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S VĚTREM V ZÁDECH
V tomto editorialu jsem původně chtěla psát o něčem úplně jiném. O větru v zádech, který
nás posouvá vpřed, o slunci, které nás hřeje v obličeji, o úsměvu, který nás pohladí a na jeden
nádech zastaví.
Mávnutím neviditelných sil se však dech zastavil, svět stojí nehybně a je bezmocný. Social
distancing je nové slovo, které diktuje náš den. Jednodušeji vyslovené než vykonané; naše
redakce se přece snaží přesně o opak! Již tři roky aktivně budujeme mezi Prahou a Berlínem
pomyslný most, který přibližuje a spojuje… Ten ale najednou zavřel své brány. Jak máme psát
o restauracích, kde se nevaří, o galeriích, kde se nevystavuje, o byznysu, který se nekoná?
Přesto jsme se rozhodli, že naše jarní číslo vydáme. Protože pokud je vítr dostatečně silný,
můžeme se nechat v naději, kterou jaro dává, unášet a mít alespoň na chvíli ten krásný pocit,
že bezstarostně létáme. Vydejte se s námi na pražsko-berlínský let a těšme se, že ve zdraví,
všichni zase brzo přistaneme na zem.

MIT DEM WIND IM RÜCKEN
In diesem Editorial wollte ich ursprünglich über etwas ganz anderes schreiben. Über den Wind im
Rücken, über die wärmende Sonne im Gesicht, über ein Lächeln, das die Seele streichelt und für
einen Atemzug innehalten lässt.
Aber unsichtbare Kräfte haben uns den Atem anhalten lassen, die Welt steht still und ist machtlos.
Social Distancing ist das neue Wort, das unseren Alltag bestimmt. Leichter gesagt als getan; unsere
Redaktion versucht dennoch genau das Gegenteil! Seit drei Jahren schlagen wir zwischen Prag und
Berlin eine Brücke, die uns annähert und verbindet... Jetzt sind die Tore plötzlich zu. Wie sollen wir
von Restaurants scheiben, in denen nicht gekocht wird, von Galerien, in denen nicht ausgestellt
wird, vom Geschäftsleben, das nicht stattfindet?
Wir haben entschieden, dass unsere Frühjahrsausgabe trotzdem erscheint. Denn solange der Wind
ausreichend stark weht, können wir uns in der Hoffnung, die der Frühling gibt, forttragen lassen
und wenigstens für einen Augenblick das schöne Gefühl haben, sorglos zu fliegen. Begeben Sie sich
mit uns auf den Flug von Prag nach Berlin und freuen wir uns darauf, schon bald wieder auf der
Erde zu landen.

								         Danuše Siering
Vydavatelka/Herausgeberin
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Arden Zadrick z Opavy
Dvanáctiletý kluk, který miluje přírodu, školu, klavír a kreslení.
Pro nás nakreslil pár skic inspirován touto nelehkou dobou.

Arden Zadrick aus Opava
ON-LINE MAGAZIN
www.novinyanovinky.cz
mail@novinyanovinky.cz

12-jähriger Junge, der Natur, Schule, Klavier und Zeichnen liebt.
Für uns hat er ein paar Skizzen gezeichnet, inspiriert von dieser
nicht leichten Zeit.
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bydlení v Praze
Experten für Premium
Wohnimmobilien in Prag
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Praha za
časů korony
Přpravila: Veronika Hong

Kdo se stihl projít po Praze před vyhlášením karantény,
mohl si užít naše hlavní město jako nikdy předtím. Žádní
turisté, žádné davy, prořídla doprava a všechno se jaksi
zpomalilo a zklidnilo. Pro někoho pohled smutný, pro jiné
konečně návrat Prahy, jak jsme ji znali jako malé děti.
Této situace mnozí využili a vyrazili s fotoaparáty na oblíbená pražská místa, kde by
se za normální situace museli fotit s turisty
v pozadí. Je něco kouzelného na tom, procházet se po prázdných ulicích. Vzduch je čistší,
jezdí méně aut, nemusíte se vyhýbat lidem
na chodníku a všechno je tu jaksi jen pro vás.
Náplavka, která je za slunného počasí přeplněná lidmi, zeje prázdnotou. A po Karlově
mostě, jindy nejnavštěvovanější památce,
se nyní procházejí jen náhodní chodci. Na

Mariánském náměstí jsou pouze technici, kteří přivezli do magistrátu výpočetní
techniku pro zavedení krizového centra,
a majestátní zavřená Městská knihovna na
to všechno dohlíží. Staroměstské náměstí
snad nebylo nikdy prázdnější, jen u orloje stojí hlouček posledních turistů čekajících na defilé apoštolů. Na Václavském
náměstí korzuje jen několik jedinců oproti
nekonečným davům. Zmizeli zde naháněči do klubů a neřestných podniků a také
všechny pochybné existence, což vrací

Václaváku jeho důstojnost. Národní třída,
důležitá dopravní křižovatka, je také opuštěná, stejně jako všechna ostatní frekventovaná místa v Praze.
Jediní, kdo z této situace mají radost, musí
být ti, kteří se jinak vyhýbají zalidněným
částem města. A také introverti, pro něž je
povinná karanténa snad dokonce spásou.
Zalezlí doma na svých gaučích s nejlepším
přítelem jménem Netflix a s pocitem, že konečně nejsou ti divní a nespolečenští.
Den před vyhlášením karantény jsme pro
vás natočili video, jak to vypadá v centru
Prahy. Toto jsme již dlouho nezažili a doufáme, že už znova nezažijeme. Ačkoliv má
Praha bez lidí své neodolatelné kouzlo, těšíme se, až se do ní opět vrátí život.

Prag in Zeiten von Corona
Die jenigen, die es geschafft haben, in Prag herumzulaufen, bevor die Quarantäne ausgerufen wurde, konnten unsere Hauptstadt wie nie
zuvor genießen. Keine Touristen, keine Menschenmassen, der Verkehr hat sich beruhigt
und alles verlangsamte sich und ist still. Für
einige ein trauriger Blick, für andere endlich
die Rückkehr in die Stadt, wie wir sie als kleine
Kinder kannten.
Viele „Instagrammer“ nutzten diese Situation
und gingen mit ihren Kameras zu beliebten
Orten in Prag, wo sie normalerweise Fotos nur
mit Touristen im Hintergrund fotografieren
konnten. Es ist etwas Magisches, durch die
leeren Straßen zu gehen. Die Luft ist sauberer,
weniger Autos, keine Notwendigkeit den Menschen auf dem Bürgersteig auszuweichen und
alles ist nur für uns da.

Náplavka, die bei sonnigem Wetter voller
Menschen ist, ist leer. Nur ein paar Fußgänger gehen jetzt auf die Karlsbrücke, das sonst
am häufigsten besuchten Denkmal. Auf Mariánské náměstí gibt es nur Techniker, die die
Computerausrüstung zur Einführung eines
Krisenzentrums in die Gemeinde gebracht
haben und die majestätische geschlossene
Stadtbibliothek überwacht all dies. Der Altstädter Ring war noch nie leer, verblieben sind
nur letzte Touristen, die auf die Apostelparade
warten. Der Wenzelsplatz ist befreit von endlosen Menschenmengen. Zwielichtige Gestalten im Auftrag von Clubs und rotem Gewerbe
sind auch verschwunden, was die Würde vom
Wenzelsplatz wiederherstellt. Národní třída,
ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, ist wie
alle anderen Geschäftsortorte in Prag ebenfalls verlassen.

Die einzigen, die mit dieser Situation zufrieden sind, müssen diejenigen sein, die die
stark frequentierten Teile der Stadt meiden.
Und Introvertierte, für die die obligatorische
Quarantäne vielleicht sogar die Erlösung ist.
Sie verkriechen sich zu Hause auf dem Sofa
mit ihrem besten Freund Netflix und haben
das Gefühl, dass sie endlich nicht seltsam und
unsozial sind.
Am Tag vor der Ankündigung der Quarantäne
haben wir ein Video gemacht, wie es im Zentrum von Prag aussieht. Wir haben dies schon
lange nicht mehr erlebt und hoffen, dass wir
es nicht noch lange erleben werden. Obwohl
Prag seinen unwiderstehlichen Charme ohne
Menschen hat, freuen wir uns darauf, dass
das Leben wieder zurückkommt.
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Moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mne
připravila: Kateřina Černá

Kateřina Geislerová

Ze šití roušek se stal nový národní
sport. Šije celé Česko a opět se
projevila pověstná česká zručnost,
vynalézavost, a hlavně schopnost
adaptovat se na jakoukoli situaci.
Z roušky se teď stal nejvíc cool
doplněk.
Naše redakce by ráda poděkovala
všem domácnostem i firmám,
kde vznikají roušky pro ty, kdo
je potřebují nejvíce. Zapojilo
se nezištně i mnoho návrhářů
a designérů.
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Jitka Klett

Mein Mundschutz
schützt dich,
dein Mundschutz
schützt mich
Das Mundschutz-Nähen ist zum neuen
Volkssport geworden. Ganz Tschechien
näht und stellt erneut seine sprichwörtliche
Geschicklichkeit, Erfindungsgabe und vor
allem Anpassungsfähigkeit an jede beliebige
Situation unter Beweis. Der Mundschutz ist
jetzt zum COOLsten Accessoire geworden.
Unsere Redaktion möchte allen Haushalten
und Firmen danken, in denen diese einfachen
Atemschutzmasken für jene entstehen, die sie
am meisten benötigen. Auch viele Stilisten und
Designer machen uneigennützig mit.

Zdeňka Imreczeová

La femme Mimi

Tim mává z okna
připravil: Tim Kerinnis

Zvoní telefon. Telefonát z Libanonu. Příští víkend máme letět do Bejrútu, v plánu jsou
dvě vystoupení. „Kluby zavírají na dobu neurčitou,“ říká ještě klidně můj kamarád Ronald,
„pořadatel pro nás ale určitě zorganizuje náhradní termín.“
Neskutečně jsme se těšili. Ale virus je mocnější než naše radost. Pandemie COVID-19
se raketově šíří.  Nejen v Bejrútu se přijímají
první opatření – také v Berlíně začíná senát
představovat plány, jak se s touhle bezprecedentní krizí vypořádat.
Je 11 hodin ráno, neděle 9. března 2020,
a já ještě ležím v posteli. Večer předtím
jsem ještě strávil v klubu Bricks, kde jsem
pouštěl hudbu. Byl to skvělý večer plný příjemných setkání. Zkrátka jsem se báječně
bavil. Podívám se na mobil a očima spočinu
na několika písmenech, které můj život na
příští dva týdny změní: k-a-r-a-n-t-é-n-a.
Abych co nejvíce omezil riziko pro své přátele a bližní, měl bych s okamžitou platností
a na dobu neurčitou zůstat doma. Týden
předtím jsem totiž byl na party v klubu The
Reed na náměstí Alexanderplatz, kde se potom devět lidí nakazilo novým virem.

Jsem teď nemocný? Pane bože, kde všude
jsem byl? Doufám, že jsem nikoho nenakazil... Musím se nechat otestovat!! Hlavou mi
probíhá spousta myšlenek, když si uvědomím, že jsem se vyskytoval v bezprostřední
blízkosti viru. V jednom mám ale jasno – že
uposlechnu výzvy zdravotního ústavu a zůstanu od téhle chvíle doma. Začala doba
nudy a sebereflexe...
Musím říct, že první dva tři dny byly osvěžující. Předtím jsem byl hodně na cestách
a skoro jsem neměl čas na sebe. Hodně
jsem telefonoval, dělal muziku a samozřejmě se taky díval na Netflix. Kolem mě se situace začala čím dál více zhoršovat a člověk
se pomalu začal zamýšlet nad tím, jakou
globální krizi tady právě všichni prožíváme.
Berlín ruší akce, s kluby je to nahnuté. Městem se šíří nejistota, jaká tu nikdy nebyla.
Jako DJovi a pořadateli je mi brzy jasné, že

tahle krize bude mít na můj každodenní
život ještě další dopady. V průběhu následujících dnů nám odříkají jedno vystoupení
za druhým, nebo je přesouvají na neurčito.
Celá jedna finanční větev je po jediném týdnu úplně odříznutá. Situace vypadá bezvýchodně.
Přátelé a rodina jsou to, co se v této době
doopravdy počítá. Můj bratr, matka, otec
a blízcí přátelé mi každých pár dnů nosili
jídlo – tašku s nákupem mi vždycky postavili
před dveře. Každý den jsme měli videokonferenci s kamarády. Mluvili jsme o tom, co
se ten den stalo, a diskutovali jsme o problémech a o tom, co bude dál. Je důležité
držet při sobě a společně nacházet řešení
pro příští týdny a měsíce. A já přemýšlím
nad tím, jaké další kroky podniknu, až karanténa skončí...
Pokračování na: www.novinyanovinky.cz
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Tim winkt aus dem Fenster
Das Telefon klingelt. Ein Anruf aus dem Libanon.
Nächstes Wochenende sollen wir nach Beirut
fliegen, zwei Auftritte sind geplant. „Die Clubs
schließen auf unbestimmte Zeit“, sagt noch ruhig
mein Freund Ronald, „der Veranstalter wird aber
sicher einen Ersatztermin für uns organisieren.“
Wir hatten uns riesig gefreut. Aber der Virus ist
größer als unsere Freude. Die Covid-19-Pandemie
breitet sich rasant aus. Nicht nur in Beirut werden erste Maßnahmen ergriffen, sondern auch in
Berlin beginnt der Senat, Pläne vorzustellen, wie
man mit dieser einzigartigen Krise umgehen soll.
Es ist 11 Uhr morgens, Sonntag, den 9. März
2020, und ich liege noch im Bett. Ich hatte den
Abend zuvor im Club Bricks verbracht und Musik aufgelegt. Es war ein toller Abend mit vielen
netten Begegnungen und einfach unglaublich
viel Spaß. Ich schaue auf mein Handy und lese
ein paar Buchstaben, die meine nächsten zwei
Wochen verändern werden: Q-u-a-r-a-n-t-ä-n-e.
Um das Risiko für meine Freunde und Mitmenschen so gering wie möglich zu halten, soll ich ab

sofort für unbestimmte Dauer zu Hause bleiben.
Ich hatte nämlich eine Woche zuvor eine Party
im Club The Reed am Alexanderplatz besucht,
wo sich im Nachgang neun Leute mit dem neuartigen Virus infiziert hatten.
Bin ich jetzt krank? Oh Gott, wo war ich überall?
Ich hoffe, ich habe keinen angesteckt... Ich muss
mich testen lassen!! Viele Gedanken schossen
mir durch den Kopf, als mir bewusst wurde, dass
ich in unmittelbarer Nähe zu dem Virus stand.
Dennoch war mir klar, dass ich der Aufforderung
des Gesundheitsamtes Folge leisten wollte, und
blieb ab diesem Moment zu Hause. Es begann
eine Zeit der Langeweile und Selbstreflektion...
Die ersten zwei-drei Tage waren, um ehrlich zu
sein, total erholsam. Vorher war ich viel unterwegs gewesen und hatte kaum Zeit für mich
selbst. Ich habe viel telefoniert, Musik gemacht
und natürlich auch Netflix geschaut. Um einen
herum scheint alles nur noch schlimmer zu werden, und man fängt langsam an, sich Gedanken
zu machen, was für eine globale Krise man hier
gerade miterlebt.

Berlin sagt Veranstaltungen ab, die Clubs wackeln. Eine noch nie dagewesene Unsicherheit
verbreitet sich in der Stadt. Als DJ und Veranstalter
wird mir sehr schnell klar, dass diese Krise noch
weitere Auswirkungen auf mein alltägliches Leben
haben wird. Im Laufe der nächsten Tage wird uns
ein Aufritt nach dem anderen abgesagt oder auf
unbestimmte Zeit verschoben. Ein ganzes finanzielles Standbein bricht mir innerhalb einer Woche
komplett weg. Die Lage scheint aussichtslos.
Freunde und Familie sind das, was in diesen Zeiten wirklich zählt. Mein Bruder, Mutter, Vater und
enge Freunde brachten mir alle paar Tage das
Essen vorbei – den Einkauf in einer Tüte stellten
sie mir vor die Haustür. Wir hatten täglich Videokonferenzen mit unseren Freunden. Wir redeten
darüber, was sich tagsüber ereignet hat, und diskutierten über die Probleme und über das Weitergehen. Man muss zueinanderhalten und gemeinsam Lösungen für die kommenden Wochen oder
Monate finden. Und ich überlege mir, was ich
nach der Quarantäne als Nächstes tun werde...
Fortsetzung folgt auf: www.novinyanovinky.cz/de/
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JIŘÍ SURŮVKA
Připravily: Kateřina Černá a Karin Zadrick
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Nekompromisní, někdy ve své pravdivosti až krutý, s velkým smyslem
pro ironii a černý humor. Jako performer provozuje především
absurdnost života. Ostravský patriot, umělec světového formátu,
Jiří Surůvka vždy dokázal jít s vlastní kůží na trh.
Jsi v kontaktu s mnoha kolegy v zahraničí. Ke komu
máš nejblíže a proč?
No, mám už po světě mnoho kamarádů na život a na
smrt, i když se vidíme jen příležitostně, na začátku bylo
zpravidla nějaké sympózium nebo stipendium, kde
jsme byli spolu týden, několik měsíců až jeden rok.
A pak jsme se začali navzájem podporovat a spolupracovat. Máme spolu takovou mafii.
Berlín je jedno z míst, kde jsi vystavoval. Co tě na
něm baví?
Poprvé jsem byl v Berlíně v roce 1968. Byli jsme na dovolené na Baltu, poprvé u moře, a na zpáteční cestě
jsme se zastavili v hlavním městě tehdejší NDR. Pamatuji si v podstatě jen Brandenburskou bránu a svůj šok
z toho, že byla obklíčena různými zátarasy, pytli s pískem, a všude byli vojáci. Za ní bylo pusto, jen silnice
a les (park). Nemohli jsme se ani přiblížit. Ptal jsem se
otce, co je tam za tou bránou, že tam nemůžeme? Otec
se zasnil a pravil: tam je Západ. A moc mi to dál nevysvětlil, jen jsme se tam vyfotili a šli zpět. Myslel jsem, že
jsou tam Indiáni a kovbojové. Na zpáteční cestě domů
jsme u českých hranic potkávali kolony ruských tanků
a aut , na křižovatkách řídili přesun ruští regulovčíci. Několikrát nás zastavili a kontrolovali pasy. Byl srpen 1968
a krátce poté k nám vtrhla vojska Varšavské smlouvy.
A po revoluci, jak jsi vnímal tu změnu atmosféry?
Podruhé jsem byl v Berlíně až v roce 2002, během svého ročního stipendia, které jsem dostal od Severního
Porýní Vestfálska, bylo v lázních Bad Ems, poblíž Koblence, a do Berlína jsem se vypravil na dva týdny na
pozvání jedné mé kolegyně z téhož stipendia, která se
v té době nedávno „přesadila“ z města Mainz právě do
Berlína. V dalších letech se tam postupně přestěhovali
za uměním i další mí spolustipendisté z toho roku 2002
(bylo nás tam deset: šest Němců, Maďar, jedna Angličanka a jedna Švýcarka, a všichni, kromě dvou z nich,
se tam po stipendiu přestěhovali. A díky tomu jsem
pak často v Berlíně vystavoval nebo performoval, na
pozvání galerií a organizací spolupracujících s těmito
mými přáteli, pár výstav také organizovala česká strana – Česká centra a podobně. Anebo mě pozval někdo
úplně jiný.

To už bylo zcela jiné město. Brandenburská brána již
nebyla neprostupná, naopak byla opět v centru sjednoceného města, sjednoceného Německa, vojáci zmizeli, turisté přibyli. Berlín byl po čtyřiceti letech znovu
hlavním městem Německa i novou metropolí evropské
kultury. Do města se přestěhovali mladí umělci a mladí lidé z celého světa. Bývalá východní část, takzvaná
Mitte, se stala čtvrtí mnoha nových malých galerií, německých i mezinárodních, vznikla nová muzea umění, galerie, čtvrti, restaurace, kluby, zkrátka nebývalý
boom a vzestup, dříve izolovaný Západní Berlín přidal
svou punkovou scénu, neoficiální umělecké iniciativy,
squatting expandoval do východní části, street art na
berlínské zdi sice fyzicky mizel i se zdí, ale nezmizel
z města, naopak etabloval se. A na tomhle kvasu jsem
se rád v posledních dvaceti letech čas od času podílel.  
Co oproti tomu chybí českým městům?
Chybí toho hodně. Mluvím teď o vztahu k výtvarnému
umění. Jednak v Berlíně mají sídlo dvě mocné organizace vytvořené pro podporu německého umění: BBK
pro všechny umělce včetně pedagogů a Künstlerbund,
trochu výlučnější pro aktivní umělce. U nás nic takového dosud nemáme a bývalá socialistická obdoba Unie
umělců živoří a jejími členy je vymírající základna umělců přijatých do roku 1989. Pak tam už nikdo nechtěl
vstoupit. Nic nového nemáme, sociální výhody jako
v Německu taky ne, o systému stipendií a grantů od
státu a soukromého sektoru si můžeme zatím nechat
zdát, obecní ateliéry k pronájmu nemáme, vhodné budovy nechává stát dosud raději ležet ladem, než by je
umělcům za levnější nájem pronajal.
Jakou mají výhodu/nevýhodu studenti ve srovnání
s tvojí generací?
Mají nevýhodu, nevěří, že z nich budou bohatí a slavní
umělci, protože vědí, že je to téměř nemožné. To jsme
my na začátku 90. let nevěděli. Nemají chorobnou ctižádost. Jsou mladí a zdraví, a příliš rozumní. Často vegetariáni, nebo dokonce vegani. Leží jim na srdci globální
oteplování. Ale neleží jim prizmatem budoucí apokalypsy na srdci vlastní osud. A budou rodičům na krku do
jejich smrti, nebo alespoň do  svých třiceti let. Ale i dnes
existují výjimky, a to mě naplňuje mírným optimismem.

Jiří Surůvka
Performer, průkopník digitálních koláží, videoartu, malíř, autor unikátních textů a básní, spoluzakladatel improvizačního kabaretu, který již patnáct let vede Ateliér video, multimédia, performance na Fakultě umění Ostravské univerzity. Je členem literárních a výtvarných skupin, kurátorem
galerie, členem grantové komise ministerstva kultury.   
Performer, Vorreiter digitaler Collagen und von Videoart, Maler, Autor einzigartiger Texte und Gedichte,
Mitgründer eines Improvisationskabaretts, der seit 15 Jahren das Atelier Video-Multimedia-Performance
an der Kunstfakultät der Universität Ostrava leitet. Er ist Mitglied von Literatur- und Künstlergruppen,
Galerie-Kurator sowie Mitglied der Förderkommission des Kulturministeriums.
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Kdo tě nejvíce ovlivnil?
No, četba beletrie a dobrodružných románů,
zprvu. Úlet do světa představivosti, zkrátka, na
počátku bylo psané slovo. A hospody, studium
života v jeho nejodpornějších polohách, různé
špinavé práce, vojna, studium, alkohol a drogy
(naštěstí jich tady v 70. letech nebylo moc, jinak
bych už asi nežil),  pak různí umělci, co se mi líbili, Polsko, dvouletá vojenská služba, pozorování
všeho očima a přemýšlení o tom, co vidím, zažívám, utrpení v totalitní společnosti, komunistický marasmus, druhá světová válka z druhé ruky
socialistické kultury, učitelé, rodina, kamarádi, no
zkrátka nikdo a nic pořádně, ale to všechno dohromady. Svět!
Vyjadřuješ se jako umělec mnoha různými
prostředky. Který z nich je ti nejbližší a proč?
Asi performancí – tam je odběr mého sdělení
okamžitý a jsem po akci přítomen a k dispozici
k diskusi s divákem. Rád dělám performance ve
veřejném prostoru, kde je značná část mého publika z řad běžného kolemjdoucího, který by třeba

Jiří Surůvka ist Performer, Vorreiter digitaler Collagen und von Videoart, Maler, Autor einzigartiger
Texte und Gedichte, Mitbegründer eines Improvisationskabaretts, der seit 15 Jahren das Atelier VideoMultimedia-Performance an der Kunstfakultät der
Universität Ostrava leitet. Er ist Mitglied von Literatur- und Kunstgruppen, Galerie-Kurator sowie Mitglied der Förderkommission des Kulturministeriums.

do galerie ani nepřišel. Je to sice nošení kůže na
trh a má to svá nebezpečenství – mohu být bit
nebo lynčován, ale ještě se mi to nestalo, naopak
nesnáším blazeovanost galerijního publika, které
je pokrytecké, a raději se pohádám s překvapeným člověkem z ulice než nemít žádný feedback
od lidí, kteří přišli ze snobismu a melou nesmysly.
Člověk obecný, kolemjdoucí, zaskočený děním
a zvědavý, který z vlastní vůle přihlíží, který se
snaží dobrat toho, co jsem mu tím chtěl říct, a na
počátku dialogu mě atakuje i fyzicky, protože je
vyveden z míry, ten je mi milejší. A mám zkušenost, že se mi podaří zavést na problém, na který poukazuji, s tímto divákem smysluplný dialog
a oba odcházíme domů obohaceni… minimálně
o pohled toho druhého. V tom není žádný populismus, nesnažím se nikoho manipulovat, jen
nabídnu svůj názor k zamyšlení a jsem rád , že se
příjemce snaží o svůj výklad viděného a v nejlepším případě mi ho sdělí… Proto taky pořádám od
roku 1994 s přáteli v Ostravě festival performance a rád na ně jezdím po celém světě.

