
44 45

text Philippe Riboton

ŠECHNO TO ŘEKL UŽ COLE PORTER VE SVÉ NÁDHERNÉ PÍSNI O PAŘÍŽI 
úchvatně nazpívané Ellou Fitzgerald: I love Paris in the springtime / I love 
Paris in the fall / I love Paris in the winter…  (Miluju Paříž na jaře / miluju Pa-
říž na podzim / miluju Paříž v zimě...)

Paříž je můj domov, místo, kde jsem se narodil a kde pravděpodobně i ze-
mřu. Takže, jak moc miluju Paříž? Stejně jako Prahu. Je to jako s mými dvě-
ma dětmi – nikdy bych si mezi nimi nedokázal vybrat.

Paříž miluju především kvůli jejím zahradám. Miluju Martova pole 
(Champ-de-Mars) kolem Eiff elovy věže a park Monceau na běhání. Na pro-
cházky jsou ale nejlepší Lucemburské zahrady (Les Jardins du Luxembourg) 
a zahrady u královského paláce (Les Jardins du Palais Royal), kde si za slun-
ného odpoledne můžete sednout na lavičku, začíst se do knihy a nechat se 
sluncem šimrat po tváři, zatímco v pozadí slyšíte výskot hrajících si dětí.

A pak taky na Paříži miluju její náměstí. Všechna. Place Vendôme pro jeho 
honosnost a jeho třpytivá klenotnictví. Place des Vosges pro jeho romantická 
podloubí a malířské galerie. Place des Victoires pro jeho nesporný šarm. Place 
Dauphine pro jeho zastrčenost a typicky pařížské restaurace. Place Fursten-
berg pro milence, kteří mi připomínají mé studentské časy. Place Saint-
-Sulpice pro jeho skvostný kostel, kam občas chodím na gospelové koncerty, 
a pro holuby kroužící kolem vodotrysku.

V

text Philippe Riboton

Moje PAŘíŽ

Je tisíc důvodů, proč na jaře 
navštívit Paříž. Zapomeňte 

na bedekry a inspirujte se tipy 
Philippa Ribotona, muže, který 

se v Paříži narodil a tohle 
město nade vše miluje.

Philippe Riboton žije 
v Praze a Paříži. Je 

bývalým vydavatelem 
časopisu The Prague 

Tribune, v současné době 
působí jako výkonný 
partner společnosti 

HR Partners a specializuje 
se na vyhledávání top 
manažerů ve střední 

a východní Evropě. fo
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Abercrombie & Fitch
23, avenue des Champs-Elysées, 
75 008 Paris, www.eu.abercrombie.com 
Jediný obchod s oblečením, kde možná 
budete muset vystát hodinovou frontu, 
než vás tam vůbec pustí.

Colette
213, rue Saint Honoré, 
75 001 Paris, www.colette.fr 
Jedno z nejtrendovějších 
míst v Paříži.

Patrick Roger
3, place de la Madeleine, 
75 008 Paris, www.patrickroger.com 
Nejnápaditější obchod s čokoládou 
ve městě.

La Grande Epicerie 
38, rue de Sèvres, 75 007 Paris, 
www.lagrandeepicerie.com 
Obchod s nejvybranějšími lahůdkami 
ve městě.

Louis Vuitton 
101, avenue des Champs-Elysées, 
75 008 Paris, www.louisvuitton.fr
Sem prostě musíte.

Christian Dior
30, avenue Montaigne, 
75 008 Paris, www.dior.com 
Tak elegantní a tak pařížský.

Fauchon 
26, place de la Madeleine, 
75 008 Paris, www.fauchon.com 
Nákupní ráj všech pařížských gourmetů.

Merci
111, boulevard Beaumarchais, 
75 011 Paris, www.merci-merci.com 
Zábavný a trendy obchod s oblečením 
a designovými kousky do domácnosti 
ve čtvrti Le Marais.

Le Printemps
64, boulevard Haussmann, 
75 008 Paris, www.printemps.com 
Největší obchodní dům v Paříži.

KAM NA NÁKUPY

Miluju Paříž, když je čistá, ale miluju ji, i když je špinavá. Miluju čistotu lu-
xusních obchodů na avenue Montaigne, hlavně před Vánocemi, kdy se jejich 
výlohy blyští výzdobou. Ale miluju i špinavé velké bulváry – třeba boulevard 
Saint-Denis a boulevard de Bonne-Nouvelle – s jejich ušmudlanými fastfoody 
a populárními divadly.

Miluju Paříž pro její světlo. Když jedete autem brzo ráno po levém břehu Seiny, 
noc pomalu ustupuje dni a město se postupně probouzí. A později, když se oteví-
rají kavárny na Saint-Germain-des-Prés a městu vládnou zametači. Ale miluju 
Paříž i pro její večerní světlo: na březích ostrova Saint-Louis, když kužele světel 
z reflektorů na turistických lodích kloužou po fasádách domů na Quai d’Anjou 
a Quai de Bourbon. Nebo světlo na Place de la Concorde, když sedíte u fontá-
ny uprostřed náměstí, na jedné straně máte budovu Národního shromáždění, 
na druhé straně kostel sv. Maří Magdalény (La Madeleine) a uprostřed Eiffelovku, 
která večer vždycky pět minut celá bliká.

