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Filozofie:

Vaše dědictví předávané z generace na 
generaci může být smaragd.
Založte tradici investic do skutečné 
a neopakovatelné hodnoty.

Když pomyslím na šperk, vždy vidím smaragd 
– nejkrásnější drahokam.

– Salvador Dalí, malíř



Vášeň

Jeden z motorů lidského konání. Bez vášně by nikdy nemohlo 
vzniknout tolik prospěšných věcí. Vášniví lidé dokáží svůj čas 
prožít naplno. Smaragd je symbolem vášně. Kdo chce vyjádřit 
svou vášeň pro druhého, věnuje mu smaragd.

Jedinečnost

Jedineční lidé milují originalitu. Je to symbol jejich životní 
filozofie. Má-li se vtělit do šperku, pak není lepší možnost než 
smaragd. Každý kámen je originál. Variace jejich barevnosti, 
obsahu inkluzí, jasu a čistoty způsobují, že na světě nejsou dva 
totožné smaragdy. A každý ji zobrazuje trochu jinak. Smaragd 
nosí sebevědomí lidé.

Hodnota

Je to hodnota, která přetrvává staletí. O kvalitní smaragdy je 
nouze. Země jich vydává jen nepatrný zlomek. Po čem lidé 
nejvíce touží? Po tom, co jim je málo nebo vůbec nedostupné. 
Smaragd není jen běžný drahokam. Je to symbol. Symbol odvahy, 
vášně a originality. Charakterizuje osobnost. Kdo ví, ten ví.



O nás

Trvalo to několik let, než jsme se dostali přímo ke zdroji. Další 
dlouhé roky jsme budovali vzájemnou důvěru.  
Nyní jsme tam, kde jsme chtěli být už před šestnácti lety. Na 
místě rovnocenných partnerů. Jsme v přímém kontaktu s majiteli 
smaragdových dolů.  
Své zanícení pro smaragdy jsme jim museli tisíckrát dokázat. 
Kopali jsme v útrobách Kordiller. Učili jsme se rozeznávat dobré 
smaragdy od špatných. Zamilovali jsme se do všech přírodních 
anomálií, které ke smaragdům patří. Prokázali jsme, že umíme 
čelit podvodníkům.  
Začali jsme si vážit obyčejných lidí, kteří se smaragdy pracují. 
Umíme být nekompromisní při výběru kamenů a féroví při 
uzavírání obchodu stiskem ruky.  
Chceme s našimi kameny žít neustále.

Ty nejdražší kameny nejsou ze skály, ale 
z masa.

– Robert Ludlum, spisovatel





Smaragdy

Co prodáváme:
Orientujeme se na smaragdy s prokazatelnou HODNOTOU. 
Kolumbijské smaragdy jsou nejkvalitnější na světě. Je to dané 
geografickými podmínkami jejich vzniku a poměrem prvků 
vanadia a chrómu. Smaragdy těžili už Egypťané, Inkové a VÁŠEŇ 
pro ně měli všichni významní vládci světa. Broušené smaragdy 
vysoké kvality prodáváme jak šperkařům, tak investorům nebo 
koncovým zákazníkům. Těm jsme schopni i pomoci s výběrem 
vhodného šperku a doporučit šperkaře, o nichž víme, že 
rozumějí smaragdům a s nimiž spolupracujeme. Jedině tak získá 
kupující za své peníze JEDINEČNÝ ručně vyrobený šperk na míru.
Chceme se s vámi setkat a odvyprávět vám jedinečnou historii 
smaragdů. Chceme, abyste nás poznali a abyste se seznámili 
s našimi zkušenostmi v této oblasti. Chceme se stát vašimi 
partnery ne jen pro ten jeden obchod, ale i pro další vaše 
investice a využití smaragdů.
Jestli chcete investovat do smaragdů, musíte pochopit, v čem 
spočívá jejich HODNOTA. Za kameny můžete utratit miliony, ale 
musíte přesně vědět, do jakých kamenů a proč investovat. I to 
vám rádi osobně vysvětlíme. Zprostředkujeme vám nákup za 
nejlepší ceny přímo od majitelů smaragdových dolů.
Opravdu kvalitních smaragdů je málo a jejich cena konstantně 
roste tak, jak roste zájem o ubývající kvalitní smaragdy.

Dejte mi písně ke zpěvu a smaragdové sny, 
které bych si mohl nechat zdát, a já vám na 
oplátku dám svou nezměrnou lásku.

– Jim Morrison, zpěvák





Investice

Kolumbijské smaragdy představují vzhledem ke stoupající 
poptávce i klesajícím zásobám ideální investiční příležitost. 
Na samém vrcholu žebříčku kvality smaragdů jsou kameny 
z Kolumbie. Jde o smaragdy tmavě zbarvené, ale čisté, 
s magickou hrou světla. Důkazem budiž seznamy vydražených 
smaragdů v aukčních síních Christie’s a Sotheby’s, jejichž ceny 
překonávají všechny rekordy.

Zásnubní prsten je smaragdový a tlumené 
světlo linoucí se oknem se na něm láme 
v zelenou i bílou. Stříbrné prsteny se musí 
čistit. Musí se nosit a já přesně vím, která 
dívka by se jimi měla pyšnit.

– Audrey Niffenegger, spisovatelka





Šperky

Překrásné smaragdy vyžadují zvláštní péči. Aby ve šperku ještě 
více vynikly, musí se jim věnovat zkušený mistr. Takový, který 
dokáže JEDINEČNÝ kámen zasadit do odpovídajícího designu 
a stylu. Klient se pak může těšit na šperk nejvyšší HODNOTY, 
kterou si uchová na dlouhá staletí.
Bez nadsázky lze tak hovořit o špercích pro další generace. 
Kvalitní šperk s hodnotným smaragdem tvoří dědičný klenot, 
jaký budete mít na celém světě jenom vy, a který se pro vaše 
potomky stane vášní.
Klenotníků, kteří umějí pracovat se smaragdy, u nás není mnoho. 
Spolupracujeme s těmi, kteří už během minulých let prokázali, 
že smaragdům rozumějí a u nichž jsme objednávali šperky pro 
tu nejnáročnější klientelu.

Západ slunce budeme sledovat ještě 
mnohokrát a třeba uvidíme padat smaragd, 
zelený záblesk, který přináší štěstí.

– Jean (pseudonym)  
Ellen Gwendolen Rees Williams Rhys, 

spisovatelka





Cesty

Vážné zájemce o smaragdy a jejich těžbu vezmeme na místa, 
kde se odehrává vše podstatné. Od smaragdových dolů po 
Emerald Trade Center. 
V dolech poznáte všechny aspekty jejich těžby a v Obchodním 
centru spatříte zase nádherné vybroušené kameny a umění 
kolumbijských klenotníků. 
Zavedeme vás na místo, kde se smaragdy obchodují a umožníme 
vám jejich nákup. 
Vzbudíme ve vás pravou VÁŠEŇ pro jedinečné drahokamy světa.

Na světě jsou jen dva druhy lidí. Lány obilí 
a smaragdy mezi nimi.

– Edna Ferber, spisovatelka





Kontakty

RNDr. Juraj Liška, jednatel

Telefon: +420 257 007 282
GSM: +420 724 140 151
e-mail: info@gmystery.cz

www.gmystery.cz
www.facebook.com/greenshinemystery/

Adresa:
Jorge Zorro, s.r.o.
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Česká republika

Láska je jako smaragd. Zářivé světlo obojího 
zahání draky na této zrádné cestě.

– Rumi, básník
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