TISKOVÁ ZPRÁVA

Aquis Date Relief
Oris a plavec Ernst Bromeis se vydávají na cestu

Čas jednat
Oris a plavec Ernst Bromeis se
vydávají na cestu, aby zvýšili
povědomí o důležitosti vody,
a to u příležitosti uvedení vysoce
kvalitních hodinek pro potápěče
Oris Aquis Date Relief na trh

Po mnoho let společnost Oris vedla kampaň
za ochranu a zachování světových oceánů
v rámci své mise za změnu k lepšímu. Ale
neustále vídáme znamení, že před sebou
máme ještě mnoho práce. Společně s našimi
zákazníky a maloobchodními i mediálními
partnery chcete zajistit smysluplnou změnu
stavu světových vodních zdrojů.
Ve světle těchto snah s hrdostí uvádíme v rámci
naší kolekce vysoce výkonných hodinek Aquis
pro potápěče a v rámci spolupráce s plavcem,
cestovatelem a ambasadorem vody Ernstem
Bromeisem hodinky Oris Aquis Date Relief
(strana 6).
Ernst vzal hodinky Oris Aquis Date Relief
společně s fotografem Mauricem Haasem
(strana 8) k jezeru Bajkal, kde se připravuje
na svůj projekt pro rok 2019 s názvem „The
Blue Miracle“ (Modrý zázrak), při kterém se
chystá přeplavat několik jezer, včetně Bajkalu,
největšího sladkovodního jezera na světě,
aby tak zvýšil povědomí o světových vodních
zdrojích.
Hodinky Oris Aquis Date Relief jsou
inspirovány barvou a pocity, které máme
z vody. Šedý číselník
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připomíná barvu moře za bouře, zatímco
charakteristicky embosovaná potápěčská
stupnice na lunetě je připomenutím vody
jako živlu, a především její zásadní role pro
veškerý život.
Hodinky sdílí svou konstrukcí a designem
hodnoty kolekce Oris Aquis Date. Mají
pouzdro z ušlechtilé oceli o průměru 43,50 mm
(1,713 palce) s jednosměrnou otočnou lunetou
pro potápěče a jsou vodotěsné do 30 bar
(300 metrů). Jsou dostupné s celou řadou
řemínků nebo kovovým tahem a jejich safírové
sklíčko je posazeno na číselníku s výraznými
indexy, které jsou stejně jako minutová
a hodinová ručka vyplněny luminiscenčním
materiálem Super-LumiNova®.
Švýcarský mechanický strojek s automatickým
nátahem pohání středovou vteřinovou
ručku, provedenou ve výrazně rudé barvě,
a datumovku na pozici 6 hodin.
Společnost Oris a Ernst našli v rámci tohoto
projektu společnou cestu, jak sdílet myšlenku
o důležitosti zachování světových vodních
zdrojů s co největším množstvím lidí dříve,
než bude příliš pozdě.
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Jak špatná je situace světových řek, moří
a oceánů? A nakolik je to pro světovou populaci
významné?

Tvář vody
Voda podporuje veškerý život.
Společnost Oris spolupracuje
s neziskovými organizacemi
na změně v chápání problematiky
vody a posiluje své snahy
informovat svět o problémech,
kterým v souvislosti s našimi
vodními zdroji čelíme.
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Některé statistiky vás vyděsí. Podle Světové
zdravotnické organizace zemře každoročně
3,4 milionu lidí následkem nemocí souvisejících
s vodou, kterým lze zabránit. Většinou jde o děti.
Nezisková organizace Pacific Institute, think
tank zabývající se globálními vodními zdroji,
ve své zprávě uvedla, že v rozvojových zemích
se do vodních toků vypouští 90 % odpadních
vod a 70 % průmyslového odpadu bez jakéhokoli
čištění.
Zprávy také uvádí detailní příběhy o mrtvých
mořských tvorech, jejichž žaludky byla plné plastu.
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I když se toho s ohledem na zlepšení kvality
světových vodních zdrojů dělá mnohé, stále
nad námi visí obava, že závažnost tohoto
problému se nám teprve nyní začíná vyjevovat.
Musíme jednat hned, než bude příliš pozdě.
Společnost Oris nadále spolupracuje s neziskovými organizacemi na projektech, které přináší skutečnou změnu. V několika posledních
letech jsme spolupracovali s Coral Restoration Foundation na obnově korálů, s Pelagios
Kakunjá na ochraně ohrožených druhů žraloků
a s aktivisty, kteří se snaží získat status světového dědictví UNESCO a ochranu pro Clippertonův ostrov, neizolovanější atol světa,
který se nachází na migrační trase celé řady
ohrožených druhů.

Společnost Oris také představila řemínek
vyrobený z materiálu s názvem r-Radyarn®,
který se vyrábí z PCR plastů procesem,
vyžadujícím výrazně méně energie a vody než
tradiční metody výroby. Ale chceme, můžeme
a uděláme toho ještě mnohem více.
Jednou z výhod nezávislosti společnosti
Oris je možnost rychle reagovat na potřeby
zákazníků. Ale znamená to i fakt, že můžeme
jít svou vlastní cestou a dělat rozhodnutí,
která mají velký vliv a která přinesou změny
s měřitelným výsledkem. Oris Aquis Date
Relief a naše mise na jezeře Bajkal s plavcem
Ernstem Bromeisem jsou dalším krokem
na cestě k budoucnosti, kde bude na světě
dostatek čisté vody.

