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Místní podnik
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Průvodce číslem
Leoš Válka (L. V.),
zakladatel Centra současného umění DOX
L. V. > V Holešovicích se vytváří art
district vysoké úrovně; v světových
metropolích se převážně jedná o výtvar
né umění, náš model je mnohem širší
a bohatší.

Kus Itálie
u Vltavy
V Holešovicích naleznete
i středomořskou
restauraci.
A kde jinde ji hledat, než v přístavu? Nově ote
vřená italská restaurace Marina uchvacuje svým
velkolepým a stylovým prostorem, naleznete zde
i tradičnější českou část, pivovar Marina.
Specialitou podniku je samozřejmě místní
pivo, které tak navazuje na tradici vaření holešo
vického piva už od 19. století. Měděnou varnu
o objemu 2000 l si prohlédnete přímo nad výčepem, další technologie, díky kterým tento
skvělý mok vzniká, jsou ke spatření skrze pro
sklenou stěnu.
O chuťové buňky se postarají výborní kuchaři
z Itálie a Čech, kteří všechny dobroty připravují
v otevřené kuchyni, takže jim vidíte doslova pod
ruce. Jako v každé pravé Itálii, i zde dostanete
čerstvé domácí těstoviny, mořské plody a ryby.
Aby byl gastronomický zážitek dokonalý, v obou
částech je každý den připravena živá hudba.
Marina je tak vhodným podnikem pro pořá
dání rodinných nebo firemních akcí. Pro skuteč
né fajnšmekry je určen VIP salonek se soukromým
barem a vlastním zázemím.

down town

Místní kultura

Jsme TOP čtvrtí
pro cestovatele!
Berlínský Kreuzberg, manchesterský Ancoast
nebo… pražské Holešovice!
Co mají tyto městské čtvrti společného? Podle
britského deníku The Independent, který vychá
zel z rozsáhlé ankety mezi bloggery a travellery,
jde o nejvíce „cool“ čtvrti v Evropě. Přitakáváme!
V rámci ankety bylo hodnoceno hned několik
aspektů. Respondenti bodovali tři konkrétní ka
tegorie – kulturu, kreativitu a celkovou hodnotu.

Tím nejpodstatnějším však byl pocit – atmosféra
a dojmy z pobytu na konkrétním místě. Zkrátka
celková přitažlivost.
Do výsledku se tak propisovala kvalita a ori
ginalita kaváren, barů, galerií a dalších kul
turních podniků. Zároveň si bloggeři všímali
zeleně, architektonické pestrosti a místní
komunity. Hodnocení šlo i do takového detailu,
zda je čtvrť dostupná na kole a jak je pro tento
dopravní prostředek vybavena.
A co účastníci ankety ocenili na našich Holešo
vicích? Nejlépe hodnocena je nabídka kultury,
dále pak celková hodnota. Řada cestovatelů vy-
zdvihla i vydařenou proměnu a revitalizaci
kdysi průmyslových míst na zóny s kavárnami,
bary či restauracemi, kde se lze skvěle najíst
(a napít) za vstřícné ceny a často ve velmi origi
nálním prostředí.
Sladkou tečkou je, že Holešovice v průzkumu
předehnaly například i čtvrti Poble Sec v Bar
celoně, Belleville a Ménilmontant v Paříži nebo
Amsterdam-Noord v hlavním městě Nizozemska.
Z Rosmarinu tudíž gratulujeme celé čtvrti – jejím
obyvatelům, zaměstnancům ve firmách i podni
katelům a činorodým kreativcům.

