
Designový projekt 
Candy Flat – Luxus podporuje charitu

Design project Candy Flat – 
Luxury supports charity

Když duše mluví
Praha je skvělým místem k životu. A některé její 
části jsou prostě úchvatné. Představte si stometrový 
luxusní otevřený prostor v samotném srdci města, 
ze kterého vedou dvě terasy – a vy se jen musíte roz-
hodnout, zda se budete právě teď dívat na dechbe-
roucí západ slunce nad Pražským hradem, nebo si 
dáte skleničku skvělého šampaňského, zavřete oči 
a necháte na sebe působit krásnou atmosféru místa.
Tento byt je luxusní, nádherný, moderní, se 
skvěle vybaveným interiérem. To, co jej dělá 
skutečně výjimečným, je ale jeho duše. To, co 
je slovy nepopsatelné, ale každý to cítí a vní-

Příběh tohoto projektu je růžový. Začal přede dvěma lety inspirací obrazem jedné české, velmi nadané malířky. Už 
tehdy bylo jasné, že to bude místo štěstí a lásky, prostor, ve kterém se plní ta nejtajnější přání, kde se zdají nejsladší 
sny, konají se romantické večeře při svíčkách, během kterých se otevírá růžové šampaňské – protože bude mnoho 
důvodů k oslavám…

má. Pocit motýlích křídel kdesi v nás, když 
stojíme přesně na místě, které je „to naše“. 

Sladké místo pro život
Při vstupu do tohoto prostoru stačí přivřít 
oči a přenesete se téměř do pohádky.
Pomyslnou sladkou tečkou, která skvěle dotváří sno-
vou atmosféru bytu, je obraz s příznačným názvem 
Sweet Place. Ano, hádáte správně: je to ono dílo, 
které se stalo počáteční inspirací celého projektu.

Barva lásky a něhy
Růžová symbolizuje něžnost, lásku, náklonnost 

ná Kateřina Klausová – nadějná česká herečka, 
zpěvačka a golfistka. Jako herečku ji lze spatřit ve 
světovém muzikálovém fenoménu Mamma Mia! 
a začátkem roku 2016 se představí v novém filmu 
Filipa Renče Lída Baarová, kde ztvární postavu 
Adiny Mandlové. Tato blonďatá kráska s vel-
kou vášní pro golf  se pyšní také tituly Miss Golf  
2013 a Miss Beauty & Golf  Tour Dubai 2013. 
Zároveň se věnuje studiu psychologie a litera-
tury. Kateřina je ale především hrdou Češkou, 
která ctí morální hodnoty a není jí lhostejný 
osud slabších. A protože projekt skvěle propojuje 
dvě důležité věci, místo pro život snů a starost 
o děti, rozhodla se mu propůjčit svoji osobnost.

Pomoc v růžovém
Uvedení tohoto luxusního designového bonbón-
ku na trh má totiž ještě jeden „růžový“ přesah, 
a to charitativní. Část peněz z prodeje bytu 
půjde na projekt Pink Crocodile – mateřskou 
školu pro postižené děti v pražských Letňanech. 
O důvod víc vydat se snít váš růžový sen.

Luxus, který pomáhá
Candy Flat je nejen krásným prostorem pro život. 
Je propojen s projektem Pink Crocodile – mateřskou 
školou pro postižené děti v pražských Letňanech.

The story of  this project is pink. It star-
ted two years ago, inspired by a pictu-
re from a highly talented painter.
Even then it was clear that it would be a place 
of  happiness and love, a space where the most 
secret wishes would come true, where the swee-
test dreams would be dreamt, where there would 
be romantic candlelit dinners accompanied by 
the popping of  pink champagne corks - because 
there would be many reasons to celebrate...

When souls speak
Prague is a great place to live. And some of  its parts 
are simply enchanting. Just imagine a luxurious open 
one-hundred metre space in the very heart of  the 
city from which two terraces lead out - and you will 
only have to decide whether to gaze at the breath-
taking sunset over Prague Castle or drink a glass of  
champagne, close your eyes and let the beautiful 
atmosphere of  the place work its charms on you.
This flat is luxurious, wonderful and modern, with 
a wonderfully equipped interior. The thing that makes 
it truly exceptional is its soul. That which cannot be 
expressed in words, but everyone feels and notices 
it. The feeling of  butterflies somewhere inside us 
when we are right at that place which is „ours“. 

A sweet place for life.
When entering this space, you just have to close 
your eyes, and you are almost in a fairy tale.
The picture called Sweet Place is the metaphorical 
sweet finishing touch which completes the dreamy 
atmosphere of  the place. Yes, you guessed right: this 
work was the original inspiration for the entire project.

The colour of  love and tenderness
Pink symbolises gentleness, love, affection and devoti-
on. It is the colour of  gentleness, restrained elegance, 
celebratory moods and pure feelings. It represents 
loving care for yourself  and those close to you, and it is 
rightly considered one of  the colours of  the heart. All 
of  this is the reason why this particular colour was used 
to create the tone of  this space. Colours as such have 
a far greater impact on us than we often understand. 
Just try entering a small, dark room, and then walk 
through a beautiful, light, delicately pink space...

Face of  the project – Kateřina Klausová
An exceptional space calls for exceptional personalities. 
And so the beautiful Kateřina Klausová - a talented 
Czech actress, singer and golfer - took up the role of  
project ambassador. You can see her acting in the 
global musical phenomenon Mamma Mia!, and at 
the start of  2016 she will be presented in the new 
Filip Renč film Lída Baarová, where she plays Adina 
Mandlová. This blonde beauty with a great passion 
for golf  also holds the titles Miss Golf  2013 and Miss 
Beauty & Golf  Tour Dubai 2013. She also studies 
psychology and literature. But first and foremost 
Kateřina is a proud Czech who respects moral values 
and is not indifferent to the fate of  the less fortunate. 
And because the project combines two important 
things - a place for the life of  dreams and care for 
children - she has decided to associate herself  with it.

Help in pink
The launch of  this luxury designer sweet on the 
market should have another „pink“ overlap, a charity 
one, because some of  the money from the sale of  the 
flat will go to the project Pink Crocodile - a nursery 
school for disabled children opened in Prague‘s Letňa-
ny district. Another reason to dream your pink dream.

Pomoci můžete i vy! 
Více se dozvíte na 
www.candy-flat-palac-dlouha.cz

a oddanost. Je to barva jemnosti, zdrženlivé 
elegance, slavnostních nálad a čistých citů. Před-
stavuje laskavou péči o sebe i naše blízké, plným 
právem se řadí k barvám srdce. To vše je důvodem, 
proč je tento prostor laděn právě do této barvy. 
Barvy jako takové na nás mají mnohem větší 
vliv, než si často uvědomujeme. Zkuste vstoupit 
do malé, tmavé místnosti a pak se naopak projít 
krásným, světlým, jemně růžovým prostorem…

Tvář projektu – Kateřina Klausová
Výjimečný prostor si žádá výjimečné osobnosti. 
Role ambasadorky projektu se proto ujala krás-

Tým Y&T Luxury Property, Kateřina Klausová a Ulrike Schneider


