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2  NÁZEV ČERNÁ LABUŤ

N&N je první česko-německý časopis pro Prahu a Berlín. Proč je zapotřebí právě 
dnes? Co vedlo náš tým k tomu, že po třech letech působení na pražském trhu 
překračuje hranice a vydává se na crossmediální terén?

Již třicet let pravidelně létám mezi Prahou a Berlínem, v obou městech mám 
své hnízdo. Poznala jsem, že i když obě metropole dělí pouhých 350 kilometrů, 
žijí zde v rozdílných podmínkách lidé různého myšlení, kteří prošli odlišnou 
historickou zkušeností. 

Přesto jsou si Pražané a Berlíňané bližší, než se na první pohled zdá. Jsou 
svobodomyslnější a otevřenější než zbytek populace v obou zemích. A mladí 
lidé zde nezadržitelně kráčí vpřed. Nechme se inspirovat jejich příběhy, 
pozorujme jejich vývoj a růst! Poznejte díky fotostory mladého ředitele 
obchodně-kancelářského centra Myslbek Zdeňka Hausvatera. Podnětem nejen 
pro start-upy může být Jan Straka, který se po třech letech od založení vydává 
se svými diáři Clever Minds na německý trh. Ředitel českého centra v Berlíně 
Tomáš Sacher se s námi podělil o svou práci, která staví kulturní mosty mezi 
oběma metropolemi. 

Dalším obohacením N&N jsou práce umělkyně Karin Zadrick. Její čistý pohled 
na svět a křehkost je cítit z každé stránky i fotografi e, kterou připravila. 

Vítejte na našich křídlech… otočte stránku, začínáme. 

Vaše Labuť Černá
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N&N ist die erste deutsch-tschechische Zeitschrift für Prag und Berlin. Warum ist sie gerade 
heute so wichtig? Was bewog unser Team nach dreijährigem Wirken auf dem Prager Markt 
dazu, die Grenze zu überschreiten und sich auf crossmediales Terrain zu begeben?

Schon seit nunmehr dreißig Jahren fl iege ich zwischen Prag und Berlin regelmäßig hin 
und her. In beiden Städten habe ich mir ein Nest gebaut. Ich habe erkannt, dass hier, 
obwohl diese beiden Metropolen nur 350 Kilometer trennen, unter unterschiedlichen 
Bedingungen Menschen verschiedener Denkweise leben, die eine jeweils andere 
historische Erfahrung haben machen müssen.  

Und doch sind sich Prager und Berliner näher, als es auf den ersten Blick scheinen mag. 
Sie sind freiheitsliebender und offener als der Rest der Bevölkerung beider Länder. Und 
die jungen Leute schreiten hier unaufhaltsam voran. Lassen wir uns von ihren Geschichten 
inspirieren. Beobachten wir, wie sie sich entwickeln und wachsen! Lernen Sie anhand einer 
Fotostory den jungen Direktor des Büro- und Einkaufszentrums Myslbek, Zdeněk Hausvater, 
kennen. Eine Anregung nicht nur für Start-Up-Leute könnte Jan Straka sein, der sich drei 
Jahre nach der Gründung aufmacht, mit seinen Diarien Clever Minds den deutschen Markt 
zu erobern. Der Direktor des Tschechischen Zentrums in Berlin, Tomáš Sacher, gewährt uns 
Einblick in seine Arbeit, die kulturelle Brücken zwischen beiden Metropolen baut.  

Eine weitere Bereicherung von N&N sind die Arbeiten der Künstlerin Karin Zadrick, deren 
unverdorbener Blick auf die Welt und deren Zerbrechlichkeit aus jeder von ihr erstellten 
Seite und Fotografi e herauszufühlen ist. 

Willkommen auf unseren Flügeln… schlagen Sie die Seite um. Wir beginnen. 

Ihre Labuť Černá

 



4  INTERVIEW BERLÍN

České srdce v Berlíně
text: Barbora Pečová, Danuše Siering   foto: Kristýna Strejcovská

Naše kulturní centra 
mají v zahraničí za cíl 
propagovat kulturu, 
jazyk a renomé České 
republiky. Tomu 
berlínskému se víc 
než daří – právě má 
za sebou úspěšnou 
výstavu, pro kterou 
si je zvolila proslulá 
aukční síň Christie’s. 
Jaké úspěchy a další 
plány má Tomáš 
Sacher, ředitel Českého 
centra v Berlíně?

Jste původní profesí novinář. 
Jaký životní osud vás zavál 

do Berlína? 
Moje žena je Berlíňanka, takže 
jsme fungovali mezi Prahou 
a Berlínem. V jednu chvíli došlo 
na rozhodnutí „Kam teď?“, až na-
konec padla volba na Německo. 
Když jsem sem přišel, neměl 
jsem úplně pevný plán. Chtěl 
jsem stále psát pro česká média 
(psal jsem tehdy pro Reportéra 
a Respekt) a rozepisoval jsem se 
i tady, například pro měsíčník 
Cicero. Pro České centrum jsem 
zval hosty do diskusí, například 
Tomáše Halíka, Tomáše Sedláč-
ka… A pak mi tehdejší ředitelka 
Monika Štěpánová řekla, že 
pokud s tím chci dál pokračovat, 
měl bych se přihlásit do výběro-
vého řízení. 

To musíte umět dobře plá-
novat, co všechno musíte 
stihnout… 
Plány jsou fajn, ale mám 

rád také určitou otevřenost. 
Kdybych sem šel s naprosto 
přesným cílem, tak by se to 
nejspíš vůbec nezrealizovalo. To, 
že jsem nyní ředitelem Českého 
centra, nebylo naprogramova-
né, ale přesto to považuju za 
nejlepší možné řešení, které 
mi tady vykrystalizovalo. Už 
od začátku mi přišlo, že tohle 
centrum má velký potenciál. 
I když je člověk v cizině, pořád 
inklinuje ke své vlasti – formuje 
to tady vaši unikátnost. Konkuro-
vat místnímu novináři nemůžu, 
ale mám svůj jedinečný příběh, 
který musím využít.

Jak jste ty svoje čtyři roky na 
propagaci ČR pojal?
Říkal jsem si, že hlavní smysl 
Českého centra je představo-
vat Česko jinak, než většina lidí 
běžně zažívá. Co je pro běžného 
Němce Česko? Spojení Praha–
Berlín se hodně posunulo a je to 
fajn. Ale Česko nemá žádné jiné 

přirozené asociace kromě piva, 
Škodovky a Prahy. Moje ambice 
byla tedy cíleně pracovat s vě-
dou a inovacemi. Pořádáme zde 
Czech Inovation Festival, kam 
přijíždějí vědci a lidé ze start-
-upů. Loni jsme představovali 
virtuální realitu a letos největší 
vědecký projekt – nejsilnější la-
ser na světě, který je v ELI centru 
v Dolních Břežanech. 

Jak jsou úspěšné vaše jazyko-
vé kurzy?
Máme sto studentů. Kupodivu 
kromě lidí s osobními vazbami 
na Čechy přibývá stále více 
lidí, kteří češtinu potřebují kvůli 
práci.

Vaše centrum má výhodu 
v tom, že máte k dispozici sko-
ro 280 m2 galerijní plochy.
Ano, v tom jsme opravdu 
unikátní – včetně naší budovy 
z roku 1978 navržené archi-
tekty Machoninovými. S touto 

jedinečností musím pracovat. 
Pořádáme multižánrové akce, 
koncerty, pódiové diskuse, 
a hlavně nabízíme výstavní 
prostor českým umělcům. Máme 
partnerství s Cenou Jindřicha 
Chalupeckého.

V poslední době se hodně věnu-
jeme českému tanci a propoju-
jeme umělce s düsseldorfským 
Tanzmesse. Přivezli jsme také 
Dejvické divadlo, na nejprestiž-
nější scénu Deutsches Theater. 
A bylo vyprodáno.

Berlín je brána do kulturního 
světa. Je tady na čtyři sta čtyřicet 
galerií… A my našim umělcům 
pomáháme tuto bránu otvírat, 
naposledy se to povedlo s vý-
tvarnicí Adélou Součkovou. Ber-
lín je stále svobodné, punkové 
město, kde můžou umělci tvořit 
za levné náklady. 

berlin.czechcentres.cz
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Von Beruf sind Sie eigentlich 
Journalist. Welches Lebens-

schicksal hat Sie nach Berlin 
verschlagen? 
Meine Frau ist Berlinerin. Wir 
pendelten also immer zwischen 
Prag und Berlin. Bis wir uns dann 
sagten: „Also wohin denn jetzt?“. 
Und am Ende fi el die Wahl auf 
Deutschland. Als ich hierhin kam, 
hatte ich einen absolut festen 
Plan. Ich wollte weiter für die 
tschechischen Medien schreiben 
(ich schrieb damals für Reportér 
und Respekt), und zudem hatte 
ich mit meinem Schreiben auch 
hier Fuß gefasst, so schrieb ich 
beispielsweise für die Monatszeit-
schrift Cicero. Für das Tsche-
chische Zentrum lud ich Gäste 
zu Diskussionsrunden ein, z.B. 
Tomáš Halík, Tomáš Sedláček… 
Und dann sagte die ehemalige 
Direktorin Monika Štěpánová zu 
mir, wenn ich damit weiterma-
chen wolle, sollte ich mich für ein 
Auswahlverfahren anmelden.  

Sie müssen gut planen können, 
was Sie alles schaffen 
müssen… 
Pläne sind ja ganz nett, aber was 
ich auch sehr schätze, ist so eine 
gewisse Offenheit. Wenn ich 
mit einem absolut genauen Ziel 
hierhin gekommen wäre, wäre 
es wahrscheinlich nie so weit ge-
kommen. Dass ich heute Direktor 
des Tschechischen Zentrums bin, 

war nicht vorprogrammiert, und 
doch betrachte ich dies als die 
bestmögliche Lösung, die sich 
damals für mich herauskristalli-
sierte. Schon gleich zu Beginn 
war mir klar, dass dieses Zentrum 
großes Potenzial besitzt. Auch 
wenn man im Ausland lebt, fühlt 
man sich weiterhin zu seiner Hei-
mat hingezogen – das formt hier 
Ihre Einmaligkeit. Ich kann mit 
den hiesigen Journalisten nicht 
konkurrieren, aber ich habe eine 
unvergleichliche Geschichte, die 
ich mir zunutze machen muss.

Mit welcher Einstellung sind 
Sie die vier Jahre zur Propa-
gierung der Tschechischen 
Republik angegangen?
Ich habe mir gesagt, dass der 
Hauptsinn des Tschechischen 
Zentrums darin besteht, die 
Tschechische Republik anders zu 
präsentieren, als die meisten Leu-
te sie in der Regel erleben. Was 
ist Tschechien für einen normalen 
Deutschen? Die Verbindung 
Prag-Berlin hat sich sehr verlagert, 
und das ist schön. Aber Tschechi-
en ruft keine anderen natürlichen 
Assoziationen hervor als Bier, 
Škoda-Autos und Prag. Ich setzte 
also meinen Ehrgeiz daran, mit 
der Wissenschaft und Innovatio-
nen gezielt zusammenzuarbeiten. 
Wir veranstalten hier das Czech 
Innovation Festival, das von Wis-
senschaftlern und Start-up-Leuten 

besucht wird. Im vergangenen 
Jahr stellten wir die virtuelle 
Realität vor, in diesem Jahr wird 
es das größte wissenschaftliche 
Projekt – der größte Laser der 
Welt – sein, der im ELI-Centrum in 
Dolní Břežany steht.

Wie erfolgreich sind Ihre 
Sprachkurse?
Wir haben hundert Studenten. 
Überraschenderweise sind da 
neben Leuten mit persönlichen 
Bindungen zur Tschechischen Re-
publik immer mehr Leute dabei, 
die die tschechische Sprache der 
Arbeit wegen erlernen möchten. 

Ihr Zentrum hat den Vorteil, 
dass es über annähernd 280 
m2 Galeriefl äche verfügt.
Ja, das ist wirklich einmalig, 
einschließlich unseres Gebäudes 
aus dem Jahr 1978, das von dem 
Architektenehepaar Machonin 
entworfen wurde. Mit dieser 
Einzigartigkeit muss ich arbeiten. 

Wir veranstalten Multigenre-
Aktionen, Konzerte und Podi-
umsdiskussionen, vor allem 
aber bieten wir tschechischen 
Künstlern Ausstellungsraum. Wir 
pfl egen eine Partnerschaft mit 
dem Jindřich-Chalupecký-Preis. 
Viel Zeit widmen wir in letzter 
Zeit dem tschechischen Tanz, 
und wir „verkuppeln“ Künstler 
mit der Düsseldorfer Tanzmesse. 
Zudem holten wir das Dejvicer 
Theater an die renommierteste 
Bühne, das Deutsche Theater. 
Und es war ausverkauft. Berlin 
ist das Tor zur Welt der Kultur. 
Es gibt hier an die vierhundert 
Galerien… Und wir helfen mit 
unseren Künstlern, dieses Tor zu 
öffnen. Zuletzt gelang dies mit 
der bildenden Künstlerin Adéla 
Součková. Berlin ist immer noch 
frei, eine Punkstadt, wo Künstler 
zu niedrigen Kosten ihre Werke 
schaffen können. 

berlin.czechcentres.cz

Ein tschechisches Herz in Berlin 

Unsere Kulturzentren verfolgen im Ausland das 
Ziel, die Kultur, die Sprache und das Renommee 
der Tschechischen Republik zu propagieren. 
Dem Zentrum in Berlin geht es mehr als gut – 
gerade liegt eine erfolgreiche Ausstellung hinter 
ihm, für die es den berühmten Auktionssaal 
Christie’s gewählt hatte. Auf welche Erfolge 
kann Tomáš Sacher, Direktor des Tschechischen 
Zentrums in Berlin, zurückschauen und welche 
weiteren Pläne hat er?
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Den v Myslbeku
text: Kateřina Černá   foto: Tomáš Železný

Pražské pasáže mají své osobité kouzlo a život v nich má vlastní 
rytmus a řád. Tentokrát jsme měli příležitost strávit den se Zdeňkem 

Hausvaterem, který řídí kancelářské centrum a nákupní galerii Myslbek, 
jejíž pasáž je symbolickou spojnicí mezi Novým a Starým Městem.

Přicházím bránou z Ovocného 
trhu vyzdobenou bronzový-

mi hlavami mého oblíbeného 
sochaře Karla Nepraše. Absolut-
ní dominantou celého vnitřního 
prostoru je pak největší skleně-
ná instalace ve střední Evro-
pě – křišťálový vír od Maxima 
Velčovského. Se sympatickým 
manažerem Zdeňkem Hausva-
terem jsme se setkali u italské 
snídaně v Coloseum Bakery. 
Dozvěděla jsem se, že jeho den 
často začíná právě zde výbor-
nou kávou.

Vom Obstmarkt aus passiere 
ich das mit Bronzeköpfen 

meines Lieblingsbildhauers Karel 
Nepraš verzierte Tor. Absolute 
Dominante des gesamten Innen-
raums ist die größte Glasinstalla-
tion Mitteleuropas – ein Kristall-
wirbel von Maxim Velčovský. 
Ich war mit dem sympathischen 
Manager Zdeněk Hausvater zu 
einem italienischen Frühstück in 
der Colosseum Bakery verabre-
det. Dabei erfuhr ich, dass sein 
Tag häufi g genau hier mit einem 
ausgezeichneten Kaffee beginnt.

Die Prager Einkaufspassagen haben 
ihren ganz besonderen Zauber. Das 

Leben dort hat seinen eigenen Rhythmus 
und seine eigene Ordnung. Dieses Mal 
hatten wir Gelegenheit, einen Tag mit 

Zdeněk Hausvater zu verbringen, der die 
Einkaufsgalerie Myslbek leitet. Deren 

Passage ist die symbolische Verbindung 
zwischen Alt- und Neustadt.  

Ein Tag im Myslbek

Nejčastěji nosím košile a v obchodě 
T.M.Lewin dokážu za pár minut 
zachránit situaci, pokud se mi 
podaří si během dne košili ušpinit 
a vím, že mne čeká ještě důležité 
jednání. Nakupuji zde často a dobře 
vím, co přesně mi sedí. 
Meistens trage ich ein Hemd, und 
in dem Laden T.M.Lewin schaffe ich 
es innerhalb weniger Minuten die 
Situation zu retten, wenn ich mir im 
Laufe des Tages wieder mal mein 
Hemd beschmutzt habe, und ich weiß, 
dass noch wichtige Verhandlungen 
auf mich warten. Ich kaufe hier öfter 
ein und weiß inzwischen sehr gut, was 
mir genau passt.

V Ugově salaterii často začínám 
den zdravě čerstvou ovocnou nebo 
zeleninovou šťávou. Je to skvělé 
osvěžení i během dne, stejně jako 
salát nebo polévka, kterou si občas 
beru s sebou do kanceláře, když 
mívám naspěch.
In der Salatbar Ugo beginne ich 
den Tag oft gesund mit einem 
frischen Obst- oder Gemüsesaft. 
Das ist auch tagsüber eine tolle 
Erfrischung, ebenso wie ein Salat 
oder eine Suppe, die ich mir hin 
und wieder, wenn ich es eilig habe, 
mit ins Büro nehme.
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Mám moc rád 
japonskou kuchyni a to 
nejen suši, proto je pro 
mne restaurace Umami 
příjemnou variantou 
pro pracovní oběd.  
Ich liebe die japanische 
Küche, aber beileibe 
nicht nur Sushi. Daher 
ist das Restaurant 
Umami für mich eine 
angenehme Variante 
für ein Arbeitsessen.

