popsala rozdíl ve vý-
běru muži versus ženy? Jaké 
čaje si více dávají holky a  jaké 
kluci?
Ženy si většinou dávají sladší čaje, 
muži mají rádi kyselé a hořké čaje, 
často si je dávají bez cukru. Ob-
líbenou příchutí u  žen je kokos, 
bílá broskev nebo malina. U mužů 
zase zázvor, kumquat nebo jablko. 
Mladší zákazníci milují praskající 
kuličky, mladé slečny si nejčastěji 
dávají tapioku a kluci zase želé.

Bubble tea není jen nápoj, ale 
také velká zábava. Stává se 
vám, že ke stánku přijde par-
tička mladých a  dělají legrác-
ky?
Ano, zábava je to veliká. :-) A stá-
vá se mi to každou chvilku. Když 
přijde parta mladých, vždy se 
musím smát, jak se předhánějí, 
kdo bude mít šílenější mix a kdo 
si dá do čaje více kuliček. Někdy 
ty toppingy sahají téměř pod 
okraj.

Máte nějaký další vtipný záži-
tek z vaší laboratoře?
Něco vtipného se stává každý 
den. Vzpomínám si, že mě po-

bavilo, když se nám v  největší 
špičce rozlilo tak půl litru „cuk-
ráku“ (tekutého cukru) a  vše 
lepilo!

Jaký bláznivý mix, který si zá-
kazník objednal, vás zaujal?
Zaujala mě třeba papája s mokou, 
což jsem si nedokázala absolutně 
představit, ale ve finále je to moc 
dobré.

Využívají zákazníci vaši věr-
nostní kartu?
Ano, skoro každý. Myslím, že je to 
super věc a  i  zákazníci jsou spo-
kojení, že si můžou dát čaj zdar-
ma nebo levněji. 

Líbilo by se ti 

pracovat v jedné z našich 

laboratoří na pozici 

BUBBLEOLOGA? 

Pak nám pošli svůj 

životopis i s fotografií 

na e-mail: zivotopis@
bubbleology.cz.

Tapiokové perly – Kuličky ze 
škrobu manioku s příchutí karamelu 

jsou asijskou dezertní surovinou. 
Procházejí varem, při kterém 
se promění z práškové kuličky 
v želatinovou. Příjemně se 
žvýkají, rychle zasytí a přitom 
se po nich netloustne – tělo je 
rychle odbourává. Chutnají jako 

gumoví medvídci.

Praska-
jící kuličky 

– Uvnitř obalu 
z mořské řasy 
připravené makro-
molekulární gas-
tronomií se ukrývá 
lahodná ovocná šťáva. 
V ústech po zakous-
nutí zábavně pras-

kají. Na výběr je 
pomeranč, 

marakuja, 
mango, jahoda, 

liči či jogurt.

Ovocné želé – Fer-
mentovaná kokosová 
dužina obohacená 
o ovocnou chuť. Vyberte 

si mezi jablkem, jaho-
dou, ananasem, liči nebo 

hroznem.



které vám pomohou 
na cestách

Asi to nejsou bůhvíjak důležité informace, 
každopádně s nimi ale můžete udělat do-
jem na prvním rande. 

1.  Každý z nás je asi o centimetr vyšší 
 ráno než večer. 
2.  Všechny hodiny v kultovním bijáku 
 Pulp Fiction ukazují 4:20.
3.  Většina prachu ve vašem domě či 
 bytě pochází z odumřelé vrstvy kůže.
4.  Průměrný den trvá 23 hodin, 56 minut 
 a 4,09 vteřiny. To se „narovnává“ 
 v přestupném roce. 
5.  Můžete vést krávu do schodů, ale ne 
 z nich. 
6.  Pro prasata je fyzicky nemožné 
 podívat se na nebe. 
7.  Každá minuta natáčení proslulého 
 filmu Terminátor 2 stála 647 tisíc 
 dolarů. 