L. V. > Jatka 78, to je úžasný prostor
a úžasný program umělců, kteří zápasí
s osudem. Vytváří něco mezinárodní
kvality, ač sami často nemají na rohlíky.
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Soubor La Putyka se věnuje žánru nový cirkus
už pěknou řádku let. Balancuje mezi tancem,
akrobacií, sportem, loutkovým divadlem a dal
šími žánry. Tihle cirkusáci však nepatří mezi
kočovný druh, už od roku 2012 je můžete navští
vit v kulturním prostoru Jatka 78 v areálu hole
šovické tržnice.
Nový cirkus je specifickým moderním poje
tím, které se dalece odklání od klasického cir
kusu. Co zůstává původní, jsou samozřejmě
akrobatické výkony, nepotkáte zde však jediné
zvíře. Každé představení má vlastní příběh,
děj a gradaci, lze zmínit představení Family,
které je dosavadním největším projektem v his
torii souboru, zabývající se vývojem fenoménu
rodiny.
Zajímavostí je, že v tomto představení naráz
vystupují celé tři generace cirkusáků. Odleh
čeněji působí představení přímo nazvané La
Putyka, které je nezvyklým pojetím zobrazení
hospodského života. Do hlav štamgastů divák
nahlédne prostřednictvím skoků na trampolíně,
tance či bojového umění wu-shu.
La Putyka spolupracuje i se zahraničními soubory či umělci, do Holešovic se podí
vali i lektoři světoznámého Cirque de Soleil.
Naopak pražští cirkusáci se zúčastnili spousty

Cirk
La Putyka —
Nový
cirkus
na Jatkách 78
Multifunkční prostor
se stal během
krátké doby jedním
z emblémů Holešovic.
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světových festivalů, namátkou v Austrálii, Šan
ghaji či Brazílii. Každoročně mají možnost
vidět představení La Putyky děti z dětských
domovů a zúčastnit se workshopů s vystupují
cími. Dlouhodobě spolupracuje soubor s organi
zací Adrenalin bez bariér a nabízí adrenalinové
a volnočasové aktivity pro handicapované.
Jatka 78 jsou k těmto aktivitám ideálním
multifunkčním prostorem. Poskytuje umělcům
k seberealizaci divadelní sál, zkušebnu, trénin
kovou halu, galerii a i nezbytný bar. Místo, které
by toto vše umožnilo, bylo dlouholetým snem
principála Cirku La Putyka Rosti Nováka mlad
šího. Vznikl za štědré podpory firem a jednot
livců, na budování se podílelo spoustu dobro
volníků. Jatka 78 jsou tak místem, které vzešlo
z potřeby lidí i kultury jako takové a nadále
rozvíjí sny mnoha umělců.

Místní kavárna

Zajímavosti

Kariéra
jako prase

L. V. > Je to čtvrť plná kontrastů, najdete zde
tvrdý industrial i rezidenční bydlení v loftech,
luxusní drahé restaurace, kavárny s duší
francouzského bistra i klasické české hospody,
vysoce designové obchody i laciné bazary.

Holešovice mají svou
čtyřnohou celebritu.
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Holešovický
Montmartre —
skvost
ve vnitrobloku.
Nejkrásnější vintage kavárnu najdete
schovanou mezi růžovými keři.
Vintage Cukrárno – kavárna Alchymista a její
magická zahrada jsou jedním z nejkrásnějších
míst v Praze, kde si můžete vychutnat skvě
lou kávu s domácím cheescakem. Posaďte se
k jezírku nebo pod růžový keř a užijte si unikátní
oázu klidu uprostřed živých Holešovic.
Kavárna je pet-friendly, ne nadarmo se na-
chází mezi Letenskými sady a Stromovkou, čas
tým cílem pejskařů. Společnost návštěvníkům
obyčejně dělá místní černý kocour Howard.
Za deštivých dnů se můžete schovat uvnitř, retro
interiér evokující tradiční prvorepublikovou
kavárnu obyčejně podmalovává electroswing
nebo hudba 50. let. Ze široké nabídky by si měl
vybrat každý, specialitou podniku jsou domácí
dorty, koláče a cheescakey, zaujme i retro fial

down town

L. V. > V Holešovicích není umění pózou,
stále je vidět ta chuť rozjezdu.
Lidi na sedmičce spojuje podobný motiv,
ale každý má naštěstí svou agendu.

kový a růžový sirup či domácí míchané čaje.
A samozřejmě čerstvě namletá domácí káva.
Ve všední dny se zde podávají stylové snídaně,
na své si přijdou i vegani či bezlepkoví.
Umělce jistě potěší, že Alchymista podpo
ruje uměleckou tvorbu a to přímo v provozovně.
Naleznete zde různé autorské předměty, ať už
brože, náušnice, korále, obrazy nebo roztomilé
polštářky - Bulánky pro děti. Často zde probíhají
různé přednášky, nebo výstavy. Pro introverty je
určená knihovnička a denní tisk.
Skvělou kávu z Alchymisty, která se připra
vuje v domácí pražírně, můžete potkat i v ces
tovní podobě. Na své stylové rikše vyráží baris
té-alchymisté na nejrůznější akce, jen namátkou
můžeme zmínit Prague Coffee festival, Prague