Kompromisslos, mitunter in seiner Wahrheit fast
grausam, mit großem Sinn für Ironie und schwarzen Humor. Als Performer präsentiert er vor allem
die Absurdität des Lebens. Der Patriot aus Ostrava
und Künstler von Weltformat Jiří Surůvka hatte nie
ein Problem damit, die eigene Haut zu Markte zu
tragen. Das ganze Interview mit diesem vielseitigen
Künstler im Internet unter: novinyanovinky.cz/de
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Mé dny
Přpravila: Karin Zadrick

Každým dnem se procházím krajinami.
Těmi blízko, těmi v dáli, těmi v srdci.
Těmi, kde se větrem nechávám unášet.
Těmi, kde větru snažím se vzdorovat.
V těch krajinách nechávám svou bolest tiše plynout.
Protože jen ona ji unese.
Schovávám se v ní a naslouchám všemu,
co potichoučku šepotá.
Objímám ji, tak jako ona objímá mne.
To jsou mé dny.
To jsou mé dny v mé krajině.
V té, co znám, i v té ještě stále nepoznané.
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Tage für mich
Jeden Tag spaziere ich durch Landschaften.
Den nahen, den fernen, denen im Herzen.
Denen, wo ich mich vom Wind forttragen lasse.
Denen, wo ich versuche, dem Wind zu trotzen.
In diesen Landschaften lasse ich meinen Schmerz leise fließen.
Denn nur sie kann ihn ertragen.
Ich verstecke mich in ihr und lausche allem,
Was leise flüstert.
Ich umarme sie und sie mich.
Das sind meine Tage.
Das sind meine Tage in der Landschaft.
In der, die ich kenne, und in der noch immer unergründeten.
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Pražské jaro
2020
text: Barbora Vojtová

Cornelius Meister
© Marco Borggreve

Prestižní hudební festival Pražské jaro
v roce 2020 slaví již svůj 75. ročník.
Letošní program přináší 53 koncertů
klasické hudby široké palety stylů
a rozmanitých interpretů!

Jubilejní ročník provází také nový vizuální styl, který
je výletem do zázračného světa hudebního názvosloví. Pianissimo, allegro, triste, maestoso a další
pojmy ožívají na plakátech a evokují jedinečnou atmosféru, kterou zažívá každý návštěvník festivalu.
K mimořádnému ročníku patří také mimořádné zahájení, které převezmou Berlínští filharmonikové.
„Máme velkou radost, že přijali pozvání Pražského
jara, aby se svým novým šéfdirigentem Kirillem
Petrenkem festival netradičně a s ohledem na jubileum také tento 75. ročník symbolicky právě 7.
května zahájili,“ uvádí ředitel festivalu Roman Bělor. Mahlerovy Rückert-Lieder zazpívá jedna z nejvyhledávanějších mezzosopranistek současnosti
Elisabeth Kulman, sopránového partu v Mahlerově
Čtvrté symfonii se zhostí vynikající německá pěvkyně Christiane Karg.
V roce, kdy si celý svět připomíná 250 let od narození Ludwiga van Beethovena, bude dílo tohoto
bonnského rodáka procházet samozřejmě napříč
dramaturgií celého festivalu a zazní v nejrůznějších
kontextech. BBC Symphony Orchestra se svým šéfdirigentem Sakarim Oramem se zhostí jeho Sedmé
symfonie. Provokativní kontext přinese program
Symfonického orchestru Českého rozhlasu s šéfdirigentem Alexandrem Liebreichem a koncertem
Kristus a Antikristus. V rámci něj zazní Beethovenovo oratorium Kristus na hoře Olivetské. Neotřelé spojení Beethovenovy Třetí symfonie „Eroiky“
a Saxofonového koncertu současného amerického
skladatele Johna Adamse přinese hostování kanadského dirigenta Petera Oundjiana v čele Pražských

symfoniků FOK. Festivalové publikum nepřijde ani
o Vídeňské symfoniky, kteří společně s legendárním dirigentem Philippem Herreweghem a houslistkou Isabelle Faust přednesou Houslový koncert
D dur. V závěru festival připomene tradici, podle
které jej zakončovala Beethovenova monumentální Symfonie č. 9 s „Ódou na radost“. V čele České
filharmonie stane Cornelius Meister – zářný německý dirigentský talent.
Nebudou chybět ani další zahraniční hvězdy jako
například světoznámý orchestr Petrohradské
filharmonie s hudbou Dmitrije Šostakoviče nebo
americká violoncellistka Alisa Weilerstein, která
v rámci jednoho koncertu uvede všech šest suit
pro sólové violoncello J. S. Bacha. Je jen málo violoncellistů, kteří jsou schopni tohoto úkolu náročného na koncentraci a výdrž. Na programu jsou
i další nevídaná spojení hvězd hudebního nebe
a jejich atraktivní interpretace. Těšit se můžete
také na cembalový koncert současného anglického autora Michaela Nymana, který je u nás populární především jako autor hudby k filmům Petera
Greenawaye. Svého debutu se v rámci Pražského
jara dočká Robert Kružík, který je stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno, dirigentem působícím v brněnské Janáčkově opeře a Národním
divadle moravskoslezském v Ostravě. Na pódiu se
potká s Christianem Lindbergem, který je považován za nejlepšího pozounistu světa.
Více informací a vstupenky na: festival.cz.
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Prager Frühling 2020
Das renommierte Musikfestival Prager Frühling feiert 2020 sein
75-jähriges Bestehen. Das diesjährige Programm bietet 53 Konzerte klassischer Musik mit einer breiten Stilpalette und vielfältigen
Interpreten.
Der Jubiläumsjahrgang wird auch von einem neuen Grafikdesign begleitet, das einen Ausflug in die wundervolle Welt der Musikterminologie bietet. Pianissimo, allegro, triste, maestoso und weitere Begriffe
leben auf den Plakaten auf und erinnern an die einzigartige Atmosphäre, die jeder Festivalbesucher erlebt. Zu diesem außergewöhnlichen Jahrgang gehört auch eine außergewöhnliche Eröffnung, die von
den Berliner Philharmonikern übernommen wird. „Wir freuen uns
sehr, dass sie die Einladung des Prager Frühlings angenommen haben, um mit ihrem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko das 75. Festival etwas ungewöhnlich und im Hinblick auf das Jubiläum symbolisch
gerade am 7. 5. zu eröffnen“, sagt der Festivalleiter, Roman Bělor.
Mahlers Rückert-Lieder werden von einer der gefragtesten Mezzosopranistinnen der Gegenwart, Elisabeth Kulman, gesungen, das Sopransolo in Mahlers 4. Sinfonie übernimmt die herausragende deutsche
Sängerin Christiane Karg.
In diesem Jahr, in dem die ganze Welt an den 250. Geburtstag von
Ludwig van Beethoven erinnert, wird das Werk dieses Bonners natürlich die Dramaturgie des gesamten Festivals durchziehen und in den
verschiedensten Kontexten erklingen. Das BBC Symphony Orchestra
mit seinem Chefdirigenten Sakari Oramo gibt seine 7. Sinfonie zum
Besten. Einen provokativen Kontext bringt das Programm des Sinfonie-Orchesters des Tschechischen Rundfunks mit Chefdirigent Alexander Liebreich und dem Konzert Christus und Antichristus. In dessen
Rahmen erklingt Beethovens Christus am Ölberge. Bei einem Gastauftritt des kanadischen Dirigenten Peter Oundjian an der Spitze der
Prager Sinfoniker FOK wird Beethovens 3. Sinfonie Eroica originell mit
einem Saxophonkonzert des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten John Adams verbunden. Das Festivalpublikum muss auch
auf die Wiener Symphoniker nicht verzichten, die gemeinsam mit dem
legendären Dirigenten Philippe Herreweghe und der Violinistin Isabelle Faust das Geigenkonzert D-Dur vortragen. Zum Abschluss des Festivals erklingt Beethovens monumentale Sinfonie Nr. 9 mit der Ode an
die Freude. Die Tschechische Philharmonie wird von Cornelius Meister
geleitet, einem strahlenden deutschen Dirigententalent.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Auch weitere ausländische Stars werden nicht fehlen, z. B. das weltbekannte Orchester der Sankt Petersburger Philharmoniker mit Musik
von Dmitri Schostakowitsch oder die amerikanische Violoncellistin Alisa Weilerstein, die im Rahmen eines Konzerts alle sechs Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach vorführt. Es gibt nur wenige
Violoncellisten, die diese Aufgabe, die höchste Konzentration und Ausdauer erfordert, meistern. Auf dem Programm stehen auch weitere
ungewöhnliche Kombinationen von Stars des Musikhimmels und ihre
attraktiven Interpretationen. Sie können sich auf ein Cembalo-Konzert
des modernen englischen Komponisten Michael Nyman freuen, der
bei uns vor allem durch seine Musik zu den Peter-Greenaway-Filmen
bekannt wurde. Sein Debut im Rahmen des Prager Frühlings erwartet
Robert Kružík, der ständiger Gastdirigent der Philharmonie Brno und
Dirigent an der Brünner Janáček-Oper und im Mährisch-Schlesischen
Nationaltheater in Ostrava ist. Auf der Bühne trifft er auf Christian
Lindberg, der als bester Posaunist der Welt gilt.

Kirill Petrenko © Monika Rittershaus

Christiane Karg
© Gisela Schenker

Leif Ove Andsnes
© Gregor Hohenberg

Weitere Informationen und Eintrittskarten unter: festival.cz

Philippe Herreweghe
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Obzory stavitelství
Co se děje

Aussichten des Bauwesens
Was los ist
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Quo vadis,
Na Poříčí
text: Danuše Siering

Ulice Na Poříčí je přibližně 600 metrů dlouhá a pojmenovaná
podle osady Poříčí, která vznikla „při řece“ a patří k nejstarším
osídleným oblastem v Praze. Čemu dnes čelí a jak ji vidí
Marek Tichý ze studia TaK?
Die Prager Straße Na Poříčí ist ungefähr 600 Meter lang und
wurde nach der Siedlung Poříčí („Am Fluß“) benannt, die zu den
ältesten besiedelten Gebieten Prags gehört. Welchen Problemen
sieht sie sich heute ausgesetzt und wie nimmt Marek Tichý vom
Studio TaK sie wahr?
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Dnes je tato ulice atraktivní čítankou moderní architektury a zahrnuje objekty, jakými byl ve své době nejmodernější obchodní
dům v Evropě Bílá labuť, budova Banky československých legií,
Palác AXA a YMCA nebo slavný Hotel Imperial v art deco stylu.
Kromě nich nabízí Na Poříčí dodnes velké procento obytných
domů se stálými obyvateli, ale také vysokou koncentraci pracovních míst – ulicí projde denně přes třicet tisíc lidí! Téměř celá má
městotvorný charakter, nebo alespoň potenciál. Ale má i jedno
minus – město se o její další rozvoj aktivně nestará.
Návrh na revitalizaci ulice Na Poříčí byl zpracován v ověřovací
studii již v roce 2009. V současné době – tedy po deseti letech –
je projekt ve fázi zadání dokumentace pro územní rozhodnutí.
Návrh úprav vychází z potřeby zvýšit komfort a atraktivitu ulice
pro chodce; má zde dojít k redukci tranzitních průjezdů a v souvislosti s úpravami na okolních komunikacích i ke snížení dopravních toků. V tomto ohledu je studie zpracována s využitím
dat shromážděných IPR a vyhodnocovaných v průběhu posledních několika let Odbory dopravy MČ P1 a MHMP.

Jaké kroky pokládáte za rozhodující, aby lidé uvěřili, že zde
skutečně k úpravám v dohledné době dojde?
Za důležité považuji započetí projekční přípravy a zejména zahájení příslušných správních řízení, zejména územního řízení
a navazujícího stavebního povolení tam, kde to bude třeba. Domnívám se, že při trvalém zájmu veřejnosti i shodě městské části
s magistrátem na účelnosti této investice bude vydání příslušných povolení spouštěcí mechanismus pro zahájení realizace.
Jaký je váš reálný časový odhad dokončení?
Tohle si netroufám odhadovat, projekt není v principu výrazně
komplikovanější než ty, které se na území Prahy 1 realizovaly
v posledních letech. Přešlapování kolem jeho zahájení je ale již
dlouhé.

Potřebu revitalizovat oblast Na Poříčí zviditelňuje i občanská iniciativa GoFlorenc, která za tímto účelem vznikla v roce 2015. Jejím cílem je dosáhnout takové změny, aby se lokalita stala atraktivní nejen pro návštěvníky a turisty, ale hlavně pro lidi, kteří zde
žijí a pracují.

Můžete našim čtenářům sdělit vizi zkušeného urbanisty, jak
by jednou lokalita Na Poříčí mohla nebo měla vypadat?
Zvýšit bezpečnost a komfort ulice pro chodce vidím jako prvořadé, tím se zajisté zvýší i atraktivita lokality. Zásadní je v tomto
ohledu požadavek na zklidnění dopravy, zkvalitnění a rozšíření
pobytových ploch, doplnění městského mobiliáře, zlepšení kvality veřejného osvětlení a dát prostor i výsadbě stromů. Ulice Na
Poříčí se má opět stát viditelnou městskou třídou s kvalitním
prostředím nejen pro návštěvníky (v okolí je nyní devět hotelů),
ale hlavně pro lidi, kteří zde žijí a pracují.

V jakém stavu je revitalizace lokality nyní, jsme se zeptali Ing.
arch. Marka Tichého ze studia TaK, který je v projektu činný již
přes deset let.

O dalších postupech úřadů vás budeme nadále informovat. Výsledky dotazníku, jaké úpravy si přeje veřejnost v této lokalitě,
najdete na www.goflorenc.cz.

Ing. arch. Marek Tichý
založil architektonickou kancelář TaK v roce 2002. Se svými třiceti kolegy mají
v portfoliu více než šedesát projektů rekonstrukcí a přestaveb památkově chráněných objektů v Praze. Vedle parku Kampa, Slovanského ostrova nebo Anenského náměstí aktuálně připravují konverzi území na rozhraní Pařížské třídy
a Dvořákova nábřeží. Hledání autentického architektonického výrazu, rovnováhy mezi památkovou ochranou a požadavky na soudobou a funkční stavbu
prezentují nejen ve vlastní tvorbě, ale i na profilových výstavách, přednáškách
a v publikacích. Více na: tak2002.cz.
hat die Architekturkanzlei TaK 2002 gegründet. Mit seinen 30 Kollegen hat er mehr
als 60 Rekonstruierungs- und Umbauprojekte von denkmalgeschützten Objekten in
Prag in seinem Portfolio. Neben dem Park Kampa, der Flussinsel Slovanský Ostrov
oder dem Platz Anenské náměstí wird derzeit eine Umwandlung des Geländes in der
Prager Innenstadt, an der Kreuzung von Pařížská und Dvořákovo nábřeží, vorbereitet. Die Suche nach einem authentischen architektonischen Ausdruck, einer Balance zwischen Denkmalschutz und den Anforderungen an moderne und funktionelle
Bauwerke präsentiert die Kanzlei nicht nur im eigenen Schaffen, sondern auch in
Profilausstellungen, Vorlesungen und Publikationen. Mehr unter: tak2002.cz.
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Heute ist diese Straße ein attraktives Lehrbuch der modernen Architektur, das Objekte wie das zur damaligen Zeit modernste Kaufhaus in Europa, Bílá Labuť, das Legiobanka-Gebäude, die Palais AXA
und YMCA oder das berühmte Art-Déco-Hotel Imperial beherbergt.
Außerdem bietet Na Poříčí bis heute einen hohen Prozentsatz von
Wohnhäusern, die dauerhaft bewohnt sind, aber auch eine hohe
Konzentration an Arbeitsplätzen – täglich gehen mehr als 30.000
Menschen durch diese Straße! Sie hat in fast ihrer gesamten Länge
einen stadtbildenden Charakter, oder zumindest das Potential dazu.
Aber sie hat auch einen Minuspunkt – die Stadt kümmert sich nicht
aktiv um ihre Weiterentwicklung.

Welche Schritte halten Sie für wesentlich, damit die Menschen
glauben, dass es wirklich in absehbarer Zeit zu Veränderungen
kommt?
Ich halte den Beginn der Projektvorbereitung und insbesondere die
Einleitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren für wichtig,
insbesondere das Raumplanungsverfahren und die anschließende
Baugenehmigung, falls diese erforderlich sein wird. Ich denke, wenn
die Öffentlichkeit weiterhin Interesse zeigt und der Stadtteil und der
Magistrat sich bezüglich der Zweckmäßigkeit dieser Investition einig
sind, kann die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen der
Auslöser für den Beginn der Umsetzung sein.

Schon 2009 wurde in einer Prüfstudie ein Entwurf zur Revitalisierung der Straße Na Poříčí ausgearbeitet. Derzeit – also zehn Jahre
später – ist das Projekt in der Phase der Dokumentationsvergabe
für den Raumplanungsbescheid. Der Änderungsentwurf geht von
dem Bedürfnis aus, den Komfort und die Attraktivität der Straße für
Fußgänger zu steigern; es soll hier zu einer Reduzierung des Transitverkehrs im Zusammenhang mit Anpassungen der angrenzenden
Straßen und zur Senkung des Verkehrsflusses kommen. In diesem
Hinblick wurde die Studie unter Verwendung von Daten ausgearbeitet, die vom Prager Stadtplanungsinstitut IPR erfasst und im Verlauf
der letzten Jahre von den Verkehrsabteilungen des Stadtteils und der
Hauptstadt beurteilt wurden.

Ihre zeitliche reale Schätzung des Abschlusses?
Ich traue mir nicht zu, das abzuschätzen. Das Projekt ist im Prinzip
nicht viel komplizierter als die, die auf dem Gebiet der Prager Innenstadt in den letzten Jahren realisiert wurden. Der Beginn verzögert
sich aber schon lange.

Die Notwendigkeit, das Gebiet um Na Poříčí zu revitalisieren, wird
auch von der Bürgerinitiative GoFlorenc deutlich gemacht, die 2015
zu diesem Zweck entstand. Ihr Ziel ist es, Änderungen zu erzielen,
die den Standort nicht nur für Besucher und Touristen attraktiv machen, sondern insbesondere für die Menschen, die dort leben und
arbeiten.

Können Sie unseren Leserinnen und Lesern die Vision eines erfahrenen Urbanisten mitteilen, wie Na Poříčí einmal aussehen
könnte/sollte?
Ich sehe es als Priorität an, die Sicherheit und den Komfort der Straße für Fußgänger zu erhöhen, dadurch wird sicherlich auch die Attraktivität des Ortes erhöht. Grundlegend ist in dieser Hinsicht die
Verkehrsberuhigung, die Verbesserung und Erweiterung der Aufenthaltsflächen, die Ergänzung von Stadtmobiliar, die Verbesserung der
Qualität der Straßenbeleuchtung und auch Raum für Bäume. Na
Poříčí soll wieder ein sichtbarer Stadtboulevard werden mit einem
hochwertigen Umfeld nicht nur für Besucher – in seiner Umgebung
gibt es neun Hotels –, sondern besonders für die Menschen, die dort
leben und arbeiten.

Auf welchem Stand die Revitalisierung jetzt ist, haben wir Ing. arch.
Marek Tichý vom Studio TaK gefragt, der seit mehr als zehn Jahren
an dem Projekt mitarbeitet.

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden
halten. Die Ergebnisse eines Fragebogens, welche Änderungen sich
die Öffentlichkeit hier wünscht, finden Sie unter www.goflorenc.cz.

Naši hrdinové
Lidé, kteří zvedají energii společnosti nahoru

Unsere Helden
Menschen, die die Energie der Gesellschaft anheben

Rubrika HRDINOVÉ vzniká za přispění Martina Ducháčka, který dlouhodobě podporuje projekty se společenským
dopadem, ať už jde o Potravinovou banku, Bezobalu, Skutečně zdravou školu nebo Kuchařky bez domova.
Je místopředsedou dozorčí rady Nadace RSJ, v RSJ Investments řídil projekty v oblasti ekologického zemědělství a je
členem české pobočky Ashoka Support Network. Stojí u zrodu Tilia Impact Ventures, fondu, jenž podporuje rozvoj
společensky prospěšných podniků.
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BOHDAN POMAHAČ
připravily: Kateřina Černá a Karin Zadrick

Ve Spojených státech je jen několik týmů lidí, které dokážou úspěšně
transplantovat celý obličej i končetiny. Plastický chirurg světového
formátu Bohdan Pomahač je jedním z nich.  
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Jaké vlastnosti vám pomohly k úspěchu?
Neporovnávat se s ostatními a počítat
s tím, že to člověk musí zkusit desetkrát,
než se něco povede. Když jsem byl malý,
můj dědeček mi vždy říkal, ze trpělivost je
poslední klíč, kterým se otevírá brána úspěchu. Měl naprostou pravdu.
Co je pro vás největším hnacím motorem?
Nějaký vnitřní oheň, neklid.
Co vás přivedlo k vašemu oboru a čím
jste chtěl být jako malý kluk?
Toužil jsem být pilotem, ale v sedmé třídě
jsem začal nosit brýle a to bylo v té době
dost na to, aby byl člověk vyloučen. Zhruba
od osmé třídy jsem pak chtěl být lékař, chirurg. Vždycky mě chirurgie lákala. Připadala
mi smysluplná a studium medicíny výzvou.
Kde se cítíte doma a jaký máte vztah ke
svému rodnému městu?
Jsem Čech, ale doma se cítím v USA. Mám
tady svou nejbližší rodinu, práci a přátele.
Myslím, že je to tak normální. Ostravu rád
navštívím. Mám pocit, ze hledá svou novou
podobu, ale hodně věcí se lepší a jako město je stále hezčí.
Všechny příběhy lidí, které vybíráte pro
transplantaci, jsou velmi silné, přesto se
zeptám – byl mezi nimi někdo, na jehož
osobní přístup k zákroku nezapomenete?
Víte, každý je jiný. Asi bych musel projít
všech devět pacientů, abych byl férový. Naposledy mě asi nejvíc překvapil Robert, náš
poslední pacient, který odmítl prvního dárce, o němž jsem mu po několika měsících
čekání telefonoval. Po pravdě řečeno jsem
byl rád, protože dárce byl sice tmavé pleti, ale nedostatečně tmavé, takže výsledek
by možná působil bizarně. Anebo Carmen,
která byla schopna svému bývalému manželovi odpustit, přestože ji zmrzačil. Nechci,
aby to vyznělo necitlivě, ale obecně se snažím nezabývat tragédiemi, kterými mí pacienti prošli. Máme na to experty a já jim
v tom nemůžu dostatečně pomoct. Jsem
expert na jiné věci, kde pomoci mohu, a na
to se soustředím.