S P E C I Á L
P R O  M U Ž E
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Skyscanner
Chcete rychle najít le-
tenky do celého světa za 
výhodnou cenu? Stáhněte 
si Skyscanner, který na 
jednom místě koncentruje 
informace o letech od více 
než tisícovky aerolinek. 

TripAdvisor
Pokud se chystáte na ne-
známé místo, bude se vám 
hodit inspirace. Hodně 
inspirace. Tuny recenzí 
a tipů, fotografie a mapky 
spolu s itineráři výletů 
a tras obsahuje TripAdvisor. 

CityMaps2Go Pro
Aplikace obsahuje mapy 
světových metropolí, 
v nichž si lze uložit místa, 
která chcete vidět. Nepo-
třebujete přitom datové 
připojení. 

Booking.com
Pokud hledáte střechu nad 
hlavou, aplikace Booking.
com vám pomůže. Zahr-
nuje téměř 450 tisíc mož-
ností ubytování na více než 
65 tisících místech planety. 

WeHostels
Jestliže máte nejraději 
ubytování v hostelech, 
pak vybírejte z databáze 
WeHostels, která obsahuje 
téměř 30 tisíc hostelů ze 
zhruba sedmi stovek měst. 

Airbnb
A do třetice ubytování. 
Pro ty, kdo nechtějí bydlet 
v hotelu ani hostelu, ale 
chtějí bydlet jako domácí 
– ve „svém“ bytu či domě. 
Airbnb přitom zahrnuje 
i skromnější nabídky – 
například na přespání na 
gauči v obýváku. 

GateGuru
Pokud čekáte na další let, 
nemusíte bezcílně blou-
mat letištěm. Stačí využít 
aplikaci GateGuru, která 
vás nasměruje tam, kam 
potřebujete. Obsahuje 
plánky letišť se seznamy 
obchodů a restaurací 
v daném terminálu. 

ConvertPad
Není to možná nejkrásnější 
aplikace na světě, zato 
toho umí hodně. Převede 
prakticky všechny mysli-
telné jednotky, na cesty 
zejména do anglosaských 
zemí je to vynikající po-
mocník. Navíc zvládne 
i kurzy měn. 

AllSubway
Chystáte se do některého 
ze světových velkoměst, 
kde mají podzemku? 
AllSubway umí naplánovat 
cestu a ukáže vám mapu 
metra ve skoro 140 měs-
tech. Nevyžaduje přitom 
internetové připojení. 

Google Translate
Když se dostanete do 
potíží při komunikaci 
s domorodci, vsaďte na  
Google Translate – umí 
přes padesát jazyků a ne-
nechá vás na holičkách. 

PLÁNUJETE DOVOLENOU? DÍKY CHYTRÝM MOBILNÍM TELEFONŮM ČI TABLETŮM 
A VÝBĚRU Z TISÍCŮ APLIKACÍ JE MNOHEM JEDNODUŠŠÍ JEZDIT NA VLASTNÍ PĚST. 
NÁSLEDUJÍCÍ APLIKACE PATŘÍ K TĚM NEJLEPŠÍM. 10 APLIKACÍ,

7  F A K T Ů 
S NIMIŽ (MOŽNÁ) UDĚLÁTE DOJEM

CHYTRÉ 
NÁRAMKY 
VŠUDE, 
KAM SE 
PODÍVÁŠ
Chytrým náramkům patří podle 
expertů budoucnost. I  proto se 
s nimi v poslední době roztrhl pytel 
a  do jejich výroby se hrne spousta 
značek – zatím patří největší porce 
trhu společnostem Fitbit, Jawbone 
či Nike. Ostatní si z jejich koláče ale 
chtějí ukousnout, což naznačuje 
i korejský Samsung. 

