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POD JEDNOU STŘECHOU
Všichni žijeme dohromady pod jednou střechou. Ale také společně?
Nemnozí z Česka dokázali propojit národy na světě. Jedním z těch, komu
se to opravdu podařilo, je 47 centimetrů vysoká dřevěná postavička –
Pražské Jezulátko. Na nelehké, šest set let dlouhé cestě našlo nejen své
místo přímo v srdci Prahy, ale také oslovilo miliony srdcí lidí na celém
světě – v Jižní Americe, v Indii, na Srí Lance, v Austrálii… A také poznalo,
že ve své vlastní zemi není nikdo prorokem. Kdo zná v Čechách Pražské
Jezulátko skutečně? My vám je přiblížíme.
Vánoce jsou nejvyšším svátkem klidu a radosti. Přejeme všem, aby si
uvědomili, že nejsme jen „Já“, ale všichni jsme „My“. My spolu. Protože
všichni žijeme pod jednou střechou.


UNTER EINEM DACH
Wir leben alle zusammen unter einem Dach. Aber auch miteinander? Nicht
viele aus Tschechien haben es geschafft, die Völker der Welt zu verbinden.
Gelungen ist es einer 47 cm hohen Holzfigur – dem Prager Jesulein. Auf
einem nicht einfachen, 600 Jahre langen Weg fand es nicht nur seinen Platz
im Herzen von Prag, sondern erreichte auch Millionen Herzen von Menschen
auf der ganzen Welt – in Südamerika, Indien, Sri Lanka, Australien... Und es
hat am eigenen Leibe erfahren, dass keiner ein Prophet im eigenen Lande
ist. Welcher Tscheche weiß schon, wer das Prager Jesulein wirklich ist? Wir
möchten es Ihnen aufzeigen.
Weihnachten ist das größte Fest der Ruhe, Freude und Besinnung. Wir wünschen
allen, sich zu vergegenwärtigen, dass wir nicht nur ein „Ich“, sondern ein „Wir“
sind. Wir alle gemeinsam. Weil wir alle unter einem Dach leben.

					

Danuše Siering
Vydavatelka/Herausgeberin
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HOTEL REPUBLIKA
text: Barbora Vojtová foto: archiv
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Prvorepublikový duch, stylové pokoje, vynikající kuchyně,
unikátní design. Nově otevřený luxusní Hotel Republika
& Suites nabízí komfort, eleganci a šarm, jen pár kroků
od Staroměstského náměstí.
Jakmile vstoupíte do hotelového lobby, obejme vás noblesa prvorepublikové doby.
Dokonalá souhra barev, uměleckých děl a nábytku vás přenese do období, kdy
dámy nosily klobouky, páni rukavičky a gentlemanství bylo samozřejmou součástí
životního stylu. Mezi služby hotelu patří také wellness & SPA, kde si můžete dopřát
některou z uvolňujících masáží, relaxaci v sauně či odpočinek ve vířivé kádi. Na
aktivní hosty čeká hotelové fitness studio Technogym. V okamžiku, kdy si budete
chtít vychutnat sklenku dobrého vína či lahodnou kávu, zajděte do hotelové
kavárny, kde můžete posedět s výhledem přes velká okna do ulice, stejně tak jako
v hotelové restauraci. Ta od samého rána nabízí snídaně à la carte, ale také zdravé
denní menu dle aktuální sezony.
Hotel je ponořen do klidné a pitoreskní atmosféry historické Prahy, pár kroků od
klíčových míst – památek či dopravní infrastruktury. Do portfolia služeb hotelu patří
také letištní transfer, tematické ubytovací balíčky a samozřejmě concierge servis.
Vybírat můžete ze sedmnácti designových apartmánů v kategoriích executive room,
superior suite, junior suite, republika suite a na vyžádání také president suite.
Více na: hotelrepublika.cz/ Fcb: HotelRepublikaSuites/ Insta: @hotelrepublika

Součástí je také hotelová kavárna
a restaurace s menu à la carte dle aktuální
sezony. Snídani si můžete vychutnat
i v pohodlí kvalitních postelí Schramm.
Das Hotel verfügt über ein Café und ein
Restaurant mit saisonspezifischem Menü à la
carte. Das Frühstück können Sie auch bequem
in hochwertigen Schramm-Betten genießen.

Vyberte si jeden ze sedmnácti designových
apartmánů ve čtyřech kategoriích. Apartmány
jsou vhodné pro byznysmeny, rodiny s dětmi
i zamilované páry.
Zur Auswahl stehen siebzehn Design-Appartements
in vier Kategorien. Die Appartements eignen sich
für Geschäftsreisende, Familien mit Kindern und
Liebespärchen.

Der Geist der Ersten Republik, stilvolle Zimmer, ausgezeichnete Küche, einzigartiges Design. Das neu eröffnete Luxushotel Republika
& Suites bietet Komfort, Eleganz und Charme nur wenige Schritte
entfernt vom Altstädter Ring.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Sobald man die Hotel-Lobby betritt, zieht einen die Noblesse der Zeit
der Ersten Republik in ihren Bann. Ein perfektes Zusammenspiel von
Farben, Kunstwerken und Mobiliar versetzt den Gast in eine Epoche, als Damen Hüte und Herren Handschuhe trugen und galantes
Auftreten selbstverständlich zum Lebensstil dazugehörte. Das Hotel
verfügt über einen Wellness&SPA-Bereich, wo den Gast entspannende Massagen, Erholung in der Sauna oder im Holz-Whirlpool erwarten. Für aktive Gäste gibt es das Fitness-Studio Technogym. Einen
auserlesenen Wein oder köstlichen Kaffee kann man gemütlich im
hoteleigenen Café mit Blick aus den großen Fenstern auf die Straße
oder auch im Restaurant genießen. Dieses bietet bereits für Frühaufsteher Frühstück à la carte und ein saisonspezifisches gesundes
Tages-Menü an.
Das Hotel ist eingebettet in die Ruhe und Beschaulichkeit des historischen Zentrums, nur wenige Schritte entfernt von den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten, und verkehrsgünstig gelegen. Zu den Dienstleistungen zählen Flughafentransfer, thematische Übernachtungspakete und selbstverständlich auch ein Concierge-Service. Zur Auswahl stehen 17 Design-Appartements in den Kategorien Executive
Room, Superior Suite, Junior Suite, Republika Suite und auf Nachfrage auch President Suite.
Weitere Informationen: hotelrepublika.cz
Facebook: HotelRepublikaSuites Instagram: @hotelrepublika

Zamilujte se do neobyčejného prostoru uprostřed Petrské
čtvrti, která byla nedávno vyhodnocena jako jedna z padesáti
nejkrásnějších čtvrtí na světě. Hotel Republika je jako stvořený
pro všechny, kdo milují noblesu, styl a důraz na detail.
Verlieben Sie sich in einen ungewöhnlichen Ort im Petrus-Viertel,
das kürzlich zu einem der 50 schönsten Stadtviertel der Welt
gekürt wurde! Das Hotel Republika ist wie geschaffen für alle,
die Noblesse und Stil mögen sowie Wert aufs Detail legen.
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PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
text: Danuše Siering foto: archiv

Stověžatá Praha je uctívána na celém světě. Věží a věžiček je ve skutečnosti na tisíc,
v panoramatu města mnohé z nich patří sakrálním stavbám. Ne každý však ví,
že právě v jedné z nich se nachází jeden z největších duchovních symbolů. Kult
Pražského Jezulátka v zahraničí je mnohem větší než jakékoli jiné české postavy či
osobnosti. Od Filipín přes Srí Lanku až po Jižní Ameriku dobylo Jezulátko miliony
srdcí; v Indii má svoji vlastní komunitu, v Bangalore je mu zasvěcen kostel Infant
Jesus Shrine. Co ale o něm víme my?
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Rozhovor s Pavlem Polou, převorem kostela Panny Marie
Vítězné, byl pro mne osobním zážitkem. Nejenže poodhalil tajemství pokladu, který se skrývá v srdci Prahy, ale
nechal nahlédnout do duše mladého člověka, který se
dobrovolně rozhodl stát se pomocníkem Božím. Pražák,
Vltavou mytý, studoval medicínu, když se po třech letech
rozhodl pro studium teologie a vstoupil do kláštera ve Slaném. Zásadní krok, který ovlivnil celý jeho další život.
Došlo k nějakému zlomovému okamžiku, který vás
přivedl na myšlenku dát se na duchovní cestu?
Já jsem byl vždy věřící, ale myšlenka vstoupit do kláštera ve
mně narůstala postupně. S kamarády jsme jednou jeli na
víkend do kláštera ve Slaném na brigádu opravovat zeď.
Začal jsem tam potom jezdit častěji. Když jsem spolužákům své rozhodnutí ohlásil, řekli: teď nebudeš léčit tělo,
ale duši.
Co všechno mohou způsobit tři dny v životě člověka!
Převorem jste se stal před dvěma lety. Přiznám se,
toto slovo jsem před tím neznala. Co vše má na starosti převor?
Je to představený kláštera. Zodpovídá za chod a provoz
domu, za klima v komunitě, aby bratři spolu dobře vycházeli a komunikovali. Máme zde patnáct zaměstnanců, práce to není málo. Letos po dlouhé době jsem měl dva týdny
dovolené a odjel do jezuitského zenového kláštera Bodhi
Zendo v Indii.
Právě vy musíte odjet jinam, abyste mohl meditovat?
Byl jsem sám, bez mobilu. V normálním klášteře, kde byli
návštěvníci z celého světa, jsem byl jediný duchovni, taková trochu výjimka. Ta pravda je, že tady bych asi neuměl
vypnout mobil. Když jsem odjel na cestu, všichni to věděli,
a tak mi ani nevolali. Pocítil jsem velkou změnu; když jsem
se vrátil, začal jsem fungovat jinak.
Jezulátko znají lidé v dalekém světě. Co byste řekl o Jezulátku člověku, který o něm nic neví?
Upřímně řečeno, já myslím, že pro Čechy je to komplikovanější, díky naší náboženské historii. Není takovou samozřejmostí jako v zemích, kde vidíte náboženské symboly
všude. Možná je to pro nás i divné… kamarádi mi říkají, ty
jsi tam, kde oblékají tu panenku. Přiznám se, že i já sám
jsem hledal cestu, jak celou situaci uchopit, jak se k ní postavit. Ale říkal jsem si, že na tom přece musí být něco více
než jen atrakce převlékat šatičky, když sem již po staletí
přichází spousta poutníků a nejsou to jen obyčejní turisté,
kteří jdou za každou senzací. Přišel jsem na to, že Jezulátko je velmi silný symbol. Pro mne je jádro zázraku zpráva,
že Bůh je bezbranné dítě zobrazené v křehké sošce, které
namísto žezla jako symbolu moci svou ručkou žehná. Co já
fakt nemusím, je náboženský kýč. Ale tato soška je velmi
krásně zpracována, je to umělecké dílo. Papež František
říká, že Jezulátko dává Boží něhu, a já věřím, že návštěvníci
– i já – ji zde zažíváme. Možná také při pohledu na Jezulátko se lidé přestanou bát… nejen Boha, ale i situace, ve
které právě jsou. To může být mechanismus těch zázraků.

Když se člověk něčeho trvale bojí, tak ho to nejen děsí, ale
může i onemocnět. Ve chvíli, kdy se přestane bát, následuje uzdravení.
Samotná soška Jezulátka přežila pět set let bojů, válek
a útrap, a přesto je v relativně dobrém stavu. Karmelitáni
museli z Čech odejít už v roce 1784, vyhnal je císař Josef II.
Největším nepřítelem Jezulátka byl komunistický režim,
který všechny řády zrušil a rozpustil jako nezákonné. Teprve v roce 1993 se karmelitáni vrátili do kláštera. Kult Jezulátka v západní Evropě a v zámoří však přežil i tuto dobu
a právě odtud zněly první hlasy pro obnovení poutního
místa. Ze zámořských oblastí začaly proudit finanční a materiální prostředky, například v podobě insignií či ručně
šitých šatů, do kterých se mělo „nové Pražské Jezulátko“
obléknout.
Jak je možné, že Jezulátko je v dalekém zahraničí známější než tady?
Do kláštera karmelitánů se soška dostala v roce 1628,
kdy ji se slovy „Mějte ji v uctivosti, a dobře se vám povede“ věnovala ovdovělá Polyxena z Lobkovic. Jezulátko se
stalo velmi rychle oblíbené, pomáhalo lidem v nejtěžších
chvílích jejich života. Když čeští misionáři později odcházeli
na mise do zahraničí, brávali ho jako obrázek nebo kopii
s sebou. Tím se dostalo i do dalekých zemí. Dnes registrujeme, že nejvíce návštěvníků kvůli Jezulátku přijíždí z Jižní
Ameriky.
Je v rituálu převlékání šatiček něco více než jen výběr
barev oblečení podle církevních svátků?
Nedávno jsme zavedli, že přes Vánoce je Jezulátko vystavené bez šatů, pouze ve voskové košilce. Soška ve své
prostotě působí velmi křehce. Šatičky jsou výrazem úcty
i vděčnosti, lidé z celého světa i Česka nám často šaty posílají. Jedny šaty, zelené s krajkou, vyšívala i Marie Terezie.
Kde jsou šatičky uložené?
Jezulátko ma šatník, kde je přes tři sta obleků, avšak používá se asi desetina. O to se starají dvě sestry, které vědí, jakou mají vybrat barvu, ale výběr samotný už záleží na nich.
Kde vidíte budoucnost Jezulátka v dnešním globálním
kontextu?
Víra, že se někdo Jezulátka dotkne a splní se mu přání, je
naivní představa o Bohu. Já spíš věřím, že tady můžu zažít
silný okamžik, co ve mně něco zlomí nebo prolomí, a tím
může v životě nastat změna. Byť tady někdo stráví třeba
jen hodinu, může zažít něco, co dá věci do pohybu.
Svou magisterskou práci jste napsal o Svobodě v Listech Apoštola Pavla. Jak vidíte naši dnešní svobodu?
Lidé touží po svobodě, ale zároveň si ji velmi snadno nechají vzít. Svobodě se musíme učit, musíme o ni pečovat.
Zároveň se jí ale někteří lidé bojí, protože je to i zodpovědnost. Svoboda je důležitá, abych mohl milovat, bez
svobody není lásky. Když je něco nesvobodné, z donucení, tak to nemůže být láska. Svoboda je, že můžu uskutečnit svůj život.
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Das Prager Jesulein
Prag, die Stadt der goldenen Türme, wird auf der ganzen Welt verehrt.
Türme und Türmchen gibt es hier wirklich zu Hunderten, im Panorama der Stadt gehören viele davon zu Sakralbauten. Nicht alle wissen
jedoch, dass sich gerade in einem davon eines der bedeutendsten geistlichen Symbole Tschechiens befindet. Das Prager Jesulein wird im Ausland wesentlich stärker als irgendeine andere tschechische Gestalt oder
Persönlichkeit verehrt. Von den Philippinen über Sri Lanka bis hin nach
Südamerika hat das Jesulein Millionen von Herzen erobert; in Indien hat
es seine eigenen Kommune, in Bangalore ist ihm die Kirche „Infant Jesus
Shrine“ geweiht. Aber wie bekannt ist es in Tschechien?
Das Gespräch mit Pavel Pola, dem Prior der Kirche Maria vom Siege,
war für mich ein persönliches Erlebnis. Er enthüllte nicht nur das Geheimnis des Schatzes, der sich im Herzen Prags verbirgt, sondern bot
auch einen Einblick in die Seele eines jungen Menschen, der sich freiwillig dazu entschieden hat, ein Helfer Gottes zu werden. Als Prager mit
den Wässern der Moldau gewaschen, studierte er Medizin, bis er sich
nach drei Jahren für ein Theologie-Studium entschied und in das Kloster
in Slaný eintrat. Ein grundlegender Schritt, der sein gesamtes weiteres
Leben beeinflussen sollte.
Gab es irgendeinen Moment der Entscheidung, der Sie auf den Gedanken brachte, sich auf einen geistlichen Weg zu begeben?
Ich war schon immer gläubig, aber der Gedanke, in ein Kloster einzutreten, wuchs nach und nach in mir heran. Ich bin einmal mit Freunden
für ein Wochenende ins Karmelitenkloster in Slaný gefahren, um bei der
Reparatur einer Mauer zu helfen. Ich bin dann später häufiger dahingefahren. Als ich meinen Kommilitonen von meiner Entscheidung erzählte, sagten sie: Jetzt wirst Du nicht den Körper heilen, sondern die Seele.
Was drei Tage im Leben eines Menschen alles bewirken können! Sie
sind vor zwei Jahren Prior geworden. Ich muss zugeben, dass ich
dieses Wort vorher nicht kannte. Was ist die Aufgabe eines Priors?
Er ist der Klostervorsteher. Er ist für den Lauf und Betrieb des Hauses
zuständig, für das Klima in der Gemeinde, damit die Brüder gut mit-

einander auskommen und kommunizieren. Wir haben hier fünfzehn
Mitarbeiter, das ist nicht wenig Arbeit. Dieses Jahr hatte ich nach langer
Zeit zwei Wochen Urlaub und bin ins Zen-Kloster „Bodhi Zendo“ in Indien gefahren.
Gerade Sie müssen wegfahren, um zu meditieren?
Ich war allein, ohne Handy. Im normalen Kloster, in das Besucher aus
der ganzen Welt kommen, war ich der einzige Geistliche, das war ein
bisschen eine Ausnahme. Die Wahrheit ist, hier könnte ich vermutlich
mein Handy nicht ausschalten. Als ich auf meine Reise gegangen bin,
wussten das alle, und daher haben sie mich auch nicht angerufen. Ich
habe eine große Veränderung gespürt; als ich zurückkam, habe ich
plötzlich anders getickt.
Das Prager Jesulein kennen Menschen auf der ganzen Welt. Was
würden Sie jemandem über das Jesulein erzählen, der darüber
nichts weiß?
Offen gesagt denke ich, dass das in Tschechien komplizierter ist, aufgrund der hiesigen Religionsgeschichte. Es ist nicht so eine Selbstverständlichkeit wie in Ländern, in denen Sie überall religiöse Symbole sehen. Vielleicht ist das für uns Tschechen auch komisch... meine Freunde
sagen, „Du bist da, wo sie mit der Puppe spielen“. Ich muss zugeben, ich
habe selbst einen Weg gesucht, wie ich die ganze Situation auffassen
kann, wie ich ihr gegenübertreten kann. Aber ich habe mir gesagt, dass
da doch etwas mehr dran sein muss als nur die Attraktion, ein Kleidchen zu wechseln, wenn schon seit mehreren Jahrhunderten viele Pilger
herkommen – und das sind nicht nur Touristen, die jeder Sensation hinterherhecheln. Ich habe verstanden, dass das Jesulein ein sehr starkes
Symbol ist. Für mich ist der Kern des Wunders die Botschaft, dass Gott
ein wehrloses Kind ist, das in einer zerbrechlichen Statue dargestellt
wird, die kein Zepter als Symbol der Macht in der Hand hält, sondern
mit ihrer kleinen Hand segnet. Was ich echt nicht leiden kann, ist religiöser Kitsch. Aber diese Statue ist sehr schön ausgearbeitet, das ist ein
Kunstwerk. Papst Franziskus sagt, dass das Jesulein Gottes Zärtlichkeit
spendet, und ich glaube, dass die Besucher – und ich – sie hier erleben.
Vielleicht hören die Menschen beim Anblick des Jesulein auch auf, Angst
zu haben ... nicht nur Angst vor Gott, sondern auch vor der Situation, in
der sie sich gerade befinden. Das kann der Mechanismus dieser Wunder
sein. Wenn man dauernd vor etwas Angst hat, fürchtet man sich nicht
nur, sondern man kann davon auch krank werden. Im Augenblick, in
dem die Angst verfliegt, folgt die Gesundung.
Die Statue des Jesulein selbst hat fünfhundert Jahre Kämpfe, Kriege und
Leiden überlebt und befindet sich dennoch in einem relativ guten Zustand. Die Karmeliten mussten Böhmen bereits 1784 verlassen, sie wurden von Kaiser Joseph II. vertrieben. Der größte Feind des Jesulein waren
die kommunistischen Machthaber, die alle Orden auflösten und in die
Illegalität verbannten. Erst 1993 kehrten die Karmeliten in das Kloster
zurück. Der Kult des Jesulein in Westeuropa und in Übersee hat diese
Zeit jedoch überstanden, und gerade von hier kamen die ersten Stimmen, die nach einer Wiederbelebung der Pilgerstätte riefen. Aus den
Überseegebieten kamen auch die ersten finanziellen und materiellen
Hilfen, zum Beispiel in Form von Insignien und handgenähten Kleidern,
in die das „neue Prager Jesulein“ gekleidet werden sollte.
Wie ist es möglich, dass das Jesulein im fernen Ausland bekannter
ist als hier?
Ins Karmelitenkloster kam die Statue 1628, als sie uns die verwitwete Polyxena von Lobkowitz mit den Worten „Verehrt sie, und es wird
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Euch an nichts mangeln“ stiftete. Das Jesulein erfreute sich bald großer
Beliebtheit, es half den Menschen in den schwersten Augenblicken ihres Lebens. Als die böhmischen Missionare später in die Missionen im
Ausland gingen, nahmen sie ein Bild oder eine Kopie der Statue mit. So
gelangte das Jesulein auch in weit entfernte Länder. Heutzutage lässt
sich feststellen, dass die meisten Besucher wegen dem Jesulein aus Südamerika kommen.
Steckt hinter dem Ritual der Einkleidung mehr als nur die Auswahl
der Kleiderfarben anhand der kirchlichen Festtage?
Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eingeführt, dass das Jesulein über
Weihnachten ohne Kleid ausgestellt wird, nur in seinem Wachshemdchen. Die Statue in ihrer Schlichtheit wirkt sehr zerbrechlich. Die Kleider
sind ein Ausdruck der Verehrung und der Dankbarkeit, Menschen aus
der ganzen Welt und aus Tschechien schicken uns häufig Kleidchen. Ein
Kleid, grün mit Spitze, wurde von Maria Theresia eigenhändig bestickt.
Wo werden die Kleider aufbewahrt?
Das Jesulein hat einen Kleiderschrank, in dem sich mehr als 300 Kleider befinden, es wird jedoch nur rund ein Zehntel davon genutzt.
Darum kümmern sich zwei Schwestern, die wissen, welche Farben sie

auswählen müssen. Die Auswahl der Kleider selbst liegt jedoch ganz
in ihrer Hand.
Wo sehen Sie die Zukunft des Jesulein im heutigen, globalen Kontext?
Der Glaube, dass man das Jesulein berührt und ein Wunsch in Erfüllung
geht, ist eine naive Vorstellung über Gott. Ich glaube eher, dass man
hier einen starken Moment erleben kann, das etwas in einem zerbricht
oder durchbricht, und dadurch kann im Leben eine Veränderung eintreten. Auch wenn jemand hier vielleicht nur eine Stunde verbringt, kann er
etwas erleben, was die Dinge in Bewegung setzt.
Sie haben Ihre Magisterarbeit über die Freiheit in den Paulusbriefen geschrieben. Wie sehen Sie unsere heutige Freiheit?
Die Menschen sehnen sich nach Freiheit, aber gleichzeitig lassen Sie sie
sich sehr einfach nehmen. Wir müssen Freiheit lernen, wir müssen uns
um sie kümmern. Gleichzeitig haben manche aber Angst vor ihr, weil
sie auch Verantwortung bedeutet. Die Freiheit ist wichtig, um zu lieben.
Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Wenn etwas unfrei ist, aus Zwang,
dann kann es keine Liebe sein. Freiheit ist, dass ich mein Leben verwirklich kann.

PATRIK HÁBL
text: Veronika Klinková foto: archiv Patrika Hábla

Umělec

Veřejný prostor

Patrik Hábl. Jeho díla ve vás zanechají silné emoce, stejně tak
jako sám umělec, z něhož vyzařuje nadšení, pokora a klid.
Má za sebou více než padesát samostatných výstav po celém světě, je držitelem Waldesovy ceny a Europol Art Award;
zastoupen je v J&T Art Index, který pomáhá sběratelům s investicí do umění.

Patrik klade důraz na to, aby jeho dílo citlivě reflektovalo veřejný prostor a splynulo s ním. V případě sakrálního prostoru by dokonce nemělo na sebe zbytečně upozorňovat, jen
být nepatrným doplňkem. Na jedné straně preferuje monochromatické barvy, na straně druhé ho barva ve veřejném
prostoru láká. Důkazem toho je i jeho realizace z roku 2013
na náměstí I. P. Pavlova. Na jedné z nejrušnějších křižovatek
v Praze vytvořil barevný pruh o rozloze 500 metrů čtverečních. Dalším pestrobarevným počinem je v rámci ostravského festivalu Landscape 2019 dílo Komunikační vrstvy, které
má znázorňovat geologické vrstvení nebo psychedelickou
startovací dráhu. Každé z umělcových instalací předchází
svědomité navnímání prostoru a studium historických souvislostí. V mysli si promítá působení budoucí expozice v kombinaci s okolím na diváka. Příkladem je i soutěž o vzhled stanice metra budoucí linky D Olbrachtova.
Patrik předložil tři návrhy, které vycházely z tvorby spisovatele Ivana Olbrachta, po kterém bude stanice pojmenována.
Ten ve svém díle čerpá ze staroindického vyprávění reflektujícího vlastnosti lidí ve zvířatech, Patrik tento motiv přenesl
do jednoho ze svých návrhů.

Experiment
Patrik rád posouvá své hranice, využívá k tomu různorodé
prostředky, techniky, a dokonce i vlivy ročních období. S instalací začínal už během vysokoškolských studií. Průlomová
byla realizace v Kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde
jako nejmladší umělec překryl barokní oltář svými patnácti
plátny. Expozice měla velký úspěch a několik jeho děl skončilo dočasně ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře. Jeho aktuální výstava v Muzeu umění a designu v Benešově s názvem Vyhořela země reaguje na palčivé
otázky lidstva jako globální oteplování a geopolitická situace.
V tomto případě autor zaměstnává nejen divákův zrak, ale
i čich, už samotný název výstavy naznačuje, jakým způsobem.

Architektura

CrÈme de la crÈme

Nový fenomén. Spolupráce architekta a umělce. Patrik je jedním z průkopníků a říká: „Umění jako součást architektury
nemá být doplňkem ani dekorací, ale mělo by vzejít z kořenů jako samotná stavba a mít plnohodnotné postavení už
od začátku.“ Jeho umělecké vstupy do architektury najdeme
v projektech oceňovaného architekta Stanislava Fialy – Palác
DRN a Palác Špork; Park Palmovka, kde ve spolupráci s architektonickým studiem Fišer + Aulík architekti vytvořil monumentální obraz připomínající vodopád. V létě dokončil malbu
interiéru Vinařství LAHOFER ve Znojmě s názvem Vrstvy, která pokrývá vnitřní klenby.

Patrik je oficiálně pátým žijícím Čechem v porevolučním
období, jehož obraz zařadila prestižní aukční společnost
Sotheby’s do on-line aukce světového výběru nejlepších děl
20. a 21. století, která proběhla začátkem listopadu 2019.
Očekává se (psáno na konci října), že prodejní cena díla
Diptiq Composition I + II bude nejvyšší dosaženou částkou
za obraz umělce a dosáhne jeho aukčního rekordu, jelikož
se jedná o průlomové dílo – Patrik používá vrstvenou malbu, kterou fyzicky vytrhává. (V čase tvorby článku nedovedl
sám autor ani veřejnost odhadnout hodnotu draženého díla.
Čtenáři N&N budou mít výhodu a finální částku se snadno
dozvědí na oficiální stránce aukční síně nebo z médií.)
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Patrik Hábl. Er hat mehrere renommierte Kunstpreise erhalten, hat mit
seinen Projekten in den letzten 5 Jahren wiederholt sowohl in Tschechien
als auch im Ausland - z. B. in Deutschland oder Japan - für Aufmerksamkeit
gesorgt und ist auch im J&T Art Index vertreten, welcher für Sammler bei
Kunstinvestitionen eine nützliche Hilfe ist. Gerne entdeckt er seine Grenzen
neu und setzt hierfür vielfältige Mittel, Techniken und sogar die Jahreszeitenauswirkungen ein. Seine Werke sind nicht nur in klassischen Galerien
zu sehen, sondern er präsentiert diese auch in sakralen und öffentlichen
Räumen. Er ist einer der Wegbereiter für das Phänomen „Kooperation
Künstler – Architekt“. Patrik sagt: „Die Kunst als Bestandteil der Architektur sollte kein Accessoire, keine Dekoration darstellen, sondern sollte sich
als separates Objekt aus den Wurzeln entwickeln und bereits von Anbeginn einen vollwertigen Status haben.“ Für jede Kunstinstallation ist im
Vorfeld eine sorgfältige Betrachtung und Wahrnehmung des Raums sowie
ein Studium der historischen Zusammenhänge erforderlich. Im Geist wird
die Wirkung der zukünftigen Ausstellung in Kombination mit dem Umfeld
auf den Zuschauer durchgespielt. Patrik ist offiziell der fünfte lebende
Tscheche in der Nachwendezeit, dessen Bild durch das renommierte Auktionshaus Sotheby’s in eine Onlineauktion mit einer Auswahl der weltweit
besten Werke des 20. und 21. Jahrhunderts aufgenommen wurde, die Anfang November 2019 stattgefunden hat. Es wird erwartet (der Text wurde
Ende Oktober geschrieben), dass es sich beim Verkaufspreis für sein Werk
„Diptiq Composition I + II“ um den Auktionsrekord sowie jemals erzielten
Höchstpreis für ein Bild dieses Künstlers handelt, da es sich um ein bahnbrechendes Werk handelt – Patrik verwendet die Schichtenmalerei, wo das
Bild insgesamt etwas flächiger und plakativ wirkt.

