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Nevím, zda byl pozdní večer, první máj, večerní máj, když se malý Karel Hynek Mácha proháněl 
po schodech ve své oblíbené Petrské věži. Jeho radostné poskakování mezi zvony ukončil pád. Trámy 
zkropené krví a hluboká rána v drobném obličeji… jizva nad obočím s ním pak už zůstala navždy. 
Osobní zpověď tohoto největšího českého romantika je plná citu, nejistot a hledání smyslu života. 
Nejvydávanější česká kniha Máj oslaví v květnu 180 let.
            Zamilované léto přeje všem Labuť Černá a její tým 
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Pod jarní pražskou oblohou na 
prostorné terase budovy Praha 
City Center jsem si povídala 
s Tomášem Suchomelem z de-
veloperské společnosti Portland 
Trust, který se stará o správu 
této výjimečné budovy. Nedalo 
mi to a musela jsem se zeptat, 
jak je tento krásný a velkorysý 
prostor využíván.

Terasa je společná pro všechny 
nájemníky a v letních měsí-
cích se stává velmi oblíbeným 
místem pro setkávání. Je možné 
zde pořádat i firemní oslavy. 

Čím  je Praha City Center  
výjimečná?  
Kromě krásné lokace v historickém  

centru města je to především 
servis, který se snažíme našim 
nájemníkům poskytnout. Tři 
patra garáží s 291 parkovacími 
místy, nově zrekonstruované 
společné prostory, moderní 
recepce, která je v provozu 
nepřetržitě, restaurace a kavárny 
v okolí. To je něco, čím se může-
me pochlubit.

V současné době mnoho ma-
nažerů jezdí do práce na kole 
nebo volí nějakou alternativu 
šetrnou k životnímu prostředí. 
Jak jste připraveni na takové 
klienty?   
Máme v garážích nabíjecí stanice 
pro auta na elektrický pohon, 
pro sportovce jsou k dispozici 

sprchy a stojany na kola. Místo je 
navíc skvěle dostupné městskou 
hromadnou dopravou. 

Kdo je vaším typickým  
nájemcem? 
Jde o docela pestrou škálu fi-
rem, jsou to developeři, právníci, 
farmaceutické firmy. Jsou to 
klienti, kteří vyhledávají kvalitní 
a stabilní prostředí s širokou 
škálou služeb.  

Jaké velikosti mají kanceláře, 
které jsou v budově?    
Od 150 do 2560 metrů 
čtverečních na patře. Aktu-
álně je volných ještě několik 
jednotek o celkové rozloze 
3500 m2.

Nedávno proběhla rekon-
strukce společných prostor 
i mnoha kanceláří. Co bylo při 
tom pro vás stěžejní?
Snažili jsme se budovu prosvět-
lit, zatraktivnit, dostat do společ-
ných prostor i zeleň a celou at-
mosféru místa odlehčit. Pracovali 
jsme hodně se světlými materiá-
ly, osvětlením, ale například i se 
speciálně upraveným mechem, 
který slouží jako dekorace. 

Co máte osobně na Praha City 
Center nejraději?
Nejvíc mě baví jeho atraktivní 
poloha, kavárny a restaurace 
v budově a blízkém okolí a do-
statek prostoru k parkování.

Přímo v historickém srdci Prahy, nedaleko Petrské 
věže opředené romantickými pověstmi, najdete 
komfortní kanceláře s tím nejmodernějším 
zázemím a vybavením.

     PRAHA 
CITY CENTER

PETRSKÁ VĚŽ
Jedna z nejhezčích věží v Praze slouží jako zvonice, která má kromě poplašné funkce 
také ohlašovat mši svatou v sousedním kostele. V nitru věže najdeme tři zvony. 
Největší zvon Petr z roku 1701 má průměr 157 cm a váží 2600 kg. Uslyšíte jej vždy 
v neděli společně se zvonem Pavlem z roku 1724. Nejmenší zvon z roku 1948 je 
zachován pro ruční zvonění.    

AJURVÉDSKÁ CESTA
Ajurvéda, to jsou zkušenosti sesbírané mnoha generacemi po celá tisíciletí. V této 
medicíně nejde jen o konkrétní nemoc a její projevy, ale vždy o celého člověka. Ajurvédský 
lékař je filosofem, přítelem i rádcem. Vydejte se s námi na objevnou cestu – právě vychází 
První český ajurvédský Goodletter! Najdete jej na adrese www.ayurvedicbreakfast.cz. 
A pokud chcete ochutnat pravé ajurvédské jídlo, přijďte na příští Ayurvedic breakfast do 
Černé labutě. Koná se 6. června od 8 do 10 hodin. Kontakt: info@cernalabut.cz

V příjemném a diskrétním 
prostředí pobočky jsem se se-
tkala s manželi Rentschovými, 
kteří přišli s unikátním finanč-
ně poradenským konceptem 
díky němuž jsou schopni svým 
klientům nabídnout to nejlepší 
z celého trhu. Rozhovor u kávy 
probíhal ve velmi uvolněném 
duchu až jsem na moment 
zapomněla, že jsem vlastně 
v bance. Pokud ovšem někte-
rý z klientů preferuje úplné 
soukromí, je běžné plánovat  
setkání i mimo pobočku.

Povězte mi něco o zrodu  
celého nápadu.
Celé to začalo na golfovém 
hřišti a v první chvíli to znělo 
spíše jako vtip, když jsme si  
řekli,  že by bylo dobré mít 
k advokátní kanceláři i vlastní 
banku. Nakonec nás nápad 
vytvořit malý rodinný podnik 
natolik nadchnul, že jsme jej 
začali rozvíjet a naše úlohy, ale 
i pool potenciálních klientů 
se krásně doplňují a synergie 
skvěle fungují.