© Maurice Haas

Kde život začíná:
Sibiřské jezero Bajkal
je největším
a nejhlubším
sladkovodním jezerem
na světě, které
podporuje nespočet
životů. Fotograf
Maurice Haas se
na jezero vydal
i s expedičním
plavcem Ernstem
Bromeisem a pořídil
tyto úžasné snímky,
které nám připomínají,
jak křehký je vztah
mezi člověkem
a přírodou.
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Modrý
Zázrak

Teploty vody v létě jsou kolem 12 stupňů. Takové věci, které mi Saša řekl, mě naopak motivují, abych si našel svou vlastní cestu.

Plavec, cestovatel a ambasador
společnosti Oris Ernst Bromeis
má v plánu v rámci své kampaně
za globální zvyšování povědomí
o vodních zdrojích uplavat 800 km
přes jezero Bajkal
Ernste, řekněte nám, co děláte a proč.
Jsem plavec a v rámci svých expedic jsem
přeplaval největší jezera ve Švýcarsku a celou délku řeky Rýn, což je více než 1 200 km.
Jsem také ambasadorem vody, což znamená,
že se snažím vštípit lidem základní důležitost
vody. Má nová globální kampaň hledá nové
ambasadory vody, kteří by zvýšili vliv a povědomí o naší věci. Je čas jednat!
Co je to projekt „Modrý Zázrak“?
Jde o projekt, který jsem založil. Je inspirován
pohledem na naši planetu z vesmíru, která
vypadá jako modrá skleněnka a pro mě jako
„modrý zázrak“. Veškerý život na naší modré
planetě je založený na vodě.

© Maurice Haas

A co stojí za přeplaváním jezera Bajkal?
V roce 2019 chci odstartovat svou globální
kampaň zaměřenou na vodní zdroje, která by
se měla rozšířit do celého světa. Jezero Bajkal
je největší a nejhlubší sladkovodní jezero světa. Místní mu říkají „svaté moře“ nebo „zdroj
světa“.
Jak daleko jste zatím na Bajkalu doplaval?
Během průzkumu jsem plaval jen na krátké
vzdálenosti. Bylo to spíše o tom navázat se
„svatým mořem“ vztah. A to se mi povedlo.
Setkal jsem se také s místními, včetně rybáře
Saši. Řekl mi: „Tohle jezero nemůžeš přeplavat. Je moc nebezpečné. Moc rozbouřené.
Moc studené.“ Ale je to v pořádku.
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Jaký vliv zatím mělo vaše plavání?
Nemám žádné objektivní statistiky. Jde hlavně
o to dostat se do kontaktu s lidmi, to je hlavním principem odstartování kterékoli změny.
Je pro vás plavání někdy nebezpečné?
Když plavete v otevřených vodách, vždycky
vám hrozí nějaké nebezpečí a já se dost často bojím. Pokaždé se můžu utopit. Když jsem
plaval v Rýně, narazil jsem na silné proudy,
kameny, velké lodě a továrny, které lemovaly
břeh. Cítil jsem se malý a zranitelný. Jednou
mě musela zachránit loď, kdy jsem se dostal
příliš blízko hydraulické turbíny.
Jakých hrozeb pro vodní zdroje jste byl
svědkem?
Během svého průzkumu na jezeře Bajkal jsem
viděl spoustu lahví, plastů a jiného odpadu.
Ale hrozby, které nevidíme, mohou být ještě
větší tragédií – všechny pesticidy, hormony,
mikroplasty a léky ve vodě. Rýn každoročně
znečistí na 30 tun mikroplastů.
Jak můžeme tento problém s plasty vyřešit?
Čím více se o tom bude mluvit, tím lépe –
o tomto tématu potřebujeme mnohem více
informací. Musíme přijmout odpovědnost
za to, jak žijeme, za svůj životní styl. Vytvořit zóny bez lahví s pitnou vodou z kohoutku.
Nekoupat se a nesprchovat se každý den. Tím
můžete ušetřit vodu i energii – a své peníze.
Proč jste si vybral spolupráci právě se
značkou Oris?
Oris je autentická značka, která miluje svobodu. Oris a já máme společné postoje a hodnoty. Každý si jdeme svou vlastní cestou, inspiruje nás krása a jednoduchost a základní věci
v životě.
Jak si hodinky Oris Aquis Date Relief vedly?
Během průzkumu na Sibiři fungovaly Oris
Aquis Date Relief dobře. Jsem přesvědčený,
že si povedou skvěle i během mého expedičního plavání po Bajkalu. Důvěřují práci i umění
společnosti Oris.
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Legendární fotograf Maurice
Haas zachytil přípravy Ernsta
Bromeise na přeplavání jezera
Bajkal. Vysvětlí nám, jak se stal
součástí této akce

