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POPRVÉ
První úsměv, první lásky, první rozloučení… Kdy jste vy naposledy
zažili vaše první „poprvé“? Tento jedinečný dar začátku jsme vložili
hned do několika nových kapitol. Jak umí uchopit šanci mladí lidé dnes
v Praze a Berlíně, vám ukážeme v seriálu „Generace Y“. Špína vyplave
na povrch, ale poklady je třeba hledat. Obzvláště ty lidské. To pochopíte
v nové rubrice „Hrdinové dnešní doby“. Berlínská galerie Deschler se
poprvé představí v Praze. Šperkařské duo Zorya v Drážďanech právě
instaluje krystalický lustr, který bude růst. To vše pod fotografickým
drobnohledem mnohostranné umělkyně Karin Zadrick. Nemusíte
chatovat s celým světem, stačí číst print, ten nový offlinový luxus.
Například magazín N&N, možná také poprvé.
Vaše Labuť Černá

DAS ERSTE MAL
Das erste Lächeln, die erste Liebe, der erste Abschied… Wann haben
Sie zuletzt Ihr „erstes Mal“ erlebt? Dieses einzigartige Geschenk des
Beginns haben wir gleich in mehrere neue Kapitel aufgenommen. Wie
es junge Leute in Prag oder Berlin heutzutage verstehen, eine Chance
beim Schopfe zu packen, zeigen wir Ihnen in der Serie „Generation Y“.
Schmutz wird an die Oberfläche gespült, Schätze aber muss man
suchen. Vor allem die menschlichen. Das werden Sie in der neuen
Rubrik „Helden unserer Zeit“ verstehen. Die Berliner Galerie Deschler stellt sich erstmals in Prag vor. Das Schmuckdesigner-Duo Zorya
installiert in Dresden soeben einen Kristalllüster, der wachsen wird.
Das alles unter genauester fotografischer Aufsicht der vielseitigen
Künstlerin Karin Zadrick. Wir müssen nicht mit der ganzen Welt
chatten, man braucht nur Print zu lesen, den neuen Offline-Luxus.
Beispielsweise das Magazin N&N… vielleicht zum ersten Mal.
Ihre Labuť Černá
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“ „
Generace Y
je rozmazlená, zhýčkaná
a senzibilní. Vůči sobě i vůči
druhým. Ne tvrdá práce
a zodpovědnost, ale požitek,
zábava a dobrodužství je
jejím hnacím motorem.
kvintesence pedagogů a personalistických
a pracovních poradců

Jsou takoví skutečně?

Die GENERATION Y ist verweichlicht, verwöhnt und
sensibel. Gegenüber sich selbst und gegenüber
anderen. Nicht harte Arbeit und Verantwortung,
sondern Genuss, Spaß und Abenteuer sind ihr
Antriebsmotor.
Die Quintessenz von Pädagogen und Personal- bzw. Arbeitsberatern

SIND SIE WIRKLICH SO?

Lehkost betonu
text: Kateřina Černá foto: Karin Zadrick a archiv firmy

Kdyby byl Ladislav Eberl jen
obyčejným klukem z Karlových
Varů, mohl se dodnes živit
jako profesionální model,
someliér, masér nebo
dentální hygienista. Svou sílu
ovšem našel v umění dobře
a kreativně prodávat kvalitní
produkty. Vášní se mu staly
neobyčejné objekty z betonu.

8 GENERACE Y

Ladislavem jsme se setkali
v libeňské výrobně a sídle
firmy Gravelli. Proniknout do
života manufaktury, kde k betonu přistupují podobně jako
šéfkuchař k těm nejkvalitnějším
ingrediencím v michelinské restauraci, byl opravdový zážitek,
umocněný hudbou z betonových
reproduktorů. V podání Gravelli je beton lehoučký a sexy.
Můžete jej nosit na těle jako
šperk, můžete sedět u subtilního
konferenčního stolku z betonu,
jíst ovoce z betonové mísy nebo
se poddat tvaru elegantního
betonového lehátka. Pokud se
vrátíme v čase, nic z toho by nebylo možné, kdyby se náhodou
nesetkali v castingové agentuře
dva kluci, kteří si krátili nudné
čekání například mystifikací
svých kolegů, a ti uvěřili, že se
Ladislav živí jako výrazový kouč.
Museli jste si s Jirkou
Petersem opravdu padnout
do oka, když jste společně
dokázali vybudovat za šest
let takovou firmu...
Jirkovi se líbilo, že umím věc
dobře prodat. Já vždy tíhl
k tomu, nabízet a prodávat
kvalitní věci, a cítil jsem, že Jirka
svému oboru opravdu rozumí
a že chce vytvořit - stejně jako
já - něco nového, výjimečného.
Kde se ve vás ten přístup
vzal?
Myslím, že mne formovaly
pracovní zkušenosti, které jsem
získával v průběhu stu-dentských let. Nikdy jsem nedokázal
lidem lhát a vychválit něco, co
za to nestálo, i když jsem pak
kvůli tomu třeba přišel o výdělek. Hodně mi dalo i období, kdy
jsem dělal ochranku u Cartier.
Bylo mi osmnáct a vzali mě,

Gravelli VIRTUOSO
Aktivní pár reprosoustav s betonovou ozvučnicí.
Aktives Lautsprecherpaar in einem Betongehäuse.

S

protože jsem měl zkušenosti
z bojových sportů, ale uměl
jsem udržet klidnou hlavu.
V Cartier jsem nasál atmosféru,
způsob prezentace šperků i úroveň té služby. Připadalo mi pak
přirozené nasadit vyšší ceny za
unikátní a kvalitní produkt.
V čem je ta kvalita nejvíce
cítit?
Ve zpracování, ale také v tom,
že používáme nejlepší suroviny
a komponenty z celého světa.
Z Japonska, Itálie, Ameriky. . .
Co předcházelo vašemu
úspěchu?
Mnoho pokusů a omylů. Začínali jsme od nuly, bez pořádného výrobního vybavení, bez většího kapitálu a v začátcích jsme
žili hodně skromně. Ovlivnilo
nás například i to, že nám hned
zpočátku do byznysu zasáhla
povodeň a my jsme v té chvíli
nebyli ani v Praze, abychom
naše holešovické království zachránili. Tato zkušenost nás ale
nakonec posílila a nakopla.

Vzpomenete si na svou první
práci?
Ano, dokonce se mi po letech
dostala do rukou i fotodokumentace. Bylo mi šestnáct let
a u nás v Karových Varech otevírali obchodní dům. Nechali
jsme se s kamarádem, mimo
jiné dnes také velmi úspěšným člověkem, obléknout do
kostýmů obřího A, počátečního
písmena názvu toho obchodního domu, a rozdávali jsme
dětem bonbony. Bylo nám v té
plyšové nádheře obrovské horko. Když jsem se pak ucházel
o další brigádu, tuto zkušenost
jsem slovy popsal tak, že mě
na jedné mezinárodní konferenci hned nechali řídit tým
šesti lidí.
Tak to jste vždy uměl prodat
nejen produkt, ale především
sám sebe. Nebál jste se, že
něco nezvládnete?
Ne, vždy jsem se soustředil na
dané konkrétní úkoly a uměl
jsem si poradit, vymyslet kreativní řešení, nabídnout možnosti. . .

Zpět ke Gravelli. Co považujete za největší přidanou
hodnotu, kterou zákazníkům
přinášíte?
Naší předností je, že dokážeme
návrh i výrobu produktů řešit
efektivně v rámci vlastního
týmu. Máme šikovné designéry, zkušené řemeslníky a díky
vlastním výrobním technologiím a postupům i hodně
možností. Proto si v portfoliu
držíme jen opravdové unikáty,
které nedokáže ve stejné kvalitě
vyrobit jiná firma. Naši práci
oceňují hlavně architekti. Ti
s námi mají možnost používat
beton v podobách, o kterých se
jim několik let nazpátek mohlo
jenom zdát.
V dnešní době digitálních
technologií je unikátní to, že
pracujete na hmatatelných
věcech . . .
Je to fenomén doby. Znám lidi,
kteří podnikají, mají peníze, ale
nemají fyzický produkt jako my
a závidí nám to, že výsledek své
práce můžeme vzít do ruky.

Firma Gravelli výrazně rozšířila výrobní kapacity, rozjela maloobchodní prodej v Německu a počet jejích zaměstnanců přesáhl
dvacítku. Díky vysoké kvalitě betonu FixCrete vyvinutého a používaného značkou Gravelli firma nabízí velmi subtilní prvky se
špičkovou povrchovou úpravou. Její průsvitný beton LiCrete je první samonosný materiál, který dokáže přenášet světlo skrze všechny
své povrchy. Na LiCrete, který zjednodušeně tvoří struktura z plexiskla zalitá do betonu, mají Jiří Peters a Ladislav Eberl celosvětový
patent. Jeho starším bratrem je pak FixCrete, z něhož jsou vyrobeny například kolekce umyvadel a nábytku v čele s prohnutým
zahradním lehátkem Zephyr.
Gravelli bude mít od 27. srpna prezentaci v Bikini Haus Berlin, v showroomu německé firmy Godelmann, která je v Evropě
prémiovou značkou na výrobu architektonických elementů z betonu. www.godelmann.de
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Die Leichtigkeit des Betons