Ten ukázal svůj náramek na 
letošním veletrhu v  Barceloně. 
A  Gear Fit, kombinace chytrého 
náramku s  hodinkami, je hodně 
povedený kousek. Zaujme zejmé-
na zahnutým zobrazovacím pane-
lem Super AMOLED, na němž se 
zobrazují nasbíraná data. 

Gear Fit počítá kroky a  za do-
sažení základního denního cíle 
10 tisíc kroků vás odmění zlatou 
medailí. Také umí změřit tep, v re-
žimu cvičení pak zkontroluje, jak 
si vedete a zda máte přidat, ubrat 
nebo držet svůj rytmus. Na závěr 
spočítá uraženou vzdálenost či 
třeba spálené kalorie. Zajímavý je 
i monitoring spánku, kdy náramek 
kontroluje, jakou část noci jste 
spali bez hnutí a kdy jste se neklid-
ně převalovali. 

Náramek od Samsungu je k mání 
za zhruba pět tisíc korun, což je 
oproti konkurenčním značkám 
poměrně velká suma. 

BUBBLE 
TEA - GREP + 
KUMQUAT + 

POMERANČOVÉ 
KULIČKY 

= nejoblíbenější 
drink mezi muži.

Limuzína Rudá vlajka za miliony
Číňané umějí vyrobit ledacos. Stále více přitom ze sebe chtějí sejmout nálepku 
výrobců laciných a nekvalitních věcí, a to i v automobilové branži. A tak se na 
nedávném autosalonu v Pekingu domácí automobilka FAW vytasila s luxusní li-
muzínou Hongqi L5 za bratru 15 milionů korun. Měla by vozit především tamní 
komunistické papaláše, pořídit by si ji ale prý mohli i čínští miliardáři. 

Co na tom, že čínský „Rolls-Royce“ se tváří hodně retro. Zepředu má při-
pomínat původní Hongqi z padesátých let, i když našinci se ze všeho nejvíce 
vybaví přerostlý trabant, od sloupku čelních oken až dozadu pak limuzína ko-
píruje Rolls-Royce. Pod kapotou bublá šestilitrový dvanáctiválec s výkonem 
296 kW a točivým momentem 548 Nm, který musí rozpohybovat vůz o délce 
5,5 metru a váze 3,2 tuny. 

Automobil to bude jistě luxusní, jenže pokud si ho chcete koupit, měli byste 
zároveň vyznávat tu správnou ideologii. Na přední kapotě místo majestátního 
znaku, jaký má Rolls-Royce, vozí Hongqi rudou čepel. V překladu totiž název 
čínské značky znamená Rudá vlajka. A to už bude nejspíš důvod, proč si limu-
zína škrtne jen na domácím trhu, kde ji komunistická strana hodlá nakupovat 
pro své předáky místo dosavadních audin a volkswagenů. 

GEAR FIT
 je nejen chytrý,

ale také designově 
povedený 
náramek!



OC Olympia, Plzeň

OC Plaza, Plzeň
OC Futurum, Hradec Králové Dřevěný stánek

OC Olympia, Brno Novodvorská Plaza, Praha

NC Géčko, České Budějovice

Florentium, Praha

City Park, Jihlava

Koněvova, Praha

OC Doubravka, Plzeň
OC AFI Palác, Pardubice

Centrum Černý Most, Praha
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B G  V  Z A H R A N I Č Í

Vlajkovou lodí Bubbleology na Slovensku je první pobočka 

v Bratislavě, v nákupní galerii Eurovea. V této mimořádně 

oblíbené laboratoři vydrží ti nejvěrnější na své milované 

drinky čekat i půl hodiny. Děkujeme!

L E T E M  S V Ě T E M 

S  B U B B L E O L O G Y 

1. DÍL SERIÁLU 
SLOVENSKO

Slovenská rodina 
Bubbleology oslavila 

v květnu své první 
narozeniny a bylo to
 skutečně velkolepé! 

Rozdávaly se odznaky, pily se 
lahodné mixy a vládla 

parádní atmosféra! 
Kde všude se slavilo? 