Obzory stavitelství
Co se děje

Aussichten des Bauwesens
Was los ist
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Domalewski
Advisory
text: Danuše Siering foto: Tomáš Železný

Smartphone a laptop s internetovým připojením jsou dnes
podmínkou snad každého podnikání. Avšak odkud svůj byznys
řídit? Model home office je sice oblíbený, ale zároveň skýtá
mnoho nevýhod. Pronájem klasických kanceláří je na první pohled
spojen s vysokými náklady. A tak se zdá, že přicházející nabídky
coworkingových center jsou tou správnou alternativou.
Je tomu ale skutečně tak? Odpovídá Pavel Domalewski.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Ein Smartphone und ein Notebook mit Internetanschluss sind heute für
praktisch jeden Freiberufler eine Voraussetzung. Aber von wo aus sollte
man sein Unternehmen managen? Das Modell „Home-Office“ ist zwar
beliebt, weist aber gleichzeitig viele Nachteile auf. Ein klassisches Büro
zur Miete ist auf den ersten Blick mit hohen Kosten verbunden. Und so
scheint es, dass das neue Angebot von Coworking-Centern die richtige
Alternative ist. Aber ist das wirklich so? Pavel Domalewski antwortet.
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To je dobrá poznámka, Danuše – na první pohled je
tomu skutečně tak. Když se nájemce stěhuje do vlastních kanceláří, musí pořídit nábytek, vybudovat IT infrastrukturu, provést celou řadu stavebních úprav, a také
se zpravidla někdo musí o chod kanceláře starat. Zejména vstupní náklady jsou v tomto případě vysoké a hovoří
v neprospěch klasického pronájmu vůči coworkingovým
prostorám, kde již máte všechno připravené.
Nicméně jsme pro některé naše klienty připravovali
řadu finančních modelů a porovnání nákladnosti klasických kanceláří versus coworkingové. Mohu tak potvrdit, že v případě dlouhodobého nájmu je finančně
vždy výhodnější pronájem vlastních kanceláří. Pronájem
coworkingu vyjde zpravidla na několikanásobek klasického nájmu, ale na druhou stranu je v tom už zahrnuto
vše – pronájem hotových kanceláří, využívání recepce,
zasedaček i poplatky za služby. A hlavně žádné starosti.
Po zohlednění všech nákladů u obou alternativ zaplatí
nájemce při pětiletém nájmu zhruba dvaapůlkrát více
při pronájmu prostor v coworkingu oproti klasickým
kancelářím.
Jakou roli hraje z vašeho pohledu stále rostoucí počet coworkingových center?
Zatím se dynamicky rozvíjejí v Praze – už je zde více než
dvacet provozovatelů a také začínám vnímat sílící poptávku po kancelářích ze strany provozovatelů coworkingu
v Brně, kde je nyní dvanáct různě velkých center. Coworking využívají hlavně start-upy nebo malé poradenské firmy o několika lidech, bez ambice progresivnějšího růstu.
Nebo naopak progresivně rostoucí firmy, které nevědí,
na kolika zaměstnancích budou za rok, a nechtějí se nikde dlouhodobě vázat. V neposlední řadě však coworking využívají i zavedené velké firmy, které sem umísťují
například marketing a PR nebo řeší potřebu další expanze firmy do doby, než naleznou nové sídlo.
Berlín je třetím největším městem coworkingových
center na světě. Ze sto padesáti založených center
jich dnes funguje sto. Přičemž devět z deseti si objekt pouze pronajímá, skuteční investoři zde téměř
zastoupeni nejsou. Průměrná doba pronájmu je necelých šest let; za tu dobu se má ukázat, zda provozovatelská firma přežije. V současné době je 28 %
v minusu, 41 % na nule, pouze 31 % vytváří zisk,
přesto 71 % z nich plánuje expanzi. Jak odhadujete
vývoj v Praze a v Česku?

V Česku je coworking záležitostí posledních tří let. Jsme
v kontaktu se všemi významnějšími provozovateli, takže
víme, že se nově vznikající centra daří dobře zaplňovat.
Domnívám se, že skutečnou zatěžkávací zkouškou bude
ale případná ekonomická krize, kdy se firmy budou snažit redukovat náklady, a pro řadu z nich bude odchod
z coworkingu jedním z řešení. Ale jak říkám, zatím je třeba tomuto fenoménu dát pár let, a uvidíme.
79 % uživatelů berlínských coworkingů jsou jednotlivci. Ti oceňují flexibilitu, networking a mladého
ducha. Snahou center je ale oslovit malé firmy do
deseti zaměstnanců. Vidíte tento vývoj reálný?
Osobně v tomto zaměření na nejmenší firmy vidím budoucnost coworkingu. V Praze může stát malá kancelář
pro čtyři osoby v coworkingovém centru 30–40 000 Kč
měsíčně, zatímco pronájem klasické kanceláře může vyjít (samozřejmě podle polohy) na 10–20 000 Kč měsíčně.
Na druhou stranu ale coworking přináší vyhody, které
už jsme zmínili. Malé a startupové firmy potřebují veškerou svou energii věnovat získávání klientů nebo rozvíjení svých nápadů a pro první rok dva jejich existence
je coworking ideálním řešením – moje firma se rozvíjela
úplně stejným způsobem.
Pronajmout si v coworkingu stůl je rychlé a jednoduché. Jaké však existují alternativy pro střední a větší firmy? Výběr prostor, jejich vybavení a stěhování
jsou v dnešní uspěchané době pro mnohé manažery
noční můrou. Z tohoto důvodu firmy často odkládají
stěhování, protože se hrozí času, který budou muset
do celé akce investovat. Mám pocit, že heslo dneška
je: zůstat ve stávajících kancelářích za každou cenu.
Nebo se mýlím?
Je to pravda – střední a větší firmy dnes většinou zůstávají ve stávajících prostorách a stěhují se jen v případě,
že potřebují expandovat, konsolidovat nebo se přesunout do modernějších prostor. Vybrat kancelář, navrhnout design, uspořádat pracoviště a vyjednat nájemní
podmínky je časově náročné a je zapotřebí řešit tyto
věci s dostatečným časovým předstihem. Firmy mají pro
realizaci dvě možnosti – obrátit se na profesionálního
makléře, který se na tuto práci specializuje, nebo pověřit touto prací jednoho ze zaměstnanců. V tom případě
musí zaměstnavatel počítat s tím, že je to práce na poloviční úvazek. Proto je zapotřebí mít na stěhování dostatek času.

Domalewski Advisory s. r. o.
KOMERČNÍ PREZENTACE

Nezávislá realitně-poradenská agentura založená v roce 2016. Zaměřuje se výhradně na zastupování nájemců kancelářských a skladových prostor v ČR, v zahraničí v Bratislavě. Svým klientům zajišťuje komplexní poradenství – průzkum trhu a identifikace vhodných nemovitostí, optimalizuje podmínky nájmu, design prostor
a uspořádání pracovišt za účelem optimálního chodu firmy. Vyjednává ceny stavebních prací a realizace stavebních úprav a celý proces koordinuje. Za poslední tři roky více než 40 klientům zajistila pronájem celkem
83 000 m2 ploch kanceláří, 30 000 m2 skladů a ušetřila jim na nákladech více než 191 000 000 Kč.
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Das haben Sie ganz richtig beobachtet, Danuše – auf den ersten
Blick ist das wirklich so. Beim Einzug in ein eigenes Büro muss
man Möbel anschaffen, eine IT-Infrastruktur aufbauen, eine ganze Reihe von baulichen Anpassungen vornehmen, und in der Regel
muss auch jemand das Büro in Gang halten. Insbesondere die
Anschaffungskosten sind in diesem Fall hoch und sprechen gegen
eine klassische Anmietung, im Gegensatz zu Coworking-Spaces, in
denen bereits alles einsatzbereit ist.
Wir haben allerdings für einige unserer Kunden Finanzmodelle
und Kostenvergleiche für klassische Büros und Coworking-Räumlichkeiten zusammengestellt. Ich kann daher bestätigen, dass es
im Falle langfristiger Vermietungen finanziell immer günstiger ist,
ein eigenes Büro anzumieten. Die Anmietung eines CoworkingPlatzes kostet in der Regel das Vielfache eines klassischen Büros,
aber auf der anderen Seite ist darin alles enthalten – die Miete für
fertige Büros, die Nutzung der Rezeption, Sitzungsräume und Nebenkosten. Und vor allem kriegt man ein Rundum-sorglos-Paket.
Nach der Berücksichtigung aller Kosten für beide Alternativen
zahlt ein Mieter bei einer fünfjährigen Mietdauer im Vergleich zu
klassischen Büros ungefähr 2,5 Mal so viel für Coworking-Spaces.
Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die stetig wachsende Anzahl von Coworking-Centern?
Derzeit entwickelt sich die Situation in Prag dynamisch – hier gibt
es bereits mehr als 20 Anbieter, und auch in Brünn spüre ich eine
steigende Nachfrage nach Büros von Seiten der Coworking-Anbieter: Dort hat sich die Anzahl verschieden großer Center verdoppelt.
Coworking nutzen insbesondere Start-ups und kleine Beratungsunternehmen mit wenigen Angestellten, ohne Ambitionen auf ein
progressiveres Wachstum. Oder im Gegenteil progressiv wachsende Unternehmen, die nicht wissen, wie viele Mitarbeiter sie
in einem Jahr haben werden, und die sich daher nicht langfristig
binden möchten. Nicht zuletzt nutzen auch große, renommierte
Firmen Coworking, die zum Beispiel Marketing & PR hierhin auslagern oder den Bedarf für eine weitere Expansion des Unternehmens decken, bis sie einen neuen Standort gefunden haben.
Berlin ist die drittgrößte Coworking-Center-Stadt der Welt.
Von 150 gegründeten Centern funktionieren 100 bis heute.
Dabei mieten 9 von 10 das Objekt nur, echte Investoren sind
hier kaum vertreten. Die durchschnittliche Mietdauer beträgt
nicht ganz 6 Jahre; während dieses Zeitraums soll sich zeigen,
ob die Betreiberfirma überlebt. Derzeit planen 71 % eine Expansion, 28 % sind im Minus und 41 % sind bei Null. Wie schätzen Sie die Entwicklung in Prag und in Tschechien ein?
In Tschechien ist das Coworking eine Angelegenheit der letzten drei
Jahre. Wir stehen mit allen bedeutenderen Betreibern in Kontakt,

daher wissen wir, dass es gelingt, die neu entstehenden Center
gut zu füllen. Ich denke aber, dass der wirkliche Härtetest erst bei
einer Wirtschaftskrise kommen wird: Dann werden die Unternehmen versuchen, ihre Kosten zu reduzieren – für viele von ihnen
wird der Abschied vom Coworking eine Maßnahme sein. Aber wie
schon gesagt, derzeit muss man dem Phänomen ein paar Jahre
Zeit einräumen, dann werden wir weitersehen.
79 % der Berliner Coworking-Nutzer sind Einzelpersonen. Die
schätzen die Flexibilität, das Networking und den „young
spirit“. Die Center möchten jedoch auch kleine Unternehmen
bis 10 Mitarbeiter ansprechen. Halten Sie diese Entwicklung
für real?
Ich persönlich sehe in dieser Konzentration auf Kleinstunternehmen die Zukunft des Coworkings. In Prag kann ein kleines Büro
für vier Personen in einem Coworking-Center 1200–1600 Euro pro
Monat kosten, während ein klassisches Büro (natürlich je nach
Lage) 400–800 Euro kosten kann. Auf der anderen Seite bringt
Coworking die bereits genannten Vorteile. Kleine Unternehmen
und Start-ups müssen ihre gesamte Energie der Kundengewinnung oder der Entwicklung ihrer Ideen widmen, und für die ersten
ein, zwei Jahre ihrer Existenz ist das Coworking die ideale Lösung
– meine Firma hat sich genauso entwickelt.
Es geht schnell und einfach, in einem Coworking-Center einen Tisch anzumieten. Welche Alternativen gibt es jedoch für
mittlere und große Unternehmen? Die Auswahl von Räumen,
ihrer Ausstattung und der Umzug sind in der heutigen beschleunigten Zeit für viele Manager ein Alptraum. Aus diesem
Grund verzögern Unternehmen oft den Umzug, weil Ihnen vor
der Zeit graut, die sie in die ganze Aktion investieren müssen. Ich habe das Gefühl, dass heute das Motto gilt: Um jeden
Preis in den vorhandenen Büros zu bleiben. Oder irre ich mich
da?
Das stimmt. Mittlere und große Unternehmen bleiben heute meist
in den vorhandenen Räumen und ziehen nur dann um, wenn sie
expandieren, konsolidieren oder in modernere Räume umziehen
müssen. Ein Büro auswählen, es zu designen, die Arbeitsplätze anzuordnen und die Mietbedingungen auszuhandeln ist mit hohem
Zeitaufwand verbunden, und diese Angelegenheiten müssen mit
ausreichendem zeitlichem Vorsprung geplant werden. Die Unternehmen haben für die Umsetzung zwei Möglichkeiten – sich an
einen professionellen Makler zu wenden, der sich darauf spezialisiert hat, oder alles einem Mitarbeiter zu übertragen. In diesem
Fall muss der Arbeitgeber damit rechnen, dass es sich um eine
Halbtagsstelle handelt. Daher muss man für einen Umzug ausreichend Zeit einplanen.

Domalewski Advisory s. r. o.
Die Gesellschaft ist eine unabhängige Immobilienberatungsagentur, die 2016 gegründet wurde. Sie konzentriert sich
ausschließlich auf die Vertretung von Mietern von Büro- und Lagerflächen in der Tschechischen Republik, im Ausland
in Bratislava. Sie bietet ihren Kunden umfassende Beratungsdienstleistungen – Markterhebung und Suche geeigneter
Immobilien; sie optimiert die Mietbedingungen, die Raumgestaltung und Anordnung von Arbeitsplätzen, damit das Unternehmen optimal aufgestellt ist. Sie handelt die Preise für Bauarbeiten und Umbauten aus und koordiniert den gesamten
Prozess. In den letzten drei Jahren hat die Gesellschaft für mehr als 40 Kunden die Vermietung von insgesamt 83.000 m2
Bürofläche und 30.000 m2 Lagerfläche übernommen und ihnen Einsparungen von mehr als 191.000.000 CZK gebracht.

ŽÍT VANGUARD
text: Kateřina Černá foto: archiv

Bydlení pro kreativní duše
s dostatkem světla a nekonečnem
volného prostoru nad hlavou, to
jsou jedinečné lofty v Praze.
Wohnmöglichkeiten für Menschen
mit kreativem Geist mit ausreichend
Licht sowie unendlich großen und
hohen Räumen – das sind die
einmaligen und unvergleichlichen
Loftwohnungen in Prag.
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O projektu Vanguard je v poslední době slyšet čím dál tím
častěji a pozornost vzbuzuje nejen do posledního detailu
dotaženými vizualizacemi, ale především unikátností celého konceptu ve spojení s příběhem budovy. V osmdesátých
letech minulého století, kdy vznikala tato naddimenzovaná,
režimem utajovaná stavba, by si jistě nikdo nedokázal představit, že se z centra vývoje a výroby leteckých dílů do stíhaček jednou stane unikátní prostor plný přirozeného světla,
kreativních řešení a vášně pro design. Osobně projekt sleduji již delší dobu, a tak mne potěšila možnost proniknout
více do technických detailů díky Marku Padevětovi, řediteli
rezidenčních projektů společnosti PSN, která kromě svých
rezidenčních projektů vlastní třeba také Tančící dům nebo
legendární obchodní dům Kotva. Vzhledem k tomu, že sotva
započaly stavební práce a třetina loftů již našla své majitele,
zajímalo mne v první řadě, jaký typ lidí Vanguard přitahuje.
„I přesto, že jsme v první etapě prodeje a zatím není dokončen vzorový loft, setkali jsme se s klienty, kteří nám řekli,
že celý život hledali něco takového, jako je Vanguard. Lidé,
které projekt oslovil, jsou vesměs kreativní, originální a inteligentní osobnosti, co nesnášejí všednost a ke svému životu
či tvorbě potřebují vždy něco navíc. Jsou to lidé, kteří ocení
každý centimetr krychlový vzduchu nad svou hlavou. A snad
nejvíce o kvalitě projektu vypovídá fakt, že do loftů investují
i lidé z naší společnosti,“ vysvětluje Marek Padevět. Dozvěděla jsem se od něj také, že jde o jednu z nejbezpečnějších
a nejstabilnějších budov, a to díky silnému železobetonovému skeletu a prostoru původního krytu civilní obrany,
v němž brzy vznikne moderní welness centrum s bazénem
a společenská místnost, kde můžete bez výčitek svědomí
pořádat oslavy, ale i hlučné večírky, koncerty či projekce
pro přátele. Nejčastěji se ovšem Vanguard zmiňuje v souvislosti s autovýtahem, který je v tomto provedení světovým
unikátem. „Autovýtah je projektován pro dvacet loftů, a to
od 4. do 13. NP, a dalších osmnáct bude mít možnost u svého bytu parkovat motorku. Našli jsme finskou firmu, která
autovýtah vyprojektovala na míru tak, aby byl uživatelsky
přátelský a zamezilo se dlouhému čekání. Vanguard bude
jediný projekt na světě, kde najdete spojení loftů a tohoto
typu výtahu. Výtahová šachta povede středem stavby, a tak
bylo potřeba rozříznout železobetonový skelet, na což byl
použit téměř dvoumetrový diamantový kotouč. Tím, že je
projekt nestandardní a výjimečný, používají se zde i nestandardní stavební stroje a technika, a tím se samozřejmě vše
prodražuje. Ale to máte jako se šaty na míru, také budou
vždy dražší než konfekce,“ vysvětluje Marek Padevět, který
je právem pyšný na to, že PSN měla odvahu pustit se do tak
náročného projektu.
KOMERČNÍ PREZENTACE
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WOHNPROJEKT VANGUARD
meisten der Punkt, dass auch Mitarbeiter des Unternehmens
PSN in die Loftwohnungen investieren“, wie Marek Padevět erklärt. Von ihm habe ich auch erfahren, dass es sich um eines
der sichersten und stabilsten Gebäude handelt. Dies ist auf die
Stahlbetonkonstruktion und den einstigen Zivilschutzraum zurückzuführen, in welchem bald ein modernes Wellnesszentrum
mit Schwimmbad und Gesellschaftsraum entsteht, wo man –
ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen – feiern, aber
auch laute Partys, Konzerte oder Filmvorführungen für Freunde veranstalten kann. Am häufigsten wird das Wohnprojekt
Vanguard jedoch im Zusammenhang mit dem Autoaufzug erwähnt, welcher in dieser Ausführung weltweit einmalig ist. „Der
Autoaufzug ist für 20 Loftwohnungen geplant. Bei weiteren 18
Loftwohnungen besteht die Möglichkeit, das Motorrad vor der
Wohnung zu parken. Wir haben eine finnische Firma gefunden,
welche den Autoaufzug maßgeschneidert entworfen hat, sodass er benutzerfreundlich ist und langes Warten verhindert.
Das Wohnprojekt Vanguard ist das weltweit einzige Projekt, wo
es diese Kombination aus Loftwohnungen und diesem Aufzugtyp gibt. Der Aufzugsschacht befindet sich in der Mitte des Objekts. Dafür musste die Stahlbetonkonstruktion mit einer fast
zwei Meter großen Diamantscheibe aufgeschnitten werden.
Da es sich hier um ein nicht standardmäßiges sowie außergewöhnliches Projekt handelt, werden hier auch nicht standardmäßige Baumaschinen und Technik eingesetzt, wodurch natürlich alles teurer wird. Aber das ist wie bei maßgeschneiderter
Kleidung, auch diese ist teurer als Sachen von der Stange“, wie
Marek Padevět erklärt. Er ist zu Recht stolz darauf, dass das
Unternehmen den Mut zu diesem aufwendigen und anspruchsvollen Projekt hatte.

KOMERČNÍ PREZENTACE

In der letzten Zeit hört man immer mehr über das Projekt Vanguard. Die Aufmerksamkeit ziehen nicht nur die bis ins letzte
Detail ausgeklügelten Visualisierungen auf sich, sondern vor
allem auch die Einzigartigkeit des gesamten Konzepts in Verbindung mit der Geschichte des Gebäudes. In den achtziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als diese überdimensionierte Bauform aufkam, konnte sich sicher noch niemand vorstellen, dass aus dem Entwicklungs- und Produktionszentrum
für Jagdflugzeugteile eines Tages ein einmaliges Wohnobjekt
mit natürlichem Licht, kreativen Lösungen und Spielraum für
Design wird. Persönlich verfolge ich das Projekt schon längere
Zeit. Deswegen hat es mich gefreut, von Marek Padevět – dem
Wohnprojektleiter im Unternehmen PSN – mehr über die technischen Details zu erfahren. Das Unternehmen PSN ist in Prag
vor allem durch so einmalige Objekte wie das Tanzende Haus
oder das legendäre Metronom auf der Letná-Höhe bekannt geworden. Da die Bauarbeiten gerade erst begonnen haben und
ein Drittel der Loftwohnungen bereits verkauft wurde, hat es
mich in erster Linie interessiert, was für Menschen das Wohnprojekt Vanguard in seinen Bann zieht. „Wir befinden uns in
der ersten Verkaufsetappe, obwohl die Musterloftwohnung
noch nicht fertiggestellt wurde. Es sind sogar Kunden zu uns
gekommen, die gesagt haben, dass sie ihr ganzes Leben so etwas wie das Wohnprojekt Vanguard gesucht haben. Die Menschen, die vom Wohnprojekt Vanguard begeistert sind, sind
durchweg kreative, einmalige sowie intelligente Persönlichkeiten, die die Alltäglichkeit und Gewöhnlichkeit hassen und für
ihr Leben bzw. Schaffen immer etwas mehr brauchen. Es sind
Menschen, welche die Großzügigkeit von Räumen zu schätzen wissen. Für die Qualität des Projekts spricht vielleicht am

WeTravel

Tim Kerinnis, náš berlínský spolupracovník, je také známý DJ. Článek o Bejrútu napsal po svém vystoupení v Libanonu.
O jeho dalších vystoupeních se dozvíte na adrese www.residentadvisor.net/dj/nephews.
Tim Kerinnis, unser Berliner Mitarbeiter, ist auch bekannter DJ. Den Artikel über Beirut hatte er nach seinem DJ-Auftritt im Libanon geschrieben.
Seine weitere Auftritte können Sie auf www.residentadvisor.net/dj/nephews verfolgen.
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DOKONALÝ DEN
V BEJRÚTU
text a foto: Tim Kerinnis

Dokonalý den v Bejrútu začíná na promenádě Corniche, která představuje
srdce tohoto velkoměsta s téměř 360 000 obyvateli. Tady se Středozemní
moře ukazuje ze své nejkrásnější strany. Vlny se rozrážejí o již značně
obroušené Holubí skály nebo se lehce převalují přes skalní výběžek
vycházející přímo z promenády. Slunečných dnů je v Bejrútu plno, a když
slunce září, tak září pořádně.
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Podél Corniche je vyrovnaná jedna typická libanonská
restaurace vedle druhé. Po celé promenádě se line nasládlá vůně jablek a máty z vodních dýmek. Najít volné
místo v restauraci není jednoduché. Mimořádné oblibě se už celá léta těší Palace Café. Jen málokde chutná
jablečná vodní dýmka tak dobře v kombinaci s halloumi,
čerstvou zeleninou, libanonským jogurtem a silnou kávou
moka. Cesta z Palace Café vede přímo do nablýskaného
světa Bejrútu. Jachty tu kotví v přístavu, Porsche a Ferrari
jsou bezpečně zaparkovaná a tašky s nákupy u Armaniho
a Gucciho jsou pevně třímány v rukou: vítejte v zátoce
Zaitunay. Luxusní svět, který se jako zdánlivá fasáda vypíná před Bejrútem a snaží se zakrýt to, čím Bejrút opravdu
je: světem mnoha malých uliček, starých budov, chaosu
na ulicích a tradičních podniků, které přežily válku a pokračují ve své tradici tak, jako by ani nikdy žádný otřes
nepřišel. Hned potom je tu rušná čtvrť Hamra – přes den
nákupní ulice, která se ale již v poledne mění v opravdový bulvár. Tady se lidé scházejí na rychlou vodní dýmku,
malou, ale příliš silnou kávu nebo na tradiční sendvič
s falafelem, který se s tím, který jíme doma v Evropě, nedá
srovnat vůbec nebo jen velmi málo. Je to dáno přísadami,
nebo místem? Nejspíš obojím.

Ze čtvrti Hamra pokračuje strmá ulice dál do Mar Mikhael.
Tato čtvrť se již před lety stala skrytým centrem arménských obyvatel Bejrútu. Dnes je takovou pestrou směsicí
hipsterských kaváren, které by klidně mohly stát v Berlíně
nebo v Praze, a starých tradičních podniků. Když slunce pomalu zachází, Bejrút se odívá do jasně oranžové
a muezzini svolávají k modlitbě, je nejvíc rušno v malé
zmrzlinárně Mitris na rohu ulice. V nenápadném podniku se ukrývá jedna z nejlepších zmrzlin na světě. Večer se
sem přibližuje pulzující noční život. Mluví se anglicky. Je to
dáno mnoha expaty, kteří sem přicházejí, studenty, kteří
studují na slavné American University of Beirut, a mnoha mladými Libanonci, kteří si tu plní svůj sen o vlastním
baru. Jsou to ti Libanonci, kteří svůj Bejrút milují a kteří se
většinou vrátili ze studií v zahraničí, aby v budovách poznamenaných kulkami otevřeli hipsterské bary a kavárny.
Venku neustále troubí auta. Večer, který tak voní a zní Bejrútem, že se v téhle podobě může odehrát jen tady. Ve
městě, které je tak pestré, odlišné a rozmanité, že se dá
sotva popsat slovy. Bejrúte, ty nádherná, jedinečná směsice náboženství, kultur a jazyků – jsi mnohem víc než jen
Paříž Orientu.
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DER PERFEKTE TAG IN BEIRUT
Der perfekte Tag in Beirut beginnt an der Corniche, dem Herz
dieser Großstadt mit knapp 360.000 Einwohnern. Hier zeigt
sich das Mittelmeer meist von seiner allerbesten Seite. Die
Wellen brechen an den schon abgeschliffenen Pigeon-Felsen
oder schwappen leicht über den Felsvorsprung, der direkt von
der Promenade abgeht. Sonnentage in Beirut sind häufig, und
wenn die Sonne scheint, dann scheint sie richtig.
Entlang der Corniche reiht sich ein typisch libanesisches Restaurant ans andere. Der süßliche Geruch nach Apfel und Minze aus den Wasserpfeifen erfüllt die gesamte Uferpromenade.
In den Restaurants ist kaum ein Platz zu bekommen. Das Palace Café ist seit Jahren besonders beliebt. Selten schmeckt eine
Apfel-Wasserpfeife so gut zu Halloumi, frischem Gemüse, libanesischem Joghurt-Labneh und starkem Mokka. Der Weg vom
Palace Café führt mitten hinein in die Glitzerwelt Beiruts. Hier
liegen die Yachten im Hafen, die Porsches und Ferraris werden
sicher geparkt und die Armani- und Gucci-Tüten sicher transportiert: Willkommen in Zaitunay Bay. Eine Luxuswelt, die wie
eine Scheinfassade vor Beirut liegt und die versucht, das zu
verdecken, was Beirut eigentlich ausmacht: Die vielen kleinen
Gassen, die alten Gebäude, das Wirrwarr auf den Straßen
und die traditionellen Unternehmen, die es durch den Krieg
geschafft haben und ihre Traditionen so weiterführen, als wären sie niemals erschüttert worden. Gleich danach kommt das
belebte Viertel Hamra – tagsüber eine Shoppingstraße, doch
bereits mittags wird das Viertel zu einem wahren Boulevard.
Dann trifft man sich auf eine schnelle Wasserpfeife, auf einen
kleinen, viel zu starken Kaffee oder auf ein echtes FalafelSandwich. Das in keiner Art und Weise auch nur ansatzweise

mit Falafel von zu Hause in Europa zu vergleichen ist. Liegt es
an den Zutaten oder am Ort? Wahrscheinlich an beidem.
Von Hamra aus führt die steile Straße weiter nach Mar Mikhael. Das Viertel ist bereits vor Jahren zum geheimen Zentrum der armenischen Bewohner Beiruts geworden. Heute ist
es eine Art Mix aus hippen Cafés, die so auch in Berlin oder
Prag stehen könnten, und alten Traditionsbetrieben. Wenn
die Sonne langsam untergeht, Beirut in strahlendem Orange leuchtet und die Muezzine zum Gebet rufen, dann ist in
dem kleinen Eisladen Mitris an der Ecke am meisten los. Von
außen unscheinbar, verbirgt sich innen eine der besten Eiscremes der Welt. Abends naht hier das pulsierende Nachtleben. Es wird Englisch gesprochen. Das liegt an den vielen Expats, die hierherkommen, an den Studenten, die an der berühmten American University of Beirut studieren, und an den
vielen jungen Libanesen, die hier ihren Traum von der eigenen
Bar verwirklicht haben. Es sind jene Libanesen, die ihr Beirut
lieben und zumeist von Auslandsstudien wiedergekommen
sind, um in den von Schusslöchern gezeichneten Gebäuden
hippe Bars und Cafés zu eröffnen.
Draußen hupen die Autos wieder andauernd. Ein Abend, der
so sehr nach Beirut riecht und klingt, dass er in dieser Form
nur hier passieren kann. In einer Stadt, die so bunt, so anders
und so vielfältig ist, dass es sich kaum in Worte fassen lässt.
Beirut, Du wunderschöner, einzigartiger Mix aus Religionen,
Kulturen und Sprachen – Du bist viel mehr als nur das Paris
des Orients.

www.ayurvedicbreakfast.cz
INZERCE
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ZUZANA ZWIEBEL
text: Barbora Vojtová foto: Aghil Menon

Vydejte se na cestu za ájurvédou, za esencí a principy prastaré vědy o životě, která
je životním stylem mnoha lidí po celém světě. Poznejte, jak lze tradiční indický
medicínský systém, který čerpá z moudrosti starověkých indických léčebných tradic,
aplikovat do moderního života tak, aby se stal naší přirozenou součástí, která
harmonizuje rozbouřené tempo moderní doby.

