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Péct cukroví, stavět sněhuláky, dát si punč, naslouchat ohni v krbu, zdobit 
stromeček, rozvonět svíčky, zapomenout kalorie, poslouchat Tichou noc, 
vymýšlet předsevzetí, uvidět prasátko ... to vše je doba sněhová.
 Hodně inspirace vám přeje Labuť Černá a její tým
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Jak byste charakterizoval 
koncept prodejny Koscom?
Koscom je magnetem pro 
všechny, které zajímá svět 
časomír. Při návštěvě naší 
prodejny nejsou zákazníci nikdy 
zklamáni, protože zde uvidí 
přes 9000 hodinek různých 
značek. V portfoliu máme 
švýcarské, německé i japonské 
hodinky.

V čem jste jedineční?
Koscom Hodinky jsou unikátní 
svojí velikostí. Na ploše přes 
550 m2 si vybere opravdu 
každý. Navíc jsme v letošním 
roce otevřeli ještě druhou 
prodejnu přímo naproti té 
stávající a celková prodejní 
plocha se rozrostla na 750 m2. 
Příjemným bonusem navíc je 
i zahrada, kde máme v plánu 
v letních měsících pořádat akce 
pro klienty. 

Jak se vám osvědčilo  
rozdělení sortimentu do  
dvou prodejen?  
Toto rozhodnutí se ukázalo 
jako velmi příznivé. Sortiment 
jsme rozdělili z toho 
důvodu, abychom jasným 
a jednoduchým způsobem 
navigovali zákazníky, kteří 
hledají módní doplněk 
v podobě hodinek nebo 
šperku, do prodejny 
ChronoFashion, která drží 
krok s nejnovějšími trendy. 
Zákazníci, kteří mají rádi 
klasické hodinky od známých 
hodinářských značek, logicky 
zamíří do prodejny Koscom. 

Jaký servis poskytujete  
zákazníkům?
Prodejna  Koscom je unikátní 
nejen svým moderním 
designovým řešením, 
ale samozřejmě i díky 

profesionálnímu personálu, 
který je připraven sedm 
dní v týdnu, jedenáct hodin 
denně dopřát zákazníkovi 
stoprocentní servis při výběru 
hodinek. Zákazník si v klidu 
vypije svoji kávu a personál se 
o vše ostatní postará. Nabízíme 
také autorizovaný servis pro 
14 značek a poradíme si 
i s pozáručním servisem, jako je 
leštění hodinek, výměna sklíčka, 
řemínku atd. Dokonce si u nás 
můžete nechat seřídit  i chod 
mechanických hodinek.   

Kdo je váš klient?
Naším klientem je každý, kdo 
si chce pořídit krásné, kvalitní 
hodinky nebo drobný šperk, ať 
už pro sebe, nebo své blízké. 

Jaký je váš  
osobní tip  
na vánoční 
dárek?  
Rád bych dopo-
ručil dárek pro 
dámy, a to nád-
herné hodinky 
značky TAG 
Heuer. V po-
slední době je 
velmi populární model na po-
čest modelky Cary Delevingne. 

Na čem vám nejvíce záleží? 
Na spokojenosti zákazníků, 
kteří si k nám přijdou udělat 
radost. Chceme, aby od nás 
klienti vždy odcházeli nadšení 
a rádi se k nám vraceli. Dělat 
radost lidem nás baví!

Co máte osobně rád na 
Florentinu?
Je tady skvělá dopravní do-
stupnost a možnost parkování. 
Také velkoryse navržený ve-
řejný prostor. Neslyšíte vůbec 
ruch z ulice. To ticho zahrady je 
uchvacující. A celých 3000 met-
rů čtverečních doplňuje zrekul-
tivovaná historická Desfourská 
zahrada, která se rozkládá na 
dalších 2000 metrech  
čtverečních.

Kolik času tady trávíte?
Přibližně deset hodin denně. 

Využíváte místních služeb?
Rád chodím na oběd do 
restaurace Bianco e Nero, 
někdy si zajdu do Chop’d na 
salát. Nechávám si čistit obleky 
v místní čistírně. Mám rád UGO 
bar.

Je to skutečně multifunkční 
prostor. . .
Ano, najdete tady kompletní 
skladbu služeb pro každodenní 
život. V budově je firemní 
školka, notář, právník, zubař, 
v pasáži najdete poštu, 
drogerii, lékárnu i supermarket.  

Jsou u vás nájemci  
spokojeni? Jakou máte 

zpětnou vazbu? 
Ano, jsme v úzkém kontaktu 
a myslím, že všem se jim u nás 
daří. Vznikl zde klastr firem, 
které spolu skvěle kooperují. 
Naše nájemce bereme jako 
obchodní partnery, snažíme 
se společně trávit čas, 
spolupracovat na projektech 
a pravidelně pro ně pořádat 
akce zde i mimo Florentinum. 

Zorganizovali jsme například 
módní přehlídku nebo se 
společně vypravili do cirkusu 
v rámci festivalu Letní Letná.

Co vám tady osobně chybí?  
Chybí mi tady cukrárna. 
Nedávno jsem ale s rodinou 
objevil výbornou českou 
cukrárnu v domě Černá labuť 
hned naproti, tak to alespoň 

není daleko. Mají tam skvělé 
dorty za velmi příjemné ceny.

Máte ještě k pronájmu nějaké 
volné prostory?
Co se týče kanceláří, máme 
už volných jen posledních pár 
metrů a jediné, co ještě zbývá, 
je čelní retailová jednotka do 
ulice Na Florenci, kde hledáme 
vhodný koncept. 

Už jste nějaké zájemce 
odmítli? 
Ano, například zlatnictví, smě-
nárna nebo obchod s oděvy 
nám do našeho konceptu 
nezapadají. Musí to být něco, 
co podtrhne význam budovy. 
Odmítli bychom koncept, který 
nezapadá do naší vize.

Jak vidíte budoucnost 
lokality?
Vzniká zde nové prostředí 
pro byznys, který se teď 
opět z okrajových částí Prahy 
vrací přímo do centra dění. 
Naproti na Masarykově 
nádraží připravujeme další 
unikátní budovy, v těsné 
blízkosti je teď mnoho 
krásných zrekonstruovaných 
domů. Očekáváme, že tady 
se brzy budou odehrávat ty 
nejdůležitější obchody.  