Věříte v boha, osud, nebo jen sám sobě?
Tak to mě okamžitě napadá cimrmanovská
věta: „Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě za to jednou Pánbůh potrestá.“
Ale vážně, mám pocit, že celá má generace
je ateistická díky komunistickému režimu,
ve kterém jsme vyrůstali. Předáváme to
i našim dětem. Zároveň je tempo dnešního světa rychlejší. V průměru chirurg v naší
nemocnici odvede dvakrát tolik operací než
před pětadvaceti lety. S tím souvisí i větší
množství pacientů, které musí vidět v ambulanci. Vyhoření je časté téma v dnešním
světě, protože přes vyšší efektivnost práce
je jasné, že existuje limit, co může jednotlivec zvládnout. Je zřejmé, že nějakou rovnováhu člověk musí najít, jestli je to náboženství, meditace, formy aktivit, které člověka
uvolní nebo uklidní, a tak podobně. Já sám
jsem spíš na počátku tohoto poznávání.
Co jste cítil při první transplantaci obličeje a jak jste se na tak mediálně sledovaný zákrok připravoval?
Bylo to stresující. Prakticky každý můj pohyb
a každé slovo byly zachyceny s tím, že jsem
nevěděl, co se ve finále použije do televize.
Nikdo netušil, jak to celé dopadne. Mohlo to
být kolosální selhání v téměř přímém přenose. Celou dobu jsem se snažil na média
nemyslet a odblokovat jejich přítomnost.
Chirurgicky se člověk snaží myslet na všechny možné alternativy problému a jejich řešení. Je těžké se snažit odhadnout neodhadnutelné, a tak jsme měli neustále v rezervě
náhradní řešení. Tlak byl obrovský.
Lidé, kteří se k vám dostanou, si prošli
po úrazech osobním peklem a nejspíš
byli i v péči psychologů. Jak se pak vyrovnávají s novou tváří, rukama? Může to
být v některých případech složité, nebo
je to už jen radost?
Ruce jsou docela jiné než obličej. Na funkci
rukou musí pacienti čekat mnohdy šest až
devět měsíců, podle toho, kde byla končetina amputována. Vzhledem k délce paže
a předloktí trvá regenerace nervů dlouho.
Zejména u transplantací nad loktem. Právě kvůli délce, kterou musí regenerující

nerv urazit, často dojde k atrofii svalu ruky
a jemná motorika rukou se nevrátí. Pacienti
musí být trpěliví, hodně času tráví na rehabilitaci. Obličej krátce po operaci vypadá
slušně a některé funkce se pacientovi vrátí
prakticky ihned. Je to radost, vidět pokrok
a zdravého pacienta.
Do jaké míry sledujete další osudy vašich pacientů po transplantacích?
Po pravdě řečeno se jim nesnažím míchat do
života a pokud nemají společenské, rodinné
anebo osobní problémy, s kterými se na mě
sami obrátí, nijak zvlášť se nevyptávám. Většinou toto téma končí mou otázkou, zda je
vše doma a v práci v pořádku. Samozřejmě
že operace nezmění, jací lidé jsou uvnitř.
Pro koho je takový zákrok ve Spojených
státech dostupný?
V současné době pro kohokoli. Máme prostředky i na dopravu pacientů pro screening do naší nemocnice odkudkoli v USA
před zařazením do studie.
Existuje ještě nějaké řešení pro situaci,
kdy nový obličej člověk nepřijme?
Takzvaná rejekce (odhojovací reakce) se vyskytuje v porovnání s transplantovanými orgány poměrně daleko častěji. Jsme schopni
ji ale potlačit buď zvýšením dávek léku, které
pacienti berou na potlačení imunity, anebo
léky jinými, které se dočasně přidají. Chronické odhojování (rejekce) je velký problém a je
poměrně zřejmé, že pacienti, stejně tak jako
pacienti po transplantovaném orgánu, budou
mít určitou životnost transplantované tváře.
Jestli to bude deset, patnáct nebo dvacet let,
ještě nevíme, ale je velice pravděpodobné, že
tváře a ruce nebudou sloužit navždy.
Váš chirurgický sen?
Eliminovat všechny komplikace. Nemožné,
ale je třeba se stále snažit se k tomuto cíli
blížit.
Vaše největší osobní přání?
Aby byla celá rodina zdravá – to je to nejdůležitější, a pár dalších, které tady nebudu
publikovat.

Bohdan Pomahač
Vystudoval lékařskou fakultu na Palackého univerzitě v Olomouci a v průběhu
studií absolvoval návštěvu na Harvard Medical School v Bostonu. Od roku 2004
pracuje v bostonské nemocnici Brigham and Womens Hospital ve vlastní praxi
rekonstrukční a estetické chirurgie.  
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In den Vereinigten Staaten
gibt es nur wenige
Spezialisten-Teams, die in
der Lage sind, ein ganzes
Gesicht und Gliedmaßen
erfolgreich zu transplantieren.
Der plastische Chirurg von
Weltformat Bohdan Pomahač
ist einer davon.

Welche Eigenschaften haben Ihnen zum
Erfolg verholfen?
Sich nicht mit anderen vergleichen und damit
rechnen, dass man es 10x versuchen muss,
bevor es gelingt. Als ich klein war, sagte mein
Großvater mir immer, Geduld sei der letzte
Schlüssel, um die Tür zum Erfolg aufzustoßen.
Er hatte völlig recht.
Was ist für Sie die stärkste Triebkraft?
Ein inneres Feuer, Unrast.
Wie sind Sie zu Ihrem Fach gekommen und
was wollten Sie als kleiner Junge werden?
Ich habe davon geträumt, Pilot zu werden.
Aber ab der 7. Klasse der Grundschule musste
ich eine Brille tragen, was damals ausreichte,
nicht zugelassen zu werden. Etwa ab der 8.
Klasse wollte ich dann Arzt werden, Chirurg.
Die Chirurgie hat mich immer gereizt. Sie erschien mir sinnvoll und das Medizinstudium
eine Herausforderung.
Wo fühlen Sie sich zu Hause und was für ein
Verhältnis haben Sie zu Ihrer Heimatstadt?
Ich bin Tscheche, aber fühle mich in den USA
zu Hause. Ich habe hier meine engere Familie,
Arbeit und Freunde. Ich denke, das ist normal
so. Ostrava besuche ich gern. Die Stadt scheint
sich neu definieren zu wollen, vieles wird besser und Ostrava immer schöner.

Alle Geschichten von Menschen, die Sie zur
Transplantation auswählen, sind sehr beeindruckend. Trotzdem die Frage – war jemand dabei, dessen persönliche Einstellung
zum Eingriff Sie nicht vergessen können?
Wissen Sie, jeder ist anders. Ich müsste mir
wohl alle 9 Patienten anschauen, um fair zu
sein. Zuletzt hat mich Robert am meisten überrascht, unser letzter Patient, der den ersten
Spender, den ich ihm nach monatelangem
Warten telefonisch angeboten habe, ablehnte.
Ehrlich gesagt, war ich froh, weil der Spender
zwar schwarzer Hautfarbe, aber nicht schwarz
genug war. Das Ergebnis hätte bizarr gewirkt.
Oder Carmen, die ihrem früheren Mann verzeihen konnte, obwohl er sie derart verstümmelt hatte. Ich möchte nicht, dass es gefühllos
klingt, aber im Allgemeinen versuche ich, mit
nicht mit den Tragödien zu befassen, die meine Patienten durchlaufen haben. Dafür gibt es
Experten, und ich kann dabei nicht sonderlich
behilflich sein. Ich bin Fachmann für andere
Dinge, wo ich helfen kann, und darauf konzentriere ich mich.
Glauben Sie an Gott, das Schicksal oder nur
an sich selbst?
Da fällt mir spontan der Satz von Jára Cimrman ein: „Ich bin vorbehaltloser Atheist, so
dass ich fast befürchte, der Herrgott wird
mich einmal dafür bestrafen“. Aber im Ernst,
ich habe den Eindruck, dass meine gesamte
Generation aufgrund des kommunistischen
Regimes, in dem wir aufgewachsen sind,
atheistisch ist. Das geben wir auch an unsere Kinder weiter. Gleichzeitig hat das Tempo
der heutigen Welt zugelegt. Durchschnittlich
macht ein Chirurg in unserem Krankenhaus
zweimal mehr Operationen als vor 25 Jahren.
Damit verbunden ist auch eine größere Zahl
von Patienten, die er in der Ambulanz sehen
muss, usw. Burnout ist ein häufiges Thema
in der heutigen Welt, weil trotz einer höheren
Arbeitseffektivität ein Limit existiert, das ein
Einzelner zu bewältigen vermag. Logisch, dass
der Mensch ein Gleichgewicht finden muss,
ob Religion, Meditation, beruhigende oder die
Entspannung fördernde Aktivitäten und Ähnliches. Ich stehe hier eher am Anfang dieser
Erkenntnis.

Was haben Sie bei der ersten Gesichtstransplantation empfunden und wie haben Sie
sich auf den medial verfolgten Eingriff vorbereitet?
Das war stressig. Praktisch jede Bewegung und
jedes Wort wurden aufgezeichnet, wobei ich
nicht wusste, was davon in der Boston Med
Story im Fernsehen möglichweise verwendet
wird. Keine hatte eine Ahnung, wie alles ausgeht. Es hätte auch ein Desaster quasi mit
Live-Übertragung werden können. Ich habe
die ganze Zeit versucht, nicht an die Medien zu
denken und ihre Anwesenheit auszuschalten.
Unter chirurgischem Aspekt ist man bemüht,
alle möglichen Alternativen eines Problems
und ihre Lösungen zu berücksichtigen. Es ist
schwer, das nicht Abschätzbare einzuschätzen,
so dass wir ständig Ersatzlösungen in petto
hatten. Der Druck war riesig.
Menschen, die zu Ihnen kommen, sind nach
Unfällen persönlich durch die Hölle gegangen und waren wahrscheinlich auch in psychologischer Betreuung. Wie kommen sie
dann mit einem neuen Gesicht oder Händen
zurecht? Kann das manchmal auch schwierig sein oder ist da nur noch Freude?
Hände sind etwas anderes als das Gesicht. Auf
die Funktion der Hände müssen Patienten vielfach 6-9 Monate warten, je nachdem, wo die
Gliedmaße amputiert worden ist. Aufgrund der
Länge von Ober- und Unterarm zieht sich die
Regeneration der Nerven ziemlich hin. Insbesondere bei einer Transplantation oberhalb des
Ellbogens. Gerade aufgrund der Länge, die der
regenerierende Nerv zurücklegen muss, kommt
es häufig zur Muskelatrophie an der Hand und
kehrt die Feinmotorik nicht mehr zurück. Die
Patienten müssen sich in Geduld üben und verbringen viel Zeit mit Physiotherapie. Das Gesicht
sieht kurz nach der OP recht passabel aus, einige Funktionen sind beim Patienten praktisch
sofort wiederhergestellt (Geruchssinn, relative
Normalität). Es macht Freude, Fortschritte und
einen gesunden Patienten zu sehen.
Für wen ist in den Vereinigten Staaten ein
solcher Eingriff möglich?
Aktuell für jedermann. Wir haben Mittel auch
für den Transport des Patienten zum Screening
in unser Krankenhaus von jedem Ort in den
USA aus, vor Einbeziehung in die Studie.

Bohdan Pomahač

Ihr Traum als Chirurg?
Alle Komplikationen ausschalten. Zwar unmöglich, aber dieses Ziel sollte man ständig im Blick
haben.

Studierte an der Medizinischen Fakultät der Palacký-Universität in Olomouc und absolvierte einen Studienaufenthalt an der Harvard Medical School in Boston. Seit 2004 arbeitet er am Brigham and Women‘s Hospital. in einer eigenen Praxis für rekonstruktive
plastische Chirurgie.

Ihr größter persönlicher Wunsch?
Damit die ganze Familie gesund bleibt – das ist
am wichtigsten, und einige weitere, die ich aber
für mich behalten möchte.
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Pozitiva
koronaviru
text: Barbora Vojtová

Svět je vzhůru nohama, minimálně Evropa a dost radikálně i Česká
republika. Zavřené školy, zrušené akce, zákaz shromažďování.
Co nám to má říct? Navzdory všem negativům má koronavirus totiž
také svá pozitiva. Jaká?

Možná, že máme zpomalit, zakořenit, zklidnit se.
Nenapadlo vás, že se svět třeba potřebuje trochu
otřást, aby lidé opustili marnost a našli v sobě
opět pokoru? Hektický styl života založený na
vydělávání peněz na něco, na co si ve výsledku
ani nejsme schopni najít čas… V tempu samozřejmosti úkonů, které si žádá současná doba, nemáme ani prostor se zastavit a zamyslet se nad
tím, zda je vlastně to, co děláme a jak žijeme, ve
skutečnosti to, co vlastně chceme a co jsme si od
života přáli. Není to tak?
Pokud něco nedokážeme sami, stane se tak z vyšší moci. Stejně tak jako když manažeři pracují
do roztrhání těla, až jim ho nakonec nečekaně
roztrhne infarkt. Žijeme ve společnosti, která si
neumí říct sama od sebe dost, naopak! Čím víc
máme, tím víc chceme, čím fungujeme rychleji,
tím jsme pod ještě větším tlakem na zrychlení.
Původní hodnoty jsou popřeny, protože je lidstvo
masírováno svými absurdními a uměle vytvořenými pravidly mířícími na dokonalost, maximální
výkon a hromadění statků.
Tak dlouho jsme – mezi řečí – volali po udržitelnosti,
lokálnosti a návratu k původním hodnotám rodiny a principům přírody, až přišlo něco, co nám vytvořilo prostor to udělat. Jen jsme možná nečekali,
že to bude tak netradiční a radikální cestou.

Rušení akcí znamená být víc doma, mít víc času
pro sebe a aktivity, na které jsme si jej dosud
nebyli schopni najít. Konečně vzniká prostor pro
pořádný úklid – v bytě i v sobě. Konečně je příležitost začít si víc číst, běhat, vytáhnout štětec
a barvy a začít malovat, po dlouhé době oprášit kytaru a pustit se do hraní, konečně máme
prostor na studium toho, oč se zajímáme. Internet je nekonečným informačním zdrojem ve
svém dobrém i špatném slova smyslu. Přestaňte tolik číst o koronaviru a pusťte si místo toho
dobrý film.
Co je na tom všem také příjemné, to je fakt, že
vlastně docela ušetříme. Akce a obchodní domy,
které strategicky ztenčují naše peněženky, vyměníme za procházky v lese a společenské hry
s rodinou či v malém kruhu přátel, na které jsme
si dlouho nenašli čas. Začneme si doma víc vařit
a jaro volá po přípravě půdy na zahrádce, abychom mohli sklízet své vlastní plody. Konečně
mají rodiče čas na své děti, protože jim vlastně
ani nic jiného nezbývá. Nezní vám to jako návrat
k původnímu smyslu života? K nezávislé samostatnosti, k rodině, k přírodě? Mně tedy ano.
Zkusme tolik nepodléhat negativní mediální masáži a využít této situace k malé, či větší osobní
transformaci!
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Das Positive am Coronavirus
Die Welt steht auf dem Kopf, zumindest in Europa,
und ziemlich extrem auch die Tschechische Republik.
Geschlossene Schulen, abgesagte Veranstaltungen,
Versammlungsverbot. Was will uns das sagen? Trotz
aller negativen Seiten hat Corona auch etwas Positives. Was?
Vielleicht, dass wir einen Gang zurückschalten, uns erden und ruhiger werden sollen. Ist Ihnen nicht schon
einmal in den Sinn gekommen, dass die Welt erst
erschüttert werden muss, damit die Menschen nutzlose Dinge ablegen und wieder Demut in sich selbst
finden? Die hektische Lebensweise, basierend auf
Geldverdienen für etwas, wofür man letztendlich nicht
einmal Zeit hat... Im Tempo der Selbstverständlichkeit
von Aktivitäten, die die moderne Zeit verlangt, haben
wir kaum Möglichkeit, innezuhalten und darüber
nachzudenken, ob das, was wir tun und wie wir leben,
tatsächlich das ist, was wir eigentlich wollen und was
wir vom Leben erwartet haben. Richtig?
Wenn wir etwas nicht selbst bewerkstelligen, geschieht
es aus höherer Macht. Genauso, wie ein Manager,
der bis zum Umfallen arbeitet und schließlich unerwartet einen Herzinfarkt erleidet. Wir leben in einer
Gesellschaft, die nicht von sich aus sagen kann „jetzt
reicht’s“. Ganz im Gegenteil! Je mehr wir haben, desto
mehr wollen wir. Je schneller wir uns drehen, desto
größer der Beschleunigungsdruck. Ursprüngliche
Werte werden negiert, weil man der Menschheit absurde und künstlich geschaffene Regeln einbläut, die
auf Perfektion, maximale Leistung und Anhäufung
von Gütern gerichtet sind.
Lange haben wir – nebenbei – nach Nachhaltigkeit,
Regionalität und Rückkehr zu den ursprünglichen

Werten, wie Familie und Prinzipien der Natur, gerufen. Bis etwas eintrat, was uns die Möglichkeit gibt, es
zu tun. Nur haben wir vielleicht nicht erwartet, dass
es auf einem derart unüblichen und radikalen Wege
daherkommt.
Absage von Veranstaltungen bedeutet, mehr zu Hause
zu sein, mehr Zeit für sich und Aktivitäten zu haben,
für die wir bislang keine fanden. Einmal ordentlich
aufzuräumen – in der Wohnung und in sich selbst.
Endlich ist Gelegenheit, mehr zu lesen, zu joggen, Pinsel und Farben hervorkramen und zu malen, nach
langer Zeit die Gitarre zu entstauben und darauf zu
spielen. Endlich haben wir mal Zeit, uns damit zu
befassen, was uns interessiert. Das Internet ist eine
unendliche Informationsquelle – positiv wie negativ.
Hören wir auf, ständig über Corona zu lesen, und
schauen uns lieber einen guten Film an!
Angenehm ist an alldem auch die Tatsache, dass wir
jetzt im Grunde auch Geld sparen. Sonderangebote
und Warenhäuser, die unsere Geldbeutel strategisch
schmälern, tauschen wir ein gegen Waldspaziergänge
und Gesellschaftsspiele mit der Familie oder im kleinen Freundeskreis, wofür schon lange keine Zeit mehr
war. Wir kochen wieder mehr zu Hause, und auch der
Garten will aufs Frühjahr vorbereitet werden, damit
wir später unsere eigenen Früchte ernten können.
Endlich haben die Eltern Zeit für ihre Kinder, weil
ihnen im Grunde auch nichts anderes übrig bleibt.
Klingt das nicht nach Rückkehr zum eigentlichen Sinn
des Lebens? Zu unabhängiger Selbstständigkeit, zur
Familie und Natur? Ich denke schon. Versuchen wir,
uns nicht von der negativen Berichterstattung mitreißen zu lassen, und nutzen wir die Situation für eine
kleine oder größere persönliche Transformation!

NEURON
text: Tereza Vacková

Věda jako odpověď na výzvy, které jsou před námi
Nadační fond Neuron si klade za cíl zvyšovat prestiž českých vědců,
zdůrazňovat celospolečenský význam jejich práce a prostřednictvím jejich úspěchů a příběhů také posilovat národní identitu a sebevědomí. Na význam vědy v současné době i na fungování nadačního fondu jsme se zeptali předsedkyně správní rady NF Neuron
Moniky Vondrákové.
Jste spoluzakladatelkou NF Neuron. Co vás k myšlence jeho
založení přivedlo?
Když před dvanácti lety zasáhla Česko finanční krize a začaly se snižovat dotace do vědy, především do základního výzkumu, začala
jsem přemýšlet, jak vědcům pomoci. Po Praze tehdy visely plakáty
s heslem „Podpořte českou vědu“ a řada kvalitních vědců zůstávala v zahraničí. Tehdy jsem pracovala pro úspěšnou českou firmu,
jejíž zakladatel měl blízko k vědě a nápad podpory vědců nejen
podpořil, ale zpočátku i zafinancoval. V té době to bylo docela odvážné rozhodnutí, protože lidé většinou podporují projekty, které
jsou společensky orientované, zaměřené na handicapované, na
nemocné děti a podobně, ale vědu moc lidí ze soukromých zdrojů
nepodporuje.
Následovala tedy otázka, jak nejlépe vědce podpořit a motivovat je,
aby zůstali v naší zemi nebo se do ní opět vrátili. V ten moment se
mi dostal do rukou úžasný příběh architekta Hlávky, který byl jedním z našich největších mecenášů vědy. A právě on říkal, že věda
a umění jsou takové dvě oblasti, které je důležité ve společnosti
neustále rozvíjet a podporovat, protože právě ty posouvají hranice
lidského poznání. Takže i z tohoto konceptu jsme vycházeli.
Takže stále je cílem Neuronu podporovat vědu?
Naším cílem je zvyšovat prestiž vědců v naší zemi. Je nám jasné, že
posunout vědu jako takovou není úplně v našich silách, ale naopak
rozvíjet moderní mecenášství ve vědě a ukazovat veřejnosti, jak

důležitá je role vědců v našich životech, to v našich silách je.
Jak konkrétně k tomu tedy přistupujete?
Naše poslání naplňujeme tím, že českým vědcům udělujeme Ceny
Neuron, a to ve dvou kategoriích. Jedna kategorie je pro mladé
začínající vědce, abychom je utvrdili v tom, že jsou opravdu dobří,
a druhá je za světový přínos vědě. Laureáty a jejich výsledky představujeme široké veřejnosti, aby občané této země byli náležitě hrdí
na to, jak úspěšné světové vědce máme. Díky popularizaci jejich
příběhů vzniká opravdu úžasná věc. Když jsme se ptali oceněných
vědců, co pro ně Ceny Neuron znamenají, všichni se shodli, že jim
to na prvním místě zvýšilo sebevědomí a ujistilo je, že dělají skvělou práci. Díky ocenění si někteří zažádali i o ERC grant, který poté
získali. Dále díky popularizaci se k nim začnou do skupiny hlásit
doktorandi i ze zahraničí a jejich pracovní skupina se pak rozšiřuje. Třetí věc jsou samozřejmě osobní finance, které jsou pro vědce
velmi důležité. Za deset let našeho působení jsme vědu podpořili
částkou 100 milionů korun, a to vše z peněz našich mecenášů.
Letošní udílení cen proběhne opět na podzim. Je něco, čím je
tento ročník výjimečný?
Každý rok se snažíme ukázat vědu atraktivním způsobem, jako
něco živého, co má přesah a co spojuje lidi. Snažíme se ukazovat,
že máme opravdu světová jména, jako jsou Wichterle, Holý, Mikolov nebo Pyšek, na která můžeme být hrdí. V letošním roce se
chceme zaměřit právě na to, co říkal architekt Hlávka, že je potřeba
rozvíjet vědu a umění, a právě tyto dvě oblasti chceme během předávání propojit, takové bude letošní téma. Aktuálně jsme na Ceny
Neuron vyhlásili nominace, takže na ně budeme čekat a naše domácí a mezinárodní vědecká rada na základě toho potom vybere
letošní laureáty.

Nadační fond funguje už deset let. Co se za tu dobu změnilo?
Já bych řekla, že se změnilo mnohé. Když jsme začínali, bylo vidět,
že vědci ještě vůbec nebyli připraveni prezentovat svoji práci před
nějakým publikem. Dnes, když předáváme Ceny, stojí před námi
opravdu profesionálové, což je vlastně i určitý marketing, který
musí vědci zvládat, aby prodali to, na čem bádají. Dále si myslím,
že se nám za těch deset let opravdu podařilo zvýšit prestiž vědců. V době, kdy se snižovaly zmíněné dotace do základního výzkumu, bylo vidět, že ani pro investory a byznysmeny nebyl základní
výzkum zajímavý, všichni chtěli hlavně ten aplikovaný. To se už
opravdu posunulo mnohem dál. Třeba právě medializací příběhů konkrétních vědců, protože tak lidé vidí, že základní výzkum
je opravdu důležitý pro rozvoj společnosti. Historicky to dokazuje
třeba chemik Antonín Holý, který se zabýval základním výzkumem
a jeho objev antivirotik pak měl celosvětový dopad. Samozřejmě
i tam bylo důležité propojení s byznysem, a to je právě věc, kterou
my v Neuronu děláme, propojujeme mozky vědců a byznysmenů.  
Máme velkou radost, že díky NF Neuron vznikl scénář k nejlépe
hodnocené divadelní hře Elegance molekuly, kterou hraje Dejvické
divadlo. Tato hra nádherně popisuje důležitost propojování základního výzkumu a byznysu. Zároveň je vidět i celospolečenský posun,
jak vědce vnímá laická veřejnost. Dnes jsou vědci opravdu potřeba víc než kdy jindy, musí vyřešit problémy, které jako společnost
máme. Když se podíváme na otázku koronaviru nebo globálního
oteplování, odpovědí jsou vždy vědci.
Pro fungování nadačního fondu je stěžejní také mecenášství.
Jak si podle vás v tomto ohledu stojí Česká republika?
U vědy je právě ten problém, že přispívat malými částkami moc
nedává smysl. Tam to opravdu musí být o nějaké exkluzivitě,
o mecenášství v pravém slova smyslu. Ne každý samozřejmě chápe hodnotu podporování vědy, někdo si třeba myslí, že by vědu
měl podporovat stát. My hledáme úspěšné lidi – vizionáře, kteří
to vidí stejně jako pan Hlávka, tedy opravdu si uvědomují důležitost rozvoje vědy. Má to ještě jeden zajímavý rozměr, a sice pro
vědce je mnohem hodnotnější dostat Cenu od mecenáše než od
nějaké organizace. Obecně se ví, že pro organizace je to většinou
součást marketingu, ale to, že někdo podpoří vědce z vlastních peněz a opravdu tím tomu konkrétnímu vědci projeví uznání, tak to
samozřejmě funguje jako impulz do života a velká motivace.
Jaký máte vy sama k vědě vztah?
Já nejsem vědkyně, ale vědou jsem byla vždy velmi fascinovaná
a ve své podstatě jsem překvapila i sama sebe, že ač nejsem vědkyně, tak se vybudovalo něco, co je opravdu krásné a vznešené.
Zabývám se budováním značek a myslím si, že i vědci potřebují budovat svoji značku. Zpočátku jsem byla samozřejmě trochu nervózní, protože spousta profesorů má několik titulů před i za jménem
a já si říkala, jak si s nimi povídat, abych je pochopila. A musím říct,
že vše vysvětlují jednoduše tak, aby jejich bádání rozuměla i celá
laická veřejnost. Od prvního okamžiku mě Neuron a celkově komunita chytrých lidí neskutečně nabíjí, je to něco, co má přesah, velmi
mě to posunulo. Líbí se mi na tom i to, že člověk trochu poodhalí,
jak věda vlastně funguje. Neuron je multidisciplinární, věnuje se
sedmi oborům, takže je možné vidět, jak ty obory fungují nebo jaké
jsou v nich problémy. A zároveň umožňuje dívat se v rámci Neuron
clubu na nějakou otázku ze sedmi různých úhlů pohledů vědy. To
je také něco, co Neuron žene dopředu a všechny nás velmi obohacuje. Samozřejmě by Neuron nemohl existovat bez našich mecenášů. Těm všem patří velké poděkování, právě díky nim se podařila
úžasná věc.