Nabídka fashion značek se stále rozšiřuje 
a líbí se mi, že tu mohu nakoupit formální 
oblečení, ale i víkendovou módu. Najdete 
zde například značky Gant, NEXT, Pepe Jeans, 
Calvin Clein, Karl Lagerfeld a další. 
Das Angebot von Fashionmarken wird immer 
größer, und mir gefällt, dass ich hier formelle 
Kleidung, aber auch Wochenendmode kaufen 
kann. So fi ndet man hier unter anderem die 
Marken Gant, Pepe Jeans, Calvin Klein und 
Karl Lagerfeld.

Budova Myslbek je jedním z nejlépe situovaných 
kancelářských komplexů v Praze a pracuje zde více než 
tisíc lidí. Svoji centrálu tu má například Plzeňský Prazdroj 
nebo American Express. 
Das Myslbek-Gebäude ist einer der bestsituierten 
Bürokomplexe in Prag, mehr als tausend Leute arbeiten 
hier. Zusammen mit der Einkaufsgalerie Myslbek bietet 
es zudem ebenso begehrte wie moderne Bürofl ächen, 
die auch die höchsten internationalen Standards 
erfüllen.

www.ngmyslbek.cz
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City Look

NAUTICA, šaty
NAUTICA, Kleid
Inspired by Vermont Store
3 799 Kč

Městská móda s výraznými barevnými akcenty je skvělou volbou do kanceláře i pro volný čas. 

Stadtmode mit charakteristischen Farbakzenten ist eine tolle Wahl für Büro und Freizeit. 

V Myslbeku vše pořídíte pohodlně na 
jednom místě a to včetně unikátních 
šperků a kosmetiky.

KARL LAGERFELD, kabelka 
KARL LAGERFELD, Handtasche 
5499 Kč

DM drogerie, řasenka Volumissime L´Oréal Paris 
DM drogerie, Wimperntusche Volumissime L´Oréal Paris
199 Kč

ALOve, náušnice
ALOve, Schmuck
Cena na vyžádání
Preis auf Nachfrage

KARL LAGERFELD, boty 
KARL LAGERFELD, Schuhe
4799 Kč

ALOve, náhrdelník
ALOve, Schmuck
Cena na vyžádání
Preis auf Nachfrage

BARBOUR, kožená bunda 
BARBOUR, Lederjacke 
17 999 Kč
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Stadtmode mit 
charakteristischen 
Farbakzenten ist eine tolle 
Wahl für Büro und Freizeit. Im 
Myslbek bekommen Sie alles 
problemlos an einem einzigen 
Ort, origineller Schmuck und 
Kosmetik inbegriff en.

Casual style
Pohodlná casual móda z přírodních materiálů vás nezradí v práci, na cestách ani o víkendu s přáteli.

Bequeme Casual-Mode aus natürlichen Materialien wird Sie bei der Arbeit, unterwegs oder am 
Wochenende mit Ihren Freunden zuverlässig begleiten.

PEAK PERFORMANCE, bunda
PEAK PERFORMANCE, Jacke
Inspired by Vermont Store
10 499 Kč

Stadtmode mit
charakte
Fa

GANT, kalhoty
GANT, Hose 
3599 Kč

GANT, svetr
GANT, Pullover 
3999 Kč

GANT, čepice
GANT, Mütze 
849 Kč

BARKER, boty 
BARKER, Schuhe 
Cena na vyžádání
Preis auf Nachfrage

LA MARTINA, taška
LA MARTINA, Tasche
Inspired by 
Vermont Store
9999 Kč

T.M.LEWIN, košile
T.M.LEWIN, Hemd 
1480 Kč

Ko
m

er
čn

í p
re

ze
nt

ac
e



ČERNÁ LABUŤ10  GOURMET

Loving Hut s vůní kávy 
text: Barbora Pečová   foto: Nordbeans – Tomáš Hlava

„Kávu mám rád. Baví mě objevovat její nové a nezvyklé chutě. Tak proč ji nenabízet v této kvalitě 
i mým hostům?“ vysvětluje Tuan, majitel veganské jídelny Loving Hut v Černé labuti.

Nedávno objevil v Liberci 
pražírnu Nordbeans a roz-

hodl se nabízet právě jejich 
sortiment. Na detaily jsem se 
vyptávala Jaromíra Hanzala, 
společníka fi rmy Nordbeans.

Na jakou kávu se můžeme 
tady v Loving Hutu těšit?
Vybrali jsme nakonec kávu z hor-
naté sopečné oblasti Santa Ana 
v El Salvadoru. Farma, kterou 
vlastní známý pěstitel Roberto 
Ulloa, se jmenuje La Divina 
Providencia, což česky znamená 
„božská prozřetelnost”. Je to 
jedna z mála farem, které hos-
podaří čistě organicky. Pěstují 
se zde odrůdy Kenya (která však 
nemá nic společného s africkou 
zemí) a Bourbon. Kupujeme to 
nejlepší, tedy výběry ze sklizní 
(tzv. mikroloty). Z principu se 
snažíme mít bližší vztah ve všech 
pěstitelských zemích (střední 
Amerika, Brazílie, Afrika). Stojíme 
o to, abychom kávu kupovali od 
pěstitele opakovaně. 

Co se s kávou děje, než dopu-
tuje sem – do Černé labutě?
Cesta kávy je daleká – z farmy 
a zpracovatelského závodu se 
exportuje do evropských přístavů 
(např. do Hamburku) a odtud 
k nám. Nejprve pražíme vzorky, 
abychom si nastavili správný 
profi l pražení. Tuan si například 
mohl vybírat ze čtyř vzorků praže-
ní. Celý proces se zaznamenává 
v pražicím softwaru, takže postup 
je možné později přesně opako-
vat. Po odsouhlasení plánujeme 
objem odběru – ten domlouváme 
přímo s producentem – a Tuan 
obdrží pro Loving Hut zásilku 
včetně domluveného způsobu 
pražení přímo na míru. Zpracova-
telské postupy mají samozřejmě 
vliv na výslednou chuť kávy.

Co je tedy lepší? Pražit kávu 
na místě sběru, nebo až tady 
u nás?
Nejdůležitější je držet její čers-
tvost. Zelená káva, která opouští 
farmu, resp. zpracovatelský 

závod v jutovém pytli o váze 
69 kg, má zhruba šestiměsíční 
trvanlivost, vydrží však i rok. 
Upražená káva vydrží v dobré 
kondici maximálně šest týdnů. 
Dívejte se proto na obale na 
datum pražení – je to cenná 
informace. U nás pražíme čers-
tvou kávu každý týden.

TIP: První týden v červnu se 
těšte na ochutnávku speciální 
kávy pro Loving Hut. 

www.lovinghut.cz         
www.nordbeans.cz

Loving Hut mit dem Kaffeearoma

Ich liebe Kaffee. Und ich mag 
es, neue, ungewöhnliche 

Geschmacksrichtungen zu 
entdecken. Warum also sollte 
ich ihn in dieser Qualität nicht 
auch meinen Gästen anbie-
ten?“, meint Tuan, Inhaber des 
Veganer-Snackbars Loving 
Hut in Černá labuť (Schwarzer 
Schwan).

Die Liberecer Rösterei Nordbe-
ans wählte für ihn einen Kaffee 
aus der vulkanischen Bergregi-
on Santa Ana in Salvador.

Die Farm, die sich im Besitz 
des bekannten Kaffeeprodu-
zenten Roberto Ulloa befi n-
det, heißt La Divina Providen-
cia (Göttliche Vorsehung). Sie 
ist eine der kleinen Farmen, 
die rein organisch wirtschaf-
ten. Angebaut werden hier 
die Kaffeearten Kenia (die 
mit dem afrikanischen Land 
jedoch nicht viel gemein hat) 
und Bourbon. Für Tschechien 
wird das Beste gekauft, also 
die Auslese der Ernte (sog. 
Microlots). 

„Pro zákazníka je 
spolupráce s námi 

signálem, že se v Loving 
Hutu zajímají podrobně 

o kvalitu a výrobní 
proces kávy.“

Podívejte se na postup 
degustace a pražení.
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„Proměňte svůj život v sen 
a své sny ve skutečnost.“

„Verwandeln Sie Ihr Leben in einen Traum 
und Ihre Träume in eine Wirklichkeit.“

www.baletniakademie.cz
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Zmrzlinový catering

Eis-Catering

text: Kateřina Černá

Klasické české cukrářství nabízí kromě dezertů inspirovaných recepty z první republiky, pralinek 
z té nejkvalitnější čokolády, originálních chlebíčků a narozeninových i bezlepkových dortů nově také 
zmrzlinový catering.

Moje cukrářství je srdeční 
záležitostí celé naší rodiny 

a oba moji synové jsou doslova 
závislí na místní zmrzlině. Vedou 
čokoláda a mango, ale vždy 
zkoušíme i nové chutě, i když 
při množství variant máme po-
řád co dohánět. Možná už jste 
ochutnali zmrzlinu vyrobenou 
z prosecca, ale garantuji vám, 
že laskonkovou nikde jinde 
nenajdete.  

Moje zmrzlina je značka vysoce 
kvalitního řemeslného gelata, 
vyrobená s největší péčí podle 
klasických italských receptur. 
Přírodní suroviny, originální 

nápady, sorbety vhodné pro 
vegany, ale i smetanová klasika  
bez konzervantů. To je esence 
značky. Jako jediná zmrzlina 
v Čechách obsahuje i dezerty 
vlastní výroby. Laskonkovou, 
kokoskovou nebo pralinkovou 
zmrzlinu vymysleli právě tady.     

Pokud chystáte oslavu, svatbu, 
fi remní akci nebo raut, pořádá-
te golfový turnaj či dostihový 
den, můžete kromě klasických 
dobrot využít i zmrzlinového 
cateringu. Moje cukrářství přišlo 
letos na jaře nejen s novými 
druhy zmrzlin, ale i s novou služ-
bou. Stačí se nechat inspirovat 

nabídkou, kterou najdete na 
webových stránkách. Z téměř 
padesáti druhů poctivě dělané 
zmrzliny plné těch nejkvalitněj-
ších surovin si určitě vyberete. 
Kromě ovocné, vanilkové, 
čokoládové nebo smetanové 
klasiky tady najdete i speciality, 
které kopírují chutě sezony. 
Stačí poslat e-mail nebo zavo-
lat a vybrané zmrzliny k vám 
dovezou společně s mrazicím 
pultem i milou obsluhou, která 
vás i vaše hosty bude celý den 
rozmazlovat.

www.mojecukrarstvi.cz

Die klassische tschechische 
Konditorei bietet neben 

Desserts, die sich von Rezepten 
der Ersten Republik inspirieren 
ließen, Pralinen aus hochwer-
tigster Schokolade, originellen 
Schnittchen und Geburtstags- 
und glutenfreien Torten neuer-
dings auch Eis-Catering.
Die Konditorei MojeCukrářství“ 
ist eine Herzensangelegenheit 
unserer ganzen Familie, wobei 
meine beiden Söhne buch-
stäblich süchtig nach unserem 
Eis sind. Die Nase vorn haben 
die Sorten Schoko und Mango, 
aber wir probieren auch immer 
wieder neue Geschmacksrich-
tungen aus, obwohl wir bei all 
den Varianten noch viel Luft 
nach oben haben. Aus Prosecco 
hergestelltes Eis mögen Sie 
vielleicht schon probiert haben, 
aber Eis aus Laskonka-Keksen 

werden Sie garantiert nirgend-
wo anders fi nden.  

Mein Eis ist handwerklich hoch-
wertiges Gelato, hergestellt mit 
höchster Sorgfalt nach klassi-
schen italienischen Rezepturen. 
Natürliche Rohstoffe, originelle 
Ideen, veganerfreundliche 
Sorbets, aber auch sahnige 
Klassiker ohne Konservierungs-
stoffe. Das ist die Essenz dieser 
Marke. Es ist das einzige Eis in 
Tschechien, das auch Desserts 
aus eigener Produktion enthält. 
Laskonka-, Kokos-, und Pralinen-
eis sind im Grunde „Erfi ndun-
gen“ unseres Hauses.  

Falls Sie also eine Feier, eine Fir-
menveranstaltung bzw. ein Büf-
fet planen oder ein Golfturnier 
bzw. einen Renntag veranstal-
ten, können Sie neben unseren 

klassischen Leckereien auch 
unser Eis-Catering ordern. Mei-
ne Konditorei bietet ab diesem 
Frühjahr nicht nur neue Eissor-
ten, sondern auch einen neuen 
Service. Sie brauchen sich nur 
vom Angebot auf unserer Web-
site inspirieren zu lassen. Bei 
den beinahe fünfzig Eissorten 
voller hochwertigster Rohstof-
fe ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Neben Fruchts-
orten, Vanille, Schoko und den 
sahnigen Klassikern bieten wir 
auch Spezialitäten, die wir ganz 
dem Geschmack der aktuellen 
Saison anpassen. Schicken Sie 
uns eine E-Mail oder rufen Sie 
uns an. Wir stellen dann eine 
Eisvitrine und dazu eine nette 
Bedienung für Sie bereit, die Sie 
und Ihre Gäste den ganzen Tag 
verwöhnen wird.
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Chytrý design 

Intelligentes Design 

text: Barbora Vojtová   foto: Kateřina Černá

Jste příznivci věcí, které jsou kreativní, 
praktické a precizně zpracované? Navíc 
vymyšlené a stvořené v Česku? Pokud ano, 
pak zkuste Aesthetic – originální autorský 
design dětského zboží, které zaujme 
zejména svou nápaditostí a kvalitou. 

Za českou značkou Aesthe-
tic stojí nápady a myšlenky 

architektky Dagmar Hlaviz-
nové. Vzhledem k tomu, že je 
matkou tří dětí, pochopila, že 
řada dětských věcí se kvůli ďá-
belsky rychlému růstu ratolestí 
zabydlí v domácnosti sotva na 
jednu sezonu. Proto navrhla 
takové produkty, které s nimi 
doslova rostou. Všechno 
začalo víceúčelovým fusakem 
3 v 1, který díky univerzálnosti 
využití a chytrému systému 
prodlužování doprovází dítě 
od narození až do tří let. „Fu-
sak postavil fi rmu,“ vysvětluje 
s úsměvem Dagmar. 

Společnost vznikla v roce 2002 
s myšlenkou tvořit praktické, 
jednoduché a udržitelné zboží 
pro děti. Navíc staví na inovativ-
ním využití materiálů a stylovos-
ti. Všem klientům dává – kromě 
nakupování již hotových pro-

duktů – také možnost vytvořit 
si kolekci takzvaně na míru. 
To znamená, že si lze vybrat 
vlastní materiál i barvy, a sladit 
tak nové zboží s tím stávajícím 
či s interiérem domova. Do 
„návrhářství“ se můžete pustit 
buď on-line, nebo se vydat do 
showroomu v Praze 4, kde lze 
svoji představu konzultovat 
a nabízené materiály si osahat. 

„Inspiraci nacházím v neprak-
tičnosti věcí,“ tvrdí Dagmar. 
„Takovým příkladem může 
být ‚dětské hnízdo‘, které je 
nyní dost trendy. Dítě ale z něj 
rychle vyroste a co potom 
máte s takovým předmětem 
dělat? Vymysleli jsme tedy 
kombinaci víceúčelového 
válce, který v tomto případě 
tvoří lem hnízda, a hrací deky, 
která formuje střed. S přibýva-
jícím věkem dítěte se z deky 
stává hrací pole, které může-

te po stranách stáhnout ve 
velký pytel na hračky, takže je 
máte všechny rychle uklizené. 
Barevný válec může rozveselit 
postel a izolovat ji od chladné 
stěny,“ dodává architektka.  

V portfoliu fi rmy je i řada zbo-
ží určeného pro celou rodinu, 
na doma i na ven. Například 
piknikové deky z různých 
materiálů, jako je softshell či 
termo pro chladnější počasí, 
ložní prádlo se vzájemnou 
variabilitou kolekcí nebo 

designové tašky. Všechny 
produkty vznikají výhradně 
z certifi kovaných materiálů 
a odráží se v nich výrazná 
praktičnost a estetičnost.  

Dopřejte svým dětem o něco 
víc blaha v podobě chytrých, 
designových a kvalitních 
produktů s tradicí a nápadem. 
Můžete si být jistí tím, že ta-
ková forma rozmazlování jim 
rozhodně neuškodí. 

www.aesthetic.cz

L ieben Sie Sachen, die kre-
ativ, praktisch und präzise 

verarbeitet sind? Und die noch 
dazu in Tschechien erdacht 
und gefertigt wurden? Falls 
ja, versuchen Sie doch einmal 
Aesthetic – ein originelles 
Autorendesign für Kinderwa-
re, das vor allem mit seinem 
Ideenreichtum und seiner 
Qualität zu gefallen weiß. Hin-
ter der Marke Aesthetic stehen 

die Ideen und Gedanken der 
Architektin Dagmar Hlavizno-
vá. Als Mutter dreier Kinder ist 
ihr nicht entgangen, dass viele 
Kindersachen infolge des teuf-
lisch schnellen Wachstums der 
Sprösslinge kaum länger als 
eine Saison getragen werden. 
Ihr Konzept und Erfahrungen 
fi nden Sie auf der Website 
www.novinyanovinky.cz/deutsch
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Sólo pro saxofon
text: Kateřina Černá   foto: archív A. Černé

Setkání s Annou Černou (Annie Black) bylo jedním z těch, na něž nemůžete dlouho zapomenout. 
Živelná, energická žena činu, saxofonistka a manažerka, která se rozhodla pro návrat do Čech poté, co 
v Británii získala několikanásobné ocenění pro svou hudební agenturu Golden Groove Entertainment, 
zahrála si s takovými hvězdami hudební scény, jakými jsou Billy Joel, Estelle, Paolo Nutini či Pixie 
Lott, pracovala pro klienty, jako je Matt Damon, a obědvala se samotnou královnou Alžbětou II. 