Bubbleology má svůj sehraný tým také v Trnavě, v nákupní Galerii Tesco. Nejenom „Božský Kája“, Bubbleolog Karol, ale také dámy oblékající bílý plášť se těší veliké přízni zákazníků.

Tým sehraných Bubbleologů s neustále dobrou náladou, to je 

Bubbleology v OC Mlýny Nitra. Designový stánek láká všechny 

věkové kategorie k příjemnému posezení s kelímkem skvělého 

bubble tea.

Laboratoř v Žilině v OC Mirage je nejnovějším přírůstkem do 

Bubbleology rodiny na Slovensku. Potkáte tu krásný „babi-

nec”, který se těší také z návštěv českých milovníků bubble tea 

z Ostravska a Moravy.

Síť 
Bubbleology 

laboratoří se bude 
rozrůstat také tento rok! 

Aktuálně máme 
prodejny v Bratislavě, 

Trnavě, Nitře 
a Žilině!

B G  V  Č R L A B O R A T O Ř E 
B U B B L E O L O G Y  

V OJEDINĚLÉM 
DESIGNU

První laboratoř v  ČR byla ote-
vřena v srpnu 2012 v Atriu Flo-
ra v  Praze. Tomu samozřejmě 
předcházely hodiny strávené 
s  architekty a  designéry a  také 
videokonzultace s  jejich ang- 
lickými kolegy. Byl to totiž prv-
ní samostatně stojící stánek 
Bubbleology vůbec a  musel spl-
ňovat mnoho kritérií: provozní 
logiku, prvky designu značky, po-
žadavky pronajímatele, podmín-
ky schválení od státních institucí 
a zejména potřeby zákazníků.

Záměrem Bubbleology je na-
vodit pocit, že jste se ocitli v pro-
středí bláznivých vědců. Obklopí 
vás černá nebo bílá barva a LED-
ky, dlaždičky a vědecké diagramy 
popisující proces vzniku bubble 
tea. Obslouží vás proškolení 
Bubbleologové v  laboratorních 
pláštích.  

Arkády Pankrác, Praha

Když byl otevřen první stánek Bubbleology v Atriu Flora, lidé se u něj zvědavě zastavovali a každý chtěl novinku ochutnat.

Lannova třída, České Budějovice

       Palladium, Praha

Design Bubbleology 
je výsledkem spojení sil 

zakladatele značky 
a londýnské reklamní agentury 

Mystery. Díky jejich nápadu 
a preciznímu zpracování 

konceptu si značka ve Velké 
Británii v roce 2011 vysloužila 
ocenění Marketing Design 

Awards v kategorii 
Uvedení nového 

produktu.



Móda z londýnských ulic 
je ve znamení street stylu

Catherine (32), 
Její královská
Výsost 
vévodkyně 
z Cambridge

Je sice vévodkyně a manželka 
následníka trůnu, ale jinak je to 
normální ženská, která miluje 
módu. Téměř každá žena 
v Británii se snaží Kate kopí-
rovat a oblékat se jako ona. 
A není divu, Kate to prostě umí 
– jednu chvíli je za dokonalou 
a elegantní dámu, jindy je za 
obyčejnou holku od vedle, 
které stačí džíny a bílá košile. 
I tenhle outfit ale umí nosit 
s grácií a elegancí. A její rady? 
Noste modrou barvu a hlavně 
lodičky na podpatku, které 
prodlouží nohy. Ovšem i když 
je Kate bohatá a skříně by jí 
mohly přetékat oblečením, 
v běžném životě se prý spokojí 
s méně kousky, které ráda stří-
dá. Nejvíce šatů, které obléká 
na oficiální akce, pořizuje v lu-
xusním butiku L.K. Bennet, ale 
oblékal ji také módní návrhář 
Alexander McQueen (v roce 
2010 spáchal sebevraždu), 
Jenny Packham a módní dům 
Zara. A proč jí to tak sluší? Není 
to jen proto, že je štíhlá, takže 
jí všechny modely padnou 
jako ulité, ale hlavně proto, že 
se pořád na všechny strany 
usmívá. Zkuste to taky!