W

äre Ladislav Eberl nur ein
ganz gewöhnlicher Junge
aus Karlsbad gewesen, hätte er
seine Brötchen bis heute als professionelles Model, Sommelier,
Masseur oder Dentalhygieniker
verdienen können. Er fand seine
eigentliche Stärke in der Kunst,
Qualitätsprodukte gut und kreativ an den Mann zu bringen. Zu
einer Leidenschaft wurden ihm
dabei ungewöhnliche Objekte
aus Beton.
Sie und Jirka Peters haben sich
ja wohl wirklich gesucht und
gefunden, wenn Sie es innerhalb von nur sechs Jahren
schafften, eine solche Firma
aufzubauen.
Jirka gefiel, dass ich es verstand,
eine Sache gut zu verkaufen. Ich
hatte immer den Drang, hochwertige Sachen anzubieten und
zu verkaufen, und ich fühlte,
dass Jirka sein Handwerk wirklich versteht und dass er, genau
wie ich, etwas Neues, Außergewöhnliches schaffen will.
Wo kommt diese Einstellung
her?
Ich glaube, geformt haben
mich die Erfahrungen, die ich
in meiner Studentenzeit von
jeder Arbeit mitnahm. Ich habe
es nie übers Herz gebracht,
die Leute zu belügen und eines
Sache zu loben, die es nicht wert
war, selbst wenn ich dadurch
letztendlich natürlich weniger
verdiente. Ungeheuer profitiert
habe ich auch von meiner Zeit
als Wachposten bei Cartier.
Obwohl erst 18, nahmen sie
mich, weil ich über Erfahrungen
in Kampfortarten verfügte und

einen klaren Kopf bewahren
konnte. Bei Cartier saugte ich
die Atmosphäre und das Niveau
der Schmuckpräsentation und
auch das Dienstleistungsniveau
ein. Ich fand es denn auch ganz
normal, höhere Preise für einzigartige und hochwertige Produkte
zu verlangen.
Woran erkennt man Qualität
am besten?
An der Verarbeitung, aber auch
daran, dass wir die besten
Rohstoffe und Komponenten aus
der ganzen Welt verwenden. Aus
Japan, Italien, Amerika. . .
Was ging Ihrem Erfolg voraus?
Viele Versuche und Irrtümer. Wir
begannen bei null, ohne eine
ordentliche Produktionsausstattung, ohne nennenswertes
Kapital. In der Anfangszeit lebten
wir sehr bescheiden. Eine Rolle
spielte auch, dass uns gleich zu
Beginn das Hochwasser einen
Strich durch unser Business
machte. Wir waren zu diesem
Zeitpunkt nicht einmal in Prag,
um unser Holešovicer Königreich zu retten. Diese Erfahrung
aber hat uns am Ende nur noch
stärker gemacht und uns angetrieben.

das die Form eines riesigen „A“,
des Anfangsbuchstabens dieses
Kaufhauses, hatte, und verteilten
an die Kinder Bonbons. In dieser
plüschigen Pracht war es unglaublich heiß. Als ich mich dann
um einen weiteren Job bewarb,
erzählte ich von dieser Erfahrung
in einer Weise, dass sie mich auf
einer internationalen Konferenz
gleich ein sechsköpfiges Team
leiten ließen.
Sie konnten also immer
schon nicht nur das Produkt,
sondern vor allem auch sich
selbst, ganz gut verkaufen.
Hatten Sie nie Angst, dass es
womöglich etwas geben könnte, dass Sie nicht meistern
würden?
Nein. Ich habe mich stets auf
die konkreten Aufgaben konzentriert und wusste mir immer
irgendwie zu helfen, eine kreative
Lösung zu finden, Alternativen
anzubieten. . .
Zurück zu Gravelli. Was betrachten Sie als den größten
Mehrwert, den Sie den Kunden
bringen?
Unser Vorzug ist, dass wir in der

Lage sind, den Entwurf und die
Herstellung von Produkten innerhalb des eigenen Teams effektiv
zu bewerkstelligen. Wir haben
geschickte Designer, erfahrene
Handwerker und dank eigener
Produktionstechnologien und
Verfahren auch viele Möglichkeiten. Das setzt uns in die Lage, im
Portfolio nur echte Unikate zu
halten, die keine andere Firma in
der gleichen Qualität herstellen
kann. Unsere Arbeit wird vor
allem von Architekten geschätzt,
denn die haben die Möglichkeit,
sich mit uns zusammen Beton in
Formen anzuschauen, von denen
sie noch vor ein paar Jahren
nicht zu träumen gewagt hätten.
In der heutigen Zeit der digitalen Technologien ist es fast
kaum zu glauben, dass Sie an
Sachen arbeiten, die man mit
den Händen anfassen kann. . .
Das ist ein Phänomen dieser
Zeit. Ich kenne Leute, die zwar
Geld, aber kein physisches Produkt haben wie wir und die uns
darum beneiden, dass wir das
Ergebnis unserer Arbeit in die
Hand nehmen können.

Können Sie sich noch an Ihre
erste Arbeit erinnern?
Ja, und ein paar Jahre später fiel
mir sogar eine Fotodokumentation darüber in die Hände. Ich
war 16, und bei uns in Karlsbad
wurde gerade ein Kaufhaus
eröffnet. Mein Freund, der heute
ebenfalls ein sehr erfolgreicher
Geschäftsmann ist, und ich
ließen uns in ein Kostüm stecken,

Gravelli hat die Produktionskapazitäten erheblich ausgebaut und ist nun auch in Deutschland im Einzelhandel aktiv. Die Beschäftigtenzahl
stieg auf über 20 Mitarbeiter. Dank der hohe Qualität des Betons FixDrete, der von der Marke Gravelli entwickelt wurde und verwendet wird,
bietet die Firma überaus subtile Elemente mit erstklassiger Oberflächenbehandlung, deren durchscheinender Beton LiCrete das erst selbsttragende Material ist, das Licht durch alle seine Oberflächen hindurch übertragen kann. Auf LiCrete, der – vereinfacht gesagt – eine in den Beton
gegossene Struktur aus Plexiglas bildet, halten Jiří Peters und Ladislav Eberl das weltweite Patent. Sein älteres Brüderchen ist FixCrete, aus
dem beispielsweise Kollektionen von Waschbecken und Möbeln, allen voran die gebogene Gartenliege Zephyr, hergestellt werden.
Am 27. 08. 2018 erfolgt die Präsentation von Gravelli im Bikinihaus in Berlin, in einem Showroom der deutschen Firma Godelmann,
die eine europaweite Premiummarke für die Bauprodukte aus Beton darstellt. www.godelmann.de
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Co zůstane
text: Danuše Siering a Jan Siering foto: Karin Zadrick

Musím dělat minimálně pět věcí najednou, jinak se
rychle nudím. Dokážu hodně věcí dobře vybalancovat,
ale nevýhodou je, že se pak snažím vyextrahovat jen
ty nejdůležitější informace a hodně filtruju.
Cítím, že naše generace nemusí být schopna
vyprávět příběhy, protože chybí právě ty
důležité detaily.

T

ak začal rozhovor s Cengizhanem Yükselem, mladým
mužem z Berlína, který v nás
vždy vzbuzoval respekt. Ve svých
25 letech je aktivní mimo jiné
v politickém Berlíně. Angažuje
se ve spolku na podporu své
bývalé školy. V listopadu pro
tento spolek pořádá prestižní
akci Silent Auction v hotelu
Adlon. „Obvykle je nás 5 až 6
organizátorů a naším úkolem
je mimo jiné sbírat dary.“ To
znamená oslovit mnoho firem
a organizací, hotelů a restaurací
s žádostí o poukazy, klenotníky
s žádostí o šperky, prodejce vozů
o zkušební jízdy, galerie s umě-

leckými díly a koncertní agentury
o různé vstupenky. Vždy máme
150 až 200 položek, které se
draží. Vstupné pokryje náklady
a všechny příjmy z aukce jdou ve
prospěch školy a žáků.
Pracuješ hodně jako
dobrovolník. Proč to děláš?
Angažovanost pro mně znamená
zapojit se do systému a společnosti. U mě je to například
zapojení do „ekosystému školy“
- protože jí chci také něco vrátit,
škola pro mě byla bezpečným
místem, studnicí znalostí, místem výměny informací a sociálních kontaktů. Bylo nás ve třídě

20 žáků devatenácti národností,
a to už život nějak ovlivní. Škola
mi dala hodně, takže teď dávám
něco já jí.
Cítíš se v Berlíně jako typický
Turek?
Nejprve mě napadá otázka: co je
typický Turek? Jedna věc je jistá:
Jsem Němec. Je ale také jasné, že
mám turecké kořeny a jsem za
to velmi rád. V minulosti se často
objevovala otázka „Turek nebo
Němec?“ A v některých obdobích
jsem byl víc Němec, pak zas spíš
Turek. Dnes mohu říci: Mám to
štěstí, že si vybírám to nejlepší
a nejkrásnější z obou kultur.

A pokud se mě pak ještě někdo
zeptá, kdo jsem - pak říkám:
Berlíňan.
Jsi vzorem pro někoho
v turecké komunitě?
Ano. Vidím to čím dál častěji
a hodně se mě na to také ptají.
Přicházejí ke mně rodiče a říkají: „Kdyby se mé dítě vydalo
stejnou cestou, jako ty, byl bych
velmi rád.“ Tím myslí studium,
práci, zapojení do společnosti a to je podle mě také důležité.
Přátele máš z různých kultur.
Ale je ti úplně jednou, jaké národnosti bude tvá přítelkyně

BERLIN

nebo později manželka?
Není pro mě nutností, aby měla
moje budoucí žena turecké kořeny, musíme si prostě sednout.
Současně je třeba říci, že často
je potřeba hodně otevřenosti
a trpělivosti, aby člověk pochopil
kulturní zvláštnosti partnera
a dokázal se s nimi naučit žít.
Jako příklad bych mohl uvést
blízký kontakt se svou rodinou.
Miluji svou rodinu a s trávím s ní
hodně času. Každý to ale nedokáže pochopit. Ale pokud se mají
dva rádi a sedí si, pak všechno
funguje.
Představ si, že by byla katolička a chtěla, aby bylo vaše dítě
pokřtěno. Co bys na to řekl?
Určitě bychom o tom diskutovali.
Náboženství samozřejmě také
utváří kulturu. Byl bych rozhodně pro, aby se do výchovy promítaly obě kultury - to znamená,
abychom slavili jak Vánoce tak
Svátek cukru. Tak žiji i já, již více
než 15 let jsem každý Štědrý
večer na půlnoční mši v evangelické farnosti Grunewald, což
je pro mě nyní již samozřejmá
tradice. Zároveň slavím již od
dětství Svátek cukru - jak jsem
řekl, to nejlepší z obou kultur!
A až pak bude dítě jednou dospělé, může samo rozhodnout,
které náboženství si vybere,
nebo se třeba nerozhodne pro
žádné náboženství.
Vše je věčný cyklus. Co zbývá
do budoucna? What remains…
Každý za sebou zanechá něco,
proč pracuje. Co zůstává, je
obohacením pro společnost.
Co zůstane například po této
dobročinné akci? Možná pocit,
že jsme si to dnes užili a přitom
jsme udělali něco dobrého, aby
mohlo vzniknout něco nového.
Samozřejmě každý přispěje tak,
jak může. Ale jako kolektiv tak
můžeme bez velkého úsilí vytvořit něco velkého, protože jsme to
udělali společně. Zůstává pocit
štěstí, protože jsme udělali něco
dobrého. A také pocit, že jsme
toho součástí .... že toho můžeme být součástí.
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Was bleibt
I

