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Děti si už strouhají tužky, vybírají papír a přemýšlejí, o co si napsat Ježíškovi. Ne všechny si ale přejí dárky. 
Některé píšou z nemocnice, jiné si přejí nejvíc, aby rodiče zůstali spolu. Píše také hodně starých lidí, aby 
měli aspoň komu o Vánocích poslat přání. Co si asi přeje mořská víla? Vždyť kvůli princi je ochotna opustit 
i svou říši, jen aby mohla být s ním… Její dopis je zajisté plný pochybností, strachu a nejistot, ale také 
plný lásky, touhy a nesplněných snů. Na každý dopis jednou Ježíšek odpoví.  
Ovšem jen tomu, kdo mu nejdříve sám napíše…
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„Architektura je hodně o emo-
cích a nemusí u každého vzbu-
zovat jen ty pozitivní vibrace. 
Nikdy není možné zalíbit se 
úplně všem, proto zastávám 
názor, že architektura by měla 
být především funkční a musí 
mít návaznost na reálie daného 
místa. Snažili jsme se zachovat 
genia loci této lokality a celá 
kompozice projektu vychází 
z území samotného. Toto místo 
je zatím jen veliký dopravní 
uzel, na kterém se nachází jak 
vlakové, tak autobusové nádra-
ží, a navíc je protnuto magist-
rálou. Dnes to rozhodně není 
čtvrť, kde by člověk chtěl trávit 
mnoho času. To bychom chtěli 
změnit,“ říká Petr Palička.

Investor spolu s českými  
i světovými architekty hledal 
řešení, jak nepromarnit tuto 

jedinečnou šanci dostat do 
centra Prahy unikátní současnou 
architekturu. Do soutěže se při-
hlásila největší jména světové 
architektury, jako jsou Daniel 
Libeskind a nedávno zesnulá 
první dáma světové architektury 
Zaha Hadid, známá svým vizio-
nářstvím. Projekt, který vznikal 
pod jejím vedením ve studiu 
Zaha Hadid Architects, zvítězil 
nejen díky unikátním oblým 
tvarům a šikmým liniím, které 
nejlépe vyjadřovaly pulzující 
energii toho místa, ale přede-
vším díky velkému respektu 
k historii území, stávající zástav-
bě a urbanismu okolí. Studio 
Zaha Hadid Architects zároveň 
dokázalo pracovat s prvky, které 
jsou typické pro pražskou ar-
chitekturu. Věže a mosty v jejím 
podání dostaly nový rozměr.

„Z celého projektu se mi 
nejvíce líbí dominanta prostoru 
– zlatá věž – a nápad vytvořit 

zastřešení kolejiště nad 
Masarykovým nádražím, které 
bude nejen propojením ulice 
Na Florenci s Opletalovou 
ulicí, ale i odpočinkovou zónou 
s promenádou plnou stromů 
a květin. Vznikne tak příjemný 
veřejný prostor s atraktivním 
výhledem,“ dodává Petr Palička. 

Stejně jako u ostatních projektů 
se i tady řídí investor několika 
zásadami. Projekt musí stát na 
kvalitní architektuře, musí být 
přínosem pro danou lokalitu, 
musí být funkční a dokonale 
začleněný do okolní zástavby.

Tekutá brána  
do centra Prahy

Zatímco se dívám z okna osmého patra přímo na pulzující 
Masarykovo nádraží zalité zlatavým odpoledním sluncem 

a představuji si, jak bude vypadat zhruba za pět let, přichází 
svižným krokem Petr Palička, jeden z klíčových lidí Společnosti 
Penta, a já mám příležitost dozvědět se něco víc o tom, jak se 

brzy začne měnit ráz centra Prahy. 

Celkově nabídne 
komplex budov až sto 

tisíc metrů čtverečních 
komerčních ploch.  
Tím se CBD stane 

jedním z největších 
projektů posledních 

dvaceti let.

Jeden z největších projektů 
posledních dvaceti let se sta-

ne pomyslnou vstupní bránou 
do města jak pro cestující přijíž-
dějící po magistrále ze západní 
strany od vltavských břehů, tak 
pro pasažéry vlakových spojů 
směřujících z letiště Václava 
Havla na Masarykovo nádraží, 
které by se mělo v budoucnu 
stát výkladní skříní Českých 
drah. Projekt Central Business 
District je plánován do několi-
ka etap. Vzniknou zde bulváry 
a náměstí, veřejné zelené 
plochy, restaurace, kavárny, 
obchody i kanceláře.  

„Projekt by měl do lokality 
vrátit život, přirozeněji propojit 
přilehlé městské části, 
a otevřít tak nové možnosti 
využití  veřejného prostoru. Ze 
špinavých ulic a nevyužívaných 
zákoutí se stanou široké bulváry 
se vzrostlými stromy,“ vysvětluje 
Petr Palička 

Ozývají se ale i hlasy těch, co 
takový zásah do rázu lokality 
považují za megalomanský 
a obávají se, že tento typ 
architektury bude z okolní 
výstavby vyčnívat. 

text: Kateřina Černá
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Když jsem loni na sklonku 
zimy uviděla fotografii 

Báry Prášilové, která nafotila 
rusovlasou Heleninu dceru jako 
mořskou pannu sedící u toaletní-
ho stolku na hladině zamrzlého 
rybníka, věděla jsem, že se chci 
o tomhle příběhu dozvědět víc. 
Obálky magazínů ale začaly jásat 
jarními tématy a já pod vlivem 
dalších vjemů na tu malou moř-
skou vílu zapomněla. Myšlenka 
na ni se ale vynořila v pravý čas 
a já se rozhodla Helenu konečně 
poznat osobně. Zrovna připravo-
vala na letošní Designblok svůj 
první kus nábytku pro muže a já 
měla možnost mezi prvními vidět 
oto(wo)man, monumentální 
gauč, či chcete-li, otoman pro 
velké muže. „Oto(wo)man jsem 
navrhla jako velký gauč pro velké 
muže, s tím vědomím, že je třeba 
udělat gauč vyšší, jako trůn, aby 
se tak muži na Oto(wo)manu i cí-
tili, jako velcí a důstojní. Protože 
čím větší budou muži, tím větší 
se budeme cítit i my ženy. Proto 
musíme své muže podpořit – to 
jsou ty Zlaté ženy nesoucí gauč… 
Apropó, který muž doma nechce 
Zlatou ženu? Nebo rovnou dvě?“ 
vysvětluje Helena s úsměvem.

K navrhování nábytku se Helena 
dostala ve chvíli, kdy potřebo-
vala pro svého klienta pohovku 

a žádná se jí nezdála dostateč-
ně zajímavá do prostoru, který 
vytvořila. Transformace z archi-
tektky do designérky byla tedy 
naprosto přirozeným procesem. 
Na gaučík Momo, který vznikl 
ve spolupráci s Polstrin design, 
pak navázala velmi ženská linie 
nábytku a doplňků do interiéru 
s poetickými názvy. Její pohovka 
Lola si dokonce zahrála v mém 
dětském pořadu a multifunkční 
Makronky se staly jedním z hlav-
ních aktérů fashion story. 

Největší hvězdou však pro mne 
doposud zůstává ložnice Audrey, 
která skutečně fyzicky stála na 
tajícím ledu rybníka, zatímco si 
zkřehlá mořská panna mnula 
ploutve.   

www.helenadarbujanova.cz

V dámském 
budoáru

Tvorbu architektky a designérky Heleny 
Dařbujánové sleduji už od té doby, co před 

šesti lety představila na Designbloku gaučík 
Momo a stala se objevem roku. Po sérii 

nábytku do dámského budoáru letos dopřála 
mužům Oto(wo)man.  

Degustace designu 
Ligne Roset

Součástí piazzetty Florentina se od podzimu stal showroom francouzského designového nábytku 
a interiérových doplňků Ligne Roset. Současní majitelé si tímto projektem splnili svůj dlouholetý sen 

a vytvořili prostor, který výrazně překračuje strohý účel nákupu. Místo, kam se chodí za zážitkem. 

Designová značka Ligne Ro-
set byla založena před sto 

padesáti lety jako rodinná fran-
couzská firma. Neomezuje se na 
spolupráci výhradně s francouz-
skými designéry, naopak, klíčo-
vou roli pro ni hraje navazování 
partnerství s výraznými návrháři 
z celého světa. Dokonce mezi ně 
patří také české studio Dechem, 
které pro Ligne Roset vytvořilo 
barevné spektrum víceúčelo-
vých váz – Bandaska. 

Víceúčelovost, to je jeden z vý-
razů, který příhodně specifikuje 
portfolio francouzské společnos-
ti, a také jedna z charakteristik, 
se kterou firma na trhu zaujme. 
Stejně tak jako fakt, že téměř 
vše, co si pro zařízení interiéru 
potřebujete pořídit, u ní najdete 

pod jednou střechou. Můžete 
se tak stát sami svým vlastním 
bytovým designérem a rozehrát 
hru co do mixování barev a tvarů 
pohovek, stolů, polic a zároveň 
mít jistotu, že neuděláte chybu. 
Všechny kusy pocházejí z jedné 
továrny, všechny látky, barvy 
a materiály mají stejný styl, takže 
vy vlastně jen mícháte a pro-
pojujete podle toho, co se vám 
líbí a co umožňuje váš byt nebo 
kancelář. 

V pražské pobočce, která má 
v Česku exkluzivní zastoupe-
ní, naleznete na ploše 250 m2 
průřez veškeré základní tvorby 
Ligne Roset. Samozřejmě v ní 
nechybí vlajkové produkty, jako 
je například pohovka Togo, kte-
rá se zrodila v roce 1973 a od té 

doby si jejího „obláčkového“ po-
hodlí užívá více než 1,3 milionů 
majitelů po celém světě. Stejně 
tak ve vzdušném showroomu 
najdete elegantní a hravou po-
hovku Ploum nebo multifunkční 
Multy, která účelově zkrášlí 
menší pokoje nebo pracovny. 
Navíc si lze vybírat z více než tří 
set možností barev. 

Navzdory tomu, že designéři 
pocházejí z různých koutů světa, 
spojuje jejich tvorbu hlavní myš-
lenka Ligne Roset. Je to důraz na 
užitek, styl, pohodlí a zachování 
francouzské elegance. Nesmí 
dojít k tomu, že by krása produk-
tu pohltila jeho praktičnost. 

Nebuďte překvapení, když 
by vám náhodou při návštěvě 

proskleného showroomu do 
kroku zněly šansony nebo jazz, 
zrovna jste se totiž trefili do 
„degustace zvuku“ z noblesních 
gramofonů, do kterých se mů-
žete velmi snadno zaposlouchat 
a ještě snadněji zakoukat. Každý 
návštěvník dostane – dle slov 
majitelů – nejen skvělý servis 
a poradenství, ale hlavně se 
stane součástí prostoru, který je 
vytvořen za účelem zážitku. Plá-
nuje se zde konání pravidelných 
akcí s živou hudbou, vinných 
a jiných degustací, které místu 
vdechnou to, co si designové 
kousky od Ligne Roset zaslouží 
nejvíce, vaše příběhy.

Ligne Roset 
Tel. +420 281 912 186 
www.ligne-roset.cz

text: Barbora Vojtová
text: Kateřina Černá



FooD  76  tÉMa FloRentInUM FloRentInUM

Ř íká se, že nejdůležitější 
věci jsou v životě zadarmo, 

ale… jak pro koho a jak kde. 
Rozhodně ne v subsaharské 
Africe. Možná bychom vůči 
těmto esenciálním a „životadár-
ným“ zdrojům měli být vděč-
nější a bdělejší. Bylo by smutné 
uvědomit si jejich hodnotu až 
poté, kdy o ně přijdeme. Na 
téma voda poslední dobou 
v Česku zaznívá čím dál tím 
víc debat nejen v souvislosti 
se zpoplatněním kohoutkové 
vody v pohostinství, vysycháním 
vodních zdrojů, zadržováním 
vody v krajině, ale i například 
s vybudováním vodních kapacit 
v místech, kde to tamní obyva-
telé bez pomoci jiných  
nezvládnou. 

„Pomoc, radost a dárek.“ To jsou 
tři slova, kterými charakterizuje 
Vendula Valentová, ředitelka 
Nadačního fondu Veolia, projekt 
Voda pro Afriku. Ten odstartoval 
11. listopadu a potrvá do Vánoc. 
Letos probíhá již 8. ročník akce, 
v rámci které se každoročně 
rozběhne celý řetězec pomoci 
počínaje zapojením sociálních 
firem v tuzemsku s vyústěním – 
doslova – čisté vody ve vyprahlé 
Etiopii. Díky úspěšné spolupráci 
NF Veolia s Člověkem v tísni tak 
vznikají v subsaharské Africe 
nové vodní vrty a rozvodná síť, 
která umožňuje přístup ke kva-
litnímu zdroji pitné vody. Zcela 
zásadně se tak zlepšují hygie-
nické podmínky tamních lidí. 
Vzhledem k tomu, že ženy a děti 
už nemusí strávit většinu dne 
putováním za vodou, otevírá se 
jim nová dimenze života. Děti 

mají čas na vzdělávání, prostředí 
nabízí rozvoj nových podnika-
telských projektů a s tím i tolik 
potřebných pracovních míst, 
což pomalu zlepšuje ekonomic-
kou situaci regionu. 

