
Už na střední škole jsem ochotně vydala 
za spodní prádlo část peněz z prázdninových 
brigád a zásadně nikdy nechodila 
v neslučitelných kombinacích podprsenka / 
kalhotky. Díky krásnému prádlu jsem měla 

pocit, že jsem femme fatale. 
Postupem času mi začal krásné 

prádlo kupovat i manžel, jelikož věděl, že mi 
tím udělá radost. Ani po dvou dětech a několika letech 

manželství se moje návyky nezměnily, nějak se ale vytratily ony příjemné 
pocity vzrušení z krásného prádla. Prádlo jsem si stále kupovala, ale více 
méně barvou i střihem stále podobné a o zážitku z nákupu nebyla řeč.

To se změnilo ve Vídni, kam jsme každý rok jezdily s mou nejlepší 
kamarádkou na vánoční trhy a nákupy. V samém centru Vídně jsme 
jednou narazily na výlohu, která působila dost provokativně. Posílené 
svařeným vínem a vánoční náladou jsme odhodlaně vstoupily a to, co 
následovalo, nám změnilo představu o nakupování. Majitelka obchodu 
– dáma plnějších tvarů ve věku kolem 65 – se na nás mile usmívala. 
Na sobě měla kozačky na vysokém podpatku, kratší sukni a svetřík, ze 
kterého jí vykukovaly krajky a ramínka od podprsenky. Zapředla s námi 
řeč a začala postupně ukazovat různé kousky ze svých zásob, detailně 
popisovala, co se jak nosí, co se hodí na jakou příležitost, a mluvila 
o prádle tak krásně, že jsme dostaly chuť vyzkoušet tohle a támhleto, 
a dokonce i něco, co by nás předtím vůbec nenapadlo. Mezitím chodily 
i jiné zákaznice – věkem od 18 do 80 let, velikostí od XS do XXL a všechny 
úplně ožily, sotva do obchůdku vkročily. Během té půlhodiny jsme viděly, 
že žádné hranice, ať už ve věku, velikosti, nebo tvarech neexistují. 
Že krásné prádlo je pro všechny ženy, že rajcovní kousky a smyslné 
nápady zaujmou každou ženu, když se uvolní a cítí se v obchodě vítaná 
a opečovávaná.

Shodly jsme se na tom, že jsme nic podobného dosud 
nezažily. Dvě matky od dětí, zapřažené v každodenní rutině ožily 
a měly chuť vyzkoušet něco nového a překvapit manžela. Od té doby jsme 
chodily do „našeho“ krámku ve Vídni každý rok a shodly se na tom, že 
si jednou takový obchůdek, kde se budou skvěle cítit ženy každého věku 
a všech velikostí, samy otevřeme. Budeme prodávat jak „romantiku“ 
a „budoár“, tak něco pikantnějšího, a také něco „praktického“, když 
chceme vtěsnat do šatů víc, než pojmou. A především, že se pokusíme, aby 
si všechny zákaznice nákup u nás užily a nebály se zkoušet a vynalézat. 
Prádlo je totiž úžasný zážitek a velká nádhera. No, a když zjistíte, co 
všechno vám sluší, aniž jste to tušila, to je pak skvělý pocit. 

Sen se stal realitou a my se budeme těšit, že se na nás přijdete 
podívat do našeho budoáru na Starém Městě a že si vyzkoušíte spoustu 
nádherných věcí, z velké části od značek, které jinde v Česku nenajdete, 
dáte si kávu nebo prosecco a odejdete s nějakým úžasným úlovkem 
a hlavně skvělým pocitem.

Na začátku byla láska ke spodnímu prádlu... 

Více o naší nabídce naleznete na našem webu nebo instagramu.
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