Co je pro vás ve vztahu ke 
klientovi nejdůležitější? 
Ve vztahu ke klientovi jde hlav-
ně o důvěru a o to aby pocho-
pil, že nejsme “pouze” běžní 
finanční poradci ani běžná 

bankovní pobočka. Stáváme se 
partnery a většinou se podaří 
s klientem navázat bližší vztah, 
abychom mohli lépe zmapovat 
jeho potřeby a cíle. Násled-
ně  vytvoříme řešení šité na 
míru. Bankovní účet je pouze 
začátek, vyřešením financování 
bydlení či dalších investic to 
pak pokračuje, následuje za-
bezpečení, spoření a zajištěním 
to zdaleka nekončí. 
 
Kdo je vaším typickým  
klientem? 
Nejčastěji k nám přicházejí 
lidé ve věku 25 – 40 let, kteří 
mají zajímavé zaměstnání, stálý 
příjem, řeší koupi nemovitosti 
a založení rodiny. Zajímavé 
nabídky máme, ale i pro 
mladší či starší klienty,  pro 
podnikatele a brzy rozšíříme 
portfolio produktů i pro 
právnické osoby. Na to se  
moc těšíme.

V čem jste výjimeční?
 Provozujeme první OK Point 
vůbec. Spolupracujeme takřka 
se všemi bankami, investičními 
společnostmi a pojišťovnami 
v České republice a náš klient 
profituje  z lepších podmínek, 
které mu díky dlouhodobé 
spolupráci s ostatními institu-
cemi dokážeme zajistit.

Vaše nejžádanější produkty?
Jednoznačně osobní účty 
s bonusem minimálně 500 Kč, 
hypotéky, životní pojištění a in-
vestice. S tím vším je spojen náš 
pravidelný servis a péče. Od 
září 2016 budeme mít k dispo-
zici i tolik žádaný vkladomat. 
 
Filosofie firmy?
 Jsme soukromým bankéřem na-
šich klientů, i když zrovna nemají 
20 milionů volných prostředků. 

Podle jakého klíče si vybíráte 
kolegy?
Zásadní pro nás bylo, aby se 
u nás klient od samého začátku 
cítil dobře, a tak jsme kromě 
profesionality a zkušeností 
hledali příjemné, usměvavé 
a korektní lidi. Myslím, že jsme 
měli šťastnou ruku a vybrali je 
tak, že se doplňují po profesní  
i lidské stránce. 

 

OK Point
Opravdové lahůdkářství s finančními produkty 
najdete v moderní budově Praha City Center
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Všichni, co hledají alternativu ke 
klasické nabídce zeleniny a ovoce 
v supermarketech, určitě o Fresh- 
bedýnkách už někdy slyše-
li. Opravdu čerstvá zelenina 
v biokvalitě je k dostání v ka-
menných obchodech výjimečně 
a farmářské trhy lákají spíš svou 
atmosférou než skutečnou nabíd-
kou bio potravin. Osobně jsem 
nad objednáním Freshbedýnky 
několikrát přemýšlela, ale nako-
nec vždy zvítězil pocit, že zelenina 
a ovoce se takto vybírat nedá.

Můj pohled na věc se 
změnil poté, co jsem 
se setkala s Marti-
nem Ducháčkem, 
který podpořil 
nápad Filipa 

Říhy a Veroniky Mouchové a díky 
němuž se z malé garážové aktivity 
dvou nadšenců mohla stát firma 
s dvaceti zaměstnanci a nejmoder-
nějším skladem pro uchovávání 
potravin v biokvalitě. Setkali jsme 
se v restauraci čerstvě ověnčené 
Michelinskou hvězdou a kromě 
toho, že Field je také trochu Marti-
novo dítě, se design restaurace vy-
zdobené rýči, holínkami a pluhem 
zavěšeným od stropu k tématu 
našeho povídání skvěle hodil. Celý 
rozhovor se stále stáčel k rozum-
nému využívání zdrojů, podpoře 
ekologického zemědělství, zdravé-
mu přístupu ke stravování, školním 
jídelnám a mnoha projektům, 
které Martin podporuje.

Zajímalo mne, co 
přimělo člověka, 
který se profesně 
zabývá matema-
tickými analýzami 
a vývojem algorit-
mických systémů, k tomu, aby se 
po pěti letech podpory Fresh- 
bedýnek začal o firmu starat da-
leko aktivněji. „Proběhlo mnoho 
nákladných investic, firma rychle 
vyrostla a Filip s Veronikou jsou 
spíše vizionářské typy než mana-
žerské. Šlo o to, aby projekt stál 
na pevných základech a nezkla-
mali jsme ani naše zákazníky, kteří 
nám důvěřují, ani farmáře,“ odpo-
věděl s úsměvem Martin, který cítí 
velkou zodpovědnost ke svým do-
davatelům a stále hledá způsoby, 
jak ozdravit přístup Čechů k jídlu. 
Celé to pro něj začalo v době, kdy 
jako zákazník sám hledal dodava-
tele potravin v biokvalitě pro sebe 
a svou rodinu.

Moje další cesta vedla do 
Branického pivovaru, kde jsem 
měla příležitost prohlédnout 
si zblízka, jak vše funguje. Pří-
jemně mne překvapilo, že pro 
každý druh zeleniny 
či ovoce je vy-
tvořeno unikátní 
prostředí tak, aby 
se k zákazníkům 
dostalo skutečně 
čerstvé. Oddělené 
sklady mléčných výrobků, masa 
a doplňkového sortimentu spo-
lu s usměvavými zaměstnanci, 
kteří pečlivě skládali objednáv-
ky do bedýnek, mne přesvěd-
čily a z pivovaru jsem odjela se 
svou první bedýnkou naplně-
nou nejen ovocem, zeleninou, 
čerstvou kurkumou,  
bylinkami a kozími  
sýry z mé oblíbené  
farmy.

