Prezentace nové kolekce Hermés jaro-léto 2008
v sídle firmy Bikram Yoga Prague
Čtvrtek, 10 leden 2008

Včera dopoledne v Pražské ulici Karolíny Světlé proběhla prezentace nové kolekce Hermés na jaro a léto
2008 a jak už jsme na to u Hermés zvyklí, neměla chybu. Firma Hermés se totiž letos přesunula od loňské
roztančené sezóny (prezentace jaro/léto 07 v Tančícím domě a podzim/zima 07 ve zkušebně baletu Národního
divadla v Praze) dále na východ, přesněji tedy do Indie, kterou je inspirována celá nová kolekce. A kde jinde
by prezentace mohla proběhnout, než na místě, které přímo sálá indickou atmosférou – ve škole Bikram
Jogy.
Když jsem ráno nasedal do taxíku, který mě odvážel na neznámé místo, tušil jsem nějaké překvapení, ale
tohle předčilo veškerá má očekávání...
Hermés vždy dokáže překvapit a jejich prezentace na Petřínské rozhledně je mezi novináři i po několika letech
opěvovaná (těmi línějšími zatracovaná:o) dodnes.
Když jsme se přibližovali do ulice Karolíny Světlé, začalo mi pomalu svítat. Hermés, Indie, originální prezentace
Communication Managerky Hermés Ivany Rudičové! Jedeme do školy Bikram Jogy. To místo jsem navštívil jen
jednou, když školu otevírali a musím říci, že jsem tenkrát musel předčasně odejít, protože z toho horka se mi
udělalo mírně nevolno… Bikram joga se totiž forma hatha jógy, která se cvičí v sále, který je vytopen na 42°C.
Když jsem však uviděl ty úžasné pestrobarevné doplňky z nové kolekce, na obavy z toho, že se budu odporně
potit jsem úplně zapomněl. Prezentace byla prostě jako vždy připravena úchvatně. V prostorách chodby byly v
závěsných botníčcích umístěny boty, na ramínkách zavěšené nádherné šátky, podél stěn „ledabyle“ odložené
kožené kabelky a v pánských šatnách zbytek pánské a v dámských zase dámské kolekce. Ručníky, kravaty,
klobouky, tašky, dětské botičky, ale třeba i miniaturní kožené pouzdro z dřevěným dominem - to vše, jako by
zde bylo běžnou součástí provoněného interiéru.
Musím uznat, že mi připadalo, že kolekce se oproti té loňské výrazně rozrostla a také pánských doplňků
výrazně přibylo, což mě nebývale potěšilo. Hermés sice není doplněk, který bych si kupoval každý den, ale
jejich krása, která si často nezadá s uměleckým dílem, vás okouzlí natolik, že stačí se třeba jen podívat a
sáhnout si na ty mistrně zpracované kousky.
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Dále mě
naprosto uchvátily světle hnědé boty Derby en Canguro
Perforé (asi 16.800 Kč), z dámské kolekce pak vtipná
nákupní taška Silkypop (asi 21.000 Kč), jejíž
pestrobarevné hedvábné stěny se dají schovat do
elegantního koženého pouzdra, které při otevření tvoří
dno tašky.
Opravdu veklé smeknutí klobouku Hermés si zaslouží
nová kolekce šátků (asi od 5.550 Kč do 7.650 Kč), na
kterých převládá červená, a oranžová barva a které na
sobě mají indické motivy. Nádherné byly i dámské boty
Sandale en Lézard (asi 66.000 Kč), Sandale en Cuir Verni (asi 26.100 Kč), nebo velmi vtipné pestrobarevné
espadrilky. Věřte tomu, že kdybych mohl, okamžitě bych si většinu věcí pořídil a vystavil si je na police ve svém
bytě. Ano, vystavil… Tato umělecká díla je totiž úplná škoda používat:o)
A nebyla by to Ivana Rudičová, aby prezentaci ještě něčím neokořenila. Myslíte na indickou kuchyni? Ano, ta na
prezentaci nechyběla. Ještě před její ochutnávkou nás však čekala ochutnávka bikram jogy, ve zkrácené lekci.
V tělocvičně už pro všechny byly připraveny osušky a „sexy“ úbory – pro dámy elastická trička a kraťásky, pro
pány pouze elastické kraťásky. Do tělocvičny nastoupily 3 spoře oděné slečny a jeden mladík pouze v
trenýrkách (Ve 42°C to ani jinak nejde). V tu chvíli mi bylo vše jasné. Budeme cvičit! „Nikoho samozřejmě
nenutíme a kdo se nechce přidat, ať se jen dívá!“. Okamžitě se objevili první odpadlíci, jako můj bývalý šéf
Marek, či Jano Kimák z Elle… Jako jediná nadšená cvičenkyně se projevila Klárka Olexová z Xantypy. Za ní
následovala Ivana Rudičová, Honza Králíček z Dolce Vity a já jsem ho v tom jako jediného muže nemohl nechat
samotného. Následně jsem vzburcoval i Lenku Poláčkovou z Ony Dnes a všichni jsme se chopili papírových
tašek s elastickými oblečky.
Když jsme pak všichni stáli spoře odění nastoupení ve druhé řadě před zrcadlem, poprvé po Vánocích jsem se
cítil zatraceně trapně…Tahle chvíle většinou přichází až s prvním letním dnem, kdy vyrazím k bazénu, ale letos
to přišlo poněkud dříve. To velké sádelnaté bílé něco jsem byl já. Trenýrky zařízlé v tukem prorostlých
stehnech, přes které přetékalo něco velkého – že by břicho? Naštěstí jsem se brzy tak zpotil cvičením, že jsem
na trapnost tohoto okamžiku zapomněl.
I přes toto faux pas musím říci, že letošní prezentace mě naprosto dostala a nové doplňky Hermés jsou prostě
geniální. A co víc? Ten pohled do zrcadla ve mně způsobil, že od zítřka opět začnu dodržovat dietologický
jídelníček pana Havlíčka a pravidelně budu navštěvovat fitko. Bikram joga mě totiž bavila tolik, že na ní chci
vyrazit znovu. Ale upřímně, až po několika návštěvách solária a ztrátě nejméně 15 Kg tuku. Jediné, co mi pak v
šatně bude chybět bude ta úžasná kožená taška Hermés.
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