KOSCOM
David Musil stál u zrodu prvního developerského projektu Penta Investments v ČR a nyní po sedmi 
letech ve firmě zastřešuje tento největší administrativní objekt v centru Prahy. Florentinum se stalo 
nadčasovou stavbou, která není nudnou kancelářskou budovou, ale žije svým vlastním životem. 

Místo pro byznys

Zelená certifikace 
Jedinečnost developerského projektu Florentinum potvrdilo mimo jiné získání nejvyšší 
úrovně mezinárodní zelené certifikace budov LEED Platinum, což vypovídá o úspornosti 
a šetrnosti k životnímu prostředí. Klasifikace mezinárodního certifikátu LEED Platinum 
dosáhnou pouze budovy, které aplikují inovativní způsoby snižování energetické nároč-
nosti a obstojí v celé řadě kritérií. Hrají zde roli nejen použité stavební materiály, šetrné 
hospodaření vodou a energiemi, ale také lokace a možnost dopravy. 

Ocenění za unikátní design
Prestižní cena iF Design Award se neudílí pouze ve světě spotřební elektroniky 
a domácích doplňků, ale už konečně vstoupila i do tikajícího světa hodinek. 
Jejím posledním držitelem jsou hodinky Circularis s jedinou ručkou, které loni 
představila purismus vyznávající značka MeisterSinger z Německa. Jejich in-house 
mechanický strojek s pětidenním nátahem chodu nově zkrášluje i zlatá pouzdra, a to 
v limitovaných edicích.

David Musil

Roman Teissig, manažer prodejny
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V čekárně nové zubní kliniky ve Florentinu se 
budete cítit jako v designové kavárně. Sahám 
pro knihu z malé knihovny a poklepávám si 
špičkou nohy do rytmu melodické jazzové 
hudby. Z interiéru na mě dýchá atmosféra 
dánského stylu. Za sklem se míhá okolní svět 
a z pohodlného křesílka pozoruji kolemjdoucí. 
Milý personál recepce se o mě stará, než přijdu  
na řadu. Ani jsem se nestihla začít bát…

THE CLINIC …aneb skutečný 
zubař ve Florentinu

VÁNOČNÍ CIRKUS
Letos už po dvanácté přijede do 
Berlína klasický cirkus Roncalli. 
Patří k Vánocům skoro jako stro-
meček. Osmdesát historických 
vozů zaplní Tempodrom. Rok co 
rok se Berlíňané všech generací 
nechávají unést do pohádky. 
Když nakonec klaun zahraje na 
píšťalku a zamává, tak je to jako 
probuzení do reality a návrat 
z usměvavého dětského světa 
plného fantazie a magie.

V OBLACÍCH
Je vidět téměř ze všech 
koutů Berlína. Balon Hi-Flyer, 
jehož stanoviště je nedaleko 

Potsdamer Platzu, je jeden 
z největších lanových balonů 
na světě. Vyletíte do výšky 150 
metrů, odkud máte impozantní 
pohled na město. Těch dvacet 
eur na osobu za těch patnáct 
minut v oblacích stojí!
 
MICHELINSKÁ FABRIKA
V říjnu gurmánští kritikové opět 
rozdávali hvězdy. A kdo sedí na 
berlínském Olympu? Opět Tim 
Raue. A zaslouženě. Asijsky in-
spirované kreace v jeho čtyřech 
berlínských restauracích jsou 
špičkové ve všech cenových 
kategoriích. Já mám nejraději 
alternativní La Soupe Popu-

laire, a to i přesto (nebo právě 
proto?), že se nachází v syrovém 
prostředí bývalé fabriky. Náby-
tek i nádobí je „každý pes jiná 
ves”, a publikum vypadá stejně. 

KINO SNŮ 
Filmové divadlo ještě žije! 
Když po velké rekonstrukci 
otevřelo v roce 2013 své 
brány kino Zoo Palast, stalo se 
okamžitě miláčkem Berlíňanů. 
Dokonale zrekonstruovaná 
budova, ve které zůstal duch 
padesátých let, je prošpikovaná 
špičkovou technikou. Jít večer 
do kina je zážitek. Usadíte se 
do pohodlných křesel, milá 

obsluha přinese jídlo a pití, 
natáhnete si nohy a výlet do 
filmového světa může začít.

OSMDESÁT BÁSNÍ
Pravý milovník kávy ví, že kafe 
má více chuťových nuancí 
než víno. A tak nepije kafe 
v kávových řetězcích, ale 
zajděte si do útulné kafárny. Pro 
mě je to Berliner Kaffeerösterei 
v Uhlandstrasse. Interiér ve stylu 
pohodových sedmdesátých 
let, profesionální poradenství, 
výborné zákusky a kafíčko 
překapávané na stole! Prostě 
jedna báseň. Tedy osmdesát 
básní – tolik mají druhů.

První slova, kterými vás přivítá  
jejich web, jsou: „Neschovává-
me se za bílé pláště, složitá la-
tinská slova a certifikáty na zdi“. 
Bílý plášť ani formální studený 
výraz tady opravdu neuvidíte. 
Dva sympatičtí mladí stomato-
logové Tomáš Pražák a Jakub 
Studený přistupují k pacientům 
jako k partnerům a jsou zvyklí 
připravit je na zákrok i psychic-
ky, a to detailním vysvětlením 
toho, co je čeká. Na své zubní 
klinice provádějí komplex-
ní péči. Vše od preventivní 
prohlídky přes základní úkony 
a dentální hygienu až po slo-
žité zákroky, jako např. čištění 
zubních kanálků, zubní implan-
táty a tvorbu zubních korunek  
pomocí technologie CEREC.

„I nejmenší detail je pro nás 
důležitý, a proto pracujeme 
s tím nejkvalitnějším operačním 
mikroskopem Carl Zeiss a využí-
váme jeho 32násobného zvětše-
ní, abychom nic nepřehlédli,“ 
vysvětluje s úsměvem Tomáš 
Pražák. „Dobře ošetříme jen to, 
co vidíme,“ dodává jeho sympa-
tický kolega Jakub Studený.