Když jsem poprvé vstoupila do 
obchodu řetězce La Formaggeria 
Gran Moravia, jako bych se ocitla 
ve své oblíbené Itálii. Designové, 
a přitom útulné místo, kde na-
jdete ty největší delikatesy, které 
k Itálii patří. Sýrový gurmán mého 
formátu se tu cítí jako v sedmém 
nebi. V nabídce najdete nej-
rozmanitější druhy sýrů, které 
se vyrábějí přímo v litovelské 
sýrárně Brazzale Moravia a. s., ale 
také sýry italské nebo francouz-
ské. Na své si přijdou i milovníci 
pravých italských uzenin a olivo-
vý olej, který je tu k dostání, je 
jeden z nejlepších, jaké jsem kdy 
ochutnala. Sortiment kvalitních 
italských vín je důstojnou tečkou 
za všemi dobrotami.

Domluvit rozhovor se součas-
ným prezidentem společnosti 
Robertem Brazzalem nebylo 
kvůli jeho časové vytíženosti 
jednoduché. Nakonec setkání 
s tímto zástupcem již sedmé 
generace sýrařů proběhlo, bylo 
velmi inspirativní a příjemné, 
jako on sám.

Jak vás napadlo začít 
podnikat v České republice?
Před deseti lety jsme si všimli, 
že zde chybí maloobchodní 
prodej sýrů a ingrediencí v ital-
ském stylu s kvalitním servisem. 
Navíc tu žádná sýrárna neměla 
vytvořený systém prodeje vlast-
ních čerstvých výrobků, který 
je velmi oblíben zákazníky po 
celém světě. Začali jsme v Brně 
s novým konceptem, který měl 
okamžitý úspěch a přesvědčil 
nás, abychom to zopakovali 
i v jiných městech. V našem 
podniku v Litovli jsme vybudo-
vali malou řemeslnou sýrárnu 
na výrobu různých italských 
a českých čerstvých výrob-
ků, jako jsou mozzarelly, sýry 
giuncata, tvaroh, jogurty, sýry 
caciotta a mnohé další. Dnes je 

obchodů již dvacet s cca 1,5 mi-
liony vydaných účtenek za rok.

Kde vězí tajemství chuti 
a originality vašich sýrů? 
Itálie je vlastí sýrů. Jejich rozma-
nitost je neuvěřitelná a úroveň 
kvality velmi vysoká. Schopnosti 
našich sýrařů se skvěle snoubí 
s vysokou kvalitou moravského 
mléka, kde je chovatelství na 
znamenité úrovni.

Jaké jsou nejprodávanější 
produkty ve vašich 
obchodech? 
Gran Moravia, máslo, zákysy, 
tvaroh, giuncata, ricotta, italské 
uzeniny, italské chlazené  
těstoviny…
 
Máte nějaké motto, kterým se 

v podnikání řídíte?
Dělat jednotlivé věci tam, kde 
se to daří nejlépe. Nákup musí 
být oslavou, radostným okamži-
kem pro toho, kdo nakupuje, 
i pro toho, kdo prodává. Cena 
nezávisí na kvalitě, ale na orga-
nizaci. Je možné vyrábět vysoce 
kvalitní výrobky za příznivé ceny, 
pokud jste dobře zorganizovaní.

Jací jsou čeští zákazníci?
Vždy jsem byl okouzlen Čes-
kem, jeho literaturou, hudbou 
a historií. Mám rád české 
zákazníky, pro které je důležitá 
kvalita, ale i cena, a naší snahou 
je, aby byl pro ně nákup příjem-
ným zážitkem a vraceli se co 
možná nejčastěji.  

Text: Hana Burdová

Čerstvé a delikátní biopotraviny od českých farmářů, ale i ze zahraničí 
a nově také zeleninu a bylinky z vlastních farem si můžete objednat do své 
Freshbedýnky, jejíž obsah jednoduše sestavíte z aktuální nabídky na webu. 
Ještě tentýž den vám ji přiveze přímo domů usměvavý řidič.

www.freshbedynky.cz La Formaggeria Gran Moravia
FLORENTINUM
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SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA
Chcete, aby se ve školní jídelně, kam chodí vaše děti, vařilo zdravě a přitom malým 
strávníkům chutnalo? Záleží vám na tom, aby měly vaše děti představu, jak se 
pěstuje zelenina nebo ovoce, jak se farmáři starají o hospodářská zvířata, a dozvěděly 
se co nejvíce o jídle a zdravé výživě? Pomozte prosadit program Skutečně zdravá 
škola přímo u vás. 

www.skutecnezdravaskola.cz/rodicum

BYLINKY
Úplnou novinkou je bylinkový koncept ve  
spolupráci s farmou Olešná specializující se na  
teplomilné bylinky, jako je například bazalka, kterou  
pěstují hned v několika odrůdách, z nichž každá má  
jiné vlastnosti a odlišné použití. Ve Freshbedýnce bylinky  
najdete buď čerstvě řezané, nebo si můžete objednat speciální 
box šesti květináčů a vytvořit si vlastní bylinkovou zahrádku.