Je to jasné – nenositelné kreace ustupují do pozadí a na londýnských ulicích se objevují nositelné 
modely. Hlavním tématem je sport a fashion street. Nejnovější kolekce jsou tak směsicí elegance 
a sportovního stylu. Londýn ukazuje, že trendy je nosit módní kousky i ve sporty stylu a naopak. 
Chcete-li být tedy „in“, kombinujte sportovní styl s elegantním. Chybu neuděláte ani plisovanými 
sukněmi ve všech délkách a širokými kalhotami, všestrannými mikinami a tričky s decentními 
nápisy nebo obrázky, jaké nosí třeba zpěvačka Rita Ora.

Rita Ora (23) 
zpěvačka, 
textařka 
a herečka
Narodila se v Kosovu a v roce 
2009 vystupovala v soutěži  
BBC, Eurovision: Your Coun-
try Needs You. Mladé dívky ji 
zbožňují, a to nejen kvůli jejím 
hitům „R.I.P.“, How We Do 
nebo Hot Right Now. Dokáže 
na sebe totiž skvěle upozor-
nit. Ráda střídá barvy, účesy, 
nechá vykukovat prsa z výstři-
hu a ze všeho nejvíc si libuje 
v nošení elegantních šatů, 
tenisek a kšiltovek. Ovšem vi-
dět ji můžete v čemkoli, třeba 
v kostkovaných šatech a ko-
žené bundě nebo legínách. 
A kde čerpá inspiraci? Rita Ora 
říká, že od Gwen Stefani z ka-
pely No Doubt. „Miluju její styl, 
je úžasný!“ Zajímavá je i její 
spolupráce s Madonnou, která 
Ritu „zařadila“ do svého look-
booku a nafotila s ní v Miami 
kolekci na jaro a léto 2014. 
A ještě jedna zajímavost stojí 
za zmínku. Rita Ora si zahraje 
ve filmu, který se natáčí podle 
knihy Fifty Shades of Grey: 
Padesát odstínů šedi, a k filmu 
také napíše jednu skladbu. 

Modré džíny, 
Takko, 599 Kč

Pruhované tričko, 
Lindex, 399 Kč

Černé sako, 
Takko, 799 Kč

Lodičky bílé, 
Baťa, 1 199 Kč

Kabelka, 
Esprit, 1 199 Kč 

Parfém, 
Eternity 

summer FOR 
HER, 

CK, 1 750 Kč

Make-up, Fit me, 
Maybelline, 299 Kč

Rtěnka, 
Marionnaud, 263 Kč

Kšiltovka, 
C&A, 198 Kč

Řasenka 
Lash Power, 

Clinique, 640 Kč

Kostkované šaty, 
C&A, 398 Kč 

Tenisky, 
Convers, 
1 490 Kč

Černé sandály, 
Deichmann, 799 Kč

Lak na nehty, 
Coral Pin Up, 
Marionnaud, 139 Kč

Legíny s geometrickým 
potiskem, C&A, 225 Kč

Černý top, 
Topshop.com, 
1 400 Kč

Kožená bunda, 
Esprit, 6 999 Kč

Zpěvačka, 
která miluje 

tenisky

S P E C I Á L
P R O  Ž E N YINSPIRACE

Nezbytný  
elegantní „doplněk“:  

Bubble tea − čistý 
Assam  + tapioka, 

Bubbleology

Dokonalý outfit 
ještě podtrhne 
barevný drink!