ch bin ein Mensch, der schnell
gelangweilt ist und immer
wieder etwas neues anfängt.
Ein Mensch, der immer an die
Grenzen geht und mindestens
fünf Sachen gleichzeitig machen
muss. Das hat den Vorteil, dass
man gut jonglieren kann und
viel gleichzeitig schafft. Der
Nachteil ist, dass man dadurch
versucht nur das Wichtigste
aus den Informationen zu
extrahieren und dann filtert
man schon mal viel. Was dazu
führen kann, dass unsere
Generation vielleicht keine
Geschichte einmal erzählen
können wird, weil Details fehlen.
Weil man irgendwann nur
ergebnisorientiert ist.
So hatte das Gespräch mit Cengizhan Yüksel angefangen, einem
jungen Mann aus Berlin, der bei
uns schon immer Respekt geweckt hat. Mit seinen 25 Jahren
ist er im politischen Berlin tätig.
Cengiz engagiert sich auch heute
noch im Förderverein seiner
ehemaligen Schule. Für sie organisiert er im November wieder
einmal die von Prestige umwobene Silent Auction im Hotel
Adlon. „Wir sind meistens 5 oder
6 Organisatoren und unsere
Aufgabe besteht auch darin, die
Spendengeschenke zu sammeln.“
Das heißt, viele Firmen und
Organisationen anzusprechen,
Hotels und Restaurants mit Gutscheinen, Juweliere mit Schmuck,
Autohäuser mit Probefahrten,
Galerien mit Kunstwerken, Konzertagenturen für verschiedene
Tickets. „Wir haben immer 150
- 200 Items, die versteigert werden. Der Eintritt deckt die Kosten
und alle Erlöse der Versteigerung
kommen der Schule und den
Schülern zu Gute.“
Du bist viel ehrenamtlich
tätig. Warum machst du das?
Engagement bedeutet für mich,
sich einbringen innerhalb eines

Systems und der Gesellschaft.
Wie bei mir z. B. in dem
„Ecosystem Schule“ - da will man
eben etwas zurückgeben, weil
die Schule für mich ein Ort der
Geborgenheit und des Wissens
war, Ort des Austauschs und der
sozialen Kontakte. Wir waren
in der Klasse 20 Schüler mit 19
Nationalitäten, das beeinflusst
das Leben. Die Schule hat mir
viel gegeben, also gebe ich jetzt
etwas zurück.
Fühlst Du Dich als typischer
Türke in Berlin?
Das stellt sich mir erst mal die
Frage: was ist ein typischer
Türke? Eines steht fest: ich bin
Deutscher. Aber auch ist klar: ich
habe türkische Wurzeln – und
bin auch sehr glücklich darüber.
In der Vergangenheit kam
oft die Frage auf „Türke oder
Deutscher“? Und Phasenweise
war man mal eher Deutscher,
dann mal eher Türke. Heute
kann ich sagen: ich habe das
große Glück, mir das beste und
schönste aus beiden Kulturen
auszusuchen. Und wenn ich
dann immer noch gefragt werde,
was ich denn sei – dann sag ich:
Berliner.
Freunde hast du aus
verschiedenen Kulturen.
Aber bei der Freundin oder
einer späteren Ehefrau ist
es dir völlig egal, welche
Nationalität sie haben sollte?
Türkische Wurzeln sind für
mich kein Muss bei einer
künftigen Ehefrau, es muss halt
menschlich passen. Gleichzeitig
muss gesagt werden: oft braucht
es viel Offenheit und Geduld, um
die kulturellen Eigenheiten der
anderen Person zu verstehen
und damit klarzukommen. Als
Beispiel dafür könnte ich den
engen Kontakt zu meiner Familie
nennen: ich liebe meine Familie
und verbringe auch viel Zeit mit
ihr. Nachvollziehbar ist das aber

nicht für jeden. Aber wenn man
sich liebt und es passt, dann
funktioniert alles.
Stell dir vor, sie wäre eine
Katholikin und möchte, dass
euer Kind getauft wird. Was
würdest du dazu sagen?
Das würde man dann
besprechen. Religion prägt
ja natürlich auch die
Kultur. Ich würde durchaus
befürworten, dass beide
Kulturen in die Erziehung
miteinfließen – das heißt, es
wird sowohl Weihnachten,
als auch Zuckerfest gefeiert.
So habe ich das auch gelebt:
seit über 15 Jahren bin
ich an Heiligabend bei der
Christmette in der Evangelischen
Kirchgemeinde Grunewald dabei
– für mich mittlerweile eine
selbstverständliche Tradition.
Gleichzeitig feiere ich seit meiner
Kindheit auch Zuckerfest – wie
gesagt: das Beste aus beiden
Kulturen!
Und wenn das Kind dann erst
mal alt genug ist, kann es sich
selbst entscheiden – für eine
oder vielleicht sogar gar keine
Religion.
Alles ist ein ewiger Zyklus.
Was bleibt für die Zukunft?
What remains…
Jeder hinterlässt etwas, wofür
er gearbeitet hat und das, was
bleibt, ist die Bereicherung für
die Gesellschaft. Was bleibt
z. B. nach der Spendengala?
Vielleicht ein Gefühl, dass man
heute Spaß hatte und dabei
etwas Gutes getan hat, um etwas
Neues zu schaffen. Klar, jeder
so, dass es ihm nicht weh tut.
Aber als Kollektiv kann man so
ohne viel Mühe etwas Großes
schaffen, weil man es eben
gemeinsam getan hat. Es bleibt
ein Glücksgefühl, weil man etwas
Gutes getan hat. Und auch
das Gefühl dazu zu gehören…
gehören zu dürfen.
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Horké tipy z Manifesta / Heiße Tipps von Manifesto
text: Barbora Pečová a Barbora Vojtová foto: archív redakce

Prašný, zaplevelený kout Florence se díky neziskovce reSite proměnil v moderní street food
zónu s přesahem do designu a kultury. Je to trh nápadů a chutí. Navíc – po chvíli se tam
cítíte jako doma. Ochutnat můžete spoustu dobrot – přinášíme tipy alespoň na část z nich.
Die staubige Ecke von Florenc Gebiet in Prag ist dank der gemeinnützigen Aktivitäten von reSite
zu einer modernen Street-Food-Zone mit einem Übergriff von Design und Kultur geworden. Es
ist ein Markt der Ideen und Geschmäcker. Nach einer Weile werden Sie sich dort als zu Hause
fühlen. Sie können dort viele Leckereien probieren - wir bringen zumindest einige Tipps mit.
Meat Vandals
Manifesto Market – nový street food v Praze – se stal jejich domovem. Kdo jsou Meat Vandals? Kamarádi, které spojuje jídlo a touha
změnit scénu street food v Čechách.
Co nabízejí? Jednoduchý koncept zabalený do chuťového zážitku
- pomalu vařené trhané vepřové a nakládané hovězí pastrami ve
vláčném pečivu. To vše za minutu hotové.
Za zážitek stojí šťavnaté trhané vepřové maso plněné do měkkého
pečiva, které si nechávají speciálně péct. Např. briošku vám zapečou
s čedarem či jemným kozím sýrem. Závěrečnou tečku dodá chuť domácí omáčky: chilli, barbecue nebo jablečnou s libečkem. Pokud už
jste někdy slyšeli o pastrami, které proslavilo newyorské lahůdkářství U Katze, můžete přijít ochutnat Meat Vandals verzi! Hovězí hrudí
si dováží z Austrálie a maso nakládají na několik dní, aby bylo extra
šťavnaté. Při kombinaci s měkkou bulkou potřenou dipem z dijonské hořčice, kysaným zelím a okurkou zažijete gastronomické nebe!
Kromě stálého menu vymýšlejí i speciální nabídky z trhaného
hovězího a kachního masa nebo zvěřiny. Pokud jen maso nestačí
nebo máte raději bezlepkovou verzi, dejte si oblíbený coleslaw nebo
jemný salát z červené řepy
Manifesto Market – das neue Street Food in Prag – ist zu ihrem neuen Zuhause geworden. Kommen Sie und kosten Sie langsam gekochtes gezogenes
Schweinefleisch und eingelegtes Rindfleisch-Pastrami in luftig leichtem
Gebäck. Und wie wird das Fleisch zubereitet? Ganz einfach: je länger die
Vorbereitung, desto kürzer die Ausgabe. Zu trinken gibt’s neben Fritz Cola
auch Wundersame Limonaden, in denen exotische Gewürze und feine Kohlensäure eine leckere Verbindung eingehen.
#meatvandals

Podívejte se přes QR kódy
na bonusová videa
od Black Swan Media!

ČERNÁ LABUŤ
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Sladký život s Ollies

Chutnej & Došas

Rodinný podnik začali výrobou tiramisu v panelákové kuchyni. Dnes mají čtyři
vlastní cukrárny a zdravé bistro. Ostravskou firmu Ollies po manželích Gondkových převzaly jejich děti, kterým se za deset let podařilo vybudovat firmu se
stovkou zaměstnanců a obratem 80 milionů korun.

Dosa je indická vegetariánská placka z fermentované
rýže a čočky, která je denním „chlebem“ tamních obyvatel. Zato dosha neboli dóša je pojem, který podle
indického „učení o životě“, tzv. ájurvédy, označuje
jednu ze tří metabolických konstitucí člověka. Význam
spojení „dosas for doshas“ tedy snadno odhadnete.
Jako klíčový slogan si jej vybral pro svůj koncept šéf
Gary Wright, propagátor ajurvédské kuchyně a milovník Indie. Jeho „street food“ bistro v rámci Manifesta nabízí sladké i slané dosa placky s rozmanitými
náplněmi a nekonečně barevnými chutney, chcete-li
čatní. Kromě toho, že skvěle chutnají a jsou zdravé
i nutričně hodnotné, vás naplní příjemnou harmonizující energií, na které jsou principy ajurvédy založeny. U stánku, který si v názvu pohrál právě se dvěma
klíčovými pokrmy, si ale kromě nich můžete dát také
např. kati rolky, indické signature dish „dál“ a v neděli
ostřejší rýžový pokrm - dum biriani. Všechny dobroty
jsou veganské a v případě časové nouze si je lze nechat přivést. Mr. Wolt zajišťuje jejich lokální rozvoz.