Miluju Paříž pro její vůni. Vůni stromů a listů na jaře a na podzim, když v ne-
děli odpoledne procházím Tuilerskými zahradami na cestě do Louvru. Miluju 
i vůně a pachy na nedělním ranním trhu v rue Mouffetard nebo vůni z kuchyní 
malých řeckých jídelen ve čtvrti Saint-Michel.

Miluju Paříž pro její chutě. V Paříži je tolik míst, kam můžete zajít na dobré 
jídlo nebo víno, že je prostě nemožné doporučit jen jedno z nich. Ať už se budete 
procházet po čtvrti Saint-Germain-des-Prés, Le Marais nebo po Montmartru, 
je pravděpodobné, že narazíte na spoustu úžasných podniků, kde se dá ochutnat 
cokoli – pokud tedy uhnete z turistických tepen a ponoříte se do malých uliček 
v okolí.

To je jen několik důvodů, proč miluju Paříž. Chtěl bych tu psát i o mnoha dal-
ších, ale zejména jeden z nich byste neměli podceňovat: Paříž je město lásky.

Miluju Paříž a vždycky ji budu milovat. Pamatujete na tu písničku? „April in 
Paris, chestnuts in blossom / holiday tables under the trees…“ („Duben v Paříži, 
kvetoucí kaštany / zahradní stolky pod stromy...“) Takže, Paříži, cos to udělala 
mému srdci? 

Le Bon Marché
24, rue de Sèvres, 75 007 Paris, www.lebonmarche.com 
Nejelegantnější obchodní dům s módou.
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Place de la Concorde. Toto náměstí je nejkrásnější při 
soumraku. Když sedíte uprostřed u fontány, můžete vidět 

budovu Národního shromáždění, kostel sv. Maří Magdalény 
i Eiffelovku, která večer vždycky pět minut celá bliká. 
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Costes 
239/241, rue Saint-Honoré 
75 001 Paris, +33 1 42 44 50 00 
www.hotelcostes.com 
Pro tohle místo platí „vidět a být viděn“.

Mini Palais
3, avenue Winston Churchill, 
75 008 Paris, +33 1 42 56 42 42 
www.minipalais.com 
Módní restaurace s nádhernou terasou 
v arkádách výstavního paláce Grand 
Palais.

Georges 
Centre Georges Pompidou, 
75 004 Paris, +33 1 44 78 47 99 
www.beaumarly.com 
Módní podnik na střeše muzea 
Beaubourg s kruhovým výhledem 
na město.

Ralph
173, boulevard Saint-Germain 
75 006 Paris, +33 1 44 77 76 00 
www.ralphlaurenstgermain.com 
Trendy podnik inspirovaný Ralphem 
Laurenem.

Le Jules Verne
Tour Eiffel, avenue Gustave Eiffel 
75 007 Paris 
www.lejulesverne-paris.com 
Restaurace v Eiffelově věži, místo, kam 
byste měli zajít aspoň jednou za život.

Galerie Véro-Dodat
75 001 Paris 
Úžasné zastrčené místo s designovými 
butiky a obchody se starožitnostmi.

Le mur des je t’aime
10, Rue André Barsacq 
75018 Paris
Romantické místo, kde se můžete 
zastavit, když jste na Montmartru.

Le musée de la vie romantique
16, rue Chaptal, 75009 Paris
Na úpatí Montmartru, kouzelný skrytý 
palác.

Le passage des Panoramas
75 002 Paris 
Jedna z nejosobitěji vedených galerií 
s obchody s pohledy a známkami.

Jardin Catherine Labouré
29, rue de Babylone, 75007 Paris 
Malý, nenápadný park v srdci 7. obvodu, 
s vinnou révou a ozdobnými keři. 

Place Furstenberg
75 006 Paris 
Jedno z nejmenších náměstí v Paříži, 
jedním slovem rozkošné.

Galerie Vivienne
75 002 Paris 
Dobře schované nákupní arkády  
s monumentální architekturou, 
 jemnými mozaikami a velkými 
sochami.

Moje tAjNÁ MístA
KAM zA 
zÁbAvoU

Crazy Horse
12, avenue George V, 75 008 Paris
+33 1 47 23 32 32
www.lecrazyhorseparis.com 
Nejelegantnější a nejvíc sexy show 
ve městě.

Musée Grévin
10, boulevard Montmartre 
75 009 Paris, +33 1 47 70 85 05 
www.grevin.com 
Muzeum, jehož pobočka bude letos 
v květnu otevřena i v Praze.

Moje oblíbeNé 
restAUrAce

Restaurant 
Café Marly

93, rue de Rivoli, 
75 001 Paris, 

+33 1 49 26 06 60, 
www.beaumarly.com/ 

cafe-marly/accueil 
Kavárna/restaurace 

s neuvěřitelným 
výhledem na pyramidu 

v Louvru.

La Coupole
102, boulevard du 

Montparnasse 
75 014 Paris, 

+33 1 43 20 14 20, 
www.lacoupole-

paris.com 
Jedna z nejstarších 

a nejtypičtějších 
brasserií v Paříži.

Speciální poděkování patří celému týmu pražského obchodu Corneliani (www.corneliani.com).
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