Monika Vondráková s Ondřejem Cihlářem, moderátorem akcí NF Neuron

Wissenschaft als Antwort
auf die vor uns stehenden
Herausforderungen
Der Stiftungsfond Neuron hat das Ziel, das Prestige tschechischer Wissenschaftler zu erhöhen, die gesamtgesellschaftliche Bedeutung ihrer
Arbeit zu unterstreichen und mittels ihrer Erfolge und Geschichte auch
die nationale Identität und das Selbstbewusstsein zu stärken. Zur Bedeutung der Wissenschaften in der heutigen Zeit und Funktion des Stiftungsfonds haben wir die Vorsitzende des Verwaltungsrates des Stiftungsfonds Neuron Monika Vondráková befragt, die hinter seiner Gründung
steht. Auslöser war die wirtschaftliche Situation in Tschechien vor zwölf
Jahren, als die Fördermittel für die Wissenschaft, vor allem die Grundlagenforschung, infolge der Krise weniger wurden. „Das Ziel von Neuron besteht darin, das Prestige der Wissenschaftler in unserem Land zu
erhöhen“, stellt Vondráková fest, die im Rahmen der Stiftung auch das
Projekt Neuron-Preis geschaffen hat. Damit werden jedes Jahr im Herbst
Auszeichnungen in zwei Hauptkategorien verliehen – für junge, angehende Wissenschaftler und für den weltweiten Beitrag zur Wissenschaft. In
den zehn Jahren ihres Bestehens unterstützte die Stiftung Neuron die
Wissenschaft mittels ihrer Mäzene mit einem Betrag von 100 Mio. Kronen. „Gerade dank ihnen gelingt es, tolle Ideen unserer Wissenschaftler
zu verwirklichen, und das schätze ich sehr“, merkt die Gründerin an.

StudioVisits
text: Julia Rosenbaum, foto: Sabine Dehnel
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Na návštěvě u malířky a fotografky Sabine
Dehnel. Krátký rozhovor v jejím ateliéru v berlínské čtvrti Schöneberg o hmotné podstatě,
vzpomínkách a aktuálních projektech.

Zu Gast bei der Malerin und Fotografin
Sabine Dehnel. Ein kurzes Gespräch in ihrem
Schöneberger Atelier über Materialität,
Erinnerungen und aktuelle Projekte.

Tvoje díla se pohybují na hranici mezi dvěma médii – malbou
a fotografií. Co tě fascinuje na této hře plné proměn?
Fascinuje mě historie obou médií, která se od doby, co existují, vyvíjela dál téměř ve vzájemném dialogu, a také moje aktuální pozice
v této hře proměn jakožto umělkyně. Zajímají mě otázky hmotné
podstaty či role uměleckého média ve smyslu přenašeče dojmů.

Deine Werke bewegen sich zwischen den Medien Malerei und Fotografie. Was fasziniert Dich an diesem Wechselspiel?
Mich fasziniert die Geschichte der beiden Medien, die sich – seitdem es
sie gibt – fast dialogisch miteinander weiterentwickelt haben, und meine aktuelle Verortung in diesem Wechselspiel als Künstlerin. Ich interessiere mich für Fragen der Materialität oder der Rolle des künstlerischen
Mediums im Sinne des Vermittlers von Eindrücken.

Mnoho tvých obrazů se znovu objevuje v nových souvislostech a použije se znovu. Co tě zajímá na tomto „přenosu“?
Nemožnost vybavovat si věci autenticky! Jde mi o přepisování,
respektive přemalovávání momentů. Proces, který praktikuji v rámci neustálého dialogu mezi médii, má určité paralely se
vzpomínkami. Tedy se zacházením s vlastními zážitky a se z toho
plynoucími autobiografickými obrazy, které nás neustále doprovázejí a nakonec se proměňují v takový osobní archiv obrazů.
Martin Walser v jednom rozhovoru řekl: „Paměť můžeme vyvolat, vzpomínka musí přijít.“

Manche Deiner Bilder werden in neue Zusammenhänge gebracht
und wiederverwendet. Was interessiert Dich an diesem „Transfer“?
Die Unmöglichkeit, authentisch zu erinnern! Es geht mir um das Überschreiben bzw. Übermalen eines Moments. Der Prozess, den ich mit dem ständigen Dialog zwischen den Medien praktiziere, weist Parallelen zur Erinnerung
auf. Also den Umgang mit eigenen Erlebnissen und daraus resultierenden
autobiografischen Bildern, die uns immer wieder begleiten und schließlich
zu einem persönlichen Bildarchiv werden. Martin Walser hat in einem Interview gesagt: „Gedächtnis kann man rufen, Erinnerung muss kommen“.

Na čem právě teď pracuješ?
Kladu si otázku, co o nás a o naší době vypovídají vzory. Jaké vzory se například nacházejí v našem těle? V jaké podobě probíhají
synaptická spojení, která přenášejí informace? Existuje pro ně nějaký ekvivalent mimo lidské tělo? Jako výchozí bod pro novou sérii
inscenovaných fotografií slouží vintage plavky. Vzor těchto plavek
jsem dále rozvedla na kůži modelek pomocí malby. Když se učíme
plavat, vepisuje se do našeho těla také nový „vzor“. Je potřeba
až 1500 opakování, aby se nějaký pohyb stal samozřejmým, tedy
aby se automatizoval. Vzory se kopírují, vykořeňují, nově míchají
a konzumují. Dlouhou dobu byly jako kýčovité vypovězeny z vizuálního jazyka umění. Já jsem se narodila v sedmdesátých letech,
tedy v dekádě, kdy byly všudypřítomné zjednodušené, uspořádané a intenzivně barevné květy na látkách a tapetách. Pro mě je
tato nová série v přeneseném slova smyslu portrétem, navazuje jako červená nit na moji práci – malování obrazů lidí. Více na:
sabinedehnel.de

Woran arbeitest Du gerade?
Ich frage mich, was Muster über uns und unsere Zeit aussagen. Welche
Muster finden sich z. B. in unseren Körpern? In welchen Formen verlaufen
synaptische Verbindungen, die Informationen transportieren? Finden sie
eine Entsprechung außerhalb des menschlichen Körpers? Als Ausgangspunkt für die neue Serie inszenierter Fotografien dienen Vintage-Badeanzüge. Das Muster dieser Badeanzüge setzte ich auf der Haut der Modelle
in Malerei fort. Beim Schwimmenlernen schreibt sich ebenfalls ein neues
„Muster“ in unseren Körper ein. Bis zu 1.500 Wiederholungen werden benötigt, damit eine Bewegung selbstverständlich, also automatisiert wird.
Muster werden kopiert, entwurzelt, neu gemischt und konsumiert. Eine
Zeitlang wurden sie als kitschig aus der visuellen Sprache der Kunst verbannt. Ich wurde in den siebziger Jahren geboren, in dem Jahrzehnt, in
dem vereinfachte, geordnete und farbintensive Blumen auf Stoffen und
Tapeten allgegenwärtig waren. Für mich ist diese neue Serie ein Porträt
im übertragenen Sinn, sie knüpft wie ein roter Faden an meine Arbeit an,
nämlich Bilder von Menschen zu malen. Mehr unter: sabinedehnel.de

StudioVisits
Julia Rosenbaum (*1978) je nezávislá kunsthistorička a umělecká poradkyně. Již více než
patnáct let pracuje jako samostatně výdělečně činná osoba pro iniciativu Deutsche Bank
AG v oblasti umění. Díky svým rozsáhlým znalostem a sítím v oblasti současného umění
působí Julia Rosenbaum jako umělecká poradkyně a poskytuje podporu jak soukromým
osobám, tak firmám při nákupu umění a budování a správě sbírek. V rámci série StudioVisits Julia Rosenbaum exkluzivně navštěvuje ateliéry a vede osobní rozhovory s umělci
a umělkyněmi, které přinášejí individuální náhledy do kreativních myšlenek, způsobu práce a aktuálních tendencí v oblasti umění. Více informací na adrese: juliarosenbaum.com
Julia Rosenbaum (*1978) ist selbständige Kunsthistorikerin und Kunstberaterin. Seit über 15
Jahren arbeitet sie als Selbständige für das Kunstengagement der Deutschen Bank AG. Mit umfangreichen Kenntnissen und Netzwerken in der zeitgenössischen Kunst ist Julia Rosenbaum als
Kunstberaterin tätig und unterstützt Privatpersonen und Unternehmen beim Kauf von Kunst
sowie dem Aufbau und der Verwaltung von Sammlungen. Mit StudioVisits bietet Julia Rosenbaum exklusive Atelierbesuche und persönliche Gespräche mit Künstlern*innen an, die individuelle Einblicke in kreative Ideen, Arbeitsweisen und aktuelle Kunsttendenzen geben. Mehr
unter: juliarosenbaum.com

ÁJURVÉDSKÁ VEČEŘE S PŘEDNÁŠKOU
na téma

Cesta za Ájurvédou – Žij teď
15. června od 17 do 21 hodin v Černé labuti
Karel Voříšek a jeho hosté

Zuzana Zwiebel, zakladatelka Ayurveda Trails, a Zuzana Stirská, zakladatelka gospel souboru

Ájurvédská večeře

Gary Wright a Rangana Wimalasuriya, Demi Chef de Partie ve Spices restaurant Mandarin Oriental

Speciální host: Fine Gospel Time

www.ayurvedicbreakfast.cz
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Karel Voříšek
Žij teď a ve štěstí
text: Barbora Vojtová

Dá se štěstí naučit a co pro něj vlastně znamená? Nejen o tom jsme se bavili s Karlem
Voříškem – moderátorem, ale i spisovatelem – o jeho knihách, vztahu k ájurvédě
a také o přítomném okamžiku.

Co bylo dříve – rozhodnutí, že pojedete do
Indie a tam jste se dostal k ájurvédě, či
naopak?
Vejce nebo slepice? Co bylo dříve. Těžká odpověď, ale možná i nadbytečná. Rád objevuji.
Někdy i navzdory osudu. Dlouho se mi do Indie nechtělo. Měl jsem ji zkreslenou z různých
vyprávění. Až kamarádka Zuzana Zwiebel, která na jihu Indie deset let žije v kouzelném přístavním městě Kočinu, mě zlákala. Ájurvédu,
vědu o životě, má v malíčku, ví o ní všechno
a připravila skvělý pobyt přímo na tělo. Pravda, nebylo to jednoduché. Když už jsem si
koupil letenky, pár dnů před odletem se indickým státem Kérala přehnaly povodně a letiště
v Kočinu bylo pod vodou. Váhal jsem, jestli letět, nebo ne. Není to znamení osudu, který nás
před cestou varuje? Ještě že mi Zuzana z místa činu posílala povzbudivé zprávy, tady je už
všechno v pořádku, letiště sice pod vodou, ale
přistanete jinde. Letěli jsme do neznáma a vyplatilo se. Přestal jsem poslouchat hlavu, která
kázala – nejezdi, povodně, a víc tedy naslouchal srdci, intuici, která velela – vyraž, něco se
naučíš. Přinejmenším to, jak překonat zbytečné strachy, na které je naše rozumové myšlení
mistrem.
Jak dlouhou dobu jste v Indii strávil a kdy to
bylo?
Poprvé jsem v Indii, na jihu v Kérale, prožil nádherné tři týdny. Ze začátku jsem se Zuzanou
cestoval po Kérale a pak už si jen dopřával pobyt v nádherné ájurvédské vesničce Kairali. Další rok jsem vyrazil do Goa, Tamilnádu, nádherné chrámy, posvátná místa. Stál jsem v chrámu
Slunce, pozoroval hemžení v něm a s úžasem
jsem si uvědomil, že nevím, co bylo v Evropě
před pěti tisíci lety, ale zde se už tehdy lidé
scházeli, meditovali, modlili, vzývali svá božstva.
Mé bosé nohy nabíraly ze země tolik energie, až
téměř nadnášela.

Co jste tam zažil a objevil nejzásadnějšího
a jak to ovlivnilo váš život?
Nic a všechno. Sílu přítomného okamžiku. Při
prvním pobytu v ájurvédské vesnici jsem zjistil,
že neumím odpočívat. Těšil jsem se na absolutní relax, ale přišla depka z ráje. Tolik volna jen
pro sebe, wi-fi jen na recepci, evropský mozek
nastavený na to, že musí pořád o něčem přemýšlet, i při odpočinku, jel naplno. Ptáte se, co
jsem tam zažil nejzásadnějšího, jak to ovlivnilo
můj život. Zklamu vás. To, co nejvíc ovlivňuje
náš život, nosíme stále při sobě. Jsme to my
sami. Zážitky z cest nám mohou pomoci, napovědět, ale záleží jen na nás, jak se s tím popasujeme.
Předpokládám, že to všechno popisujete ve
své poslední knize Žij teď – Cesta za ájurvédou, která vyšla na podzim. Co se v ní člověk
ještě například dozví?
Název knihy vychází ze setkání se starým indickým mnichem. Neustále jsem se z něj snažil
dostat recept na život. Nechápal. Kroutil hlavou
a pak prohodil, že jeho přístup ke světu se dá
shrnout do tří vět: Past is bulshit, future is motherfucker, live here, což jsme ve vší slušnosti
přeložili jako minulost jsou kecy, budoucnost
mizera, žij teď. A je to tak. Plácáme se v tom,
co bylo, bojíme se, co přijde a zapomínáme žít
tady a teď. Na jihu Indie jsem si prožil všechno
– od výborného jídla přes tajemné léčení až po
zklidňující meditace, od setkání s ájurvédským
šamanem Krishnakumarem, jeho meditačními
technikami, energií a léčením bolesti v těle až
po pobyt v džungli v ájurvédské vesnici. Podstatná část knihy je tedy věnována ájurvédickým přístupům k řešení zdravotních problémů, čerpá z tradičních, staletími prověřených
metod. V knize najdete i ájurvédské recepty
a praktické rady nasbírané na cestě za tajemstvím ájurvédy. Nešetřím se, otevřeně popisuju
občas i nesnadnou cestu poznávání sebe sama.

Co brání našemu štěstí, proč si necháme mluvit do života a jak trénovat kouzlo přítomného
okamžiku… To je jen pár otázek, na které v knize hledám odpovědi. Život je tak jednoduchý,
komplikujeme si ho jen my sami.
Mám pocit, že lidé se dnes bojí být sami se
sebou. Čeho se bojí – skutečně sami sebe?
Bojí se našeptávače v sobě. Tluče nám do hlavy
hřeby pochybností. Kovadlina odsudků v naší
mysli buší jak o život. Stále se s někým poměřujeme, srovnáváme, chceme být jako někdo,
závidíme vzorům našich životů a zapomínáme
žít ten svůj vlastní. Vám ještě opravdu záleží na
tom, co si o vás lidé myslí? – věta, kterou má
moje kamarádka napsanou velkými písmeny
v různých barvách po celém bytě. Jsem jaký
jsem, no a co. Ctím tvoji svobodu na to, abys byl
sám sebou, stejně jako chci, abys ty respektoval
tu moji. Neumíme si odpustit své zdánlivé chyby, neumíme se pochválit za naše úspěchy, neumíme se mít rádi. Stáváme se menšími a ještě
menšími, až se někdy cítíme úplně nejmenšími
na celém světě. Občasný smutek je potřebný,
jedinci hlásající stálý optimismus jsou mi podezřelí, v čem že to „jedou“, je potřeba i ve smutku
najít dno, odrazit se, odpustit si a jednat.
Stále se obklopujeme nějakými podněty
a vjemy, dokážeme vlastně ještě vůbec být
přítomní okamžiku a vědomě jej prožívat?
Těžká věc ve zrychleném světě. My dva, kteří
si teď povídáme, a čtenářky a čtenáři, kteří nás
právě teď čtou, my všichni máme jednu velkou
výhodu – vědomou snahu. Navzdory tomu, že
soustředit se na moc přítomného okamžiku třeba neumíme stoprocentně, snažíme se a přemýšlíme o tom. Zkoušíme to. Trénujeme. Víme,
že existuje. A to není málo.
Vydal jste také knihu Štěstí se dá naučit.
Myslíte si, že štěstí je „stav mysli“?
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Tolstoj řekl: „Je třeba věřit v existenci
štěstí, abychom byli šťastní.“ Kámen úrazu je v tom, co vidíme pod pojmem štěstí. Jak si ho sami pro sebe definujeme.
Je to nové supermoderní auto, kterým
ohromím sousedy? Správně jste štěstí
definovala jako stav mysli. Pocit euforie
zažíváte, když se těšíte na novou káru,
představujete si, jak v ní budete sedět,
jezdit, kam se všude podíváte, ale pak
to přijde. Auto je v garáži a stává se z něj
všední věc. A jsme u toho. Věc není štěstí. Pokud by byla, pak by procento sebevražd u bohatých a slavných bylo rovno
nule. Jenže není. „Chceš problém? Kup si
věc,“ směje se dalajláma a má pravdu.
Většina lidí se zdá být nešťastnými.
Máte také občas pocit, že někteří
lidé nešťastnými vlastně chtějí být?
A proč?
Musíte se zeptat jich. Někdy se mi ale
zdá, že někteří svým veřejným deklamováním nešťastnosti a neustálým stěžováním na nespravedlivost osudu vlastně
volají o pomoc. Tady jsme, všimněte si
nás. Je to jejich věc, jejich životní svoboda v rozhodnutí, jaký jsem. Do té míry je
to v pořádku. Vidím v tom ale jedno nebezpečí, a to v situaci, kdy se necháme
zatáhnout do jejich hry. Přebíráme na
svoje bedra jejich starosti, až nás ta záda
ve skutečnosti opravdu bolí. Naložili jsme
na ně příliš. Svoje i cizí starosti. Vyhýbám
se životním skuhralům. Pokud někdo potřebuje pomoc, pomůžu, ale nenechám
ze sebe dělat houbu, do které někdo utře
své trable, pomluvy, klepy a vesele si pak
odkráčí dál.
Co pro vás osobně znamená štěstí?
Neustálý životní trénink. Prohry a vítězství. Den a noc. V Indii ájurvédický mystik
Krishnakumar Mannara jen tak mezi řečí
utrousil: „Všechno je, jak má být, a jestli
není, pak je to stejně jedno, protože i tak
to má být.“ Naštěstí si na to občas vzpomenu, když je k pocitu nirvány opravdu
hodně daleko.

foto: Lenka Hatašová

Karel Voříšek
Moderátor, lektor a kouč, který je v českých domácnostech známý především díky televizním obrazovkám, ale jen málokdo ví, že
je také skvělý spisovatel a příznivce ájurvédy. Nedávno vyšla jeho kniha Žij teď – Cesta za ájurvédou. I o ní bude mluvit v rámci další
ájurvédské večeře v Černé labuti 15. června. Více na: karelvorisek.cz
Moderator, Dozent und Coach, der in tschechischen Haushalten vor allem von der Mattscheibe bekannt ist; aber kaum jemand weiß,
dass er auch ein hervorragender Schriftsteller und Ayurveda-Anhänger ist. Vor Kurzem erschien sein Buch Žij teď – Cesta za ájurvédou
(Lebe im Jetzt – der Weg zum Ayurveda). Auch er wird im Rahmen des nächsten Ayurveda-Abends im Prager Černá labuť am 15. Juni
sprechen. Mehr unter: karelvorisek.cz
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Rakesh, Zuzana Zwiebel,
Karel Voříšek a Vláďa Řepka

Karel Voříšek – Lebe im Jetzt und im Glück
Was kam zuerst – die Entscheidung, nach
Indien zu fahren, und dort die Entdeckung
von Ayurveda, oder andersrum?
Ei oder Huhn? Was war zuerst. Eine schwere, aber vielleicht auch überflüssige Frage.
Ich entdecke gern Neues. Manchmal auch
dem Schicksal zum Trotz. Ich wollte lange
nicht nach Indien. Ich hatte aus verschiedenen Erzählungen eine verzerrte Vorstellung.
Erst meine Freundin Zuzana Zwiebel, die
seit zehn Jahren in Südindien lebt, in der
zauberhaften Hafenstadt Kochi, schaffte
es, mich dorthin zu locken. Ayurveda, die
Wissenschaft vom Leben, kennt sie in- und
auswendig, sie weiß alles darüber und bereitete einen hervorragenden, absolut maßgeschneiderten Aufenthalt für mich vor. Es
stimmt, das war nicht einfach. Als ich bereits die Tickets gekauft hatte, ein paar Tage
vor dem Abflug, gab es im indischen Bundesstaat Kerala Überschwemmungen und
der Flughafen in Kochi stand unter Wasser.
Ich zögerte – soll ich fliegen oder nicht?
Ist es nicht ein Zeichen des Schicksals, das
uns vor der Reise warnt? Glücklicherweise
schickte mir Zuzana aufmunternde Nachrichten, hier ist schon alles ok, der Flughafen steht zwar unter Wasser, aber dann
landet ihr einfach woanders. Wir flogen
ins Unbekannte, und es zahlte sich aus. Ich
hörte auf, auf meinen Kopf zu hören, der
predigte „Fahr nicht, Hochwasser“, und
hörte mehr auf mein Herz, meine Intuition,
die befahl „Fahr los, dann lernst du was“.
Zumindest, wie man die überflüssigen Ängste überwindet, die unser Verstand so gut
beherrscht.

Was war das Wichtigste, was Sie dort erlebt/entdeckt haben, und wie hat das Ihr
Leben beeinflusst?
Nichts und alles. Die Stärke des gegenwärtigen
Augenblicks. Bei meinem ersten Aufenthalt im
Ayurveda-Dorf habe ich festgestellt, dass ich
nicht ausruhen kann. Ich habe mich auf absolute Entspannung gefreut, aber es kam die
Paradies-Depri. So viel Freizeit nur für mich
allein, WLAN nur in der Rezeption, ein europäisches Gehirn, das so eingestellt ist, dass es
dauernd nachdenken muss – auch als es ausruhen sollte, lief es auf Hochtouren. Sie fragen,
was das Grundlegendste war, was ich dort erlebt habe, wie das mein Leben beeinflusst hat.
Ich muss Sie enttäuschen. Was unser Leben
am stärksten beeinflusst, haben wir immer
dabei. Das sind wir selbst. Reiseerlebnisse können uns helfen, Hinweise geben, aber es liegt
nur in uns, was wir daraus machen.
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen
heute Angst haben, sie selbst zu sein – wovor haben sie Angst: wirklich vor sich selbst?
Sie haben Angst vor der kleinen Stimme im
Kopf. Die hämmert uns Nägel des Zweifels ins
Hirn. Der Amboss der Aburteilung hämmert in
unserem Hirn laut vor sich hin. Ständig vergleichen wir uns mit jemandem, wir möchten
wie jemand anders sein, wir sind neidisch auf
unsere Vorbilder und vergessen, unser eigenes Leben zu leben. Ihnen liegt wirklich immer
noch daran, was die Leute von Ihnen denken?
– diesen Satz hat meine Freundin bunt und in
Großbuchstaben in der ganzen Wohnung verteilt. Ich bin, wie ich bin, na und? Ich respektiere deine Freiheit, damit du sein kannst, wer du

bist, und genauso möchte ich, dass du meine
respektierst. Wir können uns unsere vermeintlichen Fehler nicht vergeben, wir können uns
nicht für unsere Erfolge loben, wir können
uns nicht gernhaben. Wir werden kleiner und
kleiner, bis es uns irgendwann vorkommt, als
wären wir die Kleinsten auf der ganzen Welt.
Manchmal muss man traurig sein, wer dauernd Optimismus verbreitet, ist mir suspekt –
was die wohl nehmen? Man muss auch beim
Traurigsein den Boden finden, sich abstoßen,
sich vergeben und handeln.
Wir umgeben uns ständig mit irgendwelchen Anreizen und Eindrücken. Können wir
überhaupt noch im Augenblick anwesend
sein und ihn bewusst erleben?
Eine schwierige Sache in unserer beschleunigten Welt. Wir beide, die wir uns hier unterhalten, und die Leserinnen und Leser, die
uns jetzt gerade lesen, wir alle haben einen
großen Vorteil – eine bewusste Bemühung.
Obwohl wir uns vielleicht nicht zu 100 % auf
den gegenwärtigen Augenblick konzentrieren
können, versuchen wir es und denken darüber
nach. Wir versuchen es. Wir üben. Wir wissen,
dass er existiert. Und das ist nicht wenig.
Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
Ein ständiges Lebenstraining. Niederlagen und
Siege. Tag und Nacht. In Indien ließ der Ayurveda-Mystiker Krishnakumar Mannara nur so
nebenbei im Gespräch fallen: „Alles ist, wie es
ist, und wenn es nicht so ist, ist das sowieso
egal, weil auch das so sein soll.“ Glücklicherweise erinnere ich mich ab und zu daran, wenn
es zum Gefühl des Nirwanas wirklich weit ist.
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3× PREVENCE/PRÄVENTION
text: Danuše Siering

Tři zajímavé osobnosti zabývající se zdravým životním stylem, tedy také tři různá doporučení.
V jednom jsou ale za jedno – nyní je nanejvýš nutné posilovat imunitu a duševní stabilitu.
Drei interessante Persönlichkeiten, die sich mit gesunder Lebensweise befassen, und somit auch
drei unterschiedliche Empfehlungen. In einem sind sich aber alle einig – das oberste Gebot lautet
jetzt: Immunsystem und geistige Stabilität stärken.

