
Ročník III.   Číslo 6.   Zima 2017ZE ŽIVOTA PRAHY A BERLÍNA

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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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 


