Tisková zpráva

Šé uchař Jan Punčochář je českou tváří
švýcarských hodinek Oris
Praha, 27. dubna – Šé uchař oceňované Grand Cru
Restaurant & Bar Jan Punčochář zahájil spolupráci se
značkou luxusních hodinek Oris. Produkty švýcarské
společnos se dají v České republice zakoupit v prodejně
Koscom, která nabízí nejširší sor ment hodinek ve střední
Evropě. „Hodinky jsou mojí vášní, a proto jsem u nabídky
prodejny Koscom neváhal ani minutu. Těší mě, že jsem
dostal příležitost stát se jednou z tváří švýcarských
hodinek Oris pro Českou republiku. Ty pilotní chronografy
mě fakt hodně baví, “ vysvětluje Jan Punčochář.
Z nabídky privátně vlastněné značky si Punčochář vybral
„pilotky“ Oris Avia on Big Crown Pro Pilot Chronograph
GMT, který se prodává za 107 990 korun českých. Jedná se o
luxusní, elegantním stylem reprezentující a avia kou
ovlivněné hodinky, které deﬁnuje speciﬁcký číselník, z
jehož plochy lze odečíst nejenom aktuální a duální čas, ale
také využívat integrované stopky. V kuchyni se tak hodí
nejenom po stránce funkční, ale i skutečnos , že disponují
sa rovým sklíčkem, jehož plochu nelze poškrabat. Ocelové
44 mm pouzdro je navíc vodotěsné a na zápěs jej drží
stylový vysoce kvalitní kožený řemínek z tele ny. „U
hodinek jsem vždy preferoval především ty lehce
masivnější. Zásadní roli ovšem při výběru sehrává, jestli
nevadí při vaření. V případě tohoto modelu si s m nemusím
lámat hlavu,“ dodává šé uchař Grand Cru. V zahraničí jsou
spolupráce mezi věhlasnými šé uchaři a špičkovými
hodinářskými společnostmi zcela běžné. Mezi známé
osobnos světa gastronomie, které propojily svou tvář se
značkou hodinek, patří Gordon Ramsay, Wolfgang Puck,
Mario Batalli, Nobu Matsuhisa nebo Thierry Marx.
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Jan Punčochář se vyučil v hotelu Ambassador, své zkušenos dále sbíral v zahraničí a vařil například v
přední švýcarské restauraci Häberli's Schützenhaus. Po návratu do Prahy se stal šé uchařem
restaurace Le Terroir, kde strávil deset let. Od loňského roku působí jako šé uchař v Grand Cru
Restaurant & Bar. Díky Punčochářově auten cké moderní gastronomii je Grand Cru uvedeno v
pres žním michelinském průvodci, umís lo se na druhém místě v loňském ročníků pres žního
žebříčku Top restaurace týdeníku Euro a získalo například Czech Bar Award za nejlepší vinný bar v
České republice. Grand Cru Restaurant & Bar provozuje distribuční společnost Premier Wines &
Spirits, kterou spoluvlastní podnikatel Mar n Nejedlý.
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