Inspirace ze světa
Vize byla jasná – dělat věci lepší, originálnější, chutnější. Už v roce 1999 se
rozhodli postavit chutě na zahraniční inspiraci. Jako první přišlo na řadu tiramisu, jehož výroba byla v Česku teprve v začátcích. Tiramisu z Ollies se však
nebývale chytlo a do Vítkovic se rázem začala sjíždět polovina města.
Zahraniční cukráři stále představují pro Ollies nevyčerpatelnou studnici
receptů, nápadů a variací. Sacher, Schwarzwald, cheesecake, dorty z ricotty,
Carrot Cake, Čokomalina nebo Amadeus, všechny tyto “sladké ikony” dnes
najdete v menu cukráren Ollies a můžete si je přijít ochutnat i k jejich stánku
na Manifesto Marketu v Praze. Dlouhodobým hitem jsou také makronky. Na
své si přijdou i příznivci bezlepkových, bezlaktózových či veganských zákusků.
Žebříček prodeje vede čokomalinový dort.
Vlastní výroba
Pravidlo č. 1 - péct si všechny dorty a zákusky sami! Ve vlastní cukrářské výrobně nyní vzniká prakticky vše, co si u Ollies objednáte. Personál se neustále
vzdělává a na stážích čerpá know-how od nejlepších mistrů ve svém oboru.
A jak vznikl název Ollies?
Je odvozený od jména Olgy Gondkové, maminky současných majitelů a první
úspěšné cukrářky vyhlášeného tiramisu.
Ollies ist ein Netz aus in Familienhand befindlichen Konditoreien und einem Gesundheitsbistro. Von der Ostraver Zentrale aus gelang es ihnen eine Firma mit hundert Mitarbeitern und einem Umsatz von 80 Millionen Kronen aufzubauen. Einen Stand haben sie
auch auf dem Street Food Market Manifesto, wo Sie die beliebte Schoko-Himbeer-Torte
oder Varianten von glutenfreien, laktosefreien und veganen Süßspeisen bzw. Kuchen
kosten können.
www.ollies.cz
#ollies

Das Street Food Bistro Chutnej & Došas bietet süße und
salzige Pfannkuchen mit den verschiedensten Füllungen und
farbigen Chutney-Varianten. Dosa ist ein indischer vegetarischer Pfannkuchen aus fermentiertem Reis und Linsen, dem
täglichen „Brot“ der dortigen Einwohner also. Es schmeckt
nicht nur toll, es ist auch gesund, und der Nährwert erfüllt
Sie mit einer angenehmen harmonisierenden Energie, auf
der die Prinzipien der ayurvedischen Küche gründen, von
der Chefkoch Gary Wright bei seiner Arbeit ausgeht.
#dosas_manifesto
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Italsky snadno
a chutně
text: Barbora Pečová foto: Nákupní Galerie Myslbek, Advertorial

Italština je temperamentní, vášnivý jazyk,
stejně tak lidé, kteří jí mluví. Pojďme se
skrze jazyk podívat na příběh nezvyklého
konceptu restaurací Vapiano, jehož
pobočku najdete nově v nákupní galerii
Myslbek na Praze 1.

G

astronomický koncept ve
stylu fresh casual dining
vznikl v Hamburku a od roku
2002 se síť Vapiano rozrostla do
215 restaurací ve 33 zemích na
5 kontinentech.
Víte, odkud vlastně vznikl název
Vapiano? Chi va piano, va sano
e va lontano znamená v italštině doslova “Kdo nespěchá, jde
zdravě a dojde daleko.” Nebo
chcete-li: “Bez spěchu a starostí
dlouhý život s radostí.” A kdo by
si dnes chtěl přidělávat starosti?
Je příjemné vědět, že vaše jídlo

už řeší někdo jiný, ale vy jste
hlavním šéfkuchařem a určíte si,
jak má být váš pokrm připraven. Pak už si vaši voňavou Itálii
vychutnáte pod větvemi pravého
olivovníku s lehkostí, con facilità.
Těstoviny, pizzy, saláty či různé
antipasti si objednáváte přímo
u vapianistů – vašich osobních
kuchařů.
Italštinu a dobré jídlo mám spjaté s filmem Jíst, meditovat, milovat. Záviděla jsem Julii Roberts,
jak si s přáteli vychutnává vino
di casa (domácí víno) a pizzu až

z Neapole. Pizza, pasta, insalata
– to je základní slovní abeceda.
Kdo by aspoň na chvíli nechtěl
zažít chuť pravé Itálie?
Pizza – je nejznámější slaný koláč na světě. Původ slova vychází
ze slova picea, který se začal
poprvé objevovat v jižní Itálii. Už
z konce 17. století jsou známy
v Neapoli první pizzerie. Ve Vapianu se těsto na pizzu připravuje
každé ráno čerstvé. Na vás už je
jen vybrat si, co bude těsto zdobit. Vaší kreativitě a chuťovým
buňkám se limity nekladou!

Pasta – je italský výraz pro
těstoviny. V každé pobočce
Vapiana mají vlastní manufakturu na přípravu čerstvé domácí
pasty a vy máte díky prosklené
manufaktuře šanci podívat se
na celý výrobní proces. K výrobě
se používá semolinová mouka
z tvrdé pšenice nebo celozrnná
špaldová mouka. Můžete si vybrat z různých tvarů a velikostí.
Z jedenácti druhů těstovin jsou
i dvě celozrnné (špaldové).
Insalata – v češtině znamená
salát a je to skvělá varianta
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Italienisch einfach und schmackhaft

D

ie italienische Sprache ist so
temperamentvoll und leidenschaftlich wie die Menschen, die
sie sprechen. Schauen wir uns
mithilfe der Sprache die Geschichte eines ungewöhnlichen
Restaurantkonzepts der Vapiano-Kette an, deren Filiale Sie in
der Einkaufsgalerie Myslbek in
Prag 1 finden.
Seit 2002 ist die Vapiano-Kette,
die in Hamburg im Stile des
Fresh-Casual-Dining ihren Anfang nahm, auf 215 Restaurants
in 33 Ländern auf 5 Kontinenten
angewachsen.

v případě, když zrovna potřebujete odlehčit od lepku. A jaký
salát ve Vapianu dostanete? No
přeci takový, jaký máte nejraději!
Osobně miluji Insalata Cesare.
Uvádí se, že tento lehký salát
s kuřecím masem, krutony
a hoblinami parmezánu, vymyslel Ceasar Cardini, italský přistěhovalec v USA. Poprvé jej uvedl
na slavnostní tabuli při oslavách
Dne nezávislosti 4. 7. 1924.
Na Vapianu je skvělé to, že jste
tady „free“. Nečekáte, až vás
někdo usadí na místo, a nelovíte

pohledem číšníka pokaždé, když
máte prázdnou skleničku. Vše si
sami režírujete jako doma. Včetně
přehledu o vaší útratě. Při vchodu
totiž dostanete čipovou kartu, na
kterou si nabíjíte vaše objednávky. Domácí pohodlí a přátelská atmosféra je to, co kromě „jídla na
míru“ dělá Vapiano tak úspěšným
konceptem. Přijďte zažít.
VAPIANO MYSLBEK
NG Myslbek – 1. patro
Na Příkopě 19-21, Praha 1
po- ne 11:00 - 23:00
www.vapiano.cz

Wissen Sie, wie es zu dem Namen
Vapiano kam? Chi va piano va
sano e va lontano bedeutet auf
Italienisch wörtlich “Wer sich Zeit
lässt, geht gesund und er geht
weit.” Oder wenn Sie so wollen:
„Ohne Eile und Sorgen, ein langes
Leben mit Freude.“ Und wer
möchte sich heutzutage schon
mehr Sorgen als nötig machen. Es
ist schön, zu wissen, dass Ihr Essen schon jemand anderer kocht,
aber Sie sind der 1. Chefkoch
und bestimmen, wie Ihr Essen
zubereitet werden soll. Und dann
genießen Sie Ihr unwiderstehlich
duftendes Italien unter den Zweigen eines echten Ölbaums mit einem Gefühl von Leichtigkeit, con
facilità. Teigwaren, Pizzas, Salate
und diverse Antipasti bestellen sie
direkt bei den Vapianisten – Ihren
persönlichen Köchen.

Die italienische Sprache und
gutes Essen sind für mich
mit dem Film Eat Pray Love
verbunden. Wie habe ich
Julia Roberts beneidet, wie
sie mit Freunden vino di casa
(Hauswein) und eine Pizza aus
dem weiten Neapel genießt!
Pizza, Pasta, Insalata – das ist
der Grundwortschatz. Wer wollte
wohl nicht wenigstens für einen
Augenblick den Geschmack des
wahren Italien erleben?
Das Tolle an Vapiano ist,
dass man hier „free“ ist. Sie
müssen nicht warten, bis Sie
jemand zum Tisch führt, und
Sie suchen hier auch nicht den
Blickkontakt mit dem Kellner,
wenn Ihr Glas leer ist. Alles
machen Sie in eigener Regie,
genau wie zu Hause. Und
den Überblick darüber, was
Sie ausgeben, haben Sie hier
ebenfalls. Denn beim Betreten
des Restaurants erhalten Sie
eine Chipkarte, auf die Sie
Ihre Bestellungen buchen. Die
heimische Gemütlichkeit und
die freundliche Atmosphäre,
das ist es, was Vapiano neben
dem „Essen nach Maß“ zu
einem so erfolgreichen
Konzept macht.
VAPIANO MYSLBEK
NG Myslbek – 1. Stock
Na Příkopě 19-21, Prag 1
Mo- So 11:00 - 23:00
www.vapiano.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE
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Věděli jste, že v pražské nákupní galerii Myslbek najdete největší H&M obchod u nás?
Das größte H&M Shop in Tschechien befindet sich in der Einkaufsgalerie
Myslbek in Prag.

tričko
T-Shirt
899 Kč

kožené boty
Lederschuhe
2999 Kč

šaty
Kleid
1999 Kč

H&M v Myslbeku
Po-So 09:00 – 21:00
Ne 10:00 – 19:00
www.ngmyslbek.cz

svetr
Pullover
1799 Kč

sukně
Rock
1999 Kč
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Na téměř 4 000 m² najdete kompexní nabídku produktů včetně H&M Beauty a H&M HOME.
Auf fast 4.000 m² gibt es eine umfassende Produktpalette inclusive
H&M Beauty und H&M HOME.

kšiltovka
Kappe
399 Kč

svetr
Pullover
1299 Kč

šála
Schal
899 Kč

H&M in Myslbek
Mo-Sa 09:00 – 21:00
So 10:00 – 19:00
www.ngmyslbek.cz

Kabát
mantel

Schuhe
Pullover
1999 Kč

Umění uzdravovat

Sám sebe charakterizoval jako úplně normálního hodného člověka, co se celý život
staral o nemocné děti a snažil se zlepšit podmínky pro jejich péči.
text: Kateřina Černá a Karin Zadrick foto: Karin Zadrick

O

tevřel nám dveře svého
bytu v bílé košili, s motýlkem pod krkem, za jeho zády
se v policích rýsovaly pečlivě
vyrovnané hřbety knih. Z balkónu plného drobných ohnivě
červených kvítků voněl letní
vzduch, u stolu pak oblíbená
viržinka. V prostoru plném
umění by snad ani nemohl
chybět klavír. . .
Hrajete často?
Někdy ano, ale už mi to nejde
tak jako kdysi. Jsem po operaci
ruky a v poslední době jsem
ani necvičil. Za komunistů
jsme u nás dokonce pořádali
pro přátele bytové koncerty.
Scházeli se tady lidé, kterým
jsme důvěřovali a s nimiž jsme
mohli mluvit o všem.