Cheescake festival, farmářské trhy a další.
Ti největší milovníci kávy mohou navštívit
Muzeum kávy, které k podniku patří a pro
hlédnout si třeba historii kávy, sortiment kávo
vinových náhražek nebo sbírku mlýnků, dóz
a pražiček.
V roce 2010 došlo ke sloučení s prostory
galerie Scarabeus a od té doby se celý kom
plex nazývá Letenský Montmartre. Založila jej
výtvarnice Kateřina Ebelová, nyní se o něj pře
vážně stará její dcera Patricie a její ansámbl.
Alchymista je otevřený každý den.
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Holešovice mají svou čtyřnohou celebritu, tahle
konkrétní bydlí na ulici Dělnická. Je jím černé
prasátko Hektor, zakoupené jako malý domácí
mazlíček, dárek k narozeninám.
Prasátko mělo původně dorůst do maximálně
deseti kilogramů živé váhy, časem se ale uká
zalo, že čuník nebude patřit mezi ty nejmenší.
Dnes už váží okolo 150 kilogramů a stále bydlí
se svými majiteli v malém holešovickém bytě.
Vepříci jsou však tvorové velmi inteligentní,
v domácnosti se Hektor chová spořádaně, nejra
ději pěkně v klidu sleduje televizi s dalšími členy
rodiny. Zcela určitě u něj neplatí, že „jí jako
prase“, za den slupne zhruba takový objem jídla
jako normální dospělý. Vodu pije z psí misky

a nejraději chladnou, takže pokud mu do ní praží
sluníčko, chytře si ji sám odsune stranou.
Hektor je velmi čistotný a nechává se ven
čit na vodítku jako pes. Stejně tak slyší na psí
povely „lehni/sedni“ a vždycky očekává nějakou
tu dobrotu za odměnu. Pozornost okolí ho vylo
ženě těší, užívá si drbání a hlazení.
Jeho popularita přitáhla spoustu fanoušků
zejména na Instagramu a Facebooku, kde si
i vzájemně sdělují, kde a kdy je možné Hektora
potkat. Takže pokud Hektora potkáte, jak ho
jeho majitelka venčí, můžete se s ním vyfotit,
ale nezapomeňte se dopředu zeptat!

Hlavní téma
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06—07

Gulliver
odpočívá
uprostřed
Holešovic
Foto > Jan Slavík

down town

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vestibulum erat nulla, ullamcorper
nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Duis risus.
Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin.
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue.
Pellentesque arcu. Quisque tincidunt scelerisque libero. Vivamus ac leo pretium faucibus. In
convallis. Donec ipsum massa, ullamcorper in,
auctor et, scelerisque sed, est. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin.
Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat.

Panorama Holešovic získalo nový objekt, který
je svou specifičností jediný v České republice.
Unikátní vzducholoď Gulliver je architektonic
kou intervencí majitele a ředitele Centra sou
časného umění DOX Leoše Války a mezinárodně
uznávaného architekta Martina Rajniše.
Za vznikem giganta, který od prosince 2016
obsadil střechu multifunkčního komplexu DOX,
stálo právě přání Leoše Války narušit architek
tonický koncept budovy organickou strukturou,
která tak bude kontrastovat s postindustriální
strohostí DOXu.
Zároveň měl monumentální objekt poskyt
nout další prostor pro umělecké aktivity.
Postupně došlo k náčrtům několika variant,
až Leoš Válka došel k zásadnímu rozhodnutí:
„Navrhněte mi zepelín tak, jak si ho představuje
dvanáctiletej kluk, co chce vzlítnout!“
Více než dva roky trvalo společné stvoření
návrhu na 42 metrů dlouhou a 10 metrů širokou
konstrukci, inspirovanou elegantními oblými
tvary vzducholodí z počátku 20. století. Konečně
v březnu 2016 začala samotná realizace, kterou

