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aktuality

Jeho unikátní ekologické technologie 
u nás stále ještě nemají obdoby. Jsou 
založené na pasivním standardu za-
jišťujícím úsporu energie, čidla na ok-

nech v případě otevření zajistí automatické 
vypnutí topení či chlazení. Osluněné části 
budovy stíní žaluzie, které se automaticky 
přizpůsobují stavu venkovního prostředí. 
Hotel byl průkopníkem systému využívá-
ní šedé vody a zpětného získávání tepla 
z odpadních vod – díky dvojitému systému 
vodovodních a kanalizačních trubek, kde 
je oddělena voda ze sprch a umyvadel. Ho-
telové střechy a terasy jsou osazeny bohatou 
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První český zelený hotel přivítal hosty v roce 2010. Po kompletní 
rekonstrukci se Mosaic House Design Hotel v Praze zaměří 
na náročnější klientelu, které je blízký špičkový design i ,green‘ 
a udržitelné zaměření hotelu, ale zajít si sem lze i třeba jen na kávu.

Všechny složky Národního muzea v přírodě 
(Hanácké, Valašské, Vysočina i Zubrnice) za-
vedly letos novinku: Muzejní první čtvrtky. Až 
do září je v nich tedy v tento den volný vstup. 
Každé z nich pak nachystalo řadu zajímavostí, 
např. výstavu o obyčeji vodění Jidáše, novou 
expozici obydlí panského hajného, novou vý-
stavu o chmelařství či 30. ročník Dnů řemesel 
a setkání kovářů... Více na www.nmvp.cz

Ocenění BREEAM ,Excellent’ za 
mimořádnou kvalitu a šetrnost vůči 
životnímu prostředí získal v Maďarsku 
první kancelářský komplex Váci Greens. 
Přispělo k tomu i speciální sklo, jež 
umožní snížit energetické náklady na 
umělé osvětlení, klimatizaci i topení. Více 
na www.guardianglass.com

Výztuhy, výdřevy, šachetní zdviže, potrubí 
s uranovou rudou i zateklá půdní voda 
a krápníky… Novinka Lázní Jáchymov, 
prohlídková štola, nabízí v jednom úseku 
i šanci okusit, v jaké poloze dobývali v 16.  
století  horníci  s kahanem stříbro. Více 
na www.LazneJachymov.cz

V den sarajevského atentátu na Františka Fer-
dinanda d’Este a jeho manželku Žofii Chotkovou 
měl následník rakousko-uherského trůnu na 
sobě 9 řádů a vyznamenání. Kolekce, na níž jsou 
stále patrny stopy jeho krve, bude poprvé v his-
torii trvale vystavena v nové expozici Dějiny 20. 
století Národního muzea od 23. července 2021.

Mlynářský učedník Matěj a jeho 
kamarád čert 
Lukáš se při pu-
tování po světě 
učí u šestnácti 
mistrů  různým 
řemeslům, třeba  
kovat koně, vy-
rábět dřevěné 
sudy nebo vařit 
pivo. Prožijte 
spolu s nimi ve-
selé i napínavé 
příhody a pro-
nikněte do tajů 
dnes polozapomenutých řemeslných 
postupů. Vydává nakladatelství  
Pikola.cz, cena 249 Kč

Podle exkluzivního 
průzkumu je recyklo-
vaný materiál u nápo-
jových obalů důležitý 
až pro polovinu Čechů. 
Coca-Cola proto uvádí 
na český trh 100% re-
cyklovanou PET lahev, 
speciálně pro své pří-
rodní pramenité vody 
Natura. Veškeré lahve 
Natura jsou navíc 
100% recyklovatelné. 
Firma se letos stala 
i jedním z partnerů 
iniciativy Ukliďme 
Česko. 

Wembley Stadium Londýn. Letos se tu na šampionátu UEFA EURO 2020 utkalo Česko 
s Anglií, odtud si vítězná Itálie odnesla pohár. Největší evropský stadion s 90 000 místy 
k sezení, 34 bary, 98 kuchyněmi, 8 restauracemi a 688 místy pro občerstvení osvětlují 
od posledních LEDek až po obří barevný oblouk výrobky Thorn firmy Zumtobel.

Zelená certifikace

Plazením vpřed!

Jedinečná kolekce 

Lampa DINO ve tvaru vajíčka 
okouzlí neotřelým designem. 
Italská značka Slide Studio 
vyrábí své produkty z kvalitního 
polyethylenu s nízkou hustotou 
zpracovaném při procesem 
s nulovými emisemi. Všechny 
kousky jsou 100% recyklovatelné, 
takže pokud se už nepoužívají, lze 
z nich vyrobit něco jiného.

dinO

PrO malé i velkéPetka? 100% 
recyklOvaná!

muzeum v přírodě

Alax.cz, cena 25 848 Kč

světlO PrO šamPiOny
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Pražská mozaika

zelení, ta v létě funguje jako přirozená kli-
matizace a přináší příjemné osvěžení.

Budova postavená v roce 1935 ve funkcio-
nalistickém stylu má 7 pater, pokoje jsou vy-
baveny moderním designovým nábytkem. 
Na rekonstrukci se podíleli designérské 
špičky. Švýcarský atelier oï vytvořil novou 
podobu konferenčního prostoru Workspace 
a ve spolupráci s týmem španělské značky 
Parachilna i unikátní lampy pro kavárnu. 
Z dílny ateliéru Unykat Interior Design z Ra-
kouska pochází mj. design pokojů. 

Na designu kavárny a dalších veřejných 
prostor hotelu včetně spa & wellness se 

podíleli i Češi – Jan Hodan a Jan Hendrych 
(Czech Hans Design). Rádi navrhují objek-
ty do detailů a používají i atypická svítidla 
a nábytek. Oba pracovali i na první rekon-
strukci Mosaic House Design Hotelu před 
10 lety. 

Kromě ubytování nabízí hotel designové 
skvosty v prostorách kavárny, knihovny, 
vestibulu a dalších veřejných prostorách. Je 
tak ideálním místem pro únik před horkými 
dny v zahrádce s bohatým zastoupením ze-
leně, květin i fontánkou ve vnitrobloku, kde 
se lze osvěžit limonádou či ledovou kávou. 
Více na www.mosaichouse.com ●


