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Každou sezonu vyrážíme za focením našich novinek. 
Jedeme nejen proto, abychom ti je ukázali, ale 
hlavně abychom je otestovali a zažili v prostředí, 
pro které jsme kolekci vymýšleli.

Myšlenku vytvořit kolekci Everyday jsme nosili 
v hlavě dlouho. Promítali jsme ji do designů 
vybraných bund, triček či kalhot u volnočasových 
kolekcí z minulých let, ale bylo to pořád tak nějak 
napůl. A když se něco dělá napůl, jako by se to 
nedělalo vůbec. Nebyl prostor ukázat naši vizi v 
celé své kráse. Takže uzrál čas na další krok a my ti 
přinášíme ucelený Everyday. Tak jak to cítíme.

Everyday není o lámaní rekordů. Není ani o válení se.

Everyday je pro kohokoliv. Vychytané vlastnosti 
využiješ kdekoliv a pro cokoliv. Ať už plán máš, nebo 
nemáš. Hlavně aktivně a s dobrou náladou. 

Zažít a prožít. Ne jenom přežít. Protože vše, co venku 
zažijeme, nás posiluje.

Užij si tenhle foto příběh stejně jako my. Pro nás 
je inspirací i ukázkou myšlenky Everyday. Pro tebe 
může být klidně itinerářem tvé budoucí cesty do 
Norska. V každém případě ti přejeme příjemné 
listování.

Hannah. V pohybu od roku 1991
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Racci jsou  
v Norsku 
jediní, kteří 
nemusí platit 
za parkování.



Bergen je sevřený mezi mořem a sedmi kopci. S výškou 
od 400 do 650 m a vzhledem k tomu, že jejich úpatí 
leží na mořské hladině, se nejedná o nikterak malé 
kopečky. Zdejší teplota si v průběhu roku udržuje 
spíše zanedbatelný rozptyl. Umístění Bergenu mezi 
horami a mořem přináší další efekt – jedná se o jednoz 
nejdeštivějších měst Evropy. Průměr je 213 deštivých dnů 
na rok. V lednu 2007 tu zaznamenali rekord – 84 po sobě 
jdoucích deštivých dnů.

Bergen
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V Bryggenských 
uličkách není
občas zcela jasné, 
zdali jsme ještě
na ulici nebo
u někoho doma.
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Okolí Bergenu





41°24’12.2”N 2°10’26.5”E

Vydali jsme se do 
města a skončili 
mezi skalami.
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Chatky vysušené do běla prozrazovaly, že pamatují 
víc než já, ty, my všichni – že tu stojí velmi dlouho. 
A pokroucená skaliska pod nimi tiše sdělovala, jak 
šel čas a přírodní živly touto krajinou. Pomalu jsme 
dorazili k trajektu, který nás převezl přes jednu z 
dalších hladin, u nichž není zřejmé, co obkličuje co 
– krajina vodu, nebo voda krajinu.

Chtěli jsme si v takovémto poklidném plynutí užít 
celý den. Když jsme po poledni dojeli na parkoviště 
pod Trolltungou, ještě nám nedocházelo, že se 
dnes v žádném případě nahoře nevyfotíme.
Z omylu nás vyvedl pán s vysílačkou, který dával 
chaosu parkoviště řád. Informace „5 hours one 
way“ nás spolehlivě vrátila do reality a museli jsme 
změnit plán.
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PŘI CESTĚ SMĚR TROLLTUNGA



Ovšem všechno zlé je k něčemu dobré. Kdybychom se trmáceli nahoru na „trolí jazyk“, měli 
bychom fotku z Trolltungy jako spousta jiných lidí. Měli bychom zevšednělý důkaz, že jsme 
byli v Norsku. Ale už bychom neměli čas vypravit se jinam. Jinam bez davů, zato s horami 
stejně krásnými a působivě rozervanými.

Nesnažili bychom se očima obsáhnout rozlehlé náhorní plošiny. Nevykoupali bychom se v 
horském jezírku. Určitě bychom se necítili tak svobodně. Tam venku. Němě bychom neupírali 
zrak na masiv před námi, z něhož tiše padaly vodopády do kilometrové hloubky. Nemysleli 
bychom v úplné tichosti na to, jak dobře nám je.
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Nestihnout tento 
trajekt by znamenalo 
nepřespat v hotelu, 
za který už jsme 
zaplatili.
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Výlet na Lønahorgi jsme neplánovali. Byl to spontánní 
nápad. Lanovkou jsme zdolali vrchol Hangur nad 
městečkem Vossevangen. Nahoře jsme se rozhlédli
a ukázali prstem na věžičku v dálce.
 
Zpětně jsme si uvědomili, že jsme sice viděli vrchol, ale 
pramálo se starali o to, co je mezi námi a tou věžičkou. 
Vystačili jsme si s myšlenkou, že se jdeme projít do kopců, 
ne obejít Annapurnu.

LØnahorgi
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Červencová
koulovačka?
Proč ne!
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LØnahorgi
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Věcně vzato je to na vrcholu o ničem. Jen 
vrchol kopce. Ale ten prožitek ve spojení 
se zdoláním! 

Pocit, který má neodolatelnou vůni i chuť. 
Prchavá chvilka radosti, zadostiučinění, 
úlevy, pokory, vnitřního klidu. Až tento 
prožitek dělá z vrcholu vrchol.

Je dobré
mít co  
vyprávět

HA NNAH EVERYDAY
28





60°37’13.3”N 4°48’25.3”E
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Nebe sytě modré, moře modrozelené, 
vzduch průzračný, stavby pestré a 
vítr svěží. Opuštěné silnice nás vedly 
barevným západním pobřežím.
Když jsme dojeli až na jižní cíp, bezcílně 
jsme bloumali výběžkem.
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Neměli jsme
v plánu měnit cokoli  
na plánu, že dnes 
žádný plán nemáme.
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Poslední večer se nesl v duchu bloumání po městě. Zlatavé zapadající slunce, večerní klid
a pohodová nálada vytvořily nezapomenutelný obraz. Skládal se možná z plochých 
konkrétností – odplouvající loďka, most v kontrastu s oblohou nebo typické místní stavby.
Ale také byl naplněn vůní moře, skřekem racků, šuměním přístavního města, šploucháním 
vody, smíchem lidí a tolika dalšími podprahovými vjemy, které mu dodaly neskutečnou 
hloubku. Tento obraz se stane perfektní záložkou v našich vzpomínkách.
 
Máme jich tolik, že je nedokážeme všechny vyvolat. Snad jen ty zlomové, první, poslední. 
Ostatní se ukládají hluboko. Jejich obrysy se vytrácejí a souvislosti zanikají. Přesto jsou 
svědkem cesty, kterou jsme urazili.

Večer před návratem



Večer před návratem
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