Mauris dictum facilisis augue. Fusce dui leo,
imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci.
Nulla quis diam. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Nullam eget
nisl. Nam quis nulla. Ut enim ad minima veniam,
quis
umožnilo
nostrum
fantastické
exercitationem
nadání konstruktéra
ullam corporisa sussta
cipit
tika Zbyňka
laboriosam,
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odit aut fugit, sed quia consequuntur
dojem aut
slupky.
Úsměvnou je i charakteristika Gullivera, pod
jakou je zanesen na katastrálním úřadě. Jelikož
se jedná o stavbu, která nemá v České republice
obdoby a tedy podobný precedent, oficiálně je
vedený jako rozhledna naležato.
Přistávající Gulliver splňuje účel jak prak
tický, tak metaforický. V jeho interiéru o kapa
citě 120 osob budou pravidelně pořádány
přednášky, věnující se umění a literatuře, či
další aktivity rozvíjející témata výstav centra
DOX. První program, odehrávající se ve vzducho
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magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Nemo enim ipsam
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit
aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Nullam dapibus fermentum ipsum. Aenean
id metus id velit ullamcorper pulvinar. Donec
ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla turpis magna, cursus sit
amet, suscipit a, interdum id, felis. Curabitur
bibendum justo non orci. Aliquam ornare wisi
eu metus. Phasellus et lorem id felis nonummy
placerat. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu
lobortis ut, dictum at dui. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum. In
rutrum.
lodi,
posvětili
In convallis.
během Nullam
oficiálního
sit amet
křestu
magna
světově
in
magna
gravida vehicula.
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Název Gulliver je odvozen od známé postavy
Maecenas ipsum
cestovatele
z utopického
velit, consectetuer
románu z 18. eu
století.		
lobortis Současně
ut, dictumbude
at dui.
až doAliquam
konce června
erat 2017
volutpat.
pro
bíhat doprovodná výstava, odhalující koncept
vzniku vzducholodě, celý proces od myšlenky
až po výstavbu a její technické řešení, dobové
fotografie a postřehy spisovatele Hermana He
sseho, který cestoval vzducholodí v roce 1911.
Samotnou vzducholoď je možné navštívit s plat
nou vstupenkou do Centra DOX, objekt pře
mosťuje volný prostor mezi terasou kavárny
a protější střechou a je v zimních měsících během
akcí vytápěný.

Vivamus luctus egestas leo. Donec vitae arcu.
Aliquam ante. Vivamus porttitor turpis ac leo.
Morbi scelerisque luctus velit. Etiam commodo
dui eget wisi. Integer in sapien. Praesent vitae
arcu tempor neque lacinia pretium. In dapibus
augue non sapien. Nulla accumsan, elit sit amet
varius semper, nulla mauris mollis quam, tempor suscipit diam nulla vel leo. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Praesent
dapibus. Proin mattis lacinia justo. Temporibus
autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum
necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non recusandae.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Aliquam erat volutpat.
Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra
metus odio a lectus. Nullam eget nisl. Ut tempus purus at lorem. Etiam posuere lacus quis
dolor. Nulla accumsan, elit sit amet varius semper, nulla mauris mollis quam, tempor suscipit
diam nulla vel leo. Nullam feugiat, turpis at
pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus,
nec bibendum odio risus sit amet ante. Morbi
scelerisque luctus velit. Vestibulum erat nulla,
ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac,
erat. Quisque porta. Nunc dapibus tortor vel
mi dapibus sollicitudin. Aliquam erat volutpat.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Maecenas aliquet accumsan leo. Nullam faucibus mi quis velit. Phasellus rhoncus. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo.

Místní podnikatelé

Volný čas

Vylezte si na
mamuta
Na holešovické stěně si na své přijde začátečník i zdatný lezec. Mammut
patří mezi největší lezecká centra v ČR, s velkou rozmanitostí lezeckých
cest a ploch. Profesionálové i amatéři si mohou zasportovat v pěti halách
na 2600m2 a dostat se až do výše 12 m či si zatrénovat na trenažeru určeném
pro „paragány“. V areálu se nachází i 3D stěna, dvoupatrový boulder, stěna
určená pro nejmenší děti a samozřejmostí je plně vybavené zázemí sprch
a šaten.
Mammut si především zakládá na útulném a přátelském prostředí,
oceňuje vzájemnou pomoc. Něco o tom vypovídá už filosofie, kterou se
řídí: „Lezení není jen o tom, kolik udělám shybů a jak těžkou cestu vylezu.
Je to především o vzájemné pomoci, pohodě a kamarádství bez ohledu na
obtížnost trasy.“
Návštěvníky jistě potěší, že zalézt si může i člověk, který se jinak této
aktivitě pravidelně nevěnuje. Pro takové „kolemjdoucí“ či turisty je k dispo
zici plně vybavená půjčovna. Dětem a teenagerům je určený lezecký oddíl,
momentálně vyučující více než 150 lezců ve věku 7–19 let, dospělí se mohou
účastnit lezeckých kurzů. Součástí celého centra je i stylový bar, nabízející
vyhlášené místní nakládané hermelíny a nějaký ten půllitr piva nebo kofoly.