Jak benefiční akce Voda pro Af-
riku probíhá a jaký má dopad? 
O tom jsme si povídali právě 
s Vendulou Valentovou z NF 
Veolia.

Jaký je příběh projektu Voda 
pro Afriku? Jak a na základě 
čeho se zrodil?
Nápad vznikl v momentě, kdy 
Veolia měla k dispozici první 
sérii designových karaf. Chtěli 
jsme je dostat mezi lidi a záro-
veň ukázat, že automatický pří-
stup k pitné vodě není ve všech 
koutech světa samozřejmostí. 

Jedná se v prvé řadě o bene-
fiční prodej, co si lidé mohou 
zakoupit?

Prodáváme dárkové předměty 
s motivem Voda pro Afriku, kte-
rý se každoročně mění. V letošní 
nabídce najdete novou desig-
novou karafu na vodu. Vzešla 
jako vítězný návrh ze soutěže, 
kterou uspořádala Veolia mezi 
studenty Ateliéru skla pražské 
UMPRUM pod vedením Ronyho 
Plesla. Jde o ručně foukané křiš-
ťálové sklo ze sklárny Květná na 
Moravě. Dále si můžete zakou-
pit porcelánové hrnečky z tra-
diční porcelánky Thun a africký 
bio čaj Rooibos. Koupí před-
mětu přispívá kupující 20–24 % 
z ceny do veřejné sbírky našeho 
nadačního fondu. Zbylá část je 
na účet sbírky vložena jako dar 
nadačního fondu a celý výtěžek 
poté putuje Člověku v tísni.

Proč si myslíte, že by Češi 
měli přispět na vodu v Afri-
ce? Určitě se dostáváte do 
situace, kdy vám lidé říkají, že 
věnují peníze raději na nějaký 

dobročinný projekt v ČR, není 
tomu tak?
Voda pro Afriku je  postavena 
na principu vícenásobné pomo-
ci, tzn. že v ní najdete prvky po-
moci v celé síti přípravy a spolu-
práce na projektu. Charitativní 
prodej probíhá přes nadační 
e-shop www.vodaproafriku.
cz. Zboží v něm prodané balí 
a pro distribuci připravují klienti 
pražské Společnosti POHO-
DA – společnost pro normální 
život lidí s postižením. NF poté 
věnuje organizaci dar na rozvoj 
služeb či z lepšení prostředí pro 
klienty. Nakoupit předměty je 
možné také u našich partnerů, 
mezi které patří šiřitelé fair trade 
a chráněné provozy. Zkrátka 
snažíme se o to, abychom po-
mohli co nejširšímu okruhu lidí 
nejen v Africe, ale i u nás.

Co si od letošního ročníku 
slibujete? 
Držíme si palce, abychom s no-
vými předměty obstáli a výtěžek 
sbírky byl minimálně stejný 
jako v loňském roce, kdy jsme 
Člověku v tísni darovali 770 
tisíc korun. Jednou z linek celé 
kampaně je také naše snaha 
připomínat lidem, že přístup ke 
kvalitní pitné vodě je v mnoha 
zemích světa stále vzácností. 
Jde o to, abychom si všichni 
vody více vážili.

Co vám osobně přijde na  
projektu Voda pro Afriku  
nejúžasnější? 
Pozitivní energie a nadšení lidí, 
kteří na projektu spolupracují. 
Věřím, že je z toho cítit.

Osmá Voda pro Afriku
Jsme zvyklí, že voda je pro nás naprostou samozřejmostí. Ráno si opláchneme obličej, uvaříme čaj, 
přes den si kdekoli napustíme pitnou vodu, večer v ní vaříme a před spaním se osprchujeme. Co by 
na tom asi tak mělo být divné, že? Možná právě ta samozřejmost, se kterou k vodě přistupujeme. 

text: Barbora Vojtová

Martina Ducháčka jsem 
měla příležitost poznat 

před dvěma lety, kdy vznikal 
pro Noviny a Novinky první 
text o Freshbedýnkách. Tenkrát 
mne nadchl nejen svým přístu-
pem k byznysu s biopotravina-
mi, ale především způsobem, 
jakým se snaží podporovat 
projekty zaměřené na zdravé 
jídlo a rozumné zacházení s po-
travinami. Měla jsem příležitost 
prohlédnout si unikátní sklad, 
ochutnat novinky ze sortimen-
tu Freshbedýnek a brzy na to 
jsem rozšířila řady pravidelných 
zákazníků.   

Příběhy Martina Ducháčka 
i Petra Borkovce jsou si v ně-
čem velmi podobné. Oba se 
stali klíčovými lidmi ve zná-
mých finančních skupinách 
a kromě toho se snaží vytvářet 
v Čechách lepší podmínky 
pro trh s kvalitními potravina-
mi. Osobně jsem vyzkoušela 
většinu prodejen s farmářskými 
potravinami a sledovala nejen 
spojení projektu MY FOOD se 
Sklizenem, ale i následné připo-

jení dalšího farmářského pro-
dejce sítě Náš grunt. Další částí 
skládačky, která ve Sklizenu 
chyběla, byla kvalitní zelenina 
a ovoce. Proto je fúze společ-
nosti Sklizeno a Freshbedýnek 
logickým krokem, který podle 
slov Petra Borkovce povede 
k větší efektivitě a lepší finanční 
dostupnosti farmářských pro-
duktů pro zákazníky. 

„U ovoce a zeleniny se ta kvalita 
hůře definuje než například 
u masa. Proto jsme došli 
k závěru, že v tomto segmentu 
kvalitní a kontrolovaná zname-
ná pouze bio,“ vysvětluje Petr 
Borkovec, který je ředitelem 
Sklizena a začlenění Freshbedý-
nek považuje za další důležitý 
strategický krok. 

Zajímalo mne, jak se změní fun-
gování a co to bude znamenat 
pro běžného zákazníka, jako 
jsem já. 

„Prakticky dojde postupně 
k propojení webů a časem rozdíl 
poznáte už jen v lepší koncové 

ceně, protože věříme, že každý 
má mít šanci kvalitně jíst. Dlou-
hodobě se snažíme vybudovat 
společnost, která změní trh tak, 
aby podnikání bylo smysluplné 
a úspěšné pro všechny strany. 
Pro výrobce, prodejce i zákazní-
ky,“ vypráví Martin.   

„Když budeme větší, budeme 
i efektivnější, což pomůže k na-
šemu největšímu společnému 
cíli – dostat k lidem dostupnější 
kvalitní potraviny,“ dodává Petr 
Borkovec.

www.sklizeno.cz

ČERSTVĚ SKLIZENO
S Martinem Ducháčkem a Petrem Borkovcem jsme se setkali v nové prodejně 

Sklizeno na Chodově a bylo mi jasné, že spojení těchto dvou jmen nejspíš 
přinese něco nového na český trh s kvalitními potravinami. 

text: Kateřina Černá
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Tuane, jaké všechny po-
bočky už v Praze máte? 

Působíme už celkem na šesti 
místech. Naše veganská bistro 
najdete v Praze 1 v Domě Černá 
labuť a v OC Quadrio. V Praze 4 
si můžete vegansky pochutnat 
v naší pobočce Budějovická, 
v Praze 5 vystoupejte do 
posledního patra OC Nový 
Smíchov. Máme také pobočku 
na Letné.

Vaši první pobočkou však 
bylo bistro v Jugoslávské 
ulici? To stále funguje?
Ano. Během listopadu a prosin-
ce dojde k přestěhování v rámci  
Jugoslávské ulice o cca 400 metrů  
dál do úplně nových prostor. 
Důvodem je lepší komfort pro 
zákazníky i pro personál. Je 
to vlastně stejný případ jako 
s Černou labutí. Původně jsme 
působili tady kousek za rohem, 
ale až díky změně lokality jsme 
pocítili výrazné zvýšení návštěv-
nosti. Byl to rozhodně správný 
krok. Od nového roku chystáme 
navíc novinku! Náš fresh bar 
přemístíme do patra do jídelní 
části a vchod do Černé labutě 
bude zdobit květinářství.

Benjamínkem ve vaší rodině 
Loving Hut je bistro v OC 
Quadrio. 
Ano, je to druhé místo v Praze 1, 
kde nás můžete navštívit. Jsme 
rádi, že tamní food court dopl-
ňujeme o zdravou, veganskou 
alternativu.

Pán sedící naproti jako by 
vypadl z oka známému food 
kritikovi Pavlu Maurerovi. Je 
vám oceňování a hodnocení 

v anketách blízké, nebo to 
pro vás není tak důležité? 
My o to neusilujeme. Podle mě 
vítěz jakékoliv ceny nese velkou 
zodpovědnost a lidé potom 
očekávají ještě víc. Většinou 
pak tato očekávání skončí kriti-
kou. Já si nehraju na nějaký lu-
xus. Ani naši šéfkuchaři neprošli 
věhlasnou hotelovou gastrono-
mií. Děláme, co nás baví, pro 
lidi, kterým naše jídlo chutná. 
Naší cílovou skupinou nejsou 

gurmánští fajnšmekři, ale 
lidi, co se chtějí zdravě najíst. 
Naše motto je, aby se člověk 
za přiměřené ceny najedl co 
nejzdravěji. Aby to byla jejich 
zdravá alternativa k běžnému 
obědovému menu. 

Systém krabičkových diet 
zatím neplánujete?
To zatím neplánujeme. Řek-
nu vám proč. Naše jídlo se 
neohřívá. A jak zajistit lidem 

i teplé večeře bez toho, že by si 
jídlo ohřívali v mikrovlnce? To 
už s jednou uvařeným jídlem 
neděláme. Kvalitní jídlo prostě  
v mikrovlnce zničíte. Celý 
systém by se musel důkladně 
promyslet. Za nápady budeme 
rádi. Výdejen máme dost.

Řídíte šest poboček Loving 
Hutu, dovážíte do ČR exotické 
veganské suroviny a výrobky, 
jste majitelem obchodu World 
Vegan. Stíháte sám relaxovat?
Nemusím každý den čtvrt 
hodiny relaxovat, to už máme 
u nás Vietnamců v krvi. Děláme 
třeba rok v kuse a pak jedeme 
na měsíc na dovolenou. Teď se 
nám narodilo dítě, takže čekám 
odpočinku ještě méně. Musím 
říct, že rodičovství je zatím ná-
ročnější než vést restauraci! 

www.lovinghut.cz

L idé využívali jíl již od dáv-
ných dob k léčebným úče-

lům. Pomáhal jim jak vnitřně, při 
průjmech a trávicích potížích, 
tak ve formě různých obkladů 
a zábalů, při hojení zlomenin, 
povrchových ran, namožených 
svalů nebo při nejrůznějších 
kožních potížích. Také zvířata 
volně žijící v přírodě ho in-
stinktivně vyhledávají. Má totiž 
vysokou schopnost pohlcovat 
nečistoty, detoxikuje a působí 
proti zánětům, dodává tělu 
minerální látky a stopové prvky 

a v podstatě na něj neexistují 
alergické reakce.

Kosmetika Argital je dílem 
italského vědce a antroposo-
fa doktora Giuseppe Ferrara. 
Jakožto vyznavač zdravého 
způsobu života hledal jíl, který by 
měl na organismus co nejpřízni-
vější účinky. Našel jej. Ložisko 
Argital se nachází v čisté, větrem 
ovívané části jižního pobřeží Si-
cílie. Tamní jíl je složen z jílových 
minerálů, jako například smektit, 
illit, chlorit, kaolinit, a obsahuje 

i dvojmocné železo, které mu do-
dává zelenou barvu. Kromě řady 
jiných minerálních látek a stopo-
vých prvků má také vysoký obsah 
křemíku, který podporuje tvorbu 
kolagenu v pokožce. Díky tomuto 
složení má zelený jíl Argital 
vysokou schopnost na sebe vázat 
toxiny, radiaci a volné radikály.

Kosmetická řada Argital zahr-
nuje nejen péči o pleť obličeje, 

pokožku těla, vlasy, zuby, ale 
i hypoalergenní řadu pro zvlášť 
citlivou pleť, speciální přípravky 
na akné a dermatitidy nebo na 
bolavé klouby a svaly. Také má 
Baby řadu pro miminka a pří-
pravky pro zvířata.

A jak se odráží antroposofie na 
tvorbě této jílové kosmetiky? 
V přírodě i ve vesmíru se vše ryt-
micky střídá: den a noc, roční ob-
dobí, fáze Měsíce, příliv a odliv. 
Rytmus udržuje život, řídí paměť, 
vytváří vazby s životodárnými 
silami a propojení mezi živými 
bytostmi, přírodou a vesmírem. 
Dynamizace je přesně stanovený 
postup zahrnující míchání a pro-
třepávání látek. Výchozí suroviny 
se během ní potencují, aktivuje 
se jejich vitální energie a zvyšuje 
se kvalita a účinnost přípravku. 
S dynamizací se setkáváme 
také např. při přípravě homeo-
patických léků. Další metoda, 
citlivá krystalizace, je kvalitativní 
metoda, kterou se stanovuje 
přítomnost vitální síly v kosme-
tickém přípravku. Podrobněji se 
o metodách dočtete na našem 
webu www.novinyanovinky.cz.

