
Magdina kolegyně Dagmar se usmívá 
a v hlase má střípek ostýchavosti, 
jako by říkala něco nepatřičného: 

„Nadechni se mě.“ Magda se před lety nadchla 
pro umělecké parfémy a již více než čtyři roky 
rozvíjí, dnes společně s Dagmar, vlastní značku 
Maison Tulipes, která přináší na český a slo-
venský trh to nejlepší, co světová haute parfu-
merie vytvoří.

Galerie vůní
Setkání s uměleckými parfémy je silný mo-
ment. Když se poprvé nadechnete, jste ztrace-
ni. Dýcháte totiž vrcholné umění tradičních 
parfumérů a ti nejlepší jsou právě v Itálii. Je-
jich srdcem jsou pečlivě vybírané přírodní 
složky a vedle vcelku konzervativních vůní 
nabízejí nepřebernou škálu vůní zcela jedineč-
ných, které vznikají z čiré radosti. Je to zvláštní 
svět, kde tradice a kvalita jsou víc než zisk. 

„Oni jsou tak důslední, že třeba víčka k jedné 
řadě parfémů dělá z olivového dřeva ručně je-
den jediný starý pán na Sicílii. Když onemocněl, 
prostě nebyly parfémy. Nebyla totiž víčka, oni je 
nenechali dělat nikoho jiného a čekali, až se 
jejich výrobce uzdraví,“ přibližuje mi Magda 
zákony, které jsou v běžném podnikání nemys-
litelné. Ale když si poprvé přivoním, začínám 
chápat, že tohle je skutečně jiný svět. Ostatně, 
nejsem v obchodě, ale v galerii. V galerii, kde 
se exponátů nedotýkáte, nedíváte se na ně, ale 
dýcháte je. V galerii vůní.

Vzkříšení parfumerií
Galerii odpovídá vše – decentní světlo, střídmý 
nábytek i způsob, jak se s parfémy seznámit. 
Testovací proužky papíru tu vlastně nenajdete, 
tady si přivoníte do degustačního zvonku s růží 
ze speciálního materiálu, který nijak nemění 
vůni, nebo se díky vějíři vůněmi přímo ovíváte. 

De ilé vůní je těžko před-
stavitelné – čerstvě 
posečená tráva, kůže 
sedel moderních 
toskánských kovbo-
jů, pařížský oheň, 
jarní déšť… Mag-
da a Dagmar se 
upsaly umělec-
kým parfémům, 
ale neupsaly se 
obchodu. Od ital-
ských parfumérů 
čerpají totiž i svůj 
přístup k podniká-
ní. Nechtějí jen 
prodávat, nezajímá 
je kvantita. Ostatně, 
portfolio značek by 
se rozšiřovalo velmi 
těžko: „Měly jsme to 

NADECHNI
SE MĚ!

„Jeden z nejhezčích komplimentů
na světě zní: ‚Hezky voníš.‘ Pocit,

že kolem sebe šíříme příjemnou vůni, nám 
přináší uspokojení. Takový kompliment 

vnímáme skoro až intimně,“ říká 
Magda Kinská.
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štěstí, že jsme se hned na začátku potkaly 
prakticky s tím nejlepším, co je. Máme takový 
sen, oživit v Česku a na Slovensku tradici ma-
lých parfumerií. Protože našimi partnery jsou 
a budou právě ony, případně butiky, které 
vedle jedinečných oděvů či šperků chtějí nabí-
zet i jedinečné parfémy. Jenže malé parfume-
rie u nás skoro vymizely. Máme proto v úmys-
lu nabídnout i naši značku Maison Tulipes 
jako franšízu, a pomoci tím vzniku malých 
parfumerií,“ vysvětluje Magda. Mnoha pravi-
dly se ve svém podnikání nesvazují, ale jed-
no se rozhodly dodržet bezezbytku: „Nikdy 
nebudeme prodávat nic, co bychom neměly 
exkluzivně. Nechceme být jedny z mnoha, 
chceme být jediné.“ 

Staňte se i vy mistry
Maison Tulipes v současné době přibližuje 
tajemství dávných mistrů parfumérů i nám, 
obyčejným smrtelníkům. Přichází totiž nově 
s produkty značky The Merchant of Veni-
ce – ta představuje mimo jiné třeba exklu-
zivní řadu čtyřiapadesáti monotematických 
vůní, díky nimž nejen že můžete každý den 
vonět jinak, ale můžete se stát přímo mistry 
parfuméry. Cestu vám usnadní i sada Perfu-
mer Kit, která nabízí šest jedinečných vůní 
s instrukcemi, s níž může do tajů starého 
mistrovství proniknout každý, kdo má chuť, 
fantazii, trpělivost a hravost. V dalších řa-
dách The Merchant of Venice najdete vůně 
inspirované benátskou historií – některé 
lakony jsou poctou benátským látkám, jiné 

benátskému sklu a vázám, všechny bez vý-
jimky však obsahují parfémy zasluhující 
přívlastek jedinečné.   

Kupec benátský
je nejnovějším přírůstkem Maison Tulipes. Benátská 

značka The Merchant of Venice představuje skuteč-

ný klenot, vždyť historie parfémů v Benátkách sahá 

až do pozdního středověku. Značka The Merchant 

of Venice se poprvé objevila v roce 2011 a již o dva 

roky později získala prestižní italskou cenu CULTU-

RA + IMPRESA 2013. Tvůrcem značky je benátská 

rodina Vidal, která je zapojena do umění parfumerie 

již více než sto let. Vytvořením kolekce exkluzivních 

parfémů, toaletních vod, kosmetiky a vonných vý-

robků do domácnosti se rodina rozhodla oslavit za-

pomenutou roli města ve světové historii parfumer-

ství. A aby oslavy byly dokonalé, otevřela rodina Vidal, 

spolu s podporou města Benátek a význačného výrob-

ce parfémů Mavive, v pokojích Palazzo Mocenigo ze 

16. století unikátní Muzeum parfémů. 
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