Hells
Angels
tetování
08
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L. V. > Oproti takovému Londýnu,
kde musíte jet do podobné čtvrti dvě hodiny, se
z Holešovic dostanete do centra za pár minut.

Tetovací a piercingové studio HELL, cent
rum české body modification scény, dosáhlo
za neuvěřitelných 13 let své existence statusu
legendy a to nejen mezi milovníky pokreslené
kůže. HELL nabízí vlastní originály i převzatá
tetování, umění jednotlivých tatérů se táhne
napříč mnoha styly, od minimalismu a geo
metrie k realistickým obrazům. Za dlouhá
léta nasbírali řadu ocenění jak na českých tak
zahraničních soutěžích.
Ač je tetování gro a pýcha HELLu, nabídka
je mnohem širší. V těsném závěsu se drží propi
chování-piercing a umělecká skarifikace skal
pelem, v pobočce Fallen Angel to jsou kadeř
nické, nehtové a vizážistické služby. Veškeří
tatéři a pierceři jsou dlouholetí profesionálové
s až chirurgickými zdatnostmi, své ratolesti
jim k propichování uší svěřují i novopečené
maminky.
Zaměstnanci HELLu jsou však nejen per
fektní výtvarníci, ale také převážně vegetariáni
či vegani, hrdě si stojí za svým antiextremismem
a často pořádají charitativní akce. Řadí se mezi
ochránce přírody a dlouhodobě podporují psí
a kočičí útulky.
Specialitou HELLu jsou těžké tělesné modi
fikace a takzvané hook suspension – věšení na
háky za volnou kůži na těle. Někomu možná
přijde tato metoda více než drastická, ve sku
tečnosti slouží zavěšování jeho příznivcům
jako takzvaný přechodový rituál; jeho prožití je
symbolickým přerodem, které má za následek
novou zkušenost a posun v životě.

Z dílny HELLu pochází také už legendární
HELL PARTY, den nabitý dechberoucími show
akrobatů, milovníků ohně, tatérů, piercerů,
tanečníků a fashion designerů. V roce 2016 se
HELL PARTY odehrála v prostorách Rock Opery
v areálu tržnice, letošní rok se ještě musíme
nechat překvapit. Protějškem k HELL PARTY
je něžnější L´AMOUR NIGHT, již pravidelná
květnová akce zaměřena na smyslnost a erotiku
z pohledu žen.
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Nejlepší
zelenina?
Z pivovaru!
Holešovice chtějí být nejen artové, ale i zelenější. Jedním z takových zele
ných projektů je Prazelenina – pěstování zeleniny a bylinek uprostřed města
v komunitní zahradě.
Urban gardening je známým pojmem po celém světě. S nápadem, jak vyu
žít prostor parkoviště někdejšího místního pivovaru, přišli už v roce 2012
Matěj Petránek a Jiří Novák. Prazelenina se postupně vyvinula v pěstitelský
klub s kavárnou, který oficiálně spravuje občanské sdružení Prazelenina,
složené z dobrovolníků. Vypěstovat si vlastní plodiny a strávit společný
čas na zahradě má možnost kdokoli, na místě je k dispozici zemina, nářadí
a voda. Pro veřejnost je určena kavárnička v maringotce, pískoviště a hřiště.
Vítaný je každý milovník zeleně, ale i rodiče s dětmi.
A jaká je vlastní filosofie Prazeleniny? Proč pěstovat přímo ve středu indust
riální čtvrti?
/

/
/
/
/
/

L. V. > Člověk zde potká lidi z okraje
společnosti i ty v naleštěných auťácích.

01 / 2017

Protože plodiny, které si sami vypěstujeme, nám budou víc chutnat,
a navíc nás nebude tížit svědomí, že je někdo za námi vezl stovky 		
kilometrů z plantáží, kde pracují novodobí otroci.
Protože se nebudeme muset bát škodlivých pesticidů, herbicidů nebo 		
genetických modifikací.
Protože pomůžeme rozšířit městskou zeleň a oživit místní kulturu.
Protože dáme urbanistům jasně najevo, jak chceme ve městě žít. 		
Protože ukážeme cestu dalším lidem.
Protože nás to bude bavit.