Cosmetica Natura,   
Bělohorská 96, Praha 6 
e-shop: www.cosmeticanatura.cz.

Loving Hut slaví 
LéČIVý JíL

Majitele české sítě veganských bister Loving Hut Tuana Dunga si možná v jeho 
domovské pobočce v Černé labuti ani nevšimnete. Působí nenápadně, ale přesto 

nedávno otevřel v Praze už svou šestou pobočku.V tomto vydání jsme se zaměřili na zdravé 
dárky. V prostředí příjemně voňavé prodejny 
Cosmetica Natura v Praze na Břevnově jsme 
se ptali na unikátní kosmetiku ze zeleného 

jílu značky Argital.

SLeVA 10 %
 nA nákUP

Slevový kód: NOV1117

Kód lze uplatnit v prodejně Cosmetica Natura  

a na e-shopu www.cosmeticanatura.cz

Platnost do 30. 4. 2018.

Jíl působí proti stárnutí pokožky, udržuje pleť 
pružnou, pevnou a rozjasněnou, vyrovnává a čistí 

pleť při akné a dermatitidách. Má modelační 
schopnosti, zpevňuje postavu a omezuje celulitidu. 

Zelený jíl má vysokou schopnost pohlcovat 
nečistoty, detoxikuje a působí proti zánětům.

POBOČKY LOVING HUT www.lovinghut.cz

Praha 1   Černá labuť – Na Poříčí 25 
OC Quadrio – Spálená 22

Praha 2  Jugoslávská – Jugoslávská 12, OTEVÍRÁME V PROSINCI!

Praha 4   Budějovická – Budějovická 13

Praha 5  OC Nový Smíchov – Plzeňská 8

Praha 7   Letná – Dukelských hrdinů 18,

text: Milena Rothbauerová a Barbora Pečová

text: Barbora Pečová
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P rodejna sloužící všem, kteří 
hledají bezlepkové potraviny, 

raw stravu, suroviny pro makrobio-
tiku, bio produkty. Samozřejmostí 
je, že u nás nenajdete potraviny či 
drogerii a kosmetiku se syntetický-
mi přídatnými látkami. Díky široké 
proteinové řadě od několika zna-
ček si tu na své přijdou i sportovci, 
nebo ti, kteří potřebují dohnat vše, 
co ve své dietě zanedbali.

„Jsme otevřeni skutečně všem, 
nejen veganům. každý si tu 
může najít to své, hledá-li zdra-
vou alternativu.“

www.worldvegan.cz

Harmonie  
v každém soustě

Zajímá vás zdravé vaření a stravování? Pokud vás nadchla nabídka veganského bistra 
Loving Hut, můžete si připravit zdravá jídla i doma. Že máte intoleranci na některou složku 

potravy? Neholdujete masu? Chcete jíst odlehčeněji? V Černé labuti se vám nabízí svět 
zdravých potravin – vítejte ve World Vegan.

Chlebovník (jackfruit) 
Toto ovoce nejvíc proslavil 
příběh lodi Bounty, která 
převážela semena chlebovníku 
z Tahiti už v roce 1787 a stala se 
předlohou pro mnohé romány 
a později i filmy. Za sezónu 
vyprodukuje až 25 metrů 

vysoký strom chlebovníku 
kolem osmi set plodů, velice 
bohatých na škrob. Jeden 
plod váží podle odrůdy kolem 
10–80kg!! Je pro tělo výborným 
zdrojem energie. Dá se jíst 
přímo za syrova, ale nejčastěji 
se upravuje vařením a pečením. 
Je bohatý na vlákninu, 
obsahuje také vysoký obsah 
draslíku, vápníku a fosforu. 
A jak chutná? Přece jako chléb, 
ale čerstvě upečený.

V prodejně World Vegan 
máme pro vás mladý zelený 
chlebovník alias jackfruit, 
z Thajska ve variantě olivový 
olej a ve variantě s chilli 
papričkami.

Snídaňová směs 
Připravený, za syrova zpraco-
vaný raw polotovar s příchutí 
Mango–baobab v bio kvalitě 
patří k těm nejosvěžujícím 
snídaním z celé řady Iswari. 
Tato snídaňová směs je nabitá 
vitaminem C a díky kombinaci 
baobabu a lahodného kokoso-
vého cukru je příjemně slad-
kokyselá. Dopřejte si kvalitní 
jídlo, které je rychlé na přípravu 
a navíc skvěle chutná!

Bio čokoláda Gojinger  
Vyzkoušejte raw bio čokoládu 
obohacenou o dvě tradiční 
čínské superfoods: kustovnici 
čínskou neboli goji a zázvor. 
Kombinace těchto dvou plodin 
používaných v tradiční čínské 
medicíně spolu s ekvádorským 
kakaem je sice netradiční, ale 
lahodné spojení. Stejně se 
vydařila celá čoko řada, kterou 
najdete v prodejně World Ve-
gan v Černé labuti.

Co vše se skrývá za znač-
kou Barny’s? 

Barny‘s se v průběhu mnoha let 
stalo označením kvality doplň-
ků stravy. Barny‘s však v sobě 
skrývá mnohem více než jenom 
kvalitní suroviny a profesionální 
farmaceutickou výrobu. Je to 
v první řadě vědecký výzkum, 
který nám pomáhá být mezi 
nejlepšími v oboru. 

Značka Barny's v České repub-
lice, stejně jako jinde ve světě, 
je vnímána jako záruka kvality 
a účinnosti doplňků stravy. 
Jsme natolik přesvědčeni o kva-
litě produktů, že když nebudete 
s našimi výrobky spokojeni, 
vrátíme vám zpět peníze.

Stále se snažíme inovovat 
Výsledkem naší práce jsou 
například zcela nové přírodní 
farmakologické látky, jako je 
patentovaný Celadrin™ nebo 
patentovaná protirakovinová 

látka v přípravku Inocell™. 
V současné době se náš 
výzkum soustředí na účinné 
látky zcela nové generace, kde 
se také uplatní nejmodernější 
technologie (mikronizované 
formy účinných látek a nano-
technologie). Výsledkem bu-
dou doplňky stravy zcela nové 
generace. 

Kanadská značka Alavis 
je výrobce veterinárních 

přípravků – ty na rozdíl od 
jiných doplňků krmiva pro 
psy a kočky musí prokazovat 
účinnost aktivních látek na 
základě klinických studií.

Užít si 
pohyb

Co dělat, když vás nebo vaše zvířecí mazlíčky 
trápí bolesti kloubů? V atriu pražského 

Florentina je otevřená nová prodejna, která je 
zaručeným místem pro úlevu vašich kloubů 

i celého pohybového aparátu.  

„Děláme všechno pro to, abyste byli fit 
a v dobré kondici. Jak s novým životem 

naložíte, necháme už na vás.“

TIP: Staňte se členem Klubu 
Barny’s a Alavis a nakupujte za 

zvýhodněné ceny již od prvního nákupu.

Barny's Lékárenská Aloe  
2+1 ZDARMA! 
Zažívání, detoxikace, imunita. 
Minimálně 3x silnější než běžně 
prodávaná Aloe vera. 

Barny's Triple Blend 
Ještě obsažnější a ještě silnější 
produkt pro vaše klouby. 
Pětihvězdičkový produkt pro 
klouby ve spolupráci s Alavis 
(přípravky pro klouby a chru-
pavky koní).

ALAVIS Relax  
je přírodní veterinární přípra-
vek pro psy a kočky na zklid-
nění při stresu a stresových 
situacích, který účinně zklidňu-
je bez jakýchkoliv vedlejších 
účinků na chování nebo na 
zdraví zvířete. 

ALAVIS 5 MInI  
je novinka mezi kloubními 
přípravky značky ALAVIS. Je 
inovací nejprodávanější kloubní 
výživy u nás ALAVIS 5 a je určená 
speciálně pro psy malých plemen 
a kočky. Vhodné pro preventivní 
podávání i při kloubních obtížích. 

nová firemní prodejna Barny’s – Alavis:
Florentinum – atrium, na Florenci 15, Praha 1, Po–Pá 9.00–19.00
www.barnys.cz     www.alavis.cz     tel. 800 900 077

TIP: ReCePT  
nA ZDRAVOU SníDAnI

•  4 velké polévkové lžíce  
(cca 60 g)

•  rostlinné mléko nebo voda

•  ovoce 

•  sladidlo (agávový sirup, 
kokosový cukr)

Snídaňovou mango-
baobabovou směs zalijte 
teplým (do 42 °C) rostlinným 
mlékem, nebo vodou. 
Zamíchejte a za 2 minuty 
přidejte plátky čerstvého 
banánu nebo jablka. Podle 
chuti doslaďte.

text: Mirek Jandáček a Barbora Pečová   foto: Atelier Dokument – Barbora Faiglová a Martin Siebert text: Luděk Gala a Barbora Pečová
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Trendy 
optika

„Mám až dnes z toho celého vývoje pocit, že 
neexistuje v optice problém, který by se nedal 

vyřešit.“ Petra Šimková, brand manažerka 
společnosti OpticLab, nám prozradila, jak rychle 

a dynamicky se odvětví korekce zraku vyvíjí.

Č ím se podle vás pozná 
dobrá optika? 

V první řadě doporučuju 
naslouchat referencím vašich 
známých a blízkých, jak 
byli spokojeni s přístupem 
a profesionalitou. Za nás jsou 
určitě pozitivní reference 
největší motivací. Zavedli 
jsme například službu, že 
každému našemu zákazníkovi 
poskytneme 50 % částky na 
nové brýle, pokud se mu brýle, 
které si u nás za poslední 
půlrok nakoupil, zničily či 
poškodily. Sami se řadíme do 
kategorie „business optika“, 
tedy špičkový servis – nároční 
klienti – top produkty v oboru. 

Čím se odlišujete  
od ostatních optik? 
Umíme obsloužit časově 
náročné klienty. Nespokojíme 
se s lacinou produkcí po pár 
kusech. Odebíráme prověřené 
značky a od každé minimálně 
třicet kusů, protože chceme 
zaručit pestrou nabídku. Z čeho 
máme radost, je fakt, že jsme 
se stali prémiovým prodejcem 
značky Ray-Ban, takže u nás 
můžete získat poslední novinky 
ještě zatepla. Například si už 
nemusíte kupovat obroučky 
a vkládat zatemňující skla proti 
slunci od jiného výrobce. Firma 
Ray-Ban, historicky nejstarší vý-
robce slunečních brýlí, už nabízí 

svá vlastní dioptrická skla. Takže 
nikdo nepozná, že právě máte 
dioptrické sluneční brýle! 

Jaké možností se dnes nabí-
zejí těm, kteří chtějí sporto-
vat a z nějakého důvodu jim 
nevyhovují kontaktní čočky?
V těchto případech jednoznač-
ně doporučujeme produkty 
značky Oakley – vyrábějí spor-
tovní obroučky s dioptrickou 
výplní, vhodné na kolo, běh, 
míčové hry… Dokonce se dnes 
dělají i lyžařské a plavecké brýle 
s dioptrickou vložkou – vše si 
můžete u nás objednat. 

Uvolnit svalové napětí je 
základ pro zlepšení zraku. 
existuje produkt, který na 
tomto principu pracuje?
Ano. Pokud nosíte čočky, víte, 
že je změna, když si najednou 
nasadíte brýle, a naopak. Firma 
Zeiss pod názvem EnergizeMe 
vyvinula nový produkt brý-
lových čoček, který má za cíl 
právě zjemňovat přechod mezi 
brýlemi a kontaktními čočka-
mi a tím uvolňovat vznikající 
napětí.

Pokud má člověk hodně 
dioptrií, stojí ho tenčená skla 
někdy až třikrát více než ob-
ruba. Platí to stále?
Určitě ne. I mezi tenčenými 
plastovými skly je dnes v nabíd-
ce tzv. economy řada, kdy vás 
nejtenčí index lomu 1,74 vyjde 
na cca 70 eur. Přijďte do Floren-
tina – zjistíte, že spousta mýtů 
už neplatí, a navíc si pochutnáte 
na výborné kávě.

Přijďte vyzkoušet značky Lindberg,  
Elie Saab, Céline, Cartier, Chrome Hearts, 
Linda Farrow, Gucci, Fendi, Dior, Persol, 

Oliver Peoples, Oakley, Ray-Ban.

prodejny

Praha 1 • Florentinum 
Na Florenci 15

Praha 1 • Four Seasons 
Veleslavínova 2a

Praha 2 
Masarykovo nábřeží 2

Brno 
Poštovská 3

Bratislava 
Nám. SNP 19

Budapest 
Bajcsy-Zsilinszky út 19/A

Web a e-shop 
opticlab.cz

text: Barbora Pečová

SLeVA 11 %
  

na nákup v OpticLab Florentinum

Na Florenci 2116/15, Praha 1

Sleva platí do 31.12.2017.  

Sleva se nesčítá s ostatními akcemi.