S energií mladého člověka
usedá ke klavíru a v jeho
projevu je slyšet láska k hudbě
i k životu, něha a vzpomínky.
Co posloucháte, když vás
přepadne smutek?
V takových chvílích si pouštím kvintet s dvěma violami
od Franze Schuberta. Napsal
jej týden před smrtí, ale jsou
tam i radostné momenty.
Je tam kromě melancholie
i optimismus a naděje. A pak
skladba, která mi připomíná
život s mou ženou. Složil ji
Juan Crisóstomo de Arriaga,
španělský hudební skladatel počátku 19.století, který
zemřel v pouhých dvaceti
letech. Mnoho z jeho díla
navíc nebylo zachováno. Moje

žena si často pouštěla jeho Tři
kvartety.
Hudba vás nesvazuje, ničím nesvírá. Ať už skladatel
komponoval své dílo s jakýmkoli záměrem, tak vy si do něj
můžete projektovat své pocity,
vzpomínky a emoce. Hudba je
pro mne právě z toho důvodu
tím nejvyšším stupněm umění.
Pokud bych měl seřadit své
největší lásky podle důležitosti, tak by to byla na prvním
místě Jitka, má žena, pak
medicína a hudba.
Co se vám vybaví, když se
řekne ticho?
Jeden z velkých fenoménů. Ticho dokáže říct víc než mnoho
slov. Mám rád ticho ve společnosti dobrého přítele. Měl

jsem rád ticho vedle mé ženy.
Často jsme seděli vedle sebe,
poslouchali hudbu a drželi
se za ruce, občas si ve stejný
moment ruku stiskli. Po těchto
chvílích ticha se nám stávalo,
že jsme oba ve stejný moment
řekli totéž.
Musí vám velice chybět. . .
Mívám pocit jako by seděla
vedle mne. I teď cítím, že se
na mne dívá a poslouchá co
odpovídám.
Rád bych napsal knihu našeho
života. Jen pro nás, ne pro lidi.
Možná mi to pomůže vyrovnat
se s tím, že jsem ženu díky mé
náročné práci šidil a nebyl s ní
tolik co by si zasloužila. Byli
jsme jako dvojčata, všude jsme
chodili spolu. Nehnuli jsme se
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jeden od druhého a v jistých
kruzích nás nazývali nejznámějším pražským párem.
Strávili jsme spolu 56 let z toho
52 jako manželé. Měl jsem s ní
pocit absolutní jistoty, spolehnutí se a nebyly v tom žádné
pochybnosti.
Nemůžu spustit oči z té
dámy na protějším obraze.
Ramena zakrytá oranžovou
štólou, vlasy svázané do nápadného drdolu a velmi klidný, něžný výraz tváře. Znáte
historii toho portrétu ?
To je právě má žena. V roce
1972 ji portrétoval František
Ronovský. Ten obraz je velice
zdařilý a já Ronovského pokládám za jednoho z největších
malířů druhé poloviny dvacátého století.
Všimněte si ještě toho obrazu
vlevo jmenuje se růže pro Jitku.
Andrle jej věnoval mé ženě
měsíc před tím než zemřela.
To slavila 75 narozeniny. Já
jsem pak k pětaosmdesátinám
dostal ten modrý obraz co visí
pod ním a ten Andrle pojmenoval Jitka a Nekonečno.
Po čem dnes toužíte?
Umřít ve svém pokoji, mezi

Josef Koutecký
Lékař, pedagog, spisovatel
a velký milovník umění. Profesor Josef Koutecký, zakladatel
dětské onkologie v Československu je ověnčen více než
padesáti významnými oceněními a patří k elitě národa. Jeho
zásluhou se snížila úmrtnost
dětských pacientů s nádorovými onemocněními. Dříve jich
nepřežilo 97 procent, dnes se
jich 83 uzdraví. Vždy si našel
čas na dotek a milé slovo pro
své malé pacienty. Kromě
odborných publikací je také autorem půvabných knih pro děti.
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svými obrazy za zvuků hudby,
kterou mám rád..
Zrovna obraz od Andrleho
jsem si koupila na splátky
jako první věc do svého bytu.
..
Je to můj dobrý důvěrný přítel
a dodnes si voláme každý den
a vedeme dlouhé rozhovory,
hlavně o muzice.
Co byste o sobě řekl někomu, kdo vás vůbec nezná?
Kdo jste?
Naprosto normální a hodný
člověk. Celý život jsem se staral
o nemocné děti a snažil se
zlepšit podmínky pro tu péči.
Co jim pomáhalo k uzdravení?
Největší sílu má nejen slovo,
ale i dotyk. Kromě toho, že
jsem děti léčil, tak jsem si
s nimi povídal, brával je do náručí, když ke mně natahovaly
ručičky. Nikdy se nebály mého
bílého pláště.
Viděl jste umírat mnoho dětí.
Plakal jste někdy v práci?
Ne, v práci ne. To jsem musel
vydržet. Často jsem se za ně
modlil a také za jejich rodiče,
aby unesli tu tíhu. Plakal jsem,

ale nad hrobem své předčasně
zemřelé sestry, svého profesora, svých blízkých.
Zmínil jste, že někteří rodiče
neunesli umírání svého dítěte a spáchali sebevraždu. . .
Ano, zajímavé je, že to byli jen
muži. Ženy jsou daleko silnější
a z mého pohledu dokonalejší
bytosti. Teprve po smrti své
ženy jsem si uvědomil v plném
rozsahu co všechno pro mne
dělala, abych se mohl věnovat
naplno své práci.
Nedávno vám umřela dcera.
Myslíte, že by to byla stejná
bolest, pokud by umřela
v dětském věku?
Pro mne jako otce je to totéž
jen s tím rozdílem, že jí bylo
dáno prožít život a něco za sebou zanechat. U malých dětí
je to smutnější tím, že neměli
příležitost nic vytvořit, prožít.
Beru to, ale tak, že každý má
nějaký osud a v tom mi pomáhá i víra.
Jak jde dohromady víra
s medicínou?
Mým velkým tématem je
mravnost a spiritualita v medicíně. Rozumem si můžete

odpovědět na mnoho otázek,
ale například vysvětlit racionálně vznik života na Zemi. . .to je
ta věčná otázka. Co bylo dříve
jestli vejce nebo slepice.
A víra vám na všechny otázky dává odpověď?
Na všechny ne. Některé zůstávají nezodpovězeny.
Věřit v boha je jedna věc,
ale patřit k nějaké církvi
je určitá zodpovědnost
a nutnost souhlasit s celým
systémem....
Já jsem člověk řádu a potřebuji jej k životu. Je to pro
mne přirozené i v otázce víry.
V nemocnici jsem vždy byl
už v šest hodin ráno a mám
rád své rituály. Každý večer si
sednu do svého oblíbeného
křesla, naleju si stopku něčeho
dobrého, zapálím vizřinko
a poslouchám hudbu. Přemýšlím o celém dni až dojdu
k určitému smíření, srovnání.
Dostávám se tak úplně do jiné
dimenze a kdybych v tu chvíli
umřel, tak s čistým stolem.
Rubrika „Hrdinové naší
doby“ vzniká za podpory
Martina Ducháčka.
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Die Kunst gesund zu machen
Er erhielt in seinem Leben mehr als fünfzig bedeutende Auszeichnungen
und gehört zur Elite des Volkes. Professor Josef Koutecký.
text: Kateřina Černá foto: Karin Zadrick

E

r öffnete uns die Tür seiner
Wohnung in weißem Hemd,
mit Fliege unter dem Hals, hinter
seinem Rücken sorgfältig geordnete Buchrücken. Vom Balkon mit
seinen vielen kleinen feuerroten
Blumen wehte ein sommerlicher
Duft, auf dem Tisch die geliebten
Virginiazigarren. Und in einem
solchen, mit Kunst vollbespickten
Raum durfte natürlich auch das
Klavier nicht fehlen…
Spielen Sie oft?
Manchmal schon, aber inzwischen geht es mir doch nicht
mehr so leicht von der Hand wie
ehedem. Ich habe gerade eine
Handoperation hinter mir und
in letzter Zeit habe ich auch gar
nicht geübt. In kommunistischer
Zeit veranstalteten wir hier bei
uns für Freunde Wohnungskonzerte. Dann trafen sich hier
Leute, denen wir vertrauten und
mit denen wir über alles reden
konnten.
Mit der Energie eines jungen
Mannes setzt er sich ans Klavier,
in seinem Ausdruck sind seine
Liebe zur Musik und zum Leben,
Zärtlichkeit und Erinnerungen
herauszuhören…
Was hören Sie, wenn Sie von
Traurigkeit übermannt werden?
In solchen Momenten höre ich
das Quintett mit zwei Violas
von Franz Schubert. Er hat das
eine Woche vor seinem Tod
geschrieben, aber es gibt dort
auch freudige Momente. Neben
Melancholie hört man dort auch
Optimismus und Hoffnung.
Und dann gibt es da ein Werk, das
mich an das Leben mit meiner
Frau erinnert. Komponiert hat es