Poté, co jsem se stala má-
mou, mi připadalo přiroze-

né opustit svůj svět mezinárod-
ní saxofonistky a manažerky. 
Chtěla jsem, aby i mí synové 
měli stejně hezké dětství jako 
já, a proto jsem se rozhodla 
pro návrat do Čech,“ vypráví 
s úsměvem Anna, která ovšem 
nezahálí ani v Praze a během 
krátké doby už stihla dát dohro-
mady neuvěřitelných osmdesát 
muzikantů a DJs, rozběhla u nás 
jedinečný koncept a sama také 
stále hraje.

V první fázi Anna sestavila na 
přání manažera Aleše Zímy 
z klubu Phenomen hudeb-
ní skupinu děvčat s názvem 
Phenomenal Angels, ve kterém 
dnes najdete přes čtyřicet muzi-

kantek schopných improvizovat 
s DJs ve stylu Chill Out, Deep 
House, Deep Jazz nebo House. 

„Vzhledem k tomu, že jsme 
zaznamenali neuvěřitelný nárůst 
poptávek a protože máme 
v Čechách i spoustu talentova-
ných muzikantů mužů, vytvořili 
jsme také seskupení Neo-Ses-
-sion, které reprezentuje buď 
kombinaci muzikantů a DJs 
mužů a žen, nebo jen muže,“ 
vysvětluje Anna, která by do 
budoucna  ráda ještě upevnila 
kořeny pražské pobočky své 
britské fi rmy Golden Groove 
Entertainment, a pomohla tak 
privátním klientům vytvořit na 
večírcích jedinečnou atmosféru. 
Kromě toho cílí také na maji-
tele klubů, hotelů a restaurací, 

chystá se hudební produkcí 
podpořit projekty charitativních 
organizací a v budoucnu rozšířit 
služby své agentury o hudební 
unii, která pomůže zlepšit pod-
mínky muzikantů v hudebním 
byznysu. 

Kde můžete Annu slyšet?
Praha: Buddha Bar, 
Phenomen, James Dean Bar

www.goldengroove.co.uk

Solo für Saxofon
Das Treffen mit Annie Cerna war 

eines von denen, die man so 
schnell nicht wieder vergisst. Eine 
spontane, energiegeladene Frau 
der Tat, Saxofonistin und Manage-
rin, die beschlossen hatte, wieder 
nach Tschechien zurückzukehren, 
nachdem sie in Großbritannien für 
Ihre Musikagentur Golden Groove 
Entertainment mehrere Preise ge-
wonnen, mit Stars der Musikszene 
wie Billy Joel, Estelle, Paolo Nutini, 
Pixie Lott gespielt, für Klienten 
wie Matt Damon gearbeitet und 
sogar mit Königin Elisabeth II. zu 
Mittag gespeist hatte. „Nachdem 
ich Mutter geworden war, schien 
es mir natürlich, meine Mikrowelt 
einer internationalen Saxofonistin 

und Managerin zu verlassen. Ich 
wollte, dass meine Söhne eine 
ebenso schöne Kindheit haben, 
wie ich sie hatte. Und so habe ich 
mich für die Rückkehr nach Tsche-
chien entschieden“, erzählt Annie 
lächelnd, die dann aber auch in 
Prag keineswegs faulenzen wollte, 
sondern innerhalb kurzer Zeit 
unglaubliche 80 Musiker und DJs 
zusammentrommelte, bei uns ein 
einzigartiges Konzept entwickelte 
und auch selbst noch immer spielt.
In der ersten Phase stellte Annie 
auf Wunsch der Managerin des 
„Clubs Phenomen“ eine Gruppe 
von Mädels – die Phenomenal 
Angels – zusammen, der nun über 
40 Musikerinnen angehören, die in 

der Lage sind, mit DJs im Stile von 
Chill Out, Deep House, Deep Jazz 
oder House zu improvisieren. 

„Angesichts dessen, dass wir eine 
unglaubliche Zunahme der Anfra-
gen verzeichneten und in Tschechi-
en auch viele talentierte männliche 
Musiker haben, gründeten wir 
auch die Gruppe Neo-Session, die 
entweder eine Kombination aus 
männlichen und weiblichen DJs 
oder nur Männer repräsentiert“, 
erklärt Annie, die künftig gerne 
die Wurzeln der Prager Filiale ihrer 
britischen Firma Golden Groove 
Entertainment festigen und so 
dabei helfen würde, für private 
Klienten auf Partys eine einzig-

artige Atmosphäre zu schaffen. 
Darüber hinaus strebt sie auch eine 
Zusammenarbeit mit Club-, Hotel- 
und Restaurantbesitzern an. Zudem 
trifft sie Vorbereitungen, mit ihrer 
Musikproduktion Projekte charitati-
ver Organisationen zu unterstützen. 
In Zukunft möchte sie außerdem 
die Dienstleistungen ihrer Agentur 
um eine Musikunion erweitern, 
die dabei behilfl ich sein soll, die 
Bedingungen von Musikern im 
Musikbusiness zu verbessern. 

Wo Sie Annie hören können:
Prag: Buddha Bar, Phenomen, 
James Dean Bar
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Genius loci
text: Kateřina Černá   foto: Tomáš Železný a archiv fi rmy

Když před lety hledal Miloš Staněk vysněný dům, strávil desítky hodin 
brouzdáním po internetu a měsíce pak jezdil krajinou, než se jeho 
představy zhmotnily v historickou budovu staré školy. A to byl jeden 
z impulzů pro realizaci dalšího snu – vybudování společnosti, která 
dokáže objevovat v nemovitostech skrytý potenciál.       

Co vás přivedlo k tomu, za-
čít se věnovat se realitám?

Díky mému byznysu jsem se čas-
to setkával s klienty, kteří zrovna 
koupili byt nebo dům a potřebo-
vali si jej zařídit. V Potten&Pannen 
jsme se dříve snažili o úzkou spo-
lupráci s realitkami, ale nikdy to 
nedopadlo podle mých představ. 
Žádná z fi rem, která obchoduje 
s nemovitostmi, neměla fi lozofi i 
v souznění s tou naší. 

Jaký typ nemovitostí máte 
nejraději?
Historické domy, které mají 
jedinečnou atmosféru, ale stejně 
tak mě dokáže nadchnout i sou-
časná architektura, pokud má 
ducha. Myslím, že do nemovitos-
ti se musíte prostě zamilovat. Já 
jsem se před pár lety takto zami-
loval do zdevastované budovy 

staré školy a to, že jsem v ní viděl 
obrovský potenciál a krásu, se 
zúročilo hned po rekonstrukci. 
Obdivují ji nejen mí přátelé, ale 
i profesionálové z řad redakto-
rů magazínů o bydlení, fi lmaři 
a fotografové. Točilo se u nás 
dokonce několik dílů kuchařské 
show Zdeňka Pohlreicha.    

V čem jste jedineční?
Nejlépe bych to asi popsal na 
příkladu Potten&Pannen, kde se 
už víc než dvacet pět let snažíme 
přinášet našim zákazníkům kromě 
toho nejkvalitnějšího nádobí taky 
skvělý servis a osobní přístup. Díky 
Michaele Peleškové se mi tuto fi lo-
zofi i daří přenášet i do světa realit. 
Zajímavá a exkluzivní nabídka ne-
movitostí je pro nás důležitá, ale 
na prvním místě je právě osobní 
přístup, profesionální servis, 

vstřícná a rychlá komunikace 
a také nabídka komplexních 
služeb – od fi nancování přes archi-
tekty až po vybavení domácnosti 
do posledního detailu. Pokud má 
například rodina psa, dostane od 
nás jako dárek při koupi nemo-
vitosti luxusní obojek Hunter. 
A nakonec ještě voucher do naší 
restaurace NOI, protože dobrá 
koupě je přece důvodem k oslavě. 

Co je pro vás největší 
satisfakcí?
Když se nám podaří získat 
nemovitost k prodeji, která 
mě baví. Když se najde nový 
majitel, který si s námi koupi té 
nemovitosti užívá. Nemohu sice 
klientům vnucovat svou před-
stavu, co by se dalo s domem či 
bytem udělat, ale když cítím, že 
tím prospěji věci, rád se o své 

nápady podělím. Moje kreati-
vita klientovi často pomáhá při 
rozhodování.

Vize do budoucna?
Rádi bychom spolupracovali 
s developery, kteří stavějí něco 
opravdu výjimečného. Jde 
nám o to, být u zrodu a pomoci 
jim najít ty správné klienty pro 
koupi jejich uskutečněné vize. No 
a samozřejmě nebudu zastírat, že 
bych budoucím klientům rád po-
mohl vybrat z toho nejlepšího, co 
máme pro jejich kuchyň.  Moc se 
mi takové spojení líbí. To je cesta, 
kterou chci jít. Lidé, kteří rádi 
vaří dobrá jídla, mají rádi krásné 
a funkční kuchyně včetně  nádo-
bí, a proto jsou nároční i k výběru 
bydlení a místa, kde chtějí žít. 

peleskova-stanek.cz 

Genius loci
A ls der Mitinhaber der Firma 

Potten&Pannen, Miloš 
Staněk, sein Traumhaus suchte, 
verbrachte er zahllose Stunden 
mit dem Surfen im Internet, und 
monatelang fuhr er durch die 
Landschaft, bis seine Vorstellun-
gen dann in Form eines alten, 
historischen Schulgebäudes 
materielle Gestalt annahmen. 
Und dies entpuppte sich dann als 
ein Impuls zur Umsetzung eines 
weiteren Traumes – die Gründung 
einer Firma, die in der Lage ist, 
das verborgene Potenzial von 
Immobilien zu entdecken. Was 
unterscheidet seine Firma von an-
deren fi nden Sie auf der Website 
www.novinyanovinky.cz/deutsch.
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Žena, 
která rozdává 
jídlo a lehátka
text: Barbora Vojtová   foto: archív V. Doušové

Málokdo má v sobě takové množství sociálního 
cítění jako Věra Doušová – předsedkyně 
Potravinové banky pro Prahu a Střední Čechy. 
Inspirativní dáma, která dlouhodobě efektivně 
ovlivňuje pohled společnosti na téma plýtvání 
potravinami a která už několik let ve své 
dodávce vozí vyřazené zdravotnické pomůcky ze 
Skandinávie, aby je v Česku zdarma rozdala. 

Jaký je váš příběh?
Jsem vystudovaná sociolož-

ka a psycholožka. Pomáhala 
jsem na Ukrajině přesídlovat 
krajany od Černobylu, pak 
jsem se vrátila zpátky do Čech 
a nastoupila do Nadace Dětský 
mozek. Začala jsem organizovat 
víkendové podpůrné pobyty pro 
rodiče se zdravotně postižený-
mi dětmi, zároveň jsem pro ně 
vydala praktickou příručku, která 
byla hned vyprodaná. Od rodičů 
jsem také zjistila, že mají zásadní 
nedostatek zdravotních a kom-
penzačních pomůcek pro jejich 
děti. Shodou náhod jsem se 
setkala se švédskými lékaři, kteří 
mi řekli, že Švédové dostávají od 
státu pomůcky zdarma. Ty staré 
se pak likvidují, nebo se mohou 
darovat do cizích zemí. Tak jsme 
s manželem začali ve své do-

dávce převážet vozíky, chodítka, 
kočárky, polohovací postele ze 
Švédska a Norska do ČR. Kolikrát 
jsme si říkali, že už vyrážíme 
naposledy, ale poté pomůcky li-
dem rozdáváme a to nás vždycky 
tak nabije, že jedeme znova. 

Jste ředitelkou Potravinové 
banky pro Prahu a Středočes-
ký kraj. Jak to celé funguje?
Dostáváme potraviny od vý-
robců v případě, že toho vyrobí 
víc a nejsou to schopni prodat, 
a od řetězců z neprodejných 
důvodů – buď se blíží doba 
expirace, nebo je poškozený 
obal, nebo je nesprávný popis. 
K nám si pak pro tyto potraviny 
jezdí dobročinné organizace.

Co byste si přála v rámci Potra-
vinové banky do budoucna?

Abych nemusela řešit existenční 
problémy. Chtěla bych zřídit 
v našem provozu kuchyň za úče-
lem zpracovávání nevyužitých 
potravin. Také bych ráda vytvo-
řila catering a  nakonec bych 
chtěla vybudovat vzdělávací 
centrum zaměřené na zdravou 
stravu, vaření bez odpadů, zkrát-
ka takovou „No waste academy“. 

Co byste na závěr přála naší 
společnosti?
Aby si lidé uvědomili, že pokud 
chtějí žít hezký život, tak se musí 
radovat a dělat dobře i druhým. 
Já si myslím, že všechno je velmi 
jednoduché, jenom lidi si to dě-
lají zbytečně složité. Stačí žít s ra-
dostí, nikomu neubližovat a pak 
ten život není vůbec špatný.

potravinovebanky.cz 

Nur wenige Zeitgenossen 
sind mit so viel sozialem 

Mitgefühl gesegnet wie Věra 
Doušová, die Vorsitzende 
der Potravinová banka Praha 

a Střední Čechy (Lebensmittel-
bank Prag und Mittelböhmen). 
Eine inspirative Dame, die die 
Einstellung der Gesellschaft 
zum Thema Lebensmittelver-

schwendung seit längerem 
nachhaltig beeinfl usst und mit 
ihrem Lieferwagen ausran-
gierte Gesundheitsmittel aus 
Skandinavien nach Tschechien 

bringt, um sie hier kostenlos 
zu verteilen. Ihre Geschichte 
fi nden Sie auf der Website 
www.novinyanovinky.cz/deutsch

Die Frau, die Essen und Liegestühle verteilt
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Proč si myslím, že psát ručně 
je „clever“

Žijeme v době, kdy jsme rychlejší, 
dostupnější a v hodně oblastech 
i efektivnější. Člověk toho zvládne 
více, je schopen se propojit 
s kýmkoli na světě, najít jakoukoli 
informaci. To má své plusy i minu-
sy. Budoucnost je jednoznačně 
digitální a tím spíše je důležité si 
uchovat jistý osobní nadhled a od-
stup. Psaní rukou je přirozená do-
vednost, kterou by si člověk měl 
uchovat. Pomáhá v mnoha ohle-
dech – s pamětí, motorikou, ale 
především s myšlením. Kritickým 
myšlením. Když si své myšlenky, 
nápady i drobné úkoly zapisujete 
rukou, tvoříte. Zapojujete svou 
pravou mozkovou hemisféru a jste 
kreativnější. Zároveň ale nemáte 
tlačítko „delete“, takže podvědo-
mě vážíte každé slovo. A vytváříte 
podstatnou esenci toho, co vaše 
já chce sdělit. Právě technologie 

má tendenci věci zjednodušovat, 
což vede k iluzi, že i náš svět lidí je 
jednoduchý. Výše uvedené vyža-
duje schopnost nadhledu a jakési 
osobní terapie. A v tom může psa-
ní pomoci. Řada lidí si chce stále 
udržet své osobní já a promítat je 
do osobních nástrojů. Nabízíme 
zápisníky nejen na práci, ale také 
pro vaše výlety, cestování, osobní 
rozvoj atd.

Moje osvědčená metoda
Prošel jsem od papíru přes plně 
elektronický systém, abych se na-
konec vrátil zpět. Abych si udržel 
právě onen nadhled, mám den 
rozdělený do zón, kdy se věnuji 
konkrétním činnostem a ničemu 
jinému. Když pracuji na úkolech, 
nezvedám telefony. Když píšu e-
-maily, zrovna tak. Z hlediska úkolů 
se snažím zvládnout  tři velké věci 
za týden a tři velké věci každý 
den. V minulosti jsem si pro sebe 

vyrobil několik nástrojů. Nakonec 
jsem zakotvil u jednoduchých, ale 
efektivních principů, které se dnes 
promítají do našich výrobků. 

Co mě dělá šťastným?
Těch věcí je spousta – děti, rodina, 
hezký den. Ale pravdou je, že důle-
žitým faktorem mého života je pro 
mne práce. Musí mě bavit. Mám 
radost, když vidím aktivní lidi, kteří 
přistupují k životu podobně. S nimi 
se mi  spolupracuje skvěle. Pro 
naše klienty vytváříme diáře a zá-
pisníky často zcela odlišné a přímo 
na míru. Asi největší zkušeností 
a zážitkem v tomto směru byla prá-
ce pro německý Adidas. Vyráběli 
jsme zápisník pro jejich netradiční 
marketingovou konferenci, která 
byla plná práce a emocí. Spojit kre-
ativní formou pracovní, oddychová 
a emoční témata na jednom papíře 
nebylo jednoduché. Podobný 
úspěch však člověka zahřeje, proto-

že vidí, že jeho práce a snaha mají 
smysl. Večer pak usínáte s tím, že se 
těšíte na další pracovní den. A to je 
nejvíc! To je asi esence mého štěstí 
– vyrábět věci, které mohou dru-
hým pomáhat. Když člověk dostane 
správný impulz ve správnou chvíli, 
dokáže spoustu zajímavých věcí. 
A nejsilnější impulzy přicházejí vždy 
zevnitř jeho samotného. Je fajn mít 
si je kam zapsat, kde je zpracovat.

mycleverminds.cz

W ir begleiten Sie bei der Ar-
beit, dem Studium und allen 

Freizeitaktivitäten. Die Welt des Pa-
piers, wie wir sie anbieten, bedeutet 
nicht nur Tagebuch, sondern auch 
Notizblock, Notizbuch, Notizheft, 

Block und Skizzenbuch. Sie können 
Eintragungen vornehmen, zeichnen 
und planen – kurz: ihre wichtigen 
Aufgaben, Notizen, Gedanken und 
Ideen mithilfe unserer Produkte 
ganz problemlos verwalten.