Prom
okód:  

Noviny&Novinky

P rozraďte mi, jak přišel do 
vašeho bohatého pod-

nikatelského života butik 
s polskou módou? 
Moje žena, Halina Wronka 
Mlynkova, je úspěšnou polskou 
zpěvačkou. Přestěhovala se za 
mnou z Varšavy do Prahy před 
rokem. Do Polska samozřejmě 
stále jezdí koncertovat, ale záro-
veň začala přemýšlet o tom, co 
dělat tady. A móda se k nám do 
života dostala přirozeně. Hala si 
v poslední době na vystoupení 
v Polsku navrhovala většinu šatů 
sama, dokonce si něco i ušila. 
Povídám ji: „Móda tě velmi baví, 
pořád sleduješ nové trendy. Co 
kdybys začala navrhovat něco 
i pro ostatní, nejen pro sebe?” 
Zaujalo ji to. Nápad to nebyl 
špatný, tak jsme hledali cestu, 
která zajistí k její značce základ-
ní obrat. A najednou se uvolnil 
prostor tady v Paláci Koruna, 
kde už sídlí moje další firmy 
včetně prodejny Bontonland.

Co nakonec tvoří váš základní 
prodej? Jaká značka vyhrála?
Oslovili jsme velmi známého 
polského módního návrháře 
Roberta Kupisze, zda by ne-

chtěl, abychom ho tady v Praze 
zastupovali. Další oslovenou 
firmou byla firma Kazar, která 
vyrábí velmi elegantní obuv, 
kabelky a kožené doplňky. 
Vybrali jsme si ještě společnost 
Mokobelle a od ní zde máme  
nádherné jemné šperky. 

Otevření butiku Vana1 jste 
zahájili módní přehlídkou pří-
mo v pasáži Paláce koruna. 
Ano, ale pasáž je nádherná, tak 
to fungovalo bezvadně. Dokon-
ce nám toto místo dalo i název. 
VaNa1 znamená Václavské 
náměstí č.1. Přehlídku modero-

vala Iva Kubelková, přišly krásné 
ženy jako Pavlína Němcová či 
Aneta Vignerová a Leoš Mareš 
se objevil na přehlídkovém 
mole!

A čím jsou výjimečné modely 
Roberta kupisze, že vás oslo-
vil právě on?
Je to casual streetová móda, 
kterou si můžou dovolit jak mla-
dí, tak starší. Modely jsou unisex 
a musím říct, že prvotřídní 
kvality. Nechává si svou značku 
šít ve Španělsku, Portugalsku 
a Polsku. Látky jsou velmi kvalit-
ní, takže se opravdu nestane, že 

se vám po prvním praní mikina 
srazí nebo vybledne. Oblečení 
je velmi pohodlné jak na schůz-
ky, tak na nákupy a běhání po 
městě. Navíc Robert má skvělý 
management. Dokonce pokud 
není nějaký model právě ve vaší 
velikosti, pošleme požadavek 
a do čtrnácti dnů máte model 
u nás v butiku.

Vraťme se ještě k vlastní mód-
ní tvorbě vaší ženy. Co teď 
můžeme na prodejně pod její 
značkou Vana1 najít?
Začala teď s kolekcí svetrů 
s prodlouženou délkou. Jsou 
velmi pohodlné a při tom ele-
gantní. Samozřejmě pro zimní 
sezónu připravila i šály a čepice. 
Chystáme se taky na plesovou 
sezónu.

Celý rozhovor najdete na  
www.novinyanovinky.cz

VaNa1 – casual butik 
Při vstupu do butiku VaNa1 se na mne usmívá sympatická mladá žena. Málokdo ze zákazníků tuší, že 

se jedná o jednu z nejúspěšnějších polských zpěvaček Halinu Wronka Mlynkovou. Povídala jsem si 
s jejím mužem a spolumajitelem butiku, známým producentem a hudebníkem Leškem Wronkou.

Palác Koruna - unikátní  palác v srdci Prahy
Jedinečný Palác Koruna na top adrese Václavské náměstí 1 je významné dílo české architektury, ale také příjemné místo pro 
návštěvu restaurací, klidné nákupy a pohodlné ubytování. A může být rovněž prestižní adresou pro Vaši kancelář. Vítejte.

www.koruna-palace.cz, Václavské náměstí 1, Praha 1

VaNa1
Palác Koruna  

i n s t a g r a m  

@ v a n a 1 s t o r e 

f b  @ V a N a 1

text: Barbora Pečová
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JARNÍ ÁJURVÉDSKÁ VEČEŘE S PŘEDNÁŠKOU

Pondělí 16. 4. od 17 hodin v Černé labuti
Prevence z pohledu lékaře a léčitele:
Dr. Barbara Miller
lékařka celostní medicíny v Berlíně

 Ing. Jana Matoušová 
specialistka na biorezonanci

 Dům Černá labuť, 8. patro, 
Na Poříčí 25, Praha 1

Vice info: www.ayurvedicbreakfast.cz

Jako když mávneme proutkem, bude před námi stát 
konec roku. Turbulentní rok, který s sebou přinesl 
hodně změn a přehodnocení. V jednom se ale bude 
přelom zaručeně opakovat. To nejdůležitější, co si lidé 
do nového roku opět popřejí, bude zdraví. Zřídka se 
ptáme, proč vlastně chceme zůstat nebo se stát zdra-
vými? Chceme se vyhnout nepříjemným pocitům, jako 
je bolest? Nebo chceme být aktivní v plné síle až do 
vysokého věku? Tyto otázky si zřejmě Metuzalém ne-
kladl. Stal se ve svém věku 187 let poprvé otcem, poté 
zplodil ještě hodně dětí a měl se podle Bible dožít 969 
let. Po něm přišla velká potopa a potom už se věk začal 
hodně snižovat. Dnes dosahuje průměrně v EU „pou-
hých“ 81,6 let. Přičemž všechny země východní Evropy 
zabírají až druhou polovinu příčky. Ale dlouhověkost 
se bude i nadále prodlužovat a s tím bude stále více 
přibývat lidí, kteří nestráví konec života doma.

Také v roce 2018 bude na našich přednáškách v rám-
ci Ájurvédské večeře téma ZDRAVÍ napsáno velkým 
písmem. Nikdo z nás přece nechce poznat na vlastním 
těle přísloví: Lidé ocení zdraví nejvíce tehdy, když ho 
ztratí.

Prevence je něco, co u nás lidé hodně podceňují. Vět-
šinou se začneme zajímat o své zdraví, až když one-
mocníme. Není to paradox? Proč se o svoje tělo nezají-
máme každý den, zda mu něco nechybí, je odpočinuté, 
potřebuje protáhnout, máme odlehčit stravu? Napří-
klad ájurvedští lékaři ve staré Indii byli placeni pouze 

tehdy, když pacienti byli zdraví. Od nemocného nedo-
stali nic.

Proto jsme pro naše jarní setkání zvolili téma: 
PREVENCE Z POHLEDU LÉKAŘE A LÉČITELE. 
Dr. Barbara Miller z Berlína, doktorka alternativní 
medicíny s atestací chirurga a s diplomem z fyziky, 
absolvovala desítky kurzů a přečetla stovky knih, na 
základě nichž si vytváří vlastní metody. Od ní se do-
zvíme náměty, jak vypadá prevenční medicína z jejího 
celostního pohledu na člověka. 

Ing. Jana Matoušová, specialistka na biorezonanci, 
se s námi podělí o svůj názor na prevenci pomocí pří-
stroje Bicom Optima 2000. Ten umí změřit, zda funguje 
správná komunikace a výměna informací mezi buňka-
mi. Bez ní život zdravý není…

Večer budou opět doplňovat ájurvédské gurmánské 
dobroty našeho šéfkuchaře Garyho Wrighta a jeho 
speciálním hostem bude Avihai Hadida z restaurace 
SaSaZu a jeho šéfkuchař. Těšme se na setkání plné chu-
ťových i smyslových zážitků!

Ájurvéda je však mnohem více než čistě zdravotní 
věda a lékařství; je také návodem k úspěchu, radosti, 
síle a poznání sama sebe. A právě tyto kvality vám pře-
jeme do nového roku!

PRVNÍ ČESKÝ ÁJURVÉDSKÝPRVNÍ ČESKÝ ÁJURVÉDSKÝPRVNÍ ČESKÝ ÁJURVÉDSKÝ

O rakouském resortu Sonnhof poblíž 
Innsbrucku se ví, že se díky své kvalitě 
a přístupu k ájurvédě vyhoupl vedle 
renomovaných resortů z Indie, Indonésie, 
Nikaraguy, Kambodže a Seychel mezi 
světovou špičku. 

PERLA UPROSTŘED
RAKOUSKÝCH ALP
Sonnhof European Ayurveda

To bylo i impulzem pro vznik značky Evropská ájur-
véda©, která tuto vědu harmonicky integruje do ev-
ropské kultury. „Moje dcery i já ájurvédu neprodává-
me, ale opravdu podle jejích principů také žijeme, a to 
host vnímá, přesně tak, jak si to přála má žena Brigit-
ta, která bohužel před pěti lety zemřela. Její vize však 
díky celému našemu týmu žijí nadále,“ říká majitel 
Johann Mauracher.

Už možná víte, že pančakarma je soubor metod, které 
očišťují tělo, mysl i emoce. Můžete zvolit týdenní, čtrnác-
tidenní nebo třítýdenní pobyt. Jak probíhá detox v praxi? 
Nejprve pocítíte velkou očistu, zejména tělo: k snídani se 
podává teplé přepuštěné máslo s bylinkami, v poledne 
následuje oběd o třech zdravých chodech a večer jen 
a pouze, ale zato lahodná, zeleninová polévka. 

Celý článek najdete na www.ayurvedicbreakfast.cz.

Na stole nechybí ájurvédské koření – pro každý typ osob-
nosti jiný druh.

Před každým jídlem se podává malá sklenička speciál-
ního čaje se třinácti různými bylinkami, který má pod-
pořit zažívání. Stejně tak je hostům k dispozici pro každý 
typ jiný čaj na pokojích i v prostorném wellness. 

PANČAKARMA – nabídka
DER KLASSIKER

10 noclehů, devítidenní kúra, 
8 procedur podle anamnézy,
bylinkové kapsle 

Konzultace, pulzní analýza, 
poradenství, pohovor s lékařem

Jóga a meditace, volný vstup 
do ájurvédského centra

Strava v ceně pokoje

Cena 2356 € + cena za zvolený pokoj

Vlastní statek Lindhof 
s farmářskou zeleninou 

a bylinkami. 
Ájurvédský šéfkuchař 

dostává ze statku
i kuřata a jehněčí. 

novinka

Hinterthiersee 16
6335 Thiersee, Tirol, Austria
info@sonnhof-ayurveda.at
+43 5376 5502 
www.sonnhof-ayurveda.at

Text: redakce NN

Ájurvédou 
opravdu žijeme
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Celý článek najdete na www.ayurvedicbreakfast.cz.

Proč vařit podle ájurvédy?

Tento starodávný způsob přípravy jídla začíná navo-
zením vnitřního klidu člověka, který pokrm připravuje. 
Podstatnou roli hraje také člověk, pro kterého se jídlo 
dělá. Pocity a energie, které při vaření máme, se totiž 
promítají do výsledné chuti a celkové hodnoty jídla. Vel-
ká pozornost je věnována samotné přípravě a výběru 
správných kombinací — nejlépe lokálních a sezonních 
bioproduktů a koření. Respektování těchto základních 
principů vede k uspokojení všech šesti chutí. Díky tomu 
dodáme tělu požadovanou rovnováhu. 

ÚVOD DO ÁJURVÉDSKÉ
KUCHYNĚ
Text: Gary Wright, Barbora Vojtová

Foto: Filip Jagrik

ÁJURVÉDSKÉ MARMA MASÁŽE 
A JEMNÁ JÓGA 

Ponořte se do léčivého klidu a nechte 
své tělo i myšlenky na chvíli zpomalit při 
relaxační masáži či při soukromé
či skupinové lekci jógy. 

BARBORA PEČOVÁ,
Rezervace: bpecova@gmail.com, Tel.: 774 955 798

KURZ VAŘENÍ

ÚVOD DO ÁJURVÉDSKÉ KUCHYNĚ 
GARY WRIGHT V LABORATORIU

Level I.
3 ⁄ 5 ⁄ 2018  16.30—20.30  

Level II.
24 ⁄ 5 ⁄ 2018  16.30—20.30  

Laboratorio, škola vaření Riccarda Lucqueho, je bránou do světa 
kuchařského umění a  okouzlujících ingrediencí. Veškeré kurzy jsou 
připraveny pro milovníky vaření a dobrého jídla bez ohledu na pokro-

čilost jejich kuchařských schopností.

Gary Wright, Angličan působící u nás, je zakladatelem první ájurvéd-
ské restaurace a cateringu v Česku. Uzdravující principy ájurvédy ob-
jevil během svých pravidelných cest po Indii. Na jedné z nich je i nyní. 
Vrací se z ní těsně před kuchařskými kurzy, takže přiveze zcela novou 

inspiraci, poznatky a zážitky, o které se s vámi rád podělí.