Česká zmrzlina  
versus italské gelato
Léto v cukrárně si bez 
zmrzliny nedovede-
me představit. Moje 
cukrářství chystá hned 
dva mražené koncepty. 
Nefalšovanou českou to-
čenou zmrzlinu vhodnou 
i pro vegany dostanete 
v jahodovo-banánovém 
provedení. Důstojným 
partnerem jí pak bude 
pravé italské gelato. 
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Lahodné a zdravé dary přírody
www.roadraw.cz

Road Raw_podval_197x33.indd   1 13.5.16   11.48

Bezlepkové dobroty
Stále se rozšiřující nabídka 
bezlepkových dobrot láká 
nejen zákazníky s aler-
gií či intolerancí, ale 
chutná v podstatě všem. 
Bezlepková těsta jsou 
mnohdy křehčí a jem-
nější. A kdo by neznal 
přirozeně bezlepkové  
zákusky, jako jsou laskon-
ky a kokosky...

Pralinky
Okolo vitríny s pralinkami rozhod-
ně nemůžete projít bez povšimnu-
tí. Proces dlouhého hledání toho 
správného dodavatele se tady 
opravdu vyplatil. Minimalistický 
design čokoládových pralinek 
dává vyniknout o to působivější 
chuti. Na své si přijdou i nároční 
čokoholici, kvalita a vyváženost 
chuti jsou povznášející.  

Certina
Švýcarská kultovní 
značka je v součas-
nosti spojena hlavně 
s motorovým spor-
tem. Speciální edicí 
DS-1 Powermatic 80 
– Himalaya se však 
navrací zpět do své 
historie a odkazuje na 
svou dobrodružnou 
minulost. Byla totiž 
sponzorem mnoha 
horolezeckých expedic, a to 
včetně zdolání sedmé nejvyšší 
hory světa v roce 1960 – himá-
lajské Dhaulágirí. Vzpomínkový 
talisman na odvahu horolezců 
vznikl v oceli a rotor jejich 
mechanického strojku zdobí 
obrys těchto krásných, respekt 
budících velehor. 
20 490 Kč

Seiko
Velmi elegantní kolekce 
náramkových chronografů 
Presage potěší letošní výroční 
edicí s přízviskem Enamel Dial 
Limited Edition. Ten prozrazuje, 
že celý číselník byl malovaný 

v Japonsku ručně. Pod jeho 
nádherně čistou plochou pak 
pracuje precizní manufakturně 
vyráběný strojek, který letos 
připomíná 60 let výročí prvních 
mechanických hodinek značky 
s automatickým nátahem. 
78 000 Kč

Oris
Další přírůstek v kategorii 
manufakturních strojků dotváří 
strojek s desetidenní rezervou 
nátahu, která je navíc neline-
árně indikovaná, také duálním 
časem. Hodinky jsou tedy skvě-
lým doplňkem pro všechny, 
kdo velmi často cestují. Letmý 
pohled na číselník totiž odhalí 
najednou čas hned ve dvou 

různých zónách.
189 990 Kč

Perrelet
Navzdory úspěchům kolekce 
Turbine přichází značka s kon-
ceptem Lab. Ten cílí spíše na 
vyznavače elegantnější časomíry, 
nicméně s technickým zaměře-
ním. Z přední strany číselníku 
je totiž patrný unikátní systém 
periferního rotoru, který svým 
otáčením zajišťuje nátah hodinek. 

Zadní strana stroj-
ku je tak krásně 
pozorovatelná 
skrze transparent-
ní dýnko a nic ji 
necloní. 
139 000 Kč

Union Glashütte
Přestože německá značka na 
veletrhu BaselWorld oficiálně 
nevystavuje, je velmi snadné na 
její novinky narazit. Patří totiž do 
gigantu Swatch Group, tedy stej-
ně jako Longines či Hamilton, a je 
tedy zřejmé, že její vedení čas od 
času nějakou zajímavost odhalí. 
Tou letošní je Belisar Pilot s ne-
besky modrým číselníkem. Jedná 
se o dvousetkusovou limitovanou 
edici dedikovanou závodu vete-
ránů Sachcen Classic 2016.
79 000 Kč

Text: Jan Lidmaňský

Klasické české cukrářství se může pochlubit hned 
několika novinkami, které stojí za to ochutnat. Kromě 
dezertů inspirovaných recepty z první republiky si 
můžete nechat na jazyku rozplynout bezlepkové dorty, 
božské pralinky, veganskou zmrzlinu nebo dort Černá 
labuť, jehož plné chuti podlehnou všichni milovníci 
kvalitní čokolády.      

Veletrh BaselWorld je bezpochyby největší událostí roku v kategorii náramkových hodinek. Žádný jiný 
veletrh nedokáže nabídnout tolik a potěšit tak velké portfolio zájemců o obor. Je prostě největší a má 
nejdelší tradici. Naším letošním průvodcem hodinkami bylo hodinářství Koscom, a my přinášíme 
zajímavosti, které zpestří jeho nabídku zřejmě už v průběhu léta.

Moje cukrářstvíBasilejské novinky v otěžích 
hodinářství Koscom

FLORENTINUM

Zakázkové dorty
Pokud chystáte rodinnou oslavu, 
svatbu nebo firemní večírek, jste 
tady na správném místě. Zde vám 
splní váš sen o dokonalém dortu.   

Dort Černá labuť
Stylová krabička 
z topolového dřeva ukrývá 
sofistikovaný čokoládový 
dort, který by vám měl  
vydržet nejméně  
dvacet dní, ale  
z vlastní zkušenosti  
vím, že pokud do  
něj zakrojíte, nemá  
na tak dlouhý  
život šanci.
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Baletní sny
ČERNÁ LABUŤČERNÁ LABUŤ

Za úspěšným projektem stojí 
společnost Sculpture Line 
v čele s Ondřejem Škarkou 
a Janem Holáskem. 