Maurici, povězte nám o sobě něco.
Jsem dítě 70. let a vyrostl jsem v překrásném
švýcarském horském městě Chur.
Jak jste se dostal k fotografování?
Často jsem fotil svoje kamarády, když jsme
v zimě jezdili na snowboardu a v létě po ulicích na skateboardu. Po škole jsem se dostal
na praxi do architektonické firmy, ale zároveň
jsem začal vyvolávat filmy a vytvářet své vlastní černobílé snímky. A prostě mě to uchvátilo.
Dokončil jsem praxi a na chvíli jsem narukoval
k armádě. Pak jsem dostal práci jako asistent
Hannese Schmida a cestoval s ním po světě.
Bylo to obtížné, ale zbožňoval jsem to. V roce
2001 jsem se osamostatnil a stal se fotografem na plný úvazek.
Co chcete zachytit, když stojíte za fotoaparátem?
Snažím se zachytit momenty, které jsou surové a upřímné. Vždy se snažím být potichu
a připravený. Je to o tom, co se děje v mezidobí, v tom spočívá krása momentu. Snažím se
předat ten pocit. Vždy se o to snažím...
Leden 2019

Jaké byly přípravy na fotografování jeho
plavání?
Byly skvělé, ale náročné! V průběhu tří dnů se
počasí změnilo z letního na zimní. Na Sibiři nekoupíte žádné náhradní díly, ani nemáte možnost zapůjčit si zapomenuté vybavení, takže
jsme museli být připravení a hodně přemýšlet
o tom, co si sbalíme.
Proč je tak důležité přemýšlet o stavu světových vodních zdrojů?
Nezáleží na tom, kdo jste, voda ovlivňuje nás
všechny. Každá lidská bytost potřebuje vodu.
A příroda je duší, je tím jediným, kdo nás chrání. Právě teď mi situace s vodou na naší planetě dělá velké starosti. Ve vodě je tolik plastů.
A je to vážný problém.
Proč jste si vybral spolupráci právě se
značkou Oris?
I když byl náš kontakt naprosto minimální,
sedli jsme si hned od počátku. Líbí se mi heslo #GoYourOwnWay. To o mém životě a tom,
co dělám se svým fotoaparátem, říká hodně.
Líbila se mi také mise společnosti Oris, která
měla zvýšit povědomí o vodních zdrojích. To je
teď velmi důležité. A šťastnou shodou náhod
mám také příbuzné, kteří pochází z Hölsteinu.
Co si myslíte o hodinkách Oris Aquis Date
Relief?
Jsou to jednoduché hodinky, ale jsou krásné
a extrémně odolné. Byly nám při focení skvělým partnerem a samozřejmě se mi moc líbí,
že podporují Ernsta a jeho upřímný závazek.
A když jste na místě, jako je jezero Bajkal,
které vám nic neodpustí, je to přesně ten typ
partnera, který potřebujete.
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© Maurice Haas

Na druhé
straně
objektivu

Jak jste se seznámil s Ernstem a proč
jste se upsal k tomuto projektu expedice
po Bajkalu?
S Ernstem jsem se poprvé seznámil a fotil
jsem ho před šesti lety. Okamžitě jsme měli
pocit sounáležitosti. Vždycky mě ohromoval
a ohromovalo mě i to, co představuje. Když
mě požádal, abych s ním jel na Bajkal, neváhal
jsem ani vteřinu. Jeho poselství je nesmírně
důležité. Je mi ctí být toho součástí.
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Oris Aquis
Date Relief
Oris Aquis Date Relief jsou vysoce
výkonné hodinky pro potápěče,
které vypráví příběh vody – zdroje
veškerého života.

Podrobné informace

Hodinový strojek

Pouzdro �Vícedílné pouzdro z ušlechtilé oceli
Velikost 43,50 mm (1,713 palce)
Číselník Šedý
Luminiscenční materiál Indexy a číslice potažené
materiálem Super-LumiNova BG W9
Horní sklíčko je oboustranně vypouklé safírové
sklíčko s vnitřním antireﬂexním potahem
Dýnko Ušlechtilá ocel, šroubované, průhledné
minerální sklíčko
Ovládání Bezpečnostní šroubovací korunka
z ušlechtilé oceli
Řemínek/tah Vícedílný tah z ušlechtilé oceli
s bezpečnostní prodlužovací skládací sponou,
šedý nebo červený kaučukový pásek se skládací
bezpečnostní sponou s prodloužením nebo šedý
kožený řemínek s prodlužovací skládací sponou
Vodotěsnost 30 bar (300 metrů)

Model strojku Oris 733
Funkce Ručky pro hodiny, minuty a vteřiny,
datumovka na pozici 3 hodin, okamžité datum,
korekce data, systém jemného seřízení a zastavení
vteřinové ručky
Nátah Automatický
Rezerva chodu 38 hodin
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Česká doporučená MOC 45 990 Kč s tahem,
40 990 Kč s kaučukovým páskem nebo koženým
řemínkem
Dostupnost Od ledna 2019
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01 733 7730 4153-07
8 24 05PEB

01 733 7730 4153-07
4 24 63EB

01 733 7730 4153-07
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01 733 7730 4153-07
5 24 11EB
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