Menu — Level I

Aperitiv – Al Jeera
Předkrm – Krekry dosa s rebarborovo–zázvorovým 
čatní
Polévka – Chřestová polévka se žlutým mungem
Hlavní jídlo – Masala z nových brambor servírovaná 
se sambarem a kokosovým čatní, čatní z petržele, 
chilli a koriandru, sezamovou pastou a výhonkovým 
salátem
Desert – Rebarborový krém kulfi 

Menu (neveganské) — Level II

Aperitiv – Tradiční nápoj kerelan 
Starter – Puri s tamarindem a medovým čatní
První chod – Královský dál 
Bonus: výroba ghí a panýru + čapátí workshop

Přihlášky na: laboratorio.lacollezione.cz

RECEPT - INDICKÁ SAMBARA

NOVINY&NOVINKY VÁS ZVOU 
NA FESTIVAL EVOLUTION

23.—25. března 2018

Výstaviště Praha - Holešovice

www.festivalevolution.czwww.festivalevolution.cz

Už jste někdy slyšeli o biorezonanci? Je to 
metoda, která dokáže výrazně pomoci při 
léčbě jak akutních, tak i chronických nemocí. 

BIOREZONANČNÍ 
METODA V MEDICÍNĚ

Biorezonance chápe člověka jako celek. Člověk není 
tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumový-
mi a emočními projevy. Propojuje v sobě poznatky uni-
verzitní západní medicíny a tradiční čínské medicíny. 
Využívá také moderní technologii a kvantovou fyziku 
k eliminaci příčin onemocnění, které mohou být roz-
prostřeny různě po těle, ale i v psychice.

Jedním z přístrojů, který využívá principů biorezo-
nance, je i německý přístroj Bicom Optima 2000, kte-
rý se používá v západní Evropě v lékařství již více než 
třicet let a přes patnáct let ve veterinární medicíně. 
A stejně jako například homeopatie nebo akupunktura 
patří do oblasti tzv. „komplementární medicíny”.

Text: Ing. Jana Matoušová

Terapeutická metoda, 
která je v harmonii

s přírodou

Konečně nastala doba, kdy chtějí 
všichni lidé pomáhat, konat dobro 
a odpouštět zlé.

DOBRO JE IN 

Text: Tanja Kovač

Rezervace: tanja.kovac@ayurvedabeauty.cz
Tel.: 773 577 761
Ayurveda Beauty, U Nového Suchdola 24
160 00 Praha 6

Kdy jsou všichni empatičtí, rezonují spolu, přitahují se 
a tvoří skupiny dle vibrací. Většina z nás se stará o kar-
mu a čakry, o svůj lymfatický systém. Chodíme na lé-
čitelské kurzy, cvičíme jógu – ať už formou ásan, nebo 
pránajámického dýchání, meditujeme. Zasvěcujeme se 
do všelijakých metod a snažíme se o obohacení ducha, 
o nalezení vnitřního světla.

A jelikož zdravý duch je jen ve zdravém těle, snažíme 
se o obohacení tělesného systému. Proto pijeme chlo-
relu, D3, očkujeme se žábou kambo, čistí nás pijavice 
a ayahuasca. Orientujeme se na informační léky, tedy 
na homeopatika a informačně a energeticky nabité 
bylinky. Odbouráváme přesvědčení předků a společ-
ností nasazené programy, zkoumáme a aplikujeme 
nové. Nekouříme, kontrolujeme, co jíme, klidně spíme 
a realizujeme naše představy. Hledáme smysl. Pracu-
jeme s energiemi, snažíme se je uchopit, zachytit a při-
vlastnit. Říká se, že hustota je nová dimenze, a tudíž 
je energetické tělo to, které bychom měli začít vnímat.

Celý článek najdete na www.ayurvedicbreakfast.cz.

Celý článek najdete na www.ayurvedicbreakfast.cz.

Rezervace: probicom@seznam.cz 
Tel.: +420 608 926 853 

Léčebné lázně Bohdaneč a. s.
Medical Wellness Clinic
Ing. Jana Matoušová
Masarykovo nám. 6

Ayurveda Beauty
Ing. Jana Matoušová
U Nového Suchdola 24
Praha 6
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Reportáž o věhlasném celostním 
lékaři Andreasi Michalsenovi aneb 
i na státní klinice lže léčit přírodně.

Vlastní statek Lindhof 
s farmářskou zeleninou 

a bylinkami. 
Ájurvédský šéfkuchař 

dostává ze statku
i kuřata a jehněčí. 

LÉČENÍ PŘÍRODOU 

Pijavice se nerozhodně plazí po ochotně nabízeném ko-
leni. Měla by se svými drobnými zoubky zakousnout do 
kůže pacientky – a způsobit přírodní zázrak. Látky, které 
pijavice vylučuje při sání, dokážou tlumit bolest při art-
róze či zastavit zánět.

„Možná je jim dnes příliš horko?“ hádá Andreas Mi-
chalsen, profesor klinické přírodní medicíny v berlínské 
Charité a primář nemocnice Immanuel Krankenhaus 
u jezera Kleiner Wannsee, a loví ze sklenice plné pijavek 
lékařských další exemplář. „Tak to s živými tvory chodí,“ 
povzdychne si.

Tak to ostatně chodí i s přírodní medicínou. Je skutečně 
spojena s přírodou a jako taková často vyžaduje trpělivost 
– jak od pacientů, tak od lékařů. Právě trpělivost je to, co by 
si mnoho lidí přálo nalézt v provozu klinik a ambulancí. 
A Andreas Michalsen (56) tam takovou trpělivost vnáší. 
Chce ukázat, že medicínu lze dělat i jinak – s osobním 
přístupem, vlídně a také radostně. Že lékaři vidí celého 
člověka, a nikoli jeho jednotlivé orgány. Že se nezaměřují 
na nemoc, nýbrž na zdraví.

V nemocnici Immanuel Krankenhaus nejsou cítit pou-
ze dezinfekční prostředky, voní zde také čaj a bylinky, 
myrha a kardamom. Vedle lékařů a sester zde pracují 
instruktoři čchi-kung a arteterapeuti, na dveřích jsou 
cedulky jako „Psychosomatická terapeutka“ nebo „Ájur-
védská výživová terapie“. Pacienti se tu mají co nejvíce 
hýbat.

VIDĚT CELÉHO ČLOVĚKA

Začíná se ranní rozcvičkou. Cvičení v parku má pacien-
ty vytáhnout ze strnulosti a úlevových pozic, přitom vše 
probíhá pozitivně a téměř tanečně.

Pak se pacienti vydávají do dalšího dne. Každý má svůj 
rozvrh hodin sestavený na míru se zaměřením na indi-
viduální obtíže. Někdy je na programu skupinové sezení, 
manuální terapie a parafi nová koupel, jindy zase decho-
vá terapie.

Na vizitu nepřicházejí lékaři k lůžku pacientů, nýbrž 
pacienti do ordinace lékaře. Michalsen a jeho kolegové 
naslouchají příběhům pacientů o jejich komplexních ob-
tížích. Klouby zasáhlo revma. Migréna, vysoký tlak, lu-
pénka, cukrovka zatěžují tělo i duši. Většinou se dostaví 

Přírodní medicína 
propaguje sebeléčbu

Text: Bernhard Borgeest

Foto: Benjamin Zibner

více onemocnění najednou. Vedlejší účinky příliš mnoha 
léčiv špatnou situaci ještě zhoršují.

Jedna žena na vizitě říká: „U mě je všechno spojené.“ 
Druhá si stěžuje: „Cítím se jako chycená v kleci svého 
těla.“ Michalsen se ptá na stres a deprese, na spánek 
a zažívání. Společně s kolegy volí z bohatého arzenálu 
přírodní léčby vhodné terapie. Mezi ně patří „vývodné 
postupy“ jako přikládání pijavic nebo znovuobjevené 
techniky pouštění žilou a baňkování. Používají se rost-
linná léčiva.

Prof. Dr. Andreas Michalsen

Heilen mit der Kraft der Natur 
(Lečení silou přírody)

Mé zkušenosti z praxe
a výzkumu
Co opravdu pomáhá
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Doporučujeme

Text: Redakce NN

Proč si vybrat ájurvédskou léčbu v Evropě?
Kromě krátké vzdálenosti z domova, 
známého hotelového standardu a prověřené 
kvality odpadá v evropském resortu doba 
aklimatizace na jiné prostředí.

ÁJURVÉDSKÝ ZÁMEČEK
NA DOSAH RUKY
Ayurveda Parkschlösschen 

Naše tělo si nemusí zvykat ani na časový posun, ani na 
změnu klimatu. Díky tomu je organismus méně zatěžo-
ván a zbývá více času na vlastní terapii. 

Ájurvédský zámeček Parkschlösschen se nachází v Ně-
mecku v malebné krajině v Traben-Trarbachu na řece 
Mosele. Jedná se o jediný hotel v Evropě s pěti hvězdička-
mi zaměřený na péči o zdraví, který funguje komplexně 
a výhradně podle ájurvédské fi losofi e. Každému je zde 
vypracován osobní plán terapie, který vše přizpůsobuje in-
dividuálním potřebám.

Hlavním zaměřením resortu je tradiční očistná a rege-
nerační kúra – pančakarma, neboli královská ájurvéd-
ská terapie. V zámečku však najdete komplexní léčebnou 
nabídku. Těšit se můžete na harmonizující olejové masá-
že, očistné bylinkové parní lázně, jógu, meditaci a vege-
tariánskou ájurvédskou kuchyni na špičkové úrovni. Vše 
je založeno na tisíciletí starých zásadách ájurvédského 
léčebného umění a určeno ke zlepšení zdraví, zvýšení ži-
votní energie a větší radosti ze života. 

Dalším důležitým aspektem, který je v Parkschlössche-
nu prosazován a funguje jako doplněk k detoxikační 
kúře, je zprostředkování ájurvédského životního stylu, 

Ayurveda Parkschlösschen
Wildbadstraße 201
56841 Traben-Trarbach, Německo
ayurveda-parkschloesschen.com 

Pojďte se navrátit do 

své původní vnitřní 

rovnováhy a získejte zpět 

svou vitalitu.

který můžete aplikovat ve svém domově. Každodenně 
se tady konají přednášky odborníků na ájurvédu, jakož 
i osobní tréninky a workshopy vaření. 

Celý článek najdete na www.ayurvedicbreakfast.cz.
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Své osobní tipy na 
berlínské jazzové 
kluby, restaurace 
a oblíbená místa  
nám prozradila  
česká zpěvačka  
žijící v Berlíně  
Martina Bárta.

A-TRAne 
Let’s take the A-trane…
Pokud jste nadšenými milov-
níky jazzu stejně jako já, určitě 
byste při své návštěve berlínské 
metropole neměli vynechat 
legendární jazzový klub A-Trane 
ve čtvrti Charlottenburg. Letos 
na podzim oslavil tento klub již 
25 let své existence. Zakladatel 
a provozovatel této jazzové 
meccy, Sedal Sardan (mj. držitel 
ceny ECHO z r.2013 za dlouho-
dobou podporu jazzové hudby), 
připravil právě k této příležitosti 
mimořádný program. Návštěva 
tohoto klubu je zárukou kvalitní-
ho hudebního zážitku. Koncerty 
začínají většinou ve 21 hodin 
a každou sobotu bývají po 
skončení koncertu jam sessions 
otevřené profesionálním i ama-
terským „jazzmanům“. Pokud 
byste chtěli ještě před koncer-
tem uspokojit své chuťové buň-
ky, vřele bych vám doporučila 
návštěvu restaurace Jazz Café 
(www.jazzcafeberlin.de) v těsné 
blízkosti klubu A-trane. 
Pestalozzistraße 105,  
Berlin-Charlottenburg
BVG: S-Savignyplatz, Bus M49, X34
www.a-trane.de

VAn GOGH 
Piano & Cocktail bar či galerie 
obrazů? 
Tento bar v blízkosti Savigny-
platz (též ve čtvrti Charlotten-
burg) je mým oblíbeným místem 
pro setkání s přáteli na sklenku 
něčeho dobrého. Toto místo mě 
okouzlilo hned při první návště-
vě svou neobyčejnou atmosfé-
rou.  Zdi zdobí repliky obrazů 
nizozemského génia Vinceta van 
Gogha. Kromě krásného pro-
středí, kvalitních drinků a kok-
tejlů připravených profesionál-
ními barmany a velice pozorné 
obsluhy si u Van Gogha můžete 
každý večer vychutnávat live 
piano music. A co tomuto místu 
dodává ještě vice originality, je 
fakt, že za klavírním křídlem sedí 
téměř každý večer sám majitel 
baru pan Kim Weitzendorf, který 
je  velkým milovníkem umění 

a je autorem všech vystavených 
obrazů. V létě bývám pravi-
delným hostem  a občas mám 
během svých návštev možnost si 
za doprovodu pana Weitzendor-
fa zazpívat. Když mám výjimečně 
volný večer, ráda se tu zastavím 
i bez doprovodu a zazpívám si 
jen tak pro radost. Mým oblíbe-
ným drinkem se stal na dopo-
ručení barmana koktejl názvem 
Konsul. Bar je otevřen denně od 
17 do 3 hodin ráno.  
Grolmanstraße 41-43,  
Berlin – Charlottenburg
BVG: S-Savignyplatz, BUS 110, X10, 
109, M19, M29, U1-Uhlandstraße
www.pianobar-vangogh.de