Alexandra Bauschat
Alexandra Bauschat je učitelkou čchi-kung a jógy. Žije v Berlíně a na ostrově Aruba
v Karibském moři.
Alexandra Bauschat ist Qigong- und Yoga-Lehrerin. Sie lebt in Berlin und auf Aruba (Karibik).

Jaká preventivní opatření se dnes doporučují z pohledu
čchi-kung?
Pomocí cvičení holistického zdravotního tréninku čchi-kung můžeme posílit své tělo a naučit se ovládat svého ducha. Když se podíváme na dnešní situaci, vidíme, že jsme ztratili kontrolu... virus určuje
náš život. Strach, ztráta kontroly, existenční ztráty... to vše oslabuje náš imunitní systém a naši schopnost bránit se negativním vlivům. Největší výzvou je pro nás pracovat s vlastními citlivými místy
a emocemi, udržovat své osobní „kmitání“ čisté a transformovat
negativní nízké frekvence. Každá emoce, každé slovo a každá myšlenka vytváří nový vzorec kmitání. Toto pole plné strachu způsobuje více škod než virus samotný. Tato skutečnost byla myslitelům
známá již před tisícovkami let, a proto jí dokázali využít a pomocí
cvičení umožňujících duševní a tělesnou sebekultivaci dokázali čistit a posilovat své energetické pole. Práci s energií můžeme trénovat a naučit se ji využít!

Welche Präventionsempfehlungen sind heute aus Qigong-Sicht
angesagt?
Mit den Übungen des holistischen Gesundheitstrainings Qigong können wir unseren Körper stärken und unseren Geist kontrollieren.
Schauen wir uns die momentane Situation einmal an, es entsteht ein
Kontrollverlust... ein Virus bestimmt unser Leben. Angst, Kontrollverlust, Existenzverlust... all das schwächt unser Immunsystem und unsere
Abwehr gegen negative Einflüsse. Die größte Herausforderung besteht
darin, mit unseren Empfindungen und Emotionen zu arbeiten, unsere
persönliche Schwingung rein zu halten und negative niedrige Schwingungen zu transformieren. Jede Emotion, jedes Wort und jeder Gedanke erzeugt ein neues Schwingungsmuster. Dieses Angstfeld verursacht
mehr Schaden als das Virus selbst. Schon vor Tausenden von Jahren
war das den Weisen bekannt, die daraus ihren Nutzen zogen und mit
mentalen und körperlichen Selbstkultivierungsübungen ihr Energiefeld
gereinigt und gestärkt haben. Energie kann man trainieren und nutzen!

Tvoje osobní doporučení pro dnešní dobu?
Tradiční čínská medicína vnímá člověka jako tělo protkané energetickými drahami (meridiány) a energetickými centry. Pokud jsou
dráhy prostupné, může životní energie nerušeně proudit a pokud
jsou zásobárny energie v těle naplněné, je člověk zdravý. Naše vrozená životní energie je jako baterie; pokud dojde energie, životní
funkce se mění a pohasínají. Prostřednictvím metod čchi-kung se
učíme tok energie posilovat a znovu doplňovat zásoby. Učíme se
lépe přizpůsobit vnějším okolnostem a díky posílenému imunitnímu systému se můžeme také lépe chránit před viry a negativními
vlivy.

Was ist deine persönliche Empfehlung für die heutige Zeit?
Die TCM sieht den Menschen als einen mit Energieleitbahnen (Meridianen) und Energiezentren versehenen Körper. Sind die Leitbahnen
durchlässig, kann die Lebensenergie ungehindert fließen, und sind die
Energiereservoire im Körper gefüllt, ist der Mensch gesund. Unsere
angeborene Lebensenergie ist wie eine Batterie; versiegt die Energie,
altern und erlöschen die Lebensfunktionen. Durch die Methoden des
Qigong lernen wir, den Energiefluss zu stärken und die Reserven wieder
aufzufüllen. Wir lernen, uns besser an die äußerlichen Gegebenheiten
anzupassen, und durch ein gestärktes Immunsystem können wir uns
auch besser vor Viren und negativen Einflüssen schützen.

Více na: qi-energyflows.de

Mehr unter: qi-energyflows.de
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Lékař Dr. Gaurav Sharma
Ájurvédský lékař Gaurav Sharma z rezortu Ayurveda Sonnhof v Tyrolsku.
Ayurveda-Arzt Dr. Gaurav Sharma vom Ayurveda Resort Sonnhof in Tirol.

Jaká preventivní opatření byste doporučil pro současné období epidemie?
Nyní je velmi důležité posilovat imunitní systém a s naším tělem
zacházet opatrně. Důležitější než kdy dříve je dnes čistá příroda,
pohyb na čerstvém vzduchu, zdravá a vyvážená strava, bylinky,
které chrání imunitní systém, a duševní hygiena. Když se venku
všechno láme, zbývá nám naše duše. Co doopravdy potřebuji?
Kdo jsem? Komu věřím? Nasměruj svoji pozornost dovnitř a napoj se sám na sebe, na svoji duši a vědomí, abys odpovědi na tyto
otázky nalezl sám.

Welche Präventionsempfehlungen haben Sie für die heutige Epidemie?
Es ist jetzt sehr wichtig, das Immunsystem zu stärken und achtsam mit
unserem Körper umzugehen. Wichtiger denn je ist jetzt: Natur pur, Bewegung an der frischen Luft, eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die das Immunsystem schützen, und Gedankenhygiene. Wenn
im Außen alles wegbricht, dann bleibt uns die Seele. Was brauche ich
wirklich? Wer bin ich? Wem glaube ich? Richte deine Aufmerksamkeit
nach Innen und verbinde dich mit dir, mit deiner Seele und deinem
Bewusstsein, um selber Antworten zu finden.

Ájurvédské rituály a praxe představují optimální pomůcky. Také
vyvážená ájurvédská strava působí velmi podpůrně. Moje doporučení: přidávat do jídla křen – bazalka jako bylinka – hořčičný olej,
hořčičná omáčka nebo hořčičná semena – lichořeřišnice v podobě
bylinky nebo tablet – citronová šťáva do jídla – připravovat saláty
s jablečným octem nebo vinným octem – používat kurkumu – pít
šalvějový čaj.

Ayurvedische Rituale und Anwendungen bieten optimale Hilfestellungen. Auch eine ausgewogene ayurvedische Ernährung ist sehr unterstützend. Meine Empfehlung: meerrettich dem Essen hinzufügen - basilikum als Kraut - senföl, Senfsauce oder Senfkörner - kapuzinerkresse
als Kraut oder Tabletten - Zitronensaft ins Essen - Salate mit Apfelessig
oder Traubenkernessig anmachen - Kurkuma reichlich verwenden Salbei-Tee trinken

Více na: sonnhof-ayurveda.at

Mehr unter: sonnhof-ayurveda.at

Barbara Miller
Dr. Barbara Miller je berlínská lékařka českého původu, která tvrdí, že léčí lidi, nikoli nemoci,
a že pro lidské zdraví je nejdůležitější rovnováha a péče o tělo, duši i ducha.
Dr. Barbara Miller ist eine Berliner Ärztin tschechischer Herkunft, die behauptet, Menschen zu
heilen und nicht Krankheiten, und dass für die menschliche Gesundheit das Gleichgewicht und die
Pflege von Körper, Geist und Seele am wichtigsten sind.

„Jako ochranu před epidemií doporučuji brát kvercetin a přírodní
vitamin C. Kvercetin ztěžuje virům proniknout do buněk a pokud
již infekce existuje, zabraňuje jejich replikaci; 2×2 kapsle 250 mg
denně při tělesné hmotnost do 60 kg, 2×3 kapsle při váze nad
60 kg. Brát pár týdnů a potom udělat pauzu. Vitamin C pomáhá
tělu bránit se proti virům a snižuje zánětlivé poškození způsobené
infekcí. Největší koncentrace přírodního vitaminu C najdeme v plodech aceroly, camu-camu nebo v šípkách. Lze užít trvale; během
epidemií pro prevenci a terapii denně 2×500 mg, mimo epidemii
v nižších dávkách 1×300 mg denně.

„Als Schutz vor einer Epidemie empfehle ich Quercetin und natürliches Vitamin C. Quercetin erschwert den Viren das Eindringen in die Zellen. Wenn
bereits eine Infektion besteht, verhindert es ihre Replikation. 2×2 Kapseln
250 mg täglich bei einem Körpergewicht bis 60 kg, 2×3 Kapseln bei einem
Gewicht über 60 kg. Ein paar Wochen lang einnehmen und dann eine Pause machen. Vitamin C hilft dem Körper, sich gegen Viren zu wehren, und
vermindert infektionsbedingte Schäden durch Entzündungen. Die höchste Vitamin C-Konzentration finden wir in der Acerola-Frucht, der CamuCamu-Beere und in Hagebutten. Die Einnahme ist dauerhaft möglich,
während einer Epidemie zur Prävention und Therapie täglich 2×500 mg,
außerhalb einer Epidemie in niedrigerer Dosierung von 1×300 mg täglich.

Více na: millermed.de
Mehr unter: millermed.de
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ELLINGTON HOTEL BERLIN
ELLINGTON HOTEL BERLIN se svými 285 pokoji a apartmány a vynikající
restaurací DUKE se uprostřed hlavního města prezentuje s ležérní elegancí
a moderností.

Lässig und modern präsentiert sich das ELLINGTON HOTEL BERLIN
mit seinen 285 Zimmern und Suiten sowie dem ausgezeichneten
Restaurant DUKE mitten in der Hauptstadt.

Se svou polohou mezi elegantním bulvárem Ku’damm, zoo a luxusním nákupním domem KaDeWe je ELLINGTON HOTEL BERLIN dokonalou adresou
pro všechny, kteří dokážou ocenit něco výjimečného. Adresa Nürnberger
Straße 50–55 není ve všech průvodcích architekturou Berlína náhodou.
Haus Nürnberg, tedy Norimberský dům, jak se dříve jmenoval, totiž vznikl
v letech 1928–31 ve vydařené směsi stylů art deco a Bauhaus pod vlivem
architekta Ericha Mendelsohna. Dne 1. října 1929 tehdejší palác Femina Palast poprvé otevřel své brány jako Ballhaus Berlin, tedy berlínský plesový
dům. V 50. a 60. letech se za legendární travertinovou fasádou nacházel
nejslavnější berlínský jazzový klub nazvaný Badewanne, kde se představili
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong nebo Duke Ellington, po němž je dnes hotel
pojmenován. Později zde byla také otevřena kultovní diskotéka Dschungel,
kde z noci den dělal třeba David Bowie nebo Lou Reed.

Zwischen dem eleganten Boulevard Ku’damm, dem Zoo und dem
Luxuskaufhaus KaDeWe gelegen, ist das ELLINGTON HOTEL BERLIN
die perfekte Adresse für Alle, die das Außergewöhnliche schätzen ...
Die Nürnberger Straße 50-55 steht nicht zu Unrecht in jedem
Berliner Architekturführer. Denn das „Haus Nürnberg“, wie es ursprünglich hieß, entstand 1928-31 in einer gelungenen Mischung
aus Art Déco und Bauhaus unter dem Einfluss des Architekten Erich
Mendelsohn. Am 1. Oktober 1929 öffnete der damalige „Femina
Palast“ als „Ballhaus Berlin“ erstmals seine Pforten. In den 50er
und 60er Jahren befand sich hinter der legendären Travertin-Fassade der berühmteste Jazz-Club Berlins, die „Badewanne“, in dem
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und der Namensgeber des Hotels,
Duke Ellington, zu Gast waren. Später eröffnete ebenfalls hier die
Kult-Diskothek „Dschungel“, in der David Bowie und Lou Reed die
Nacht zum Tage machten.

Když dnes vstoupíte do hotelu ELLINGTON otevřeného v březnu 2007, je tu
šarm pozdních dvacátých a raných třicátých let dobře patrný. Zračí se nejen
ve slavné, 185 metrů dlouhé fasádě, ale zůstal zachován také v původních
lampách, schodištích, oknech a dveřích. Také elegantní interiér hotelu, který je pod památkovou ochranou, se svými odkazy na zlatá léta a jazzovou
bohému v kombinaci s duchem čtvrti Charlottenburg odkazující na vzletný
půvab bývalého Západu dokonale zapadá do bohaté tradice tohoto domu.
Vstupte a nadechněte se historie v hotelu, který ztělesňuje neustálé proměny Berlína a jeho historie jako málokterý jiný.

Wenn man heute in das im März 2007 eröffnete ELLINGTON HOTEL
eintritt, wird der Charme der späten zwanziger und frühen dreißiger Jahre sichtbar, der sich nicht nur in der berühmten 185 Meter lange Fassade widerspiegelt, sondern auch in Originallampen,
-treppenhäusern, -fenstern und -türen erhalten blieb. Treten Sie ein
und atmen Sie Geschichte, in einem Hotel, das den stetigen Wandel
Berlins und seiner Historie verkörpert wie kaum ein anderes...

SOUTĚŽ BERLÍN

GEWINNSPIEL BERLIN

Vyhrajte pobyt na dvě noci se snídaní pro dvě osoby
v luxusním suite berlínského hotelu ELLINGTON, a to
včetně tříchodové večeře párované s víny v ikonické
restauraci DUKE.

Gewinnen Sie einen Aufenthalt mit zwei Übernachtungen und
Frühstück für zwei Personen in einer Luxussuite des Berliner Hotels
ELLINGTON einschließlich eines 3-Gänge-Dinners mit erlesenen
Weinsorten im Ikonerestaurant DUKE.

Soutěžte na: novinyanovinky.cz/clanek/soutez-7

Mehr unter: novinyanovinky.cz/clanek/soutez-7
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ALCHYMIST

GRAND HOTEL & SPA
Stejně tak tajemný, přitažlivý a výjimečný jako pitoreskní uličky
staré Prahy, ve kterých je ukrytý. Alchymist Grand Hotel & Spa –
butiková perla v moři hotelových možností, které Praha nabízí.

Das Hotel ist genauso geheimnisvoll, faszinierend und einmalig wie die pittoresken Gassen des alten Prags, in denen es sich befindet. Das Alchymist Grand
Hotel & Spa ist eine absolute Perle unter den Prager Hotels.

Jen několik kroků od Karlova mostu, v podhradí Pražského
hradu leží luxusní Grand hotel Alchymist patřící do prestižní hotelové skupiny Alchymist Luxury Group. Jeho starobylé
sklepy poskytují zázemí výjimečnému Ecsotica Spa. Pobyt si
tedy lze zpestřit například omlazujícími rituály, detoxikačními
zábaly, masážemi, relaxační aromaterapií či římskými lázněmi. Kromě 27 deluxe pokojů a 19 apartmánů s mramorovými
koupelnami si užijete také špičkovou gastronomii restaurace Aquarius. Ta vás rozmazlí například domácími italskými
těstovinami či specialitami z ryb a plodů moře. Středomořský šmrnc restaurace je ovlivněn italským temperamentem
majitele, ale pochutnáte si i na francouzských a českých pokrmech z portfolia šéfkuchaře Františka Mizerovského. Aby
toho nebylo málo, můžete romantiku celého hotelu v budově
z 15. století, ještě o něco víc přisladit. Doslova. Alchymist si
totiž sám vyrábí čokoládové pralinky. Zajít na ně můžete do
útulné hotelové kavárny Cafe Barocco Veneziano, a když to
nestihnete, najdete je každý večer na svém polštáři jako lahodnou pozornost na dobrou noc.

Nur wenige Schritte von der Karlsbrücke und nicht weit von der Prager Burg entfernt, ist das luxuriöse Grand Hotel Alchymist gelegen, welches zur renommierten Hotelgruppe Alchymist Luxury Group gehört. In den altertümlich Kellern - im
Souterrain des Hotels befindet sich das einmalige Escotica Spa. Im Rahmen eines
Aufenthalts kann man sich hier bei Verjüngungsritualen, Entgiftungspackungen,
Massagen, Aromatherapien zu Entspannungszwecken oder einem römischen
Bad wunderbar erholen und entspannen. Das Hotel verfügt über 27 Deluxe-Zimmer und 19 Appartements mit Marmor-Bädern. In unserem Restaurant Aquarius
wird Gastronomie auf Spitzenniveau geboten. Hier können Gourmets beispielsweise hausgemachte italienische Pasta oder Fisch- und Meeresfrüchtespezialitäten genießen. Der mediterrane Einschlag des Restaurants ist auf das italienische
Temperament der Inhaber zurückzuführen. Sie können hier aber auch Gerichte
aus der französischen und tschechischen Küche probieren, welche unter der Leitung des Chefkochs František Mizerovský zubereitet werden. Darüber hinaus hat
das Hotel, wo Sie das romantische Ambiente aus dem 15. Jahrhundert genießen
können, noch etwas ganz Besonderes zu bieten. Im wahrsten Sinn des Wortes.
Bei Alchymist erhalten Sie nämlich Schokoladenpralinen aus eigener Herstellung.
Diese können Sie z. B. im hoteleigenen Café Barocco Veneziano probieren bzw.
finden Sie jeden Abend eine Praline auf Ihrem Kissen als „Gute Nacht“-Gruß.

SOUTĚŽ PRAHA

GEWINNSPIEL PRAG

Vyhrajte pobyt na dvě noci v Deluxe pokoji pro dvě
osoby se snídaní, s welcome drinkem, domácími čokoládovými pralinkami, s denní ochutnávkou vín a sýrů
v lobby baru a s neomezenou relaxací ve SPA Ecsotica.

Gewinnen Sie einen Aufenthalt mit zwei Übernachtungen in einem Deluxe-Zimmer
für 2 Personen mit Frühstück, Welcome Drink, Schokoladenpralinen aus eigener
Herstellung, mit täglicher Wein- und Käseverkostung in der Lobby Bar sowie mit
unbeschränkter Entspannungs- und Erholungsmöglichkeit im SPA Ecsotica.

Soutěžte na: novinyanovinky.cz/clanek/soutez-8

Mehr unter: novinyanovinky.cz/clanek/soutez-8
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AMAZING PLACES
text: Barbora Vojtová

Tuzemským cestovatelským trhem otřásá inspirativní projekt Amazing Places. Objevuje
pro Čechy kouzelná místa a jejich příběhy a ty poté představuje všem, kdo touží po
výjimečných cestovatelských zážitcích. Jak to celé vidí výkonná ředitelka Hana Krausová?
Atraktivní cestovatelský projekt Amazing Places inspiruje Čechy k objevování. Skrze kouzelná místa, kde se ubytovat, najíst či zkrátka jen
zastavit, motivuje k poznávání vlasti. „Tím také ukazujeme, jak se u nás
zvyšuje kvalita služeb a ubytování na úroveň, kterou si mnozí spojovali jen se zahraničím,“ vysvětluje Hana Krausová a dodává, že se i díky
Amazing Places dostávají do povědomí společnosti nejen krásná místa, ale i příběhy lidí, kteří za zajímavými projekty stojí.
Smyslem portálu je ulehčit sledujícím výběr míst pro jejich dovolenou.
Díky Amazing Places tedy lidé nemusí trávit hodiny hledáním krásných
míst na internetu, projížděním různých serverů nebo čtením recenzí,
tvrdí Hanka. „S důvěrou se obrátí na nás a zvolí si své vysněné místo
jen z úzkého seznamu. Tím, že jsme všechna místa osobně navštívili
a vyzkoušeli, za ně dáváme ruku do ohně.“ Cestovatelé získávají inspiraci nejen prostřednictvím webu, ale především díky sociálním sítím, které dnes čítají okolo 350 tisíc fanoušků. „Neustále cestujeme,
objevujeme nová místa, ale zároveň opětovně navštěvujeme ta stávající, abychom ověřovali jejich kvalitu a informovali o novinkách. Do
budoucna, a věřím, že ještě v letošním roce, ovšem plánujeme velkou
změnu, která velmi usnadní cestování po našich místech,“ prozrazuje
výkonná ředitelka.
Projekt se postupně rozšiřuje nejen v ČR, ale také do zahraničí. Cestovatelé se mohou inspirovat také více než třiceti kouzelnými místy na
Slovensku a mělo by přibýt také Rakousko a do budoucna i Německo.
Amazing Places je pro Hanku srdcová záležitost. „Je to lovebrand, který
inspiruje statisíce lidí, a i díky němu u nás vzniká mnoho nádherných
míst, hotelů, chaloupek a penzionů,“ popisuje Hana Krausová. A jaké
pozoruje aktuální trendy v cestování? „Daleko více oceňujeme kvalitu
a jsme ochotni si za ni připlatit. Vážíme si svého času, a když ho věnujeme cestování, chceme, aby to stálo za to. Máme zároveň daleko
více zkušeností, jsme zcestovalí, a proto už nás jen tak něco neohromí.
Z toho důvodu hledáme stále výjimečnější a mnohdy až extravagantní
formy ubytování. Poslední dva roky je největším trendem glamping, luxusní camping ve formě chatiček na vodě, týpí, maringotek nebo nyní
i úžasných malých mobilních domků.“

AMAZING PLACES
Der tschechische Reisemarkt wird derzeit durch das inspirative Projekt
Amazing Places durcheinandergewirbelt. Es entdeckt zauberhafte Orte
und ihre Geschichten und stellt diese dann allen vor, die sich nach außergewöhnlichen Reiseerlebnissen sehnen. Hana Krausová ist CEO des
Projekts, das in die Slowakei und später auch nach Österreich und
Deutschland ausgeweitet werden soll. Das Reiseportal, das über Neuigkeiten informiert, attraktive Orte findet und neugierigen Ausflüglern das
Leben erleichtern möchte, hat dieses Jahr auch Ambitionen, das Reisen
als solches zu vereinfachen. Mehr unter: amazingplaces.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE

Jedničkou mezi jejími oblíbenými místy je Chateau Mcely. Zejména prý
díky atmosféře, zapáleným lidem, ale také loňskému zasnoubení. Druhou pozici zaujímají Apartmány AP19 v Krušných horách. A třetí příčku obsadil díky designu, bistru a báječným snídaním domek Monastery Garden pod zámkem v Českém Krumlově. Největším Hančiným
přáním je samozřejmě ještě více spokojených cestovatelů a aby tým
přicházel neustále s novými vylepšeními a všechny to bavilo. „Věřím,
že Amazing Places bude brzy první volbou pro všechny Čechy při hledání ubytování v Česku a snad si nás všimnou i za hranicemi,“ shrnuje
s úsměvem výkonná ředitelka.
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ON THE WAY
text: Barbora Vojtová

Rozhodně mu to změní život. To, že neví jak, považuje Michal Provazník za to
nejkrásnější. Vydal se totiž na cestu kolem světa.
Proč jste se rozhodl pro takovou životní
výpravu?
Na cestu tohoto rázu jsem se vydal z více důvodů. Je to pravděpodobně jediná možnost
v životě vycestovat na rok, je to možnost
pročištění hlavy a také určitá forma vlastní
seberealizace.
Jaký to má pro vás smysl a jaký má vaše
cesta cíl?
Cesta pro mě má smysl už z toho důvodu, že
cestování miluji, mohu se podívat na prakticky všechna místa světa, která jsem kdy chtěl
vidět. Je to také šance otevřít oči a konečně
se rozhodnout, jakým směrem se dál v životě ubírat. V neposlední řadě část cesty beru

jako poslání, jelikož mám v plánu dobrovolnou práci na ostrově Lombok v Indonésii.
Odkud kam cestujete a jak dlouho to má
trvat?
Cestujeme prakticky skrze celou Jižní Ameriku, část Střední a Severní Ameriky. Poté je
na řadě Nový Zéland, Austrálie, celá Jihovýchodní Asie, Indie, Bangladéš a Čína, pokud
koronavirus ustoupí. V případě, že zbude
čas, plánujeme se přes Střední Asii a Írán
dostat zpátky do Evropy. Celá cesta by měla
trvat deset až jedenáct měsíců.
Co bylo dosud nejzajímavějším zjištěním
a co nejvíc fascinujícím místem?