Bubble tea − cukrový 
meloun + kumquat 

+ želé hrozno, 
Bubbleology
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Jarní 
a letní hity 
pro každou ženu

TROJKA SLAVNÝCH BRITSKÝCH NÁVRHÁŘEK, 
KTERÉ HÝBOU MÓDOU

Stella McCartney
Dcera slavného „brouka“ Paula jde od 
úspěchu k úspěchu. Přestože nikdo zpo-
čátku nevěřil, že něco umí, dnes všem jasně 
ukazuje, že se mýlili. Má obchod na Bruton 
Street (Londýn) a její modely obléká například 
Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow či Liv Tyler.

Victoria Beckham
Čerstvá čtyřicátnice v sobě kromě talentu 
k hudbě a lásky k rodině objevila i talent na 
módu. Stala se nejen módní ikonou, která 
udává směry, ale taky uznávanou módní 
návrhářkou. Dříve ráda nosila odvážné mode-
ly, které hodně odhalovaly, dnes už je více při 
zemi. A kdo si její modely obléká? Cameron 
Diaz, která si její model oblékla dokonce před 
dvěma lety na vyhlašování Oscarů, Jennifer 
Lopez či Demi Moore. 

Vivienne Westwood
Rebelka a nenapravitelná provokatérka, která 
vyvolává sympatie i posměch. Ovšem aspoň 
se o ní pořád mluví. Její modely najdete v bu-
tiku Vivienne Westwood v Londýně a můžete 
si u ní objednat například svatební šaty, které 
navrhla pro hlavní představitelku seriálu Sex 
ve městě, Carrie. Mezi fanynky této návrhářky 
patří Kate Moss, Marion Cotillard, vévodkyně 
Kate Middleton či Katy Perry.

Pruhy 
a puntíky 

se letos 
skloňují ve všech 

pádech.

Letos na jaře a v  létě pofrčí květiny, kůže, kombinování elegantních suk-
ní a podprsenek, street style s lavinou potisků, geometrické vzory, kostka 
ve všech variacích a jemné pastelové barvy. Ovšem hranice ve zdobení se 
letos nekladou, takže je povoleno obléknout se také do aplikací, třásní, ko-
vání, flitrů či krajky. A nosit je můžete klidně i ve dne! Bude-li venku trochu 
chladno, vsaďte na romantické svetry a mikiny v pastelových barvách, které 
jsou trendem letošních přehlídkových mol. K nim si můžete obléct džíny, 
které jsou nesmrtelné – letos vede patchwork, potisk, falešné švy a záplaty. 
Stejně tak se letos ve všech pádech skloňují pruhy a proužky, které můžete 
kombinovat s dalšími geometrickými vzory, barvami a punkovými ozdo-
bami. K tomu přihoďte nějaký ten doplněk, třeba šátek na hlavu, odhalte 
bříško a vytvoříte tak jednoduchý a sexy outfit na rande i na procházku. 
Nezapomeňte na ponožky, pestrobarevné tenisky a kabelku!  

S P E C I Á L
P R O  Ž E N Y
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K O K T E J L
S O U T Ě Ž ! 

GIRLS TALK

Co dívky na fotce rozesmálo? 
Nevydařené rande? Nejnovější film 

v kině? Školní zážitky? Napiš nám svůj 
tip, o čem se holky baví, do formuláře na 

www.bubbleology.cz/souteze/. 
Odborná porota následně vybere ten 

nejzajímavější a nejvtipnější komentář, 
jehož autor vyhraje přednabitou kartu 

v hodnotě 500 Kč. 
Uzávěrka soutěže je 31. 7. 2014.

UŽ MÁŠ VĚRNOSTNÍ 
KARTU BUBBLEOLOGY?