Jsme piloti 
svého času
text: Barbora Pečová   foto: Clever Minds

Znáte ten pocit, kdy se na vás valí jeden úkol 
za druhým? Jak tyhle situace efektivně vyřešit? 
V době technických vymožeností se našel 
někdo, kdo dokáže hezky „postaru“ usměrnit 
vaše rozbouřené vody myšlenek. Seznamte se 
s postřehy Jana Straky, spolumajitele a idea 
makera společnosti Clever Minds.

Denken Sie nach. Planen Sie. 
Gestalten Sie. Haben Sie Freude.
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GOTT MY LIFE míří do Berlína
text: redakce   foto: bigboard.cz

Za kulturním hitem minulé sezony, výstavou Gott My Life, se na pražskou Náplavku přišlo podívat 
přes 65 tisíc návštěvníků. Karel Gott je stále velký fenomén a legenda, která přitahuje. Nyní se chystá 
přesunout do Berlína. Zpovídali jsme proto Richarda Fuxu, organizátora výstavy.

Richarde, jak jste se dostal 
k výstavnictví?

Umění mě vždy zajímalo a zcela 
mě pohltilo v momentě, kdy 
jsem objevil kouzlo díla Alfon-
se Muchy. Tím také vše začalo. 
Došel jsem k poznání, že bych 
rád rozdával radost uměním. Že 
bych se o svou srdeční záleži-
tost, kterou pro mě umění je, 
podělil s ostatními. Úspěch první 
výstavy, expozice nejrozsáhlejší 
sbírky Muchových plakátů, která 
vytvořila nový český návštěv-
nický rekord, mě utvrdil, že je 
to krok správným směrem. Že 
lidé stále mají chuť obdivovat 
a objevovat mistry své doby. 
Ať již zmiňovaného secesního 
velikána, tak třeba i nepříliš 
veřejnosti známého výtvarníka 
Bohuslava Reynka, jehož dílo 
však bylo vystavováno společně 
s ilustracemi bible z pera Marca 
Chagalla, jedné z nejvýznamněj-
ších osobností výtvarného světa 
20. století, či ze zcela jiného 
soudku – hudební fenomén prá-
vě v podobě hvězdného Karla 
Gotta. Výstava mapující jeho ka-

riéru byla jednou z nejvýrazněj-
ších kulturních událostí loňského 
léta v Praze.
 
Která byla vaše nejúspěšnější 
výstava?
Musím se přiznat, že všechny 
mnou produkované výstavy 
měly obrovský úspěch. Každá 
z nich přesně zasáhla svou 
cílovou skupinu. Svůj podíl 
na úspěších má zejména fakt, 
že na nich spolupracujeme 
s renomovanými odborníky, 
nic neponecháváme náhodě 
a zároveň dokážeme zaujmout 
a upoutat pozornost unikátním 
zpracováním kampaní. Pokud 
budeme hovořit řečí čísel, pak 
nejúspěšnější byla hned ta první, 
plakáty Alfonse Muchy. Během 
pouhých pěti měsíců jejího 
konání na ni zavítalo bezmála 
190 tisíc návštěvníků a stala se 
ofi ciálně historicky nejúspěšněj-
ší výstavou výtvarného umění 
v České republice. Výstava 
o Karlu Gottovi pak dokonce 
získala ocenění veřejnoprávního 
rozhlasu v České republice. Vý-

znamným faktorem v úspěšnosti 
je také naše schopnost vybrat 
či vytvořit pro expozici ty pravé 
prostory, které jsou vždy něčím 
jedinečné. Ať již pražský Obecní 
dům v případě výstavy Alfonse 
Muchy, Valdštejnská jízdárna 
pro díla Bohuslava Reynka nebo 
naprosto originální místo pro 
výstavu o Gottovi, kterou mohli 
návštěvníci zhlédnout v lodní 
galerii, za jejímž účelem byla 
přebudována celá loď. Ta kotvila 
v Praze na Náplavce, na jednom 
z nejfrekventovanějších míst 
jejího břehu.
 
Proč jste se rozhodl uspořádat 
výstavu Gott My Life právě 
v Německu?
Kde jinde v zahraničí než v Ně-
mecku? V zemi, kde je Karel 
Gott ohromně populární dlouhé 
desítky let? On je jedním z mála 
umělců, kteří již za dob totality 
dokázali prorazit i za železnou 
oponou. I po převratech a změ-
nách režimu v roce 1989 zůstal 
na špici zájmu nejenom české, 
ale právě i německé populace. 

V Praze tuto úspěšnou výstavu 
navštívilo za dobu čtyř měsíců 
přes 65 tisíc návštěvníků. Byli 
jsme zároveň mile překvapeni 
velkým zastoupením turistů z Ně-
mecka. To byl také další z důvo-
dů, proč máme v plánu přesu-
nout výstavu právě do Berlína.

gottmylife.cz

Výstava / Ausstellung Praha
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Der kulturelle Hit der 
vergangenen Saison, die 

Ausstellung „Gott My Life“ auf 
der Prager Náplavka, hat über 
65 Tausend Besucher angelockt. 
Karel Gott ist nach wie vor ein 
großes Phänomen und eine 
Legende, die die Menschen fas-
ziniert. Nun soll die Ausstellung 
auch in Berlin zu sehen sein. 
Wir sprachen daher mit dem 
Organisator der Ausstellung, 
Richard Fuxa.

Richard, wie kamen Sie 
dazu, sich als Aussteller zu 
betätigen?
Kunst hat mich schon immer 
interessiert, aber völlig in 
Beschlag genommen hat sie 
mich erst, als ich den Zauber 
des Werks von Alfons Mucha 
entdeckte. Damit hat dann al-

les angefangen. Mir wurde auf 
einmal klar, dass ich gerne auf 
dem Wege der Kunst Freude 
versprühen würde, dass ich 
meine Herzensangelegenheit, 
die die Kunst nun mal für mich 
ist, mit anderen teilen möchte. 
Der Erfolg der ersten Ausstel-
lung – es handelte sich um eine 
umfangreichere Sammlung 
von Muchas Plakaten – bestärk-
te mich in der Überzeugung, 
dass dies ein Schritt in die 
richtige Richtung war, dass 
die Leute immer noch Lust 
haben, die Meister ihrer Zeit zu 
entdecken und zu bewundern. 
So war es auch bei der Ausstel-
lungen des Ausnahmekünstlers 
Bohuslav Reynek, so wie bei 
Marc Chagall´s Bibelillustra-
tionen. Und genauso gehört 
hierzu, wenn auch aus einem 

etwas anderen Blickwinkel, 
das Musikphänomen Karel 
Gott. Die Ausstellung, die die 
Karriere dieses Ausnahmesän-
gers nachzeichnet, war eines 
der herausragendsten Prager 
Kulturereignisse des vergange-
nen Jahres.

Welche Ausstellung war Ihre 
erfolgreichste?
Ich muss gestehen, dass alle 
von mir organisierten Ausstel-
lungen überaus erfolgreich 
waren. Jede von ihnen hat 
exakt ihre Zielgruppe erreicht. 
Diese Erfolge verdanken sich 
vor allem der Tatsache, dass wir 
dabei mit renommierten Fach-
leuten zusammenarbeiten und 
nichts dem Zufall überlassen. 
Zudem verstehen wir es, durch 
eine originelle Konzipierung 
der Kampagne zu begeistern 
und die Aufmerksamkeit auf 
uns zu ziehen. Wenn ich Zahlen 
nennen soll, so war gleich die 
erste Ausstellung – mit den 
Plakaten Alfons Muchas – auch 
die erfolgreichste. Innerhalb 
von nur fünf Monaten konnten 
wir fast 190 Tausend Besucher 
begrüßen. Es war dies nach of-
fi ziellen Angaben die historisch 
erfolgreichste Ausstellung von 
bildender Kunst in der Tsche-
chischen Republik.  Ein wichti-
ger Faktor bei diesem Erfolg ist 
nicht zuletzt auch der Umstand, 
dass wir wirklich ein glückli-
ches Händchen dabei haben, 
für eine Ausstellung jeweils 
authentische Räume zu fi nden 
und zu gestalten, die jeweils 
in einer bestimmten Hinsicht 
einzigartig sind. Sei es nun das 
Gemeindehaus im Falle der 
Alfons-Mucha-Ausstellung, die 

Waldsteiner Reitschule für das 
Werk Bohuslav Reyneks oder 
der absolut originelle Standort 
für die Ausstellung über Karel 
Gott, die die Besucher sich in 
einer Schiffsgalerie anschauen 
konnten, für die ein komplettes 
Schiff umgebaut wurde. Dieses 
lag in Prag unweit von Karls-
brücke an der Náplavka, einer 
der meistfrequentierten Stellen 
des Moldauufers, vor Anker.

Warum haben Sie sich dafür 
entschieden, die Ausstellung 
„Gott My Life“ gerade in 
Deutschland zu zeigen?
Wenn schon Ausland, wo 
könnte sie dann anderswo 
sein als in Deutschland, jenem 
Land, wo Karel Gott schon seit 
Jahrzehnten unglaublich popu-
lär ist? Er ist einer der wenigen 
Künstler, denen es gelang, 
sich auch jenseits des Eiser-
nen Vorhangs durchzusetzen. 
Und auch die politischen und 
gesellschaftlichen Verände-
rungen nach der Wende 1989 
taten seiner Popularität keinen 
Abbruch, weder hierzulande 
noch in Deutschland. In Prag 
zählte diese erfolgreiche 
Ausstellung innerhalb von vier 
Monaten über 65 Tausend 
Besucher. Wir waren zudem 
angenehm überrascht über 
die große Zahl deutscher 
Touristen, die sich unter den 
Besuchern befanden. Das war 
ebenfalls ein Grund dafür, 
warum wir planen, die Aus-
stellung gerade nach Berlin zu 
vergeben“, betont Richard Fuxa 
Organisator dieser interaktiven 
Ausstellung.

gottmylife.de

GOTT MY LIFE 
kommt nach Berlin
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BABOR – moje životní láska
text: Barbora Pečová   foto: Tomáš Železný

Jana Sirotková je příkladem toho, jak vám náhody mohou změnit život. 
Vystudovala sportovní management, ale nakonec ji jedna vypůjčená kniha 
nasměrovala na dráhu, o které předtím ani nesnila: stala se mezinárodní 
školitelkou německé kosmetiky Babor.

Jano, jaký byl váš první kon-
takt s kosmetikou BABOR?

Můj první kontakt nebyl vůbec 
vědomý a dost sehrála náhoda. 
Potřebovala jsem kamarádce 
vrátit knížku. Řekla mi, ať přijdu 
za ní do práce – a to bylo zrovna 
v Teplicích, v sídle společnosti, 
která u nás a na Slovensku Babor 
zastupuje. Ve dveřích jsem se 
potkala s paní ředitelkou, slovo 
dalo slovo a hned druhý den 
jsem šla na pohovor. Právě hle-
dali do týmu oblastní manažerku.

Takže můžeme říct – osudové 
setkání? 
Ano, určitě.  Nikdy mě nena-
padlo, že mě osud zavane do 
této oblasti. Řeknu vám proč. 
Od mládí jsem trpěla proble-
matickou aknózní pletí.  Tehdy 
se používalo pouze zevní léčení 

alkoholem, žádná následná 
regenerace. A podle toho také ta 
moje pleť vypadala. Musím říct, 
že mě dost překvapilo, když mě 
paní ředitelka přijala a okomen-
tovala to slovy: „Alespoň na vás 
lidé poznají, že naše kosmeti-
ka skutečně funguje.” A měla 
pravdu – moje pleť se vyrovnala, 
stopy po kožních problémech 
z mládí zmizely. To je ta nejlepší 
reklama. Mezitím se mi narodi-
ly dvě děti a já se zaměřila na 
školení.

To probíhalo v centrále 
v Německu?
Ano, sídlo fi rmy je v Cáchách 
(Aachen) blízko belgických hra-
nic. Školí se tam zástupci ze 
72 zemí světa! Nejvíce obdivuji 
fakt, že i když se fi rma za těch 
62 let působení o tolik rozrost-

la, stále si drží punc rodinné 
společnosti, kterou kdysi založil 
dr. Michael Babor.  A také je 
mi sympatický způsob, jak se 
produkty dostávají k zákazníkovi 
– ne prodat cokoliv komukoliv.

Jaká je tedy vaše fi lozofi e?
Naše zákazníky posíláme do kos-
metických salonů, klinik a lázní, 
kde máme proškolené profe-
sionály. Existuje totiž na 300 
našich výrobků a pro jejich 100% 
účinnost potřebujete co nejlepší 
analýzu své pleti. Bez odborné-
ho poradenství  nemusí mít užití 
naší kosmetiky kýžený efekt. 

Vaší vlajkovou lodí jsou am-
pule. V čem jsou tak unikátní?
Ampule je směs aktivních látek 
v té nejvyšší možné koncentraci. 
Síla ampulí tkví v jejich složení 

a balení. Mají vodový základ 
a na rozdíl od krémů nepotře-
bují emulgátory ani konzervanty. 
V malé skleněné kapsli tak na-
jdete nejvyšší možnou koncent-
raci toho nej, co můžete do pleti 
dostat. Babor je mistr světa ve 
výrobě ampulí. Vyrobí jich více 
než 40 milionů ročně. 

Nedávno jste v obchodním 
domě Kotva otevřeli svůj 
první kamenný obchod.
Ano. Je to první a také jediný 
BABOR Shop v Čechách i na Slo-
vensku. Snažíme se tak značku 
přiblížit i zákazníkům, kteří mo-
mentálně nemají čas na návštěvu 
salonu. V našem kamenném 
obchodě je proškolený personál, 
který dokáže pomoci s výbě-
rem té správné péče, a to i díky 
speciálnímu přístroji Derma 
Vizualizéru na diagnostiku pleti.  

cz.babor.com
Zelená linka: 800 100 403 

Babor in der Tschechischen Republik

Sollten sie die Marke Babor in der Tschechischen Republik suchen, so fi nden Sie diese im Kaufhaus Kotva 
in Prag. Das Personal in unserem Geschäft wird Ihnen bei der Auswahl der richtigen Pfl ege gerne behilf-

lich sein. Zur Hautdiagnostik verwendet es dabei das Spezialgerät Derma Visualizer.

Můj tip 
na denní péči: 

Základem je čištění ráno 
i večer, sérum, oční krém 
a pleťový krém. 
Pokud potřebujete změnit 
stav pleti (hydratace, lifting, 
vyplnění vrásek, vyšší ochra-
na), sáhněte po ampulích. 
Nejlepší je použít je v kúře.
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Bohemia JazzFest pod takto-
vou Rudyho Linky, skvělého 

jazzového kytaristy žijícího 
v New Yorku, si za třináct let od 
svého zrodu vydobyl poměrně 
značnou popularitu a prestiž 
u nás i ve světě. 

S Rudym Linkou jsem se poprvé 
osobně setkala v roce 2016 
během udílení cen OSA na praž-
ském Staroměstském náměstí, 
kde jsem následně vystupovala 
se svou sestrou Kristinou po 
získání 1. ceny za nejlepší jazzo-
vou skladbu roku s názvem Find 
peace of mind. 

Další setkání následovalo loni 
v červnu, kdy jsem byla pozvána 

do pořadu Linka vysílaného 
na ČT art. 

O to více mě potěšilo Rudyho 
pozvání na letošní ročník Bohe-
mia JazzFestu. Pokud budete mít 
čas 9. července 2018, zastavte 
se na Staroměstském náměstí. 
Možná mě tam uvidíte, respek-
tive uslyšíte a za piánem bude 
jistojistě má sestra Kristina.  

Festival se koná 9.–17. 7. 
2018 v Praze, Plzni, Liberci, 
Domažlicích, Táboře a Brně. 
Na všechny koncerty je vstup 
volný. Aktuální program 
a seznam všech vystupujících 
naleznete na 
www.bohemiajazzfest.cz.

Bohemia JazzFest 2018
text: Martina Bárta   foto: Michaela Dzurna a archív M. Bárty

Bez pořádné dávky slunečních paprsků, návštěvy open air koncertu či hudebního festivalu s přáteli si 
ideální léto nedokážu ani představit. Mám pro vás tip na skvělou hudební událost!

Find peace of mind. Linka – ČT art.