Crisóstomo de Arriaga, ein spanischer Komponist vom Beginn des
19. Jahrhunderts, der mit gerade
mal zwanzig Jahren starb. Viele
seiner Werke haben sich leider
nicht erhalten. Meine Frau hörte
häufig seine Drei Quartette.
Halten Sie die Musik für die
größte aller Künste?
Ja. Musik verpflichtet einen zu
nichts, sie engt einen durch
nichts ein. In welcher Absicht
ein Komponist sein Werk auch
immer komponiert haben mag,
der Zuhörer ist frei, seine eigenen Gefühle, Erinnerungen und
Emotionen hineinzuprojizieren.
Eben aus diesem Grund ist Musik
für mich die höchste Stufe der
Kunst. Wenn ich eine Wichtigkeitsrangliste der Dinge erstellen
müsste, die mir im Leben lieb
und teuer waren, dann wäre
Jitka, meine Frau, auf dem ersten
Platz, gefolgt von der Medizin
und der Musik.
Woran denken Sie bei dem
Wort Stille?
Eines der großen Phänomene.
Stille kann mehr als viele Worte
sagen. Ich liebe Stille in Gesellschaft eines guten Freundes. Ich
mochte die Stille neben meiner
Frau. Oft saßen wir nebeneinander, hörten Musik und hielten
uns an der Hand, manchmal
drückten wir die Hand dann im
gleichen Moment. Nach solchen
Momenten der Stille ist es uns
hin und wieder passiert, dass
wir beide im gleichen Moment
dasselbe sagten.
Sie muss Ihnen sehr fehlen. . .
Mich überkommt immer wieder
das Gefühl, dass sie neben mir

sitzt. Auch jetzt fühle ich, dass sie
mich anschaut und hört, was ich
antworte.
Gerne würde ich das Buch
unseres Lebens schreiben. Nur
für uns beide, nicht für die Leute.
Vielleicht würde es mir dabei
helfen, damit zurechtzukommen,
dass ich meine Frau wegen meiner aufwendigen Arbeit vernachlässigt habe und nicht so viel mit
ihr zusammen war, wie sie es
verdient gehabt hätte. Wir waren
wie Zwillinge, wir sind überall
zusammen hingegangen und uns
dabei nicht von der Seite gewichen. In gewissen Kreisen nannte
man uns das bekannteste Paar
von Prag.
52 Jahre haben wir miteinander verbracht, davon 52 Jahre
als Eheleute. Ich hatte mit ihr
ein Gefühl der vollkommenen
Sicherheit, des Sich-aufeinanderVerlassen-Könnens. Diesbezüglich bestanden überhaupt keine
Zweifel.
Ich kann die Augen von der
Dame da auf dem Bild gegenüber nicht mehr abwenden.
Der Rahmen von einer orangefarbenen Stola abgedeckt,
die Haare zu einem auffälligen
Dutt gebunden und ein sehr
ruhiger, ein feinsinniger Gesichtsausdruck. Kennen Sie die
Geschichte dieses Portraits?
Das ist meine Frau. František
Ronovský hatte sie 1972 portraitiert. Ich halte Ronovský für
einen der größten Maler der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Achten Sie noch auf das
Bild da links, es heißt Eine Rose
für Jitka. Anderle hatte es meiner
Frau einen Monat vor ihrem Tod
gewidmet. Sie feierte damals

ihren 75. Gbeurtstag. Ich erhielt
dann zum 85. dieses blaue Gemälde, das unter ihm hängt, und
das nannte Andrle Jitka und das
Unendliche.
Welche Wünsche haben Sie
noch?
In meinem Zimmer zu sterben,
zwischen meinen Bildern, bei
den Klängen der Musik, die ich
liebe . . .
Was würden Sie einem, der Sie
überhaupt nicht kennt, von
sich sagen? Wer sind Sie?
Ein absolut normaler und braver
Mann. Mein ganzes Leben habe
ich mich um kranke Kinder
gekümmert und versucht, die Bedingungen für ihre Behandlung
zu verbessern.
Dieser Artikel ist entstanden mit
der Unterstützung von Martin
Ducháček.

Josef Koutecký
Arzt, Pädagoge, Schriftsteller und großer Kunstliebhaber. Professor Josef
Koutecký, Gründer der
Kinderonkologie in der
Tschechoslowakei. Durch
seinnen Verdienst sank die
Sterblichkeit von Kinderpatienten mit Krebserkrankungen. Während früher
die Sterbequote bei 97 %
lag, liegt sie heute bei
83 %. Er ist nicht nur Autor
von Fachpublikationen,
sondern auch von reizenden Kinderbüchern.
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Recept na úspěch
text: Barbora Pečová foto: Tomáš Železný

„Minulý rok jsme od Penty koupili společnost AB Facility
a.s. a tím jsme vytvořili na trhu unikátní sdružení. Nyní
jsme s ročním obratem tři miliardy korun se šesti tisíci
zaměstnanci jedničkou na facility trhu v České republice.“
Tak popisuje firmu Atalian, kterou řídí, její jednatel
Zdeněk Potomský. Ve svých 41 letech toho stihl vybudovat
opravdu hodně. A s Pentou jsou dále symbolicky
propojení - Atalian totiž sídlí v jejich kancelářské budově
Aviatica v komplexu jinonické Waltrovky.

V

ždy mě zajímá příběh Co
stálo na počátku? Jaká
byla vaše cesta k úspěchu?
V roce 2001 jsem s partnerem
založil malou firmu na čištění
kanalizací a likvidaci odpadu.
Tenkrát byl náš segment pole
neorané, takže jsme dokázali
rychle růst. Za sedm let jsme
se vyvinuli ve středně velkou
společnost s obratem kolem
sta milionů korun. Oslovila nás
francouzská skupina TFN (dnešní Atalian), abychom se stali
spolu s dalšími součástí jejich
holdingu, tak vznikl Atalian CZ.
Zřejmě jste uměli zvolit
dobrou obchodní strategii...
To ano. Zaměřili jsme se na
síťové zákazníky napříč republikou. Dokázali jsme zajistit působnost po celé republice a tím
jsme se odlišovali od konkurence. Od té doby držíme kontrakty na úklid se společností
KFC, Tesco či Kaufland. Je to už
dvacet let a co je příjemným
bonusem - rosteme zároveň
s pobočkami našich klientů.

Zajistit tolik pracovníků po
celé zemi zaměstná asi hodně
personalistů?
Ano, protože nabízíme služby,
jsou pro nás lidé základ. V Česku
máme takřka nulovou nezaměstnanost, takže se neustále
snažíme být co nejatraktivnějším zaměstnavatelem, i když
to v našem sektoru není úplně
jednoduché.
Vaši lidé jsou ti, které klient
vidí nejdříve, že?
Přesně tak. Vidí ihned nejen
naše lidi, ale i samotnou službu
(údržba a úklid). To je něco,
co neschováte. Tento fakt nás
nutí držet laťku vysoko. Klient
se má zabývat tím, co umí,
a my mu dodáváme veškeré
služby. Tím se stáváme jeho
partnerem.
Máte vizi, jak kvalitu udržet
dlouhodobě?
Máme v plánu zaměřit se
na inovace - vývoj a výzkum
v oblasti nanotechnologií,
robotických čištění. My trendy

Rezept für den Erfolg

M

it einem Jahresumsatz
von drei Milliarden
Kronen und mit sechstausend

Mitarbeitern ist das FacilityManagement-Unternehmen
ATALIAN die Nummer eins auf

nemůžeme jen sledovat, my je
musíme sami vyvíjet.
Jaké klienty kromě obchodních
řetězců dokážete pokrýt?
Mezi naše významné zákazníky
patří například Škoda Auto,
Jaderná elektrárna Dukovany,
Letiště Václava Havla.
Zajistit úklid a údržbu v průmyslové zóně, to je úplně jiná
káva než v síťových prodejnách.
Například v Zentivě uklízíme
striktně hygienické prostory
pro výrobu léků – tam se nesmí
chybovat. A úklid v jaderné
elektrárně? To je jako mít
malou firmu ve firmě, v níž je
kladen důraz na bezpečnost,
spolehlivost a vysokou kvalitu
prováděných služeb.

Je to docela adrenalin, protože
si nemůžeme dovolit zastavit
provoz v jakékoliv výrobě.
Následovaly by vysoké sankce,
které můžou výrazně poškodit
jméno a postavení společnosti
na našem trhu.
Využíváte ve firmě školení
koučů?
Ano. Budeme zakládat vnitřní
akademii na soft skills. Prostředky věnujeme také na to,
aby naši zaměstnanci dostávali
ekonomické vzdělávání, aby
dokázali počítat a byli zodpovědní. Jedna věc je poskytovat
službu, a druhá věc provozovat
službu s přiměřeným ziskem,
který potřebujeme na budoucí
investice.

Co dokázal Atalian od roku 2008:
- akvizicí se rozrostl z Francie do 33 zemí na čtyřech světadílech
- celkový celosvětový roční kumulovaný obrat činí tři miliardy eur
- za deset let narostl Atalian CZ desetkrát, ze tří set milionů na tři
miliardy Kč obratu.
www.atalian.cz

dem tschechischen Markt.
Zu ihren Kunden gehören
unter anderem Škoda Auto,
das Kernkraftwerk Dukovany
und der Václav-Havel-Airport.
Schon seit zwanzig Jahren

unterhält sie Verträge mit
den Gesellschaften KFC,
Tesco und Kaufland. Sie tritt
für Innovation im Bereich
Roboterreinigung ein.
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Čokoláda s příběhem
Kolekce pralinkových bonboniér Alfons Mucha

S

větoznámý český umělec
Alfons Mucha (1860 –
1939) vytvořil secesní styl
plný měkkých barev, ladných
linií a éterických žen. Jeho
sláva se začala psát roku
1894, kdy jako mladý umělec
v Paříži vytvořil plakát
v životní velikosti pro Sarah
Bernhard ve hře Gismonda.
Plakát byl natolik originální,
že mu vynesl šestiletou
smlouvu s touto obdivovanou
umělkyní. Mucha od té doby

vytvořil mnoho plakátů,
divadelních kulis, kostýmů,
šperků, obrazů, ilustrací.
I po více jak sto letech
jsou Muchovy obrazy stále
inspirativní a nyní ožívají
právě na obalech naší
exkluzivní kolekce.

nejkvalitnějšími sladkými
pochoutkami, vyvíjet každý
výrobek, jako by to byl klenot,
který je potřeba nikoliv sníst,
ale prozkoumat a vychutnat.
Teprve potom je možné
ocenit jedinečnou kvalitu
sladkostí z Muchovy kolekce.

„Každá všední chvíle by měla
být krásná a výjimečná,“
řekl Alfons Mucha, a proto
je i naší základní myšlenkou
překvapovat zákazníky těmi

Základem nabídky jsou
kvalitní pralinky – unikátní
čokoládové pralinky plněné
lahodným lískooříškovým
krémem.

„Zodiac“ (Zvěrokruh)

„Flirt“

„Zodiac“ (Tierkreis)

„Flirt“

První inspirací pro nás byl Muchův slavný
plakát „Zvěrokruh“, také známý jako „La
Plume“. Byl navržen v roce 1869 jako tištěný
kalendář F. Champenios v Paříži. Krátce
poté koupil populární francouzský časopis
„La Plume“ práva na Muchovy ilustrace.
Obraz byl velmi populární a stal se pro tento
časopis jeho synonymem.
Als erste Inspiration diente uns Muchas berühmtes Plakat „Zodiac“, auch als „La Plume“
bekannt, das 1869 in Paris als gedruckter F.Champenois-Kalender entworfen wurde. Kurze
Zeit später erwarb die populäre französische
Zeitschrift „La Plume“ die Rechte an Muchas
Illustrationen. Das Bild war sehr populär und
wurde schließlich sogar zum Synonym für
diese Zeitschrift.