Rošťáci z Holešovic

Rosmarin Business Center

Svoboda se
šíří z Holešovic

Rosmarin —
prostor
pro Váš růst

Založili jsme vlastní stát!
Nezisková organizace Paralelní Polis je, jak
už název napovídá, soběstačný projekt pro
bíhající bez účasti státu, tedy bez jakýchkoli
příjmů z veřejných financí. Oficiálně lze Polis
zařadit jako spolek, stojící na členské základně
tvořivých a činných jednotlivců. Členové orga
nizace dobrovolně přispívají na chod celého
projektu, ať už financemi či vlastními aktivi
tami. Polis tak v sobě snoubí umění, moderní
technologie i společenské vědy, prezentované
následujícími koncepty:

Snad nejznámějším konceptem Polis je Insti
tut kryptoanarchie, založený uměleckou skupi
nou Ztohoven, která je v poslední době často
spojována s fenoménem hackingu. Dle jejich
vlastních slov chápou propojení umění, vědy
a technologie jako nástroj vzdoru proti autori
tářským tendencím.
Hlavním cílem Institutu je zpřístupňování
nástrojů pro běžné šíření informací pomocí
internetu. Dnes je přístup k informacím globálně
kontrolován, ať už vládními či bezpečnostními

složkami, avšak nové technologie už postupně
umožňují tuto skutečnost změnit. Institut se
snaží sdružovat lidi, které baví se v tomto směru
vzdělávat a zkoumat ideje, jako je svoboda, bez
pečnost či decentralizace.
V suterénu objektu se nachází 3D tisková
dílna MakersLab, která o 3D tisku pořádá pravi
delné přednášky a workshopy. Pravidelně spolu
pracuje s designery a návrháři, vlastní projekt si
zde však může nechat vytisknout kdokoli. Je tak
prostorem pro kreativce a ty, kteří se zajímají
o inovativní technologie.
První patro obývá Paper Hub, pracovní pro
stor fungující na bázi coworkingu, tedy sdílení
prostoru více osobami s různými zájmy. Posky
tuje tak příjemné prostředí pro freelancery,
začínající firmy či studenty formou pronájmu.
Nájemci mají k dispozici plné kancelářské vyba
vení, kuchyňku, zasedací místnost a také slevy
na členství či workshopy v MakerLabu.
Posledním z konceptů je Bitcoin cofee,
na první pohled běžná kavárnička. Podává se
zde jedinečná káva ze zrn od menších farmářů
z Jižní Ameriky. Nezvyklou je však forma pla
cení; za kávu či drobné občerstvení zde platíte
internetovou měnou, tzv. bitcoiny. I tato decent
ralizovaná měna patří podle filosofie Polis spolu
s rychlým internetem a spolehlivými anonymizá
tory k prostředkům, které pomáhají zachovávat
svobodu, kterou dnešní společnost jako masový
celek už ztrácí.