Najděte si zastávku ve svém zběsilém životním tempu a dopřejte si
pravidelnou špetku inspirace v podobě několika řádků o ájurvédě
– vědě o životě, která dokáže léčit naše těla, mysl i duši. Třeba se
několik minut četby promění ve skutečnou osobní pouť – ať už vás
to zavede do Indie, na Srí Lanku či do Nepálu, kde možná zazní odpovědi na vaše otázky mnohem výrazněji než v běžném evropském
prostředí. Ájurvéda je symbolem osobního rozvoje, uměleckým vyjádřením zdravého životního stylu a uměním být sám sebou v rovnováze s okolním světem. Na webu ayurvedicbreakfast.cz vám
prostřednictvím článků pravidelně přinášíme „zdravotní dávku“
o tomto učení. Od září si tam můžete přečíst také autentické články
od Zuzany Zwiebel, od ženy, pro kterou se ájurvéda stala osudem.

ZUZANIN PŘÍBĚH
Zuzanu v roce 2007 zavedla práce v cestovním ruchu původně na
tři měsíce na Srí Lanku, kam přiletěla z Řecka, kde tehdy žila. Nakonec na Srí Lance zůstala tři roky. S kamarádem Petrem Horkým
tam začala natáčet tematické pořady a tvořit cestovatelské projekty. Do toho se rozhodla, že začne opět studovat. Osud ji převelel do
výměnného studentského programu do Indie, kde se věnovala studiu asijské kultury, geopolitiky a mezinárodních vztahů. „Nevybrala
jsem si Indii, Indie si vybrala mě,“ tvrdí Zuzana. Do toho se zejména
díky doktoru Georgi Easseyovi začala hlouběji zajímat o tradiční
ájurvédskou medicínu.
Rozhodla se propojit své dvě vášně – cestování a ájurvédu – v jedno, takže v roce 2013 založila cestovní kancelář Shakti Trails, která
se stala jedním z dvanácti nejinovativnějších start-upů v cestovním
ruchu pod Světovou organizací pro cestovní ruch UNWTO. V roce
2017 ji dokonce přizval ke spolupráci magazín Condé Nast Traveler India jako konzultantku pro ájurvédské resorty v Kérale a o rok
později byla oceněna prestižním magazínem Vogue India jako jedna z padesáti cizinců, kteří svými aktivitami dotvářejí obraz moderní Indie.

SPIRITUÁLNÍ BYZNYS
Zuzana dlouhodobě spolupracuje se slovenskou cestovní kanceláří SATUR, pro kterou připravuje cestovatelské balíčky a provází její
klienty. V rámci své Shakti Trails vytvořila informační a inspirativní
portál o ájurvédě Ayurveda Journals. Ten bude doplněn o Ayurvedic Trails, což bude rezervační systém, kde si potenciální klient

bude moci najít dle různých kritérií (jako je například způsob léčby,
destinace, ale například také dle čaker) nejvhodnější ájurvédský
resort. „V Indii je spiritualita největší byznys a je tam velmi tenká
hranice mezi turismem a autenticitou. I z toho důvodu jsem se rozhodla o tom začít psát a vytvořit transparentní rezervační systém,“
uvádí zakladatelka.
Zuzana propojuje cestování s léčením, Evropu s Asií, lidi se zájmem
o ájurvédskou nauku s ájurvédskými lékaři a odborníky na jógu
tak, aby našli takový ájurvédský resort, který pro ně bude ideální. Zuzana nespojuje pouze zajímavá místa na mapě, ale i osudy
lidí, se kterými se setkala na svých cestách. Její inspirativní zážitky,
o kterých na svém webu píše, vystihují tři klíčová slova: Spirit – o lidech, kteří dělají něco zajímavého, Story – neobyčejně obyčejné
příběhy, Style – umělecký rozměr života. „Všechno má v ájurvédě
svůj význam, každý detail je práce s energií. Například tanečnice
v Indii jsou oblečeny tak, aby každá část jejich oblečení a šperků
masírovala určitou čakru. Všechno je dokonale propojené,“ popisuje Zuzana.

POD LUPOU
„Jsem cestovatelkou časem a prostorem, která je narozena ve znamení Nakshatra Chitra dle védské astrologie a v místě, kde vyklíčily
kořeny stromů,“ usmívá se Zuzana. Mezi její srdcové záležitosti patří běh, bílá barva a káva. Nejoblíbenější knihou je Sto roků samoty
od Gabriela Garcíi Márqueze, nejraději poslouchá Singas Project,
Melanii De Biasio či Dmitrije Šostakoviče. Říká, že jí jsou umělecky
nejbližší díla od Maxe Ernsta, Salvadora Dalího či Alberta Giacomettiho. „Mým cestovatelským snem je strávit každý rok jeden měsíc v jiném městě. A mé motto? V.I.T.R.I.O.L.I.U.M. Visita Interiora
Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem Veram Medicinam
čili ve volném překladu Navštiv nitro země, očištěním najdeš kámen mudrců,“ vysvětluje alchymistickou formuli.

SMYSL ŽIVOTA
Co je podle vás smyslem života, ptám se Zuzany. „Jde o nekonečný proces. Vnímám to stejně jako hinduisté. Ti říkají, že se máme
zbavit strachu ze smrti, protože ta je jen přechodem do jiné formy.
Jde o nekonečnou cestu, která je procesem našeho učení,“ uzavírá
Zuzana Zwiebel, která tvrdí, že nevěří v minulé životy, protože je
o nich přesvědčená.

AYURVEDIC BREAKFAST – N&N 27

28 N&N – AYURVEDIC BREAKFAST

Machen Sie sich auf den Weg zur Ayurveda, zur Essenz und
zu den Prinzipien der uralten Wissenschaft vom Leben, die
zum Lifestyle vieler Menschen auf der ganzen Welt geworden
ist. Erfahren Sie, wie sich ein traditionelles indisches Medizinsystem, das aus der Weisheit indischer Heiltraditionen
schöpft, so im modernen Leben anwenden lässt, dass es zu
unserem natürlichen Bestandteil wird, der das stürmische
Tempo der modernen Zeit ins Gleichgewicht bringt.
Werfen Sie einen Anker im rasenden Tempo des Lebens und
gönnen Sie sich ein regelmäßiges Quäntchen Inspiration in
Form einiger Zeilen über Ayurveda – die Wissenschaft vom
Leben, die unseren Körper, den Geist und die Seele zu heilen
vermag. Vielleicht verwandeln sich wenige Minuten Lesen in
eine wahrhaftige persönliche Reise – egal, ob es Sie nach
Indien, Sri Lanka oder Nepal verschlägt, wo Antworten auf
Ihre Fragen möglicherweise viel klarer klingen als im normalen europäischen Umfeld. Ayurveda ist ein Symbol der
persönlichen Entwicklung, künstlerischer Ausdruck einer gesunden Lebensweise und der Kunst, mit sich selbst und der
umgebenden Welt im Gleichgewicht zu sein. Auf den Internetseiten ayurvedicbreakfast.cz möchten wir Ihnen in Form
von Artikeln eine „gesunde Portion“ dieser Lehre vermitteln.
Ab September finden Sie dort auch authentische Artikel von
Zuzana Zwiebel, einer Frau, für die Ayurveda zum Schicksal
geworden ist.

ZUZANAS GESCHICHTE
Zuzana kam durch ihre Arbeit in der Tourismusbranche
2007 ursprünglich für drei Monate nach Sri Lanka, und
zwar aus Griechenland, wo sie damals lebte. Schließlich ist
sie drei Jahre in Sri Lanka geblieben. Mit Petr Horký, einem
Freund, begann sie, thematische Sendungen zu drehen und
Reiseprojekte zu entwickeln. Dabei beschloss sie, wieder zu
studieren. Das Schicksal verschlug sie im Rahmen eines Studentenaustausches nach Indien, wo sie sich mit dem Studium der asiatischen Kultur, Geopolitik und internationalen
Beziehungen befasste. „Ich habe Indien nicht ausgewählt,
Indien hat mich ausgewählt“, behauptet Zuzana. Daneben
wuchs vor allem dank Doktor George Eassey ihr Interesse an
der traditionellen ayurvedischen Medizin.
Sie beschloss, ihre beiden Leidenschaften – Reisen und
Ayurveda – zu verbinden, und gründete 2013 das Reisebüro Shakti Trails, eines der 12 innovativsten Start-ups
der Weltorganisation für Tourismus UNWTO. 2017 wurde
sie sogar vom Magazin Condé Nast Traveller India zur Zusammenarbeit als Beraterin für ayurvedische Ressorts in
Kerala eingeladen, ein Jahr später erhielt sie eine Auszeichnung des renommierten Magazins Vogue India als eine von
50 AusländerInnen, die das Bild des modernen Indiens
durch ihre Aktivitäten mitprägen.

SPIRITUELLES BUSINESS
Zuzana kooperiert langfristig mit dem slowakischen Reisebüro SATUR, für das sie Reisepakete zusammenstellt und

Kunden begleitet. Im Rahmen ihres Shakti Trails schuf sie
das Informations- und Inspirationsportal über Ayurveda,
Ayurveda Journals. Dieses wird um Ayurvedic Trails ergänzt,
bei dem es sich um ein Reservierungssystem handelt, wo der
potenzielle Kunde nach unterschiedlichen Kriterien (wie beispielsweise Behandlungsweise, Zielort, aber auch nach Chakren) das für ihn bestgeeignete Ayurveda-Ressort ausfindig
machen kann. „In Indien ist Spiritualität das größte Geschäft
und die Grenze zwischen Tourismus und Authentizität sehr
dünn. Auch aus diesem Grund habe ich beschlossen, darüber zu schreiben und ein transparentes Reservierungssystem zu schaffen“, erläutert die Gründerin.
Zuzana verbindet Reisen mit Heilen, Europa mit Asien, Menschen mit Interesse an der ayurvedischen Lehre mit ayurvedischen Ärzten und Yoga-Spezialisten, damit sie das für
sie ideale Ayurveda-Ressort finden. Zuzana verbindet nicht
nur interessante Orte auf der Karte, sondern auch Schicksale von Menschen, die sie auf ihren Reisen getroffen hat.
Ihre inspirierenden Erlebnisse, über die sie auf ihrer Website
schreibt, lassen sich durch drei Schlüsselwörter charakterisieren: Spirit – über Menschen, die etwas Interessantes
machen, Story – außergewöhnlich gewöhnliche Geschichten,
Style – die künstlerische Dimension des Lebens. „In der Ayurveda hat alles seine Bedeutung, jedes Detail ist Arbeit mit
Energie. Tänzerinnen in Indien sind beispielsweise so gekleidet, dass jeder Teil ihrer Kleidung und ihres Schmucks ein
bestimmtes Chakra massiert. Alles ist perfekt miteinander
verknüpft“, beschreibt Zuzana.

UNTER DER LUPE
„Ich bin eine Reisende durch Zeit und Raum und nach der
vedischen Astrologie im Zeichen der Nakshatra Chitra an
einem Ort, wo die Wurzeln der Bäume sprossen, geboren“,
lächelt Zuzana. Zu ihren Herzensangelegenheiten gehören
Laufen, die Farbe Weiß und Kaffee. Ihr Lieblingsbuch ist
„Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez,
am liebsten hört sie Singas Project, Melanie De Biasio und
Dmitri Schostakowitsch. Sie sagt, dass ihr künstlerisch die
Werke von Max Ernst, Salvador Dalí und Alberto Giacometti
am Nächsten stehen. „Mein Reisetraum ist, jedes Jahr einen
Monat in einer anderen Stadt zu verbringen. Und mein Motto? V.I.T.R.I.O.L.I.U.M. Visita Interiora Terrae Rectificando
Invenies Occultum Lapidem Veram Medicinam, sinngemäß:
Betrachte, was im Inneren der Erde liegt: indem du es läuterst, wirst du einen zuvor verborgenen Stein erhalten (das
wahre Heilmittel)“, erläutert sie die alchemistische Formel.

DER SINN DES LEBENS
Ich frage Zuzana nach dem Sinn des Lebens. „Es geht um einen endlosen Prozess. Ich sehe das genauso wie die Hindus.
Sie sagen, man soll sich von der Angst vor dem Tod befreien,
weil dieser nur der Übergang in eine andere Form ist. Es geht
um einen nicht endenden Weg, der der Prozess unseres Lernens ist“, schließt Zuzana Zwiebel, die behauptet, nicht an
frühere Leben zu glauben, weil sie von ihnen überzeugt ist.
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ÁJURVÉDSKÉ KOŘENÍ
AYURVEDISCHE GEWÜRZE
text: Danuše Siering, Gaurav Sharma

Na každou nemoc vyrostla bylinka, říká staré přísloví. Ájurvéda zná hodně koření a bylinek,
které zlepšují naši imunitu a udržují psychicko-mentální rovnováhu. Ne však každý, kdo
už o těchto léčivech slyšel, má k jejich používání důvěru. Když se hlouběji ponoříme do
jednotlivých doporučení, zjistíme, že mnohé z léčivých účinků najdeme i v našich domácích
podmínkách. Podívejme se, jaké indické byliny a koření můžeme vyměnit za ty,
které jsou nám známé a blízké.
Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, besagt ein altes Sprichwort. Die Ayurveda
kennt viele Gewürze und Kräuter, die unser Immunsystem stärken und das psychisch-mentale
Gleichgewicht aufrechterhalten. Doch nicht jeder, der schon einmal von diesen Heilmitteln
gehört hat, vertraut ihrer Anwendung. Befasst man sich intensiver mit den einzelnen
Empfehlungen, stellt man fest, dass viele der heilenden Wirkungen auch einheimischen Pflanzen
zugesprochen werden. Wir möchten uns ansehen, welche indischen Kräuter und Gewürze durch
uns bekannte und vertraute ersetzt werden können.
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Amalaki – angrešt

Amalaki – Stachelbeere

Ovoce Amla je také nazýváno „matkou
medicíny“, protože obsahuje velké množství vitaminu C, minerálů, aminokyselin
a enzymů. Zároveň regeneruje a působí
preventivně proti všem stresovým onemocněním. Velmi podobné složení má
i angrešt, který s klidem můžeme jako
náhradu amalaki použít.

Die Amla-Frucht wird auch „Mutter der Medizin“
genannt, weil sie eine große Menge an Vitamin C,
Mineralien, Aminosäuren und Enzymen enthält.
Gleichzeitig wirkt sie regenerierend und beugt allen stressbedingten Erkrankungen vor. Eine sehr
ähnliche Zusammensetzung weist die Stachelbeere auf, die wir mit ruhigem Gewissen als AmalakiErsatz verwenden können.

Kurkuma – kopřiva

Kurkuma – Brennnessel

Ashwaganda –
kozlík lékařský

Ashwaganda – Echter
Baldrian

Brahmi – třezalka

Brahmi – Johanniskraut

Pippali – křen

Pippali – Meerrettich

Kurkumu buď milujete, nebo nemusíte.
Ten, kdo ji ale rád má, z jejích účinků
může jen profitovat. Kromě toho, že významně podporuje mozkové kognitivní
funkce, má vynikající protizánětlivé účinky; kurkuma je výborným antioxidantem
a čističem těla. Kdyby kopřiva nerostla
jako plevel všude, už dávno by si zasloužila označení superpotravina. Její očistné
účinky, obzvlášť při jarní kúře, prokrví
a okysličí náš organismus a zlepší krvetvorbu.

Co všechno už bylo (a ještě bude) napsáno o této téměř magické indické
třešni, která má nechat vzplanout oheň
u muže i ženy. Pravdou je, že zvyšuje
sílu a imunitu, uklidňuje nervy a působí
při nespavosti a depresi. Stejné účinky
však má i kozlík lékařský... s otazníkem
až na to afrodiziakum. Na druhé straně,
mít zklidněné nervy a k tomu sílu není
nikdy na škodu.

Brahmi je považován za nejlepší rostlinu v ájurvédě. Jídlo duchovních a mahárádžů, aby zklidnili svou mysl a mohli
probudit své mentální schopnosti a koncentraci. Třezalka je od nepaměti známá
jako léčivo pro lehké až středně těžké deprese. Ano, jen když zklidníme mysl, můžeme zvýšit svou koncentraci… V Evropě
ale pouze na lékařský předpis.

Pippali zlepšuje trávení a imunitní systém. Stejné účinky a také podobnou
chuť má křen, který se v léčitelství od
nepaměti používá k posilnění imunity při
nachlazení nebo k léčbě infekcí. Podporuje trávení, a navíc je zaručeným elixírem mládí.

Entweder man mag Kurkuma oder nicht. Aber
wer sie mag, kann von ihren Wirkungen nur profitieren. Neben einer signifikanten Unterstützung
kognitiver Hirnfunktionen hat sie ausgezeichnete
entzündungshemmende Eigenschaften. Kurkuma
ist ein hervorragendes Antioxidans und reinigt
den Körper. Würde die Brennnessel nicht überall
wie Unkraut wachsen, hätte sie längst die Bezeichnung „Superfood“ verdient. Ihre reinigende Wirkung, besonders bei einer Frühjahrskur, fördert
die Durchblutung und Sauerstoffversorgung in
unserem Körper und verbessert die Blutbildung.

Was wurde nicht schon (und wird noch) alles über
diese fast magische indische Kirsche geschrieben,
die bei Mann und Frau aphrodisierend wirken
soll? Wahr ist, dass sie Kraft verleiht und das Immunsystem stärkt, die Nerven beruhigt und bei
Schlaflosigkeit und Depressionen hilft. Die gleichen Wirkungen hat aber auch der Baldrian... mit
Fragezeichen als Aphrodisiakum. Andererseits ist
es nie schlecht, beruhigte Nerven und ausreichend
Energie zu haben.

Brahmi gilt als beste Pflanze in der ayurvedischen Medizin, Speise der Geistlichen und Maharadschas, um die Sinne zu beruhigen, mentale
Fähigkeiten und Konzentration zu wecken. Das
Johanniskraut ist seit Menschengedenken als Heilpflanze für leichte bis mittelschwere Depressionen
bekannt. Richtig: Nur wenn wir unseren Geist beruhigen, können wir unsere Konzentration verbessern... In Europa allerdings nur auf Rezept.

Pippali verbessert die Verdauung und das Immunsystem. Die gleichen Wirkungen und auch
einen ähnlichen Geschmack hat der Meerrettich,
der in der Heilkunde von jeher zur Stärkung der
Abwehrkräfte bei Erkältungen oder zur Behandlung von Infektionen verwendet wird. Er fördert
die Verdauung und ist außerdem ein garantiertes
Jugend-Elixier.

WORLD O F
EURO PEAN AY U R VEDA ®
AY URV E DA MAS S G ES C H NEI DERT FÜR DI E BEDÜRFNI S S E,
D I E L E B E N S WEI S E U ND D I E ZI V I LI S ATI ONS KRA NKHEI TEN
D E R WE ST L I C H EN WELT
Á JU R V ÉDA P Ř I Z P Ů S OBENÁ P OŽA DAV KŮM,
Ž I VOT NÍ MU S T Y LU A CI V I LI ZAČNÍ M CHO RO BÁ M
Z Á PAD NÍ H O S V ĚTA

INZERCE

H I N T E R T H I E R S E E 16 . 6335 TH IE RS E E . TIR O L . AUS TR IA . T +43 5376 5502
I N F O@SO N N H O F-AY U RV E DA.AT . WWW.S O N N H O F-AYUR V E DA.AT
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LIFEFOOD
text: Barbora Vojtová foto: archiv

ŽIJTE LIFEFOOD!
Využijte v e-shopu slevový kupon 15 % po zadání hesla BLACKSWAN2019.
Zdravé vánoční balíčky seženete na e-shopu.
Aktuální informace o akcích na Facebooku: lifefood.cz nebo sledujte Instagram: @lifefoodofficial.
Více na: www.lifefood.cz
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Přála by si, aby se hodnoty její firmy, postavené na vědomém životě, péči o planetu,
radosti a zdraví, dostaly prostřednictvím chutných a kvalitních produktů, které Lifefood
vyrábí v really raw kvalitě, k co největšímu množství lidí. „Jsme spíše organismus než
firma,“ uvádí zakladatelka Tereza Havrlandová, se kterou jsme se potkali.

Jaká klíčová myšlenka stojí za vznikem
Lifefoodu?
Od samého počátku jsem chtěla ukázat lidem, že jíst zdravě a přitom chutně je možné. Firmu jsem založila v roce 2006, kdy
většinová společnost byla přesvědčena, že
zdravé jídlo je něco, co nechutná dobře.
Už o pár let dříve jsem si ale na vlastní kůži
v Americe ověřila, že syrová strava neboli
raw food je nesmírně rozmanitá a lahodná. Nadchla mě a díky ní jsem změnila svůj
životní styl! Byla jsem přesvědčená o tom,
že když se lidé dozvědí, že lze jíst zdravě
a zároveň chutně, tak to všichni budou zaručeně chtít.
S tím tedy přišel podnikatelský záměr?
Ano, ale na začátku jsem spíš uvažovala
o otevření bistra či restaurace. To jsem ale
nakonec odložila, protože jsem tehdy chtěla ještě procestovat kus světa. Nakonec
jsem se – i na základě mé cestovatelské životní fáze – rozhodla, že bych mohla spíš
dovážet komodity ze zahraničí do Česka.
Tak jsem v roce 2006 začala importovat
například kakaové nepražené boby, mladý
ječmen z Nového Zélandu a mořské řasy
a s nimi jsem objížděla obchody. Ale zjistila
jsem, že z toho asi nebude žádný zásadní
byznys. Lidé sice z čerstvých surovin mohou udělat téměř veškeré „raw“ doma,
ale je to vlastně dost složité, a hlavně náročné na čas. Tak jsem si řekla, že začnu
vyrábět nějaký snack, něco hotového, co si
lidé budou moci jednoduše koupit a sníst.
Nejdříve jsem hledala někoho, kdo by mi
to v Česku vyrobil, ale nakonec jsem se do
toho pustila sama.
Čím jste začala?
Krémem Čokoládový sen, který tehdy tvořila sezamová pasta, kakaové boby a med.
Zkrátka taková zdravá Nutella. Hledala
jsem výrobní prostory a do toho jsme začali vyrábět také první sušené krekry, v roce
2008 jsme přidali vlastní raw čokoládu
a o rok později také tyčinky.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Jaké jsou podmínky vašich produktů?
Všechno je samozřejmě raw, bio, přirozeně
bez cukru, vegan, bez lepku a bez laktózy.
Také GMO free, paleo a ručně vyráběné.
V čem jsme ale nejspecifičtější, je fakt, že
naše produkty jsou takzvaně really raw.
Dnes je totiž na trhu spousta produktů
označených jako raw, ale ve skutečnosti
raw nejsou. Principem raw jsou totiž potra-

viny, které musí být zpracované maximálně do teploty 42–45°C, aby v nich zůstal
obsažen co nejvyšší obsah prospěšných
a výživových látek. Zkrátka co nejvíc z toho,
čím příroda surovinu obdařila. Nejde jen
o to, že finální produkt je vyráběn za těchto
podmínek, ale i všechny jeho komponenty.
Klasické konvenční suché plody se ale ve
většině případů zpracovávají cestou, která
není raw. Například na ořechy se používá
při louskání až 200 °C horká pára, sušené
ovoce se běžně suší při teplotách 60–80
stupňů. V rámci konvenční produkce prakticky raw suroviny skoro neexistují. V bio to
je možné, ale je třeba mít speciální dodavatele a speciální smlouvy s nimi, protože
standard není raw. A pak je to samozřejmě
i dražší.
Umí si česká společnost za kvalitu již zaplatit?
Určitě ano. V době, kdy jsme neměli žádnou zásadní konkurenci, si naše produkty lidé kupovali za téměř stejné ceny jako
dnes. Trh se nyní s příchodem konkurence
rozmělnil, objevila se spousta levnějších
značek, a pak to vypadá, že Češi kvalitu neocení. Problém spíš ale je, že ji neumějí rozpoznat a myslí si, že za nižší cenu dostávají
stejnou jakost. Bohužel tomu tak většinou
spíše není.
Díky vám se v Česku začalo mluvit a jíst
raw, je to tak?
Dá se říct, že jsme to byli my, kdo přišel na
scénu s raw dobrotami, tedy se zcela novou
kategorií. A to nejen v tuzemsku, ale i v Evropě. Dnes exportujeme kromě toho také
do arabských zemí, hlavně SAE, Saudská
Arábie a Katar. Začínáme vyvážet také do
Honkongu, Japonska, Číny a na Tchaj-wan.
Co je nyní trendem?
Jednak superfoods, takže máme přímo
řadu, do které přidáváme vždy něco nad
rámec, jako například zelený ječmen, guaranu či açaí. Ale hlavně nám nyní nejvíce
fungují proteinové tyčinky. Z nich je nejpopulárnější malinová, oříšková a s lesním
ovocem.
Jaké jsou vaše TOP 3 nejpoptávanější
produkty?
Čokoládová a kokosová tyčinka. Ty mají
první místo vlastně na všech našich trzích.
Třetí v řadě je brazilská, ale ta je hodně daleko za nimi.

Jaké jsou rozdíly mezi trhem v Německu
a v Česku?
Vidím to asi nejvíc ve vztahu k bio. Ve specializovaných obchodech se zdravou výživou
se v Česku nabízejí produkty, které v biokvalitě nejsou. To v Německu neexistuje. Řada
spotřebitelů si myslí, že označení natural je
podobné jako bio, a sáhne tedy logicky po
tom, co je levnější, což je ve většině případů právě natural, ale to je ve skutečnosti
něco úplně jiného. V Německu nic takového
není. Tuzemský obchodník by zkrátka měl
být zodpovědnější ve vztahu k bio, potažmo
ke svým zákazníkům, a ve specializovaných
obchodech kvalitu natural vůbec nenabízet.
Tak je zkrátka prakticky to samé, co koupíte
v supermarketech jako konvenční potravinu.
V čem je vaše konkurenční výhoda?
Máme za sebou příběh, za kterým stojí
lidé, kteří raw skutečně žijí. Ostatní firmy
na trhu to mají většinou pouze jako svůj
byznys projekt. Vnímám nás zároveň jako
inovátora, který přináší novinky na trh. Navíc máme díky nekompromisním kritériím
zaměřeným na maximální kvalitu našich
produktů nesrovnatelně vyšší nutriční benefit pro lidské tělo.
Jaké jsou další plány Lifefoodu?
Měli bychom vstoupit do českých a německých řetězců. Doba si to žádá. Specializované prodejny se vytrácejí. Možná i z toho
důvodu, že supermarkety začínají čím dál
tím víc nabízet zdravé bio produkty, tedy
i raw. A malé obchody tomu nepomáhají, když nabízejí konvenční zboží, které je
v supermarketech stejně levnější. Pro lidi
je mnohem pohodlnější nakoupit vše na
jednom místě. Dlouhá léta jsme se tomu
bránili, abychom drobné obchody podpořili, ale doba se posunula natolik, že je spíš
sebelikvidační v řetězcích nebýt.
Je možné žít nyní v Česku raw?
Co se týče dostupnosti surovin a produktů,
tak ano. Alespoň ve městech, otázkou je,
zda to lze ustát fyzicky. Jsem přesvědčena,
že nutným základem zdravé stravy má být
zejména velké množství zeleniny a ovoce.
Naše produkty jsou ale spíše snacky, které
by měly být doplňkem jídelníčku. A logicky
v zimním období je jednak dostupnost kvalitní zeleniny i ovoce výrazně slabší, a jednak je v zimě pro spoustu lidí studené jídlo
dost problém, i pro mě. Proto přes zimu
raději volím strategický ústup.
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Sie wünscht sich, dass die Werte ihrer Firma, welche auf einem
bewussten Leben, der Sorge um unseren Planeten sowie auf
Freude und Gesundheit basieren, über leckere und hochwertige
Produkte, die Lifefood in really raw Qualität herstellt, zu so
vielen Menschen wie möglich gelangen. „Wir sehen uns eher als
Organismus denn als Firma“, wie die Firmengründerin Tereza
Havrlandová, mit welcher wir uns treffen, sagt.