Oba mladí lékaři mají rádi ty 
nejmodernější technologie, 
a díky tomu vám jsou schopni 
vytvořit keramickou výplň, 
korunku nebo fasetu během 
jedné návštěvy. Pomocí 
sofistikovaného intraorálního  
skeneru a softwaru vytvoří 
virtuální model, který 
vyfrézují pomocí robotické 

frézy. Vyhnete se tak 
nepříjemnému otiskování. 
3D RTG je samozřejmostí 
u každé preventivní prohlídky 
a umožňuje trojrozměrné 
zobrazení všech zubů. Tímto 
způsobem lze přesněji 
diagnostikovat problém 
a při ošetřování postupovat 
s maximální šetrností.

Opravdovým průlomem 
jsou také 3D brýle Carl Zeiss 

Cinemizer, které pacientovi 
umožní vidět přesně to, co vidí 
lékař v operačním mikroskopu. 
„A pokud se na takový pohled 
necítíte, tyto brýle vám při 
zákroku umožní sledovat 
oblíbený film nebo poslouchat 
hudbu,“ dodává Tomáš Pražák.

www.the-clinic.cz                                                                             
www.ukazusmev.cz
Na Florenci 15, Praha 1,  
budova Florentinum

Labuť Černá je vždy jedním křídlem v Berlíně, 
kde má druhé hnízdo. Tentokrát pro vás poprvé 
připravila několik tipů na to, jak zažít opravdové 
berlínské nebe.

Nebe  
nad Berlínem

A jak se nejlépe dostat do Berlína, pokud nemáte křídla?  
Vzdálenost necelých 350 km můžete překonat různými způsoby.
LODÍ: Tuto malebnou trasu přes české a saské Švýcarsko a potom brandenburskou Havelland zvládnete pohodlně za 5 až 6 dnů. 
VLAKEM: Ušmudlané prostředí, ve kterém musíte vydržet téměř 5 hodin. AUTOBUSEM: Cesta trvá stejně dlouho, což je ve 21. století 
nepochopitelné. AUTEM: Když se hned za hranicemi budete držet dovolené neomezené rychlosti, zvládnete cestu pod 3 hodiny. Jinak 
pohodlně za 3 a půl hodiny i s kafíčkem na pumpě. LETADLEM: Poté, co ČSA z důvodu nevytíženosti zrušilo lety do Berlína, začal 3x!! 
denně létat Air Berlin se Saabem 2000. Toto kultovni letadlo zvládne trasu za cca 49 minut. Je téměř vždy plné. Tryskáčem se to dá 
stihnout přibližně za 26 minut.
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Bylo pro nás těžké 
vybrat tu pravou. . .



Těstoviny z jednoho hrnce  

•  1 malá sklenička sušených 
rajčat v oleji

•  4 stroužky česneku, nakrájené 
na plátky

•  1,2 litru zeleninového vývaru 
BASIC

•  400 g těstovin penne BASIC
•  1 brokolice (asi 500 g),  

rozebraná na růžičky
•  2 střední mrkve ,  

očištěné 
•  190 g čerstvého krémového 

sýra
•  sůl a čerstvě mletý pepř
•  strouhaný parmazán a čerstvá 

bazalka k podávání

V hrnci rozehřejte 1 lžíci oleje 
z rajčat a opečte na něm plátky 
česneku. Zalijte je vývarem a při-
veďte k varu. Vložte těstoviny 
a vařte je 8–10 minut, aby byly 
al dente. Mezitím pokrájejte 
brokolici, mrkev, sušená rajčata 
a rozdrobte sýr. Zeleninu, sýr 
a sušená rajčata přidejte do hrn-
ce a promíchejte do hladké 
omáčky. Stáhněte oheň, při-
kryjte pokličkou a povařte další 
2–4 minuty, aby zelenina změkla. 
Podle chuti osolte a opepřete. 
Podávejte posypané parmazá-
nem a lístky bazalky.

Pro 4 osoby | Příprava: 10 minut | Vaření: 20 minut  

Na kvalitním předškolním vzdě-
lání dětí stojí základy pro jejich 
pozdější úspěch ve škole i v dal-
ším životě, a proto bychom tuto 
důležitou fázi neměli podcenit, 
a měli bychom vybírat nejen 
rozumem, ale i srdcem. V britské 
školce a jeslích ve Florentinu 
děti provází kreslená postavička 
zasazená do různých prostře-
dí, o kterých se při výuce děti 
postupně dozvídají mnoho zají-
mavého. Jesle jsou otevřeny pro 
děti od osmnácti měsíců a po-
skytují kvalitní péči vyškolených 

zdravotních sester. Vzdělání pro 
děti od dvou let probíhá podle 
britského modelu předškolního 
vzdělávání (Early Years Founda-
tion Stage) a Národního kurikula 
pro Anglii a Wales v kombinaci 
s českým rámcovým vzděláva-
cím programem. Profesionální 
tým pedagogů pocházejících 
z Čech i zahraničí vytváří pozi-
tivní a bezpečné prostředí pro 
výuku, která probíhá v angličti-
ně, vedena rodilými mluvčími. 
Kromě komplexního vzděláva-
cího programu je připravena 
i řada aktivit, které mohou 
rodiče vybrat na míru každé-
mu dítěti podle jeho zájmů 
a schopností.  Nejen výtvarné 
činnosti, sportovní hry, hra na 
hudební nástroje, ale i plavání 
v bazénu vzdáleném jen deset 
minut chůze, stejně jako každo-
denní pobyt v privátní zahradě 
školky, jsou pro děti příjemným 
zpestřením. 

As quality preschool education 
gives children the grounding they 
need to succeed at school and in 
life in the future, the importance of 
this stage cannot be overempha-
sised, and we should be guided 
not only by the mind, but also by 
the heart. At the British Floren-
tinum Nursery and Preschool, 
children progress in the com-
pany of a cartoon character, who 
features in the various settings that 
will keep them engrossed in the 
learning process. The Preschool, 

a crèche open to children from 18 
months up, delivers quality care 
by trained nurses. The education 
provided to children from two 
years draws on the UK Early Years 
Foundation Stage and the National 
Curriculum for England and Wales 
in tandem with the Czech frame-
work curriculum. The professional 
team of home-grown and foreign 
teachers forges a safe and con-
structive environment for teach-
ing, which takes place in English 
– spearheaded by native speakers. 
Beyond the comprehensive cur-
riculum, no end of other activities 
have been devised so that parents 
can make choices tailored to their 
child’s specific interests and abili-
ties. Arts and crafts, sports, music 
lessons, swimming at a pool just 
10 minutes’ walk away, and time in 
the nursery’s private garden every 
day mean the children have plenty 
of diversity to keep them pleas-
antly occupied. 