Nabobtnali jsme!
Několik desítek nových nájemců, kteří obsadili skoro 6 500 m2 kanceláří,
jsme v roce 2016 přivítali v Rosmarinu. Nejde jen o společnosti z oblasti
vývoje, komunikace nebo kreativního průmyslu. Místo zde nacházejí
obchodní a poradenské firmy, advokátní kanceláře nebo vzdělávací instituce.
Do Holešovic firmy míří z celé Prahy. Je ale zajímavé, že poměrně vysoké
procento tvoří ty, které již na Praze 7 nebo 8 působí. A hledají nové, moderní
prostory pro rozšiřující se tým. „Tento trend lze určitě označit za velké spe
cifikum Holešovic. Je patrné, že kreativní a IT firmy se zde cítí dobře, což je
dáno i pestrou a originální nabídkou volnočasových aktivit,“ vysvětluje Lucie
Němečková, která má správu Rosmarin Business Center na starosti.
Firmy na Rosmarinu, který prošel viditelnou rekonstrukcí a stále inves
tuje do ještě většího komfortu, oceňují flexibilitu interiérů. Je hned několik
takových, jež před dvěma třemi lety začínaly na 25 m2 a nyní si pronajímají
i desetkrát větší prostor.
Zaměstnanci si navíc pochvalují vyhlášenou Kantýnu, domácí tělocvičnu,
oblíbenou Tančírnu nebo daňové či právní poradenství pod jednou střechou.
A k tomu desítky originálních restaurací, kaváren a barů nebo sportovních
aktivit v dosahu několika minut chůze.
V Rosmarinu nenabízíme pouze kancelářské, obchodní nebo skladové
prostory za velmi výhodných podmínek. Rozmanitá je i nabídka dalších bene
fitů. Ohromný zájem je třeba o vlastní parkovací garážová stání, což mnoho
budov v okolí nenabízí. Zaměstnanci oceňují také komfortní dostupnost
veřejnou dopravou nebo na kole a za tímto účelem se rozšiřuje kolárna.
Daří se oživovat také přízemí s obchodními jednotkami. Podle Lucie Němeč
kové to dokládá dynamický rozvoj celé budovy, která prochází průběžně další
modernizací a nabízí ke krátkodobým pronájmům například konferenční
nebo zasedací místnosti s veškerým zázemím. Rosmarin přitom nadále
zůstává jednou z cenově nejdostupnějších kancelářských budov v Praze.
Více informací na: www.rosmarin.cz nebo na Facebooku.

Hvězdná tančírna
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Petr Čadek. StarDance. Tančírna na Rosmarinu. Pojmy, které jsou s Holešovi
cemi už pevně spjaté.
Krásnému prostoru Tančírna se daří. Oslovil nejen stovky začínajících
i zkušených tanečníků, ale také rodiče s dětmi. Právě pro ně je připraveno
několik kurzů, kde mohou rozvíjet své pohybové dovednosti.
Tančírna byla (a nadále je!) trefou do černého. Z jednoho prostoru se
rozšířila už do tří moderních sálů. Pravidelní návštěvníci (protože ti jed
norázoví takřka nejsou) oceňují komfortní zázemí s kavárnou a barem.
A jsme opět u dětí – ty si mohou během lekcí rodičů pohrát v útulném
dětském koutku.
Vysoký kredit si Tančírna vydobyla nejen prostředím, ale také kvalit
ními lektory a širokou nabídkou kurzů. Vybrat si můžete z téměř tří desí
tek stylů. Vedle stálic jako flamenco, latina, pilates nebo zumba nabízí
Tančírna i exotičtěji znějící kurzy. Například body drumming, jazz dance
či vinyasa jogu.
Velmi vyhledávané jsou i programy, které doplňují chybějící přirozený
pohyb. Pokud se tedy nechcete zrovna zdokonalovat v dravém argentinském
tangu či jazz dance, přijďte si jen srovnat záda a celkově seřídit pohybovou
soustavu. Vybírat můžete na: www.tancirna.org

Tiráž
L. V. > Jsem rád, že tu jsou a dělají to,
co dělají. Spolupracovali s DOXem
v rámci výstavy Duše peněz; toliko jen
k tomu bitcoinu…
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Poslední strana
> Cyberpunkové instalace vyhlášeného
Cross Clubu upoutají už zdálky.

> Čerstvý domácí croissant
a káva, která voní až na ulici.
To je snídaně ve francouzském
stylu v útulné kavárničce
Oh La La.

> V legendárním antikvariátu
na Dělnické ulici najdete téměř vše.
Dokonce i bludiště mezi knihami.
> Nejčerstvější ovoce a zeleninu
z českých farem najdete v Hale 22
v Holešovické tržnici.

> S láskou připravené cappuccino
jako tečka za skvělým obědem
v Avion Street Cafe.

> Holešovické nábřeží je už
několik měsíců zvelebeno
výrokem, který dokazuje,
že mnozí se mají stále co učit.
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> Káva, cookies a elektronika
na jednom místě. Alza je snem
každého hipstera.