Welche Leitidee steht hinter der Gründung
des Unternehmens Lifefood?
Seit Anbeginn bestand meine Intention darin,
den Menschen zu zeigen, dass man sich mit
leckeren Gerichten und Lebensmitteln gesund
ernähren kann. Das Unternehmen habe ich
im Jahr 2006 gegründet, wo in der Gesellschaft
überwiegend die Überzeugung bestand, dass
gesundes Essen nicht schmeckt. Bereits einige Jahre vorher konnte ich mich in Amerika
selbst davon überzeugen, dass Raw Food bzw.
Rohkost gesund, äußerst abwechslungsreich
und lecker ist. Ich war davon begeistert und
habe dadurch meine Lebensweise verändert.
Ich war überzeugt davon, dass, wenn die Menschen erfahren, dass man gesund und gleichzeitig lecker essen kann, alle garantiert davon
begeistert sein werden.

Wodurch zeichnen sich Ihre Produkte aus?
Alles ist selbstverständlich roh, bio, natürlich,
zuckerfrei, vegan sowie gluten- und laktosefrei. Auch frei von GVO, nach den Regeln der
Paleo-Ernährung sowie manuell hergestellt.
Was jedoch am charakteristischsten für uns
ist, dass unsere Produkte sog. really raw
sind. Heute gibt es auf dem Markt nämlich
viele Produkte, wie als roh bezeichnet werden, jedoch in Wirklichkeit nicht roh sind.
Beim Roh-Prinzip handelt es sich nämlich um
Lebensmittel, welche bis zu einer Temperatur
von maximal 42 bis 45 °C verarbeitet werden
dürfen, damit so viel Nähr- und förderliche
Stoffe wie möglich darin erhalten bleiben.
Kurz gesagt – das meiste von dem, was die
Natur dem Rohstoff beschert hat. Es geht
vor allem darum, dass nicht nur das finale
Produkt, sondern auch alle Produktkomponenten unter diesen Bedingungen hergestellt
werden. Die Verarbeitung der klassischen
konventionellen Trockenfrüchte erfolgt jedoch meistens über ein Verfahren, das nicht
roh ist. So wird beispielsweise zum Knacken
von Nüssen bis zu 200 °C heißer Dampf
verwendet, getrocknetes Obst wird üblicherweise bei Temperaturen von 60 bis 80 Grad
getrocknet. Im Rahmen der konventionellen
Produktion gibt es praktisch fast keine rohen
Rohstoffe. Bei BIO ist dies möglich, jedoch
sind hierfür Speziallieferanten erforderlich,
mit denen Spezialverträge abzuschließen
sind, da die standardmäßige Lieferung nicht
roh ist. Das Ganze ist dann natürlich auch
teurer.

Sie waren der Auslöser dafür, dass man in
Tschechien begonnen hat, über Raw Food
zu reden und es zu essen. Stimmt das?
Man kann sagen, dass wir es waren, die Rohlebensmittel – also eine absolut neue Kategorie – nach Tschechien gebracht haben. Und
dies nicht nur im Inland, sondern auch europaweit. Heute exportieren wir u. a. auch in
die arabischen Länder – hauptsächlich in die
Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi
Arabien und Katar. Aber wir beginnen auch
mit dem Export nach Hongkong, Japan, China
und nach Taiwan.
Was ist der aktuelle Trend?
Superfoods – wir haben eine eigene Reihe, wo
wir immer etwas Zusätzliches anbieten, wie beispielsweise grüne Gerste, Guarana bzw. Acai.
Am besten laufen derzeit jedoch Pro-teinriegel.
Hiervon sind der Himbeerriegel, der Nussriegel
sowie der Waldfruchtriegel am populärsten.
Was sind Ihre Top 3 unter den beliebtesten
Produkten?
Der Schoko- und der Kokosriegel. Diese befinden sich eigentlich auf all unseren Märkten
auf Platz eins. Auf Platz 3 – jedoch sehr weit
abgeschlagen hinter Nummer 1 und 2 – ist der
brasilianische Riegel zu finden.
Welche Unterschiede bestehen zwischen
dem deutschen und dem tschechischen
Markt?
Den größten Unterschied sehe ich bezüglich
„Bio“. In Spezialgeschäften/Reformhäusern
werden in Tschechien Produkte angeboten, die
nicht über Bioqualität verfügen. Dies gibt es in
Deutschland nicht. Viele Verbraucher sind der
Meinung, dass die Kennzeichnung „natural“
analog der Kennzeichnung „Bio“ ist, und kaufen somit logischerweise das, was billiger ist.
Dies ist in den meisten Fällen eben „natural“
– also in Wirklichkeit etwas völlig anderes. In
Deutschland gibt es so etwas nicht. Die tschechischen Händler sollten kurz gesagt verantwortungsvoller mit Bio-Produkten umgehen
bzw. sich verantwortungsvoller gegenüber

KOMERČNÍ PREZENTACE

Dies war also die Basis für Ihr unternehmerisches Vorhaben?
Ja, zu Beginn habe ich jedoch eher in Betracht
gezogen, ein Bistro bzw. Restaurant zu eröffnen. Davon bin ich jedoch letzten Endes wieder abgekommen, da ich noch etwas durch
die Welt reisen wollte. Letztendlich habe ich
– auch aufgrund meiner Reise-Lebensphase
– beschlossen, dass ich eher Waren aus dem
Ausland nach Tschechien exportieren könnte.
So habe ich 2006 damit begonnen, Waren wie
beispielsweise ungeröstete Kakaobohnen, junge Gerste aus Neuseeland und Meeresalgen zu
importieren sowie mit diesen Waren Handel zu
betreiben. Ich habe dann jedoch festgestellt,
dass sich hieraus kein generelles Business entwickeln lässt. Die Menschen können aus den
frischen Zutaten und Rohstoffen zu Hause
fast alles „raw“ zubereiten, aber dies ist sehr
schwierig und vor allem sehr zeitaufwendig.
Deswegen habe ich mir gedacht, ich beginne
mit der Herstellung eines Snacks – von etwas
Fertigem – was die Menschen einfach nur zu
kaufen und zu essen brauchen. Zuerst war ich
auf der Suche nach jemandem, der mir diese
Produkte in Tschechien herstellen kann, habe
jedoch letztendlich beschlossen, sie selbst
herzustellen.

Was war Ihr erstes selbst gefertigtes
Produkt?
Eine ausgezeichnete Schokoladencreme, welche seinerzeit aus Sesampaste, Kakaobohnen
und Honig bestand. Kurz gesagt – so eine Art
gesundes Nutella. Ich habe mich nach Produktionsräumen umgesehen, in denen wir
dann auch die ersten getrockneten Cracker
hergestellt haben. Im Jahr 2008 ist dann eigene Rohschokolade hinzugekommen, und ein
Jahr später auch Riegel.

seinen Kunden verhalten und die Qualität „natural“ in Spezialgeschäften überhaupt nicht
anbieten. Dies ist unterm Strich gesagt praktisch das Gleiche, was man in Supermärkten
als konventionelle Lebensmittel kauft.
Worin besteht Ihr Vorteil gegenüber der
Konkurrenz?
Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen und
Entwicklung wird „raw“ in unserem Unternehmen tatsächlich gelebt. Bei den anderen auf
dem Markt vertretenen Firmen handelt es sich
meistens nur um ihr Geschäftsprojekt. Ich
sehe uns auch als Innovator, der Neuheiten
auf den Markt bringt. Aufgrund der kompromisslosen Kriterien bezüglich höchster Produktqualität haben unsere Erzeugnisse einen
unvergleichlich höheren Nährwert für den
menschlichen Körper.
Wie sehen die weiteren Pläne bei Lifefood
aus?
Wir möchten unsere Produkte in tschechischen und deutschen Handelsketten verkaufen. Die Zeit arbeitet für uns. Die Spezialgeschäfte verschwinden. Vielleicht auch
deswegen, weil die Supermärkte immer mehr
gesunde Bio-Produkte – also auch Rohpro-

dukte – anbieten. Und kleine Geschäfte haben
nichts davon, wenn sie konventionelle Lebensmittel und Ware anbieten, die in Supermärkten sowieso billiger ist. Für die Kunden ist es
viel bequemer, alles an einem Ort einzukaufen. Viele Jahre haben wir uns dagegen gewehrt, um kleine Geschäfte zu unterstützen.
Aber im Lauf der Zeit hat sich dies so stark
verändert, dass es äußerst fatal wäre, nicht in
Handelsketten vertreten zu sein.
Kann man heute in Tschechien „raw“
leben?
In Bezug auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen,
Zutaten und Produkten, ja. Zumindest in den
Städten. Die Frage ist, ob man das körperlich
aushält. Ich bin überzeugt davon, dass vor
allem sehr viel Obst und Gemüse die notwendige Grundlage für eine gesunde Ernährung
bilden sollte. Bei unseren Produkten handelt
es sich jedoch eher um Snacks, die eine Ergänzung des Speiseplans darstellen sollten. Und
logischerweise gibt es im Winter einerseits
viel weniger hochwertiges Obst und Gemüse,
andererseits stellt kaltes Essen für viele Menschen – auch für mich – im Winter ein Problem
dar. Aus diesem Grund entscheide ich mich im
Winter lieber für einen strategischen Rückzug.

LEBEN SIE LIFEFOOD!
Bei Eingabe des Codes
BLACKSWAN2019
erhalten Sie in unserem
Onlineshop 15 % Rabatt!
Aktuelle Informationen über Aktionen
auf Facebook: lifefood.de oder
Instagram: @lifefoodofficial.
Mehr unter: www.lifefood.de
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HOTEL KAŠPERK
Máte chuť vydat se někam, kde se na chvíli zastavíte, ponoříte
do atmosféry všeobjímající přírody a užijete si exkluzivní služby
spojené s relaxací, gastronomií, wellness a zábavou? Udělejte
si čas sami pro sebe a pro své blízké a navštivte místo, které obdrželo ocenění Czech Hotel Awards 2019. Hotel Kašperk leží nedaleko Národního parku Šumava, takže se vám otevírá spousta
možností k výletům do pohádkového kraje. Zvolte si ubytovací
balíček, ve kterém jsou zahrnuty tematické služby, a užijte si
s partnerem nebo celou rodinou atraktivity cestovního ruchu,
které čtyřhvězdičkový hotel s romantickým okolím poskytuje.
Součástí komplexu je relax&aqua zóna s plaveckým bazénem,
odkud je krásný pohled na kostel svaté Markéty a horu Zhůří,
jednu z šumavských dominant opředenou mnoha legendami.
Právě po kostelíčku je pojmenována hotelová restaurace v secesním designu, který odkazuje na typicky šumavský styl první
republiky a vídeňskou architektonickou školu. Šéfkuchař připravuje moderní českou kuchyni v kombinaci s mezinárodní,
přičemž využívá výhradně čerstvé suroviny, které ladí v duchu
ročního období. Hotel nabízí také skvělé zázemí pro firemní
akce. Ať už chcete uspořádat konferenci, školení, seminář či
teambuilding, budete mít k dispozici multifunkční prostor se
všemi náležitostmi moderních technologií. V případě, že budete
mít chuť si se svými kolegy zasportovat, je vám k dispozici krytá
multifunkční sportovní hala ve městě Kašperské Hory. Více na:
www.hotelkasperk.cz

Sie suchen ein Ziel zum Verweilen, eingebettet in schöne Natur, wo Sie
ein exklusiver Service mit Entspannung, Gastronomie, Wellness und Unterhaltung erwartet? Nehmen Sie für sich und Ihre Lieben eine Auszeit
und besuchen Sie einen Ort, der mit dem Czech Hotel Award 2019 ausgezeichnet wurde! Das Hotel Kašperk liegt in der Nähe vom Nationalpark Böhmerwald, so dass sich zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in eine
märchenhafte Landschaft eröffnen. Sie können ein Übernachtungspaket
wählen, das thematische Dienstleistungen beinhaltet, und mit Ihrem
Partner oder der ganzen Familie umfassende touristischen Aktivitäten
genießen, mit denen das 4-Sterne-Hotel und die romantische Umgebung
aufwarten. Der Hotelkomplex verfügt über einen Relax&Aqua-Bereich
mit Schwimmbad, von wo aus sich ein schöner Ausblick auf die Kirche
der hl. Margareta und den Berg Zhůří, eine legendenumwobene Dominante des Böhmerwaldes, bietet. Nach der Kirche ist das Hotelrestaurant
im Jugendstil-Design benannt, das sich an den typischen Böhmerwaldstil
in den Zeiten der Ersten Republik und die Wiener Architekturschule anlehnt. Unser Chefkoch bereitet Gerichte der modernen böhmischen in
Kombination mit internationaler Küche zu, wobei er nur frische Zutaten
nutzt und auf die jeweilige Jahreszeit abstimmt. Das Hotel offeriert außerdem ausgezeichnete Räumlichkeiten für Firmenveranstaltungen wie
Konferenzen, Schulungen, Seminare oder Teambuilding, wofür ein mit
sämtlichen modernen Technologien ausgestatteter Multifunktionsraum
zur Verfügung steht. Sollten Sie und Ihre KollegInnen Lust auf Sport haben, können Sie die Mehrsporthalle in Kašperské Hory nutzen. Weitere
Informationen: www.hotelkasperk.cz

SOUTĚŽ

WETTBEWERB

Vyhrajte v hotelu Kašperk třídenní pobyt pro dvě
osoby s polopenzí!

Gewinnen Sie einen 3-Tage-Aufenthalt im Hotel Kašperk für zwei
Personen mit Halbpension!

Soutěžte na: novinynovinky.cz/clanky/soutez-6

Mehr unter: novinynovinky.cz/clanky/soutez-6
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Gourmet
Výběr kulinárních zážitků
Auswahl aus kulinarischen Erlebnissen
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MYŠÁK

„Za každou dobrou
cukrařinou stojí kvalitní
surovina a lidský faktor,“
tvrdí Lukáš Pohl, který
prý nevěří něčemu,
co vypadá uniformně
a evokuje strojovou
práci. Je zastáncem té
ruční. Každá surovina
musí projít péčí lidí, které
to baví. I na tom stojí
úspěch znovuzrozené
cukrárny Myšák.

Šéfkuchař a šéfcukrář v jednom Lukáš žil několik let v Americe, odkud si přivezl neocenitelné zkušenosti, ale také nesmírnou pokoru,
která z něj navzdory velkému úspěchu vyzařuje. Jaký je vlastně takový nejspecifičtější čili
signature zákusek Myšáka? Prý tak trochu
každý. S každým si sehraný tým v otevřené
kuchyni nějak hraje, přičemž respektuje jeho
původní recepturu. Vždy k ní ale přidají něco
navíc, osobitého či popírajícího standardní
uvažování. Celkově se v Myšákovi snaží používat méně cukru a do korpusů méně mouky. „Dnešní trh si to žádá, navzdory tomu, že
je za tím pravděpodobně opět byznys. Jsem
postižený Amerikou, která mě naučila jej hledat opravdu za vším. Evropa je v tomto ohledu mnohem lidštější,“ uvádí Lukáš a dodává,

že trendům vycházejí vstříc jen okrajově,
například tím, že vyrábějí bezlepkový harlekýn. Dlouhodobě má v cukrárně největší
úspěch větrník. Novinkami jsou prodloužené servírované snídaně a výroba vlastních
čokoládových dobrot. Legendární dodavatel
čokolády Valrhona jim dokonce udělil roční
exkluzivitu na Illanku z Peru. Nezapomeňte
si do Myšáka dojít pro štědrovečerní dort –
můžete vybírat mezi čokoládovým Macharovým dortem s karamelovo-čokoládovým
krémem a kakaovým korpusem a dortem na
motivy biskupského chlebíčku, který v sobě
snoubí sušené ovoce, čokoládu a fascinující
pomerančové tóny. Myšák je zkrátka místo,
kde vám nemůže být jinak než sladce. Více
na: mysak.ambi.cz

„Entscheidend für gute Confiserie sind hochwertige Zutaten und der menschliche Faktor“, behauptet Lukáš Pohl, der angeblich misstrauisch
ist, wenn etwas uniform aussieht und maschinelle Verarbeitung evoziert. Er ist ein Verfechter
der Handarbeit. Jede Zutat muss die Sorgfalt von
Menschen erfahren, denen es Spaß macht. Auch
darauf gründet sich der Erfolg der wiedergeborenen Konditorei Myšák.
Lukáš Pohl – Chefkoch und Chefkonditor in einem – lebte mehrere Jahre in Amerika, von wo er
unschätzbare Erfahrungen, aber auch immense
Demut mitbrachte, die er trotz des großen Erfolgs
ausstrahlt. Was macht eigentlich ein solches spezielles sog. Signature-Törtchen von Myšák aus?
Angeblich jedes etwas. An jedem experimentiert
das eingespielte Team in der offenen Küche ein
wenig herum, wobei es seine ursprüngliche Rezeptur respektiert. Es wird aber immer auch etwas
dazugegeben, etwas Individuelles oder die Norm
Negierendes. Insgesamt ist man bei Myšák bemüht, weniger Zucker und für den Korpus weniger

Mehl zu verwenden. „Der heutige Markt verlangt
das, obwohl es möglicherweise auch hier nur ums
Geschäft geht. Das habe ich aus Amerika, das
mich lehrte, wirklich hinter allem ein Geschäft zu
sehen. Europa ist in dieser Hinsicht viel humaner“,
meint Lukáš und fügt hinzu, dass man Trends
nur am Rande aufgreife, indem man beispielsweise die Harlekýn-Torte ohne Gluten anbietet.
Langfristig am erfolgreichsten ist der Windbeutel.
Neuheiten sind das verlängerte Frühstück und die
Herstellung eigener Schokoladen-Leckereien. Der
legendäre Schokoladenlieferant Valrhona räumte
ihm sogar einen einjährigen Exklusivvertrag für
Illanka-Schokolade aus Peru ein. Vergessen Sie
nicht, eine Heiligabendtorte bei Myšák zu holen!
Zur Wahl stehen Machar-Schokotorte mit Karamell-Schoko-Creme und Kakaokorpus und eine
Torte nach Motiven des Bischofsbrots, die getrocknete Früchte, Schokolade und faszinierende Orangentöne in sich vereint. Kurzum, Myšák ist ein Ort,
wo man sich einfach süß fühlen kann. Weitere
Informationen: mysak.ambi.cz
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BENJAMIN
Pouhý rok na kulinární scéně stačil pražské restauraci Benjamin, aby se – ač zatím bez hvězdy
– zapsala do michelinského průvodce. Zážitkový koncept pro pouhých deset lidí stojí na
lokálnosti, sezonnosti, kvalitních surovinách, ale také na dokonalém technologickém postupu.
Exkluzivita ve smyslu limitovaného počtu hostů, otevírací doby
a přesně daných časů přitahuje každého foodlovera jako včelu
na med. Navíc když je podnik ověnčen zápisem v prestižním
výběru nejlepších restaurací světa. Benjamin dostal status The
Michelin Plate, což je doporučení hodnotících komisařů a také
ve většině případů do budoucna předzvěst dalšího postupu na
škále michelinských ocenění.
Tým se navíc na podzim rozrostl o rodáka z anglického Bristolu Gavina Lewise, který má četné zkušenosti z exkluzivních restaurací v Anglii i v Norsku. Po boku šéfkuchaře Radka Jakubce
a executive chefa a majitele v jednom Štěpána Návrata vytváří
před zraky hostů pokrmy vycházející ze starých českých regionálních receptů oblečených v moderním a netradičním kabátku. Prostoru, kde se vše odehrává, dominuje zakulacený stůl
ve tvaru podkovy určený pouze pro deset lidí. Atraktivní degustační menu spárované s víny si lze užít od středy do soboty ve
dvou večerních cyklech. Začíná se welcome drinkem z jalovce,
který následují tři degustační snacky a tři větší pokrmy.
Unikátní servis, smyslný prostor, nové kontakty navázané během večera, možnost samostatné rezervace celé restaurace,
intimita, food styling, a hlavně mistrně technicky připravené
pokrmy stojí rozhodně za návštěvu. Nejen proto, že to tvrdí
michelinští komisaři. Více na: benjamin14.cz

Ein einziges Jahr in der kulinarischen Szene reichte dem Prager Restaurant Benjamin,
um – wenngleich noch ohne Stern – einen Eintrag im Michelin-Guide zu bekommen.
Das Erlebniskonzept für nur zehn Personen beruht auf Regionalität, Saisonbezug,
hochwertigen Zutaten, aber auch einem perfekten technologischen Prozess.
Exklusivität im Sinne einer limitierten Anzahl von Gästen, der Öffnungszeit und genau
vorgegebenen Zeiten locken jeden „Food-Lover“ wie Honig die Biene. Noch dazu, wenn
sich das Lokal eines Eintrags in der renommierten Auswahl der besten Restaurants
der Welt rühmen kann. Das Benjamin erhielt den Status „The Michelin Plate“, wobei
es sich um eine Empfehlung der Bewertungskommission handelt und in den meisten
Fällen für die Zukunft eine Vorstufe des weiteren Aufstiegs in der Michelin-Skala ist.
Neu im Team ist seit Herbst ein Landsmann aus dem englischen Bristol – Gavin Lewis,
der über zahlreiche Erfahrungen aus exklusiven Restaurants in England und Norwegen verfügt. Seite an Seite mit Chefkoch Radek Jakubec und Štěpán Návrat als Executive Chef und Inhaber in einem bereitet er vor den Augen der Gäste Speisen aus alten
böhmischen Regionalrezepten im modernen und innovativen Gewand zu. Den Raum,
in dem sich alles abspielt, dominiert ein Tisch in Hufeisenform für nur zehn Personen.
Das attraktive Degustationsmenü mit darauf abgestimmten Weinen kann von Mittwoch bis Samstag in zwei abendlichen Zyklen genossen werden. Das Ganze startet
mit einem Welcome-Drink aus Wacholder, gefolgt von drei Degustations-Snacks und
drei größeren Gerichten.
Einzigartiger Service, sinnliche Räumlichkeiten, neue Bekanntschaften, die Möglichkeit der Reservierung des gesamten Restaurants, Intimität, Food Styling und
vor allem technisch meisterhaft zubereitete Gerichte sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Nicht nur, weil es die Michelin-Kommissare behaupten. Weitere Informationen: benjamin14.cz
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KAMPA PARK
Večeřeli v něm Julia Roberts, Johnny Depp či Bono z U2. Malostranský Kampa Park za dobu
své existence zažil mnohé, nicméně nikdy nepolevil z původního konceptu, který mu před
pětadvaceti lety vtiskl jeho zakladatel, norský restauratér Nils Jegens.
Ten na podzimu roku 1994 přišel do Prahy s myšlenkou vybudovat v pohádkovém městě odpovídající kulinární zázemí.
A podařilo se! Dnes patří malostranský Kampa Park k jedněm
z nejvyhlášenějších restaurací v metropoli. Nils vsadil již tehdy
na nadčasové hodnoty, kterými byly unikátní prostor ostrovní
Kampy s magickým výhledem na Karlův most a designový interiér
s noblesní atmosférou. To vše korunoval špičkovou gastronomií.
Hozená karta byla trumfovým esem, za které dodnes sbírá vysoké
body jak u lokálního obecenstva, tak u hvězd světového formátu.
Navzdory tomu, že má Kampa Park pověst skandinávské restaurace zaměřené na ryby a špičkové plody moře, nejúspěšnějším
pokrmem je v něm již od počátku pepřový steak. Druhou stálicí
na fine-diningovém menu je halibut a třetí příčku si neotřesitelně
drží lahodné mušle sv. Jakuba. Mezi dezerty kraluje dnes již legendární jahodové cappuccino. Vzhledem ke kulatinám Kampa Parku
se celý letošní rok nese ve znamení velkolepých oslav v podobě
mnoha zajímavých akcí a kulinárních překvapení. Vyhlášený šéfkuchař Marek Raditsch připravil například luxusní degustační večeři snoubenou s víny z předních evropských vinařství, nové zimní menu a řadu dalších nečekaných novinek. Adventní čas je navíc
jako stvořený pro excelentní gastronomii sváteční povahy, kterou
rozhodně v Kampa Parku zažijete. Více na: kampagroup.com

Hier dinierten bereits Julia Roberts, Johnny Depp und Bono von U2. Das Kampa
Park auf der Prager Kleinseite hat während seines Bestehens viel erlebt, aber immer an seinem ursprünglichen Konzept festgehalten, welches ihm vor 25 Jahren
durch seinen Gründer, den norwegischen Gastronomen Nils Jegens, aufgeprägt
wurde. Dieser kam im Herbst 1994 mit der Idee nach Prag, in der märchenhaften
Stadt ein angemessenes kulinarisches Umfeld zu schaffen. Und das ist ihm auch
gelungen! Heute gehört das Kampa Park auf der Kleinseite zu den renommiertesten Restaurants der tschechischen Metropole. Nils setzte schon damals auf zeitlose Werte, wie das einzigartige Ambiente der Kampa-Insel mit dem magischen
Blick auf die Karlsbrücke und ein stilvolles Interieur mit elegantem Erscheinungsbild. Dies alles krönte er mit erstklassiger Gastronomie. Mit diesem Trumpf punktet er bis heute sowohl beim lokalen Publikum als auch bei Stars von Weltformat.
Obwohl das Kampa Park den Ruf eines skandinavischen Restaurants mit Orientierung auf Fisch und meisterlich zubereitete Meeresfrüchte hat, ist sein erfolgreichstes Gericht von Anfang an das Pfeffersteak. Der zweite Dauer-Hit des
Fine-Dining-Menüs ist Heilbutt, und den dritten Platz behaupten unangefochten
die delikaten Jakobsmuscheln. Bei den Desserts ist Erdbeer-Cappuccino heute bereits legendär. Weil das Kampa Park einen runden Geburtstag feiert, steht dieses
Jahr ganz im Zeichen großartiger Feierlichkeiten in Gestalt zahlreicher interessanter Veranstaltungen und kulinarischer Überraschungen. Der bekannte Chefkoch
Marek Raditsch hat beispielsweise ein exklusives Degustations-Dinner verbunden
mit Weinen von führenden europäischen Winzern, ein neues Winter-Menü und einige weitere überraschender Neuheiten zusammengestellt. Die Adventszeit eignet
sich außerdem wie keine andere für exzellente Festtagsgastronomie, die man im
Kampa Park garantiert erlebt. Weitere Informationen: kampagroup.com
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KOCHU KARU
RESTAURANT
Před sedmi lety otevřela v Berlíně kuchyně, která by
možná v jiném německém městě vyvolala několik
otazníků. Ne tak v Berlíně, který přivítal první záchvěvy
korejské vlny s otevřenou náručí. Je to partnerství
korejské zpěvačky a španělského kuchaře, které této
směsi dodává šťávu? Nebo je to fantazie obou, která
dává vzniknout španělsko-korejské kuchyni?
„Oba jsme v restauraci takoví, jako jsme
v normálním životě. Je to právě naše autentičnost, která sem lidi láká,“ říká Bini, spolumajitelka restaurace. „Naše jídla vznikají
jako plody transkulturního ducha. Je to velmi
časově náročný a pracný proces. Poznat obě
kultury, čerpat z kvalitních produktů berlínského regionu a připravovat z nich jídla, která hosté bez velkého vysvětlování přijímají

jako samozřejmost – to je ten rozdíl oproti
krátkodeché, povrchní crossover kuchyni.“
V každém případě Kochu Karu milují nejen
Berlíňané, ale také Michelinský průvodce,
který restauraci udělil ocenění Bib Gourmand za kvalitní a dobré jídlo.
„Za toto vyznamenání jsme velmi vděční.
Lidé, kteří se orientují podle Bib Gourmand,
většinou chtějí ochutnat nové chutě a jsou

jim otevření a přitom dbají na kvalitu surovin. A s takovými hosty nás to opravdu baví.“
A kam směřují další plány?
„Vylepšit vinný lístek, respektive hledat
vhodná vína ke korejskému koření. Dál
zkoumat korejskou kuchyni buddhistických
klášterů a vydat vlastní kuchařku.“

Vor sieben Jahren eröffnete in Berlin eine Küche, die vielleicht in einer anderen deutschen
Stadt ein paar Fragezeichen hervorrufen würde. Nicht so in Berlin, der die ersten Ausläufer
der Korea-Welle mit offenen Armen begrüsst
hatte. Ist es die Partnerschaft einer koreanischen Sängerin und eines spanischen Kochs,
die die Mischung spannend macht? Oder ist
es die Fantasie der beiden für eine spanischkoreanische Küche?
„Wir stehen beide im Restaurant so, wie wir
wirklich im Leben sind. Unsere Authentizität
ist es, was die Leute anzieht,“ erzählt Bini, die
Mitinhaberin des Restaurants. „Unsere Ge-

richte werden mit dem transkulturellen Geist
entwickelt. Es ist ein sehr zeitaufwendiger und
arbeitsintensiver Prozess. Beide Kulturen kennenzulernen, sie mit hochwertigen Produkten
aus der Berliner Region zu verbinden und daraus Zubereitungen zu entwickeln, die bei den
Gästen als Selbstverständlichkeit ohne große
Erklärungen angenommen wird – das ist der
Unterschied zu einer kurzlebigen, oberflächlichen CCrossover-Küche.“
Auf jeden Fall lieben nicht nur die Berliner die
Kochu Karu, sondern auch der Michelin-Guide,
der dem Restaurant den „Bib Gourmand“ für
preiswertes und gutes Essen verliehen hat.