Kde se zrodil nápad na 
festival SCULPTURE LINE?
OŠ: V Praze se koná mnoho 
vernisáží a kulturních akcí, ale my 
jsme chtěli přenést umění z gale-
rií za lidmi přímo do ulic, postavit 
jim ho doslova do cesty. Naším 
záměrem bylo oživit veřejný pro-
stor a po vzoru mnoha světových 
metropolí u nás založit novou 
tradici. Sochy mohou architektu-
ru nebo veřejný prostor význam-
ně doplnit a dodat mu další 
rozměr, emoci, příběh či tvář.

Vy jste do SCULPTURE LINE 
vstoupil letos. Čím vás 
projekt zaujal?
JH: Je to něco nového, krea-
tivního a inovativního. Mám 

rád umění, veřejný prostor, 
architekturu a urbanismus 
a Sculpture Line v sobě toto 
vše jedinečným způsobem 
spojuje. Dlouhodobě se v tom-
to prostředí pohybuji a kultiva-
ci veřejného prostoru vnímám 
jako nesmírně důležitou. A ne-
týká se to pouze centra, ale 
také například kancelářských 
komplexů, kde lidé tráví velkou 
část svého času.

Mohl byste to rozvést?
JH: Situace se oproti minulosti 
hodně změnila. V 90. letech 
byla důležitá stavba a to, co 
bylo za jejími zdmi, už nebylo 
pro developery tak důležité. To 
už teď nestačí. Ať už se bavíme 
o bytových komplexech, busi-
ness a office parcích či nákup-
ních galeriích – lidé i firmy mají 
velká očekávání. Kromě kvality 
a komfortu chtějí i nějakou 
přidanou hodnotu, chtějí se 
na daném místě cítit příjemně. 
Nepočítáme-li zeleň, tak umění 
je asi nejlepší prostředek. Bez-
pochyby tam patří.

Sculpture Line se letos 
uskuteční podruhé. Co to pro 
vás znamená?
OŠ: Je to především velký 
závazek. Loňský rok byl 
premiérový, šli jsme do toho 
s velkou dávkou nejistoty 
a výsledek předčil všechna 
naše očekávání. Nyní to 
musíme obhájit. Chceme, 
aby se projektu účastnili 
renomovaní umělci, ale zároveň 
chceme podpořit i začínající 
umělce. A to se týká i zahraničí, 
protože výtvarníků, kteří se 
u nás věnují umění ve veřejném 
prostoru, není nevyčerpatelné 
množství a my musíme zároveň 
myslet do budoucna. 

Kudy „sochařská linka“ 
povede?
OŠ: Snažíme se vybírat nejen 
frekventovaná místa, jako je 
například Piazetta Národního 
Divadla nebo Staroměstské ná-
městí, ale představovat i atrak-
tivní, a přesto méně známé 
lokace. Funguje to trochu jako 
navigace – umožňuje nám to 
nasměrovat lidi na nová místa 
a vyprávět jim příběh. 

Více informací o SCULPTURE 
LINE najdete na webu  
www.sculptureline.cz nebo  
na Facebooku. 

SCULPTURE LINE
Praha se v létě opět stane živou a všem otevřenou 
galerií. Druhý ročník originálního sochařského 
festivalu SCULPTURE LINE představí v průběhu léta 
na známých i méně tradičních místech metropole 
sochy a instalace renomovaných domácích 
i zahraničních autorů. 

Dvě ženy, dvě umělkyně. Karin Zadrick se zdají baletní sny, Adéliny 
baletní sny se staly skutečností. Karin opustila balet, aby mohla 
skutečně žít a věnovat se vizuální tvorbě, Adéla Pollertová balet žije.

Mgr. Jan Holásek, LL.M., advo-
kát, absolvent Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy, dále studo-
val právo, politiku a obchod na 
univerzitách ve Velké Británii 
a v USA. Jeho koníčkem je 
architektura a umění veřejného 
prostoru, kromě festivalu soch 
Sculpture Line je dlouhodo-
bým podporovatelem festivalů 
architektury Architecture Week 
a Hravý architekt.

Ondřej Škarka, zakladatel 
a ředitel festivalu Sculpture Line 
a spolumajitel Černá labuť Art  
& Event Gallery, absolvent Filozo-
fické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, katedry Psychologie. 
Je fanouškem a podporovatelem 
současného umění.

Černá labuť bude i letos součástí 
sochařské linky SCULPTURE LINE, přímo 
před vstupem do budovy bude umístěn 
Trůn výtvarnice Alexandry Koláčkové.

Karin je tvůrkyní křehkých obrazů 
a fotografií. Adéla je sama obrazem 
v pohybu. Karin dodnes opatruje své 
první špičky po slovenské primabaleríně, 
Adéla jich má tucty na míru. Čtyři štíhlé 
paže v krajině zrcadel, dva páry nohou 
ponořené do hudby, tmavé nezkrotné 
vlasy a baletní drdůlek měděné barvy... 
 