To, co naše výrobky odlišuje
od ostatních bonboniér,
je nejen kvalitní náplň, ale
zcela jistě i originální design.
Elegantní obaly vás uchvátí
na první pohled - luxusní
plechové dózy i papírové
konstrukce zdůrazní
unikátnost a prozradí, že
v sobě skrývají skutečné
klenoty, které ocení každý,
kdo miluje čokoládové
potěšení.

Plakát Flirt byl primárně marketingovou podporou
jedné ze značek sušenek firmy Lefevre-Utile. Tento malý
plakát byl určen jako dekorace přímo na prodejních
místech. I přesto, že šlo o produktový vizuál, je z obrazu
patrné diskrétní flirtování mezi mladou ženou a hezkým
gentlemanem. Scéna plná horlivých intimních vztahů
navzdory svému exteriéru. Jedná se o jeden z Muchových nejoblíbenějších a nejromantičtějších obrazů.
Das „Flirt“-Plakat sollte der Keksfirma Lefevre-Utile primär
als Marketing-Support dienen. Es war für die Dekoration
direkt an den Verkaufsstellen bestimmt. Obwohl es sich um
ein Produktvisual handelte, ist auf dem Bild ein diskretes
Flirten zwischen einer jungen Frau und einem gutaussehenden Gentleman zu erkennen. Eine Szene – dem Interieur
zum Trotz – voller eifernder intimer Beziehungen. Wir haben
es hierbei mit einem der beliebtesten und romantischsten
Bilder Muchas zu tun.
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Schokolade mit der Geschichte
Kollektion der Pralinen-Bonbonieren Alfons Mucha

D

er weltberühmte tschechische
Künstler Alfons Mucha (1860
– 1939) schuf einen Jugendstil voller weicher Farben, harmonischer
Linien und ätherischer Frauen.
Sein Ruhm begann im Jahre 1894,
als er als junger Künstler in Prag
ein lebensgroßes Plakat für Sarah
Bernhard in dem Stück Gismonda
schuf. Das Plakat war so genial,
dass es ihm einen Sechsjahresvertrag mit dieser allseits bewunderten Künstlerin einbrachte.
Mucha schuf in der Folge noch

viele andere Plakate, Theaterkulissen, Kostüme, Schmuckstücke,
Gemälde und Illustrationen. Auch
noch nach mehr als hundert
Jahren haben diese nichts von
ihrer Inspirationskraft verloren.
Und nun erwachen Sie auf den
Verpackungen unserer exklusiven
Kollektion zu neuem Leben.

Kunden mit den hochwertigsten
süßen Leckereien überraschen,
jedes Produkt so entwickeln, als
wäre es ein Juwel, das keineswegs
gegessen, sondern untersucht und
ausgekostet werden muss. Erst
dann kann diese einzigartige Qualität der Süßwaren aus der MuchaKollektion gewürdigt werden.

„Jeder alltägliche Moment sollte
schön und außergewöhnlich sein,“
sagte Alfons Mucha. Daher lautet
auch unsere Maxime, dass wir die

Grundlage für das Angebot bilden
hochwertigen Pralinen – einzigartige Schokopralinen, gefüllt mit
leckerer Haselnusscreme.

Was unsere Produkte von anderen Bonbonieren unterscheidet,
ist nicht nur die hochwertige
Füllung, sondern ganz zweifellos
auch das originelle Design. Die
eleganten Verpackungen werden
Sie auf den ersten Blick verzücken
– Luxus-Blechdosen und auch
Papierkonstruktionen betonen die
Einzigartigkeit und verraten, dass
sie echte Juwelen in sich bergen,
die jeder, der Schokofreuden liebt,
zu schätzen weiß.

A příběh kolekce bonboniér pod licencí
Alfonse Muchy pokračuje dál

První a také nejoblíbenější Muchova sada čtyř dekorativních
panelů Čtyři roční období. Ano, na Muchových obrazech ožívají
Jaro, Léto, Podzim a Zima. Velmi věrně půjčují obrazům své
typické nálady ročních období – nevinné jaro, smyslné léto,
plodný podzim a mrazivá zima jsou na obrazech personifikované
naprosto dokonale. Již brzy naše kolekce naroste právě o tyto
čtyři nové designy.

Und die Geschichte der Bonbonnieren-Kollektion unter
der Lizenz Alfons Muchas geht weiter

Das erste und auch beliebteste Mucha-Set: die vier dekorativen
Paneele Die vier Jahreszeiten. In der Tat, auf Muchas Bildern erwachen
Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu neuem Leben. In sehr überzeugender Weise verleihen sie den Bildern ihre typischen Stimmungen
der jeweiligen Jahreszeiten – der unschuldige Frühling, der sinnliche
Sommer, der fruchtbare Herbst und der frostige Winter sind auf den
Bildern auf perfekte Weise personalisiert. Schon bald wird unsere
Kollektion um eben diese vier neuen Designs angewachsen sein.

Advertorial: CHOCOLAND a.s.
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Zážitek je nejvíc! / Mehr geht nicht!
text a foto: Redakce

Kam si zajít na opravdu dobré jídlo v Praze? Vybrali jsme pro vás tři podniky, které stojí za
to navštívit. I když vaří různou kuchyni, vytváří kvalitní gastronomii. Neřídí se trendy, ale
jedním pravidlem: kvalita a zážitek při každém soustu. Dobrou chuť!
Wo geht an hin, wenn man in Prag mal wirklich gut essen will? Wir haben für Sie drei Etablissements ausgesucht, die man unbedingt einmal besuchen sollte. Obwohl dort nicht nach einer
einzigen Landesküche gekocht wird, wird eine qualitativ hochwertige Gastronomie geboten. Hier
richtet man sich nicht nach Trends, sondern nach einer einzigen Regel: Qualität und Erlebnis bei
jedem Bissen. Guten Appetit!
Benjamin
Na podzim si vršovický fine dining Benjamin v čele s šéfkuchařem
Pavolem Pavlíkem připravil nové menu, které zahřeje. Všechny pokrmy jsou do detailů promyšlené. Můžeme se například těšit na kombinaci vepřový bok/med/pivo/celer/žloutek/brambor/houby či hovězí
pupek/játra/škvarky/kapusta/kaštany/rozinky. A proč přijít ochutnat?
Přihlaste se třeba na řízenou degustaci. Její výhodou je menší počet
hostů a větší společný zážitek z jídla i společnosti. Novinkou jsou pak
čtvrteční a páteční obědy - opět formou řízené degustace.
benjamin14.cz

Café Buddha
Café Buddha přichází na podzim s menu hrajícím všemi barvami.
Za jeho sestavením stojí šéfkuchařka Sofia Smith a majitel Štěpán
Návrat. Z nového jídelníčku doporučujeme:
– Chilli Salt Calamari (křupavé smažené kalamáry, chilli sůl, uzené
chilli aioli a domácí zelené kimči)
– Chiang Mai Khao Soi (dušené kuřecí na kokosové curry omáčce
s vaječnými nudlemi, sójovým vejcem - soy egg, nakládanou
zeleninou a chilli pastou)
– Indonesian Duck Masak Hijau (konfitovaná kachna, indonéská
kari pasta se zeleným chilli, citrónová tráva, kokosové mléko,
sambal ze zeleného manga).
www.cafebuddha.cz

Belcredi Bistro
Belcredi Bistro je nehipsterské bistro na pražské Letné. Vymyká se
tamním standardům. Krásný prostor s mezinárodní kuchyní, která
má jediný záměr – navodit kvalitní gastronomický zážitek. Podzimní menu se bude pyšnit recepty - jako kachním prsem s batátovým
pyré, baby kukuřičkami, císařskými lusky a granátovým jablkem či
studenou polévkou z červené řepy nebo rukolovým pestem.
belcredibistro.cz

ČERNÁ LABUŤ

Tvoje

NÁZEV 25

Naše
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Vaše

Zmrzlinovy catering objednávejte na mojecukrarstvi.cz

MagazÍn pro zdravou planetu

CestovÁnÍ, zdravÍ, recepty, ÁJURVÉDA, ekologie a vÍce...
www.ayurvedicbreakfast.cz

JÓga jako
celostní filozofie
sebepoznávání
Málokdo možná tuší, že jóga je jedním ze šesti staroindických filozofických systémů. A není třeba dodávat, že toho filozofové nikdy
moc nenacvičili. Takže - pokud říkáme, že cvičíme jógu, cvičíme
pouze nějakou verzi pozdravu slunce, hathajógové ásany, různé
tělesné pozice v jednom z mnoha jógových studií v některém
z větších či menších měst ČR. Takovéto cvičení je pouze jedním
z mnoha aspektů na cestě k probuzení našeho nejvyššího potenciálu neboli osvícení, který je cílem jógy. A toto osvícení má rovněž
svá pravidla.
Pokud vám některé studio nabízí jógovou lekci s proseccem, půjde zcela určitě o inspiraci s postmoderní západní jógovou kulturou, která má za cíl vyhovět všem potřebám svého potenciálního
klienta. I takovým, o kterých on ještě neví. Kdo víc předjímá, je
úspěšný. Aspekt fyzického cvičení v józe je samozřejmě velmi prospěšný, to může potvrdit každý. K výběru dnes máme různé úzce
specializované směry, jako je například hormonální jóga, jóga pro
golfisty anebo jóga pro zdravá záda.
Pro mne osobně je ovšem jóga filozofií, poezií, cestou upřímného
vhledu, osobní transformací, která nikdy nekončí.
www.yogamarti.cz
Celý článek se dočtete na www.ayurvedicbreakfast.cz/yoga

Martina Procházková
K józe se dostala prostřednictvím svého otce.
Od roku 2011 vede úspěšný Prague Spirit Festival,
první mezinárodní festival jógy v Čechách.

Save t

Ájurvédská Večeře s přednáškou
Že jste ještě nikdy neochutnali ájurvédskou stravu? V čem
spočívá její chuť a kouzlo, můžete ochutnat na naší ájurvédské večeři, kterou jako vždy připravuje šéfkuchař Gary Wright. Hostem v kuchyni bude tentokrát šéfkuchař restaurace
Estrella Jan Lobreis. A protože k ájurvédě patří neodmyslitelně i jóga, můžete si vyslechnout povídání Martiny Procházkové o józe trochu jinak.