„Ja, wir sind sehr dankbar für dieser Auszeichnung. Die Leute, die sich am Bib Gourmand
orientieren, sind meist auf neue Geschmäcker
neugierig, sie sind offen und achten dabei
auf die Qualität der Zutaten. Und mit solchen
Gästen haben wir wirklich sehr viel Spaß.“
Und in welche Richtung gehen die weiteren Pläne?
„Die Erweiterung der Weinkarte bzw. die
Suche nach passenden Weinen für koreanische Gewürze. Die koreanische buddhistische
Klosterküche weiter studieren und ein eigenes
Kochbuch herausgeben.“

Více informací na adrese: kochukaru.de

Mehr unter: kochukaru.de
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Eat! Berlin 2020
text: Danuše Siering foto: archiv

Od 20. 2. do 1. 3. 2020 zažije hlavní město kulinářský
ohňostroj: Během jedenácti dnů festivalu eat! berlin se
v rámci 72 různých akcí a téměř na stejném počtu různých
míst u sporáku vystřídá více než sto kuchařů. Dohromady
byli tito kuchaři vyznamenáni 55 michelinskými hvězdami.
Vedle nejlepších kuchařů z hlavního města,
mezi nimiž nechybí Tim Raue, Sebastian
Frank, Marco Müller a Hendrik Otto, přivítá
eat! berlin 2020 mnoho výjimečných hostů z celého Německa: Christian Bau, Franz
Berlin, Mario Kotaska, Boris Rommel, Alexander Huber, Alexander Herrmann – to
jsou jen některé z mnoha příkladů. Trochu
dále to budou mít kuchaři z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Francie, Španělska, Švédska
a Černé Hory. Svými velmi nákladnými
uměleckými inscenacemi večeří je proslulý
Roberto Cortez. Přiletí z Los Angeles, aby
vykouzlil nezapomenutelný večer pro pouhých čtrnáct lidí. Velmi daleko to bude mít
také Jeong Kwan z Jižní Koreje. Tato chrámová kuchařka se proslavila vlastním dílem
seriálu Chef’s Table na kanálu Netflix.

V rámci festivalu eat! berlin se nebude vařit jen u sporáku v restauraci, ale také na
exkluzivních a neobvyklých místech, jako
například v berlínské červené radnici, v letohrádku Wrangelschlösschen, v divadle
Schlossparktheater, v porcelánce, na švýcarském velvyslanectví, v bývalé přepážkové hale, v divadelním stanu, v muzeu špionáže, vysoko nad střechami, u řeky Sprévy
a na ní nebo v kině.
Vína, která se budou podávat, nezůstanou
v žádném případě ve stínu jídel: to nejlepší
ze svých sklepů představí více než padesát
vinařů (mnoho z nich z Německého svazu
výrobců přívlastkových a jakostních vín).
Více na: www.eat-berlin.de

Vom 20.2. bis zum 1.3.2020 erlebt die Hauptstadt ein kulinarisches Feuerwerk. An elf eat!
berlin Festivaltagen werden bei 72 Veranstaltungen an fast ebenso vielen Orten weit
über 100 Köchinnen und Köche am Herd
stehen. Insgesamt sind diese mit 55 MichelinSternen ausgezeichnet.
Neben den besten Köchen der Hauptstadt, darunter Tim Raue, Sebastian Frank, Marco Müller und Hendrik Otto, hat eat! berlin 2020 viele
herausragende Gäste aus Deutschland: Christian Bau, Franz Berlin, Mario Kotaska, Boris
Rommel, Alexander Huber, Alexander Herrmann, um nur einige zu nennen. Eine etwas
weitere Anreise haben Gastköche aus Österreich, Italien und der Schweiz, Frankreich,
Spanien, Schweden und Montenegro. Bekannt
durch sehr aufwendige Art-Dinner-Inszenierungen wurde Roberto Cortez. Er fliegt von Los
Angeles ein, um für nur 14 Personen einen unvergesslichen Abend zu zaubern. Jeong Kwan
aus Südkorea hat es auch sehr weit. Bekannt
wurde die Tempelköchin durch eine eigene
Folge der Netflix-Serie „Chef’s Table“.
Gekocht wird bei eat! berlin nicht nur am
Restaurantherd, sondern auch an exklusiven und ungewöhnlichen Orten wie dem roten Rathaus, dem Wrangelschlösschen, dem
Schlossparktheater, einer Porzellanmanufaktur, der Schweizerischen Botschaft, in einer
ehemaligen Schalterhalle, im Theaterzelt, im
Spionagemuseum, hoch über den Dächern, an
und auf der Spree und im Kino.
Auch die Weine, die ausgeschenkt werden, stehen keinesfalls im Schatten der Speisen: Über
50 Winzer (viele von VDP-Weingüter) präsentieren uns das Beste aus ihren Kellern.
Mehr unter: www.eat-berlin.de
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GRAND RESTAURANT
FESTIVAL 2020
text: Barbora Vojtová foto: archiv

Sharing, no-waste, super food, ale také hmyz, kuchařky našich babiček, méně mouky
a cukru, bylinky a koření z vlastní zahrádky. To vše je možné pokládat za trendy současného
kulinárního světa, který bude pravděpodobně ještě více nabírat na obrátkách. A přesně
v tomto duchu se ponese další ročník Grand Restaurant Festivalu. Akce pro všechny
milovníky kvalitního jídla a pití proběhne v již tradičním termínu od 15. ledna do 29. února.
XI. ročník gastronomického svátku oslavuje
magický rok 2020 tématem sci-fi v kuchyni
aneb jídlo budoucnosti. Právě k roku 2020
se často odkazovalo ve sci-fi literatuře jako
ke vzdálené budoucnosti. My v ní ale už
žijeme! Co chutná dnešní mladé generaci?
Nakládáme šetrně se surovinami a potravinovými zdroji? Co asi budou jíst naše děti?
Myslíme při tom všem na naši planetu?
Takovými otázkami se zabývá akce, která
zároveň podpoří projekt UNICEF zaměřený
na terapeutickou výživu pro děti, které kvůli

podvýživě a tíživým životním podmínkám
nemohou přijímat normální stravu.
Grand Restaurant Festival 2020 bude patřit devadesáti restauracím po celé České
republice a jejich návštěvníkům, kteří si
zakoupí festivalové degustace či některou
z originálních extra nabídek, jako například
školu suši, omlazovací pobytové balíčky,
komentované gastronomické procházky či
tematické brunche.
Jídlo už dávno není jen o tom, aby dobře
vypadalo na talíři. Každá surovina má za

sebou svůj příběh a tím, jak se k ní chováme, také svoji budoucnost. V kuchyni
i u stolů se přemýšlí o souvislostech a dopadech na zdraví, na ekosystém, na Zemi.
Ochutnejte menu v nejlepších a nejzajímavějších restauracích v naší zemi, které
v tomto duchu přemýšlejí. Unikátní gastronomický dárek si můžete za redukovanou
festivalovou cenu koupit již od 2. prosince!

Sharing, No Waste, Superfood, aber auch Insekten, Omas Kochkünste, weniger Mehl und
Zucker, Kräuter und Gewürze aus dem eigenen Garten. Das alles ist als Trend der heutigen kulinarischen Welt zu beobachten, der
wahrscheinlich weiter an Fahrt aufnehmen
wird. Und genau unter diesem Motto steht der
nächste Jahrgang des Grand Restaurant Festivals – einer Veranstaltung für alle Liebhaber
von gutem Essen und Trinken, die traditionell
vom 15. Januar bis 29. Februar in Tschechien
stattfindet.
Der XI. Jahrgang des Gastronomiefestes begeht das magische Jahr 2020 mit dem Thema „Sci-Fi in der Küche“ bzw. „Essen der Zukunft“. Gerade auf das Jahr 2020 wurde in der
Science-Fiction-Literatur oft als entfernte Zu-

kunft Bezug genommen. Aber wir erleben es!
Was schmeckt der heutigen jungen Generation? Gehen wir sparsam mit Nahrungsmitteln
und Nahrungsquellen um? Was werden unsere Kinder einmal essen? Denken wir bei all
dem an unseren Planeten? Mit solchen Fragen
befasst sich eine Veranstaltung, die gleichzeitig ein UNICEF-Projekt mit Ausrichtung auf
therapeutische Ernährung für Kinder unterstützt, die aufgrund von Unterernährung und
erschwerten Lebensumständen keine normale Nahrung aufnehmen können.
Das Grand Restaurant Festival 2020 wird
90 Restaurants in der gesamten Tschechischen Republik und ihren Besuchern gehören,
die eine Festival-Degustation oder eines der
originellen Extra-Angebote wie beispielsweise

Sushi, Verjüngungskur-Pakete, kommentierte
gastronomische Führungen oder einen Themen-Brunch erwerben.
Beim Essen geht es schon lange nicht nur darum, dass es gut auf dem Teller aussieht. Jede
Zutat hat ihre eigene Geschichte und so, wie
wir uns ihr gegenüber verhalten, auch ihre Zukunft. In der Küche und am Tisch wird über Zusammenhänge und Auswirkungen auf Gesundheit, Ökosystem und die Erde nachgedacht.
Probieren Sie ein Menü in den interessantesten
Restaurants unseres Landes, die so denken!
Dieses einzigartige gastronomische Geschenk
kann bereits ab 2. Dezember zum reduzierten
Festivalpreis gekauft werden!

Více na: maureruv-vyber.cz/festival

Mehr unter: maureruv-vyber.cz/festival

Naši hrdinové
Lidé, kteří zvedají energii společnosti nahoru

Unsere Helden
Menschen, die die Energie der Gesellschaft anheben
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Cestou kytarového
virtuosa
připravily: Karin Zadrick a Kateřina Černá
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V roce 1945 ho přivezli jako miminko
do Prahy na tanku sovětští vojáci, jeho
matku, důstojnici Rudé armády, odveleli
bez možnosti návratu na Ukrajinu.
Vychovali ho a adoptovali čeští manželé
Rakovi. Štěpán Rak pak vyrůstal od roku
1946 v rodinném domě v Radotíně.
S láskou a vřelými pocity vzpomíná na
své dětství, které označuje za nádherné.

Tak začíná cesta a příběh světového kytarového virtuosa,
hudebního skladatele a pedagoga Štěpána Raka, který hrál
a koncertoval po celém světě. Říká, že: „Není správné ani
špatné cesty… je jenom cesta, vše ostatní je bloudění. A ty jsi
po cestě přišel, tak jdi po ní dál, neustále hledej nový obzor
a za ním další a další cestu…“
Tvorba Štěpána Raka je v kytarovém prostředí naprosto
nezastupitelná. Je svérázná a má svůj charakter. Nejenom
u nás, ale i v zahraničí je naprosto ojedinělá. Vymyká se tvorbě dalších běžných skladatelů současnosti.
Mimo koncertování také vyučuje na Hudební akademii
múzických umění v Praze. Jeho velkým koníčkem je astrologie a velmi rád fotografuje. Absolvoval studium hry na kytaru a studium skladby na pražské konzervatoři pod vedením Štěpána Urbana a Zdeňka Hůly. Na studia navázal na
Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce
1982 zakládá obor kytara na HAMU. V roce 2000 je pak jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary
v České republice. Již téměř třicet let velmi úzce spolupracuje
s Alfrédem Strejčkem. Společně jsou držiteli ceny UNESCO
za melodram nesoucí název Vivat Comenius. Toto dílo se těší
veliké oblibě, o čemž svědčí množství navštívených zemí
a kontinentů, ve kterých s tímto pořadem společně vystoupili. Celý pořad je v českém znění, ale pro veliký zájem ze strany interpretů o rozšíření Komenského myšlenek takřka do
celého světa byly vytvořeny také verze v němčině, angličtině,
španělštině, italštině, ale i v latinském jazyce. Mají spolu za
sebou třiadvacet celovečerních programů. Mimo jiné právě
koncerty dotýkající se odkazu Komenského, Husa, Karla IV.,
ale také Tomáše Bati nebo Jaroslava Foglara, projekt Hovory
s TGM a další. Na konci našeho setkání nostalgicky zavzpomíná. „Je zajímavé, co všechno si člověk pamatuje z těch třiasedmdesáti let. Kolik z toho všeho si pamatuje přesně. Místa,
zážitky, okamžiky štěstí, velké průšvihy. Kolik mi zůstalo věrných přátel, kdo tím sítem prošel a kdo zůstal. Nejvíc je zdraví. Jak psychické, tak fyzické. Každý den děkuju. Za všechno.
Že mám poblíž lidi, kteří mě milují, a já je. To nejvíc, co můžu
mít a přát si, je Tady a Teď. A čím víc je to Tady a Teď obyčejnější a normálnější, tím je to cennější. Jsem vděčný za to, že
si můžu uvědomovat vzácnost všednosti. S pokorou si uvědomit, co všechno se může stát během jedné sekundy, kdy
se váš život může naprosto změnit, může se obrátit vzhůru
nohama, můžete vše ztratit. A proto milujte svůj život, milujte každou jeho vteřinu a minutu a nehodnoťte, co je lepší
nebo horší. Stále se učte, hledejte nové obzory a kdykoli se
něco skončí, začněte znovu…“

Auf den Wegen eines Gitarrenvirtuosen
1945 brachten ihn sowjetische Soldaten auf einem Panzer als Baby nach
Prag, Seine Mutter wurde von Offizieren der Roten Armee ohne Möglichkeit der Rückkehr in die Ukraine abbefohlen. Das tschechische Ehepaar
Rak adoptierte und erzog ihn. Štěpán Rak wuchs ab 1946 in einem Haus
in Prag-Radotín auf. Mit Liebe und innigen Gefühlen erinnert er sich an
seine Kindheit, die er als wunderschön bezeichnet.
So beginnen Weg und Geschichte des berühmten Gitarrenvirtuosen,
Komponisten und Pädagogen Štěpán Rak, der auf der ganzen Welt gespielt und konzertiert hat. Er sagt: „Es gibt keinen richtigen oder falschen
Weg... es gibt nur den Weg... alles andere ist Umherirren. Und du bist
auf dem Weg hierhergekommen, dann geh ihn weiter... suche unablässig
einen neuen Horizont und dahinter weitere und weitere Wege...“
Das Schaffen von Štěpán Rak ist in der Welt der Gitarrenmusik unverwechselbar. Es ist originell und hat einen eigenen Charakter. Nicht nur
bei uns, sondern auch im Ausland ist es einzigartig. Es entzieht sich dem
Schaffen anderer vertrauter Komponisten der Gegenwart.
Neben Konzerten unterrichtet er an der Prager Musikakademie. Sein
großes Hobby ist Astrologie, und er fotografiert sehr gern. Er absolvierte
ein Studium in Gitarrenspiel und Komposition am Prager Konservatorium unter der Leitung von Štěpán Urban und Zdeněk Hůla. Das Studium setzte er an der Fakultät für Musikwissenschaft der Akademie für
musische Künste in Prag fort. 1982 gründete er an der Musikakademie
das Fach Gitarre. 2000 wurde er zum historisch ersten Hochschulprofessor für Gitarrenspiel in der Tschechischen Republik ernannt. Seit fast
30 Jahren kooperiert er sehr eng mit Alfréd Strejček. Gemeinsam sind

sie UNESCO-Preisträger für ein Melodram mit der Bezeichnung „Vivat
Comenius“. Dieses Werk erfreut sich großer Beliebtheit, was die Vielzahl
an besuchten Ländern und Kontinenten belegt, in denen sie zusammen
aufgetreten sind. Das Programm ist in tschechischer Sprache, angesichts
des großen Interesses seitens Interpreten an einer Verbreitung der Ideen
von Comenius wurden auch Versionen in deutscher, englischer, spanischer, italienischer, aber auch lateinischer Sprache verfasst. Zusammen
haben sie 23 abendfüllende Aufführungen hinter sich, unter anderem
Konzerte, die das Vermächtnis von Comenius, Jan Hus, Karl IV., aber
auch Tomáš Baťa oder Jaroslav Foglar aufgreifen, das Projekt „Gespräche mit TGM“ und andere.
Am Ende unseres Treffens erinnert er sich voller Nostalgie: „Interessant,
woran man sich aus 73 Jahren alles erinnert. Wie viel von alledem genau
im Gedächtnis geblieben ist. Orte, Erlebnisse, Glücksmomente, Blamagen. Wie viele treue Freunde geblieben sind, wer durch das Sieb fiel und
wer geblieben ist. Das wichtigste ist Gesundheit, psychisch und physisch.
Ich bedanke mich jeden Tag. Für alles. Dass ich Menschen um mich habe,
die mich lieben, und ich sie. Das Größte, was ich mir wünschen kann, ist
das Hier und Jetzt. Und je gewöhnlicher und normaler das Hier und Jetzt
ist, desto wertvoller ist es. Ich bin dankbar dafür, mir der Kostbarkeit der
Alltäglichkeit bewusst zu sein. Sich mit Demut zu vergegenwärtigen, was
alles binnen einer Sekunde geschehen kann, dass sich das Leben völlig
ändern, auf den Kopf gestellt werden und man alles verlieren kann.
Deshalb soll man sein Leben lieben, jede Sekunde und Minute, und nicht
urteilen, was besser oder schlechter ist. Ständig lernen, neue Horizonte
suchen und immer, wenn etwas beendet wird, neu anfangen...“
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Návrat Devětsilu
text: Tereza Vacková foto: archiv GHMP

Česká výtvarná avantgarda se po více než třiceti letech dočkala nového celistvého
pojetí a podrobného výstavního projektu.

Umělecký svaz Devětsil, jehož vůdčími osobnostmi byli Karel Teige, Vítězslav Nezval a Jaroslav Seifert, vznikl v Praze v roce 1920. K jeho
první a zároveň poslední ucelené výstavě však
došlo až dlouho po jeho skončení, konkrétně
v roce 1986. Aktuální výstavní projekt Galerie
hlavního města Prahy je proto velkým návratem
do prvorepublikového Československa, který
přináší řadu nových poznatků a kontextů. Díky
tomu se na uměleckou tvorbu Devětsilu budeme moci podívat jinou optikou.
Celou výstavou prostupuje hlavní tendence této
umělecké skupiny, tedy odklon od tradičního
pojetí autonomního výtvarného díla, což teoreticky označil Karel Teige jako „ars una“. Jedná se
o sjednocení různých uměleckých forem, které
se doplňují a vytvářejí jakési souhrnné umění.
Ve výstavě proto nechybí architektonické a scénografické modely, filmy, typografie, časopisy
nebo fotografie. Z klasičtějších uměleckých
technik jsou zastoupeny hlavně ty kombinované, například koláže nebo fotomontáže.
Toto intermediální pojetí celého projektu si klade za cíl co nejlépe a nejautentičtěji představit
poetiku Devětsilu a také mediální důležitost
a propojenost evropských avantgardních časopisů. Díky tomuto přístupu byl zároveň možný
vznik obsáhlé devětsilské publikace, která je
mimo jiné vzpomínkou na jednoho z autorů
předchozí výstavy Františka Šmejkala, od jehož
úmrtí uplynulo právě třicet let. Výstavu můžete v domě U Kamenného zvonu navštívit od
11. prosince do 29. března 2020.

Devětsil
11. 12. 2019 – 29. 3. 2020

Více na / Mehr unter: ghmp.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE

Josef Šíma, Krajina s trojúhelníkem (Krajina s obeliskem), 1930, tempera, plátno,
149 x 99 cm, GHMP
Josef Šíma, Landschaft mit Dreieck, 1930, Tempera, Leinwand, 149 x 99 cm, GHMP

Kurátorka: Alena Pomajzlová
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Út–ne 10–20 hodin
Di-So 10-20 Uhr
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Karel Teige, Pozdrav z cesty, 1923, koláž, papír,
33,1 x 23,5 cm, GHMP
Karel Teige, Reisegrüße, 1923, Collage, Papier,
33,1 x 23,5 cm, GHMP

Vítězslav Nezval, Abeceda, 1926, Muzeum umění Olomouc
Vítězslav Nezval, Alphabet, 1926, Kunstmuseum Olomouc

RÜCKKEHR DES
KÜNSTLERVERBANDS
DEVĚTSIL

Bedřich Feuerstein, Scénický návrh ke hře K. Čapka R.U.R., 1921, GHMP
Bedřich Feuerstein, Bühnenentwurf für Karel Čapeks R.U.R., 1921, GHMP

Der Künstlerverband Devětsil, geleitet von Karel
Teige, Vítezslav Nezval und Jaroslav Seifert, wurde 1920 in Prag gegründet. Die erste und gleichzeitig letzte umfassende Ausstellung hat jedoch
erst lange nach Auflösung des Verbands stattgefunden – im Jahr 1986. Aus diesem Grund ist
das aktuelle Ausstellungsprojekt der Galerie der
Hauptstadt Prag (GHMP) eine Zeitreise in die Erste
Tschechoslowakische Republik, welche mit vielen
neuen Erkenntnissen und Kontexten verbunden
ist. In der gesamten Ausstellung ist die Haupttendenz dieser Künstlergruppe zu erkennen –die Abkehr vom traditionellen Verständnis des autonomen Bildwerks und der Übergang zur „ars una“,
um mit Karel Teige zu sprechen. Es handelt sich
um die Vereinigung von verschiedenen künstlerischen Formen, welche sich gegenseitig ergänzen
und somit eine Art „Sammelkunst“ bilden. Das
intermediale Konzept des Projekts möchte die
Poesie von Devětsil möglichst authentisch darstellen und auch die Verbindungen mit den europäischen Avantgarde-Zeitschriften hervorheben.
Die Ausstellung kann vom 11. Dezember 2019 bis
29. März 2020 im Haus U Kamenného zvonu besichtigt werden.

Františka o Josefíně
Jedná se o velice jemnou, něžnou, citlivou,
empatickou a emociálně inteligentní bytost,
která má jedinečné oko a pohled na svět, ve
kterém ji těší dělat lidi veselé a spokojené,
věnovat se tomu, co ji baví, a milovat svého
muže a rodinu. Jako… co víc si přát, ne?

Josefína o Františce
Františka je pro mě moc krásná, citlivá… má
překrásné výtvarné vidění, obrovský talent.
Je cílevědomá, ví, co chce, a dělá vše pro to,
aby se to stalo. Není ovlivnitelná. Je velice
empatická.
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Harddecore
text: Kateřina Černá foto: Karin Zadrick

Josefína vede galerii Harddecore a navrhuje dvakrát do roka fashion kolekci.
S Františkou, která je začínající filmařka a fotografka, působí jako sestry,
jejich vztah je plný inspirace a vzájemné podpory.

Když jsem dělala s návrhářkou a galeristkou Josefínou
Bakošovou před lety první rozhovor, nenapadlo mne,
že budu za čas spolupracovat s její dcerou na originálních videích a projektech, což byla nejlepší příležitost
vyzpovídat je obě naráz…
Jaké to je, mít maminku/dceru umělkyni?
Josefína: Je to krásný pocit, tím spíš, že Františka dělá
jiný obor než já, sama si to objevila, našla se v tom.
Máme podobné vidění, cítění a názory na věci. Pro mě
je to velice inspirativní. Můžeme si o všem povídat, rozumíme si. Je to vlastně už parťák, což je úžasný.
Františka: Upřímně krásné. Mám s rodiči velmi kamarádský vztah, ať se jedná o cokoli. Povídat si s lidmi,
kteří mě neuvěřitelně inspirují, obohacují všemi směry
a mají podobný pohled na svět, je paráda.
Pracujete na něčem společně?
Josefína: Ano! Poprosila jsem Františku, aby mi pravidelně dělala takové krásné a pocitové fotky z galerie.
Jak prostoru, tak produktů. Je to skvělý! Vlastně se moc
těším, až mi Františka natočí své první fashion video
o mé kolekci.
Františka: Hrozně dlouho mám velké téma na celovečerní film inspirovaný určitými věcmi v naší rodině, tudíž až někdy budu mít znalosti a prostředky potřebné
k natočení, doufám ve společné konzultace a popíjení
čaje nad scénářem. Mamce bych ráda udělala fashion
video, s kterým bych byla opravdu spokojená. V galerii
Harddecore každý měsíc fotím produktové fotky, občas i na akcích, které jsou s ní spojené.
V čem jedna druhou dokážete nejvíce podpořit?
Františka: Máma mě podporuje ve všem, pokud se
nejedná o úplně hloupý nápad.
Josefína: My jsme si umělecky i povahově velmi podobné. Dokážeme se nádherně podpořit jak v úspěchu
a radosti, tak když je jedné z nás velmi smutno a máme
plačtivé dny, obě to prožíváme stejně intenzivně a pak
se dokážeme moc hezky odsmutnit a podpořit.

Co pro vás znamená Harddecore?
Josefína: Harddecore je pro mě splněný sen. Tedy jeden ze snů. Je to prostor, po kterém jsem vždy toužila. Momentálně máme v galerii úžasný a kreativní tým
lidí, kteří ji tvoří a krásně se o ni starají, a mě to o to víc
všechno zase baví.
Františka: Místo, kde se cítím hezky a mám to tam
ráda.
Na čem momentálně pracujete?
Josefína: Právě jsem představila novou kolekci Symbióza, takže mám chvilinku klid. Zároveň přemýšlíme, že
uděláme update galerie, půjde o interiérové i koncepční změny. Na to se velmi těším! Scházím se nad ilustracemi knihy pro děti a připravujeme nové projekty pro
naši značku Ester a Josefina.
Františka: Abych se dokopala k přípravě na vysokou,
kam se chci hlásit příští podzim.
Čím se navzájem dokážete inspirovat?
Josefína: Vším! Názory myšlenkami, činy. Naposledy
byla Františka měsíc v Americe a mě velmi inspirovala
vyprávěním o všem, co tam zažila.Taky si často posíláme fotky, které nás baví a líbí se nám oběma barevně
i kompozičně.
Františka: Vším. Doslova. Film je médium, které dokáže pojmout všechno, a to se mi na tom líbí.
Máte nějaký společný sen?
Františka: Stále se inspirovat, mít se stejně rády, jezdit
surfovat na Havaj a nebýt nafoukané.
Josefína: Ano! Natočit film a natočit fashion video!
Čeho si jedna na druhé ceníte?
Františka: Cením si nejvíce neskutečného štěstí, že tu
někdo takový pro mě je. Neskutečně.
Josefína: Já určitě toho, že má Františka svůj vlastní
názor a taky že ví, co chce dělat, a jde si za svým snem.
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Harddecore
text: Kateřina Černá foto: Karin Zadrick

Josefína leitet die Galerie Harddecore und entwirft zweimal pro Jahr eine
Modekollektion. Mit Františka, einer angehenden Filmemacherin und Fotografin,
wirken sie wie Schwestern, und ihr Verhältnis ist geprägt von Inspiration und
gegenseitiger Unterstützung.
Als ich vor Jahren das erste Mal mit der Designerin und Galeristin Josefína Bakošová sprach, kam ich nicht auf die Idee,
dass ich später mit ihrer Tochter an originellen Videos und
Projekten zusammenarbeiten könnte, was die beste Möglichkeit war, gleich beide auf einmal zu befragen...
Wie ist das, wenn die Mutter/Tochter Künstlerin ist?
Josefína: Das ist ein schönes Gefühl, umso mehr, weil
Františka auf einem anderen Gebiet tätig ist als ich. Sie hat
es selbst entdeckt und sich darin gefunden. Wir haben ähnliche Sichtweisen, Empfindungen und Meinungen zu Dingen.
Für mich ist das sehr inspirativ. Wir können über alles reden,
verstehen uns. Sie ist im Grunde schon eine Gefährtin, was
fabelhaft ist.
Františka: Ehrlich gesagt, schön. Ich habe zu meinen Eltern
ein freundschaftliches Verhältnis, egal, worum es geht. Mit
Menschen zu reden, die mich unglaublich inspirieren, in jeder
Hinsicht bereichern und eine ähnliche Weltsicht haben, ist toll.
Arbeitet ihr an etwas zusammen?
Josefína: Ja! Ich habe Františka gebeten, mir regelmäßig so
schöne und gefühlvolle Fotos von der Galerie zu machen. Sowohl vom Raum als auch von den Produkten. Das ist super!
Eigentlich freue ich mich schon sehr, wenn mir Františka ihr
erstes Fashion-Video über meine Kollektion dreht.
Františka: Ich trage schon sehr lange ein großes Thema für
einen Film im Kopf, der durch bestimmte Dinge in unserer
Familie inspiriert ist. Wenn ich einmal das Wissen und die
erforderlichen Mittel zum Drehen habe, hoffe ich, dass wir
uns konsultieren und beim Teetrinken das Drehbuch schreiben. Für Mutter würde ich gern ein Fashion-Video machen,
das mich wirklich zufriedenstellt. In der Galerie Harddecore
mache ich jeden Monat Produktfotos, manchmal auch auf
damit verbundenen Veranstaltungen.
Worin könnt ihr euch meisten unterstützen?
Františka: Mutter hilft mir bei allem, wenn es sich nicht gerade um total dumme Ideen handelt.
Josefína: Künstlerisch und charakterlich sind wir einander
sehr ähnlich. Wir können uns wunderbar unterstützten, bei
Erfolgen und erfreulichen Dingen, aber auch dann, wenn eine
von uns traurig oder ihr zum Heulen zumute ist. Wir erleben
das beide gleich intensiv und können uns gegenseitig sehr
schön trösten und aufmuntern.