Foto: Karin Zadrick a Kateřina Černá

Pokud si i vy chcete splnit svůj baletní sen, u nás je to možné, a to bez ohledu na to, zda jste úplný začátečník, pokročilý, nebo profesionál. 
Věk ani váha nehrají roli. Více informací na www.baletniakademie.cz
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Léto v Berlíně znamená VYRAZIT VEN!
Léto v Berlíně znamená VYRAZIT VEN! Nejzeleněj-
ší hlavní město v Evropě láká k odpočinku svými 
lesy, parky, desítkami jezer i řekou Sprévou.
Víte, že Berlín má osmašedesát přístavů? Berlíňané 
i turisté si vychutnávají teplé dny plnými doušky.
Léto je svátek, který se nepřetržitě slaví na lodích, 
na kolech, na koních nebo v kabrioletu.
I  město je na letní sezonu náležitě připraveno. 
Open-air koncerty a festivaly, kino, divadlo a noč-
ní spektákl… to vše je pak korunováno návštěvou 
restaurace pod širým nebem, pivní zahrady, pik-
nikem v trávě či grilováním s přáteli.
Open-air-otik je všudypřítomná. Umocněná tím, 
že Berlín 24/365 nespí – jako jediné město v Ně-
mecku dodnes nemá předepsanou zavírací dobu. 
Vydejte se s námi vychutnat si místa, která si v létě 
nenechá ujít žádný Berlíňan.
 
1. WALDBÜHNE – divadlo
pod širým nebem, 26. 6.
Už osmdesát let nabízí divákům nezapomenu-
telné zážitky z rockových, popových a klasických 
koncertů. Legendární je hlasitost a nespoutanost 
fanoušků u  koncertů Rolling Stones, stejně jako 
vystoupení Berlínských � lharmoniků k  uzavření 
sezony vždy poslední neděli v červnu. Tento rok 
je na programu česká hudba. A jak hlásá plakát: 
„Vášnivá, razantní a  barevná, nejvhodnější, aby 
publikum přivedla do té správné nálady“. Když na 
závěr již tradičně zahrají píseň Das ist die Berliner 
Luft, opravdu celé publikum píská, tleská a bou-
ří… a já se přiznám, do Waldbühne bych šla i jen 
kvůli těmhle pěti minutám.
 
2. WANNSEETERASSEN – stoletý
restaurant
Čtrnáct dlouhých let museli Berlíňané čekat, až se 
po požáru a  kompletní rekonstrukci opět otevře 
oblíbený výletní lokál. Hlavním lákadlem není bo-
hatý gastronomický koncept či duch anglického 
venkovského sídla, ale božský výhled z terasy na 
jezero Wannsee s  nesčetnými plachetnicemi, na 
stejnojmenné koupaliště (jedno z největších v Ev-
ropě) a také na poloostrov Schwanenwerder, ještě 
stále ověnčený pověstmi a  příběhy z  doby, kdy 
tam ve svém domě v Inselstrasse 8-10 žil a pořádal 
bouřlivé oslavy Joseph Goebbels.

Foto © Sebastian Greuner
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3. CHRISTOPHER STREET DAY - duhový svátek, 23. 7.
Od Kurfürstendammu (neřekne se jinak než Ku’damm) až po Brandenbur-
skou bránu opět vyjde do ulic přes jeden milion lidí, kteří budou oslavo-
vat práva homosexuálů, lesbiček, transsexuálů, inter a bisexuálů. Publi-
kum opět vykulí oči nad fantazií, co vše je člověk schopen si obléknout či 
jak se vyšňořit. Slabší povahy a děti doporučuji nechat doma.
 
4. BEACHBAR - plážový bar ve městě
Na břehy řek se navezou tuny písku, postaví slunečníky a lehátka, nami-
xují exotické nápoje, přidá se parta vysmátých lidí všeho věku… voilà, 
hitmísto je hotové. „Matkou“ všech barů je Strandbar Mitte, přímo v cen-
tru na ostrově Museumsinsel. Od roku 2002 první beachbar v Německu! 
Mediteránní � air s večery salsy, tanga, cha-chi a mnoha dalšími. Roman-
tický date a horké noci pod hvězdnou oblohou jsou bez vstupného!

Te
xt

: L
ab

uť
 Č
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ná

Foto © Heinrich v. Schimmer

Foto © BeachMitte Gmbh
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Trabi Safari:
Speciální nabídka 
pro naše čtenáře. 
Zadejte při objednávce 
Trabi-Safari kód 
NaN 2016 a do 30. září
dostanete slevu 10 %.

5. VEČER NA JEZERECH – nejlepší recept,
jak zapomenout všední realitu
Nejdříve se najíst v restauraci Freischwimmer a potom si zajít zatancovat 
do Klubu vizionářů – Club der visionäre. To vše s pohledem na vodu, která 
i v létě září jak vánoční stromeček.
 
6. PYRONALE - ohňostrojový festival, 9.–10. 9.
Impozantní ambiente Olympijského stadionu nabízí každoročně desítkám 
tisíc diváků fascinující souhru hudby a ohňostrojů. Nejlepší pyrotechnici 
světa představí své umělecké show ze světelných květin, ohňových fon-
tán a zářících raket, které osvítí noční nebe nad Berlínem.
 
7. TRABI SAFARI - nostalgická jízda městem
Určitě nejnapínavější okružní prohlídka města. S trabantem-kabrioletem 
se dá prožít Berlín z jedinečné perspektivy – v koloně či s vlastním prů-
vodcem projet po historicky významných místech, prohlédnout poslední 
zbytky dederonské zdi či Hitlerovy bunkry, zamávat kancléřce do oken, 
projet se po Ku’dammu a nakonec zatroubit hlasitě na Alexanderplatzu. 
Aspoň na chvíli je tak možno položit si pulzující Berlín k nohám.
 