Bohemia JazzFest    9.–17. 7. 2018
Ein Musikfestival unter der Regie von Rudy Linka, einem tollen, 
in New York lebenden Jazzgitarristen.
Veranstaltungsort: Prag, Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor, Brno
Tipp: Martina Barta 9.7. in Prag auf dem Altstädterring, siehe 
martinabarta.com
Auf allen Konzerten ist der Eintritt frei. Aktuelles Programm: 
www.bohemiajazzfest.cz 

Martina Bárta vystoupí v rámci Bohemia JazzFestu 9.7. v Praze na 
Staroměstském náměstí, viz martinabarta.com

Martina Bárta, česká zpěvačka, žije a pracuje v Praze a Berlíně. 
Martina Bárta, tschechische Sängerin, lebt und arbeitet in Prag und Berlin. 
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Když téměř před padesáti lety 
vznikal body art jako nový 

umělecký směr, mohlo se zdát, 
že bude jen dočasnou epizodou. 
Jenže soustředění na problema-
tiku tělovosti, kdy lidská postava 
už není jen modelem pro malbu, 
ale stává se sama o sobě živou 
sochou či výtvarným vyjádře-
ním, zůstává i dnes aktuálním 
uměleckým okruhem. To svým 
jedinečným projevem potvrzuje 

i berlínská umělecká dvoji-
ce Eva & Adele. Důrazem na 
exaltovanou barevnost oděvů, 
na dokonalé výtvarné propra-
cování, v němž cítíme záměrně 
citovanou poetiku kýče, vytvářejí 
paralelní svět k „obyčejné“ módě 
a výtvarnému umění. Nezvyklá 
dvojice ženských postav ve 
výrazných oděvech, které s nad-
sázkou ironizují úřední kostýmky 
nebo společenské kreace, od 

prvního okamžiku vyvolává pocit 
údivu. Ale není více šokující ten 
„náš“ každodenní život? Vždyť 
svět, ve kterém žijeme, je plný 
násilí, hrůzy a válečných, ekolo-
gických i společenských hrozeb. 
Nejsou ty růžové „oblečky“ Evy & 
Adele pohledem z druhé strany? 
Nejsou hravým a povznášejícím 
zrcadlem naší zranitelné „nor-
málnosti“? Retrospektivní pře-
hlídka této dvojice, kterou jste 

mohli potkat na Bienále v Benát-
kách, na veletrzích umění v Basi-
leji či Berlíně, je nyní představe-
na v galerii me Collectors Room 
na Auguststrasse v Berlíně. 
A jednoznačně vás přesvědčí, jak 
rozmanitý a působivý může být 
body art současnosti.

www.me-berlin.com/eva-adele/

Eva & Adele 

A ls vor fast fünfzig Jahren 
Body Art als neue Kunst-

richtung entstand, hielten dies 
nicht wenige für eine nur vorü-
bergehende Episode. Doch die 
Konzentration auf die Proble-
matik der Körperlichkeit, wenn 

die menschliche Figur nicht 
mehr nur Model für Malerei ist, 
sondern an für sich zu einer 
lebenden Plastik oder einem 
künstlerischen Ausdruck wird, 
bleibt auch heute ein aktuelles 
künstlerisches Betätigungsfeld. 
Dies bestätigt mit seiner ein-
zigartigen Ausdrucksfähigkeit 
auch das Berliner Künstlerduo 

Eva & Adele. Durch die Beto-
nung der exaltierten Buntheit 
der Kleidung und der perfekten 
künstlerischen Bearbeitung, aus 
der wir eine absichtsvoll zitierte 
Poetik des Kitschs herausfüh-
len, schaffen die beiden eine 
Parallelwelt zur „gewöhnlichen“ 
Mode und zur bildenden Kunst. 
www.me-berlin.com/eva-adele/

Eva & Adele – L’AMOUR DU RISQUE 
text: Radek Horáček   foto: archiv redakce

27. 4. – 27. 8. 2018
me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht, Auguststrasse 68, Berlin

Prof. paedDr. 
Radek Horáček, ph.D.   
Historik umění působící na Ma-
sarykově univerzitě se student-
ským týmem organizuje v Brně 
od r. 2010 Týden výtvarné kultury 
(www.tvk-brno.cz). Se student-
kami a studenty bývá hostem 
projektu Berlin Art Week.
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Jak se k vám do života dostal 
projekt Manifesto? Jaká idea 

za tím vším stojí?
Myšlenka na Manifesto krystalizo-
vala několik let. Vždy jsem chtěl 
s reSITE založit nějaké místootev-
řené veřejnosti, které změní naše 
vnímání veřejného prostoru. Pak 
se naskytl pozemek u Masarykova 
nádraží a kromě vlastníka – Penty 
Real Estate – jsem přesvědčil 
další lidi, celý tým lidí i sponzory, 
že tady můžeme něco takového 
vytvořit. Velkou inspirací mi byla 
podobná tržiště ve světě – Ti-
meOut Market v Lisabonu, trh 
v Tchaj-peji, londýnský Boxpark. 
Kultura a jídlo, které budou náplní 
Manifesta, skvěle fungují dohro-
mady a věřím, že dokážou změnit 
tento donedávna nevlídný kout 
Prahy. Chceme také ukázat, že kva-
litní jídlo od šéfkuchařů nemusí 
stát příliš mnoho peněz, na druhé 
straně že nabídka streetfoodu 
nemusí být fádní a obyčejná.

Jak se stalo, že jste si vybral prá-
vě Prahu? A co se vám na ní líbí?
Do Prahy jsem se dostal jako 
vyučující krajinné architektury přes 
Fulbrightovo stipendium a před 
dvěma lety jsem se sem přestě-
hoval natrvalo. Líbí se mi, že tu 
často můžete narazit na někoho 
známého. Čtvrti žijí jako veliké ves-
nice, v dobrém smyslu. Udržuje se 
tu pocit blízkosti a lidskosti. A to je 
další věc, o kterou nám v Manifes-
tu jde, potkávat se.

Pro koho je Manifesto určené? 
Těšíme se na všechny náhodné 
chodce, byznysmeny, cestující, 
turisty, hipstery. Snažíme se toto 
místo oživit, nabídnout inovativní 
koncept a ekonomicky udržitelný 
model včetně kvalitního kulturního 
programu.  Koncept vytváříme spo-
lu s Aerofi lms. K projektu se také 
připojila společnost MasterCard, 
která zde vytvoří první cashless 
místo. Velký podíl na celkovém 

pohodlí bude mít díky úžasnému 
venkovnímu nábytku mmcité.

Kdybyste měl říci vašich TOP 5 
hesel charakterizujících váš 
projekt, která by to byla?  
Potkávat se – bavit se – ochutnávat 
– neřešit hotovost – vracet se.

reSITE.org   manifesto.city

Manifesto uprostřed Prahy
text: Barbora Pečová   foto: reSITE

V Praze u Masarykova nádraží vzniká nevšední kulturní a gastronomický 
pop-up podle vzoru Lisabonu a Londýna, jehož ideu inicioval zakladatel 
neziskovky reSITE, americký architekt Martin Barry, držitel prestižní ceny 
ASLA pro krajinné architekty.

Manifesto 
in der Mitte 
von Prag

In Prag am Masaryk-Bahnhof 
entsteht ein ungewöhnlicher 

kultureller und gastronomischer 
Pop-Up Market nach dem Vorbild 
von Lissabon und London, dessen 
Idee vom amerikanischen Archi-
tekten Martin Barry, dem Gründer 
der gemeinnützigen Gesellschaft 
reSITE und dem Träger des aner-
kannten ALSA-Preises für Land-
schaftsarchitekten, initiiert wurde.

Wie sind Sie an das Manifesto-
Projekt gekommen? Welche Idee 
liegt diesem Projekt zugrunde?
Der Gedanke über Manifesto hat 
mehrere Jahre gereift. Mit reSITE 
wollte ich immer eine Stelle schaf-
fen, die der Öffentlichkeit zugäng-
lich wird und die unser Empfi nden 
des öffentlichen Raumes ändert. 
Einmal tauchte ein Grundstück 
am Masaryk-Bahnhof auf und ich 
überzeugte neben der Firma Penty 
Real Estate, der Grundstückbe-
sitzerin, auch andere Leute, ein 
ganzes Team von Mitarbeitern 
sowie Sponsoren, dass wir hier et-
was solches schaffen können. Als 
große Inspiration dienten mir ähn-
liche weltweite Projekte (Time Out 

Market in Lissabon, Nachtmarkt in 
Taipeh, Boxpark in London). Kultur 
und Essen, die Hauptkomponen-
ten von Manifesto, funktionieren 
perfekt zusammen, und ich glau-
be, dass sie in der Lage sind, diese 
bis vor kurzem noch ungastliche 
Ecke von Prag zu verwandeln. Wir 
möchten auch zeigen, dass das 
Qualitätsessen von Chefköchen 
nicht viel Geld kosten muss und 
dass das Angebot von Streetfood 
nicht reizlos und banal sein muss.

Wie ist es passiert, dass Sie ge-
rade Prag ausgewählt haben? 
Was gefällt Ihnen an Prag?
Ich kam nach Prag als Lehrer für 
Landschaftsarchitektur im Rahmen 

DOŠA BOX V MANIFESTU – otevíráme 8. 6. 2018

Součástí Manifesta bude také premiéra prvního ájurvédského bistra 
v Praze. Gary Wright, spoluzakladatel a šéfkuchař z komunity Ayur-
vedic breakfast, zde bude v DošaBox nabízet zdravé jídlo v podobě 
placek z fermentované rýže a čočky s nejrozmanitějšími náplněmi 
a čatní. Na principu rovnováhy v jídle i v životě je totiž postavená celá 
ájurvéda, indické učení, které bere ohled na různorodou fyzickou 
konstituci člověka, na  „došu“. A snaží se – zejména jídlem – každou 
z nich přivádět do rovnováhy. Placky doša jsou rychlé, barevné, 
kreativní a hlavně – podmanivě dobré. Patří k nejzdravějším a nejpo-
pulárnějším indickým pokrmům. Přijďte je vyzkoušet, ale pozor! Je 
nebezpečí, že se do nich zamilujete!

M
ar

tin
 B
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ry
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Do Berlína 
restauračním vozem
text: redakce   foto: JLV

Pokud cestujete vlakem 
z Prahy do Berlína, nemusíte 

cestu trávit jen ve svém kupé. 
Vydáte-li se během jízdy do 
jídelního vozu ČD Restaurant 
se servisem JLV, vaše cesta se 
může proměnit v gastrono-
mický zážitek. Ve stálé nabídce 
jídelního lístku najdete klasiku 
v podobě svíčkové na smetaně 
či řízku s poctivým bramboro-
vým salátem, ale i lehčí po-
krmy, například telecí pečeni 
na barevném pepři s vlažným 
čočkovým salátem se zeleninou 
a telecím demi-glace. Aktuální 
sezonní nabídka připomíná sté 
výročí vzniku Československa, 
pochutnat si tak můžete napří-
klad na tvarohových šiškách 
s mákem, oblíbené pochoutce 
našich dědečků a babiček.

Společnost JLV, a. s. působí 
na trhu cateringových služeb 
více než 55 let. Je tak jednou 
z nejstarších cateringových 
společností v Evropě. JLV, a. s. 
poskytuje své služby v jedenácti 
evropských zemích. Stěžejním 
zaměřením společnosti jsou 
cateringové a ubytovací služby 
pro významné české a německé 
železniční dopravce.

Wenn Sie mit der Bahn von 
Prag nach Berlin reisen, 

müssen Sie die ganze Reise nicht 
nur in Ihrem Abteil verbringen. 
Wenn Sie sich unterwegs in den 
ČD Restaurant-Speisewagen mit 
JLV-Bewirtschaftung begeben, 
kann sich Ihre Reise in ein gastro-
nomisches Erlebnis verwandeln. 
Auf der Speisekarte fi nden Sie im 
Dauerangebot Klassik in Gestalt 
des Lendenbratens in Sahneso-
ße oder Schnitzels mit deftigem 
Kartoffelsalat, des Weiteren auch 
leichtere Gerichte, etwa Kalbs-
braten in buntem Pfeffer mit 
lauwarmem Linsensalat mit Ge-
müse und Kalbs-Kraftbrühe vor. 
Das aktuelle Saisonangebot soll 
an den hundertsten Jahrestag 

der Ausrufung der Tschechoslo-
wakei erinnern, so können Sie es 
sich etwa an Quarkklößchen mit 
Mohn, der Leibesspeise unserer 
Großeltern, schmecken lassen.

Die Aktiengesellschaft JLV ist auf 
dem Catering-Dienstleistungen-
Markt seit mehr als 55 Jahren 
aktiv. Somit handelt es sich 
um eine der ältesten Catering-
Gesellschaften Europas. Die JLV 
AG bietet Ihre Dienstleistungen 
in elf europäischen Ländern an. 
Catering- und Unterbringungs-
dienste für bedeutende tschechi-
sche und deutsche Eisenbahn-
Verkehrsunternehmen stellen die 
grundlegende Orientierung der 
Gesellschaft dar.

des Fulbright-Stipendiums und 
vor zwei Jahren bin ich nach Prag 
auf Dauer umgezogen. Mir gefällt, 
dass man hier oft einen seiner Be-
kannten treffen kann. Das Leben in 
den Stadtvierteln ist wie im Dorf, 
gut gemeint. Es schafft das Gefühl 
von Verbundenheit und Mensch-
lichkeit. Und das ist eine weitere 
Sache, worum sich Manifesto 
bemüht - und zwar Zusammen-
treffen.

Für wen ist Manifesto geeignet? 
Wir freuen uns auf alle Passan-
ten, Geschäftsleute, Reisende, 
Touristen, Hipster. Wir versuchen, 
diesen Raum zu beleben und das 
innovative Konzept sowie das 

wirtschaftlich nachhaltige Modell 
einschließlich Kulturprogramm 
anzubieten.  Das Konzept entsteht 
in Zusammenarbeit mit der Film-
vertriebsgesellschaft Aerofi lms. 
Dem Projekt ist auch die Gesell-
schaft MasterCard beigetreten, 
die hier die erste Cashless-Stelle 
errichtet. Einen großen Beitrag 
zum gesamten Komfort leistet die 
Firma mmcité mit ihrem Außen-
möbel.

Mit welchen 5 Schlagwörtern 
würden Sie Ihr Projekt charakte-
risieren?  
Zusammentreffen – sich unterhal-
ten – kosten – sich mit Bargeld nicht 
beschäftigen – wiederkommen.

Teil von Manifesto wird auch die Premiere des ersten Ayurvedi-
schen Bistros in Prag sein. Gary Wright, einer der Gründer und 
Küchenchef der „Ayurvedic Breakfast“ Community, bietet hier die 
DoshaBox an, eine gesunde Mahlzeit aus fermentiertem Reis und 
Linsen mit den verschiedensten Füllungen und Chutneys. Das Prin-
zip der Ausgewogenheit im Essen und im Leben bildet die Grund-
lage von Ayurveda, die insbesondere mit Essen versucht jeden ins 
Gleichgewicht zu bringen. Die Plätzchen sind schnell, farbenfroh, 
kreativ und besonders schmackhaft. Komm, probier sie aus, aber 
pass auf! Es besteht die Gefahr sich in sie zu verlieben!

Mit einem Speisewagen 
nach Berlin 
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Praha 21. 6. 2018
MĚSTO JAKO INTERIÉR
„Ulice patří všem, ale zachází se s nimi, jako 
by nepatřily nikomu.“
Náměstí a veřejná prostranství jsou jako pokoje, 
ve kterých se bydlí. Jsou to místa, ve kterých tepe 
život města, která je třeba kultivovat a přizpůsobit 
požadavkům současného světa. Neboť tato místa 
jsou pro lidi esenciálni součástí kvality života. 
K dalším tématům patří role umění ve veřejném 
prostoru a vliv mladé generace na vývoj měst. 
Konferenci uzavřou „živá doporučení“, jak převést 
závěry do reálného fungování našich měst.
Konference MĚSTO JAKO INTERIÉR je určena 
všem, kterým není lhostejný život v našich měs-
tech. Koná se pod křídly sochařského festivalu 
Sculpture line v galerii Mánes.
www.mestojakointerier.cz

Prag 21. 6. 2018 
EINE STADT WIE EIN INTERIEUR
„Die Straßen gehören allen, aber man geht 
mit ihnen um, als gehörten sie niemandem.“
Plätze und öffentliche Flächen sind wie Zimmer, 
in denen man wohnt. Es sind Orte, an denen das 
Leben einer Stadt pulsiert und die kultiviert und 
an die Erfordernisse der heutigen Welt ange-
passt werden müssen. Denn diese Orte bilden 
für die Menschen einen essentiellen Bestandteil 
ihrer Lebensqualität. Zu den weiteren Themen 
gehören die Rolle der Kunst im öffentlichen Raum 
und der Einfl uss der jungen Generation auf die 
Entwicklung der Städte. Den Abschluss der Kon-
ferenz bilden „lebendige Empfehlungen“, wie die 
gezogenen Schlüsse in das reale Funktionieren 
unserer Städte übertragen werden können. 
Die Konferenz DIE STADT ALS INTERIEUR richtet 
sich an all jene, denen das Leben in unseren 
Städten nicht gleichgültig ist. Sie fi ndet statt unter 
den Flügeln des Bildhauerfestivals Sculpture Line. 
Veranstaltungsort ist die Galerie Mánes.   

Praha 14.–15. 6. 2018
reSITE konference
Smršť nápadů inspirativních lidí, lokalit, fi rem i studií 
z celého světa určených městům.
Letos na téma bydlení – udržitelnosti, dostupnosti 
i nových forem a konceptům. Jejich koncept sklidil 
senzaci na Design Weeku v Milánu.
Na reSITE jezdí i nejlepší novináři vlivných médií, 
o tuto konferenci mají zájem také jiná města, konkrét-
ně Lisabon. Organizátora Martina Barryho potěšilo 
vyjádření šéfa Citylabu, že jedna z nejpodstatnějších 
debat dneška probíhá právě na reSITE.
reSITE.org

Prag 14. –15. 6. 2018
reSITE Konferenz
Es ist ein Wirbelsturm an Ideen inspirativer Menschen, 
Lokalitäten, Firmen und Studios aus der ganzen Welt, 
der sich an Städte richtet. In diesem Jahr zum Thema 
„Wohnen“ – Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit sowie auch 
neue Formen und Konzepte. Ihr Konzept wurde auf 
der Design Week in Mailand als Sensation gefeiert.
Zur reSITE kommen unter anderem die besten Jour-
nalisten einfl ussreicher Medien. Interesse an dieser 
Konferenz haben auch andere Städte, konkret etwa 
Lissabon. Der Organisator Martin Barry nahm mit 
Genugtuung das Statement des Chefs von Citylab 
zur Kenntnis, dass eine der wichtigsten Debatten der 
heutigen Zeit genau hier auf der reSite stattfi ndet.  

Berlín 14. 6. – 1. 7. 2018
Make City
Mezinárodní berlínský festival pro 
architekturu a „jiný pohled”. Po 
dobu sedmnácti dní se uskuteční 
více než 120 představení, worksho-
py, debaty a prohlídky města – vše 
na téma urbanistické alternativy.
Program se skládá ze tří tématic-
kých pilířů: struktury & procesy, 
město & příroda, architektura & 
prostor. Spolupořadatelem akce 
je i České centrum v Berlíně.
makecity.berlin

Berlin 14. 6. - 1. 7. 2018
Make City
Make City ist das internationale Fes-
tival für Architektur und Andersma-
chen in Berlin. An 17 Tagen stehen 
in mehr als 120 Ausstellungen, 
Workshops, MakeCity Open Stadt-
führungen und Studio Talks neue 
Perspektiven und Projekte zu Stadt 
andersmachen und urbane Alterna-
tiven auf dem Programm. In einer 
neuntätigen Konferenz kommen 
Expertinnen für Stadterneuerung im 
Festivalzentrum zusammen.