Was bedeutet Harddecore für euch?
Josefína: Harddecore ist für mich ein erfüllter Traum. Also
einer der Träume. Es ist ein Raum, nach dem ich mich immer gesehnt habe. Momentan haben wir ein fabelhaftes
und kreatives Team, das sich schön um die Galerie kümmert und gestaltet. Und mir macht das alles wieder umso
mehr Spaß.
Františka: Ein Ort, an dem ich mich wohlfühle und den ich
mag.
Woran arbeitet ihr gerade?
Josefína: Ich habe gerade die neue Kollektion „Symbiose“
präsentiert, so dass ich für eine kleine Weile Ruhe habe.
Gleichzeitig überlege ich, dass wir ein Update der Galerie machen könnten, es geht ums Interieur und konzeptuelle Änderungen. Darauf freue ich mich sehr! Ich kümmere mich um
die Illustrationen eines Kinderbuchs, und wir bereiten neue
Projekte für „Ester und Josefina“ vor.
Františka: Endlich mit der Vorbereitung auf die Hochschule anzufangen. Im nächsten Herbst möchte ich mich
einschreiben.
Womit inspiriert ihr euch gegenseitig?
Josefína: Mit allem! Meinungen, Ideen, Taten. Letztens war
Františka für einen Monat in Amerika und inspirierte mich
sehr durch ihre Erzählungen darüber, was sie dort alles
erlebt hat. Wir schicken uns auch oft Fotos, die uns Spaß
machen und beiden farblich und von der Komposition her
gefallen.
Františka: Mit allem. Buchstäblich. Der Film ist ein Medium,
das alles zu erfassen vermag. Das gefällt mir daran.
Habt ihr einen gemeinsamen Traum?
Františka: Uns ständig zu inspirieren, einander genauso zu
mögen, auf Hawaii zu surfen und nicht eingebildet zu sein.
Josefína: Ja!! Einen Film und ein Fashion-Video drehen :))
Was schätzt ihr aneinander?
Františka: Am meisten schätzte ich das unglaubliche Glück,
dass es so jemanden für mich gibt. Unbeschreiblich.
Josefína: Ich auf jeden Fall, dass Františka ihre eigene Meinung hat, und auch, dass sie weiß, was sie machen will, und
ihren Traum verfolgt.
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Josefína über Františka
Františka ist für mich sehr schön... sensibel... sie
hat eine wunderschöne künstlerische Sicht, riesiges
Talent. Sie ist zielbewusst, weiß, was sie will, und
tut alles dafür, es zu verwirklichen. Sie ist nicht
beeinflussbar. Sie ist sehr empathisch.

Františka über Josefína
Ein sehr feines, zärtliches, sensibles, empathisches
und emotional intelligentes Wesen, das einen
einzigartigen Blick und Sicht auf die Welt hat,
in der ihr Freude bereitet, andere fröhlich und
zufrieden zu machen, sich mit dem zu befassen,
was ihr Spaß macht, und ihren Mann und die
Familie zu lieben. Was will man mehr?

CORINNA REICH

„Between Love and Loss“
text: Martina Bárta foto: Michaela Džurná, Lenka Hatašová

CORINNA REICH
Koncerty v Berlíně / Konzerte in Berlin:
7. 12. 2019 Corinna Reich Quintet, Greve Studios Berlin-Zehlendorf
20. 12. 2019 Corinna Reich Quintet, Jazz Club B-Flat, Berlin-Mitte
www.corinnareich.com
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Jazzová zpěvačka, pianistka a skladatelka se narodila v Berlíně jako dcera Češky
a Němce. Vyrůstala v hudební rodině
a studovala jazz a skladbu, mimo jiné
u Sheily Jordanové, Hartmuta Fladta,
Waltera Norrise a Davida Friedmana. Jako
zapálená pedagožka vydala vlastní výukové
materiály. V jejím aktuálním albu Between
Love and Loss jde o touhu, lásku a loučení,
ale také o její české kořeny. Zhudebnila přitom texty spisovatelky Elišky Krásnohorské
a básně Jaroslava Vrchlického.

Die Jazzsängerin, Pianistin und Komponistin wurde
als Tochter einer Tschechin und eines Deutschen in
Berlin geboren. Sie wuchs in einer Musikerfamilie
auf und studierte Jazz und Komposition u.a. bei
Sheila Jordan, Hartmut Fladt, Walter Norris und
David Friedman. Als engagierte Pädagogin hat sie
ihre eigene Unterrichtsliteratur herausgegeben. In
ihrem aktuellen Album „Between Love and Loss”
geht es um Sehnsucht, Liebe und Abschied, aber
auch um ihre tschechischen Wurzeln. Dabei hat sie
Texte der Schriftstellerin Eliška Krásnohorská und
Gedichte von Jaroslav Vrchlický vertont.

Jak jsi přišla na nápad zhudebňovat české básně?
Moje matka se narodila v Praze. Když jí bylo čtrnáct, dostala se do Berlína. Její matka se provdala za Němce a obě
pak utekly přes zelenou hranici do Západního Berlína.
Později se zde také seznámila s mým otcem. Moje matka
se mnou doma občas mluvila česky, zpívala mi české dětské písničky a vyprávěla příběhy. Později mi přeložila do
češtiny několik textů, které jsem použila pro své skladby.
A byla jsem opravdu překvapená, jak krásně to zní! Zjistila
jsem, že čeština je nádherný jazyk ke zpívání a velmi dobře se hodí k jazzu. Český jazyk je pro mě velmi inspirující.

Wie bist Du auf die Idee gekommen, Musik zu den tschechischen Gedichten zu komponieren?
Meine Mutter wurde in Prag geboren. Im Alter von 14 Jahren ist sie nach Berlin
gekommen. Ihre Mutter hat einen Deutschen geheiratet, und beide sind dann
über die Grüne Grenze nach West-Berlin geflüchtet. Später hat sie hier auch
meinen Vater kennengelernt. Meine Mutter hat mit mir zu Hause ab und zu
Tschechisch gesprochen, sie hat mir tschechische Kinderlieder vorgesungen und
Geschichten erzählt. Später hatte sie mir ein paar Texte ins Tschechische übersetzt, die ich für meine Kompositionen verwendet habe. Und ich war wirklich
erstaunt, wie schön es klingt! Ich habe gemerkt, dass die tschechische Sprache
eine wunderschöne Sprache zum Singen ist und sie passt sehr gut zum Jazz. Ich
finde die Sprache sehr inspirierend.

Kdy jsi začala sbírat české texty pro své nové album?
To rozhodnutí bylo celkem spontánní. Skladby k albu
Between Love And Loss jsem měla již nějakou chvíli v šuplíku, ale nějaký čas ještě trvalo, než jsem našla vhodné
muzikanty. Bylo pro mě velmi důležité, abych našla muzikanty, kterým budou texty blízké a kteří budou schopni je procítěně interpretovat. Jsem opravdu ráda, že
jsem pro tento projekt získala Tayfuna Guttstadta (ney),
Jörga Miegela (saxofon), Thibaulta Falka (piano) a Nesina
Howhannesijana (kontrabas).

Wann hast Du mit der Sammlung der tschechischen Texte für Dein neues
Album angefangen?
Die Entscheidung war ziemlich spontan. Die Kompositionen für das Album
„Between Love And Loss“ hatte ich schon eine Weile in der Schublade, es hat
aber einige Zeit gedauert, bis ich die passenden Musiker gefunden hatte. Es war
mir sehr wichtig, Musiker zu finden, die sich den Texten annähern und sie gefühlvoll interpretieren. Ich bin froh, dass ich für dieses Projekt Tayfun Guttstadt
(Ney), Jörg Miegel (Sax), Thibault Falk (Piano) und Nesin Howhannesijan (Bass)
gewinnen konnte.

MARTINA BÁRTA
Martina Bárta (*1988, Praha) vystudovala jazzový zpěv (UdK/Jazz Institut
Berlin) a hru na lesní roh. Žije v Berlíně, kde pravidelně spolupracuje, mimo
jiné s Big Band der Deutschen Oper Berlin, s americkým vibrafonistou
Davidem Friedmanem a svou kapelou Scotch and Soda. Na mezinárodních
jazzových festivalech je jako sólistka žádanou umělkyní.
Martina Bárta (*1988, Prag) studierte Jazzgesang (UdK/Jazz Institut Berlin) und
Waldhornspiel. Sie lebt in Berlin, wo sie u.a. mit der Bid Band der Deutschen
Oper Berlin, dem amerikanischen Vibraphonisten David Friedman und ihrer
Band „Scotch and Soda“ zusammenarbeitet. Bei internationalen Jazzfestivals ist
sie als Solistin eine gefragte Künstlerin.
VÁNOČNÍ KONCERTY v Berlíně / WEIHNACHTSKONZERTE in Berlin:
• WEIHNACHTSZAUBER GENDARMENMARKT 2019, Berlin-Mitte
Scotch and Soda – 02. 12., 05. 12., 09. 12., 11. 12., 16. 12. 2019
www.scotch-and-soda.de
• MY KIND OF CHRISTMAS Vol.2, A-Trane, Berlin-Charlottenburg Martina Bárta & her special guests – 22. 12. 2019, www.a-trane.de
Facebook: martinabarta.official, Instagram: @martinabartamusic
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Original Berliner
Trödelmarkt
text: Danuše Siering foto: Zuzana Richter, Danuše Siering

Je to jeho životní dílo. Již 47 let je Michael
Wewerka majitelem nejstaršího a nejznámějšího
berlínského trhu. Spolu se svou českou
manželkou Olgou pořádá berlínský bleší trh
„Original Berliner Trödelmarkt des 17. Juni“,
kde se pod jednou „střechou“ sejde mnoho lidí
z celého světa.
Jak člověka napadne založit bleší trh?
V 70. letech jsem se svou tehdejší přítelkyní hledal v Berlíně byt. Nakonec
jsme se rozhodli pro malý byt, ke kterému ale patřil velký obchod. Čím ho
naplnit? A tak jsme začali sbírat veteš a brzy jsme měli obchod plný nábytku
a zařizovacích předmětů a dařilo se nám dobře. Později jsme začali jezdit do
Hannoveru, kde byl slavný trh se starožitnostmi. Tam jsme pak nakupovali
a všechno potom prodali v Berlíně. A tak mě napadlo založit v Berlíně trh.
Od nápadu k realizaci je někdy dlouhá cesta.
Ano, potřebovali jsme spoustu povolení a berlínské úřady byly už tenkrát
velmi pomalé, to už je taková berlínská tradice. Ale nakonec se nám v roce
1972 podařilo otevřít první bleší trh v Berlíně. Patnáct let jsme byli na trhu
sami, ale pak si lidé uvědomili, že si tím člověk může vydělat, a přišla konkurence. Zlom nastal po převratu, kdy se lidé zajímali jen o nové věci. Dnes
je trh stabilní.
Jak byste popsal podstatu svého podnikání?
Nejde jen o peníze. Zažil jsem už deset starostů a každý týden zodpovídám
přibližně za dvě stě prodejců. Člověk musí být docela psycholog, aby s nimi
všemi vyšel. S mnoha z nich mě spojuje vztah již celá desetiletí – byl jsem
už na mnoha pohřbech.
Jakou roli hraje počasí?
Při špatném počasí jdou obchody lépe, než když svítí slunce. Už od roku
1972 máme otevřeno každý víkend, ať už sněží, létají blesky nebo je přes
30 stupňů.
Z čeho máte radost, když se ohlédnete zpět?
Za prvé jsem hrdý na to, že jsme to vydrželi tak dlouho. A za druhé na to, že
svou prací neničíme žádné zdroje. Svou podstatou je naše firma založena
na recyklaci.
Přemýšleli jste nad tím, že byste uspořádali trh i v Praze?
Opravdu jsme si s tou myšlenkou pohrávali. Ale myslím si, že je jednodušší,
když prodejci přijdou k nám. Český nábytek, šperky, české sklo, lustry, ale
i řemeslné výroby a designové oblečení mělo v Berlíně odjakživa dobrou
pověst. Můj dědeček byl z Jablonce, moje žena je z Prahy... Češi jsou u mě
mimořádně vítaní.
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Es ist sein Lebenswerk. 47 Jahre ist Michael Wewerka Inhaber
des ältesten und bekanntesten Marktes in Berlin. Mit seiner
tschechischen Frau Olga Wewerka führt er den Original Berliner
Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni, wo sie viele Seelen aus
der ganzen Welt unter einem „Dach“ verbinden.
Wie kommt man auf die Idee, einen Trödelmarkt zu gründen?
In den 70. Jahren habe ich mit meiner damaligen Freundin eine
Wohnung in Berlin gesucht. Am Ende haben wir uns für eine kleine Wohnung entschieden, zu der aber ein grosser Laden gehörte. Aber womit sollten wir den füllen? So fingen wir an, Sperrmüll
zu sammeln, und bald war der Laden voll mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen, und das lief gut. Später sind wir nach
Hannover gefahren, wo ein berühmter Antikmarkt war. Dort haben wir dann eingekauft und in Berlin immer alles verkauft. Und
so kam meine Idee einen Markt in Berlin zu gründen.
Von der Idee zur Realisation ist es meistens ein langer Weg.
Ja ja, wir brauchten viele Genehmigungen, und die Behörden
in Berlin waren schon damals sehr langsam, das ist in Berlin
schon eine Tradition. Aber tatsächlich... wir haben 1972 den ersten Trödelmarkt in Berlin geöffnet. 15 Jahre waren wir alleine
auf dem Markt, dann aber haben Leute gesehen, dass man damit Geld verdienen kann, und es kam Konkurenz. Ein Einbruch
kam nach der Wende; die Leute haben sich für neue Sachen interessiert. Heute ist der Markt stabil.

Wie sieht die Seele von ihrem Markt aus?
Es geht nicht nur ums Geld. Ich habe schon 10 Bürgermeister
erlebt und ich bin jede Woche für ca. 200 Händler verantwortlich. Man muss schon ein Psycholog sein, um mit allen klar zu
kommen. Mit manchen verbindet mich eine Beziehung über
Jahrzehnte, ich war schon bei vielen Beerdigungen.
Was für eine Rolle spielt das Wetter?
Bei schlechtem Wetter läuft das Geschäft besser als bei Sonnenschein. Wir haben seit 1972 jedes Wochenende offen, ob es
schneit, stürmt oder über 30 Grad ist.
Was macht Ihnen Freude, wenn Sie zurückblicken?
Erstens bin ich stolz, dass wir es so lange durchgezogen haben.
Und zweitens, dass wir mit unserer Arbeit keine Ressourcen zerstören, im Grunde sind wir eine Recycling-Firma.
Haben Sie überlegt, mit dem Markt auch nach Prag zu
gehen?
Tatsächlich habe ich mit den Gedanken gespielt. Aber ich denke, es ist einfacher, wenn die Händler zu uns kommen. Tschechische Möbel, Schmuck, böhmisches Glas, Kronleuchter oder
auch Handwerk und Designkleider, das hat in Berlin schon immer einen guten Ruf gehabt. Mein Großvater war aus Jablonec,
meine Frau ist aus Prag... die Tschechen sind bei mir besonders
willkommen.
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SMILING CROCODILE
text: Barbora Vojtová foto: archiv

Dagmar Herrmannová dává více než patnáct let
šanci na vzdělávání, integraci a vůbec lepší kvalitu
života dětem s velmi těžkým kombinovaným
a sluchovým postižením. Založila organizaci Smiling
Crocodile, která pomáhá v Čechách i v rozvojových
zemích zejména sociálně znevýhodněným dětem,
vyčleněným z různých důvodů ze společnosti
či žijícím na hranici chudoby. Je ředitelkou
unikátní speciální mateřské a základní školy
s integračním programem, který rozšiřuje na
respitní péči a dětský hospic. Každoročně pořádá
mezinárodní kampaně proti diskriminaci dětí
s kombinovaným postižením a bojuje za jejich
integraci do společnosti například pod názvem
#Special4Special nebo #Smile4crocodile. Stará se
navíc o tři adoptované děti a pět zvířat z útulku.
Jak to celé vzniklo?
Jsem vystudovaná speciální pedagožka.
Během svého života jsem žila a pracovala v různých zemích světa, a když jsem se
vrátila zpět do Čech, tak jsem začala dělat
pro firmu, kde jsem měla na starosti vzdělávání v rozvojových zemích. Do toho jsem
dobrovolně odstartovala terapie pro děti.
Know-how jsem si dovezla hlavně z Manchesteru. Začalo mi přibývat dětí a rodiče
přicházeli s nadšením, že se jejich děti posouvají. Já z toho měla takovou radost, že
jsem v roce 2012 založila se svým kamarádem právníkem organizaci Smiling Crocodile. Nyní máme tým asi dvaceti pedagogů,
asistentů a dobrovolníků.
Jaký projekt je pro vás v Česku aktuálně
nejzásadnější?
Nejdůležitější je nyní kampaň #Nakrmkrokodyla, která si dává za cíl podpořit nové
centrum Smiling Crocodile a hospic pro
děti. Jsme momentálně ve fázi, kdy urgentně sháníme prostory či novou budovu
v Praze. Vyjednáváme s magistrátem, ale
zatím žádné konkrétní výsledky nejsou.
Budeme rádi za každý tip, protože pokud
v září 2020 nebudeme mít nové prostory,
nemůžeme vzít další děti, kterých máme
aktuálně čtyřicet na čekací listině, takže to
skutečně hoří!

Aktivity Smiling Crocodile směřují ale
také mimo ČR, kam přesně a jaké?
Máme projekty také v rozvojových zemích,
zejména v Asii a Africe, kde jsme již pomohli více než pěti stům dětí se sluchovým postižením, které žijí na hranici chudoby. Projekt dětem umožňuje, aby mohly chodit na
terapie, které potřebují, získaly potřebné
pomůcky a mohly být zapojeny do běžných
škol a normálního života.
Kromě konkrétní pomoci také bojujete
proti diskriminaci postižených dětí, jak
se to daří?
Ano, snažíme se dělat osvětu a bojujeme
proti diskriminaci postižených dětí v rozvojových zemích a za jejich vzdělávání i prostřednictvím mezinárodních kampaní. Právě probíhá celosvětová osvětová integrační
kampaň #BecauseIhearIlive.
V souvislosti s ní vznikla i píseň, ze které
se stala mezinárodní hymna pro neslyšící, můžete nám to přiblížit?
Píseň byla nahrána již v devíti jazycích
včetně videoklipu. Autorem a interpretem
písně Because I hear I live je zpěvák Milan
Peroutka, hudbu složil Honza Peroutka,
text jsem napsala já a dokumentaristou
a reportérem celého projektu je Aleš Vašíček. Píseň má pro různé země své mutace,

přičemž je vždy nahrávána v duetu s lokálním populárním zpěvákem nebo s neslyšícími lidmi. Nyní k tomu pracujeme také na
dokumentárním filmu. Píseň je uváděna na
různých konferencích, mezinárodních festivalech a v médiích. Nyní si můžete pustit
také mezinárodní verzi písně a možná pojedeme také na světové tour, uvidíme.
Jak se potýkáte v Česku s fundraisingem?
Bojujeme jako každá neziskovka. Zároveň
vykrýváme spoustu prostředků, které v jiných zemích zaopatřuje stát. V Česku je to
totiž zhruba šestnáctkrát méně než v jiných
zemích EU.
Jaká jsou tvá tři přání pro Smiling Crocodile?
Zejména postavení hospicu, takže co nejdříve najít vhodný prostor. Také aby se rodiče měli hezky a byli spokojeni s tím, kam
se jejich děti díky nám posouvají. A aby nás
v nadaci neopouštěl humor a entuziasmus,
protože v našem týmu nejsou důležité
doktoráty, ale pozitivní přístup a smysl pro
humor.
Více na: www.smilingcrocodile.org nebo na
sociálních sítích: @smilingcrocodilecharity
a @becauseihearilive
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Dagmar Herrmannová gibt seit über 15 Jahren Kindern mit sehr schwerer kombinierter
und Hörbehinderung eine Chance auf Bildung, Integration und allgemein eine bessere Lebensqualität. Sie hat die Organisation
„Smiling Crocodile“ gegründet, die in Tschechien und in Entwicklungsländern insbesondere sozial benachteiligte Kinder unterstützt,
die aus unterschiedlichen Gründen aus der
Gesellschaft ausgeschlossen sind oder an
der Armutsgrenze leben. Sie ist Direktorin
einer einzigartigen Sonderkindergarten- und
-grundschuleinrichtung mit Integrationsprogramm, das auf Kurzzeitpflege und ein Kinderhospiz ausgeweitet werden soll. Jährlich
veranstaltet sie internationale Kampagnen
gegen die Diskriminierung von Kindern mit
kombinierter Behinderung und kämpft für
ihre Integration in die Gesellschaft, beispielsweise unter dem Schlagwort #Special4Special
oder #Smile4crocodile. Darüber hinaus kümmert sie sich um drei Adoptivkinder und fünf
Tiere aus dem Tierheim.
Wie ist das Ganze entstanden?
Ich bin studierte Sonderpädagogin. Im Laufe meines Lebens habe ich in verschiedenen
Ländern der Welt gelebt und gearbeitet. Als
ich nach Tschechien zurückkehrte, war ich für
eine Firma als Verantwortliche für Bildung in
Entwicklungsländern tätig. Daneben habe ich
freiwillig Therapien für Kinder gestartet. Mein
Know-how stammt hauptsächlich aus Manchester. Es wurden immer mehr Kinder, und
die Eltern waren begeistert, dass ihre Spröss-

linge Fortschritte machen. Meine Freude darüber war so groß, dass ich 2012 mit einem
Freund, der Rechtsanwalt ist, die Organisation „Smiling Crocodile“ gründete. Heute haben
wir ein Team aus rund 20 Pädagogen, Assistenten und Freiwilligen.
Welches Projekt ist für Sie in Tschechien
aktuell am wichtigsten?
Am wichtigsten ist derzeit die Kampagne #Nakrmkrokodyla, die das Ziel verfolgt, das neue
Zentrum „Smiling Crocodile“ und ein Kinderhospiz zu unterstützen. Momentan befinden
wir uns in der Phase, dass wir dringend Räume oder ein neues Gebäude in Prag suchen.
Wir verhandeln zwar mit dem Magistrat, können aber noch keine konkreten Ergebnisse
verzeichnen. Jeder Hinweis ist willkommen.
Wenn wir bis September 2020 keine neuen
Räume haben, können wir auch keine weiteren Kinder aufnehmen, von denen aktuell 40
auf der Warteliste stehen. Die Zeit drängt also.
Die Aktivitäten von Smiling Crocodile sind
aber auch aufs Ausland gerichtet, wohin
genau und worum geht es?
Wir haben außerdem Projekte in Entwicklungsländern, insbesondere in Asien und Afrika, wo wir bereits mehr als 500 Kindern mit
Hörbehinderung, die an der Armutsgrenze leben, helfen konnten. Das Projekt macht es den
Kindern möglich, die benötigten Therapien in
Anspruch zu nehmen, erforderliche Hilfsmittel
zu erhalten, in normale Schulen und das normale Leben integriert zu werden.

Neben konkreter Hilfe bekämpfen Sie
auch die Diskriminierung behinderter Kinder. Wie gelingt das?
Ja, wir bemühen uns um Aufklärung und
kämpfen gegen Diskriminierung behinderter
Kinder in Entwicklungsländern sowie für ihre
Bildung auch mittels internationaler Kampagnen. Aktuell läuft weltweit die aufklärende
Integrationskampagne #BecauseIhearIlive.
In diesem Zusammenhang entstand auch
ein Lied, das zur internationalen Hymne
der Gehörlosen wurde. Können Sie das etwas näher erläutern?
Der Song wurde bereits in neun Sprachen aufgenommen, einschließlich eines Videoclips.
Autor und Interpret des Lieds „Because I hear
I live“ ist der Sänger Milan Peroutka, die Musik hat Honza Peroutka komponiert, der Text
stammt von mir, und Dokumentarist und Reporter des gesamten Projekts ist Aleš Vašíček.
Das Lied hat für verschiedene Länder eigene
Versionen, wobei es stets im Duett mit einem
bekannten lokalen Sänger oder mit Gehörlosen aufgenommen wird. Derzeit arbeiten wir
auch an einem entsprechenden Dokumentarfilm. Der Song wird auf unterschiedlichen
Konferenzen, bei internationalen Festivals
und in den Medien aufgeführt. Jetzt gibt es
zudem eine internationale Version des Lieds,
und vielleicht starten wir auch eine Welttournee, mal sehen.
Wie sieht es in Tschechien mit dem Fundraising aus?
Damit haben wir wie jede andere gemeinnützige Organisation zu kämpfen. Gleichzeitig beschaffen wir auch viele Mittel, die in anderen
Ländern der Staat bereitstellt. In Tschechien
ist das nämlich ca. 16-mal weniger als in anderen EU-Ländern.
Was sind Deine drei Wünsche für Smiling
Crocodile?
Insbesondere die Errichtung des Hospizes,
also schnellstmöglich geeignete Räumlichkeiten finden. Außerdem, dass es den Eltern gut
geht und sie zufrieden damit sind, wie ihre
Kinder mit unserer Hilfe Fortschritte machen.
Schließlich, dass uns in der Stiftung Humor
und Enthusiasmus nicht verloren gehen, weil
in unserem Team nicht Doktortitel, sondern
positive Einstellung und Sinn für Humor
zählen.
Weitere Informationen unter: www.smilingcrocodile.org oder in den sozialen Netzwerken: @smilingcrocodilecharity und @becauseihearilive
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WOMEN4CHILDREN
text a foto: Danuše Siering

Darovat, podělit se, věnovat… slovo charita, původem caritas/slitování, je
známo již od nepaměti. Avšak ani dnes není jednoduché si vybrat, komu
peníze věnovat. Jak si vybrat tu správnou organizaci? Dorazí peníze skutečně
tam, kam si přeju? Stejné obtížné je peníze sehnat. Fundraising v Německu
je ještě pořád na začátku.

„Pojď, nejdříve ti namaluji, jak vypadá struktura společensky prospěšných organizací v Německu,“ začala
Michaela Mumm-von Oldenburg dříve, než jsem jí položila první otázku. Do bloku mi začala malovat a vysvětlovat. „Existují výkonně prospěšné organizace,
které se starají o projekty. Radí a zařizují vše samy,
často přímo v zemích, kde pomáhají. A k tomu mají
ještě samy vybírat peníze? To není jednoduché. Proto existují také organizace, které peníze sbírají a prospěšným organizacím posílají. Fundraising je systém,
který je v USA již dlouho zakořeněný, Evropané si na
něj ale ještě stále neumějí zvyknout…“
Takže předpokládám, že ty sis při svém časovém
zaneprázdnění vybrala fundraising?
Naprosto správně. Když jsem před pěti lety prodala
svou velkou právnickou kancelář, dopřála jsem si poprvé v životě tři měsíce volna. Ke konci jsem dospěla k názoru, že se mně daří v životě dobře a že bych
chtěla společnosti něco vrátit. Tak vznikl nápad založit
Women4Children. Mám hodně přítelkyň, proto ten
název – ženy dětem.

ných společností v Německu. Velmi pečlivě vybíráme,
kam peníze pošleme. Obzvláště nás zajímá, jaké mají
organizace správní náklady. Když nám někdo pošle
padesátistránkový prospekt na drahém papíře nebo
jejich bilance vykazují náklady více než 50 % z příjmu,
nejsou to naši partneři. Moje náklady jsou minimální.
Všichni pracujeme dobrovolně, a tak téměř všechny
peníze, které nasbíráme, můžeme posílat dále. Také
zkoumáme, co organizace s penězi dělají, jak jsou eficientní, jaké mají výsledky. Tady odvádí naše dozorčí
rada opravdu vynikající práci.
Jaké to je, říct si o peníze? Jeden by mohl říci, ta je
dost bohatá, tak proč ještě žádá peníze.
Víš, ono je to hlavně o důvěře. Peníze sbíráme tak, že
máme pevné dárce, kteří nám věří a posílají měsíčně
příspěvky. Někdy jsou to menší částky, ale jsou pravidelné a to je důležité. Sama také organizuji akce, při
kterých sbírám peníze. Tak vzniklo i sdružení Ladies in
Red. Ano, chceme sbírat peníze, ale přitom se i bavit.
Jsem neúnavným šiřitelem myšlenky dárcování. Mluvím o tom s mými klienty, se známými i novými lidmi,
které potkávám, a také na všech akcích, kam chodím.

Jako právnička jsi zajisté dlouho uvažovala, jakou
formu si vybrat.
Najít tu správnou nebylo jednoduché. Nakonec jsem
se rozhodla pro novou formu, která vznikla teprve
před šesti lety – gGmbH, neziskové s. r. o. Myslím, že
to je nejvíce profesionální forma prospěšné společnosti, jednoduše proto, že je to právní osoba. Jsem
zakladatelka, ale dobrovolně jsem si vybrala i dozorčí
radu, v níž je šest žen. Ty kontrolují nejen činnost naší
organizace, ale také vybírají, komu se peníze pošlou.

Které organizace aktuálně podporujete?
V Berlíně například Schule im Wald. Nebo Förderverein des Elisabethstifts e.V. Podporujeme i mezinárodní projekty, ale ukázalo se, že převod peněz do
neziskových organizací, které mají sídlo v zahraničí,
je komplikovaný. Proto se snažíme co nejvíce podporovat organizace, které působí v zahraničí, ale sídlí
v Německu. Příkladem je třeba Fortaleza e.V., TAMAD
e.V. nebo Förderverein Südindien e.V.