8. PETER J. LENNÉ - víkend otevřených zahrad 17.–18. 9.
Málokterý člověk ovlivnil tak intenzivně vzhled Berlína jako zahradní ar-
chitekt Lenné. V tomto roce se připomíná 150 let od jeho úmrtí, a tak jsou 
jeho díla tento rok pro návštěvníky skutečně vyšperkována – zahradní park 
Glie nicke a ostrov Pfaueninsel, park Tiergarten a samozřejmě park Charlot-
tenhof v zámku Sanssouci v Postupimi. Komu tyto návštěvy nestačí, může 
ještě přijet na víkend O� ene Gärten Berlin-Brandenburg. Ke specialitám pa-
tří i vstup do soukromých zahrádek v berlínské části Rixdorf, kde od bitvy 
na Bílé hoře existuje „Česká vesnice“, v níž dnes v osmé a deváté generaci 
žije šedesát Čechů. V těchto dnech jsou všechny vstupy do zahrad zdarma.
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Zadejte při objednávce Zadejte při objednávce Zadejte při objednávce Zadejte při objednávce 
pro naše čtenáře. 
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Zadejte při objednávce 
Trabi-Safari kód 
Zadejte při objednávce Zadejte při objednávce 
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Trabi Safari:
Speciální nabídka 
pro naše čtenáře. 
Zadejte při objednávce 
Trabi-Safari kód 
NaN 2016 a do 30. září
dostanete slevu 10 %.

9. THAI PREUSSENPARK - kousek Asie v Berlíně
Existují místa, která si člověk neumí představit, pokud je sám 
neviděl. K nim patří i „Thajský park“ nedaleko Fehrbelliner Platzu. 
Když je pěkné počasí, na velké louce rozloží Thajky své bambu-
sové podložky, kleknou si na kolena a začnou připravovat orgi-
nální chuťovky a speciality nejen pro sebe, ale i pro návštěvníky. 
Za babku a v příjemné atmosféře se lehce přenesete do Thajska 
a  zažijete jeho jedinečný a  tolik opěvovaný street food dining. 
A  když v  noci opustí místo poslední návštěvník, nepoznáte, že 
zde přes den relaxovaly stovky Berlíňanů všech možných národ-
ností. Jen si budete přát, ať je zase pěkné počasí… abyste mohli 
přijít znova.
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Loving Hut

Loving Hut po roce v Černé Labuti
Loni v lednu slavnostně otevírala největší pobočka Loving Hutu – a vůbec největší veganská restaurace 
v ČR – v prvním patře Černé labuti. Od té doby postupně přidává služby: veganský obchod, původně na 
malém prostoru v prvním patře, se přesunul na velkou plochu v přízemí. Přibyl freshbar též v přízemí, 

a nabídka se dále rozšiřuje například o raw dezerty a veganské zmrzliny.

VEG
A

N
SKÁ VOLBA ČÍSLO J

ED
N

A
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Novinka: business obědy

Samoobslužný bufet nebo jídla na objednávku
V Loving Hut si můžete vybrat po libosti i styl, v jakém se občerstvíte. Bude to klasická restaurace s jídly na 
objednávku, či rychlému občerstvení podobný bufet? Nenechte se mýlit, s obvyklou nezdravostí fastfoodu 

nemá jídlo z bufetu Loving Hut nic společeného. Vše jsou chutné a zdravé potraviny z prvotřídních surovin.

LovingHut.indd   11 15.05.16   22:15
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Veganské 
zákusky,

zmrzliny, nápoje
Nejen zdravé, nejen šetrné 

k životnímu prostředí a cruelty-
free – veganské dobroty jsou 
především moc dobré. Ať už 

si je dáte po jídle jako sladkou 
tečku, nebo jen tak pro chuť. 
Nejedná se o žádné náhražky, 

ale o alternativní plnohodnotné 
chuťové zážitky. Přesvědčte se na 

vlastní jazyk.

LovingHut.indd   16 15.05.16   22:16

WorldVegan – nejlépe zásobený veganský obchod v ČR
V Černé labuti jsme začali jako malý obchůdek v prvním patře, trochu schovaný za Loving Hut. Přesunuli jsme 

se do přízemí, kde zabíráme výrazně větší plochu. To nám umožnilo velmi rozšířit sortiment:
nyní prodáváme přes 4000 položek zboží, většina je stále wskladem. Propojení s Loving Hut je zřejmé, najdete 

u nás takřka všechny ingredience, ze kterých vaří nahoře Loving Hut. Zkuste veganské recepty sami!

Řepelky
Konečně sušená zelenina chuťově 

dotažená do konce, český výrobek, 

ruční výroba z drobné provozovny. 

Nabízíme v 50g balení v 6 varian-

tách: řepa, celer, mix obou, dýně, 

mrkev, pastinák. Vegan, bezlepek.

Maca
Pokud se tato kořenová zelenina zís-

kává v peruánských horách, máte tu 

nejlepší surovinu, která má více mi-

nerálů i vitaminů než varianty z nížin. 

Maca od Raw Super food svůj horský 

původ ještě podtrhuje skvělou chutí. 

175 g – sklo

Premiové veganské bio zmrzliny
od značky Das Eis. Klimaticky neutrální, organická 

zmrzlina bez jakýchkoli umělých přísad. 

Kokosová voda 
Chaokoh 1l

je pro milovníky tohoto nu-

tričně bohatého osvěžení 

cenově velice výhodná. 

Nabízíme i variantu 0,33 l 

nebo stejné množství 

i kvalitu v plechovce. Přímý 

dovoz od zdroje z Thajska.

Čistě rostlinný biošampon 

bez parabenů americké 

značky 

Dessert Esence. 
Obsah 237 ml vydrží dlou-

ho, můžete vybírat z 8 vůní, 

přidat kondicionér či jen 

využít sprchový gel.

Kečup z červené 
řepy Fox

Bezlepkový výrobek z Vel-

ké Británie, výborné chuti, 

balení 225 g ve skle, nabí-

zíme ve dvou variantách, 

Originál a Chilli. Dobré na 

všem (veka, topinka, rýže, 

salát). Vegan, bez umělých 

barviv, příchutí a sladidel.