MĚSTO V NÁS / DIE STADT IN UNS
text: Barbora Pečová   foto: archív redakce

V červnu se konají v Praze a Berlíně hned tři zajímavé události týkající se urbanismu. Nenechte si ujít!

Im Juni fi nden in Prag und Berlin gleich drei interessante Events zum Thema Urbanismus statt. 
Sie sollten sie sich nicht entgehen lassen!



© Karin Zadrick



Jak uchopit tento zmatek?
Text a foto: Eva Kavková

Společně se podíváme na vztah mezi tělem,
myslí a duší.

zakladatelka 1. mezinárodního 
festivalu Prague Spirit Festival



Text: Gary Wright a Barbora Vojtová
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Na výlet do Berlína s dětmi
text: Danuše Siering   foto: Kristýna Strejcovská

V našem novém seriálu VÍŠ, ŽE... se dozvíte fakta a novinky z Berlína, které ne každý zná.  

Ein Berlin-Ausfl ug mit den Kindern  

In unserer neuen Serie WUSSTEST DU SCHON, DASS… präsentieren wir Fakten und Neuigkeiten aus Berlin, 
die vielen unbekannt sein dürften. 

VÍŠ, ŽE… 
– Berlín má více mostů než Benátky? 
–  KaDeWe je největším obchodním domem 

v Evropě?  
– David Bowie žil dva roky v Berlíně? 
– se vyplatí jet do Berlína s dětmi?

Říkat, že Berlín je k dětem přátelský, to by-
chom asi přeháněli. Ale když se podíváte na 
nabídku zblízka, zjistíte, že je bohatý nejen 
výběrem, ale příznivý i cenou. Děti mají 
často výrazně snížené vstupné, ve státních 
muzeích mají do 18 let dokonce vstup zdar-
ma. Podívejte se na naše tipy.

WUSSTEST DU SCHON, DASS… 
– Berlin mehr Brücken hat als Venedig? 
– das KaDeWe das größte Kaufhaus Europas ist?  
– hier Menschen mit mehr als 190 Nationalitäten leben? 
– Berlin die grünste Metropole Deutschlands ist?  
–  Berlin auch mit Zahlen zu beeindrucken weiß: zwei Zoos, drei Opernhäuser, 

150 Theater, 180 Museen und 440 Galerien.

Es wäre wohl übertrieben, zu behaupten, Berlin sei kinderfreundlich, aber wenn 
man sich das Angebot einmal näher anschaut, stellt man fest, dass es nicht nur 
sehr abwechslungsreich, sondern durchaus auch preisgünstig ist. Für Kinder gelten 
häufi g deutlich verbilligte Eintrittspreise, und in den staatlichen Museen haben 
sie sogar bis zum 18. Lebensjahr freien Eintritt. Wir verweisen diesbezüglich auf 
unsere Tipps.
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1.
ZOOLOGICKE ZAHRADY jsou v Berlíně hned dvě – 
jedna ve východní, jedna v západní části. Obě velmi 
obdivované, vždyť mají největší počet druhů zvířat ze 
všech zoo na světě! Unikátem je AQUARIUM v západ-
ní části, které je jedním z největších v Evropě. 

ZOOLOGISCHE GÄRTEN gibt es in Berlin gleich 
zwei – einen im westlichen und einen im östlichen Teil 
der Stadt. Beide haben ein sehr gutes Renommee. Kein 
Wunder, können sie doch die größte Zahl von Tieren von 
allen Zoos weltweit vorweisen. Ein Unikat ist das AQUA-
RIUM im westlichen Teil, eines der größten seiner Art 
in Europa. Sie sollten sich für diesen Besuch genügend 
Zeit reservieren, denn Ihre Kinder werden so schnell 
nicht von hier wegwollen. 

  
2. 
SEA LIFE & AQUADOM. Tato návštěva nechybí 
v žádném dětském cestovním zápisníku. AquaDom 
je největší volně stojící oválné akvárium na světě. Je 
vysoké 16 metrů o průměru 11, 5 metru a můžete 
v něm pozorovat žraloky, kraby, mořské koníky, tanec 
medúzy a pět tisíc dalších bytostí. 

SEA LIFE & AQUADOM. Dieser Besuch darf in keiner 
Reiseliste fehlen. Der AquaDom ist das größte freiste-
hende ovale Aquarium der Welt. Er ist 16 Meter hoch, 
hat einen Durchmesser von 11,5 Metern und zu sehen 
gibt’s hier Haie, Krabben, Seepferdchen, den Tanz der 
Quallen und fünftausend weitere Meerestiere. 

 
3. 
RITTER SPORT ČOKOLÁDOVÝ SVĚT. Pokud vaše 
děti milují čokoládu, jste zde správně. Ritter Sport Čo-
koládový svět je obchodní dům na Gendarmenmark-
tu postavený jako zábavný park pro návštěvníky, kteří 
si chtějí sami vyrobit, vychutnat (a koupit) čokoládu. 
V dílně se děti a dospělí dozvědí o procesu výroby 
čokolády a mohou si namíchat svou vlastní příchuť. 

RITTER SPORT SCHOKOWELT. Sollten Ihre Kinder 
Schokolade lieben, haben Sie für sie das ultimative 
Paradies gefunden. Die Ritter Sport Schokowelt ist ein 
dreigeschossiges Kaufhaus am Gendarmenmarkt, das 
als Vergnügungspark für jene konzipiert wurde, die 
Schokolade selbst herstellen und kosten (und kaufen) 
wollen. In der Schokowerkstatt erfahren Kinder und 
Erwachsene viel Wissenswertes über den Prozess der 
Schokoladenherstellung und können sich noch dazu 
ihre eigene Geschmacksrichtung mischen. Wegen des 
riesigen Interesses an dieser Attraktion wird gerade ein 
weiters Geschoss hergerichtet.
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4. 
COMPUTER GAME MUSEUM na Karl-Marx-Allee. Cesta zpět 
k mládí a do virtuálně reálného světa v budoucnosti. Najdete zde 
vývoj počítačových her od roku 2000, od konzole Brown Box až po 
Playstation. Většinu her si můžete s dětmi vyzkoušet.

COMPUTER GAME MUSEUM in der Karl-Marx-Allee. Eine Reise 
zurück in die Jugend und in die virtuelle Welt der Zukunft. Präsentiert 
wird hier die Entwicklung der Computerspiele seit dem Jahr 2000, 
angefangen bei der Konsole Brown Box, bis hin zur Playstation. Die 
meisten Spiele können Sie mit Ihren Kindern auch ausprobieren.

 
5. 
FILMOVÉ ATELIÉRY BABELSBERG. Byly zde natočeny jedny 
z nejdůležitějších fi lmů němé éry, včetně Metropolis. Dodnes se 
ateliéry používají, právě nyní získaly za vizuální efekty ve fi lmu 
Blade Runner 2049 fi lmového Oscara. Část z nich je přeměněna 
na zábavný park à la Hollywood i se starými kulisami, rekvizitami, 
technickými či světelnými efekty. Největším lákadlem je každoden-
ní stunt show, která začíná vždy ve 14.30 hod. A také hala číslo 8, 
kde je možno navštívit tajnou ponorku. 
 
FILMSTUDIOS BABELSBERG. An der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert wurden hier einige der wichtigsten Filme der Stummfi lmä-
ra, einschließlich Metropolis, gedreht. Die Studios werden auch heute 
noch genutzt. Soeben gab es für die visuellen Effekte im Film Blade 
Runner 2049 den Oscar. Ein Teil der Filmateliers wurde mitsamt alten 
Kulissen, Requisiten, technischen und Lichteffekten in einen Vergnü-
gungspark à la Hollywood umfunktioniert. Ein spezieller Teil ist popu-
lären TV-Figuren gewidmet. Größter Publikumsmagnet ist die tägliche 
Stunt-Show, die jeweils um 14.30 Uhr beginnt. Ein weiterer Tipp ist 
Halle Nr. 8, wo man ein geheimes U-Boot besichtigen kann. 

6. 
MUZEUM NDR. Každodenní život, předměty, dederonové oble-
čení, trabanty, potraviny i nábytek, to vše je ukázkou toho, co bylo, 
než padla zeď. Toto vysoce interaktivní muzeum patří v Berlíně 
k nejnavštěvovanějším.

DDR MUSEUM. Alltagsleben, Gegenstände, Kleidungsstücke aus De-
deron, Trabant-Autos, Lebensmittel und Möbel. Das alles sind Beispiele 
für das, was es einst gab, bevor die Mauer fi el. Dieses hoch interaktive 
Museum gehört zu den meistbesuchten Museen Berlins überhaupt.

Další tipy najdete na našem Facebooku a webu novinyanovinky.cz.

V příštím čísle se dozvíte, jak se co nejlépe a zajímavě pohybovat 
v Berlíně.
In der nächsten Ausgabe erfahren Sie, wie man sich am besten und 
noch dazu auf interessante Weise durch Berlin bewegt.
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Albert Ohlen I Julian Schnabel, 
Ausstellung 14.März-14.April 2018
(copyright mit Erlaubnis Gallery Max 
Hetzler)

Albert Oehlen I Julian Schnabel, 
výstava 14.březen-14.duben 2018
(copyright se souhlasem Gallery Max 
Hetzler)

V hledáčku velkých galerií 
se zákazníky z mezinárodní 

sběratelské scény je Berlín již od 
poloviny 90. let. Díky nízkým život-
ním nákladům a nájmům za ateliéry 
se do této prudce se rozvíjející 
německé metropole stahují již řadu 
let umělci, a to i ti světoznámí. 
V málokterém velkoměstě je umění 
tak všudypřítomné a tak na dosah. 
V současnosti zde najdeme více než 
600 subjektů obchodujících s umě-
leckými předměty, které zastupují 
všechny umělecké směry. Z hledis-
ka kvality ale není všechno zlato, co 
se třpytí. Mnoho berlínských galerií 
se začalo zaměřovat na líbivost. 

O to výraznější je pak pro mě rozdíl 
oproti tomuto líbivému průměru, 
když navštívím galerii Max Hetzler. 
Patří k několika málo dalším galeri-
ím, které nastavují měřítko berlínské 
a německé umělecké scéně, neboť 
nekompromisně trvá na kvalitě. 
Vernisáže mají legendární pověst 
a jsou vysoce oceňovány u berlín-
ského publika milujícího umění. 

Max Hetzler začal jako galerista 
v roce 1973 ve Stuttgartu. Přestě-
hování galerie do Kolína nad Rý-
nem o deset let později znamenalo 

průlom s německými a americkými 
umělci. Hetzler přinesl do Němec-
ka konceptuální umění a mini-
malismus, jeden z nejvlivnějších 
uměleckých směrů 20. století. 

Na počátku 90. let se Hetzler jako 
jeden z prvních galeristů přesunul 
do Berlína. Mnoho malířů, sochařů 
a fotografů, které zastupoval, se 
mezitím stalo nejvlivnějšími umělci 
současnosti. 

Od roku 1973 vystavoval Max 
Hetzler ve své galerii více než sto 
umělců. Velká společná výstava 
jedenadvaceti „jeho“ umělců ze 
všech uměleckých směrů s názvem 
Remember Everything uspořádaná 
v roce 2013 v rámci 40. výročí vzniku 
galerie, jež odpovídala spíše výstavě 
v muzeu, byla Hetzlerovou „encyklo-
pedickou“ přehlídkou v duchu kdo 
je kdo v současném umění. Setkat 
jste se zde mohli s umělci jako Albert 
Oehlen, Jeff Koons, André Butzer, 
Rineke Dijkstra, Günther Förg, Mona 
Hatoum, Yves Oppenheim, Christo-
pher Wool, Rebeca Warren, abych 
zmínila aspoň některé. Ti všichni stojí 
za příběhem jedné z nejúspěšněj-
ších a nejrespektovanějších galerii, 
a to nejenom v Německu. 

Dnes má Max Hetzler v Berlíně dvě 
pobočky. Když se návštěvník ga-
lerie Max Hetzler dosyta vynadívá 
na mnoho vynikajících umělec-
kých děl, může přijmout nabídku 
Patrizie Thielemann, učitelky jógy, 
na absolvování cvičení Spirit Yoga 
v jejich prostorách ve dvoře kom-
plexu budov. Ve druhé pobočce 
v ulici Bleibtreustraße 45 máte do 
2. června možnost podívat se na 
nová velkoformátová fotografi cká 
díla slavného německého fotogra-
fa Thomase Strutha. Výstava, kterou 
by si člověk neměl nechat utéct. 
Obrovské hlavní patro jednoho 
staršího berlínského bytu projasně-
né světlem se nachází jen krůček 
od Kurfürstendammu. Toto místo 
je jako stvořené pro velkoformáto-
vé obrazy či objekty a vytváří skvělý 
rámec pro nezapomenutelný umě-
lecký zážitek par excellence. 

Galerie Max Hetzler
Goethestraße 2/3, 
10623 Berlin-Charlottenburg
Bleibtreustraße 45, 
10623 Berlin-Charlottenburg
Otevírací doba: út–ne 11–18 h

www.maxhetzler.com

Galerie Max Hetzler v Berlíně
text a foto: Marcela von Kayser

Kdo se chce v Berlíně podívat na současné umění, a příležitostí je tu opravdu hodně, rozhodně by dle 
mého měl povinně absolvovat návštěvu galerie Max Hetzler. 

Marcela von Kayser je umění milující 
manažerka a sběratelka pohybující se 
na hranici mezi uměním a byznysem. 
Narodila se v Československu a již 
37 let trvale žije v Německu, z toho 
16 let v Berlíně/Postupimi. Umění pro 
ni znamená vášeň dívat se s otevře-
nou myslí.  Když se člověk začne 
seriózně věnovat umění a hledá 
vhodnou strategii pro trh s ním, měl 
by navštívit co možná nejvíce výstav 
a uměleckých aukcí a nechat na sebe 
působit umělecká díla. Zaměřuje se 
na sbírání těchto rozdílných zkuše-
ností, aby je jako nezávislá poradkyně 
ve věcech umění předávala dále.

Marcela von Kayser ist kunst-
liebende Managerin und 
Sammlerin zwischen Kunst und 
Business. Geboren in der Tsche-
choslowakei, seit 37 Jahren in 
Deutschland und seit 16 Jahren 
in Berlin/Potsdam ansässig, 
bedeutet Kunst für sie Leiden-
schaft mit Bereitschaft zu sehen. 
Ihr Focus ist die unterschiedli-
chen Erfahrungen im Bereich 
ART weltweit zu sammeln und 
als unabhängige Beraterin in 
Sachen Kunst weiter zu geben.
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Schon seit Mitte der 90er Jah-
re ist Berlin für die großen 

Galerien mit Kunden aus der 
internationalen Sammlerszene 
zum Hot Spot geworden. Auf 
Grund der günstigen Lebens-
haltungskosten und Mieten 
für Ateliers ziehen seit Jahren 
selbst weltberühmte Künstler in 
die boomende deutsche Metro-
pole. Die Kunst ist hier nahbar 
und allgegenwärtig und immer 
spannend, den Künstlern bei 
ihrer Arbeit über die Schulter 
blicken zu können.

Und die Galerien folgten den 
Künstlern in diese Stadt, auch 
wenn Berlin nicht unbedingt 
das kaufkräftigste Publikum 
hat. Mittlerweile sind mehr als 
600 Kunsthandelshäuser hier 
ansässig, die alle Stilrichtungen 
vertreten. Qualitativ ist jedoch 
nicht alles Gold, was glänzt.
Umso deutlicher unterscheidet 
sich für mich die Galerie Max 
Hetzler von diesem Durch-
schnitt. Sie gehört mit einigen 
wenigen anderen Galerien 
zum Maßstab der Berliner und 

deutschen Kunstszene, denn sie 
vertritt einen kompromisslosen 
Qualitätsanspruch. Hetzlers Prä-
sentationen sind museumsreif 
und Vernissagen haben einen 
legendären Ruf.

Als Galerist fi ng Max Hetzler 
1973 in Stuttgart an. Der Umzug 
der Galerie nach Köln zehn 
Jahre später dann bedeutete 
den Durchbruch mit deutschen 
und amerikanischen Künstlern. 
Hetzler brachte Konzeptkunst 
und eine der einfl ussreichsten 
Stilgattungen des 20. Jahr-
hunderts, die Minimalart, nach 
Deutschland. Anfang der 90er 
Jahre ging er schließlich als 
einer der ersten Galeristen nach 
Berlin. Inzwischen zählen viele 
seine Künstler zu den einfl uss-
reichsten der Gegenwart.

Seit 1973 hat Max Hetzler 
mehr als 100 Künstler in seiner 
Galerie ausgestellt. In seiner 
2013 zum 40. Galeriejubiläum 
präsentierten großen museums-
gleichen Gruppenaustellung 
„Remember Everything“ mit 21 

„seiner“ Künstler kam Hetzlers 
Who´s Who der Contempora-
ry Art mit allen Stilrichtungen 
zusammen, darunter Albert 
Oehlen, Jeff Koons, André 
Butzer, Rineke Dijkstra, Günther 
Förg, Mona Hatoum, Yves Op-
penheim, Christopher Wool, Re-
beca Warren, um nur einige zu 
nennen. Sie alle stehen für die 
Geschichte einer der nicht nur 
in Deutschland erfolgreichsten 
und angesehensten Galerien.