BReL
Berlínský Savignyplatz,  
či pařížský Montmartre?
Francouzská restaurace Brel  
na Savignyplatz patří k mým  

nejoblíbenějším. Kdykoliv za 
mnou přijede rodina či přátelé 
z Prahy, návštěva Brela rozhod-
ně nesmí chybět na programu. 
Každý večer si můžete v této 
příjemné restauraci s autentic-
kým nádechem Francie vychut-
nat živou hudbu.  Repertoár 
sestává převážně ze známých 
francouzských melodií, a tak se 
často přistihnu, že si společně 
s pianistou broukám Ne me 
quitte pas či La vie en rose. 
Mým nejoblíbenějším pokrmem 
je Chévre chaud (gratinovyný 
kozí sýr na salátovém lůžku). 
Obsluha se mě již ani neptá, co 
dobrého si dám k snědku. Výběr 
kvalitních francouzských sýrů 
a vín uspokojí i ty nejnáročnější 
strávníky. Na tomto místě se po-
měrně často setkává celá řada 
berlínských, ale i internacionál-
ních umělců a jejich koncentrace 
bývá nadmíru vysoká zejména 
v čase legendárního filmového 
festivalu Berlinale. Již se mi 
u Brela několikrát poštěstilo 
setkat se se slavným německým 
zpěvákem a kapelníkem světově 
proslulého orchestra Maxem Ra-
abem. Restaurace bývá otevřena 
též na Štědrý večer.
Savignyplatz 1, Berlin-Charlottenburg
BVG: S-Savignyplatz, BUS M49, X34
www.cafebrel.de

BeneDICT
All about breakfast
Toto místo jsem objevila po-
měrně nedávno a něco obdob-
ného postrádám v Praze. Určitě 
to znáte… vracíte se pozdě 
z koncertu, z divadla či nad 
ránem z večírku a přepadne vás 
hlad. Nyní vás mohu uklidnit. 
Problém je vyřešen. Benedict  
je otevřen 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu a kvalita podá-
vaných jídel, nápojů a koktejlů 
je opravdu vysoká a odpovídá 
ceně. Jsem obrovským odpůr-
cem stravování ve fast foodech, 
proto mě náhodný objev 
tohoto místa velmi potěšil. Za 
zmínku též stojí samotný interiér 
a velice příjemná a pozorná 
obsluha. Celkově se prostor 
nese v originálním mladistvém 

duchu. Návštěva této nevšední 
„snídaňárny“ určitě stojí za to  
a to doslova v kteroukoliv denní 
dobu bez výčitek svědomí. 
Uhlandstraße 49,  
Berlin – Charlottenburg
BVG: U2, U3 – Hohenzollernplatz, 
Bus 249
www.benedict-breakfast.de

My Christmas special tip!!!
WeIHnACHTSZAUBeR AM 
GenDARMenMARkT
Ho-ho-ho! Vánoce jsou tady!!!
Vánoce v Berlíně jsou opravdu 
kouzelné. Pokud se rozhodnete 
navštívit Berlín právě v čase 
vánočním, určitě nesmíte 
opomenout návštěvu jednoho 
z nejkrásnějších vánočních trhů 
Weihnachtszauber am Gendar-
menmarkt. Tento rok otevřel 
své brány již 27. listopadu. 
Každý den je pro návštěvníky 
trhu připraven kromě nadmíry 
vybraných pochutin, svařené-
ho vína či jablečného punče, 
originálních ručně vyráběných 
dárků, pestrý kulturní program 
a to přímo před budovou 
berlínského Konzerthausu. Již 
třetím rokem mám možnost se 
podílet na hudebním progra-
mu společně se svými přáteli, 
absolventy Jazz Institutu Berlin 
v rámci projektu Scotch and 
Soda a to v poměrně ne-
všedním obsazení – vibrafon, 

kontrabas & vocal duo. Pokud 
byste se čirou náhodou chtěli 
zastavit a nechtěli si letošní 
vánoční program (s podtitulem 
The Snow must go on) nechat 
ujít, veškeré termíny vystoupení 
naleznete na oficiáním webu 
Weihnachtszauber am Gendar-
menmarkt nebo přímo na webu   
www.scotch-and-soda.de
Gendarmenmarkt 2, Berlin-Mitte
BVG: U2 – Stadtmitte, U6 – Franzö-
sische Straße, Bus 100, 200, TXL 
Staatsoper
www.weihnachtsmarkt-berlin.de   

Mein Berlin – Můj Berlín

Tak si návštěvu Berlína řádně 
užijte a třeba se někde naše 
cesty střetnou. Přeji vám krásné 
Vánoce a úspěšné vykročení 
(tou správnou nohou…) do 
nového roku 2018!
Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2018!

Vaše Martina Bárta
www.martinabarta.com

Sedal Sardan  
& Herbie Hancock  
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P ro cukrářství v Černé labuti 
mám od začátku slabost, 

ovšem v poslední době jsem 
tu doslova štamgastem díky 
rozšíření nabídky. Ráda snídám 
jejich výborný višňový koláč 
z bezlepkové mouky a pokud 
ráno nechci začít vyloženě 
sladce, tak mne nikdy nezklame 
nabídka chlebíčků, které jsou 
připraveny na vícezrném nebo 
bezlepkovém chlebu. Stejně 

jako zákusky a dorty se i chle-
bíčky a sendviče vyrábějí přímo 
na místě, aby byly vždy čerstvé 
a díky použití poctivých surovin 
chutnají jako opravdové do-
mácí jídlo. Slané dobroty tady 
mají navíc velmi svěží, kosmo-
politní styl. Jsou protipólem 
ke klasické cukrařině, která se 
drží starých receptur sahajících 
v některých případech až do 
období první republiky. Quiche 

patří mezi oblíbené lehké obě-
dy a mým favoritem je varianta 
se špenátem, kozím sýrem 
a červenou řepou. Ciabatty, 
bohaté sendviče a bruschetty 
jsou už stálicemi nabídky ma-
lých jídel. 

Pokud ale nemáte cestu kolem 
a čeká vás ve firmě oslava 
nebo pořádáte event, stačí si 
objednat catering na míru.

Snídaně v cukrářství
Moje cukrářství není jen 
o kremrolích a sachru. 
Skvělou snídani nebo 

lehký oběd v kombinaci 
s výbornou kávou či  
skleničkou prosecca 
si můžete dopřát bez 

výčitek svědomí.  

Ať už jdu do cukrářství třeba jen 
na kávu, zmrzlinu, nebo pracov-
ní schůzku, nikdy neminu vitrínu 
s pralinkami, které je možné 
si pořídit kromě klasického 
balení i v dvoupatrové  topolové 
krabičce. 

text: Kateřina Černá

Poté co si Adéla Pollertová 
splnila všechny své baletní 

sny, včetně otevření baletní 
akademie v Praze, si teď plní 
sen další… ten největší, nejkrás-
nější. Čeká miminko. 

Fakt, že se jí narodí po čtyři-
cítce, jí nevadí. Naopak. A jak 

sama říká, svému dítěti bude 
nyní schopná dát daleko více.

„Soustředila jsem se na kariéru, 
připravovala se na budoucnost. 
Nyní je budoucnost mé dítě. 
Nepřemýšlím o tom, jestli to 
bude holčička nebo chlape-
ček, spíš už myslím na to, jak 

se tu budeme spolu procházet 
a ja mu budu vyprávět,“ říká 
s úsměvem Adéla. 

Zatímco já se snažím fotoapará-
tem zachytit její ladné pohyby, 
ona mi mezitím vypráví, co 
pro ni tanec znamená a co se 
snaží předat dál všem těm, co 

se rozhodnou balet vyzkoušet 
v její baletní Akademii. A to 
v jakémkoli věku.  

„Věřím, že tanec je pro každé-
ho. Pro mě je to každodenní 
život. Tanec jako jeden z druhů 
umění by měl dnes patřit ke 
všeobecnému vzdělání, zrovna 
tak jako hra na hudební nástroj. 
Vše z umění nás obohacu-
je. Jsou to zážitky, pro které 
žijeme.

Je to jeden ze způsobů, jak 
vyslovit nevyslovitelné. To, 
co lze vyjádřit tancem, nelze 
vyjádřit jinak. A v tom je každý 
druh umění specifický, nádher-
ný, obohacující. Chci, aby každý 
z hodiny odcházel s pocitem, 
že život díky tanci může být 
krásnější, a že  kromě ladné 
chůze vám přinese do života 
potěšení. Díky němu budete 
blíž hvězdám.“

(Kdyz odcházím, myslím na to, 
co kdysi řekl Harriet Cavalli. 
Že dělat klasický tanec, to je 
jako být matkou – jestliže jste 
to nikdy nedělali, neumíte si 
představit, jak těžké to je.

Tak hodně štětí, Adélo.)

Splněná  
přání

Baletu se Adéla Pollertová 
začala věnovat relativně pozdě, 

ale talent společně s vůlí ji 
vynesly do nejkrásnějších rolí 

v zahraničí i doma v Národním 
divadle, kde byla svého času 

primabalerínou. 

text a foto: Karin Zadrick
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Nechte své starosti dole, 
doporučuje se všem, kteří 

výtahem stoupají do nejvyššího 
patra Černé labutě.  Znějí zde 
proslovy i tóny, voní vybrané 
pokrmy, probíhá řada vzácných 
setkání, významných tiskových 
konferencí, oku lahodí jedinečný 
výhled i pravidelné výtvarné 
expozice. Aktéry naší bilanční 
ankety jsou Jan Kantor (Event) 
a Ondřej Škarka (Art). 

Labuť černá letí na nových 
křídlech již bezmála třicet 
měsíců. Splňuje prostor vaše 
očekávání? 
Jan: Za mě určitě ano, je to 
multifunkční prostor s širokými 
možnostmi využití a krásnou 
atmosférou. 
Ondřej: V zásadě ano, i když se 
nustále snažíme hledat optimální 
rovnováhu mezi složkami Art 
a Event. Jsem rád, že eventům 
se v Galerii daří. Za Art se snažím 
přinášet kvalitní umění, zároveň 
však myslíme na to, aby expo-
zice výstav návštěvníky eventů 
nevylekaly. Zkrátka, aby se u nás 
cítili dobře.    

S aktuálním stavem fungování 
jste spokojeni?
Jan: Rozhodně. Máme plno 
a naši hosté jsou spokojeni, 
takže ideální kombinace. 
Ondřej: Jsem rád, že prostor se 
plní, vážím si velkého zájmu ve-
řejnosti. Galerii se daří dostávat 
se do povědomí právě i díky 
umění, autorské výstavy jsou 
jedním z benefitů, které nám 
pomáhají.

kterou akci z novodobé historie 
vnímáte jako nejvýznamnější? 
Jan: To neumím říci. Každá 
činnost, akce, výstava je důležitá. 
A přesně tak se k tomu snažíme 
přistupovat i profesně.
Ondřej: Aniž bych se chtěl do-
tknout českých autorů, velmi si 
vážím toho, že se nám daří každý 
rok přivézt a prezentovat přední 
britské umělce (Charles Thom-
son, Paul Harvey, Joe Machine).  

Co Galerie Labuť má, co jiný 
prostor v Praze nemá? 
Jan: Všechno. Ducha, terasu, 
servis, jídlo, umění, výhled,  

variabilitu a 1000 dalších věcí!
Ondřej: Nás! To je ta naprosto 
klíčová esence, která dělá prostor 
tím, čím je. Mix tří odlišných a pro-
to skvěle se doplňujících přístupů. 
Honzův je pragmaticky gast-
ronomický, Danušin duchovně 
(a designově) astronomický a můj 
levitující mezi artem a byznysem.
        
Jaká by byla nejlepší pozván-
ka do 8. patra pro všechny, 
kteří tam ještě nebyli?
Jan: Všem, se kterými mám 
schůzku, říkám, přijďte vy za 
mnou. Sem, do Labutě. Z toho 
je to myslím jasné. Dáváme 

do tohoto prostoru každý, co 
umíme nejlépe: Ondřej umění, 
já jídlo a servis. A Danuše, ta je 
zkrátka srdcem a duší 8. patra. 
A to nikde jinde nenajdete.
Ondřej: Pokud jsme v roce 2015 
začínali tím, že dáváme Labuti 
nová křídla, myslím, že nyní již 
docela slušně letí. Takže nej-
stručnější pozvánka je - přijďte 
se s námi proletět.

Jane, jaký nejméně obvyklý 
cateringový požadavek jste 
s týmem řešili?
Nesouvisí to tak úplně s Labutí, 
ale zadání na akci pro 1000 lidí 
za 8000 Kč. A nebyl to vtip!