Je těžší peníze sehnat, nebo rozhodnout, které organizaci peníze pošlete?
Obojí je těžké. Dostáváme týdně někdy i sto žádostí
o peníze. To není divu, při více než půlmilionu prospěš-

Jakou máš pro svou organizaci vizi?
Přála bych si, aby rostly dary do fundraisingu. Nemám
tím na mysli konkrétně moji organizaci, ale myslím to
všeobecně.

Schenken, teilen, widmen – das Wort Charity (Wohltätigkeit),
stammt aus dem Lateinischen caritas/Barmherzigkeit. Die
Wahl fällt nicht leicht, wenn es darum geht, jemanden finanziell zu unterstützen. Wie die richtige Organisation auswählen?
Kommt die Spende wirklich dort an, wo ich es möchte? Genauso schwierig ist es, Geld aufzutreiben. Fundraising steckt in
Deutschland immer noch in den Kinderschuhen.
„Ich male mal die Rechtsformen für gemeinnützige Organisationen auf“, begann Michaela Mumm-von Oldenburg, ehe ich die
erste Frage stellte. Sie erklärt: „Gemeinnützige Organisationen
sollten sich auf ihre originäre Aufgabe, „Hilfe zu leisten“, konzentrieren können. Spenden sammeln ist ein mühsames Unterfangen. Deshalb haben sich Organisationen entwickelt, die für
gemeinnützige Organisationen Spenden sammeln. Fundraising
– also das professionelle Sammeln von Spenden für andere – ist
im US-amerikanischen Raum üblich, die Europäer tun sich damit noch schwer, dabei bildet Fundraising die Brücke zwischen
denen, die helfen wollen, und denen, die Hilfe benötigen.“
Ich gehe also davon aus, dass Du bei Deiner zeitlichen Auslastung Fundraising gewählt hast, überlege ich laut.
Ganz richtig. Als ich vor fünf Jahren meine große Anwaltskanzlei
verkaufte, habe ich mir das erste Mal im Leben drei Monate
frei genommen. Danach war mir klar, dass ich der Gesellschaft
etwas zurückgeben möchte. Da ich sehr viele Freundinnen hatte, entstand die Idee, women4children zu gründen; der Name
– „Frauen für Kinder“ war Programm.
Als Anwältin hast du sicher lange überlegt, welche Form
du wählst.
Ich habe ich mich für die Rechtsform der gemeinnützigen
GmbH (gGmbH) entschieden. Als Gründerin bzw. Gesellschafter-Geschäftsführerin habe ich 10 Beirätinnen berufen. Sie prüfen die Effizienz und Kostenstruktur der Organisationen, denen
wir Spenden zukommen lassen wollen. Ich achte als Geschäftsführerin darauf, dass die Satzung beachtet wird, also beispielsweise die gesammelten Spenden nicht nur in Deutschland
verteilt werden und die Organisation auch die Effizienz- und
Kostenkriterien erfüllt.

Ist es schwerer, Spenden zu sammeln oder zu entscheiden,
welche Organisation Geld bekommt?
Beides ist schwer. Wir bekommen bestimmt über 100 Spendenanfragen pro Jahr. Das ist nicht verwunderlich bei über einer
halben Million gemeinnütziger Organisationen in Deutschland.
Wir prüfen, wohin wir Spenden verteilen. Besonders interessieren uns Verwaltungskosten. Organisationen, die teure Prospekte versenden oder hohe Kosten haben, würden wir nicht unterstützen wollen. Die Kosten von w4c sind minimal. Die gGmbH
hat keine Mitarbeiter und ich arbeite ehrenamtlich. Somit kann
der größte Teil der gesammelten Spenden weiterverteilt werden. Der Beirat prüft und recherchiert, was die Organisationen
mit dem Geld machen und wie effizient sie sind.
Wie ist das, um Spenden zu bitten? Jemand könnte sagen,
die ist reich genug, warum bittet sie noch um Geld.
Dabei geht es ja nicht um mich. Die Spenden kommen ja nur
Kindern bzw. Organisationen zu Gute, die Kinder unterstützen.
Wir sammeln Geld von den Spenderinnen, die an das Konzept
glauben und monatlich spenden. Es sind kleinere, aber regelmäßige Beträge, sodass wir planen können.
Ich organisiere auch Veranstaltungen, bei denen wir Spenden
sammeln. So entstand auch der „Red Ladies Club“. Bei unseren
Treffen haben wir Spaß oder treffen uns zu bestimmten Themen, wir sammeln dabei aber auch Spenden. Menschen sind
eher bereit, großzügiger zu spenden, wenn sie sich wohl fühlen.
Welche Organisationen unterstützt ihr aktuell?
In Berlin beispielsweise die Schule im Wald oder den Förderverein des Elisabethstifts e.V. Wir unterstützen auch internationale
Projekte, allerdings sind Zahlungen an gemeinnützige Organisationen mit Sitz im Ausland kompliziert. Daher unterstützen
wir nur Organisationen, die zwar im Ausland tätig sind, aber
ihren Sitz in Deutschland haben. Als Beispiel seien Fortaleza
e.V., TAMAD e.V. oder der Förderverein Südindien e.V. genannt.
Welche Vision hast du für deine Organisation?
Fundraising sollte auch in Europa besser angenommen und
verstanden werden, da Fundraiser einen besseren Überblick
haben.
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Každá bolest má svou příčinu /
Jeder Schmerz hat seine Ursache

Jedna čtvrť: Letná /
Ein Stadtteil: Letná
Nakladatelství Yinachi a kolektiv autorů přicházejí s knižním experimentem o pražské Letné, jehož cílem není představit letenské celebrity, ale lidi, kteří tvoří skutečnou Letnou jako provázanou síť osobních vztahů. Smyslem projektu je poodkrýt pokličku
letenské čtvrti a ještě více propojit solitéry, místa a komunity,
díky kterým Letná dýchá. Autoři se mimo jiné rozhodli podnítit socializaci tamní společnosti jako příklad smysluplné reality
v kontrastu s umělými životy na sociálních sítích. Hlavním výstupem zkoumání je dvě stě padesát fotografických portrétů letenských propojovatelů a jejich vyprávění. Objevují se mezi nimi
příslušníci všech generací i sociálních skupin, lidé zcela různorodí profesemi, zájmy, názory i vzděláním. V knize najdete také
soupis významných setkávacích míst Letné a identifikaci různých společenských podskupin, které se zde sdružují. Výzkum
navíc ukázal, že některá místa mají schopnost propojovat lidi
s různými zájmy, názory a společenským zázemím do nových
celků. Kniha vychází v nákladu 4000 ks, má 528 stran a prodává
ji síť knihkupectví Kosmas či lokální letenské umělecké knihkupectví Page Five za cenu 900 Kč. Více na: jednactvrt.cz
Der Verlag Yinachi und ein Autorenteam bringt ein Buchexperiment über
den Prager Stadtteil Letná heraus, dessen Ziel darin besteht, nicht den
Stadtteil Letná als solches vorzustellen, sondern die Menschen, die hier
leben und den wirklichen Stadtteil Letná ausmachen, sowie ihre persönlichen Beziehungen zueinander. Der Sinn des Projekts besteht darin, etwas Einblick in den Stadtteil Letná zu erhalten und Individualisten, Orte
und Gruppen noch stärker zu vernetzen. Die Autoren haben unter anderem beschlossen, die Sozialisierung der dortigen Gesellschaft als anspornendes Beispiel für eine sinnvolle Realität im Kontrast zum künstlichen
Leben in den sozialen Netzwerken darzustellen. Das Hauptergebnis der
Untersuchung sind zweihundertfünfzig Fotoporträts von Bewohnern der
Letná und ihre Erzählungen. Unter ihnen sind alle Generationen und
sozialen Gruppen vertreten, Menschen mit völlig verschiedenen Berufen,
Interessen, Ansichten und Bildungslaufbahnen. Im Buch befindet sich
auch eine Aufstellung mit interessanten Treffpunkten in Letná sowie
eine Identifikation der verschiedenen gesellschaftlichen Untergruppen,
die hier vereint sind. Darüber hinaus hat die Untersuchung gezeigt, dass
einige Orte Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Ansichten und
gesellschaftlichem Hintergrund zusammenbringen können, woraus sich
dann neue Gruppen entwickeln. Das Buch erscheint in einer Auflage von
4 000 Exemplaren, hat 528 Seiten und wird zu einem Preis von 900,- CZK
über die Filialen der Buchhandlung Kosmas bzw. über die Kunstbuchhandlung vor Ort, Page Five, verkauft. Mehr unter: jednactvrt.cz

Tělesné bolesti a psychická trápení jsou hlavní náplní v terapeutické klinické praxi fyzioterapeuta Tomáše Rychnovského a psychoterapeuta Milana Studničky. Své letité zkušenosti se rozhodli sepsat
do knihy Každá bolest má svou příčinu. Kniha ukazuje souvislost mezi
tělesnou bolestí různého typu a tím, co pacienti prožívají ve svém
osobním i pracovním životě. Přináší pochopení a souvislosti propojení našeho těla a mysli, zároveň dává konkrétní praktické návody,
co v praxi dělat, aby byl člověk zdravý, dokázal žít v radosti a pohodě co nejvíce dní do roka. Autoři se v knize zabývají mimo jiné i pohybovým a psychickým vývojem dětí, jelikož prožitky z dětství silně
ovlivňují náš zdravotní i psychický stav v dospělosti. Bolesti zad jsou
totiž výsledkem nesprávné svalové koordinace, sedavého stylu života, nesprávného dýchání i cvičení, ale také jsou často výsledkem
psychické tíže či tlaku, který na člověka působí. Kniha je inspirací
pro každého, kdo chce žít zdravě a prožívat dny v radosti. Zároveň
umožňuje pochopit, že se svým stavem je ve většině případů možné
něco aktivně udělat. Kniha byla vydána v září pod Albatros Media
a seženete ji za 329 Kč. Více na: dovychovat.cz
Physische Schmerzen und psychische Leiden sind das Hauptbeschäftigungsfeld der klinischen Therapiepraxis des Physiotherapeuten Tomáš
Rychnovský und des Psychotherapeuten Milan Studnička. Sie haben sich
entschieden, ihre langjährigen Erfahrungen im Buch „Každá bolest má
svou příčinu“ (Jeder Schmerz hat seine Ursache) zusammenzufassen. Das
Buch zeigt auf, wie körperliche Schmerzen verschiedener Art und die Erlebnisse der PatientInnen im persönlichen Umfeld und in der Arbeitswelt
zusammenhängen. Es offenbart Verständnis und Zusammenhänge der
Verbindung zwischen unserem Körper und unserem Geist. Gleichzeitig bietet es konkrete praktische Ratschläge, was man in der Praxis tun kann, um
gesund zu bleiben und möglichst viele Tage des Jahres froh und angenehm
zu leben. Die Autoren beschäftigen sich im Buch unter anderem mit der
Entwicklung des Bewegungsapparats und der Psyche bei Kindern, da Erlebnisse aus der Kindheit unseren gesundheitlichen und psychischen Zustand
als Erwachsene stark beeinflussen. Rückenschmerzen sind nämlich das Ergebnis einer falschen Muskelkoordination, zu langen Sitzens, falschen Atmens und Trainings, aber oft auch das Ergebnis von psychischen Belastungen, die auf den Menschen einwirken. Das Buch ist eine Inspiration für alle,
die gesund leben und ihre Tage in Freude verbringen möchten. Gleichzeitig
klärt es darüber auf, dass man den eigenen Zustand in den meisten Fällen
selbst aktiv verbessern kann. Das Buch wurde im September von Albatros
Media herausgegeben und kostet 329 CZK. Mehr unter: dovychovat.cz
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RADKA FASHION

MOTEL ONE

MUSEUM DESSAU

Radka Šillerová, Češka žijící v Německu, založila
před pěti lety firmu Radka Fashion, která vyrábí
ručně šité kožené batůžky, aktovky a doplňky.
Její příběh začal v roce 2005, kdy se s dětmi
odstěhovala za přítelem do Norimberku. „Neměla jsem hezkou tašku, se kterou bych mohla
zároveň jet na kole a chodit po městě, protože všechny batůžky byly jen černé nebo hnědé
a všechny měly stejný nudný střih,“ říká Radka.
Náhlý rozchod s přítelem, ztráta zaměstnání,
nemožnost najít novou práci a rozhodování,
v jaké zemi má zůstat, ji inspirovalo k uskutečnění snu o vlastním batůžku. V lednu 2015 ušila
první prototyp, našla šikovné švadleny, všechny
dodavatele a 1. července 2015 v Norimberku
zahájila provoz své firmy. S batůžky cestuje po
světě, mluví na pódiích, měla interview s hollywoodskou hvězdou Charlie Sheenem. Dnes se
batůžky prodávají v buticích na třech kontinentech. Více na: radkafashion.com

V hotelu Motel One Berlin-Spittelmarkt
se všechno točí okolo Zeitungsviertel,
bývalé berlínské čtvrti plné nakladatelství a tiskáren, která vznikla v 19. století
v průběhu industrializace. Velké tovární
lampy, ocelové regály a posuvné dveře
se tu snoubí s vesele barevným nábytkem v teplých tónech. Mimořádně
originální je zejména bar: 35 luceren
z černé oceli s vystupujícími LED žárovkami nad výčepním pultem stojícím
volně v prostoru zaručeně přitáhne
návštěvníkovu pozornost. V kombinaci
s velkým výběrem ginů, mezi nimiž jsou
i regionální a místní druhy, se mohou
hosté obzvlášť snadno nechat unášet kouzlem starých nakladatelských
domů. Berlínská umělkyně Ines Kouidis vytváří své koláže mediálních hvězd
Marlene Dietrich, Johna F. Kennedyho
a Hildegard Knef z tisíců papírových
ústřižků z novin a lesklých časopisů.

Hodinu za Berlínem, ale pocitově téměř sto let vzdálené je jedinečné, co se
v Dessau podařilo. Dříve kolébka Bauhausu, dnes v impozantním, nově postaveném
Museum Dessau v centru města, najdete
druhou největší sbírku produktů Bauhausu na světě. Walter Gropius a jeho neméně významní kolegové László Moholy-Nagy, Marcel Breuer, Lyonel Feininger,
Wassily Kandinsky, Paul Klee, Ludwig Mies
van der Rohe, Hannes Meyer či Josef Albers
žili a společně pracovali v letech 1926–
1932 v Dessau, než je nacismus donutil roztrousit se po celém světě od Ameriky přes
Izrael až po Austrálii. Původní škola, kde
učili a „Meisterhäuser“, ve kterých vedle
sebe zakladatelé Bauhausu šest let bydleli a tvořili, jsou dodnes svědectvím toho,
co vše se dá za krátkou dobu zvládnout,
když má umělecký duch křídla. Více na:
bauhaus-dessau.de

Radka Šillerová, eine in Deutschland lebende
Tschechin, gründete vor 5 Jahren die Firma Radka
Fashion, die handgenähte Lederrucksäcke, Aktentaschen und Accessoires herstellt. Ihre Geschichte begann im Jahr 2005, als sie mit den Kindern
zu ihrem Freund nach Nürnberg zog. „Mir fehlte
eine schöne Tasche, mit der ich gleichzeitig hätte
Rad fahren und in die Stadt gehen können, weil
alle Rucksäcke nur schwarz oder braun waren
und alle den gleichen langweiligen Schnitt hatten“, sagt Radka. Die plötzliche Trennung von
ihrem Freund, der Verlust des Arbeitsplatzes,
der Misserfolg bei der Arbeitssuche und die Entscheidung, in welchem Land sie bleiben sollte, inspirierte sie zur Verwirklichung des Traums vom
eigenen Rucksack. Im Januar 2015 nähte sie den
ersten Prototyp, fand geschickte Näherinnen und
alle Zulieferer und konnte am 1. Juli 2015 mit
ihrer Firma starten. Mit den Rucksäcken reist sie
durch die ganze Welt, spricht auf Bühnen und
hatte ein Interview mit Hollywood-Star Charlie
Sheen. Heute werden ihre Rucksäcke in Boutiquen auf drei Kontinenten verkauft. Mehr unter:
radkafashion.com

Im Motel One Berlin-Spittelmarkt dreht
sich alles um das Thema des ehemaligen Zeitungsviertel Berlins, welches im
19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung entstand. Große Fabriklampen,
Stahlregale und Schiebetüren werden
hier mit farbenfrohen Möbeln in warmen Tönen vereint. Die Bar ist besonders originell inszeniert: 35 Laternen aus
schwarzem Stahl mit ausgefallenen LEDGlühlampen über de m freistehenden
Tresen bilden einen absoluten Hingucker. Bei einer großen Auswahl an Gins,
darunter auch regionale und lokale Sorten, kann der Gast den Charme des alten
Verlagswesens auf sich wirken lassen.
Die Berliner Künstlerin Ines Kouidis lässt
Ihre Collagen der Medienstars Marlene
Dietrich, John F. Kennedy und Hildegard
Knef mit Tausenden Papierschnipseln
aus Zeitungen und Hochglanzmagazinen
entstehen.

Eine Stunde vor den Toren Berlins, aber eigentlich fast 100 Jahre entfernt; einzigartig,
was in Dessau gelungen ist. Früher die Wiege
des Bauhauses, heute findet man im imposanten, neu errichteten Museum Dessau im
Stadtzentrum die zweitgrößte Sammlung
von Bauhaus-Erzeugnissen weltweit. Walter
Gropius und seine nicht weniger bedeutenden Kollegen Marcel Breuer, Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Ludwig
Mies van der Rohe, Hannes Meyer und Josef
Albers lebten und arbeiteten in den Jahren
1926–1932 zusammen in Dessau, bevor sie
der Nationalsozialismus über die ganze Welt
von Amerika über Israel bis nach Australien
zerstreute. Die frühere Schule, in der sie lehrten, und die „Meisterhäuser“, in denen die
Bauhaus-Gründer sechs Jahre lang nebeneinander wohnten und gestalteten, legen bis
heute Zeugnis davon ab, was alles in kurzer
Zeit bewältigt werden kann, wenn der künstlerische Geist Flügel bekommt. Mehr unter:
bauhaus-dessau.de
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Palais Populaire

ALBERT WATSON

ROSA

U příležitosti 100. výročí Bauhausu přináší neobvyklá výstava v Palais Populaire
souhru tanečního, hudebního, zvukového
a kostýmního designu, scénografie s algoritmy a digitální technologií. Výstava
začíná ve 400 metrů dlouhém domě virtuální reality. Zde se setkají návštěvníci
s tanečními stroji, které nosí futuristické
verze kostýmů a můžou ovládat pohyby tanečníků v místnosti. Pak ale systém
převezme choreografii. Smyslný taneční
zážitek a zároveň vysoce aktuální reflexe
vztahu mezi člověkem a strojem. To je výstava Das Totale Tanz Theater v Palais Populaire od 15. 11. 2019 – 31. 1. 2020. Více
na: db-palaispopulaire.de

Albert Watson patří mezi nejvýznamnější současné fotografy. Galerie Camera Work představuje čtyřicet autorových děl a ikonických fotografií a některé dosud neuveřejněné práce, a nabízí tak rozsáhlou retrospektivní
výstavu tohoto mezinárodního fotografa. Watson vytvořil ikonické fotografie, které jsou známé po celém světě.
Od legendárních fotografií modelky Kate Moss, inscenovaných portrétů Davida Bowieho přes současné série,
jako je Dreamscape a Las Vegas až po klasické skulpturální módní fotografie s Gigi Hadid. Jeho autorský rukopis
ovlivňují také jeho cesty, stejně jako kultura a krajina
jeho rodného Skotska. I když je Watson od narození slepý na jedno oko, vytvořil ve své práci zcela nový, mimořádně estetický styl. Jeho portrét Alfreda Hitchcocka byl
prvním z řady jeho portrétů slavných osobností. Galerie
CAMERA WORK Berlín, od 23. 11. 2019 do 18. 1. 2020.
Více na: camerawork.de

Život bez provokace? Pro filmaře Rosu von Praunheima něco
nepředstavitelného. A teď mu
bude 77 let! S neutuchající kreativitou prezentuje Rosa von
Praunheim u příležitosti svých
narozenin v listopadu nejnovější plody svého kreativního
působení: vydává knihu, pořádá veřejná čtení, uvádí nové filmy a pořádá výstavu, kde představuje ilustrace ze své dětské
knihy pro dospělé Velký a malý
penis. Do 4. 12. v Galerii Gustav von Hirschheydt. Více na:
galerievonhirschheydt.de

Aus Anlass des 100. Bauhaus-Jubiläums
bringt eine ungewöhnliche Ausstellung im Palais Populaire ein Zusammenspiel von Tanz-,
Musik-, Ton- und Kostümdesign, Szenografie
mit Algorithmen und digitaler Technologie.
Die Ausstellung beginnt in einem 400 Meter
langen Virtual-Reality-Dom. Hier treffen die
Besucher auf Tanzmaschinen, die futuristische Versionen von Kostümen tragen. Zunächst kann man die Bewegungen der Tänzer im Raum noch kontrollieren. Doch dann
übernimmt das System die Choreografie. Ein
sinnliches Tanzerlebnis – und zugleich eine
höchst aktuelle Reflexion über das Verhältnis
von Mensch und Maschine. Das ist die Ausstellung „Das Totale Tanz Theater“ im Palais
Populaire vom 15.11.2019–31.01.2020. Mehr
unter: db-palaispopulaire.de

Albert Watson zählt zu den bedeutendsten Fotokünstlern der
Gegenwart. Mit 40 Werken und ikonischen Fotos sowie mit
nie zuvor gezeigten Arbeiten präsentiert die Galerie Camera Work eine umfassende retrospektive Ausstellung dieses
internationalen Fotografen. Watson hat Fotoikonen erschaffen, die weltweit bekannt sind: von den legendären Beautyfotografien von Kate Moss, den inszenierten Porträts von
David Bowie über zeitgenössische Serien wie »Dreamscape«
und »Las Vegas« bis hin zu klassisch-skulpturalen Fashionfotografien mit Gigi Hadid. Auch seine Reisen sowie die Kultur
und Landschaft seiner Heimat Schottland haben Einfluss auf
seine Bildsprache. Obwohl Watson seit seiner Geburt auf
einem Auge blind ist, hatte er in seinen Arbeiten einen neuartigen, besonders ästhetischen Stil geschaffen. Mit seinen
Porträts von Alfred Hitchcock begann Watson berühmte Persönlichkeiten zu porträtieren. Galerie CAMERA WORK Berlin,
vom 23. 11. – 18. 1. 2020. Mehr unter: camerawork.de

Ein Leben ohne Provokation?
Undenkbar für den Filmemacher Rosa von Praunheim. Und
jetzt wird er 77! Mit ungebrochener Kreativität präsentiert
Rosa von Praunheim anläßlich
seines Geburtstages im November die aktuellsten Früchte seines kreativen Schaffens:
eine Buchveröffentlichung, Lesungen, neue Filme und eine
Ausstellung, wo er Zeichnungen aus seinem Kinderbuch
für Erwachsene „Der große
und der kleine Penis“ vorstellt.
Bis 4. 12. in der Galerie Gustav
von Hirschheydt. Mehr unter:
galerievonhirschheydt.de
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Galerie La Femme Česká centra
Od 22. listopadu do 19. prosince probíhá na Novoměstské radnici v Praze
výstava s názvem Sametové vzpomínky. Galerie La Femme připravila výstavu
k třicátému výročí od sametové revoluce. Prezentována budou díla současných českých umělců, kteří vytvořili dílo
reflektující toto významné období v českých dějinách, a zároveň práce studentů výtvarných škol. Návštěvníci expozic
budou mít jedinečnou příležitost vidět,
jaký mají současní studenti pohled na
události, které se odehrály před třiceti
lety, a na osobnosti, které stály u zásadních společenských a ekonomických
změn v naší společnosti. Ze současných
umělců budou v expozici zastoupeni Jiří
Slíva, Jiří Mocek, Boris Jirků, Miroslava
Mádrová, Josef Blecha, Rudolf Brančovský a další. Výstava poté poputuje také
do dalších regionů České republiky a do
zahraničí. Více na: nrpraha.cz
Vom 22. November bis 19. Dezember ist
im Neustädter Rathaus in Prag eine Ausstellung mit dem Titel „Sametové vzpomínky“ (Samtene Erinnerungen) zu sehen. Die
Galerie La Femme hat eine Ausstellung
zum 30. Jubiläum der Samtenen Revolution vorbereitet. Es werden zeitgenössische tschechische Künstler mit Werken
vorgestellt, die jenen wichtigen Zeitraum
in der tschechischen Geschichte reflektieren, sowie Arbeiten von Kunstschülern und
‑studenten. Die Besucher werden die einzigartige Gelegenheit haben zu sehen, wie
heutige junge Erwachsene die Ereignisse,
die sich vor 30 Jahren abgespielt haben,
und die Persönlichkeiten, die jene wesentlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Änderungen in der tschechischen Gesellschaft ausgelöst und begleitet haben,
wahrnehmen. In der Ausstellung werden
u. a. Werke von Jiří Slíva, Jiří Mocek, Boris
Jirků, Miroslava Mádrová, Josef Blecha, Rudolf Brančovský zu sehen sein. Die Ausstellung wird anschließend in weiteren Regionen in Tschechien und im Ausland gezeigt.
Mehr unter: nrpraha.cz

Studenti ateliéru designu Západočeské univerzity
v Plzni a ateliéru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vytvořili k příležitosti oslav 17. listopadu
soubory prací, jako jsou plakáty, objekty a šperky, které reflektují jejich osobní pohled na svobodu a demokracii. Finální realizace jste mohli až do konce listopadu vidět v Galerii Českých center v Praze. Tím to ale
zdaleka nekončí! Právě letošní třicáté výročí sametové
revoluce bylo ideální startovní čárou projektu, který
svým záběrem hranice bývalého Československa výrazně překračuje. Skrze pobočky Českých center se do
něj v příštím roce zapojí studenti uměleckých škol ze
všech koutů světa, přičemž jejich zadání zůstane stejné – Co pro vás znamená svoboda? Česká centra, jejichž misí je prezentace české kultury v zahraničí a vytváření vazeb s dalšími státy, ukončí projekt závěrem
příštího roku velkou hromadnou výstavou. Ta bude
nejen přehlídkou tvorby nastupující výtvarné generace, ale i zajímavým srovnáním vnímání svobody v jednotlivých státech světa. Více na: czechcentres.cz
Studenten des Designateliers der Westböhmischen Universität in Pilsen und des Ateliers K.O.V. (Konzept-ObjektBedeutung) der Akademie für Kunst, Architektur und
Design Prag haben anlässlich der Feierlichkeiten am
17. November Kollektionen von Arbeiten angefertigt, wie
beispielsweise Plakate, Objekte und Schmuck, welche ihre
persönliche Sichtweise in Bezug auf Freiheit und Demokratie widerspiegeln. Die finale Umsetzung war bis Ende November in der Galerie der Tschechischen Zentren (Galerie
Českých center) in Prag zu sehen. Aber dies war bei Weitem
noch nicht alles! Gerade das dreißigjährige Jubiläum der
Samtenen Revolution in diesem Jahr war ideal als Start
für das Projekt geeignet, das mit seinem Inhalt weit über
die Grenzen der ehemaligen Tschechoslowakei hinausgeht. Über die Niederlassungen der Tschechischen Zentren
schließen sich dem Projekt im nächsten Jahr Studenten von
Kunstakademien aus der ganzen Welt an, wobei die generelle Aufgabe gleich bleibt – Was bedeutet für Sie Freiheit?
Die tschechischen Zentren, deren Aufgabe darin besteht,
die tschechische Kultur im Ausland zu präsentieren sowie
Beziehungen zu weiteren Staaten aufzunehmen, bringen
das Projekt nächstes Jahr mit einer großen Sammelausstellung zum Abschluss. Dabei wird es sich nicht nur um
eine Präsentation des künstlerischen Schaffens der nachfolgenden Künstlergeneration handeln, sondern auch um
einen interessanten Vergleich, wie weltweit der Begriff Freiheit wahrgenommen und interpretiert wird. Mehr unter:
czechcentres.cz

AVU220
Akademie výtvarných umění v Praze slaví dvě stě dvacet let od svého
založení. K tomuto výročí připravila řadu kulturních akcí pro širokou
veřejnost pod souhrnným názvem
AVU220. Můžete se vydat například
na výstavu Posledních 30 let kurátora Borise Ondreičky, která se koná
v prostorách GAVU. Celkově lze prostřednictvím tematických procházek
a cykloprojížděk navštívit až dvě stě
dvacet míst spojených s historií AVU
nebo také výstavu kreseb ze stejnojmenné publikace, kterou připravil
tým umělců a teoretiků pod vedením Pavlíny Morganové. Oslavy potrvají až do 17. prosince 2019, kdy
program AVU220 zakončí benefiční
Ples AVU. Více na: avu220.cz
Die Akademie der bildenden Künste in
Prag (AVU) feiert 220 Jahre ihres Bestehens. Zu diesem Jubiläum hat sie eine
Reihe von kulturellen Events für die
breite Öffentlichkeit unter dem Titel
„AVU220“ vorbereitet. So können Sie
zum Beispiel die Ausstellung „Posledních 30 let kurátora Borise Ondreičky“
(Die letzten 30 Jahre des Kurators Boris
Ondreička) besuchen, die in den Räumen der GAVU stattfinden wird. Insgesamt können Sie auf thematischen
Spaziergängen und Radrundfahrten
bis zu 220 Orte besuchen, die mit der
Geschichte der AVU verknüpft sind.
Außerdem gibt es eine Ausstellung
von Zeichnungen aus der zugehörigen
Publikation (auch auf Englisch erhältlich), die ein Team von Künstlern und
Theoretikern unter der Leitung von
Pavlína Morganová zusammengestellt
hat. Die Festlichkeiten dauern bis zum
17. Dezember 2019, an dem das Programm der AVU220 mit dem BenefizBall der AVU beendet wird. Mehr unter:
avu220.cz
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foto: Simon Bolz