Ryba v rajčatech

•  1 lžíce olivového oleje 
+ na pokapání  

•  1 velká cibule, nakrájená nahrubo
•  400g konzerva sekaných 

rajčat BASIC
•  sůl a pepř
•  70 g černých oliv bez pecky 

BASIC
•  4 filety z mořských ryb AQ, 

každý asi 120g
•  nasekaná petrželka
•  4 klínky citronu
•  bílé pečivo k podávání

Předehřejte troubu na 180 °C. 
V pánvi či kastrolu rozehřejte 
lžíci oleje a opečte cibuli do-
měkka. Pak přimíchejte rajčata, 
osolte, opepřete a přiveďte 
k varu. Vmíchejte olivy. 
Na rajčatovou směs položte 
rybí filety a pokapejte je olivo-
vým olejem. Pánev či kastrol 
přesuňte na 15 minut do trou-
by, aby se ryby upekly. Posypte 
nasekanou petrželkou a podá-
vejte s klínky citronu a pečivem.

Pro 4 osoby | Příprava: 10 minut | Pečení: 15 minut
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Nejen proto, že se krátí dny, je dobré uvařit rychle. Taky proto, že nám zbude více času zůstat spolu 
u stolu, vychutnávat a povídat si. A k tomu, abychom vařili rádi, přispívá i útulná a dobře vybavená 
kuchyň. V Albertu vyřešíte vše na jednom místě. Za nákup vynikajících surovin vás odmění velkým 
výběrem kvalitního nádobí se slevou až 79 % a až nerezoví společníci rozzáří vaši kuchyň, přinesou 
s sebou i nové recepty, které hravě zvládnete za pár minut. 

Projekt britské školky ve Florentinu se vymyká běžné představě firemní 
školky, a to nejen díky přátelskému a téměř rodinnému přístupu ředitelky 
Kláry Grunsberg, ale také pro svůj unikátní prostor se zahradou, kde jsou 
děti odtrženy od ruchu velkoměsta.

Principal Klára Grunsberg’s friendly and family-like approach blends with 
peerless premises and a garden – insulating children from the hustle and bustle of 
the city outside – to offer a British preschool facility at the Florentinum that stands 
apart from run-of-the-mill company daycare centres.  

Pokaždé jinak, vždycky rychle

Stačí jeden hrnec, 
kombinace krásných 

chutí, a večeře je na stole

Ryba s vůní 
i chutí 
Středomoří 
je lehce 
stravitelná 
a hodí se k ní 
suché bílé 
víno 
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VYMĚŇTE SVÉ STARÉ NÁDOBÍ ZA NOVÉ. PĚKNĚ KUS PO KUSU.
200 Kč nákupu = 1 bod, 10 bodů = sleva na nádobí až 79 %

Akce platí v prodejnách Albert od 30. 9. 2015 do 19. 1. 2016 nebo do vyčerpání 
zásob v jednotlivých prodejnách. Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých 
slev a kuponů za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

ALB_NonXmas_Cuisinox-print_197x33.indd   1 20.11.15   11:26

Naše děti 
Nikdo se nám nedostane blíž k tělu, nikdo nás tak nepřivede k šílenství a nedokáže 
zasáhnout dramatičtěji. Ani ten nejlepší psychoterapeut nedokáže strkat své prsty tak 
snadno a umně do našich ran jako naše děti. A zatímco to dělají, měli bychom jim být 
vděčni, chceme-li se učit a vyvíjet. 

Vera Kaesemann a Ruediger Dahlke

Celoroční  provoz
Po — pá 8 —18 h

FLORENTINUM FLORENTINUM
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VEGANSKÁ STAR
Nikde na světě nežije tak moc veggies jako v Izraeli. Přibližně 5 % obyvatel jsou vegani, 8 % ve-
getariáni. Proč? Jistě také zásluhou Tal Gilboa, která je popstar mezi izraelskými ochránci zvířat. 
Když byla účastnicí v pořadu Big Brother, s jejími přednáškami a krutými videi o chovu a poráž-
ce zvířat se jí podařilo přesvědčit nejen spolubydlící v kontejneru, ale i velkou část televizních 
diváků. Stala se vítězkou pořadu a veganismus je od té doby v Izraeli masovým fenoménem.

Kulinářské nebe 
V říjnu zveřejnil Trip Advisor vítěze soutěže Nejlepší restaurace roku 2015 v Německu.  
10. místo získala mladá veganská restaurace Lucky Leek v Berlíně. Ocenění dostala se 
slovy: I pro jasné jedlíky masa je jejich jídlo požitek.

Do kulinářského nebe se rychle dostala i vídeňská vegetariánská restaurace Tian. Je za-
slouženým držitelem 17 bodů v průvodci Gault-Millau a 1 michelinské hvězdy. Chapeau!

Jak dlouho jsi  veganem?
Vegetariánem jsem byl od 16 let 
a vegan jsem posledních pět let. 

Jak moc bylo těžké otevřít si 
veganskou restauraci? 
V době, kdy jsme začínali, si 
lidé mysleli, že se jedná pouze 
o zeleninu. Skoro ani neznali 
slovo vegan nebo jaký je rozdíl 
mezi vegetariánem a veganem. 
Je pravda, že teď zažívá tenhle 
životní styl velký boom, ale před 
lety jsme se snažili lidem ukázat, 
že jako vegan můžete normálně 
žít. 

Proč sis vybral zrovna  
Loving Hut? 
Restaurace Loving Hut byly po 
světě už známé, a tak jsme toho 
využili. To, co lidem nabízíme, je 
poctivé jídlo uvařené s láskou. 

Všechno je čerstvé a z kvalitních 
surovin a k tomu se snažíme li-
dem předávat pozitivní energii. 