Michal Provazník
Absolvent mezinárodních vztahů a asijských studií na Metropolitní univerzitě Praha
se vydal na cestu kolem světa. Téměř třicetiletý volnomyšlenkář píše exkluzivně o svých
zážitcích každou neděli pro náš web novinyanovinky.cz.
Michal Provazník, Absolvent der Studiengänge Internationale Beziehungen und Asien-Studien, hat
sich auf eine Reise um die Welt begeben. Definitiv wird sich dadurch sein Leben verändern. Dass er
nicht weiß, wie, findet er das Schönste daran. Er wird von Südamerika über Neuseeland und Asien
zurück nach Europa reisen. Die Reise soll nicht ganz ein Jahr dauern und er plant auch Freiwilligenarbeit auf der Insel Lombok. Der fast 30-jährige Freidenker schreibt jeden Sonntag exklusiv für
unser Web novinyanovinky.cz über seine Erlebnisse.

Je poměrně brzy na velká zjištění, ale pokud
bych to měl dosud zhodnotit, tak překvapující pro mě byla naprostá nepoužitelnost
španělštiny v Brazílii, což vedlo k nejedné
nesrozumitelné situaci. Největším zážitkem
byly zatím jednoznačně vodopády Iguazu na
trojmezí Paraguaye, Argentiny a Brazílie.
Čím se na cestách řídíte a máte nějaké
své heslo?
Řídím se především selským rozumem a vědomím, že vždy může být hůř. Mé celoživotní heslo má jen dvě slova, zato obrovský
význam: „Nepřežívej, žij!“ Abych si ve stáří
mohl říct, že to stálo za to.
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Soňa Schumann
text: Veronika Jonášová

Česká dýdžejka Soňa Schumann (35 let) našla štěstí v Berlíně,
kde se neplánovaně stala i maminkou. O Berlíně tvrdí,
že v něm může být každý sám sebou.

„Berlín mě fascinoval od prvního momentu svou atmosférou a nespoutaností. Je to město, kde si každý přijde na
své,“ vypráví Soňa Schumann, která se poprvé do německé
metropole vypravila jako studentka vysoké školy. Tehdy
sem vyjela v rámci evropského programu Erasmus a začala tady taky s nadšením poznávat místní klubovou scénu
a noční život. Vystudovaná učitelka němčiny se později do
Německa vracela a hrála v Berlíně i po klubech coby dýdžejka. Tehdy by ji však ještě nenapadlo, že město jednou
bude jejím domovem.
Stalo se to neplánovaně v jejích sedmadvaceti letech. Tehdy chtěla jet do Berlína původně jen na tři měsíce vyčistit
si hlavu a pronajala si pokoj ve společném bydlení. „V té
době jsem se rozešla s klukem a měla jsem takové období,
kdy jsem byla ztracená. Ani práce mě nenaplňovala. Říkala
jsem si, že potřebuji změnu a nové impulzy a na to kamarádka zareagovala: Tak jeď do Berlína, ne?“ vzpomíná Soňa
na spontánní rozhodnutí.
Tehdy byla na volné noze, pracovala pro hudební web
a v Praze měla své pravidelné house parties coby DJ Sonja.
V Berlíně proto obcházela místní kluby a vozila si do Česka
i nové dýdžeje, které zvala na své pražské akce. „Zároveň
jsem měla pocit, že v Česku jsem dosáhla v dýdžejingu
svého maxima a říkala jsem si, že se pokusím ještě uspět
v Berlíně. Jenže místní scéna je nejlepší na světě a prorazit
v tak obrovské konkurenci je skoro nemožné,“ vzpomíná
Soňa, která si sice zahrála v několika berlínských klubech,
ale osud jí naplánoval jinou cestu. „Na jedné party jsem potkala svého budoucího manžela – Němce Mathiase. A kvůli
němu jsem nakonec v Berlíně zůstala,“ vzpomíná a dodává,
že první rok v Berlíně pro ni nebyl vůbec jednoduchý. I jako
vystudovaná němčinářka měla zpočátku s jazykem velký
problém. „Nebylo pro mě zrovna příjemné třeba telefonovat na úřady, občas jsem poprosila kamarádku Němku,
ať to za mě vyřídí. I když jsem německy uměla dobře, bylo
těžké si vše najednou vyřizovat v cizím jazyce. Ten první rok
v Berlíně byl náročný, byla jsem hodně osamocená,“ vzpomíná Soňa, která hned v počátku svého pobytu však řešila
i zcela jiné výzvy.

Neplánovaně totiž otěhotněla. „Bylo to vtipné, lékařka mi
totiž tvrdila, že nikdy nemůžu mít přirozeně děti,“ říká a otevřeně přiznává, že těhotenství pro ni byl tehdy šok, a dokonce uvažovala i o interrupci. „Nemohla jsme se ale dovolat lékaři, což jsem vzala jako znamení, že to nemám dělat. Navíc
můj přítel Mathias děti moc chtěl a říkal, že se bude vzorně
starat, což splnil. Je to skvělý táta,“ říká dýdžejka, která porodila v Berlíně syna Marka a provdala se za německého otce
svého dítěte. Mladá rodina se usadila ve Friedrichshainu,
kde provozoval Mathias cyklistický obchod.
Na první pohled rodinná idyla. Soňa v ní ale nebyla šťastná
a čekal ji další veletoč. S manželem se po roce vztahu rozešla a ani mateřství ji nenaplnilo a netají se tím. „Za synka
jsem moc ráda, ale mateřská role mi vůbec nesedí a znovu
bych do toho nešla. Není to vůbec náplň mého života. Tohle
je obrovské tabu a něco, co bych v Česku nemohla vůbec
otevřeně říct. Ale tady v Berlíně o tom můžu mluvit na rovinu,“ říká Soňa upřímně a jedním dechem dodává, že právě
otevřenost a tolerance se jí mimo jiné také na německé metropoli líbí.
Přiznává taky, že velmi uvítala berlínský zvyk, kdy je běžné
vracet se po porodu brzy do práce – zpravidla v roce věku
dítěte. „Klasickou českou tříletou mateřskou si neumím
představit. Dřív jsem to mým českým známým nepřiznávala, teď už o tom mluvím na rovinu,“ říká Soňa, jejíž syn
šel v roce a půl na hlídání k takzvané Tagesmutter, jak je
v Německu zvykem, a ona si začala hledat stálou práci. Jako
vystudovaná učitelka němčiny si nejdřív nevěděla rady, co
by mohla se svou kvalifikací dělat. Její situaci ale vyřešila

uprchlická krize a vlna příchozích v roce 2015. „Našla jsem si
práci v jazykové škole a pomáhala uprchlíkům s integrací do
Německa. Stala jsem se cizinkou, která učí cizince němčinu,
což je v Berlíně běžné, jak jsem zjistila. Moje kolegyně učitelky byly Polky i Maďarky,“ vypráví Soňa, která se v jazykové
škole podílí i na různých zajímavých projektech v zahraničí.
Absolvovala třeba několikaměsíční program ve Vietnamu,
kde učila místní cizince německy, aby se mohli vypravit do
Německa za prací tak jako kdysi ona.
Soňa už si teď nedokáže představit, že by žila jinde než
v Berlíně. I proto, že je to tak tolerantní a benevolentní metropole. „Tady může být každý sám sebou. Můžu si na sebe
vzít třeba pytel od brambor a každému to bude jedno,“ dodává žena, která i nadále žije hudbou. Ta pro ni zůstává koníčkem a po několikaleté pauze si třeba nedávno zahrála ve
slavném klubu Golden Gate. Svůj dýdžejský sen nevzdává.
Ostatně v Berlíně je možné vše a parties zdaleka nejsou jen
doménou mládeže. Potkáte tu na rozdíl od Prahy třeba i lidi
v důchodovém věku. I v tom město boří předsudky a tabu.  
A jak vnímá Soňa pomyslnou zeď mezi Německem a Českou
republikou? Vadí jí, když slyší od kamarádů v Česku, že si
v Německu žije na vysoké noze, a taky ji štvou některé komentáře Čechů k uprchlické krizi. Němci jsou podle ní víc
kosmopolitní a otevření, ale zase nechápou specifický český
smysl pro humor. „Občas mě překvapí, jak málo toho Němci o nás vědí, i když jsme tak blízcí sousedé. Vždy mě proto
potěší, když Němci vědí, že Prag je česky Praha a umí si objednat česky pivo.“

Ukázka z knihy Zeď mezi námi.
Auszug aus dem Buch Zeď mezi námi (Die Mauer zwischen uns).
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Die tschechische DJane Soňa Schumann (35)
fand ihr Glück in Berlin, wo sie ungeplant
auch Mutter wurde. Über Berlin sagt sie,
dass dort jeder er selbst sein kann.
„Berlin hat mich vom ersten Moment an durch seine Atmosphäre und Ungebundenheit fasziniert. Es ist eine Stadt, in der
alle auf ihre Kosten kommen“, erzählt Soňa Schumann, die
erstmals als Studentin mit Erasmus in die deutsche Metropole
kam. Sie begann dort begeistert, die hiesige Klubszene und das
Nachtleben zu erkunden. Die gelernte Deutschlehrerin kehrte später nach Deutschland zurück und legte in den Berliner
Clubs als DJ auf. Damals fiel ihr jedoch im Traum noch nicht
ein, dass die Stadt einmal ihre Heimat werden könnte.
Das kam ungeplant, als sie 27 war. Damals wollte sie ursprünglich nur für drei Monate nach Berlin, um den Kopf frei
zu kriegen, und sie mietete sich ein WG-Zimmer. „Damals hatte
ich mich gerade von meinem Freund getrennt und war in so
einer Phase, in der ich nicht wusste, was ich tun soll. Meine Arbeit machte mir auch keinen Spaß. Ich sagte mir, ich brauche
etwas Veränderung und neue Impulse, und eine Freundin reagierte darauf: „Dann fahr doch nach Berlin, oder?“, erinnert
sich Soňa an die spontane Entscheidung.
Damals war sie Freelancerin, sie arbeitete für eine Musik-Website und veranstaltete in Prag als DJ Sonja regelmäßig HousePartys. In Berlin klapperte sie daher die örtlichen Clubs ab und
lud auch neue DJs zu ihren Events in Prag ein. „Gleichzeitig
hatte ich das Gefühl, dass ich in Tschechien im DJ-Bereich alles
erreicht hatte, was ging, und sagte mir, dann versuch ich eben,
mich in Berlin durchzusetzen. Aber die Szene dort ist die beste
der Welt und diese riesige Konkurrenz zu besiegen, ist fast unmöglich“, erinnert sich Soňa, die zwar in einigen Berliner Clubs
spielte – aber das Schicksal hatte etwas anderes für sie vorgesehen. „Auf einer Party lernte ich meinen zukünftigen Ehemann kennen – Mathias. Und wegen dem bin ich schließlich
in Berlin geblieben“, erinnert sie sich und fügt hinzu, dass das
erste Jahr in Berlin überhaupt nicht leicht für sie war. Auch als
studierte Deutschlehrerin hatte sie anfangs große Probleme
mit der Sprache. „Für mich war es nicht wirklich angenehm,
zum Beispiel mit Behörden zu telefonieren, manchmal bat
ich meine deutsche Freundin, für mich anzurufen. Auch wenn
ich gut deutsch konnte, war es für mich schwer, das alles auf
einmal in einer Fremdsprache zu erledigen. Das erste Jahr in
Berlin war anspruchsvoll, ich war sehr einsam“, erinnert sich
Soňa, die gleich am Anfang ihres Aufenthalts auch ganz andere Probleme lösen musste.
Sie wurde nämlich ungeplant schwanger. „Das war lustig, weil
mir meine Ärztin nämlich gesagt hatte, dass ich auf natürliche
Weise keine Kinder kriegen kann“, sagt sie und gibt offen zu,
dass die Schwangerschaft für sie ein großer Schock war und
sie sogar über einen Schwangerschaftsabbruch nachdachte.
„Ich konnte aber den Arzt nicht erreichen, was ich als Zeichen
nahm, dass ich es nicht tun soll. Außerdem wünschte sich mein
Freund Mathias Kinder sehr und versprach, sich vorbildlich zu
kümmern, was er auch tat. Er ist ein großartiger Vater“, sagte
die DJane, die in Berlin ihren Sohn Mark auf die Welt brachte und den Vater des Kindes heiratete. Die junge Familie ließ

sich in Friedrichshain nieder, wo Mathias ein Fahrradgeschäft
betrieb.
Auf den ersten Blick eine Familienidylle. Soňa war darin aber
nicht glücklich, und es erwartete sie ein weiterer Richtungswechsel. Nach einem Jahr trennte sie sich von ihrem Mann,
und auch die Mutterschaft erfüllte sie nicht, woraus sie kein
Geheimnis macht. „Ich habe meinen Sohn sehr gern, aber die
Mutterrolle ist nichts für mich, ich würde das nicht nochmal
machen. Das ist überhaupt keine Erfüllung für mein Leben.
Das ist ein riesiges Tabu und etwas, was ich in Tschechien
überhaupt nicht offen sagen könnte. Aber hier in Berlin kann
ich darüber geradeheraus sprechen“, sagte Soňa aufrichtig
und fügt im gleichen Atemzug hinzu, dass ihr gerade diese
Offenheit und Toleranz so sehr an der deutschen Metropole
gefallen.
Sie bekennt, dass ihr auch der Berliner Brauch, bald nach der
Geburt, z. B. nach einem Jahr, wieder in den Beruf zurückzukehren, sehr gefiel. „Den klassischen tschechischen dreijährigen Elternurlaub kann ich mir nicht vorstellen. Früher habe ich
das meinen tschechischen Bekannten nicht gestanden, heute
rede ich offen darüber,“ sagt Soňa, deren Sohn mit anderthalb
Jahren zur Tagesmutter ging. Soňa begann, sich nach einer
Arbeit umzusehen. Als studierte Deutschlehrerin wusste sie zunächst nicht, was sie mit ihrer Qualifikation anfangen sollte.
Ihr Problem wurde durch die Flüchtlingskrise 2015 gelöst. „Ich
fand Arbeit bei einer Sprachschule und half den Flüchtlingen
bei der Integration in Deutschland. Ich wurde zu einer Ausländerin, die Ausländern Deutsch beibringt – was in Berlin normal
ist, wie ich feststellte. Meine Kolleginnen waren Polinnen und
Ungarinnen,“ erzählt Soňa, die in der Sprachschule auch an
verschiedenen interessanten Projekten im Ausland beteiligt ist.
Sie absolvierte zum Beispiel ein mehrmonatiges Programm in
Vietnam, wo sie Vietnamesen Deutsch beibrachte, um sie auf
ihren Arbeitsaufenthalt in Deutschland vorzubereiten.
Soňa kann sich jetzt nicht mehr vorstellen, irgendwo anders
als in Berlin zu wohnen. Auch, weil es so eine tolerante und
benevolente Metropole ist. „Hier kann jeder er selbst sein. Man
kann zum Beispiel einen Kartoffelsack anziehen, und allen anderen ist das egal“, fügt die Frau hinzu, die noch immer für die
Musik lebt. Die bleibt ein Hobby, und nach einer mehrjährigen
Pause legte sie zum Beispiel vor Kurzem im berühmtem Golden Gate auf. Ihren DJ-Traum gibt sie nicht auf. In Berlin ist
übrigens alles möglich, und Partys sind bei weitem nicht die
Domäne der Jugend. Im Gegensatz zu Prag treffen Sie hier zum
Beispiel auch Menschen im Rentenalter. Selbst da bricht die
Stadt Vorurteile und Tabus.
Und wie nimmt Soňa die gedachte Mauer zwischen Deutschland und Tschechien wahr? Es stört sie, wenn sie sich von
Freunden in Tschechien anhören muss, dass sie in Deutschland auf großem Fuße lebe, und sie ärgert sich auch über
bestimmte Kommentare von Tschechen zur Flüchtlingskrise.
Die Deutschen sind ihrer Meinung nach kosmopolitischer und
offener, aber begreifen wiederum den spezifischen tschechischen Sinn für Humor nicht. „Mich überrascht manchmal,
wie wenig die Deutschen über uns wissen, obwohl wir gleich
nebenan leben. Daher freut mich immer, wenn die Deutschen
wissen, dass Prag auf Tschechisch ‚Praha‘ heißt und wenn sie
auf Tschechisch Bier bestellen können.“
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DIALOG
S ČASEM
text: Lenka Balounová

Umělecký fotograf Pavel
Baňka a sochařka Jindra
Viková zaznamenali
neobyčejně obyčejnou
cestu společným životem.
Vzájemně se inspirující
partneři vedou dialog
mezi sebou i s časem.
Jejich vzájemnou interakci
ilustruje velká retrospektivní
výstava Dialog s časem,
připravovaná pro galerii
U Betlémské kaple, a již
vydaný stejnojmenný
katalog.
Připravujete společnou výstavu a katalog s názvem Dialog s časem. O čem je?
Během toho času, se kterým je veden náš
dialog, jsme se kdysi dávno seznámili, začal vztah nejprve mladého kluka a mladé
holky, později muže a ženy, ale také dialog
fotografa a sochařky s velkými přesahy do
jiných médií. Dialog s časem je vlastně veden ve dvou rovinách. Jednou z nich jsou
naše vlastní životy, tak jak běží, prolínají
se s jinými lidmi, událostmi, poznáváním
světa v našich osobních souřadnicích.
A druhou jsou výzkumy, hledání prostřednictvím naší vlastní tvorby, která nepřímo
odráží, jak žijeme, naše touhy po hodnotách, které se zdají nedostupné, po objevech záhad, které nám naše umění jen tak
mimochodem předkládá. Máme oba tu
velkou výhodu, že jsme jeden pro druhého
oporou v inspiraci i v kritice. Oba bychom
dělali asi něco dost odlišného, kdybychom
nebyli spolu.
Seznámili jste se během roku 1968 a vzali se. Jaké to bylo?
PB: Jindra byla ve čtvrtém ročníku UMPRUM, ještě dva roky jí chyběly. Bylo to

divoké, její rodiče dali svolení a my se brali
na Obvodním výboru Prahy 9 jen se dvěma svědky, s tím, že skutečná svatba bude
až v Itálii. Probíhalo pražské jaro, plné nadějí, a získali jsme téměř nemožné – povolení a příslib valut na cestu. To se stalo
20. srpna 1968. Během naší svatební noci
přijely ruské tanky. Po pár dnech strávených v Praze jsme nakonec odjeli na vytouženou svatební cestu do Itálie. Naše
auto Chevrolet Roadster, nádherný veterán
z roku 1931, nemělo klíčky, vypadly z mé
kapsy někde při našich pochodech Prahou.
Vloupal jsem se do svého auta sklápěcí střechou. Potom jsem vyvedl kontakt na zapalování a odjel jako profi lupič. Takhle jsme
jeli s Jindrou celou cestu, až do Říma, tam
jsme již spali někde v parku ve spacácích.
Z cesty máme spoustu zážitků –   z umění,
ale také ze setkávání s lidmi, kteří nám všude hrozně fandili.

motová mozaika na východním průčelí Staroměstské radnice. Dostat se do světa byl
tehdy velký problém. Mně tehdy pomohlo
získání významné mezinárodní ceny v italské Faenze v roce 1981. Tuhý režim občas
vyměknul, když to souviselo s nějakým mezinárodním ohlasem pro stát.
PB: Já jsem nebyl žádný reportér, který by
běhal po ulicích a cvakal skoro všechno,
co vidí. Mě vždycky zajímali především lidé
a jejich tváře, výrazy. To se mi vše později moc hodilo během rezidenčního pobytu
v USA. Později jsem se do USA dostal ještě
na pobyt v centru Light Works v Syrakusách,
kde jsem se věnoval především portrétům,
hlavně černošských dětí a teenagerů. Tato
organizace nám byla později vzorem při
zakládání časopisu, galerie a festivalu Fotograf v Praze. V roce 1994 jsem založil vlastní ateliér Fotografie Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem.

Jak začala vaše umělecká kariéra?
JV: V osmdesátých letech se naskytla možnost občasné práce do architektury. Nebylo
to lehké, podléhali komisi, která nám dost
věcí vyhazovala. Kupodivu nám prošla ša-

Co byste vzkázali mladým umělcům?
Je těžké radit mladé generaci z pozice pomyslné moudrosti nabyté věkem. Důležité
je hlavně nesledovat trendy a pracovat
proto, že chcete sdělit něco svého.
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DIALOG MIT DER ZEIT
Der Kunstfotograf Pavel Baňka und die
Bildhauerin Jindra Viková haben einen
ungewöhnlich „gewöhnlichen“ Weg durch
ein gemeinsames Leben aufgezeichnet. Die
sich gegenseitig inspirierenden Partner führen einen Dialog miteinander und mit der
Zeit. Ihre Interaktion illustriert die für die
Galerie U Betlémské kaple vorbereitete große retrospektive Ausstellung Dialog mit der
Zeit sowie der bereits erschienene gleichnamige Katalog.
Ihr bereitet eine gemeinsame Ausstellung und einen Katalog unter der
Bezeichnung Dialog mit der Zeit vor.
Worum geht es?
Über die Zeit, mit der unser Dialog geführt
wird, haben wir uns einst kennengelernt.
Es begann die Beziehung eines zunächst
jungen Burschen und eines jungen Mädchens, später eines Mannes und einer
Frau, aber auch der Dialog eines Fotografen und einer Bildhauerin mit großen
Überschneidungen zu anderen Medien.
Der Dialog mit der Zeit wird eigentlich auf
zwei Ebenen geführt. Eine sind unsere eigenen Leben, wie sie fließen, sich mit denen
anderer Menschen überschneiden, mit

Ereignissen, dem Erkennen der Welt in
unseren persönlichen Koordinaten. Die
zweite sind Forschungen, die Suche mittels
unseres eigenen Schaffens, das indirekt
widerspiegelt, wie wir leben, unsere Sehnsüchte nach Werten, die unzugänglich
scheinen, nach Aufdeckung von Rätseln,
die uns unsere Kunst so nebenbei mit aufgibt. Wir haben beide den großen Vorteil,
einander Stütze zu sein, was Inspiration
und Kritik angeht. Wir würden wahrscheinlich beide etwas ganz Anderes machen, wenn wir nicht zusammen wären.
Ihr habt euch 1968 kennengelernt und
geheiratet. Wie war das?
PB Jindra war im vierten Studienjahr an
der Kunsthochschule UMPRUM, ihr fehlten
noch zwei Jahre. Das waren wilde Zeiten,
ihre Eltern willigten ein, und wir gaben
uns auf dem Standesamt in Prag 9 das Jawort, nur mit zwei Zeugen, wobei die richtige Hochzeit in Italien nachgeholt werden
sollte. Dann kam der Prager Frühling, voller Hoffnung, und wir erhielten etwas fast
Unmögliches – die Erlaubnis für eine Reise
und eine Devisenzusage. Das war am 20.
August 1968. Während unserer Hochzeits-

nacht kamen russische Panzer. Wenige
Tage später, die wir in Prag verbrachten,
machten wir uns schließlich zu der lang ersehnten Hochzeitsreise nach Italien auf. Für
unser Auto Chevrolet Roadster, einen wunderschönen Oldtimer aus dem Jahr 1931,
fehlte der Schlüssel. Er war mir bei unseren
Spaziergängen durch Prag irgendwo aus
der Tasche gefallen. Ich stieg durch das
Faltdach ins Auto ein. Dann habe ich den
Kontakt herausgezogen, gezündet und bin
wie ein Profi-Dieb davongefahren. So legten
Jindra und ich den gesamten Weg zurück,
bis nach Rom, dort schliefen wir irgendwo im Park, in Schlafsäcken. Schön waren
auch die Begegnungen mit Menschen, die
uns überall bejubelt haben.
Wie begann eure künstlerische Karriere?
JV In den 80er Jahren bot sich die Gelegenheit einer zeitweiligen Arbeit im Architekturbereich. Das war nicht leicht, eine
Kommission hatte das Sagen, die viele Sachen verwarf. Erstaunlicherweise ging ein
Schamott-Mosaik an der Ostfassade des
Altstädter Rathauses durch. Sich in der
Welt einen Namen zu machen, war damals
ein großes Problem. Mir hat geholfen, dass
ich 1981 einen bedeutenden internationalen Preis im italienischen Faenza erhielt.
Das starre System wurde manchmal weich,
wenn es um internationales Ansehen für
den Staat ging.
PB Ich war kein Reporter, der durch die
Straßen gerannt wäre und fast alles geknipst hätte, was er vor die Linse bekommt.
Mich haben immer vor allem Menschen
und ihre Gesichter, ihr Ausdruck, interessiert. Das ist mir später, während eines
Aufenthalts in den USA, sehr zupass gekommen. Dann war ich noch einmal in den USA
im Zentrum Light Works, Syracuse, wo ich
mich vor allem Porträts, insbesondere von
Kindern schwarzer Hautfarbe und Teenagern, gewidmet habe. Diese Organisation war uns später Vorbild bei Gründung
einer Zeitschrift, Galerie und des Festivals
Fotograf in Prag. 1994 gründete ich das
eigene Fotografie-Atelier der J.-E.-PurkyněUniversität in Ústí nad Labem.
Was würden Sie jungen Künstlern mit
auf den Weg geben?
Es ist schwer, der jungen Generation Ratschläge aus der Position imaginärer Weisheit aufgrund des Alters zu erteilen. Wichtig
ist vor allem, nicht Trends zu folgen, sondern zu arbeiten, weil man etwas Eigenes
mitteilen möchte.
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GASK
text: Tereza Vacková

V jedinečných prostorách bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře se již deset let
setkává barokní minulost s výtvarnou současností. Jednu z monumentálních
dominant města, zapsaného do seznamu světového dědictví UNESCO, totiž už
celou dekádu obývá GASK – Galerie Středočeského kraje.