Ondřeji, na jakou výstavu se 
mohou přiznivci umění těšit 
v nejbližší době?
Poslední letošní výstavou je 
výběr z tvorby současných 
realistických malířů „Vidím to, co 
vidím“, s podtitulem „K realismu 
z různých stran“. Všichni jsou 
srdečně zváni!   

www.cernalabut.cz

Co bylo hlavním impulzem pro 
vznik Art Lines?
Martin: Platforma vznikla z jed-
noznačného nedostatku art con-
sultingu na českém trhu. Fungují 
zde galeristé nebo art dealeři, 
ti se však zabývají primárně tím, 
aby prodali díla umělců, které 
zastupují. Prakticky se tu ale 
nevyskytovala služba, která by 
zastupovala klienta. Zájemce 
o umění, který si chce vybrat 
dílo správně. Tedy tak, aby mělo 
uměleckou kvalitu, aby kore-
spondovalo s jeho zájmy a pro-
storem, ve kterém se pohybuje, 
a mělo jistou investiční hodnotu. 
A to vše za přiměřenou, odpoví-
dající cenu. 
Ondřej: Vycházíme z vlastní 
zkušenosti milovníků a sběratelů 
umění. Při cestách po světě jsme 
vnímali, že tato služba existuje, 
zde nám však chyběla. A ukazuje 
se, že nejen nám.    

 „Linky“, které máte v názvu, 
jsou symbolem vzájemného 
prolínání?
Ondřej: Jedná se o různá 
propojení napříč uměleckou 
komunitou, o linie mezi výtvar-
nými styly, směry či technikami. 
Máme úspěšnou „sochařskou 
linku“ (festival Sculpture Line), 
otevíráme „sklářskou linku“ 

(projekt Glass Line), přicházejí 
za námi odborníci, kurátoři, 
rozvíjíme spolupráci s umělci, 
a to i v mezinárodním kontextu. 
Zabýváme se širokým spektrem 
činností, včetně konzultačních 
a filantropických.  
Martin: Výtvarné umění má 
celou řadu podob. Významným 
tématem je pro nás např. ateli-
érové sklo. To je mimochodem 
zajímavý paradox: Čechy jsou na 
jednu stranu sklářská velmoc, ale 
zároveň málokdo tuší, jaké jsou 
v tomto oboru disciplíny, co vše 
lze se sklem dělat, jaké krásné 
věci u nás vznikají. 

Mění se postoj veřejnosti / 
společnosti k současnému 
umění? 
Martin: Naše země prochází 
ekonomicky šťastným obdo-
bím. Každá taková fáze s sebou 
přináší i nárůst zájmu o umění. 
Lidé se uměním více obklopují, 
více nakupují, věnují mu více 
pozornosti.  

Rozhodnutí o nákupu umě-
leckého díla může být docela 
oříškem...
Martin: Někdy se určité dílo zá-
jemcům líbí a chtějí si ho koupit, 
chtějí ho vlastnit. Firmy nicméně 
často využívají spíše možnosti 

pronájmu. Chtějí si nejprve 
vyzkoušet umístění, působení 
díla, námi doporučenou selekci 
nechávají v daném prostoru 
fungovat a teprve poté usku-
teční nákup. Anebo pronajatá 
díla v určitém časovém inter-
valu obměňují, čímž dodávají 
kancelářím stále novou energii, 
nový pocit pro klienty, kteří jsou 
při opětovné návštěvě znovu 
příjemně překvapováni.

Jak důležitý tedy je výběr 
konkrétního díla? 
Martin: Absolutně zásadní. Dílo 
může (a mělo by) podpořit 
zájmy a doplnit osobnost svého 
majitele. Je to hledisko, které 
podvědomě ovlivňuje pocity 
a chování klientů i zaměstnanců. 
Budu-li mít v právnické firmě dy-
namické obrazy plné ostrých linií, 
pak bez ohledu na mé vlastní 
preference to na klienty nemusí 
působit dobře. Estetika prostoru 
je velmi důležitá. Ať už se jedná 
o obraz, sochu nebo sklo, zastá-
váme názor, že každý by si měl 
v rámci zvoleného mixu přijít na 
své. Klíčem je dobře promyšlená 
pestrost. 
Ondřej: Umění, které člověka 
obklopuje, má jednoznačný do-
pad na psychiku. Existují studie, 
které zkoumají proměnu chování 

při umístění určitého díla např. 
do veřejného prostoru. Snížení 
kriminality v lokalitě, kultivace 
komunity. Stejné je to i v kancelá-
řích, od recepce až po reprezen-
tativní prostory. Než připravíme 
vlastní selekci, sledujeme chod 
firmy, poznáváme její filozofii, 
hovoříme se zaměstnanci i s ve-
dením, zjišťujeme, co potřebují, 
jaká atmosféra je pro ně klíčová. 
A následný výběr přizpůsobíme 
všem těmto aspektům. 

Správná firma by tudíž měla 
mít svého artového experta.
Ondřej: Pro marketingové a PR 
aktivity si firmy najímají experty 
standardně. Dopad umění ve 
firemním prostoru je neméně 
důležitý, tudíž je jedině správné 
i pro tuto oblast prezentace vyu-
žít služeb profesionálů. Pokud se 
v něčem chování firem mění, pak 
právě v tomto. Kvalita výběru je 
stále zásadnějším parametrem. 
Lidé se ve svém pracovním pro-
středí chtějí cítit dobře, umění 
dokresluje příběh jejich firmy. Je 
to svým způsobem vizitka.  

www.artlines.cz

Art & Event Gallery Černá labuť: 
30 měsíců v letu

Linka do světa umění

Osmé patro domu Černá labuť má za sebou již 2,5 roku ostrého provozu „v novém hávu“. 
Není nikterak složité se do tohoto atraktivního a pohostinného prostoru zamilovat. 
Důkazem je i fakt, že návštěvníci a klienti se sem často a rádi vracejí. Jak hodnotí 

uplynulou etapu i současnou situaci trojice zakladatelů? 

Oblíbenými uměleckými výtvory se nemusíte obklopovat pouze doma. Současné 
umění má své místo i ve firemním prostoru. Hovoří zakladatelé společnosti Art Lines 

Martin Valach a Ondřej Škarka.

A co nejvíce potěšilo zakladatelku galerie  
Danuši Siering?

Nejraději vzpomínám na večer, kdy se u nás křtila kniha kreseb 
osmiletého Ardena Zadricka, a na to, jak byla jeho maminka Karin 

na pódiu šťastná. Na ten pohled nikdy nezapomenu. 
A když jsme letos v říjnu vyprodali Ájurvédskou večeři, byl to pro 
mne jasný impulz, že jdeme správnou cestou i v neartovém směru.

Joe Machine - Golden Age of Man (2016)
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1. Dotazník

2. Úřady

3. Úpravy 
a zahájení
stavby

4. Nová lokalita 
Na Poříčí

Revitalizace 
lokality 
Na Poříčí je naše 
společné přání.
Čisté ulice, zeleň, lavičky, 
částečné odklonění dopravy – 
to jsou věci, díky kterým by se 
nám v ulici lépe žilo 
i pracovalo. Potřebovali jsme 
ale zjistit, zda v tom nejsme 
sami, a proto jsme 
v květnu spustili dotazník. 
Odezva nás překvapila. Dostali 
jsme více než 500 odpovědí, 
ve kterých nám lidé popsali 
problémy v lokalitě a nabídli 
své vize pro jejich řešení. 

Díky dotazníku víme, že stejné 
problémy pálí řadu lidí, kteří 
v lokalitě žijí, pracují nebo tráví 
volný čas. V tomto speciálním 
čísle vám chceme výsledky 
dotazníku představit. Seznamte 
se s názory i příběhy lidí 
z lokality a zapojte se společně 
s námi do jejich řešení.

Team go orenc

Vaše názory
„Myslím, že si ulice zaslouží 
zkrášlení, mám jí rád, protože 
je to živá ulice 
s dobrou skladbou podniků, 
služeb a má šanci být 
živou a příjemnou ulicí.“

Pavel K. 

„Děkuji za tuto iniciativu! 
Praha je v ohledu plánování 
svého rozvoje velmi 
nerozvinuta a iniciativy jako je 
tato jí mohou pomoci posunout 
se směrem např. Kodani, která 
je v tomto ohledu etalonem.“

Vladimír C.

Co jsme 
dotazníkem 
zjistili?
Výsledky dotazníku 
nereprezentují přesně všechny 
obyvatele a pracující v lokalitě 
Na Poříčí – takový průzkum 
by zabral mnohem více času. 
Průzkum je ale velmi dobrou 
sondou do názorů skupiny lidí, 
kteří se o lokalitu 
Na Poříčí aktivně zajímají. 
Grafy na této stránce přibližují, 
kdo nám vlastně odpovídal.
Necelá polovina respondentů 
v lokalitě bydlí nebo pracuje, 
má k ní tedy velmi úzký vztah. 
Ostatní využívají služby 
v lokalitě – nakupují nebo jen 
ulicí prochází na jiná místa. 
Devět z deseti respondentů se 
v lokalitě obvykle pohybuje 
pěšky nebo městskou 
hromadnou dopravou.

Kde jsme nyní?

344 lidí — procházím

229 lidí — nakupuji

143 lidí — pracuji

72 lidí — jiné

48 lidí — bydlím

Proč se pohybujete v lokalitě Na Poříčí?

86 %
lidí  si myslí, že 
lokalita  Na Poříčí
je přetížena 
 dopravou

58 %
lidí  si myslí, že  
v lokalitě 
Na Poříčí  chybějí 
 příležitosti  pro 
setkávání

85 %
lidí  chybí 
v lokalitě 
Na Poříčí zeleň

Jak se pohybujete v lokalitě Na Poříčí?

492 lidí

76 lidí

332 lidí

46 lidí — jiné
(40 lidí kolo)

Na Facebooku  
Noviny&Novinky 
z Prahy a Berlína 
sledujte náš aktuální 
seriál, jak revitalizace 
probíhá ve světě!

www.go orenc.cz
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Tyto změny jsou v posled-
ních letech vidět i v Berlíně. 

Místo pronájmu luxusních kan-
celáří s několikaletou výpovědní 
lhůtou se mladí lidé sdružují 
v tzv. coworking places, které 
nabízejí stůl, židli a komunikaci 
s ostatními členy již od tří set 
eur měsíčně. Dnes jich v Berlíně 
najdete přes padesát a téměř 
všechny spolupracují s partner-
skými domy po celém světě. 
Sbalit kufr a bez závazků být 
zítra někde jinde je premisou 
dnešní mladé generace. I by-
dlení nabírá nový, nám téměř 
neznámý směr. Příkladem budiž 
návrh bytového domu studia 
June14, který si u něj objed-
nalo dvacet nových majitelů 
stavebního pozemku v Kurfürs-
tenstrasse. Na tom by nebylo 
nic zvláštního, kdyby v zadání 
nestálo, že byty mají být pokud 
možno bez vnitřních stěn a bez 
dveří. Zkrátka, komunitní bydle-
ní. Ptám se majitele studia Sama 
Chermayeffa, zda myslí, že je-
jich dům bude jednou ukázkou 
pro bydlení v budoucnosti. „Ne, 
to si nemyslím. Ale začít uvažo-
vat o takovýchto a podobných 
alternativách, to je směr, jakým 
se bude budoucnost ubírat.“

Richard Florida, populární 
americký ekonom a profesor 
urbanistiky, který měl velký vliv 
na plánování měst v posledních 
desetiletích, vidí dnešní situaci 

ve velkoměstech mnohem dra-
matičtěji. Ve své nové knize The 
New Urban Crisis – Nová měst-
ská krize varuje před zhoršo-
váním městských struktur. Jako 
hlavní viníky vidí gentrifikaci 
a ekonomické nerovnosti. Ceny 
nemovitostí rostou razantním 
tempem a s tím souvisí i změna 
struktury obyvatel. Ne nadarmo 
zdvižené ukazováčky urbanistů 
dnes poukazují na sociálně-eko-
nomické změny ve velkoměs-
tech, související s atraktivitou 

bydlení pro finančně silnou 
klientelu. Z atraktivních měst 
se stávají destinace pro bohaté 
důchodce a (často chudé) 
turisty. To těžce vyslovitelné 
slovo gentrifikace je obrácenou 
stranou ekonomického úspě-
chu metropolí a neznamená 
nic jiného než výměnu celých 
populačních skupin.

Svým způsobem do této rubriky 
patří i noví obyvatele Berlína – 
včely. Město se pro ně stává no-
vým útočištěm hlavně z důvodu 
monokultur, pesticidů a neo-
-nikotinoidů, které se používají 
na venkově. Doposud 3000 
včelstev se 150 miliony včel na-
šlo nový domov na berlínských 
střechách, terasách, v zahradách, 
parcích a lesích, kde jsou přímo 
rozmazlovány celou řadou 
květin a mnoha druhy stromů. 
Kvalita medu z městské oblasti 
odpovídá kvalitě medu z venko-
va; v některých testech ji dokon-
ce i předčí. Nekruťme hlavou, 
podívejme se opět do přírody. 
Jako součást strategie přežití 
umí včely z nektaru filtrovat 
škodlivé částice. Ale pesticidy až 
tak snadno vyloučit neumějí; a ty 
ve městě nejsou. Navíc městské 
včely těží z delšího tepla a ne-
přetržitého rozkvětu flory. 