Der bisher letzte Umzug führte 
die Galerie aus Berlin-Wedding 
in den alten Westen Berlins, 
dazu hatte er im Mai 2014 auch 
eine Dependance in Paris eröff-
net. Heute hat Max Hetzler zwei 
Standorte in der Goethestraße 
2/3 und in der Bleibtreustraße 
45 in der Nähe vom Kurfürsten-
damm. An den beiden Berliner 
Standorten sind immer sehr 
empfehlenswerte Ausstellungen 
zu sehen. Bei seinen Namen 
stehen die Sammler Schlange 
und die Preview der Ausstellun-
gen bringen einige der bedeu-
tendsten von ihnen nach Berlin.

In der Bleibtreustraße 45 
besteht vom 27. April bis 2. 
Juni Gelegenheit, die neuen 
großformatigen Kunstwerke 
des berühmten deutschen 
Fotokünstlers Thomas Struth 
zu sehen. Eine Ausstellung, die 
man sich nicht entgehen lassen 
sollte. Denn es ist nicht nur die 
Kunst, die hier begeistert. Als 
ich 2015 an einem sonnigen 
Tag erstmalig die Galerieräume 
in der Bleibtreustraße betrat, 
war ich von diesem Ort sofort 
eingenommen. Eine riesige, mit 
Licht durchfl utete Beletage einer 
früheren Berliner Wohnung nur 
einen Schritt vom Kurfürsten-
damm entfernt, wie geschaffen 
für die großformatigen Bilder 
und Objekte, bildet den Rah-
men für ein unvergleichliches 
Kunsterlebnis par excellence.

Galerie Max Hetzler:
Goethestraße 2/3, 
10623 Berlin-Charlottenburg
Bleibtreustraße 45, 
10623 Berlin-Charlottenburg
Öffnungszeiten: Di-Sa 11-18 Uhr

Galerie Max Hetzler in Berlin
Eine Legende in der deutschen Kunstszene

2013 Gruppenaustellung Remember Everything
(copyright mit Erlaubnis Gallery Max Hetzler)

2013 společná výstava Remember Everything
(copyright se souhlasem Gallery Max Hetzler)

Wenn man in Berlin zeitgenössische Kunst sehen will, und dafür gibt es reichlich Gelegenheit, ist für mich der 
Besuch in der Galerie Max Hetzler ein absolutes Muss.
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Kateřina Černá
Šéfredaktorka magazínu N&N, režisérka, novinářka a kreativní ředitelka Black Swan Media 
s talentem autorita a vášeň. Specializuje se na byznys klientelu a umí dodat vašemu videu 
i magazínu styl a emoci. Pokud preferujete čistý design, texty s příběhem a osobní přístup, 
obraťte se na Kateřinu.

Karin Zadrick
Multimediální umělkyně a kreativní ředitelka Black Swan Media, která je autorkou nového 
designu N&N, tvoří tým s Kateřinou a vnáší svými talenty rebel a autorita do kreativního 
procesu autentičnost a naprosto odlišný úhel pohledu.  Pokud chcete překvapovat a být 
o krok napřed, bude pro vás Karin skvělým partnerem.
 
Barbora Pečová
Kreativní manažerka s přesahem do analýzy s talentem vášeň a rebel. Rozklíčuje typologii 
klienta. Přináší nevšední řešení do standardních procesů. Dokáže napsat článek, zpracovat 
námět pro video, vymyslet slogan, stejně jako naučit tělo jógu. V každém kreativním oboru je 
ohebná a pružná. Pokud nedokážete přesně popsat vaši představu zakázky, oslovte Barboru.

Jan Siering
Obchodní manažer s talentem vášeň a autorita. Díky původu z bilingvní rodiny přirozeně 
propojuje obchodní příležitosti mezi Prahou a Berlínem. Pokud nás chcete oslovit s inzercí či 
videem a plně využít nové technologie pro propagaci na sociálních sítích, propojte se s Janem.

Tim Kerinnis 
Naše berlínské zázemí s talentem vášeň a autorita. Tim dokáže empaticky předávat naše 
talenty klientům nejen v Berlíně. Spolupracuje úzce s Janem. Pokud hledáte spolehlivého 
partnera pro komunikaci na německém trhu, obraťte se na Tima nebo na Jana.

Lukáš Silný
Grafi cký designér a fotograf s talentem rebel a mystika. Pod jeho taktovkou se i obyčejný 
text promění v atraktivní, svěží vizuál. 

A s kým si můžete dát kávu?

Naše nápady překračují hranice    blackswanmedia.eu               

„Kdo jste?“ zeptal se nás při 
školení o talentech Kalman 
Horvát, známý kouč-rebel. 
Chcete to slyšet?

Vedou talenty vášeň 
a rebelie! 

Jsme rebelové v oblasti cross-
mediální komunikace. Díváme 
se na věci z jiného úhlu. Máme 
schopnost vhledu a empatie. 
Zabýváme se hodnotami klienta, 

nejen pouhými demografi ckými 
údaji. Neděláme marketingo-
vý fastfood ani nepadáme do 
rutiny. Máme rádi projekty, které 
jsou výzvou a nezapadnou.

Kouč Kalman Horvát nás 
nadchl svou metodou talentů, 
kterou si můžete i sami otesto-
vat on-line na jeho webu 
www.kalman.cz. Pomohl nám 
uvidět naše skryté možnosti 
a z jeho metody jsme byli 
nadšení! 

Když potřebujete být 
vidět a slyšet  

Jsme mezinárodní tým Black 
Swan Media – FOTO, VIDEO, 
PRINT, který kreativně propoju-
je Prahu a Berlín. 

Vytváříme strategii komunika-
ce, přicházíme s neotřelými 
slogany, děláme exkluzivní roz-
hovory, natáčíme videa s fi lmo-
vými kameramany a režiséry, 
renomovanými tvůrci a nejza-

jímavějšími absolventy FAMU 
oceňovanými doma i v zahrani-
čí. Dokážeme kreativně nafotit 
vaši kampaň. Spolupracujeme 
s těmi nejlepšími českými 
fotografy, jejichž práce můžete 
obdivovat na stránkách prestiž-
ních magazínů, ale i v galeriích. 
Kromě kreativity a precizně 
provedeného řemesla u nás 
najdete spolehlivého partnera 
pro váš byznys. 

Kdo je Black Swan Media?

„Kreativita je nejvyšší formou individuality. Je to nástroj, který vytváří nové 
perspektivy a myšlenky, aby přinesl jistotu do chaosu dnešní doby. Náš tým 
Black Swan Media bude vaším spolehlivým společníkem na této cestě,“ říká 
Danuše Siering, zakladatelka BSM. 

Danuše Siering

Jan Siering

Tim Kerinnis

Karin Zadrick
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Kateřina Černá
Chefredakteurin des Magazins N&N, Regisseurin, Journalistin und Kreativ-Direktorin von Black Swan Media 
mit dem Talent Autorität und Leidenschaft. Sie ist spezialisiert auf das Business der Klientel und versteht es, 
Ihrem Video und Magazin Style die Emotion zu verleihen. Falls Sie reines Design, Texte mit einer Geschich-
te und eine individuelle Herangehensweise bevorzugen, sollte Kateřina Ihre erste Wahl sein.

Karin Zadrick
Die Multimedia-Künstlerin und Kreativ-Direktorin von Black Swan Media, die auch die Autorin des neuen 
N&N-Designs ist, bildet mit Kateřina ein Team und bringt dabei mit ihren Talenten Rebell und Autorität Au-
thentizität und einen gänzlich anders gearteten Blickwinkel in den kreativen Prozess ein. Falls Ihnen daran 
liegt, zu überraschen und immer einen Schritt voraus zu sein, wird Karin für Sie ein toller Partner sein.

Barbora Pečová
Kreativmanagerin mit Zuständigkeitsbereich bis in den Sektor Analyse hinein mit dem Talent Leidenschaft 
und Rebell. Sie entschlüsselt die Typologie des Klienten. Sie schreibt Artikel, erarbeitet das Sujet für Videos, 
erfi ndet Slogans und kann ebenso gut Yoga lehren. Im kreativen Bereich kennt sie sich aus und ist fl exibel. 
Falls es Ihnen schwerfällt, Ihre genauen Vorstellungen bezüglich des Auftrags in Worte zu fassen, sollten 
Sie einmal bei Barbora nachfragen.

Jan Siering
Sales Manager mit dem Talent Leidenschaft und Autorität. Dank seiner Herkunft aus einer bilingualen Fami-
lie ist er für Geschäftsgelegenheiten zwischen Prag und Berlin wie geschaffen. Falls Sie mit einer Anzeige 
in N&N oder einem Video an uns herantreten und neue Technologien in den sozialen Netzwerken nutzen 
möchten, sollten Sie sich an Jan wenden.

Tim Kerinnis
Unser Berliner Background mit dem Talent Leidenschaft und Autorität. Dadurch kann er den Klienten – nicht nur 
in Berlin – unsere Geschäftsangebote vorlegen; er arbeitet eng mit Jan zusammen. Auch für die erfolgreiche 
Promotion von Videos und Fotostorys in den sozialen Netzwerken  ist Tim der richtige Ansprechpartner für Sie.

Lukáš Silný
Grafi kdesigner und Fotograf mit dem Talent Rebell und Mystik. Unter seiner Regie verwandelt sich ein 
gewöhnlicher Text in ein attraktives, frisches Visual.

Mit wem Sie sich gerne mal zu einer Tasse Kaffee verabreden können 

             blackswanmedia.eu    Unsere Ideen überschreiten Grenzen 

“Wer sind Sie?” fragte uns bei der 
Talentschulung Kalman Horvát, der 
bekannte Coach-Rebell. Wollen 
Sie es hören? 

Die Talente Leidenschaft 
und Rebellion liegen vorn! 

Wir sind die Rebellen im Bereich 
der crossmedialen Kommunikati-
on. Wir betrachten die Dinge aus 
einem anderen Blickwinkel. Wir 
verfügen über die Fähigkeit des 

Hineinschauens und befassen uns 
mit den Werten des Klienten, nicht 
mit bloßen demografi schen Daten. 
Wir machen kein Marketing-Fastfood 
und verfallen auch nicht in Routine.

Coach Kalman Horvát stellte uns 
seine Talentmethode vor, die Sie 
online auf seiner Website www.
kalman.cz. auch selbst einmal 
testen können. Er half uns dabei, 
unsere verborgenen Möglichkei-
ten zu entdecken. Wir waren von 
seinen Methoden begeistert! 

Wenn Sie in dieser Welt 
Gehör fi nden wollen 

Wir sind das internationale Team 
Black Swan Media - FOTO, VIDEO, 
PRINT, das Prag und Berlin auf 
kreative Weise miteinander ver-
bindet.
Wir entwickeln Kommunikations-
strategien, kommen mit unver-
brauchten Slogans, führen exklu-
sive Interviews, drehen Videos mit 
Kameramännern und Regisseuren 
– den renommiertesten Filme-

machern und interessantesten 
Filmakademie-Absolventen, 
die im In- und Ausland schon 
mit Preisen bedacht wurden. Wir 
arbeiten mit den besten tsche-
chischen Fotografen zusammen, 
deren Arbeiten Sie auf den Seiten 
renommierter Magazine oder 
in Galerien bewundern können. 
Neben Kreativität und präzise aus-
geführtem Handwerk bekommen 
Sie mit uns einen zuverlässigen 
Partner für Ihr Business.

Wer ist Black Swan Media?

„Kreativität ist der höchste Ausdruck von Individualität. Es ist ein Instrument, der neue 
Sichtweisen und Gedanken entstehen lässt, um Sicherheit in das Chaos unserer Zeit zu 
bringen. Unser Team Black Swan Media wird Ihnen auf diesem Weg ein zuverlässiger 
Begleiter sein,“ sagt Danuše Siering, die Gründerin von BSM.

Kateřina Černá

Barbora Pečová

Lukáš Silný
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SCULPTURE LINE
netradiční procházka českými a moravskými městy
sculptureline.cz

Pražané i návštěvníci metropole si již zvykli, že v průběhu letních měsíců potkávají na svých cestách 
Prahou sochy originálně doplňující a oživující rušná místa v centru, v malebných zákoutích i prostory 
mimo hlavní tepny města. Nejinak tomu bude i v letošním roce díky čtvrtému ročníku sochařského 
festivalu SCULPTURE LINE, který začne v červnu a potrvá do konce září. Nově ovšem nebudou 
originální instalace k vidění pouze v hlavním městě, ale ozdobí i další města od Plzně přes Pardubice, 
Liberec až po Ostravu či Olomouc. 

Sculpture Line má za sebou ně-
kolik úspěšných ročníků, každý 

rok roste počet soch a instalací, 
které jsou součástí naší sochařské 
linky. Loni jsme poprvé zavítali do 
Plzně a letos jsme si řekli, že je 
nejvyšší čas vyslat ji i do dalších 
měst a třeba ještě dál. Ona totiž 
nepovede jen křížem krážem 
republikou, ale míří i za hranice,“ 
vysvětluje ředitel festivalu Ondřej 
Škarka a dodává: „Sculpture Line 
se totiž letos podílí na realizaci 
českého pavilonu na německém 
NordArt 2018.“

Historie festivalu Sculpture Line 
se začala psát před několika lety. 
Ondřej Škarka na to vzpomíná: 
„Hlavní myšlenkou bylo přiblížit 
díla současných umělců běžnému 
divákovi, široké veřejnosti. Vytrh-
nout umění z galerií a přinést ho 
za lidmi do ulic, doslova jim ho 
postavit do cesty. Naším zámě-
rem bylo oživit veřejný prostor 
a po vzoru mnoha světových 
metropolí u nás založit novou tra-
dici.“ To se i povedlo. Hned první 
rok festival doslova vtrhl do Prahy 
a přehlédnout ho nemohli nejen 
Pražané, ale i turisté. Už na letišti 
je vítal obří třímetrový Buddha, 
v centru pak mohli potkat další 
sochy, mnohdy netradiční. V dal-
ších letech pak přibývaly sochař-
ské lince nové a nové zastávky 
a festival se stal nedílnou součástí 
letní metropole. „Snažíme se vy-
bírat nejen frekventovaná místa, 
jako je například Národní divadlo 

nebo Tančící dům, ale předsta-
vovat i atraktivní, a přesto méně 
známé lokace. Funguje to trochu 
jako navigace – umožňuje nám 
to nasměrovat lidi na nová místa 
a vyprávět jim příběh,“ popisuje 
patron festivalu Martin Valach.  

Sochy, které potkáváme, pak 
pocházejí z dílen českých i za-
hraničních umělců. Návštěvníci 
mají možnost vidět například 
díla Michala Gabriela, Kurta 
Gebauera, švýcarského sochaře 
Marca Mosera, Veroniky Psotkové 
a mnoha dalších. Zlatým hřebem 
ale byla bezesporu instalace vý-
znamného současného britského 
sochaře, držitele Turnerovy ceny 
Tonyho Cragga na náměstí Re-
publiky či sochy nestora českého 
sochařství Olbrama Zoubka.

Sculpture Line přetváří 
města v živé galerie

Letošní rok je ve znamení mnoha 
novinek. Kromě nových míst na 
mapě je velkou festivalovou no-
vinkou doprovodná výstava, kte-
rá odstartuje 15. června v pražské 
Galerii Mánes. Pro veřejnost 
bude otevřená do konce června 
a kromě samotné expozice 
nabídne i doprovodný program 
v podobě workshopů, přednášek 
a programu pro děti. Poté se také 
vydá na cestu po republice.

www.sculptureline.cz
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D ie Besucher der tschechi-
schen Metropole wie auch 

die Prager selbst haben sich 
schon daran gewöhnt, dass sie 
in den Sommermonaten beim 
Bummeln durch Prag Plastiken 
zu sehen bekommen, die die 
betriebsamen Plätze im Zent-
rum, in malerischen Winkeln, 
aber auch an Plätzen außer-
halb der Hauptverkehrsader 
der Stadt auf originelle Weise 
ergänzen und beleben. 

Das wird auch in diesem Jahr 
nicht anders sein. Zu verdanken 
ist dies dem 4. Bildhauerfestival 
SCULPTURE LINE, das im Juni 
beginnt und bis Ende Septem-
ber dauert. Neu aber wird sein, 
dass die originellen Installatio-
nen nicht nur in der Hauptstadt 
zu sehen sein werden, sondern 
auch noch andere Städte, näm-
lich Pilsen, Pardubice, Liberec, 
Ostrava und Olomouc zieren 
werden.

„Sculpture Line hat schon ein 
paar erfolgreiche Jahrgänge 
hinter sich. Jedes Jahr wächst 
die Zahl der Plastiken und 
Installationen, die Bestandteil 

unserer Bildhauerreihe sind. 
Im vergangenen Jahr waren 
wir erstmals in Pilsen zu Gast. 
In diesem Jahr haben wir uns 
gesagt, dass es höchste Zeit 
sei, die Ausstellung auch noch 
in andere Städte und vielleicht 
auch noch ein gutes Stück 
weiter zu schicken. Sie führt 
denn auch nicht nur kreuz und 
quer durch die ganze Republik, 
sondern überschreitet auch die 
Staatsgrenze“, erklärt Festivaldi-
rektor Ondřej Škárka und fügt 
hinzu: „Sculpture Line wird in 
diesem Jahr an der Umsetzung 
des tschechischen Pavillons auf 
der deutschen NordArt 2018 
beteiligt sein.“

Die Geschichte des Festi-
vals Sculpture Line nahm vor 
einigen Jahren ihren Anfang. 
Zurückblickend stellt Ondřej 
Škarka fest: „Der Hauptgedan-
ke war, dem Zuschauer, also 
der breiten Öffentlichkeit, die 
Werke zeitgenössischer Künstler 
näherzubringen, die Kunst aus 
den Galerien herauszureißen 
und sie zu den Menschen auf 
die Straße zu bringen, sie ihnen 
buchstäblich in den Weg zu 

stellen. Wir verfolgten dabei die 
Absicht, den öffentlichen Raum 
mit neuem Leben zu füllen und 
nach dem Vorbild vieler Welt-
metropolen auch hierzulande 
eine neue Tradition zu begrün-
den.“ Und das ist denn auch 
gelungen. Gleich im ersten Jahr 
hatte man das Gefühl, dass das 
Festival regelrecht in Prag ein-
gefallen sei. Weder die Prager 
noch die Touristen hätten es 
übersehen können.

