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TISKOVÁ ZPRÁVA 

ŘÍJEN V ŠANTOVKA STAR(T)S BUDE PATŘIT ŽENÁM. PROGRAM LÁKÁ 
NA VOLNOČASOVOU MÓDU, KOSMETIKU ČI PŘÍRODNÍ MÝDLA. 

 

(Olomouc, 30. září) Galerie Šantovka není jen o nákupech, jídlu a zábavě, ale také o podpoře 
iniciativních projektů. Proto vznikl projekt Šantovka Star(t)s nabízející talentovaným kreativcům a 
nadějným start-upům v největším obchodním centru v Olomouckém kraji zdarma prostory pro jejich 
prezentaci. Celý měsíc říjen zde bude patřit ženám, které si mohou přijít vybrat pohodlné 
volnočasové oblečení, kvalitní kosmetické přípravky či ručně vyráběná mýdla. To vše z dílny 
talentovaných a zapálených nadšenců. 

1. týden - Kosmetické přípravy v souladu s přírodou 

První říjnový týden uvidíte v Šantovka Star(t)s ručně vyrobená přírodní mýdla, balzámy, šampony a 
další kvalitní kosmetické přípravky. „Inspiraci pro své výrobky jsem čerpala v přírodě. Ta pomohla mě, 
může pomoci i vám. A navíc, když dělám to, co mě baví a naplňuje, pak je to i na mě vidět. Prostě jsem 
se konečně našla,“ říká o svém start-upovém projektu Tamy zakladatelka Taťána Šimíková. 

Více informací najdete zde: Tamy – certifikovaná ručně vyrobená přírodní mýdla a kosmetika 

2. týden - Pohodlná móda  

Další týden si přijdou na své všechny milovnice pohodlného oblečení. Firma Pura Vida šije oblečení, 
které ženám zlepšuje náladu a zvyšuje sebevědomí. „Protože co se děje, když jsou holky spoko? Dělají 
tenhle svět lepší. A tak oblékáme holky do barev a optimismu, aby měly chuť se pohnout na jógamatce, 
antuce i v životě. Protože když chceš žít Pura Vida život, musíš se pohnout,“ říká o svém projektu Pura 
Vida brněnská ilustrátorka, tatérka a designérka Petra Bartoňková alias Petruccya.  

Více informací najdete zde: Pura Vida shop | Život může být Pura Vida 
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3. týden - Kosmetika dělaná ručně a s láskou 

A protože kvalitní kosmetiky nemá žena nikdy dost, tak i poslední dva týdny v říjnu na vás čekají 
zajímavé projekty s líčidly. Například projekt Laskala založený nejlepšími kamarádkami Denisou a 
Ninou, které se společně rozhodly uskutečnit svůj sen. „Jedno léto jsme se přihlásily na kurz výroby 
make-upu a skin-care a už to začalo. I přes všechna úskalí jsme založili certifikovanou přírodní 
kosmetiku Laskala, dělanou ručně s největší péčí a láskou,“ říkají o svém projektu zakladatelky. 

Více informací najdete zde: O PRODUKTECH - LASKALA N&D s.r.o. 

4. týden- Kosmetika pro radost a úsměv na tváři  
 
Říjnový program uzavře projekt, jehož hlavní motivací na začátku cesty byla touha vytvořit vlastní 
kosmetiku splňující vysoké nároky žen. Zároveň však takovou, která je bude bavit a vykouzlí jim úsměv 
na tváři. Po krátkém přešlapování vznikla dekorativní kosmetika Schminka, kterou vyrábí společnost 
Golden Line v Horkách u Čáslavi. Srdcem celého projektu je lékařka Jana Cibulková, která kromě toho, 
že vyvíjí nové výrobky, také maluje mandaly, jež si nacházejí cestu na obaly kosmetických produktů. 
„Chci, aby kosmetika dělala ženám radost a vzbuzovala v nich pocit, že mají něco hezkého, co někdo 
vyrobil s láskou a s láskou předal dál,“ říká Jana Cibulková. 

 

Více informací najdete zde: Tým české kosmetiky Schminka  

https://www.laskala.eu/o-produktech/
https://www.laskala.eu/o-produktech/
https://www.schminka.cz/o-nas/
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Kompletní říjnový program najdete ZDE. 

O projektu Šantovka Star(t)s 

Pomáháme startupům, řemeslníkům, studentům, umělcům a všem, kteří přicházejí s originálními 
nápady. Vizitky jednotlivých projektů, které se představí v Šantovka Star(t)s, jsou publikovány na webu 
www.santovkastarts.cz, kde je lidé mohou rovněž i hodnotit.  

 

Mgr. Petr Hlávka 

Tiskový mluvčí 

Tel: +420 723 178 795 

E-mail: hlavka@gspm.cz 

https://www.santovkastarts.cz/co-u-nas-zazijes#harmonogram-stripe-2
http://www.santovkastarts.cz/
mailto:hlavka@gspm.cz