Jak si podle tvého názoru 
stojíme, co se veganských 
restaurací týče v porovnání 
se světem ? 
V porovnání s Německem nebo 
Spojenými státy v Čechách zase 
tolik veganských restaurací 
není. Tam můžeš dostat vegan-
ské burgery nebo veganské 
pizzy. Nabídka jídel je tam 
mnohem pestřejší. Rád testuji 
veganské restaurace, když jsem 
na cestách.

Ty sám vaříš rád?
Vaření mě baví, i když posled-
ní dobou obědvám i večeřím 
v Loving Hut, tak k tomu mám  
čím dál tím méně příležitostí. 

Musím ale říct, že je teď vaření 
pro vegany jednodušší, než 
když jsem s veganstvím začínal. 
Je tu větší výběr veganských 
potravin a více inspirace. 

Jako například ve vašem  
marketu v Černé labuti?
Ano. Hodně podporujeme 
lokální výrobce i zemědělce 
v Čechách a také vybíráme to 
nejlepší z celého světa. 

Co máš na veganství nejraději?
To, že úplně vynechává veškeré 
potraviny živočišného původu. 
Žádné zvíře nemusí trpět za to, 
že máš hlad. 

Začal jsi s věrnostním progra-
mem v podobě náramků. Jak 
to celé funguje?
Osvědčil se nám koncept 
veganské restaurace a prodejny 

a rádi bychom našim zákazní-
kům znásobili výhodu tohoto 
spojení. Pokud si zákazník 
restaurace Loving Hut zakoupí 
náramek, získává stálou 5% 
slevu v restauraci a 3% slevu 
v prodejně World Vegan, kde 
je sleva podmíněna vyplněním 
dotazníku, který nám pomůže 
zlepšit služby.

Chystáte pro zákazníky ještě 
nějakou další novinku ? 
Ano, od prosince budeme mít 
v prvním patře vlastní pekárnu 
a výrobnu veganských dezertů. 
Chystají se i bezlepkové dortíky 
a pečivo, které budeme nabízet 
nejen v restauraci, ale i v naší 
prodejně. Zpočátku budeme se 
zkušenou pekařkou a cukrářkou 
ladit optimální složení výrobků, 
abychom přišli s něčím skuteč-
ně výjimečným.

Jak se vegan marketu daří na 
novém místě ?  
Jak se říká, je to nebe a dudy. 
Přestože jsme šli o patro níže, je 
tu Nebe! Prodejně se daří a roz-
šiřujeme sortiment. Od srpna, 
kdy jsme nové prostory otevřeli, 
stále přibývá zákazníků, kteří jsou 
navíc milí, vstřícní a shovívaví. Vše 
se stále ladí a usazuje. Nabízíme 
čistě rostlinné potraviny, drogerii 
a kosmetiku, recyklovatelné ná-
dobí z různých forem bambusu 
nebo palmových listů, nechybějí 
ani české dřevěné sponky, příbo-
ry a hřebeny či revitalizační sklo.

O jaké produkty je největší 
zájem? 
Naši zákazníci většinou přesně 
vědí, pro co si jdou. Úplně nej-
větší hit jsou raw, tedy za syrova 
vyráběné tyčinky z nepražené 
čokolády nebo s kokosem. Stejně 
dobře si u nás vede kvasový žitný 
chléb od Koláčků a pak rostlinné 
uzeniny a sýry. Fenoménem jsou 
také čokolády, vyráběné v Če-
chách i zahraničí, raw i klasické. 
Italskou čokoládu Cacao Crudo, 
kterou prodáváme, považuji za 
jednu z nejkvalitnějších na světě.

Jaké novinky nás čekají  
v nejbližší době? 
Chystáme zútulnění celé pro-
dejny a rádi bychom dále drželi 
všech 2800 položek od 105 
dodavatelů stále skladem a po-
stupně sortiment ještě obohatili. 
V plánu máme zařadit vitariánské, 
tedy tepelně neupravené potra-

viny. Výborné raw dorty, krekry, 
čokolády se ani nedají popsat, ty 
musíte ochutnat. Čeká nás také 
rozšíření sekce asijských potra-
vin, a navíc budeme brzy otevírat 
také novou pobočku nedaleko 
metra C Budějovická.

Nakupují u vás jen vegani? 
V příštím vydání už budu mít svá 
tvrzení podložena i čísly z na-
šeho dotazníku, který vyplňují 
zákazníci v prodejně nebo elek-
tronicky na našich facebooko-
vých stránkách, ale už teď mohu 
vyslovit zdánlivý protiklad a sice, 
že veganská prodejna žije přede-
vším díky jedlíkům masa. Jsme 
moc rádi, že zdravá výživa už 
oslovuje nejen sportovce nebo 

lidi se zdravotními potížemi,  
ale preventivně nakupují vegan-
ské potraviny prakticky všechny 
vrstvy obyvatel.

Podle jakého klíče si  
produkty vybíráte?
Kromě toho, že se jedná o výro-
bek bez živočišných složek, mezi 
které počítáme například i med, 
nesmějí být tyto látky ani v tzv. 
éčkách – přídatných látkách. 
V přídatných látkách syntetické-
ho původu kontrolujeme i zdra-
votní závažnost. Na škále od 1 
do 5 mohou mít čtyřky a pětky 
karcinogenní nebo jiné závažné 
následky a před tím se snažíme 
naše klienty ochránit. Takže ta 
drobná písmenka studuji za ně.

Ještě před pár lety byli v Čechách vegani na 
okraji gastronomické společnosti. Jedním 
z průkopníků veganství je Tuan Dung, který 
svůj životní styl propojil s byznysem a nyní řídí 
desítky zaměstnanců, kteří se starají o to, aby 
bylo příjemně nejen našemu tělu, ale i duši.

Loving Hut VEGAN MARKET

KVALITNÍ ČOKOLÁDY 
s vysokým obsahem kakaa 
jsou bohatým zdrojem hořčíku, 
vápníku i železa a rozhodně 
vám zlepší náladu.

ŘEPKOVÝ OLEJ 
za studena 
lisovaný pozvedne 
i jednoduchý 
salát do kategorie 
superfood.

CARUN konopná 
mast pro děti 
udržuje pokožku 
hebkou a vytváří 
na ní ochranný 
film. 

MACA 
je života-
budičem 
a harmo-
nizátorem. 
Vhodný 
doplněk do 
smoothie.