Einsunternull

Seven Swans

Takové historické jubileum si hvězdná restaurace Einsunternull nemůže nechat ujít, a proto připravila pro své návštěvníky „malý berlínský pozdrav z kuchyně“, kdy zákusek
je prezentován na ručně malovaných kusech zdi o výšce
18 cm – každý jedinečný. Můžete vidět například slavný
Trabi lámající zeď nebo reintepretaci polibku mocných. Dvě
šéfky patisserie, Marie Mang a Rosina Ostler, se tak rozhodly svým způsobem uctít třicáté výročí pádu Berlínské
zdi. A pro Einsunternull – volným překladem jeden pod nulou – to znamená nový vítr v kuchyňských plachtách. Také
proto, že restaurace po rozsáhlé rekonstrukci dostojí svému
jménu. „Do restaurace se totiž nyní jede z přízemí do suterénu výtahem – prostě jedno patro pod nulou,“ říká majitel
Ivo Ebert. Více na: restaurant-einsunternull.de

Že i vegetariánské restaurace mohou získat michelinskou hvězdu,
toho je důkazem restaurace Seven Swans – Sedm labutí ve Frankfurtu. Pravdou však je, že vedle Cookies Cream v Berlíně je Seven Swan
jen jednou z pouze dvou vegetariánských restaurací v Německu, které dostaly toto nejvyšší ocenění. Důležitější než ocenění jsou ale pro
šéfkuchaře Rickyho Sawarda jeho kulinářské experimenty. Nenajdete
zde pseudonáhražku masa a masových lahůdek ani umělé příchutě, ale
například domácí bylinkový olej pro křupavé domácí pečivo, hrachový
sorbet, pastináky s okurkami a vlastní hořčicí, brambory upečené v hlíně a jako dezert zmrzlinu z červené řepy. Je až těžké uvěřit, že všechny
tyto chutě skutečně vznikají bez jakýchkoliv éčkových doplňků. Jejich
čtyřhektarová zahrada před branami Frankfurtu nabízí mnohé plodiny.
A co zůstane, šéfkuchař zavaří, zamrazí, zakonzervuje nebo fermentuje.
Oprávněně jim byla udělena i michelinská nejvyšší Cena udržitelnosti
2019. Více na: sevenswans.de

Ein derartiges historisches Jubiläum kann sich das Berliner
Sternerestaurant nicht entgehen lassen und hat für seine
Gäste einen „kleinen Berliner Gruß aus der Küche“ vorbereitet, wo das Dessert auf handbemalten Mauerteilen mit einer
Höhe von 18 cm präsentiert wird – jedes Mauerteil ist einzigartig. So ist beispielsweise der berühmte Trabi zu sehen,
der die Mauer durchbricht, oder eine Reinterpretation des
Bruderkusses der einstigen Staatsmänner. Die zwei Patisserie-Chefinnen Marie Mang und Rosina Ostler wollten somit
auf ihre Weise etwas ganz Besonderes zum dreißigjährigen
Jubiläum des Berliner Mauerfalls kreieren. Und für das Restaurant Einsunternull bedeutet dies neuen Wind im Küchenbereich. Auch nach der umfangreichen Rekonstruktion wird
das Restaurant seinem Namen gerecht. „In das Restaurant
gelangt man jetzt nämlich mit dem Aufzug aus dem Erdgeschoss ins Souterrain“, wie der Restaurantinhaber, Ivo Ebert,
sagt. Mehr unter: restaurant-einsunternull.de

Dass auch vegetarische Restaurants einen Michelin-Stern erhalten können,
beweist das Seven Swans – Sieben Schwäne in Frankfurt/Main. Wahr ist aber
auch, dass neben dem Cookies Cream in Berlin das Seven Swan nur eines von
lediglich zwei vegetarischen Restaurants in Deutschland ist, die diese höchste
Auszeichnung erhalten haben. Wichtiger als die Auszeichnung sind aber für
Chefkoch Ricky Sawarda seine kulinarischen Experimente. Hier findet man
weder Pseudo-Ersatz für Fleisch und Fleischdelikatessen noch künstliche
Aromen, sondern beispielsweise hausgemachtes Kräuter-Öl für knuspriges
selbstgebackenes Brot, Erbsen-Sorbet, Pastinaken mit Gurke und hauseigenem Senf, erdgebackene Kartoffeln und als Dessert Rote-Bete-Eis. Kaum zu
glauben, dass all die Leckereien tatsächlich ohne jegliche Lebensmittelzusatzstoffe auskommen. Der 4 ha große Garten vor den Toren Frankfurts stellt
viele Produkte bereit. Und was übrigbleibt, wird vom Chefkoch eingekocht,
eingefroren, konserviert oder fermentiert. Mit Recht wurde dem Restaurant
2019 auch die höchste Michelin-Auszeichnung für Nachhaltigkeit verliehen.
Mehr unter: sevenswans.de
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AUTENTISTA

NEKÁVA

KAFÉRNA

Autentista je název nového projektu propagátora naturálních vín a pořadatele festivalu
Praha pije víno Bogdana Trojaka. V centru
Prahy se úderem podzimu otevřely dveře
všem milovníkům poctivého vinařského řemesla, respektive vín s čistým štítem. Trojak
je jedním ze zakladatelů sdružení Autentisté,
takže nebylo těžké najít jméno pro nový podnik, který je fyzickým ztvárněním hodnot, jež
Autentisté zastávají. Etický a ekologický kodex je klíčovou charakteristikou naturálních
vín. Bar nabízí také šampaňská vína, výběrovou kávu a drobné občerstvení. Noblesní
design založený na lomu světel, které tvoří
šerosvit na klenutých stropech, dává místu
vzrušující rozměr. Více na: autentista.cz

V případě, že pijete příliš mnoho kávy a chtěli byste to omezit nebo vám nedělá dobře
kofein či jej z nějakého důvodu aktuálně nemůžete, pak existuje něco, co by vás mohlo
zajímat. Nekáva je alternativou klasické kávy
s tím rozdílem, že je vyráběna z obilí. Jde
o přírodně bezkofeinové espresso pro celou
rodinu, od českého výrobce, který ji připravuje z praženého bio ječmene. Výhodou je,
že je plná zdraví prospěšných látek, antioxidantů, a navíc existuje také v podobě kapslí.
Nekáva vychází z populárního nápoje Caffè
d’orzo rozšířeného hlavně v jižní Evropě.
Takže pokud si budete chtít dát šálek před
spaním, pak si s klidným srdcem uvařte Nekávu. Bude spokojena vaše mysl i tělo. Více
na: nekava.cz

Až se zase budete toulat centrem staré Prahy, zajděte si do Kaférny. Přímo
pod Pražským hradem v Nerudově ulici najdete ve vnitrobloku podnik, který
vás oblaží svou uvolněnou a klidnou
atmosférou, dobrotami z kvalitních
surovin a příznivými cenami. Snahou
majitelů je vytvořit výjimečné místo
na Malé Straně, kde se mohou místní
i turisté zastavit a vychutnat si v klidu
nejen čerstvě praženou a skvěle připravenou kávu. Ve vnitrobloku najdete
městskou zahrádku na půdě z kávových puků a zkompostovaných materiálů, které od počátku Kaférna používá.
Více na: kaferna.cz

Autentista ist die Bezeichnung eines neuen Projekts des Propagators von Naturweinen und
Veranstalters des Festivals „Prag trinkt Wein“,
Bogdan Trojak. Im Zentrum von Prag öffneten
sich mit Herbstbeginn die Türen für alle Liebhaber des redlichen Weinhandwerks bzw. von
Wein mit sauberer Weste. Trojak ist einer der
Gründer der Vereinigung „Autentisté“, so dass
es nicht schwer war, einen Namen für das neue
Lokal zu finden, welches physischer Ausdruck
der Werte ist, die „Authentisten“ vertreten. Der
Ethik- und Umweltkodex ist ein Hauptmerkmal
von Naturweinen. Die Bar bietet außerdem
Champagner, ausgewählten Kaffee und kleine
Leckereien. Das auf Lichtbrechung beruhende
noble Design, welches für ein Hell-Dunkel-Spiel
an der gewölbten Decke sorgt, verleiht dem
Ort eine aufregende Dimension. Mehr unter:
autentista.cz

Wenn Sie Ihren Kaffeekonsum gern etwas zurückfahren möchten oder Sie kein Koffein vertragen, dann gibt es etwas, was Sie interessieren könnte: „Nekáva“ ist eine Alternative zum
klassischen Kaffee, die aus Getreide hergestellt
wird. Es handelt sich um koffeinfreien Espresso
für die ganze Familie, von einem tschechischen
Hersteller, der ihn aus gerösteter Bio-Gerste
herstellt. Ein Vorteil ist, dass er voller gesundheitsfördernder Stoffe und Antioxidantien
ist und auch in Kapselform angeboten wird.
„Nekáva“ basiert auf dem Caffè d’orzo, der
insbesondere in Südeuropa gern getrunken
wird. Wenn Sie also direkt vor dem Schlafengehen gern noch ein Tässchen genießen möchten, kochen Sie sich einfach einen „Nekáva“.
Der befriedigt Geist und Körper. Mehr unter:
nekava.cz

Wenn Sie wieder einmal im historischen Zentrum von Prag unterwegs
sind, sollten Sie die Kaférna besuchen.
Direkt unterhalb der Prager Burg in der
Neruda-Gasse befindet sich im Innern
eines Häuserblocks ein Café, das in einem lockeren und ruhigen Ambiente
Leckereien aus hochwertigen Zutaten zu
günstigen Preisen anbietet. Die Inhaber
wollten auf der Prager Kleinseite einen
ganz besonderen Ort schaffen, wo Einheimische und Touristen verweilen und
in Ruhe nicht nur frisch gerösteten und
perfekt zubereiteten Kaffee genießen
können. Im Innenhof befindet sich ein
Stadtgarten auf Erdreich aus Kaffeesatz
und Kompostmaterial, welche Kaférna
von Anfang an verwertet. Mehr unter:
kaferna.cz
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Dyzajn Market
Pokud ještě nemáte dárky k Vánocům či
nevíte, kde vzít inspiraci, pak se vydejte
na Dyzajn market. Načerpáte příjemnou adventní atmosféru a nakoupíte
originální kousky hlavně od lokálních
designérů. Navíc si letos můžete vybrat
ze dvou termínů či jít na oba. O víkendu
30. 11. – 1. 12. se pro akci stane základnou náměstí Václava Havla a v druhém
termínu 14.–15. 12. poskytne zázemí
holešovické Výstaviště. V průběhu Dyzajn marketů se vám představí více
než čtyři sta tvůrců a nebude chybět
ani živá hudba či food zóna s rozmanitými dobrotami a samozřejmě výběrová káva a vánoční svařák. Část peněz
z prodejů poputuje neziskovým organizacím. Více na: dyzajnmarket.com
Wenn Sie noch keine Weihnachtsgeschenke haben oder nicht wissen, wo Sie sich
inspirieren lassen sollen, kommen Sie
einfach zum Dyzajn Market. Atmen Sie die
angenehme Adventsatmosphäre ein und
kaufen Sie originelle Stücke, die vorwiegend von lokalen Designern stammen. Sie
können sich dieses Jahr für einen von zwei
Terminen entscheiden – oder kommen Sie
doch einfach zu beiden. Am Wochenende
vom 30. 11. bis zum 1. 12. findet das Event
auf dem Náměstí Václava Havla statt, der
zweite Termin am 14. und 15. 12. im Ausstellungsgelände Výstaviště Holešovice.
Auf den Dyzajn Markets stellen sich mehr
als 400 Kreative vor, auch Live-Musik und
eine Food-Zone mit vielfältigen Leckereien
sowie hervorragender Kaffee und weihnachtlicher Glühwein dürfen nicht fehlen.
Ein Teil des Erlöses wird an gemeinnützige
Organisationen gespendet. Mehr unter:
dyzajnmarket.com

Manifesto
Winter Market
Od 20. listopadu probíhá na dvou místech v Praze
stylový Manifesto Winter Market. Edice Manifesta
v zimní stylizaci je opět v elegantním střihu. Tým designérů Manifesta vybavil obě lokality vyhřívanými
kupolemi – útulnými iglú. Je možné je sdílet s dalšími
hosty nebo rezervovat pro svou skupinu prostřednictvím portálu GoOut. Krytá sezení jsou rozšířena
také o velkoplošné plátěné přístřešky, které prostor
udržují v teple a vytvářejí příjemně intimní atmosféru. Nabídka nápojů se rozšířila o svařené víno a horkou čokoládu, které jsou servírovány ve zbrusu nové
kolekci šálků s motivem Manifesta vyrobené v české porcelánce. Navíc na marketech můžete sehnat
také originální dárky k Vánocům. Manifesto Florenc
i Manifesto Smíchov jsou otevřena vždy od středy
do neděle od 11 hodin do desáté večerní. Oba markety jsou nekuřácké, cashless a psi na vodítku smí
dovnitř. Více na: manifestomarket.com
Ab 20. November hat der kulinarisch-kulturelle „Manifesto Winter Market“ an zwei Standorten in Prag geöffnet. Die Manifesto-Edition im Wintermantel ist wie
immer elegant und stilvoll durchgestaltet. Das DesignerTeam von Manifesto hat beide Standorte mit beheizten
Kuppeln – gemütlichen Iglus – ausgestattet. Sie können
sie sich mit weiteren Gästen teilen oder für die eigene
Gruppe über das Portal GoOut reservieren. Die Sitzplätze
sind auch mit großflächigen Leinentüchern überdacht,
die den Raum warm halten und eine angenehm intime
Atmosphäre schaffen. Das Getränkeangebot wurde um
Glühwein und heiße Schokolade erweitert, die in einer
brandneuen Tassen-Kollektion mit dem Manifesto-Logo
aus einer böhmischen Porzellanfabrik serviert werden.
Außerdem können Sie auf den Märkten auch originelle
Weihnachtsgeschenke kaufen. Manifesto Florenc und
Manifesto Smíchov sind jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Beide Märkte sind Nichtraucherzonen, Cashless, und Hunde an der Leine dürfen
auch mitkommen. Mehr unter: manifestomarket.com

BAZAR
Prostory Art&Event Gallery Černá Labuť
(Na Poříčí 25, Praha) ožijí v předvánočním čase štěkotem. Hlas zvířat bude
sice jen symbolický, ale i tak vás pozve
na bazar Spolku na ochranu opuštěných
zvířat 15. prosince 2019 mezi 13. a 18.
hodinou. Najdete zde mnoho krásných
i užitečných předmětů, které mohou
potěšit vás i vaše blízké. Můžete ochutnat domácí pečivo a domů si odnést psí
sušenky. Děti si nacvičí zdobení vánočních perníčků, anebo je zaujmou netradiční látkové omalovánky. A v neposlední řadě svým nákupem pomůžete dobré
věci. Vše o spolku najdete na webu
www.spolek-ochranazvirat.cz a zapojit
se do aukcí můžete na Facebooku Aukce
na pomoc opuštěným zvířatům.
In den Räumen der Art&Event Gallery
Černá Labuť (Na Poříčí 25, Praha) erklingt
in der Vorweihnachtszeit Gebell. Die Tierstimmen werden zwar nur symbolischer
Natur sein, aber trotzdem laden sie Sie
herzlich auf den Markt des Tierschutzvereins am 15. Dezember 2019 zwischen 13
und 18 Uhr ein. Sie finden hier viele schöne und nützliche Sachen, die Sie und Ihre
Nächsten erfreuen können. Sie können
hausgemachte Backwaren verkosten und
Hundekekse mit nach Hause nehmen. Die
Kinder können Lebkuchen bemalen oder
sich an ungewöhnlichen Ausmalbildern
aus Stoff versuchen. Nicht zuletzt können
Sie mit Ihrem Einkauf einem guten Zweck
helfen. Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter www.spolek-ochranazvirat.cz (auf Tschechisch), auf Facebook unter „Aukce na pomoc opuštěným
zvířatům“ können Sie den Verein über
Auktionen unterstützen.
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Markthalle IX.

Atelier Mengerzeile

V srdci Berlína se nachází nejnavštěvovanější food
market metropole. Funky sortiment lokálních prodejců potravin a nápojů je příkladem živé a oblíbené
berlínské food scény. Hala byla postavena jako jedna
z prvních krytých tržnic v roce 1891 a měla vyřešit problém hygienické a komplexní dodávky potravin pro
rychle se rozrůstající obyvatelstvo Berlína. Od té doby
se hala používá nepřetržitě; na přelomu tisíciletí však
už byla ve zbídačeném stavu. V říjnu 2011 tři majitelé halu zrekonstruovali a úspěšně obnovili koncepci
prodeje lokálních výrobců. K nejoblíbenějším návštěvním dnům patří čtvrtek – Street Food Thursday, kdy se
od 17–22 hodin řady prodejců rozšiřují i o další majitele restaurací, kaváren a vinných barů v Berlíně. Ochutnat za málo peněz dobroty z různých koutů světa, a přitom vyzkoušet mix barev, chutí a vůní... to je důvod,
proč Markthalle IX. v Eisenbahnstrasse v Kreuzbergu
milují nejen Berlíňané. Více na: markthalleneun.de

Příběh umělecké kolonie Mengerzeile je naprosto typickým příkladem
dnešního Berlína. A tak mne těší, že jej můžeme tentokráte prezentovat
s dobrým koncem. Polorozpadlý cihlový dům v Mengerzeile (dříve továrna
na výrobu klavírů), začali po pádu Zdi používat umělci. Více než pětadvacet
let šlo všechno dobře, pak přišla zpráva o novém majiteli a jeho plánech
s demolicí a novou výstavbou. Avšak 38 umělců začalo s investorem jednat
a hledat možné způsoby, jak pokračovat v používání domu. A zvládli to! Po
dlouhých jednáních majitel souhlasil s tím, že část budovy můžou umělci
i nadále používat. Na oplátku oni souhlasili s nezbytnými renovačními
pracemi a také s přestavbou části budovy na obytné prostory. Stavební
práce jsou nyní po dvou letech dokončeny a znovuotevření je pozitivním
příkladem pro nejistou prostorovou situaci umělců v Berlíně. Nájemní
smlouva byla uzavřena na pětadvacet let. „Měli jsme naprosté štěstí,
že jsme narazili na investora, který neignoruje existující struktury
ve městě a nemyslí pouze na zisk, ale má také zájem o místa, která
z Berlína dělají zvláštní a atraktivní město. Pro všechny zúčastněné
to byla náročná a nervy ničící cesta, ale nakonec to vedlo k dobrému
výsledku,“ říká Eva Noack, jedna z hlavních organizátorů Mengerzeile.
Více na: atelierhaus-mengerzeile.de

Im Herzen Berlins befindet sich der meistbesuchte FoodMarket der Metropole. Das funky Sortiment lokaler Lebensmittel- und Getränkeanbieter ist ein Beispiel für die
lebendige und beliebte Berliner Food-Szene. Die Halle
wurde als eine der ersten überdachten Markthallen 1891
gebaut und sollte das Problem der hygienischen und komplexen Belieferung der schnellwachsenden Berliner Bevölkerung mit Lebensmitteln lösen. Seitdem wird die Halle
ununterbrochen genutzt; war aber zur Jahrtausendwende
bereits in einem heruntergekommenen Zustand. Im Oktober 2011 sanierten die drei Eigentümer die Halle und
ließen das auf lokalen Erzeugern basierende Verkaufskonzept erfolgreich wiederaufleben. Zu den beliebtesten
Besuchstagen zählt der Donnerstag – Street Food Thursday, wo sich zwischen 17 und 22 Uhr neben den Händlern
Inhaber von Berliner Restaurants, Cafés und Weinbars
präsentieren. Für wenig Geld kleine Leckereien aus den
verschiedensten Ecken der Welt probieren und dabei einen Mix an Farben, Geschmack und Düften erleben... Das
ist der Grund, warum die Markthalle IX. in der Eisenbahnstraße in Kreuzberg nicht nur die Berliner lieben. Mehr
unter: markthalleneun.de

Die Geschichte der Künstlerkolonie Mengerzeile ist ein typisches Beispiel für das
heutige Berlin. Daher freut mich, dass wir es diesmal mit positivem Ausgang
präsentieren können. Das halbzerfallene Ziegelgebäude in der Mengerzeile,
eine ehemalige Pianofabrik, begannen nach dem Mauerfall Künstler zu
nutzen. Mehr als 25 Jahre lang ging alles gut, dann kam die Nachricht über
einen neuen Eigentümer und seine Pläne betreffend Abriss und Neubau. Die
38 Künstler nahmen Verhandlungen mit dem Investor auf und suchten nach
Möglichkeiten, das Gebäude weiter zu nutzen. Sie haben es geschafft! Nach
langem Hin und Her willigte der Eigentümer ein, dass die Künstler einen Teil des
Gebäudes weiterhin nutzen können. Im Gegenzug erklärten sich die Künstler
mit den notwendigen Sanierungsarbeiten und dem Umbau eines Gebäudeteils
in Wohnräume einverstanden. Die Bauarbeiten sind jetzt nach zwei Jahren
abgeschlossen. Die Neueröffnung ist ein positives Beispiel für die unsichere
Raumsituation von Künstlern in Berlin. Der Mietvertrag wurde für 25 Jahre
abgeschlossen. „Wir hatten das absolute Glück, auf einen Investor zu treffen,
der bestehende Strukturen in der Stadt nicht ignoriert und vor allem nicht nur
an Profit denkt, sondern auch ein Interesse an den Orten hat, die Berlin als Stadt
besonders und attraktiv machen. Es war für alle Beteiligten ein steiniger und
nervenaufreibender Weg, der aber am Ende zu einem guten Ergebnis geführt
hat“, sagte Eva Noack, eine der HauptorganisatorInnen der Mengerzeile. Mehr
unter: atelierhaus-mengerzeile.de

72 N&N – VÁNOCE/WEIHNACHTEN

Pop je stylové a nadčasové oblečení od známé
české návrhářky Zuzany Kubíčkové.
Pop – das ist stilvolle sowie zeitlose Kleidung von
der bekannten tschechischen Modedesignerin
Zuzana Kubíčková.
www.popbyzk.com

Vánoční trh na náměstí Richardplatz je
jedním z nejromantičtějších berlínských
vánočních trhů.

Vánoční trhy v centru Prahy na
Staroměstském náměstí patří
k nejkrásnějším na světě.

Der Weihnachtsmarkt auf dem
Richardplatz ist einer der romantischsten
Berliner Weihnachtsmärkte.

Der Weihnachtsmarkt im Zentrum
Prags auf dem Altstädter Ring gehört
zu den schönsten der Welt.

Erotikon je smyslně tajuplný parfém,
který vypráví příběh o chtíči a lásce.
Erotikon ist ein sinnlich-geheimnisvolles
Parfüm, das die Geschichte von Liebe
und Begierde erzählt.
www.pigmentarium.com

Glamour a jednoduchost se snoubí ve
šperkových unikátech Iny Beissner.
Glamour und Schlichtheit vereinen sich in den
Schmuck-Unikaten von Ina Beissner.
www.inabeissner.com
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Lístky na celovečerní dokument o výtvarnici Míle Fürstové
a její spolupráci s Coldplay od režiséra a producenta
Petera Hirjaka právě v prodeji.
Gerade hat der Verkauf der Eintrittskarten für den
abendfüllenden Dokumentarfilm des Regisseurs und
Produzenten Peter Hirjak über die Künstlerin Míla Fürstová
und deren Zusammenarbeit mit Coldplay begonnen.

Originální diář sester Geislerových – P. S. DIÁŘ 2020
pro veselý a příjemně odškrtaný rok!
Original-Tagebuch der Geisler-Schwestern – P.S. DIÁŘ 2020
für ein fröhliches und angenehmes ungeprüftes Jahr!
www.euromedia.cz

www.goout.net

Originální a udržitelné
designové bytové doplňky od
českých návrhářů.
Originelle und nachhaltige
Design-Wohnaccessoires von
tschechischen Designern.
www.cvrk.cz

Vinařství dvou kamarádů z Nového Šaldorfa
u Znojma zve na kulinární zážitky s víny.
Das Weingut von zwei Freunden aus Nový
Šaldorf bei Znojmo lädt zu kulinarischen
Weinerlebnissen ein.
www.pialek.cz

DISTRIBUCE N&N – zima 2019
Naše stojany

Sledujte nás / Folgen Sie uns
ON-LINE MAGAZÍN

www.novinyanovinky.cz

Černá labuť
Praha 1, Na Poříčí 25, www.dumcernalabut.cz
Florentinum
Praha 1, Na Florenci 2116/15, www.florentinum.cz
Galerie Myslbek
Praha 1, Na Příkopě 19–21, www.ngmyslbek.cz

Partnerská distribuce
Fresh bedýnky, www.freshbedynky.cz

FACEBOOK

www.facebook.com/NovinkyPrahaBerlin

Loving Hut, Praha 1, Na Poříčí 25, www.lovinghut.cz
Space4you, Praha 1, Příčná 1, www.space4u.cz

odběrná místa v Praze

INSTAGRAM

Magistrát hl. města Prahy

#novinkyprahaberlin

Obchodní prostory: Burzovní palác, Business centrum Panská,
Lexxus Norton, Millenium Plaza, Palác Archa, Pražská správa
nemovitostí, Velvyslanectví SRN

KONTAKT

Kliniky a služby: A2C ANTI-AGING CLINIC, Adams BarberShop,
Barbershop & Tattoo, Channel Crossings, Good Times, Boutique
Sisley, Karolinum, Libor Šula The Salon, Petra Clinic, Salon Hair
Affair, Toni&Guy

mail@novinyanovinky.cz

Fashion/design/art: À LA MAISON Showroom, České centrum
Praha, Debut Gallery, Divadlo Archa, Divadlo bez zábradlí, Divadlo
v Celetné, Fox Galery, Galerie hlavního města Prahy, Galerie
Kodl, Gravelli, Harddecore Design Gallery, Helena Dařbujánová
– showroom, Kvalitář, Museum Montanelli, Nová Galerie, Pasáž
českého designu, Vidda Store

DALŠÍ VYDÁNÍ / NÄCHSTE AUSGABE

23. 3. 2020

S VĚTREM V ZÁDECH / Mit dem Wind im Rücken
BERLINER SCHLOSS / REPORTAGE

V srdci Berlína se staví nový zámek jako muzeum kultur
a národů celého světa.
Im Herzen Berlins entsteht ein neues Schloss als Museum
für Kulturen und Nationen auf der ganzen Welt.

JIŘÍ SURŮVKA / INTERVIEW

Kulturní performer o roli umění v životě.
Kulturperformer über die Rolle der Kunst im Leben
NADACE / STIFTUNGEN
Dělat víc, než musím.
Mehr machen, als man muss.

Restaurace a kavárny: Alforno, Avocado gang, Beefhouse,
Bistro Proti Proudu, Bobová dráha, Bredovský Dvůr, Cantina,
Café Letka, Caffe George, Dhaba Beas, EMA espresso bar, George
Prime Burger, Kavárna Citadela, Kavárna Palanda, Kavárna –
pražírna Voznice, La Bottega, La Ventola, Las Adelitas, Longiano,
mamacoffee Sokolovská, mamacoffee Vodičkova, Modrá zahrada,
Moje cukrářství, Mr.HotDog, Neustadt, Nostress Cafe, Nejen
Bistro, Nenápadné bistro, Ovocný Světozor, Pho Bar, Rugantino,
Salt’n’Pepa, Slavia, Tobruk, U Bronců, U Zlatého lva, Urban Café
Doprava: Hlavní nádraží (horní parking), metro (Muzeum, Můstek,
Karlovo náměstí, Náměstí Republiky)
Hotely: Aparthotel, Hotel Bílá Labuť, Mlýn Vodníka Slámy, Petrská
Apartment, Republika hotel
Ostatní: Drogerie Zlatnická, Fleur Fatale, Libeřské lahůdky, Pecka
Modelář, Pekařství Moravec, Řeznictví v Biskupské

Distribution Berlin
Berliner Pressekonferenz, Bundesverband BGA, Zentrale
GASAG Berlin, Capital Club Berlin, Soho House Berlin, Authentic
Kitchen, Goldfish Berlin, Tschechisches Zentrum/České Centrum,
Tschechische Botschaft
In Zusammenarbeit mit dem Lesezirkel Brabandt:
Ärztepraxen, Fitnessstudios, Friseursalons, Kosmetik und
Ästhetikstudios, Gastronomie, Hotels, Clubs, Galerien

INZERCE

by Karin zadrick

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl, či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
Es ist völlig unnütz zu fragen, ob das Leben Sinn hat oder nicht. Es hat den Sinn, den wir ihm geben.
Seneca