Letztere wurden schon am 
Flughafen von einer drei Meter 
hohen Buddha-Statue begrüßt. 
Im Stadtzentrum erwarteten sie 
dann weitere – häufi g recht un-
gewöhnliche – Plastiken. In den 
darauffolgenden Jahren kamen 
immer wieder neue Standorte 
dazu. In den Sommermonaten 
wurde das Festival so zu einem 
untrennbaren Bestandteil der 
Metropole. „Wir versuchen, 
nicht nur stark frequentierte 
Plätze wie etwa das National-
theater oder das Tanzende Haus 
auszusuchen, sondern auch 
andere attraktive, wenn auch 
nicht so bekannte, Lokalitäten 
vorzustellen. Das funktioniert 
ein wenig wie Navigation. Uns 
bietet sich so die Möglichkeit, 
die Leute an neue Lokalitäten zu 
lotsen und ihnen eine Geschich-
te zu erzählen“, beschreibt der 
Schirmherr des Festivals, Martin 
Vlach, die Situation.   

Die Plastiken, auf die wir treffen, 
stammen aus den Werkstätten 
tschechischer und ausländischer 
Künstler. Die Besucher haben 
Gelegenheit, beispielsweise 
Werke von Michal Gabriel, Kurt 
Gebauer, Veronika Psotková, dem 
Schweizer Bildhauer Marc Moser 
und vielen anderen zu sehen.

Die Sahnehäubchen aber waren 
zweifellos die Installation des 
renommierten zeitgenössischen 
britischen Bildhauers Tony 
Cragg, seines Zeichens Träger 
des Turner-Preises, am Platz 
der Republik und die Plastiken 
des Nestors der tschechischen 
Bildhauerei, Olbram Zoubek.

Sculpture Line wandelt 
Städte in live Galerien

Dieses Jahr steht ganz im Zei-
chen vieler Neuerungen. Hierzu 
gehört neben den neuen Stand-
orten auf dem Stadtplan vor al-
lem die Begleitausstellung, die 
am 15. Juni in der Prager Gale-
rie Mánes ihre Tore öffnet und 
bis Ende Juni für die Öffentlich-
keit zugänglich ist. Neben der 
eigentlichen Ausstellung wird 
auch ein Begleitprogramm in 
Form von Workshops, Vorträgen 
und einem Programm für Kinder 
angeboten. Anschließend tritt 
auch sie die Reise durch die 
Republik an.

Ein ungewöhnlicher Spaziergang durch tschechische 
und mährische Städte 

SCULPTURE LINE

Michal Gabriel – Průzkumníci / Die Entdecker
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D iese Änderungen sind in den 
letzten Jahren auch in Berlin 

zu sehen. Anstatt der Miete von 
Luxusbüros mit einer mehrjähri-
gen Kündigungsfrist schließen 
sich junge Leute in sogenannten 
coworking places zusammen, die 
einen Tisch, Stuhl und Kom-
munikation mit den weiteren 
Mitgliedern bereits ab 300 Euro 
monatlich bieten. Heute gibt es 
von ihnen in Berlin über fünfzig, 
und fast alle arbeiten mit Part-
nerhäusern in der ganzen Welt 
zusammen. Die Koffer packen 
und morgen ohne Verpfl ichtun-
gen irgendwo anders sein, so will 
es die heutige junge Generation. 
Auch das Wohnen bewegt sich in 
eine neue, uns fast unbekannte 
Richtung. Als Beispiel kann der 
Entwurf eines Wohnhauses des 
Studios June14 dienen, der von 
zwanzig  neuen Besitzern eines 
Baugrundstücks in der Kurfürs-
tenstraße/Frobestraße in Auftrag 
gegeben wurde. Dies wäre nichts 
besonderes, wenn im Auftrag 
nicht gestanden hätte, dass die 
Wohnungen wenn möglich ohne 
Innenwände und ohne Türen sein 
sollen. Also gemeinschaftliches 
Wohnen. Ich frage den Inhaber 
des Studios Sam Chermayeff, ob 
er meint, dass ihr Haus einmal in 
der Zukunft ein Vorzeigebeispiel 
für Wohnen wird. „Nein, das den-
ke ich nicht. Aber das Erwägen 
solcher und ähnlicher Alternati-
ven, das ist die Richtung, in die 

wir uns in der Zukunft bewegen 
werden.“

Richard Florida, ein bekannter 
amerikanischer Ökonom und 
Professor für Städteplanung, 
sieht die heutige Situation in 
Großstädten sehr dramatisch. In 
seinem neuen Buch „The New 
Urban Crisis“ warnt er vor einer 
Verschlechterung der städtischen 
Strukturen. Als Hauptursache 
sieht er die Gentrifi zierung und 
wirtschaftliche Unterschiede. Die 
Immobilienpreise wachsen in ra-
santem Tempo, womit auch eine 
Änderung der Bevölkerungs-
struktur zusammenhängt. Nicht 

unbegründet weist der erhobene 
Zeigefi nger der Städteplaner 
heute auf die sozial-ökonomi-
schen Änderungen in den Groß-
städten hin, die mit der Attrakti-
vität des Wohnens für fi nanziell 
starke Klienten zusammenhän-
gen. Aus den attraktiven Städten 
werden heute Wohngebiete für 
reiche Rentner und (oft arme) 
Touristen, sowie „Geisterhäuser“ 
mit leerstehenden Wohnungen. 
Das schwer aussprechbare Wort 
Gentrifi zierung ist die Kehrseite 
des ökonomischen Erfolgs der 
Metropolen und bedeutet nichts 
anderes als einen Austausch gan-
zer Bevölkerungsgruppen.

Auf ihre Weise gehören in diese 
Rubrik auch die neuen Einwoh-
ner Berlins - die Bienen. Die 
Stadt wird für sie zum neuen 
Zufl uchtsort, vor allem wegen 
der Monokulturen, der Pestizide 
und der Neonicotinoide, die auf 
dem Land eingesetzt werden. 
Bislang fanden 3000 Bienenstö-
cke mit 150 Millionen Bienen ihr 
neues Zuhause auf den Berliner 
Dächern und Terrassen, in Gär-
ten, Parks und Wäldern, wo sie 
von einer Reihe von Blumen und 
vielen Baumarten direkt ver-
wöhnt werden. Die Qualität des 
Honigs aus städtischen Gebieten 
entspricht der des Honigs aus 

Bauen 
wir eine 
Metropole 
für Bienen?

„Nichts ist in der Geschichte des Lebens stabiler als die 
Änderung“, sagte vor 150 Jahren  Charles Darwin. Ich 
bin mir nicht sicher, ob sich dieser Visionär vorstellen 
konnte, dass sich die Tiere eines Tages in der Stadt 
wohlfühlen werden, dass die Meereswelt in riesigen 
Aquarien schwimmen wird und die Menschen in 
Wolkenkratzern leben werden. Ein entsetzliches 
Tempo bestimmt heute den Rhythmus unseres Lebens. 
Wir haben uns daran gewöhnt, dass sich alles schnell 
ändert: eine neue Arbeitsstelle, neue Freunde, eine 
neue Familie sowie neue Wohnstätte.

text: Danuše Siering
foto: Anselmo Fox
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ländlichen Gebieten, in einigen 
Tests ist sie sogar besser. Wun-
dern wir uns nicht, schauen wir 
wieder in die Natur. Als Teil ihrer 
Überlebensstrategie ist die Biene 
in der Lage, aus dem Nektar 
Schadstoffe auszufi ltern. Pestizide 
kann sie jedoch nicht so einfach 
ausscheiden, die sind aber in der 
Stadt nicht vorhanden. Außer-
dem geniessen die Stadtbienen 
den Vorteil einer längeren Wär-
me und Blüte.

Kehren wir aber zu uns Menschen 
zurück. Für das zufriedene Woh-
nen in ihrem Viertel haben die 
Berliner einen unübersetzbaren 
Begriff – der Kiez. Dabei handelt 
es sich niemals um eine urbanis-
tische Monokultur, sondern um 
eine Mischung von Wohnraum, 
Büros, Einkaufsmöglichkeiten, 
Kunst, Cafés, Restaurants, religi-
ösen Einrichtungen usw. Wenn 
jemand sagt, dass er im Kiez 
wohnt, bedeutet dies, dass es 
ihm nicht gleichgültig ist, wo er 
lebt. Er interessiert sich aktiv am 
Geschehen in seiner Umgebung. 
Sein Haus endet für ihn nicht an 
der Schwelle, sondern es gehö-
ren die Straßen und umliegen-
den Häuser dazu.

Aber auch das Geschehen in 
Prag ist Bewohnern nicht gleich-
gültig. Davon konnten wir uns 

bei der Auswertung des Frage-
bogens zum Projekt „Gofl orenc“ 
überzeugen, das die Revitali-
sierung der Lokalität Na Poříčí 
betrifft. Die aktive Teilnahme 
besonders von jungen Leuten, 
fundierte Meinungen, reale 
Vorschläge zur Verbesserung 
des Umfelds… Antworten, die 
auch die Fachleute überraschten, 
die uns mit dem Fragebogen 
halfen. Meinungen wie „macht 
hier nicht eine neue Pařížská 
Straße (Prager Prachtstraße in 
der Altstadt), denkt nicht nur 
an die Touristen“ zogen sich 
wie ein roter Faden durch die 
Antworten. Auf die verantwortli-
chen Behörden wartet eine nicht 
einfache Aufgabe. Die Lösung 
der komplizierten Verkehrssitua-
tion erfordert wohl die Arbeit der 
besten Fachleute; sie müssen die 
Einzigartigkeit der Lokalität Na 
Poříčí berücksichtigen,die auch 
durch eine große Konzentration 
der ursprünglichen Einwohner 
gegeben ist. Und nicht nur das. 
Die Stadt besitzt hier mehrere 
Häuser. Sie kann also entschei-
den, was aus ihnen wird. Verkauf 
an das höchste Gebot, damit hier 
das nächste Hotel oder weite-
re Büros entstehen? Oder die 
Häuser verbleiben in städtischem 
Eigentum, mit Wohnungen, die 
auch weniger begüterten Perso-
nen zugänglich sind. Wenn dies 

nicht gelingt, wird der Mittelstand 
bald nicht mehr im Stadtzentrum 
wohnen, der doch den Charakter 
der Stadt vor Monotonie und 
vor dem Verschwinden eines 
gewöhnlichen Lebens aus den 
Straßen schützt.

Die Revitalisierung der Stadt-
viertel ist notwendig und ist mit 
Gefühl und Mut in Angriff zu 
nehmen. Dabei sollte nicht an 
erfahrenen Fachleuten gespart 
werden, und die Einwohner 
sollten einbezogen werden. 
Auch sollte verglichen werden, 
wie diese Problematik anderswo 
gelöst wird. Der tiefe, bislang 
nicht ausgeschöpfte Brunnen von 
EU Fördermitteln bietet gerade in 
diesem Bereich große Mög-
lichkeiten. Aber vor allem darf 
nicht nur das eigene Interesse 
im Vordergrund stehen, sondern 
die allgemeine Zufriedenheit der 
Menschen, die an diesem Ort 
leben und arbeiten. Mit Touristen 
und ohne diese. Mit einer Vision 
für weitere Generationen. Keine 
leichte Aufgabe…

Unlängst war ich auf einer 
kommentierten Besichtigung von 
Häusern in der Potsdamer Straße 
in Berlin, die mit der Lokalität 
Na Poříčí viel gemeinsam hat. 
Beide befi nden sich im Herz der 
Stadt, sie haben immer noch ein 

gesundes Gemisch von Wohnen, 
Geschäft und Dienstleistungen, 
wobei sie noch den Eindruck der 
Peripherie des Zentrums hervor-
rufen. In einem Punkt unterschei-
den sie sich aber doch. In einer 
Nebenstraße der Potsdamer 
Straße stehen bei Tag und Nacht 
„Damen“ auf hohen Absätzen 
und mit kurzen Röcken. Nach 
klaren Regeln teilen sich ihre bal-
kanesischen Zuhälter die Straße 
nach Quadratmetern auf. Auf 
meine Frage, was die hiesigen 
Einwohner dazu sagen, antworte-
te der Guide: „Unlängst war ein 
Treffen unserer Eigentümerverei-
nigung zum Thema, ob wir eine 
Petition an die Stadt schreiben, 
damit sie die Prostitution von hier 
verdrängt.“ „Und das Ergebnis?“ 
fragte ich neugierig. „60 Prozent 
der Leute waren dagegen. Sie 
befürchten, dass, wenn die Pros-
titution aus den Straßen der Stadt 
verschwindet, die Grundstücks- 
und Wohnungspreise in unserem 
Kiez augenblicklich anwachsen. 
Und das will doch hier niemand.“

Die Autorin ist Gründerin der 
Initiative Gofl orenc.Info: 
gofl orenc.cz

V češtině najdete celý článek 
online pod názvem Stavíme 
metropole pro včely? na 
novinyanovinky.cz
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LABUŤ ČERNÁ A JEJÍ TÝM

DISTRIBUČNÍ MÍSTA

KATEŘINA ČERNÁ 
ŠÉFREDAKTORKA
Společně s Labutí 

Černou připravila N&N 
na cestu do Berlína.

LUKÁŠ SILNÝ 
ART DIRECTOR
Dává N&N tvář.

BARBORA PEČOVÁ
EDITORKA
Její literární 

i organizační talent 
je pro N&N hnacím 

motorem.

KARIN ZADRICK
MULTIMEDIÁLNÍ 

UMĚLKYNĚ
Je autorkou konceptu 
titulní i poslední strany 

a mnoha fotografi í 
uvnitř čísla.

MARTINA BÁRTA
ZPĚVAČKA

Připravuje pravidelné 
kulturní tipy z Berlína 

a Prahy očima 
umělkyně.

BARBORA VOJTOVÁ
REDAKTORKA

Znalkyně ájurvédské 
kuchyně, milovnice vína, 

dobrého jídla a pohotová 
redakční posila.

LABUŤ ČERNÁ
Jako vždy držela 

svá ochranná křídla 
nad přípravou 

N&N. 

JAKUB VANĚK 
STUDIO

Spravují naše 
sociální sítě a web.  

MIKULÁŠ JOHAN ČERNÝ
Zamiloval se do čokoládové 

zmrzliny z Moje cukrářství 
a nové tapety v redakci, kterou 

vytvořila Karin Zadrick.

MARTINA STARÁ
vdechla život 
ájurvédskému 

speciálu.

N&N Praha Berlin 
business magazín 

ze života Prahy a Berlína

ADRESA: 
Dům Černá labuť, 

Na Poříčí 25, Praha 1
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Karin Zadrick

PŘEKLADY: 
Tomáš Mach

JAZYKOVÉ KOREKTURY: 
Soňa Čapková

Miroslava Češková

NÁKLAD: 12 000 kusů 
Vychází: 3x ročně 

Ověřuje ABC, člen IF ABC.

DATUM VYDÁNÍ: 
22. květen 2018 

V elektronické podobě 
jsou k přečtení na: 

WWW.NOVINYANOVINKY.CZ

FACEBOOK: 
facebook.com/

NovinkyPrahaBerlin

INSTAGRAM: 
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KONTAKT: 
mail@novinyanovinky.cz
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NAŠE STOJANY
Černá labuť
Praha 1, Na Poříčí 25, www.dumcernalabut.cz

Florentinum
Praha 1, Na Florenci 2116/15, www.fl orentinum.cz

Galerie Myslbek
Praha 1, Na Příkopě 19–21, www.ngmyslbek.cz

Slovanský dům
Praha 1, Na Příkopě 22, www.slovanskydum.cz

PARTNERSKÁ DISTRIBUCE
Fresh bedýnky, www.freshbedynky.cz

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

Pražírna Nordbeans, Liberec 1, Ruprechtická 365/55
www.nordbeans.cz

Space4you

DALŠÍ ODBĚRNÁ MÍSTA NA PRAZE 1
Magistrát Hl. města Prahy

Obchodní prostory: Business centrum Panská, Palác Koruna, 
Milennium Plaza, Burzovní palác, K – administrativní centrum

Kliniky, služby: Petra Clinic, Salón Vogue, 
A2C ANTI-AGING CLINIC, Karolinum, Toni&Guy

Fashion/design: Harddecore Design Gallery, 
La Gallery Novesta, Helena Dařbujánová – showroom, 
Debut Gallery, Fox Galery

Fitness: Fitness Týn, Fitness Kotva

Restaurace: Kozička, Jáma, Cantina, Modrá zahrada, Rugantino, 
U Zlatého lva, Výtopna, Bredovský dvůr, U Staré pošty, Vincanto

Kavárny: Slavia, Café Louvre

Kulturní místa: Divadlo Bez zábradlí, Divadlo v Celetné

Doprava: Hlavní nádraží (horní parking), 
metro (Muzeum, Můstek, Karlovo náměstí, Náměstí Republiky)



#novinkyprahaberlin
Sledujte pravidelné aktuality ze života v Praze a Berlíně na našich 

sociálních sítích a webu novinyanovinky.cz

Další vydání N&N bude 21. srpna 2018

#novinkyprahaberlin
Neuigkeiten aus dem Leben in Prag und Berlin fi nden Sie 

regelmäßig auf unseren sozialen Netzwerken und im Internet.

N&N kommt wieder am 21. August 2018.
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