ČERNÁ LABUŤČERNÁ LABUŤ
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Nadpozemsky dobré dorty 
z tradičních poctivých surovin, 
originální pralinky, bezlepkové 
dezerty, domácí cukroví 
a voňavá káva jsou základními 
kameny, na kterých stojí 
„Moje cukrářství“. Pro většinu 
zákazníků je to láska na první 
pohled. Od italských nebo 
francouzských cukrářů Čechům 
sice chutná, ale tady hraje roli 
kromě kvality a skvělé chuti 
také nostalgie. „Občas k nám 
přijde dáma v letech a nemůže 
si vynachválit například 
klasickou bezé roládu nebo 
náš cremeschnitte, který chutná 
jako za dob jejího dětství.“  

To cestování v čase je možné 
díky použití původních 
receptur z legendárního 
hotelu Šroubek. K dostání 
jsou ale i oblíbené dorty 
vytvořené na míru dnešním 
mlsounům a kromě toho 
přirozeně i bezlepkové 
laskominy, jako jsou výborné 
kokosky, meringue, laskonky 
a banánová pěna. „Kromě 
nich chceme mít stabilně 
v nabídce ještě nejméně čtyři 
nové bezlepkové zákusky,“ 
líčí s nadšením majitel 
Michal Jenček, který se svým 
cukrářským týmem zrovna 
pracuje na novém dortu Černá 

labuť. Zatím prozradil jen to, 
že bude plný kvalitní tmavé 
čokolády.

Pokud budete mít cestu kolem 
hned ráno, určitě se zastavte na 
snídani a ochutnejte vídeňský 
štrúdl nebo meruňkový koláč 
s tvarohem, které tady patří 
k nejoblíbenějším.  

Pokud ochutnáte některou z novinek 
nebo sladký evergreen v podobě 
dezertů z první republiky ve stylovém 
českém cukrářství, budete se 
pravidelně vracet...   

Je tady s námi jako moment překvapení. Zvláštní tajemné 
stvoření, které inspiruje umělce, básníky, skladatele.  
Tichá a vznešená se vznáší na vodní hladině.

Moje 
cukrářství

ČERNÁ LABUŤ
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VE VÍDEŇSKÉM STYLU
Klasická vídeňská dvorní cukrárna a kavárna Demel, která vznikla už před dvěma 
staletími, si nechávala vyrábět krabičky na své dorty v Čechách ve firmě Bubík, kde dnes 
objednává tyto stylové boxy z topolového dřeva i Moje cukrářství. Takto zabalený Prager 
Sacher je tím nejlepším společníkem pro sváteční chvíle s přáteli.

MojeCukrarstvi.cz

SOUTEŽ
Pokud se vám podaří objevit zajímavý produkt s názvem Černá labuť a pošlete 
nám jeho fotografii, máte možnost vyhrát poukaz do restaurace LOVING HUT 
v hodnotě 1000 Kč.

Fotografie posílejte na: email@novinyanovinky.cz 

VŮNI BALLERINA N°3,  
která je černou labutí mezi parfémy, pořídíte 
v Kosmetických delikatesách Madeleine, 
Dlouhá 10, Praha 1.

DIAMANTOVÁ KŘÍDLA
Labuť posetá černými 
diamanty z dílny  ALO 
Diamonds se může 
ladně vznášet na vašich 
prstech v podobě 
stylového prstenu nebo 
jako náramek na zápěstí. 
K dostání je i varianta 
s klasickými bílými 
diamanty.

HODINY TANCE
Nejkrásnějšími dárky 
bývají splněné dětské 
sny. Darujte možnost 
stát se alespoň na chvíli 
princeznou v baletní 
škole Adély Pollertové. 

FENOMÉN
Bestseler amerického akademika a investičního poradce Nassima 
Nicholase Taleba ČERNÁ LABUŤ analyzuje fenomén „černých labutí“ – 
nepředvídaných jevů a událostí s významným dopadem na společnost. 



Poté co si Adéla Pollertová splnila všechny 
profesní sny, roztančila Černou labuť.  

Svěží a svižná videa vznikající 
v mladé firmě Lightmill jsou 
na první pohled rozpoznatelná 
a typická svým uměleckým 
přesahem i nápaditostí.  

Jaké to je, být baletkou?
Být baletkou je nádherné. Když 
děláte to, co vás neskutečně 
baví a naplňuje, když se snoubí 
ve vaší profesi zábava, vášeň 
a radost a můžete se tím ještě ži-
vit. V tomto ohledu se mi splnily 
všechny dětské sny. 

Čím jste chtěla být jako malá 
holka?
Princeznou, ale také učitelkou. 
Učitelka byla i moje maminka, 
tak asi proto.
 
Kdy jste si uvědomila, že balet 
je pro vás to pravé? 
Už jako malá holčička, když jsem 
dělala moderní gymnastiku, 
jsem si uvědomila, že tanec je 
to, co bych chtěla jednou dělat. 
Na gymnastickém koberci jsem 
totiž vždy spíš tančila, než abych 
předváděla různé triky a fígle 
s gymnastickým náčiním. Toužila 
jsem po sestavě bez náčiní, 
která bohužel tenkrát nebyla na 
soutěžním repertoáru. Zkrátka, 
jen mi překáželo. Když jsem 
pak nastoupila na konzervatoř, 
připadalo mi to jako sen. Mohu 
tančit bez náčiní, paráda!

Nejtěžší okamžik ve vašem 
profesním životě? 
Když opominu různé záskoky, 
kterých jsem prošla opravdu  

mnoho a kolikrát jsem na 
nastudování role měla třeba jen 
desetinu toho, co je obvyklé, na 
nejtěžší okamžik si nevzpome-
nu. Když děláte něco s radostí, 
negativa skoro nevnímáte. 
Alespoň já to tak mám.

A ten nejradostnější?
Každé ocenění. A tím nemyslím 
jen ceny, které jsem za svou ka-
riéru získala, ale každý potlesk, 
gratulace a spokojení diváci. Zní 
to možná jako klišé, ale já to tak 
mám. Strašně ráda už odmalička 
dělám lidem radost.

Kterou baletní roli máte  
nejraději? 
Julii z baletu Romeo a Julie od 
Sergeje Prokofjeva. Můj nejoblí-
benější balet, má nejvysněnější 
role a to, že jsem za ni dostala 
i Cenu Thálie, jen přidává na 
jejím prvenství u mě. Je v ní 
všechno!