Tento koncept je jasně viditelný i ve stálé expozici galerie, která nese název Stav mysli/ Za obrazem. Díla jsou
zde řazena poněkud netradičně. Východiskem expozice
jsou totiž tematické dvojice, které mají různé vzájemné
vztahy a ke kterým se vystavená díla vztahují. Tyto dvojice se mohou doplňovat nebo být protichůdné, každo-

pádně vytváří jakýsi „polemický prostor“ mezi dvěma
polohami interpretace. Spolu s výtvarným prožitkem
z vystavených děl dotvářejí náladu jednotlivých prostorů
krátké citáty či aforismy, sloužící jako textové pojednání
daného tematického okruhu. Prostředí tak návštěvníky vybízí k zamyšlení a k formulování otázek, na něž je
v současnosti potřeba hledat odpovědi.
Galerie disponuje osmi různorodými výstavními prostory, které dokážou pojmout rozsáhlé projekty i menší výstavy české i mezinárodní scény. GASK si navíc zakládá
na rovném přístupu ke kultuře a vzdělání a otevírá své
dveře návštěvníkům všech věkových i společenských
skupin. Použitím názvu jednoho z bývalých projektů galerie můžeme říct, že se zkrátka jedná o Umění spojení,
což je bez diskuse jedním z nejdůležitějších úkolů umění
a kultury vůbec.
Více na: gask.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE

Vizuální herna pro děti
Visuelle Kinderspielzimmer

Hlavní koncepcí galerie je přesvědčení, že umění je základním klíčem k tomu, jak člověk rozumí sám sobě.
To platí dvojnásob pro umění moderní a současné, na
které se GASK zaměřuje. Jeho kurátorský tým pokračuje v tradici zakladatelů galerie, kteří na počátku 60. let
minulého století vytvořili jednu z nejkvalitnějších sbírek
českého moderního umění u nás. I v dnešní době je proto pro GASK klíčový výběr kvalitního současného umění,
které bude schopno oslovovat veřejnost i v budoucnu.
Díky tomuto přístupu vzniká v galerii pluralitní mozaika
výtvarné scény posledních let, která důsledně opisuje
její dynamiku i rozrůzněnost.

ART – N&N 51

Výstava Europa Jagellonica
Ausstellung Europa Jagellonica

Stálá expozice Stavy mysli/
Za obrazem – Obměny
a intervence
Dauerhafte Exposition Stavy
mysli/ Za obrazem
In den einzigartigen Räumen des ehemaligen Jesuitenkollegs in Kutná Hora (Kuttenberg) trifft seit nunmehr zehn Jahren barocke Vergangenheit auf bildende Kunst der Gegenwart. Eine der monumentalen Dominanten der Stadt, die
sogar auf der Liste des UNESCO-Welterbes steht, beherbergt
nämlich bereits eine Dekade lang die Galerie des Mittelböhmischen Bezirks (GASK).
Das zentrale Konzept der Galerie besteht in der Überzeugung, dass Kunst der Schlüssel dazu ist, wie der Mensch sich
selbst versteht. Für die Kunst der Moderne und Gegenwart,
auf die sich die GASK orientiert, gilt das doppelt. Ihr Kuratoren-Team setzt die Tradition der Galeriegründer fort, die
Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine
der besten Sammlungen tschechischer moderner Kunst
geschaffen haben. Daher hat die Auswahl erstklassiger
Kunstwerke der Gegenwart, welche die Öffentlichkeit auch
in Zukunft anzusprechen vermögen, für die GASK nach wie
vor oberste Priorität. Diesem Ansatz ist zu verdanken, dass
in der Galerie ein pluralistisches Mosaik der Kunstszene der
letzten Jahre entsteht, die ihre Dynamik und Differenziertheit konsequent abbildet.

GASK můžete nyní navštívit i on-line! Na jejich sociálních sítích najdete edukativně prezentovanou sbírku
i lektorský program Spolu ve stavu nouze, který je
určen pro rodiče s dětmi. Mimo to si můžete virtuálně projít uplynulé výstavy, některé i s komentářem
kurátorů.  Galerii sledujte na Facebooku a na Instagramu jako @galeriegask
Die Galerie des Mittelböhmischen Bezirks (GASK) können Sie jetzt auch online besuchen! Über die sozialen
Netzwerke finden Sie ihre edukativ präsentierte Sammlung und das sich an Eltern mit Kindern richtende
Lektoren-Programm Gemeinsam im Notstand. Darüber
hinaus können frühere Ausstellungen virtuell besichtigt
werden, einige sogar mit einem Kommentar der Kuratoren. Folgen Sie der Galerie auf Facebook und Instagram unter @galeriegask

Dieses Konzept wird auch in der Dauerausstellung der Galerie Zustand der Sinne / Hinter dem Bild deutlich sichtbar.
Die Werke sind hier recht originell aneinandergereiht. Ausgangspunkt der Exposition sind nämlich thematische Paare, die unterschiedliche gegenseitige Bezüge aufweisen und
auf die sich die ausgestellten Werke beziehen. Diese Paare
können sich ergänzen oder antagonistisch sein, bilden aber
in jedem Fall eine Art „polemischen Raum“ zwischen zwei
Interpretationsmöglichkeiten. Zusammen mit dem durch
das Exponat vermittelten Kunsterlebnis wird die Stimmung
der einzelnen Räume durch kurze Zitate oder Aphorismen
abgerundet, die den betreffenden Themenkreis in Textform
behandeln. Das Ambiente regt die Besucher somit zum
Nachdenken und zur Formulierung von Fragen an, auf die
in der Gegenwart Antworten zu suchen sind.
Die Galerie verfügt über acht verschiedene Ausstellungsräume, die sowohl umfangreiche Projekte als auch kleinere
Ausstellungen der tschechischen und internationalen Szene zu fassen vermögen. Die GASK legt außerdem Wert auf
gleiches Herangehen an Kultur und Bildung und öffnet ihre
Türen für Besucher aller Alters- und Gesellschaftsgruppen.
Unter Verwendung der Bezeichnung eines der früheren Projekte der Galerie lässt sich sagen, dass es um die Kunst des
Verbindens geht – zweifelsfrei eine der wichtigsten Aufgaben von Kunst und Kultur überhaupt.
Mehr unter: gask.cz
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International Wardrobe

Ouverture

Když kunsthistorička, stylistka a bývalá šéfredaktorka dětského magazínu
Katharina Koppenwallner zakládala v roce 2009 firmu International Wardrobe, zřejmě netušila, kam všude ji její obchodní cesty povedou. Od Rumunska
přes Indii, Bangladéš až po Indočínu navštívila snad všechny země, kde jsou
ještě ruční práce denní potřebou. Naštěstí stále existují lidé, kteří mají obdiv
k řemeslu a odvahu koupit si a nosit starožitné etnické textilie, které vyprávějí
o historii a kulturních souvislostech. Mnohé z nich připomínají díla designéra
Driese van Notena. „Věříme v krásu, eleganci a autentičnost těchto etnických
textilií a artefaktů. Nevěříme v kolotoč módního průmyslu. Máme úctu před
lidmi, kterým prošli pod rukama tyto výjimečné kusy oblečení,“ říká zakladatelka. Její obchod najdete v Almstadtstrasse 50. Kdo hledá něco neobvyklého, je
zde na správné adrese. Více na: internationalwardrobe.com

Původně z Arménie, avšak strávila část života také
v Praze, Bostonu a New Yorku, než ji k sobě definitivně přitáhl Berlín. Po studiu investičního managementu
a poradenství vytvořila Kris značku OUVERTURE – jemné šperky inspirované její vášní pro módu a design.
Smyslem je nabídnout kvalitní šperky za rozumnou
cenu, které vždy sama vyhledávala. Produkty OUVERTURE jsou navrhované v Berlíně a etickou a poctivou
cestou vyráběné v Arménii – v zemi s více než dvoutisíciletou klenotnickou tradicí. Kris používá čtrnáctikarátové zlato a kvalitní vzácné kameny pro precizní řemeslné zpracování svých šperkařských nápadů. Více na:
ouvertureberlin.com

Als Katharina Koppenwallner, Kunsthistorikerin, Stilistin und ehemalige Chefredakteurin eines Kindermagazins, 2009 das Unternehmen International Wardrobe
gründete, ahnte sie offensichtlich nicht, wohin sie ihre Geschäftsreisen führen werden. Von Rumänien über Indien, Bangladesch bis hin nach Indochina besuchte sie
vermutlich alle Länder, in denen mit Handarbeiten noch das tägliche Brot verdient
wird. Glücklicherweise gibt es immer noch Menschen, die Handwerk zu schätzen
wissen und den Mut haben, antike ethnische Textilien zu kaufen und zu tragen,
die etwas über die Geschichte und kulturelle Zusammenhänge aussagen. Viele von
ihnen erinnern an das Werk des Designers Dries van Noten. „Wir glauben an die
Schönheit, die Eleganz und die Authentizität dieser ethnischen Textilien und Artefakte. Wir glauben nicht an das Karussell der Modeindustrie. Wir haben Respekt
vor den Menschen, durch deren Hände diese außergewöhnlichen Kleidungsstücke
gegangen sind“, sagt die Gründerin. Ihr Geschäft finden Sie in der Almstadtstraße
50. Wer etwas Außergewöhnliches sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Mehr
unter: internationalwardrobe.com

Kris stammt aus Armenien, hat bereits in Prag, Boston und
New York gelebt, bevor Berlin ihr Zuhause wurde. Nach
einigen Jahren in Wirtschaftsberatung und Investment Management, startete Kris die OUVERTURE: eine Edelschmuckmarke, die durch Kris’ Leidenschaft für Mode und Design
inspiriert wurde sowie durch ihre permanente Suche nach
hochqualitativem und gleichzeitig bezahlbarem Schmuck.
Die Marke bietet Qualität und nachhaltig entworfenen
Edelschmuck zu fairem Preis. OUVERTURE wird in Berlin
designed und ethisch handgefertigt in Armenien - in einem
Land mit über 2000-jähriger Tradition in Edelschmuckherstellung. Zur Handfertigung des Schmucks verwendet die
Marke 14K solides Gold und hochqualitative Edelsteine.
Mehr unter: ouvertureberlin.com

54 N&N – VŠEMI SMYSLY – GOURMET

Irma la Douce

The Eatery

Ikonická Potsdamer Strasse se pomalu, ale jistě stává hotspotem zajímavých restaurací a přináší další
novinku – restauraci Irma La Douce. „V naší restauraci chceme oslavit moderní francouzský svět potěšení,“ vysvětluje sedmadvacetiletý Jonathan Kartenberg, jehož tým tvoří skvělí profesionálové. „Stejně
jako Irma ze stejnojmenného filmu žijeme i my sami
styl, který nic nevylučuje.“ Interiér ve stylu brasserie nadchne vysokými štukovými stropy. K osvětlené lednici na víno, k nádražním hodinám s názvem
Irma a stolům se zlatými stolními lampami nechybí
ani klavír, na který si může Irma La Douce z kultovní komedie Billyho Wildera kdykoli lascivně lehnout.
Více na: irmaladouce.de

Na pražské kulinární scéně se objevilo jméno, které přes foodlovery rozhodně neprojde bez povšimnutí. Restaurace The Eatery, kreativně označována také jako The(E)ater(y), tedy divadlo plné chutí a vůní, kde nejste
pozorovatelem, ale aktivním členem podílejícím se na spontánním kulinárním představení, má v sobě něco neobvykle přitažlivého. Kuchyň
je otevřeným jevištěm a host neřízenou střelou, která se nechává unášet tím, jak diktují jednotlivé chody postavené na autentických chutích.
Za vyspělým a svébytným projektem stojí Pavel Býček. Ten má za sebou
zkušenosti z Anglie, kde dostal tvrdou školu od michelinských es. Přítomnosti hvězd se nevyhnul ani po návratu do Česka – působil například v nejúspěšnějším období restaurace Alcron. V The Eatery si rozhodně vyzkoušejte degustaci naslepo. Je to skvělý zážitek, zábavná hra
a hlavně chuťový koncert. Vše mistrně doplněné sofistikovanými víny.
Více na: theeatery.cz

Die ikonische Potsdamer Straße wird langsam, aber sicher zu einem Hotspot interessanter Restaurants und
bietet seit Kurzem wieder etwas Neues – das Restaurant
Irma la Douce. „In unserem Restaurant möchten wir die
moderne französische Genusswelt feiern“, erklärt der
27-jährige Jonathan Kartenberg, dessen Team aus herausragenden Profis besteht. „Wie Irma aus dem gleichnamigen Film leben auch wir selbst in einem Stil, der
nichts ausschließt.“ Das Interieur im Brasserie-Stil beeindruckt mit hohen Stuckdecken. Neben dem beleuchteten
Weinkühlschrank, der Bahnhofsuhr mit der Aufschrift
„Irma“ und den goldenen Tischlampen fehlt natürlich auch das Klavier nicht, auf dem Irma la Douce aus
der Kultkomödie von Billy Wilder lasziv posieren kann.
Mehr unter: irmaladouce.de

Auf der kulinarischen Bühne Prags ist ein Name aufgetaucht, der Feinschmecker bestimmt nicht kalt lässt. Das Restaurant The Eatery, kreativ
auch als „The(E)ater(y)“ betitelt, also ein Theater voller Aromen und Düfte, in dem Sie nicht nur Beobachter, sondern aktiver Teilnehmer an einer
spontanen kulinarischen Vorstellung sind, hat etwas ungewöhnlich Anziehendes in sich. Die Küche ist eine offene Bühne und der Gast ein Blatt im
Wirbelwind der authentischen Aromen, die die einzelnen Gänge diktieren.
Hinter diesem reifen und eigenwilligen Projekt steht Pavel Býček, der in
England in der harten Schule von Michelin-Stars seine Erfahrungen gesammelt hat. Auch nach seiner Rückkehr nach Tschechien kochte er unter Sternen – er war zum Beispiel in der erfolgreichsten Periode des Restaurants
Alcron tätig. Probieren Sie in The Eatery auf jeden Fall die Blindverkostung:
ein hervorragendes Erlebnis, ein unterhaltsames Spiel und vor allem ein
Konzert der Sinne. Alles durch herausstechende Weine meisterhaft ergänzt.
Mehr unter: theeatery.cz
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Kvalitář digital

By Kotek Paintings

Kvalitář má v českém prostředí specifické místo, je uměleckou a designérskou
platformou, která funguje na pozadí stejnojmenného architektonického studia.
„Multifunkčnost a flexibilita Kvalitáře se ukazují jako výhoda, především v přetrvávající krizi způsobené koronavirem. Oproti klasickým galeriím máme více služeb
přesunutých na náš web. Pro naše klienty, často architekty, jsme založili již před
lety sekci Depozitář online, která ilustruje depozit děl nacházejících se aktuálně
v galerii. Nyní tedy najdete on-line nejnovější díla námi zastoupených umělců,
prohlížet si je můžete od vás z domova a naši architekti vám rádi připraví vizualizaci díla ve vašem prostoru. Kromě toho chceme podpořit umělce i skrze kampaň  
#kvalitardigital, kde umělci sdílí průběh tvorby děl přímo z ateliéru. Současná situace se projeví neblaze především na kulturní sféře a pro mladé umělce může být
stop stav výstav a trhu s uměním naprosto likvidační, a to nemůžeme dopustit,“
popisuje fungování galerie Marek Habr. Více na: kvalitar.cz/umeni-depozitar

Umělkyně, která plátna svých velkoformátových obrazů
oživuje náměty ženských tváří a rozmarných ptáčků. Tajemná malířka zprostředkovává svoji fascinaci barvami pozorovateli, který je velmi nenápadně vtahován do pozoruhodného prostoru v plátnech. Česká rodačka strávila své
dětství v Dánsku a tvoří pod uměleckým jménem By Kotek.
Její výtvarný rukopis je velmi specifický, výrazný, radostný
a harmonický. Hraje si s akrylovými barvami a vystihuje převážně motivy fauny a portréty žen s dominantními
rysy. Dynamičnost a živelnost v kombinaci s něhou a sílou
jsou specifickými prvky děl, která odráží tendenci úniku
současné společnosti z bláznivého černobílého světa svázaného předsudky. Více na: Fcb@ByKotekPaintings

Die vor dem Hintergrund des gleichnamigen Architekturstudios funktionierende
Kunst- und Designplattform Kvalitář nimmt unter den tschechischen Gegebenheiten
einen spezifischen Platz ein. „Die Multifunktionalität und Flexibilität von Kvalitář erweist sich als Vorteil, vor allem in der durch das Coronavirus verursachten anhaltenden Krise. Gegenüber klassischen Galerien bieten wir mehr Services, die auf unsere
Webseiten verlagert wurden. Für unsere Klienten, häufig Architekten, haben wir schon
vor Jahren die Sektion Verwahrer online gegründet, die das Depot der aktuell in der
Galerie befindlichen Werke illustriert. Jetzt finden Sie also online die neuesten Werke
der von uns vertretenen Künstler und können diese von zu Hause aus betrachten.
Unsere Architekten bereiten gern eine Visualisierung des Werks in Ihrem Raum vor.
Darüber hinaus möchten wir Künstler durch die Kampagne #kvalitardigital unterstützen. Dort teilen die Künstler den Verlauf der Erschaffung von Werken direkt aus ihrem
Atelier heraus. Die aktuelle Situation hat vor allem im kulturellen Bereich fatale Auswirkungen. Für junge Künstler kann dies das Ende von Ausstellungen und des Kunstmarktes bedeuten, und das dürfen wir nicht zulassen“, beschreibt das Funktionieren
der Galerie Marek Habr. Weitere Informationen: kvalitar.cz/umeni-depozitar/

Eine Künstlerin, die die Leinwände ihrer großformatigen
Bilder mit dem Sujet von Frauengesichtern und ausgelassenen Vögelchen belebt. Die geheimnisumwobene Künstlerin vermittelt dem Beobachter, der unauffälligst in den bemerkenswerten Raum auf den Leinwänden hineingezogen
wird, wie sie Farben faszinieren. Die geborene Tschechin
verbrachte ihre Kindheit in Dänemark und wirkt unter dem
Künstlernamen By Kotek. Ihre künstlerische Handschrift ist
sehr spezifisch, markant, freudig und harmonisch. Sie spielt
mit Acrylarben und bildet vorwiegend Motive aus der Fauna
und Porträts von Frauen mit dominanten Zügen ab. Dynamik und Elementarkraft in Kombination mit Zartheit und
Kraft sind spezifische Elemente der Werke, in denen die Tendenz der zeitgenössischen Gesellschaft reflektiert wird, aus
der verrückten schwarz-weißen, vorurteilsbelasteten Welt
zu fliehen. Mehr unter: Fcb@ByKotekPaintings
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Museum Barberini Migrant Bird Space

IDAGIO 

Digitální strategie muzea Barberini
v berlínské části Potsdam obsahuje různé projekty – od virtuálního průvodce
muzeem až po digitální galerii umění.
Z klidu domova tak můžete prohlížet aktuální výstavu, stálé sbírky, ale i sledovat
rozhovory s odborníky, umělci a pracovníky muzea, zejména o jejich výzkumných projektech. Stáhněte si bezplatnou
aplikaci a vydejte se na 360° panoramatickou prohlídku s multimediálním obsahem. Dvěma z nejatraktivnějších jsou
výstavy Wege des Barock – o barokním
umění – či Italien in Potsdam. Více na:
museum-barberini.com

Migrant Bird Space je berlínsko-pekingská
umělecká nadace a galerie, která se ke karanténě postavila po svém. Spustila novou videosérii FUN IN QUARANTINE, ve které její umělci
streamují to, co se děje v jejich životech právě
během karantény. Nechávají nahlédnout do
svého soukromí v širokých souvislostech a někteří z nich jdou i dost pod povrch umělecké
činnosti, která vždy fungovala jako dokonalá
studnice nekonečných nápadů a inspirace.
Kdy jindy než nyní je ten pravý čas na reflexi
a na osobní introspekci. První sérii si vzala na
starost #startist Silin Liu v Pekingu. Sledujte
Insta @migrant_bird_space či Fcb @MigrantBirdSpace. Více na: migrantbirdspace.com

U příležitosti Salcburského hudebního festivalu v roce 2015 byl představen projekt
pro všechny milovníky klasické hudby –
IDAGIO. Smyslem této platformy pro Google Play, Apple App Store, Desktop/Web ve
čtyřech jazycích (němčina, angličtina, španělština a francouzština) je zpřístupnění
klasické hudby co nejširší veřejnosti a její
celková popularizace. Prostřednictvím
streamování máte s IDAGIO přístup k více
než dvěma milionům licencovaných nahrávek. Od listopadu 2019 si můžete tento atraktivní produkt, který magazín TIME
označil za největší objev roku 2019, zdarma
stáhnout, a ponořit se tak do světa smyslné klasické hudby. Více info na: idagio.com

Die digitale Strategie des Museums Barberini in Potsdam umfasst unterschiedliche
Projekte – von einem virtuellen Barberini
Guide bis hin zu einer digitalen Kunstgalerie. In aller Ruhe von zuhause aus kann man
sich durch die aktuelle Ausstellung und ständigen Sammlungen navigieren lassen, aber
auch Gespräche mit Experten, Künstlern
und Museumsmitarbeitern, insbesondere
über ihre Forschungsprojekte, verfolgen.
Laden Sie sich die kostenlose App herunter
und unternehmen Sie einen Rundgang in
360°-Panoramen mit multimedialem Inhalt!
Besonders attraktiv sind die beiden Ausstellungen Wege des Barock – über Barockkunst
– und Italien in Potsdam. Weitere Informationen: museum-barberini.com

Migrant Bird Space ist eine in Berlin und Peking ansässige Kunststiftung und Galerie, die
auf ihre eigene Art mit der Quarantäne umgeht.
Jetzt startete die neue Video-Serie FUN IN QUARANTINE, wo Künstler streamen, was während
der Quarantäne in ihrem Leben gerade vor sich
geht. Sie vermitteln einen umfassenden Einblick in ihr Privatleben, einige von ihnen lassen
tief hinter den Vorhang künstlerischer Tätigkeit
blicken, die von jeher als perfekte Quelle grenzenloser Ideen und Inspiration fungiert. Wann
sonst, wenn nicht jetzt, ist die richtige Zeit für
Reflexion und den Blick ins eigene Innere? Die
erste Serie übernahm #startist Silin Liu in Peking.
Für Follower: Insta @migrant_bird_space oder
Fcb @MigrantBirdSpace. Weitere Informationen:
migrantbirdspace.com

Aus Anlass der Salzburger Festspiele 2015
wurde ein Projekt für alle Liebhaber klassischer Musik präsentiert – IDAGIO. Diese
Plattform für Google Play, Apple App Store,
Desktop/ Web in vier Sprachen (Deutsch,
Englisch, Spanisch und Französisch) soll
klassische Musik einem möglichst breiten
Publikum zugänglich und allgemein populär
machen. Der Streaming-Service bietet über
2 Millionen lizenzierte Tracks. Seit November
2019 kann man dieses vom Magazin Time als
größte Entdeckung des Jahres 2019 bezeichnete attraktive Produkt kostenlos herunterladen und in die sinnliche Welt der klassischen
Musik eintauchen. Weitere Informationen:
idagio.com

Národní galerie  DOX
Nejrozsáhlejší umělecká instituce
v Česku má sice zavřeno, ale to nebrání nic tomu, že se do ní můžete vypravit virtuálně. Navštivte její on-line
sbírky, kde můžete vyrazit vstříc objevování téměř tří tisíc zdigitalizovaných
děl ve vysokém rozlišení, takže je možné zachytit i ty nejmenší detaily. Nebo
si pusťte videa na YouTube kanále
Národní galerie Praha. Čekají na vás
rozhovory s umělci, videa ze současných či uplynulých výstav nebo zkrátka začněte odkrývat příběhy svých
oblíbených uměleckých děl. Více na:
sbirky.ngprague.cz
Die größte Kunstinstitution in Tschechien ist zwar geschlossen, das hindert
aber niemanden daran, ihr einen virtuellen Besuch abzustatten. Geöffnet
sind ihre Online-Sammlungen, wo es
fast 3 000 digitalisierte Werke in hoher
Auflösung zu bestaunen gibt, so dass
dem Betrachter auch kleinste Details
nicht entgehen. Eine weitere Möglichkeit sind Videos auf dem YouTube-Kanal der Nationalgalerie Prag. Freuen
Sie sich auf Interviews mit Künstlern,
Videos von aktuellen oder zurückliegenden Ausstellungen oder entdecken
Sie die Geschichten Ihrer Lieblingskunstwerke! Weitere Informationen:
sbirky.ngprague.cz