Mladá značka My raw Joy 

vyrábí své bio tepelně ne-

upravené delikatesy v Če-

chách a raw čokoláda 

se jim chuťově opravdu 

povedla. Nabízíme v 30g 

a 90g balení.

Mořské plátky nabízíme v 800g balení, aby 

zbylo na každého. Mražený výrobek tchajwanského 

výrobce Loving Hut, který má díky celosvětovému 

řetězci velké zkušenosti z chutnými veganskými ná-

hražkami, bez GMO, umělých konzervantů a barviv.

Čaje oolong čekají na znalce a poety, kteří za 

každým douškem vidí a cítí péči, které se těmto ča-

jovým lístkům dostává. Šest druhů v odpovídajícím 

luxusním balení (80 g – 20x4 g) až po dárkový mix 

všech variant, pro všechny, kteří se umějí zastavit.

uvařte s
i veg

ansky
 i dom

aInspirováni?
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Michael Tellinger
Badatel, jenž zkoumá dávné civilizace, na svém pražském workshopu v Art & Event 
Gallery Černá labuť hovořil o tom, proč nejsme šťastní. „Všechny problémy vznikají 
proto, že lidi neobjeví svou cestu a nenajdou smysl života. A tak skončí jako otroci, 
kteří dělají jen to, co se jim nadiktuje, a jsou snadno manipulovatelní,“ říká v exklu-
zivním rozhovoru pro časopis Šifra, jejž si můžete přečíst na www.casopis-sifra.cz.

Černá skříňka Sbírka chronologicky řazených básní a fotografií 
Pavla Hrůzy vznikala posledních dvacet let.  
Vychází koncem května, aktuální  
informace najdete na adrese  
www.cernaskrinkanalezena.cz.

Černá skříňka
nalezena

Nalezena je černá skříňka
oranžové barvy.

V oprýskaném pouzdře,
na ohořelých páskách,
mezi šumy a ruchy vybledlých záznamů,
kotouči přeexponovaných momentů,
pod zkamenělým jemným prachem…

Nalezeno bylo pár nesrozumitelných vět.
A krátký záblesk života mezi řádky.

Svéhlavá

Mluví, když neposlouchá,
mluví, když neslyší,
mluví, když nejsem.

Má přece svoji hlavu,
má přece svoje srdce,
má přece svoje zvyky.
Slova. Slova. Slova.

Schovaná v hliněném koni,
v útrobách schoulená,
její hlas zní jak z dálky,
svéhlavá, svéhlavá.

LABUŤ ČERNÁ A JEJÍ TÝM

ILUSTRÁTORKA  
ANDREA RUDICOVÁ

U okna s výhledem na moře 
jí tentokrát vyrostla pod 
rukama Florentina, dívka 
v šatech z bílých květů. 

HANA BURDOVÁ
Vyzpovídala prezidenta 

společnosti La Formaggeria 
Gran Moravia Roberta 

Brazzala.

LABUŤ ČERNÁ
Kromě toho, že 

opět nad redakcí 
držela ochranná 

křídla, připravila letní 
berlínský speciál.

KATEŘINA ČERNÁ 
ŠÉFREDAKTORKA

Měla příležitost poznat zajímavé 
lidi a psát o nich, vytvořila 

drobné ilustrace uvnitř čísla 
a oslavila s Mikulášem první 

narozeniny.

MIKULÁŠ ČERNÝ
Testoval narozeninový 
dort z Moje cukrářství, 

pral se s mámou 
o počítač a naučil se 

chodit. 

FOTOGRAF  
MARTIN VEČEŘA 

Postaral se o portréty 
a většinu fotografií 

v jarním vydání.

LUKÁŠ SILNÝ  
ART DIRECTOR

Zkrotil texty 
i fotografie.

UMĚLKYNĚ  
KARIN ZADRICK

... si na hodinu baletu vzala 
svůj fotoaparát a zachytila 

atmosféru Baletní Akademie 
Adély Pollertové.  

ATELIER DOKUMENT
O grafickou podobu berlínského 
speciálu a prezentaci Loving Hut 
i Vegan Marketu včetně fotografií 
se postaral ATELIER DOKUMENT. 

www.atelier-dokument.cz 

Tým Lightmillu rozšířila Jana 
Vocetková. Make-up artistka, 
která je zvyklá líčit nejen pro 

kameru, ale její parketou je také 
svatební make-up, nebo party 
look. Našim spotům dodává 

lehkost a profesionální pohled.  
Profesionální make-up nebo 

kurz líčení si můžete objednat 
na info@janavocetkova.com. 

Léto s Florentinou
Rozkvetlé letní šaty, květinové vůně a piknikové náčiní 
vám zpříjemní každý den...

Adresa: Dům Černá labuť,  
Na Poříčí 25, Praha 1
www.dumcernalabut.cz 

NOVINY & NOVINKY si můžete 
vyzvednout na recepci v Černé 
labuti, ve Florentinu a v Praha City 
Center. V elektronické podobě jsou 
k přečtení na www.novinyanovinky.cz. 

Pokud máte zájem o Bezplatné 
předplatné, objednávejte na  
mail@novinyanovinky.cz.  
V případě zájmu o inzerci pište na 
kontakt inzerce@dumcernalabut.cz.

V příštím vydání se můžete těšit na 
Ajurvédský speciál.

Stříbrné náušnice 
a náramek, Pandora

Aqua Allegoria 
Pera Granita, 
Guerlain

Květované šaty 
a top, Orsay

Kapesní nůž, 
Victorinox

Pikniková deka 
s ubrusem,  
Aesthetic

Svíčka,  
Cire Trudon Cyrnos