Opravdu balet bolí? 
Balet je jako kterýkoliv sport. Po-
kud jej chcete dělat na špičkové 
úrovni, musíte si uvědomit, že to 
nebude jednoduché. Vždy svým 
studentům, ať už profesioná-
lům, nebo klientům-amatérům, 
nezapomenu říct, že nic jiného 
než Winston Churchil jim neslí-
bím: „Krev, pot a slzy.“ To jsou 

slova, na která zkrátka nesmíme 
v baletu zapomínat. Ovšem pro 
amatéry jsou hodně nadnesená.

V současné době balet učíte, 
jste jako pedagožka přísná? 
Přísná nejsem, ale pedantská 
ano. Vždy chci, aby vše bylo 
stoprocentní. Učím tak, jak 
bych chtěla, aby někdo učil mě. 
Raději vše několikrát vysvětlím 
a se studenty se domluvím po 
dobrém, než abych na ně kři-
čela. Já pod tlakem a ve špatné 
atmosféře, kde se křičí a vyčítá, 
nic neudělám.

Na jakém principu funguje 
vaše Baletní Akademie? 
V Baletní Akademii máme hodi-
ny baletu jak pro děti, tak i pro 
dospělé. Z 85 % k nám chodí 
všechny věkové i výkonnostní 

kategorie z radosti a berou 
balet jako skvělé hobby. Mnoho 
starších klientek si plní své dět-
ské sny, další klienti berou balet 
jako bezvadnou alternativu 
pohybu, protože jim úplně ne-
vyhovují masová fitnesscentra.  
Vedle baletu máme i doplňkové 
aktivity, jako např. pilates nebo 
jógu, což do koncepce Baletní 
Akademie skvěle zapadá.

Jaký je váš sen do budoucna?
Přiznám se, že snů mám 
mnoho, ale jsem po tatínkovi 
pragmatik a raději se ke snům 
moc neupínám. Proto jsem 
moc šťastná, že vše funguje 
a Baletní Akademie se rozrůstá 
nejen o další klienty, děti, ale 
také o další pedagogy, které si 
pečlivě vybírám a vychovávám 
si je k obrazu svému.

Raketový vývoj technologií 
přísně předurčuje vývoj 
reklamy. Nestíháme číst, na 
plakáty a billboardy jsme 
si vytvořili slepotu a letáky 
zahazujeme – jsme přesyceni.  
„Trend diktuje přísně: chceme 
vše jednodušeji v obrazech, 
nejlépe aby se hýbaly a vše 
nám bez větší námahy 
vysvětlily,“ říká Jan Siering ze 
společnosti Lightmill, která 
se specializuje na produkci 
videospotů.

Říká se, že obraz je roven 
tisícům slov. A to je i motto pro-
dukce mladé společnosti, která 
klientům dává šanci se vyjádřit, 
tak jak doposud mohly jen velké 
korporace prostřednictvím dra-
hé televizní reklamy.

Ta už zadýchaně ztrácí náskok 
proti dynamickým internetovým 
kanálům, jako jsou YouTube, 
webové stránky, bannery, které 
pokrývají už 20 % celkové 
inzerce. Nemluvě o outdoorové 

reklamě, která už z plakátů 
přechází na obrazovky.

Snaha Lightmillu je poskytnout 
bránu do světa moderní propa-
gace i menším podnikatelům, 
kteří si nemohou dovolit služby 
velkých agentur a nechtějí platit 
provize za zprostředkování. 
Lightmill najde řešení i pro ty, 
kteří žijí v iluzi, že jejich obor je 
neuchopitelný, jako jsou napří-
klad stomatologové, právníci, 
stavební firmy apod.

„Jde to a je to rozhodně zá-
bavnější a estetičtější, než co 
znáte. Tito lidé jsou totiž často 
otevřeni i větším experimen-
tům a baví je náš umělecký 
přesah a nápaditost, kterými 
se odlišujeme,“ vysvětluje Alex 
Vyroubal.
 
„Lightmill navíc nyní vstupuje na 
německý trh a má ambice pustit 
se i do jiných formátů, než jsou 
krátká art videa a reklamní 
spoty,“ dodává Jan Siering.  

Splněný sen 
12  OSOBNOST   MÉDIA  13

Jak dlouho na recepci v Černé 
Labuti pracuješ a co se ti na této 
práci líbí? 
V prosinci to budou dva roky. Je tu 
klid, většinu nájemníků znám a většina 
lidí se chová kultivovaně a mile, což 
není v dnešní době samozřejmostí.

Kdy tě můžeme 
na recepci vídat 
nejčastěji?
Raději chodím 
ráno než večer, ale 
směny střídám, 
abych stihla školu.

Zažila jsi nějakou zábavnou historku 
z recepce?
Vím, že cizímu neštěstí se smát nemá, ale 
jakmile někdo pospíchá a v plné rychlosti 
nabourá do automaticky otevíraných dveří, 
tak to z mého stanoviště působí jako scéna 
z grotesky.

Naše recepce – Veronika Mikešová

ČERNÁ LABUŤČERNÁ LABUŤ

LABUTÍ JEZERO – ČESKÉ PRVENSTVÍ
Prvním choreografem světové premiéry Labutího jezera ve Velkém divadle v Moskvě 
byl Čech Václav Raisinger, a to 4. 4. 1877. Tato verze se bohužel nedochovala. Víme 
jen, že měla mnoho repríz a baletky-labutě ve druhém jednání necupitaly na špičkách, 
ale vznášely se nad obrovským kusem látky, který znázorňoval labutí jezero a byl 
držen a nadouván rekvizitáři ze zákulisí. Verze, kterou známe my, je z roku 1895 
a choreografem byl nejen Marius Petipa, ale také Lev Ivanov.
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Známý redaktor Francis Church 
nad touto otázkou pouvažoval 
a sepsal editorial, který začínal 
slovy: Tvoji malí přátelé nemají 
pravdu. Věří pouze tomu, co 
sami vidí... Ano, Virginie, Santa 
Claus existuje. Existuje stejně 
jistě jako láska, velkorysost 
a věrnost. Jelikož toto vše 

existuje, může náš život být 
krásný a plný jasu. Jak ponurý 
by byl svět bez Santy Clause!