Centrum současného umění DOX je multifunkčním prostorem, který si dal hned na
začátku za cíl vytvořit prostředí pro zkoumání, prezentaci a diskusi o zásadních společenských tématech, kde vizuální umění,
literatura, performing arts a další disciplíny
umožňují kritický přístup k takzvané realitě
dnešního světa. Nejde tedy čistě o umění,
ale o umělecký projev v jeho širokých souvislostech, a právě o tom diskutují umělci
a osobnosti veřejného prostoru ve videích
na Vimeo. Poslechněte si názory, které silně
rezonují i s aktuální náladou ve společnosti.
Více na: vimeo.com/doxprague
Das Zentrum für zeitgenössische Kunst DOX
ist ein multifunktionaler Raum, dessen Ziel
von Anfang darin bestand, eine Umgebung
zur Erforschung, Präsentation und Diskussion
über grundlegende gesellschaftliche Themen
zu schaffen, wo visuelle Kunst, Literatur, Performing Arts und weitere Disziplinen einen
kritischen Zugang zur sogenannten Realität
der heutigen Welt ermöglichen. Es geht also
nicht nur um Kunst, sondern um den künstlerischen Ausdruck in seinen weiteren Zusammenhängen. Genau darüber diskutieren
Künstler und in der Öffentlichkeit stehende
Persönlichkeiten in den Videos auf Vimeo. Hören Sie sich Meinungen an, die auch mit der
aktuellen Stimmung in der Gesellschaft stark
in Resonanz stehen. Weitere Informationen:
vimeo.com/doxprague

Moravská galerie 
v Brně
Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České
republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela
komplexně. Prostřednictvím svého on-line
katalogu nabízí sbírku obsahující téměř dvě
stě tisíc uměleckých předmětů nejrůznějšího
charakteru, ale i zpřesňující informace a články, které průběžně doplňuje. Nyní toto druhé
největší muzeum umění v ČR plánuje také začít
zveřejňovat videa kurátorů. Jaký může mít dopad současný společensko-ekonomický otřes
na umění? Sledujte FB galerie. Více o sbírkách:
sbirky.moravska-galerie.cz
Die Mährische Galerie (Moravská galerie) in
Brünn ist hinsichtlich des angebotenen Kunstspektrums außergewöhnlich. Als einziges Kunstmuseum in der Tschechischen Republik hat sie
die bildende Kunst komplex im Blick. Über ihren
Online-Katalog bietet sie eine Sammlung mit
fast 200 000 Kunstgegenständen unterschiedlicher Art, aber auch präzisierende Informationen und Artikel, die laufend ergänzt werden.
Jetzt möchte dieses zweitgrößte Kunstmuseum
in der Tschechischen Republik, auch Videos der
Kuratoren veröffentlichen. Welche Auswirkung
können die aktuellen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Erschütterungen auf die Kunst
haben? Folgen Sie der Galerie auf Facebook!
Weitere Informationen zu den Sammlungen:
sbirky.moravska-galerie.cz

foto: archiv Moravské galerie v Brně
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Václav
Vokolek:
JARO
text: Barbora Vojtová

Jaro je čtvrtou a poslední knihou
z uměleckého cyklu Cesty za horizont od
spisovatele a výtvarníka Václava Vokolka.
Svazek s podtitulem Příručka pro poutníky
a cestovatele zavede čtenáře na místa naší
vlasti, k tradicím a symbolům spojeným
právě s tímto ročním obdobím, které
znovuotevírá poklady přírody i mysli nejen
vášnivým cestovatelům a poutníkům.  
Na jaře se vlády ujímá Beran a po něm Býk, zem je pod jejich kopyty
rozdupaná, ubývá temnot a ve vzduchu dominují vlahé vánky a zemité vůně rozblácené půdy. A tam, kde je stále rozpraskaná, začínají
její jizvy vyplňovat pramínky vody. Otepluje se a postupně zemí prostupují kořínky a klíčky rostlin. V tomto duchu popisuje Václav Vokolek příchod jara a nezapomíná ani na symboly. Jaro je obdobím,
které mění tmu za světlo a zánik za zrod. Je další fází přirozeného
cyklu roku. A právě princip opakování, čili pohyb v kruhu byl vždy klíčovým pravidlem přírody, tedy i člověka. „Symbol kruhu patří vůbec
k nejstarším,“ uvádí v knize autor. Skrývá se za ním cykličnost času,
ale i výraz pro slunce jako podmínku života. Je to právě slunce, které
vždy – dle slov Vokolka – doprovází poutníka na jeho cestě krajinou.
Nedovolí, aby kráčel sám, i když je občas schované za mraky.

nehledali v lesích stříbrné studánky plné podivuhodných odpovědí
na naše tajné otázky. Otevřít je, aby za odměnu otevřely naše srdce
a mysl. Kdy jindy než právě nyní? S autorem se vydáme také do malého historického města opředeného příběhy pozoruhodných lidí,
kteří zde žijí či kdysi žili. Na závěr se potkáme i s majestátními stromy. Kdo jiný by měl umět vyprávět o síle života lépe než právě ony?

Autor bez zbytečného patosu popisuje také význam tradic, za kterými stojí vždy skrytý význam, který dává jasný smysl a většinou navazuje na další souvislosti. Člověku dojdou až tehdy, když si o nich
přečte, přitom řadu z nich má v sobě zakódovaných od svých předků, ale vlivem životního stylu je podvědomě vymazal.

Václav Vokolek: Cesty za horizont – Jaro, vydává nakladatelství
Universum, 192 stran, doporučená cena 379 Kč.

„Žijeme v době, která je příliš závislá na předpovědích počasí, a tím
se o mnohé připravujeme,“ píše Vokolek. Má pravdu, příroda má
otevřeno za každého počasí, stačí se jen dobře obléct. Spisovatel
čtenáře vede po rozmanitých jarních stezkách, a navíc své texty doplňuje o unikátní dobové kresby a reprodukce ze starých tisků. Na
první cestě nám ukáže podivuhodné místo opředené zvláštní energií – Boží kámen. Další výpravu vyplní spletité křížové cesty, které odkazují na velikonoční období. Nebylo by to jaro, kdybychom

Číst Jaro je jako luštit křížovku, která vás nenechá na pokoji, protože každá odpověď souvisí s další otázkou a odpovědí na ni. Satisfakcí pro vás bude, že si ve finále dokážete uvědomit, jakou roli hraje jaro, období znovuzrození, objevování, sebepoznávání a nových
cest, právě ve vašem životě. Jedna z knih, která je velmi aktuální
právě pro současné bilancování.  

Václav Vokolek: FRÜHLING
„Frühling“ ist das vierte und letzte Buch aus dem künstlerischen Zyklus
„Wege hinter den Horizont“ des Schriftstellers und bildenden Künstlers
Václav Vokolek. Der Band mit dem Untertitel „Handbuch für Pilger und
Reisende“ entführt den Leser an Orte des tschechischen Vaterlandes, zu
Traditionen und Symbolen, die mit eben dieser Jahreszeit verbunden
sind, welche die Schätze der Natur und des Gemüts nicht nur leidenschaftlichen Reisenden und Pilgern neu erschließt.
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Ecce homo Forman
text: Kateřina Černá

Radima Kratochvíla nazýval Miloš Forman svým „skorosynem“.  Jeho vzpomínky doplněné
dosud nepublikovanými fotografiemi a příběhy vyprávěnými přáteli a kolegy daly
vzniknout unikátní knize Ecce homo Forman.   
Čím čtenáře vaše kniha může překvapit?
Vším. Jedná se totiž o první pohled na Miloše Formana pohledem
jeho blízkých kolegů a přátel. Ti vyprávějí příběhy dosud nevyprávěné, protože každý s ním prožil a užil něco jiného a při jiné příležitosti. Ty příležitosti však vždy byly výjimečné. Texty jsou zároveň
doplněny dosud neviděnými fotografiemi převážně ze soukromých
archívů. Díky nim ožívá námi milovaný Miloš v nebývalé autenticitě, takže máte jako čtenář dojem, jako byste se s ním sami měli
možnost seznámit. A to je myslím hodně vzácné. Jednak proto, že
Milošových vrstevníků a pamětníků věkem ubývá, ale i proto, že byl
výjimečnou osobností, která může inspirovat kohokoli zkusit to někam dotáhnout, jako se to podařilo jemu. Jak říkal: „Stojí to za to.“
Jaká je vaše první vzpomínka spojená s Milošem Formanem?
Vlastně jeho nepřítomná přítomnost. V době, kdy jsem dospíval, se
už u nás v bytě, kde kdysi bydlel, neobjevoval. Ale přesto byl jaksi
přítomný. Tajemnými předměty, rozesetými v bytě na různých místech od filmových cen přes knihy české i zahraniční až po osobní
věci jako fajfka nebo čepice. To samozřejmě pobízelo mou fantazii
a zvědavost ho někdy poznat.
Kolik Formanovi blízkých lidí se stalo součástí?
Koncept knihy je „Miloš Forman pohledem blízkých kolegů a přátel“. Netýká se tedy blízkých ve smyslu rodiny. V tom směru respektuji i Milošův názor, že soukromí každého člověka je jeho soukromou věcí. Ale samozřejmě že díky pohledu mnou oslovených lidí
Miloš Forman doslova ožívá ve vší své autenticitě. Více pohledů pak
přibližuje jeho osobnost způsobem mozaiky.
Co pro vás při setkávání s ním bylo nejdůležitější a jak byste
popsal vztah mezi vámi?
Řekl bych možnost ho sledovat při práci i v soukromí. Možnost

Radim Kratochvíl
Absolvent katedry filmových studií a katedry sinologie FFUK.
Překládá čínské filmy a nedávno dokončil svůj filmový projekt
Deadtown aneb cesta tam a zase zpátky, dokument o Divadle
bratří Formanů.  
Absolvent des Lehrstuhls für Filmstudien und des Lehrstuhls für
Sinologie der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität. Er
übersetzt chinesische Filme und stellte kürzlich sein Filmprojekt
Deadtown oder der Weg hin und wieder zurück fertig, ein Dokumentarfilm über das Theater der Gebrüder Forman.

sledovat špičkového profesionála, ale i chytrého člověka s kultivovanými názory při zachování jakési velmi lidské, srozumitelné
a mně blízké upřímnosti bez okolků. Vztah mezi námi by se dal
charakterizovat tím, jak mě občas nazýval, tedy jako svého „skorosyna“. Domnívám se, že v tom případě si mohu dovolit ho nazývat
svým „skorootcem“.  
Čím bylo typické to místo, které si v USA vytvořil pro život?
Tím, jak připomínalo český venkov. Možná proto se tam usadil
a bylo mu tam potom „jako doma“. Za komunismu asi i líp než
doma. A posléze tam opravdu zdomácněl.
Mám pocit, že žil v podstatě skromně. Bez čeho by se neobešel,
a co naopak vůbec neřešil?
Žil v podstatě skromně,
protože pocházel z prostých poměrů a jako sirotek si musel vše sám
vydobýt. A to ho naučilo
jednak schopnosti přežít
i za těžkých podmínek,
což souviselo s jeho samostatností. Myslím tedy,
že by se vlastně byl schopen obejít bez čehokoli,
ale samozřejmě že jako
člověk, který získal díky
svému výjimečnému výkonu slávu i bohatství, si
je taky uměl užít. Například v dobrém jídle a pití
nebo pohodlném bydlení.

„Die Liebe zu den Menschen und zur Menschheit war das Wesen seiner
Persönlichkeit. Vielleicht vermochte er sich auch deshalb dem Charakter der menschlichen Natur in seinen Filmen derart anzunähern“, sagt
Radim Kratochvíl. Der Absolvent des Lehrstuhls für Filmstudien und des
Lehrstuhls für Sinologie der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität übersetzt chinesische Filme und stellte kürzlich sein Filmprojekt
Deadtown oder der Weg hin und wieder zurück, einen Dokumentarfilm
über das Theater der Gebrüder Forman, fertig. Miloš Forman bezeichnete Radim Kratochvíl als seinen „Fast-Sohn“. Dessen Erinnerungen,
ergänzt um bislang unveröffentlichte Fotografien und Geschichten,
die Freunde und Kollegen erzählen, ließen das einzigartige Buch „Ecce
homo Forman“ entstehen. Das ganze Interview mit dem Autor im Internet unter: novinyanovinky.cz/de/
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JAK TO VIDÍME MY?
WIE SEHEN WIR DAS?
KATEŘINA ČERNÁ
šéfredaktorka/Chefredakteurin

Změnilo se na čas moje místo pro život. Velkoměsto jsem vyměnila za dům
u lesa. Pracuji dál velmi intenzivně, jak jsem zvyklá, jen jsem blíže svým rodičům, dětem i manželovi. Blíž sama sobě. Každý den si uvědomuji naprosto zřetelně, co je pro mne skutečně důležité. A také dokážu ocenit ticho...
Mein Lebensort hat sich auf Zeit geändert. Ich habe die Großstadt gegen ein
Haus am Wald eingetauscht. Ich arbeite weiter intensiv, wie ich es gewohnt bin,
aber näher bei den Eltern, Kindern und meinem Mann. Näher zu mir selbst. Mir
wird jeden Tag aufs Neue bewusst, was wirklich wichtig für mich ist. Und ich
vermag, Stille zu schätzen...

NATASCHA KAMES
spolupracovnice/Mitarbeiterin

Mám pocit, že si „svět včerejška“ o tuto katastrofu už koledoval. Ještě více vyrábět a ještě levněji a přes mrtvoly. Teď máme šanci vše opět nově a rozumně
uspořádat.
Ich habe das Gefühl, das „Die Welt von gestern&quot; diese Katastrophe herbeigerufen hat. Noch mehr produzieren, noch billiger und über Leichen. Jetzt haben wir
eine Chance, alles neu und vernünftig zu ordnen.

VERONIKA HONG
redakce/Redaktion

Je nutné hledat si v této komplikované době i pozitiva. Planeta se prokazatelně pročišťuje, zvířata se vracejí tam, kde dekády nebyla, lidé se věnují více
sobě a díky rouškám ušetří ženy své rtěnky. Musíme ovšem myslet i na ty,
pro které je celá situace existenčně devastující.
Man muss in dieser komplizierten Zeit auch das Positive sehen. Der Planet durchläuft nachweislich einen Reinigungsprozess, Tiere kehren dorthin zurück, wo sie
seit Jahrzehnten verschwunden waren, die Menschen befassen sich mehr mit sich
selbst, und wegen des Mundschutzes sparen die Frauen den Lippenstift. Wir müssen aber auch an jene denken, für die die ganze Situation existenzzerstörend ist.
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TEREZA VACKOVÁ

redakce a administrativa/Redaktion und Verwaltung
Rušení cestovatelských plánů a společenských aktivit mě
samozřejmě mrzí, je to něco, na co nejsme zvyklí. Na druhou stranu nejsme zvyklí ani na záběry čisticí se planety.
Možná je čas naše zvyky přehodnotit.
Abgesagte Reisen und gesellschaftliche Aktivitäten bedaure
ich natürlich. Das ist etwas, was wir nicht gewöhnt sind. Andererseits sind wir auch Aufnahmen vom sich reinigenden
Planeten nicht gewohnt. Vielleicht ist es an der Zeit, seine
Gewohnheiten zu überdenken.

VERONIKA JONÁŠOVÁ
spolupracovnice/Mitarbeiterin

Můj život se změnil od základu a je pro mě těžké být
oddělená od rodiny, která je v České republice. Ale vše
má i svá pozitiva: mohu si utřídit myšlenky a priority.
A jsme všichni spolu doma a věnujeme se sami sobě.
A to je na tom to nejdůležitější.
Mein Leben hat sich von Grund auf geändert, und es fällt
mir schwer, von meiner Familie in der Tschechischen Republik abgeschnitten zu sein. Aber alles hat auch seine guten Seiten: Ich kann meine Gedanken und Prioritäten ordnen. Und wir sind alle zusammen zu Hause und befassen
uns mit uns selbst. Das ist das Wichtigste daran.

JAN SIERING

redakce a obchod/Redaktion und Vertrieb
Moje generace žije ve světě plném svobody, jakou asi ještě žádná generace předtím nezažila. Dnes můžeme dělat všechno, co chceme, a můžeme
mít, co chceme. Vývoj pádí vpřed tak nepředstavitelnou rychlostí, že ty
zásadní věci, které jsou podstatou našeho štěstí, se staly samozřejmostí.
Možná potřebujeme právě takovou krizi, abychom dokázali naše hodnoty nově definovat, a to dokážeme nejlépe právě tak, že budeme toužit po
štěstí.
Meine Generation lebt in einer Welt der Freiheit, wie sie wohl noch nie eine
Generation vorher erlebt hat. Wir können heute alles tun, alles haben. Wir
entwickeln uns mit einer derart unvorstellbaren Geschwindigkeit fort, dass
die grundlegenden Dinge unseres Glückes selbstverständlich geworden sind.
Vielleicht braucht es gerade so eine Krise, damit wir die Werte neu definieren,
und dafür gibt es nichts Besseres, als sich nach Glück zu sehnen.
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TIM KERINNIS
redakce/Redaktion

Svět kolem ztichl a člověku z části nezbývá nic jiného než bezmocně přihlížet. Nové problémy vyžadují nová řešení. V téhle
obtížné době musíme držet spolu. Společně to zvládneme!
Die Welt wird still gelegt, und man schaut zum Teil hilflos zu. Neue
Probleme erfordern neue Lösungen. Zusammenhalt ist in dieser
schwierigen Zeit gefragt. Gemeinsam schaffen wir das!

MARCELA VON KAYSER
spolupracovnice/Mitarbeiterin

Náš každodenní lidský koloběh se neviditelným ohrožením na neurčitou
dobu pozastavil. Zároveň nám však umožňuje se soustředit na to, co je pro
nás podstatné. A zjišťujeme mimo jiné, že solidarita, ohleduplnost a vlastní odpovědnost jak v rodině, tak mezi přáteli, ve společnosti a v podnikání, není jen prázdné slovo. Korona nám ukazuje křehkost naší existence
a dává nám šanci se zamyslet nad naší budoucností.
Unser alltäglicher menschlicher Kreislauf ist angesichts einer unsichtbaren Gefahr für unbestimmte Zeit zum Stillstand gekommen. Gleichzeitig haben wir die
Möglichkeit, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und wir stellen unter
anderem fest, dass Solidarität, Rücksichtnahme und Eigenverantwortung sowohl in der Familie als auch unter Freunden, in der Gesellschaft und im Geschäftsleben keine leeren Worte sind. Corona zeigt die Fragilität unserer Existenz und gibt uns die Chance, über unsere Zukunft nachzudenken.

MICHAL PROVAZNÍK
spolupracovník/Mitarbeiter

Snažím se najít pozitiva, ale z pozice cestovatele, který je prakticky
uvězněný na několik týdnů v jedné zemi, to jde těžko. Čtu hodně zprávy, a přestože se na českou vládu a krizový štáb valí kritika, neskutečně oceňuji koordinovanost složek, práci doktorů, sestřiček, ale i řidičů,
prodavaček a dobrovolníků. Můžeme si o Češích myslet, co chceme, ale
mám pocit, že v těžkých chvílích dokážeme držet při sobě. Upřímně věřím v brzké vyřešení situace a vrácení světa do normálu.
Ich versuche, die positiven Seiten zu sehen, aber aus der Sicht eines Reisenden, der praktisch für mehrere Wochen in einem Land eingesperrt wurde, ist das schwer. Ich lese ständig die Nachrichten, und obwohl an der
tschechischen Regierung und dem Krisenstab Kritik geübt wird, bewundere
ich die Koordiniertheit der Einsatzkräfte, die Arbeit der Ärzte und Krankenschwestern, aber auch der Kraftfahrer, Verkäuferinnen und Freiwilligen.
Man mag von den Tschechen halten was man will, aber ich habe das Gefühl, dass wir in schweren Zeiten zusammenhalten. Ich glaube aufrichtig an
eine baldige Lösung der Situation und Rückkehr der Welt zur Normalität.

KARIN ZADRICK

redakce a art directorka/Redaktion und Art Director
Vše se opakuje. Vše se opět zastavilo. Alespoň na chvíli. Abychom mohli slyšet
dýchat rozkvétající květiny. A v tom tichu a klidu mít čas na věci, které díky našemu
stresu a konzumnímu životu již nevnímáme. Nádherně to vystihl William Blake:
„Celý svět v zrnku písku zřít a nebe v polní květině, nekonečno do dlaně uchopit,
věčnost žít v pouhé hodině.“
Alles wiederholt sich. Alles ist wieder zum Stillstand gekommen. Zumindest für eine
Weile. Damit wir aufblühende Blumen atmen hören können. Und in dieser Stille und
Ruhe Zeit haben für Dinge, die wir in unserem ständigen Stress und Konsum nicht mehr
wahrnehmen. Wunderschön hat es William Blake auf den Punkt gebracht: „Um die Welt
in einem Sandkorn zu sehn und den Himmel in einer wilden Blume, halte die Unendlichkeit auf deiner flachen Hand und die Stunde rückt in die Ewigkeit.“

BARBORA VOJTOVÁ

redakce a produkce/Redaktion und Produktion
Mísí se ve mně pocit bezmoci ze smutné současnosti, zároveň pochopení pro drsný akt přírody, nad kterou člověk neprávem převzal moc,
ale také naděje v etapu, která nastane, protože věřím, že z tohoto
„otřesu“ společnost vyjde pokornější, moudřejší a vědomější.
In mir mischt sich ein Gefühl von Hilflosigkeit angesichts der traurigen Gegenwart, gleichzeitig Verständnis für den harten Akt der Natur, die sich
der Mensch zu Unrecht untertan gemacht hat, aber auch Hoffnung in die
Etappe, die kommt, weil ich glaube, dass die Gesellschaft aus dieser „Erschütterung“ demütiger, kluger und bewusster herausgeht.

DANUŠE SIERING
vydavatelka/Herausgeberin

Tiskneme? Netiskneme? Do poslední chvíle se nade mnou vznášela tato otázka jako
Damoklův meč. I přes všechny nemalé překážky držíte vydání N&N nyní v rukou. Mé
poděkování patří celé redakci a všem, kteří nám s vydáním pomohli.
V tomto okamžiku přestávám věřit na globální řešení a summity; nezajímá mě Greta,
gendrové diskuse, carsharing, ani ženské kvóty ve firmách. Životní realita je dnes úplně jiná. Každý stát, město, rodina, každý člověk je zodpovědný sám za sebe. A přesto,
dnes více než kdy jindy, je důležitá soudržnost, velkorysost a nasazení tak, jak to mnozí
„bezejmenní“ lidé nyní dělají. Hlavní roli hraje zdravé jádro, lidé, kteří zajišťují fungování společnosti, a ti, o kterých se doposud psalo jen okrajově: zdravotníci, hasiči, policie,
prodavači aj. Krize redukuje skutečnost na podstatu. A o tom budeme i nadále psát.
Nevím, kdy vyjde letní číslo N&N, ale dáme vám vědět! A kdo máte zájem, sledujte
pokračování o dění v Praze a Berlíně na našem FB a webu www.novinyanovinky.cz.
Drucken wir? Drucken wir nicht? Bis zum letzten Moment schwebte diese Frage wie ein Damoklesschwert über meinem Kopf. Trotz der nicht wenigen Hindernisse halten Sie jetzt die
Ausgabe der N&N in den Händen. Mein Dank gebührt der gesamten Redaktion und allen,
die uns bei der Herausgabe geholfen haben.
Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht mehr an eine globale Lösung oder Gipfeltreffen;
interessiere mich nicht für Greta, Gender-Diskussionen, Car-Sharing oder Frauenquoten in
Firmen. Die Realität ist heute eine völlig andere. Jeder Staat, jede Stadt und Familie, jeder
Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Und trotzdem sind heute mehr denn je Zusammenhalt, Großzügigkeit und Einsatz, wie viele „namenlose“ Menschen derzeit vormachen,
gefragt. Die Hauptrolle spielt ein gesunder Kern, Menschen, von denen die Gesellschaft am
Laufen gehalten wird, und solche, über die man bislang nur am Rande berichtet hat: Gesundheitspersonal, Feuerwehrleute, Polizisten, Verkäuferinnen usw. Die Krise reduziert die
Realität auf das Wesentliche. Und darüber werden wir auch weiterhin schreiben.
Ich weiß nicht, wann die Sommerausgabe von N&N erscheint, wir lassen Sie es wissen!
Wer Interesse hat, verfolgt die Fortsetzung des Geschehens in Prag und Berlin auf unserer
Facebook-Seite oder im Internet unter: www.novinyanovinky.cz.

by Karin zadrick

Když nefouká vítr, tak pádluj.
Wenn kein Wind weht, dann rudere.
po l ské přís loví/ Polnis che Weis heit