Co je LOYALTY CARD? Věrnostní 
karta, pomocí které s každým dalším 
nákupem bubble tea získáváš slevu! 
Za každý zakoupený nápoj dosta-
neš kredit 10 %. Ten můžeš využít 
buď jako slevu na další nákup čaje, 
anebo si můžeš svá procenta střádat 

a  při 100 procentech dostaneš je-
den drink zdarma. Karta se dá navíc 
přednabít – třeba rodiče ji mohou 
nabít svým dětem, které pak při ná-
kupu nápoje bubble tea nepotřebují 
hotovost, ale jednoduše se jim strhne 
kredit z karty. 
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www.bubbleology.cz
Bubbleology Česká republika

Bubbleology_CZ

Bubbleology NEWSLETTER
Chceš-li čerpat další výhody Bubbleology, zadej na našich 
webových stránkách svoji e-mailovou adresu nebo ji na-
hlas obsluze ve stánku, čímž se přihlásíš k odběru news-
letteru. Ten ti jednou za 14 dní nabídne speciální drink 
měsíce za sníženou cenu a také nepropásneš žádnou 
důležitou událost v Bubbleology, například otevření nové 
pobočky, upoutávky na akce, které se budou konat, apod.

Bubbleology Česká republika 
– na Facebooku to žije!
Staň se naším fanouškem na Facebooku a už ti neunikne nic ze světa 
Bubbleology! Na facebookové stránce najdeš všechny informace o jednotli-
vých laboratořích, spoustu fotek, přečteš si tu zkušenosti druhých, můžeš se 
podělit o své zážitky s Bubbleology, zapojit se do soutěží o různé ceny či se 
na cokoli zeptat. Dej like Bubbleology Česká republika a budeš v obraze, jaké 
novinky se chystají, na jaké limitované edice čajů se můžeš těšit apod.

Limitovaná 
edice 

květen−červen
Nenech si ujít! 

To musíš 
ochutnat!



Online

Svět Bubbleology

www.bubbleology.cz

e-mail: info@bubbleology.cz

facebook.com
/Bubbleology

CZ

twitter.com/Bubbleology_CZ

Přehled laboratoří

Praha Plzeň Jihlava

OC Atrium Flora (1. p.)
Vinohradská 2828/151 

130 00 Praha 3

Palladium (2. p.)
Náměstí Republiky 1

110 00 Praha 1

Koněvka
Koněvova 141
130 00 Praha 3

OC Arkády Pankrác
Na Pankráci 1727/86

140 00 Praha 4

Centrum Černý Most
Chlumecká 756/6
195 00 Praha 
– Černý Most

Novodvorská Plaza
Novodvorská 136
142 00 Praha 4

OC Nový Smíchov
Plzeňská 8

150 00 Praha 5

Florentinum 
Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Lannova
Lannova třída 89/47

370 01 České Budějovice

NC Géčko
České Vrbné 2360

370 11 České Budějovice

OC Olympia Plzeň
Písecká 972/1

326 00 Plzeň – Černice

OC Doubravka
Masarykova 1201/75

312 00 Plzeň

Plzeň Plaza
Radčická 2
301 00 Plzeň

Galerie Slovany
Náměstí Generála Píky 
2703/23, 326 00 Plzeň

HRADEC KRÁLOVÉ

OC Futurum
Brněnská 1825/23a

500 09 Hradec Králové

City Park Jihlava
Hradební 1

583 01 Jihlava

PARDUBICE

OC AFI Palace Pardubice
Masarykovo nám. 2799
530 03 Pardubice

BRNO

Olympia Brno
U Dálnice 777
164 42 Modřice

Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 462/1 

602 00 Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Pardubice

Brno

Eurovea (1.p.)
Pribinova 8

811 09 Bratislava

OC Galéria Tesco Trnava
Veterná 40 

917 01 Trnava

Galéria Mlyny Nitra
Štefánikova trieda 61 

949 01 Nitra

OC Mirage
Nám. A. Hlinku 7B 
010 01 Žilina

Bratislava Nitra ŽilinaTrnava

SVĚT 
BUBBLEOLOGY 

JIŽ 
BRZY

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

již
brzy

již
brzy

Velká
Británie
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Republika

Slovensko Polsko Rusko Švýcarsko SAE
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