Francis Church byl během 
americké občanské války 
Severu proti Jihu válečným 
korespondentem; v té době 
viděl hodně utrpení. Lidé zažili 

smutek, bezradnost a ztrátu víry 
a naděje. Slova F. Churche se 
stala poselstvím pro miliony lidí. 
Tento dopis je dodnes na světě 
nejčastěji tištěným článkem 
v novinách. 

Ano, Santa Claus existuje 
a bude existovat i nadále. 

Jen lidé ho musí stále znovu 
objevovat... protože lidstvo 
nemá paměť. 
 
S vánočním pozdravem...  
Labuť Černá
P. S. Celý článek najdete 
na www.slowmoments.cz/
santaclaus.

Od července se třetí patro Černé 
labuti rozeznělo šesti jazyky. An-
gličtina, němčina, francouzština, 
ruština, španělština a čeština pro 

cizince jsou základem nabídky 
MSM ACADEMY, která je pro-
pojená s mezinárodním svazem 
mládeže, díky němuž kromě 

klasických kurzů nabízí i řadu 
dalších aktivit a programů, jako 
jsou: výjimečný program Dvojitý 
diplom Česká republika + Švý-
carsko, zájezdy na zahraniční 
jazykové kurzy do vzdělávacích 
center proslulých po celém svě-
tě, mezinárodní sportovní kurzy 
fotbalové akademie MSM v Pra-
ze, Work and Travel USA a Aca-
demic pathway program: nava-
zující jazykové studium v Kanadě. 
Studenti se zde setkávají pouze 
s rodilými mluvčími s dlouhole-
tou praxí.  Tito pečlivě vybraní 
profesionálové a nadšenci vedou 
k úspěchu jak jednotlivce, tak 

celé skupiny. Důležitou součástí 
nabídky MSM ACADEMY je také 
firemní výuka, kterou je možné 
naplánovat na míru potřebám 
zaměstnanců a požadavkům 
firem. Stejný respekt mají i přání 
ostatních studentů, jejichž výuka 
probíhá buď individuálně, nebo 
ve skupinách a cena jedné lekce 
začíná na 125 Kč. Pokud budete 
chtít  rozšířit jejich řady, celoroční 
kurz zde pořídíte i na splátky. 
 
MSM Academy v Praze
ČERNÁ LABUŤ – 3. patro
ul. Na Poříčí 25, Praha 1
www.msmacademy.eu

Jana Provazníková založila svou 
au-pair agenturu hned po revo-
luci a na trhu byla tehdy úplně 
první. Za téměř pětadvacet let jí 
prošlo rukama mnoho mladých 
lidí, pro něž byla práce au pair 
nezapomenutelnou životní 
zkušeností. Dnes podniká se 
svým synem Martinem a ani po 
tak dlouhé době ji neopustilo 
prvotní nadšení. 

Nejlepším způsobem, jak se 
zdokonalit v cizím jazyce, je 
aktivně ho používat a jedním 
ze způsobů je na čas žít 
v cizině. Ne každý má ovšem 
prostředky na drahé jazykové 
kurzy v zahraničí. Pokud máte 
ale chuť pracovat, a navíc 

rozumíte dětem, tak je pro vás 
možnost vycestovat jako au pair 
naprosto ideálním řešením. Ať 
už jste se nedostali na vysokou 
školu, chcete změnit svůj život, 
nebo prostě jen rádi cestujete, 
můžete zdarma bydlet v rodině 
a učit se jazyk efektivně 
a přirozeně. „Od začátku se 
věnuji německy mluvícím zemím 
a můj syn se specializuje na 
ostatní evropské země,“ vypráví 
s úsměvem Jana Provazníková, 
pro kterou jsou velkou motivací 
a odměnou milé dopisy 
spokojených studentů, kteří si 
své rodiny doslova zamilovali. 

www.aupair-nemecko.cz
www.aupair-evropa.cz

V září 1897 napsala Virginie O´Hanlon do 
novin New York Sun dopis s otázkou: Vážený 
vydavateli. Je mi osm let. Někteří mí kamarádi 
říkají, že žádný Santa Claus neexistuje. Můj táta 
říká, že to, co napíše Sun, je pravda. Prosím, 
řekněte mi pravdu, existuje Santa Claus?

Příjemná atmosféra, nápaditý design a moderní 
vybavení učeben jazykové školy v Černé labuti 
vás zaručeně naladí na správnou vlnu, ať už se 
chcete v některém z jazyků jen zdokonalit, složit 
mezinárodní zkoušky, nebo jste na úplném začátku.

Prosím, řekněte mi pravdu. . . MSM Academy

První au pair agentura v Čechách

ČERNÁ LABUŤČERNÁ LABUŤ

Noviny a novinky si můžete vyzvednout na recepci v Černé labuti a ve Florentinu. V elektronické podobě jsou k přečtení na www.novinyanovinky.cz. 
Připomínky a podněty posílejte na mail@novinyanovinky.cz. Adresa: Dům Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1

LABUŤ ČERNÁ A JEJÍ TÝM

ILUSTRÁTORKA ANDREA RUDICOVÁ
U okna s výhledem na moře a racky plující vzduchem 

ve francouzském přístavním městě vdechla život 
dívce z obálky a holčičce, která věří na Santu.

LABUŤ ČERNÁ
Tentokrát nejen že držela ochranná 

křídla, ale rozlétla se i do Berlína.

VERONIKA HONG 
REDAKTORKA

Nová posila týmu vyzpovídala 
Tuana Dunga. 

KATEŘINA ČERNÁ
ŠéFREDAKTORKA

Mluvila s mnoha zajímavými lidmi, 
moc ráda o nich psala a s Mikulášem 

kreslila sněhové vločky.  

MIKULÁŠ ČERNÝ
Trochu vyrostl a postavil se na 
vlastní nohy. Stal se maskotem 
mikulášského vydání, které mu 
přímo z tiskárny vezou k svátku. 

MARTIN VEČEŘA A ALEX VYROUBAL
Kreativní tandem se postaral o portréty. 

LUKÁŠ SILNÝ
ART DIRECTOR

Zkrotil písmena i fotky.