Avšak vraťme se k nám, k lidem. 
Na spokojené bydlení ve své 
čtvrti mají Berlíňané nepře-
ložitelný název – Kiez. Nikdy 
se nejedná o urbanistickou 
monokulturu, ale o mix bydlení, 
kanceláří, nákupních možnos-
tí, umění, kaváren, restaurací, 
religiózních zařízení apod. Kdo 
řekne, že bydlí v Kiezu, zname-
ná, že mu není lhostejné, kde 
žije. Aktivně se zajímá o dění ve 
svém okolí; dům pro něj nekon-
čí na zápraží, ale patří k němu 
i ulice a sousední domy. 

Ani bydlení v Praze není lidem 
lhostejné. Přesvědčili jsme se 
o tom při vyhodnocení Dotazní-
ku k projektu Go Florenc, který 
se týká revitalizace lokality Na 
Poříčí. Aktivní účast obzvláště 
mladých lidí, fundované názory 
k dopravě a zeleni, reálné námě-
ty na vylepšení prostředí… vše 
odpovědi, které překvapily i od-
borníky, co nám s Dotazníkem 
pomáhali. Názory „neudělejte 
z ní druhou Pařížskou, nemyslete 
jen na turisty“, se táhly odpověď-
mi jako červená nit. Na zodpo-
vědné úředníky čeká nelehký 
úkol. Umět si poradit s kompli-
kovanou dopravou vyžaduje 
práci nejlepších odborníků, kteří 
zohlední jedinečnost lokality Na 
Poříčí danou i tím, že je v ní do-
dnes velká koncentrace původ-
ního obyvatelstva. A nejen to. 
Město zde vlastní několik domů; 
je na něm rozhodnout, co se 
s nimi stane. Prodat subjektu 
s nejvyšší nabídkou, aby zde 
vyrostl další hotel nebo kancelá-
ře, či nechat ve svém vlastnictví 
a ponechat v něm byty cenově 
dostupné i těm méně zámož-
ným lidem? Nepodaří-li se to, 
nebude za chvíli v centru města 
bydlet střední třida, ta, která 
chrání charakter města před 
monotónností a před vymřením 
běžného života z ulic.

Nebo jak zněl nedávno titulek 
v německých novinách FAZ 
v článku o problematice me-
tropolí: Objekty ve vlastnictví 
státu jsou často prodávány 
za horentní částky, aby v nich 
vznikaly luxusní domy jeden 
za druhým. Je to nová buržo-
azní kultura, nebo zombifikace 
měst?

Revitalizace městských čtvrtí je 
zapotřebí. Je nutné k nim však 
přistupovat s citem a rozvahou. 
Nebát se investovat do od-
borníků, kteří mají zkušenosti, 
zapojit do řešení tamní obyva-
tele, poohlédnout se, jak se řeší 
podobná problematika jinde. 
Hluboká studnice doposud ne-
vyčerpaných evropských dotací 
nabízí právě v této oblasti velké 
možnosti. A hlavně, nemít na 
mušce jen vlastní ambice, ale 
transparentní zájem o spokoje-
nost lidí, kteří v dané lokalitě by-
dlí a pracují. S turisty i bez nich. 
Být vizionářem i s ohledem na 
další generace. Nelehký úkol…

Nedávno jsem byla na ko-
mentované prohlídce domů 
v Potsdamer Strasse v Berlíně, 
která má s lokalitou Na Poříčí 
hodně společného. Obě jsou 
v srdci města, ještě stále mají 
zdravý mix bydlení, komerce 
i služeb, a přitom stále budí do-
jem periferie centra. V jednom 
se ale přece jen liší. Potsdamer 
Strasse je ulicí, kde stojí v jedné 
boční uličce ve dne v noci 
děvy na vysokých podpatcích 
v krátké sukničce. Jejich balkán-
ští pasáci mají podle jasných 
pravidel rozdělenou ulici po 
čtverečních metrech. Na otáz-
ku, co na to vše říkají lidé, kteří 
zde bydlí, mi moje průvodkyně 
odpověděla: „Nedávno bylo 
setkání našeho sdružení na 
téma, zda chceme iniciovat 
petici, aby zde město prostituci 
vymýtilo.“ „A výsledek?“ zeptala 
jsem se zvědavě. „60 procent 
bylo proti. Lidé mají strach, že 
kdyby prostituce z ulic zmize-
la, stouply by okamžitě ceny 
pozemků a bytů v našem Kiezu. 
A to přece nikdo nechceme.“

Autorka je zakladatelkou  
iniciativy goflorenc. 

Vice info: www.goflorenc.cz

Stavíme 
metropole 

pro  
včely?

„Nic není v historii života stabilnější než 
změna,“ řekl před sto padesáti lety Charles 
Darwin. Nevím, zda si tento vizionář uměl 
představit, jak se jednou budou zvířata cítit 

doma ve městech, vodní svět bude plavat 
v obrovských akváriích a lidé budou žít ve 

vysokých mrakodrapech. Děsivé tempo dnes 
určuje rytmus našeho života. Zvykli jsme si, že 

vše se rychle mění: nová práce, noví přátelé, 
nová rodina i nové místo k bydlení. 

Ceny nemovitostí 
rostou razantním 

tempem a s tím souvisí 
i změna struktury 

obyvatel.

Z atraktivních měst 
se stávají destinace  

pro bohaté důchodce 
a (často chudé) 

turisty.

Text: Danuše Siering 
Foto: Anselmo Fox 
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Můžete doufat, že si vás 
Daphne vybere. Samotné 

peníze vám totiž stačit nebu-
dou. Daphne hledá někoho, 
kdo má srdce na správném 
místě. Nechce, aby její podi-
vuhodné království narušovaly 
nějaké špatné vibrace.

Realitní projekty dnes své 
marketingové materiály zdobí 
s rokokovou náruživostí různými 
superlativy. Všechno je dnes 
„výjimečné“, „luxusní“, „unikát-
ní“ a „mimořádné“, akorát těm 
slovům už nikdo moc nevěří, že. 
Daphne nic takového nepotře-
buje. Krátký film o jejím životě, 
který si můžete prohlédnout 
přes odkaz na konci tohoto 
článku, vám poví víc. 

Daphne je múza Rezidence 
Bubeneč, při jejímž vzniku si 
podávají ruce jen ti nejlepší. 
Studio AI – Design architektů 
Evy Jiřičné a Petra Vágnera 
vytvořilo prostor pro osm různě 
velkých bytů s přilehlou zahra-
dou, kde se snoubí masivní 
základy původní stavby z konce 
19. století s elegancí moderních 
materiálů. Čelo domu zdobí 
pětimetrová (!) vitráž se zlatou 
rybkou s nádechem art deca od 
Míly Fürstové. 

Studio Insight Home vybavuje 
byty sofistikovanou technologií 
včetně výsledku práce jejích 
light designérů. Nasvícení je 

o to důležitější, že byty dotvářejí 
umělecká díla, o jejichž kurá-
torský výběr se klientovi může 
postarat společnost Art Lines. 

Pokud si vás Daphne vybe-
re, zahrne vás péčí. Povede 
architektonicko-technologicko-
-umělecký tým k tomu, aby vám 
dotvořil byty až za hranice vaší 
představivosti. Proč třeba nemít 
monogram na příborech? 

Daphne dobře ví, že byt odráží 
rozpoložení těch, kdo v něm 
bydlí a zpětně na něj působí. 
A proto jsou jednotlivé místnos-
ti propojeny systémy topení, 
chlazení, vzduchotechniky 
a rekuperace od jednoho celku, 

který lze naprogramovat podle 
potřeb každého člena rodiny. 
Teplo, světlo, vůně, hudba 
v jedné symfonii povedou 
k tomu, že všechno, co vy a vaše 
děti doma děláte, se vám bude 
dělat lépe.   

Daphne by nemohla žít bez pří-
rody, a tak každé ráno vyběhne 
kousek za dům do Stromovky, 
nebo se jen tak prochází pod 
obrovskými stromy v zahradě. 
Dívá se, jak se kousek nad Rezi-
dencí Bubeneč opravuje opu-
lentní Petschkova vila, kde bude 
již příští rok sídlit Památník 
národního písemnictví. Už se 
těší na novou kavárnu, knihovnu 
a studovnu. Ale Daphne není 

jen éterická bytost. Ráda si za-
jde i na pivo a rock do kultovní 
hospody Na Slamníku, která je 
od Rezidenze Bubeneč, co by 
kamenem dohodil. 

Ale ze všeho nejraději  
Daphne v Rezidenci Bubenči 
poslouchá… to ticho kolem.

Bydlete s Daphne 
v Bubenči

Daphne žije svůj život jako pohyblivý svátek, a tak ani uprostřed zurčící Prahy neztrácí 
spojení se všemi živly, ze kterých pochází její radost. Vlasy jí češe vítr, ruce hladí kůru 

starých stromů, bosé nohy vítají ráno v trávě. Daphne si našla domov v jednom kouzelném 
domě na jednom kouzelném místě. Chtěli byste být jejími sousedy?   

Text: Jan Müller

LABUŤ ČERNÁ A JEJí TýM

DISTRIBUČNí MíSTA

KATEŘINA ČERNÁ 
ŠÉFREDAKTORKA
Společně s Labutí 

Černou se postarala 
o rozšíření týmu.

MIREK JANDÁČEK
Specialista na veganskou 
stravu pro nás vybral ty 
nejzajímavější produkty 

sezóny.

LUKÁŠ SILNÝ  
ART DIRECTOR
Dal novou tvář 

Novinám & Novinkám

BARBORA PEČOVÁ 
OBCHODNí 
ŘEDITELKA

Kromě své role 
zvládla ještě projevit 

literární talent.

KARIN ZADRICK 
UMĚLKYNĚ

Navázala na osobní 
baletní zážitek s Adélou 

Pollertovou a připravila do 
vánočního čísla rozhovor 

i s fotografiemi.   

BARBORA VOJTOVÁ 
REDAKTORKA

Nová posila redakce 
se projevila jako 
gurmán, znalec 

ájurvédské kuchyně 
a designu.

JAN MÜLLER 
SPISOVATEL

Dokonale popsal múzu 
jednoho unikátního 

domu v Bubenči.

LABUŤ ČERNÁ
Jako vždy držela svá 
ochranná křídla nad 

přípravou Novin & Novinek. 

JAKUB VANĚK  
STUDIO

Připravili dvoustranu 
Go Florenc, postarali 
se o design poslední 
stránky a kromě toho 

spravují i naše sociální 
sítě a web.  

MIKULÁŠ JOHAN ČERNÝ
Objevil kouzlo knih  

a časopisů a naučil se  
abecedu.

MARTINA STARÁ
vdechla život  

Ájurvédskému  
speciálu.
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Černá labuť 
Praha, Na Poříčí 25, www.dumcernalabut.cz 

Florentinum 
Praha 1, Na Florenci 2116/15, www.florentinum.cz 

Galerie Myslbek  
Praha 1, Na Příkopě 19-21, www.ngmyslbek.cz 

Slovanský dům 
Praha 1, Na Příkopě 22, www.slovanskydum.cz 

Palác koruna 
Praha 1, Václavské náměstí 1, www.koruna-palace.cz 

Salón VOGUe, Praha 1, Klimentská 46  

A2C AnTI-AGInG CLInIC 
Praha 1, Malé náměstí 457/13, www.a2c.cz 

Barny‘s, Praha 1, Na Florenci 2116/15 
www.barnys.cz / www.alavis.cz 

JLV, Praha 4, Chodovská 3/228, www.jlv.cz 

Cosmetica natura  
Praha 6, Bělohorská 96, www.cosmeticanatura.cz 

OpticLab, Praha 1, Na Florenci 2116/15, opticlab.cz 

Praha světová (konference), Praha

Festival evolution (jaro 2018) 
Praha 7, Výstaviště Praha, www.festivalevolution.cz 

koscom, Praha 1, Na Poříčí 30, www.koscom.cz 

europark, Praha 10, Nákupní 389/3, www.europark.cz 

TOP HOTeL Praha  
Praha 4, Blažimská 1781/4, www.tophotel.cz 

Atrium Flora  
Praha 3, Vinohradská 2828/151, www.atrium-flora.cz 

karolinum (dentální centrum)  
Praha 1, Dlouhá 39, www.karolinum.com 

World Vegan 
Praha 1, Na Poříčí 25, www.worldvegan.cz 

Harddecore Design Gallery, Praha 1,  
Senovážné nám. 2088/10A, www.harddecore.com 

Loving Hut, Praha 1, Na Poříčí 25, www.lovinghut.cz 

Fresh bedýnky, freshbedynky.cz 

La Gallery novesta  
Praha 1, Elišky Krásnohorské 134/9, lagallery.cz 

Helena Dařbujánová – showroom  
Praha 7, Veverkova 7, www.helenadarbujanova.cz 

Debut Gallery  
Praha 1, Malé nám. 458/12, www.debutgallery.cz 

Toni&Guy, Praha 1, Dlouhá 13, toniandguy.com 

Fox Gallery, Praha 1, Kralova 2, www.foxgallery.cz 
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