
ento podzim jsem do postcovidové 
Paříže vyrazila téměř po dvou letech 
a vrátila se několikrát nejen díky vele-

trhu Maison & Objet, ale hlavně kvůli projektu 
interiérového designu bytu, který realizuji pro své 
klienty. Je to pro mě speciální příležitost, protože 
k tomuto prostoru s výhledem na Eiffelovku jsem 
se dostala po rekonstrukci domu v Česku, se kterou 
byla rodina natolik spokojená, že mě požádala, 
abych jim pomohla vytvořit podobnou atmosféru 
i u nich doma – v Paříži. Mám výhodu, protože 
jsem zde studovala a pracovala, a proto město dobře 
znám. Navíc jsem si díky Le Patiu zde vytvořila 
síť dodavatelů.

Musím říct, že jsem hned po příletu zaznamena-
la velký posun v pozitivní atmosféře, radost ze živo-
ta z lidí přímo vyzařovala. Co mě zaujalo nejvíc?

Pařížské 
výstřižky
Pořád nás láká. Paříž. Paris. Parigi. 
Koho požádat o aktuální definice 
Paříže a Pařížanky? Tuhle otázku 
jsme si kladli dlouho. Nakonec 
jsme na to přišli. Moniku White, 
designérku a majitelku obchodů 
Le Patio, která je tu jako doma.

T Kateřina Daňková, 
Monika White 
F Robert Tichý, archiv, 
pexels.com
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Zapomeňte na tepláky, inspirujte se od Pařížanek
Ačkoliv je v Česku výsledkem covidu uvolněná móda, 
plná tepláků a legín, reakce Pařížanek je zcela opačná. 
Jsou ještě víc sexy než předtím! Nosí hluboké dekolty, 
rády ukazují nohy, večer jsou samozřejmostí podpatky. 
Sukně, která se vyhrne malinko nad kolena, když se 
posadí v kavárně, není nic proti ničemu. Herečka Zsa 
Zsa říkávala: „Jediná hloubka, o kterou se muž u ženy 
zajímá, je hloubka jejího výstřihu.“ Myslím, že muži by 
tento přístup ocenili i u nás.

Tuilerijské zahrady
Jardin des Tuileries mě nikdy nepřestanou fascinovat. 
Tentokrát jsem zde trávila nedělní dopoledne s kníž-
kou na ikonické židli Luxembourg. Přidávám se tak 
k velkému počtu Pařížanů, pro které je přirozené trávit 
volný čas u trvalkových záhonů, které jsou hezké za ka-
ždého počasí. Pařížané si více váží každého kousku 
zeleně v metropoli, kde jsou astronomické ceny za metr 
čtvereční. Byty jsou zde navíc malé a na chatu se moc 
nejezdí. Má to evidentně velký vliv na budování místní 
komunity – Paříž žije i o víkendech, to nám může být 
velkou inspirací.

Větší terasy, více pěších a cyklistů
Ve čtvrti, kde bydlím, jsem zaznamenala několikaná-
sobně větší terasy restaurací a kaváren. Nevím, zda 
je to výsledek speciální cenové politiky, každopádně 
některé ulice byly doslova neprůjezdné, kolik zde bylo 
lidí, užívajících si možnosti stolování nebo sklenky 
vína na čerstvém vzduchu. Tím, že se od podzimu 
v centru Paříže snížila rychlost na 30 km/hod., cítíte 
se tady dobře při pěší procházce nebo na kole. Nové 
nařízení má pomoci s bezpečností a také s nadměrným 
hlukem v ulicích. Počet cyklistů se zde díky tomu 
enormně zvýšil.

Nová restaurace Les Jardins d’Olympe
Chcete na vlastní kůži zažít esenci Paříže, jak ji znáte 
z filmů, ale nechcete nic příliš formálního a nabubřelé-
ho? Pak se vydejte do ikonické čtvrti Marais, kde v za-
hradě renesančního paláce Musée Carnavalet najdete 
nově otevřenou restauraci Les Jardins d’Olympe. Jde 
o samoobslužný podnik, kde si jídlo nabíráte do nere-
zových rendlíků. Samozřejmě chutná výtečně, a  hlavně 
oceníte prostředí překrásných zahrad s kouzelnými 
výhledy. Carnavalet, kam se můžete vydat potom, je fas-
cinující muzeum, které se zabývá pařížskými dějinami 
až po moderní současnost.

Fantastická kolekce obrazů bratrů 
Morozovových ve Fondation Louis Vuitton
Až do 22. února máte možnost zhlédnout výjimečnou 
sbírku více jak 200 obrazů francouzského moderního 
výtvarného umění. Jde o slavnou sbírku moskevských 
bratrů Morozovových, která je umístěna v klenotu – 
Fondation Louis Vuitton. Budova nadace navržená ar-
chitektem Frankem Gehrym stojí za návštěvu bez ohle-
du na probíhající výstavu.

Jste-li fanoušky umění, neopomeňte zajít do Musée 
Picasso, kde až do 6. března probíhá výstava, která je 
dialogem mezi díly Rodina a Picassa.

Rukodělná tvorba a hluboké barvy
Do Paříže se vrací rukodělná lokální výroba. V ob-
chodním domě Merci je dokonce umístěná mapka, 
popisující, z které části Francie prodávané kousky 
pocházejí. Podpora místních produktů a designérů 
zahrnuje prakticky všechna odvětví, protože nám covid 
ukázal, že se nelze spoléhat jen na výrobu v Číně. 
Masový konzum se stává minulostí. Návrat také slaví 
hluboké barevné tóny temně červené, tmavě modré 
i zelené. Prestižní výrobce kovového nábytku Fermob 
na příští sezonu vyhlašuje barvou roku tmavou třešeň, 
tak na to myslete!

Výrazné šperky a květinové vzory
Součástí mých služebních cest jsou setkání s dodavateli, 
kteří patří k pařížské tvůrčí scéně. Mojí oblíbenkyní 
je úspěšná šperkařka Francine Bramli, jejíž bižuterie 
je známá po celém světě. Celý život spolupracuje s vý-
znamnými francouzskými módními návrháři a hlavně 
tvoří v srdci Paříže, ve čtvrti Marais. Pokud chcete 
mít trendy šperk, pořiďte si její náhrdelník, náramek 
nebo náušnice z bavlníkového acetátu. Zmínit musím 
i Maison Thevenon – rodinu, která několik generací 
vyrábí bytové látky. Překrásné vzory jsou dílem mladých 
francouzských designérů.
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