JAN LOBREIS
Z RESTAURACE ESTRELLA
Umělec, kuchař a majitel jedinečné a dnes již legendární vegetariánské restaurace Estrella
v Praze na Starém Městě.
„Jídlo je mou srdcovou záležitostí. Vnímám ho jako mnohovrstvou
formu
vnitřního
vyjádření, zkušeností, pocitů

h

15. 10. e date
2018

Program

17:00 —18.30 Ájurvédská večeře Gary Wright, Jan Lobreis
18. 30 —20.00 Jóga jako celostní filozofie
sebepoznávání
Přednáška Martiny Procházkové
Vstupenky info: ayurvedicbreakfast.cz

a nálad,“ říká Jan Lobreis a dodává, „jsem jedním z těch, kteří
se ráno s myšlenkami na jídlo
budí a večer s nimi i usínají, a nikdy mě nenapadlo jiné životní
poslání.”
Naše ájurvédské menu
najdete na
www.ayurvedibreakfast.cz

Welcome drink od bylinkového papeže z Berlína!
Dr. Ali Moshiri nás nechá
ochutnat jeho speciální
čaje z růží z blahodárnými účinky.
www.dr-moshiri.de

Ájurvéda mi
změnila život
S Tanjou Kovač jsme se sešly na zahradě jejího domu,
užívaly si letního počasí a já si vůbec nepřipadala
jako v Praze. Tanja působí jako drobná žena, přesto
v sobě skrývá neskutečnou energii. Tato původem
Chorvatka se rozhodla před několika lety změnit svůj
životní styl. Z věčně zaneprázdněné obchodnice se
stala majitelkou salonu Ayurveda Beauty v Praze.
Tanjo, otevřít si ájurvédské studio je hodně specifický
obchodní plán. Jak vznikl?
Je to už pět let. Přišla jsem jednoho dne do práce
a řekla jsem své nadřízené: „V horoskopu mám napsané, že někoho potkám a díky tomuto setkání z ničeho
nic změním práci.“ Šéfovou to samozřejmě rozrušilo
a řekla mi, ať nečtu nesmysly a jdu raději za člověkem,
který mi přesně poradí. A dala mi kontakt. Jmenoval
se Johnny Kumar a praktikoval ájurvédské masáže.
Dnes se tomu musím smát, protože to byl samozřejmě
přesně ten člověk, který mi život změnil!
Naučil vás ájurvédě?
Přiblížil mi ji, nikdy předtím jsem o ní neslyšela. Začala
jsem dychtivě studovat a otevřela si s ním své první
studio na Letné. Po čase se však ukázalo, že tato lokalita není vhodná pro klienty - nemohli zaparkovat.
K ájurvédě patří oáza klidu, zahrada, žádný ruch velkoměsta. A jsem moc ráda, že jsem takovou oázu našla. Mám krásné studio v úžasné lokalitě, kde si klienti
opravdu odpočinou od shonu města.
http://ayurvedabeauty.cz/
Celý článek se dočtete na
www.ayurvedicbreakfast.cz/ayurvedabeauty

Konečně platforma,
která dává smysl!

Vytváříme prostor pro Tvojí seberealizaci!
www.gofreedom.cz

Festival, který vám nasadí
brouka do hlavy
22. – 23. 9. 2018
Výstaviště Praha Holešovice

www.evolution.cz

Jak zlepšit váš pocit štěstí
Co znamená být šťastný? Není to neustálý stav oslav a bavení se,
obklopení se různými výrobky a službami, které si můžeme pořídit.
Raději bych to definovala jako pocit dlouhotrvající spokojenosti se
svým životem - žít svůj osobní a profesní život v souladu s vlastními
hodnotami.
V životě každého člověka hraje srdce obrovskou roli. V něm sídlí zdroj
našich citů a emocí, stejně jako ohromný zdroj energie. Rozhodnutí,
která v životě činíme ze srdce, jsou většinou ta správná.

Roya Ravanbakhsh
je certifikovanou NLP koučkou a Heartfulness
Meditation full-trenérkou.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ V ČERNÉ LABUTI
8.10.2018 v 17:30 - vstup zdarma!
Na semináři s meditací budeme sdílet praktické znalosti a dostupné vědecké poznatky
tak, aby se poznalo, jak dosáhnout pocit
štěstí a radosti.
Rezervace míst na www.happyheart.cz
Celý článek se dočtete na
www.ayurvedicbreakfast.cz/roya
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Vytvořilo a podporuje jak jen to jde Jakub Vaněk Studio
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Víš, že? / Weißt du, dass?
text: Danuše Siering foto: redakce

V seriálu „Víš, že?“ se tentokráte dozvíš, jak se můžeš nejlépe a zajímavě pohybovat po
Berlíně. Víš, že na lodi můžeš objet celý Berlín? Co to je WelcomeCard? Troufáš si na
Berlín z výšky? Roztáhněme křídla... odlétáme!
In der Serie „Weißt du, dass?“ erfährst du dieses Mal, wie du dich am besten und auf
interessante Weise durch Berlin bewegen kannst. Weißt du, dass du ganz Berlin mit dem
Schiff entdecken kannst? Was ist eine WelcomeCard? Traust du dich zu einem Berlin-Trip
aus der Höhe? Spannen wir also die Flügel… wir fliegen ab!

1.
Berlín má téměř 1000 mostů; Benátky
ani ne polovinu. Jako nejkrásnější most je
označován „die Oberbaumbrücke“, který
od r. 1896 spojuje Friedrichshain a Kreuzberg. Kultovní místo, kde se musí vyfotit
snad každý turista.
Berlin hat fast 1000 Brücken; Venedig nicht
mal halb so viel. Als die schönste aller
Berliner Brücken gilt die „Oberbaumbrücke“,
die seit 1896 Friedrichshain mit Kreuzberg
verbindet. Ein Kultort, wo mehr oder weniger
alle Touristen ein Selfie machen.

2.
Městem protéká 12 vodních cest o délce
183 km. Na motorovém člunu (do 15 PS
bez lodního průkazu), tak můžeš po vodě
navštívit téměř všechny hlavní památky ve
městě. A mnohem klidněji než městskou
dopravou.
Insgesamt 12 Gewässer mit einer Gesamtlänge von 183 km schlengen sich durch die
Stadt. Auf einem Motorboot (bis 15 PS ohne
Bootsausweis) kannst du auf dem Wasserweg fasst alle wichtigen Sehenswürdigkeiten
der Stadt besichtigen. Und ruhiger als mit
den Massenverkehrsmitteln ist das allemal.

BERLÍN

3.
Berlínská hromadná doprava BVB od r. 2015 přepravuje ročně více
než 1 miliardu cestujících. Teoreticky řečeno, všechny dopravní
prostředky BVB 16x denně „objedou“ celý svět. U-Bahn ujede ročně
2,3 miliardy kilometrů, autobusy 1,34 mlrd km a tramvaje 538 milionů
kilometrů. V celém městě se nachází v okruhu max. 500 metrů vždy
nějaká dopravní zastávka.
Die Berliner Verkehrsbetriebe BVB befördern seit 2015 jährlich mehr
als 1 Milliarde Fahrgäste. Theoretisch genommen, umkreisen alle diese
Verkehrsmittel der BVB 16-mal pro Tag die Erde. Die U-Bahn legt jährlich
2,3 Milliarden Kilometer zurück, die Busse 1,34 Milliarden Kilometer und
die Straßenbahn 538 Millionen Kilometer. Auf dem ganzen Stadtgebiet
befindet sich im Umkreis von max. 500 m mindestens eine Haltestelle.

4.
Berlínská WelcomeCard je s 1 milionem prodaných lístků ročně nejúspěšnějším a nejprodávanějším turistickým lístkem v Evropě. V ceně,
např. 48h za 20 Euro, je použití veškeré městské dopravy, děti do
14 let zdarma, sleva na více než 200 atrakcí a procenta ve vybraných
restauracích.
Die Berliner WelcomeCard ist mit jährlich 1 Million verkaufter Tickets die
erfolgreichste und meistverkaufte Touristenkarte Europas. Inbegriffen im
Preis – z.B. 48 Std. für 20 EUR – ist die Benutzung aller städtischen Verkehrsmittel, Kinder bis 14 Jahre kostenlos, Ermäßigung für mehr als 200
Attraktionen und Rabatte in ausgesuchten Restaurants.

5.
Nové berlínské nádraží Hauptbahnhof, které bylo otevřené v roce
2006, je největším poschoďovým nádražím v Evropě. Ale jestli pojedeš
do Berlína vlakem a nebydlíš právě v Mitte, vystup raději na Südkreuz.
Je mnohem klidnější a přehlednější.
Der neue Berliner Hauptbahnhof, der 2006 eröffnet wurde, ist der größte
Turmbahnhof Europas. Und wenn du mit dem Zug nach Berlin fährst und
nicht gerade in Berlin Mitte wohnst, steig lieber am Südkreuz aus. Dort ist
alles viel ruhiger und übersichtlicher.

6.
Berlín z výšky nabídne létající balon. Weltballon nedaleko Checkpoint Charlie tě vynese na 15 minut do výšky 150 metrů. Za 23 Euro to
opravdu stojí za to.
Mit Berlin aus der Höhe kann ein fliegender Ballon aufwarten. Der Weltballon unweit von Checkpoint Charlie lässt Dich 15 Minuten in eine Höhe
von 150 m aufsteigen. Die 23 EUR sollte dir die Sache wert sein.
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BLACK SWAN MEDIA: Děláme foto-video
Jsme multižánroví a multikulturní. Překračujeme hranice Praha-Berlín.
Přesvěčte se sami: blackswanmedia.eu
Scéna:
Prezentace ve výtahu
Lokace: páter noster výtah,
Muž 1: Tim Kerinnis,
Black Swan Media sales
Muž 2: Jan Siering,
Black Swan Media sales
Foto: Tomáš Železný,
Stopáž: 60 sekund, 6 poschodí
Tim: Jane, jak krátce vysvětlit lidem, co děláme v naší
foto-video produkci?
Jan: Pro podařenou kampaň si
představ tři oblasti. Strategie
a plánování, realizace a výroba,
spuštění kampaně PR agenturou. My stojíme uprostřed.
Vytváříme foto a video obsah.
Tim: Jak tento proces probíhá?
Jan: Nejprve definujeme
cílovou skupinu. Pak poselství,
které chceme šířit. Následně si
vyjasníme rozpočet. A teď to
nejdůležitější - skript, něco
jako scénář. U videa je důležité
dostat se během prvních
8 sekund k jádru věci. Pouze
tak dlouho udrží člověk v průměru pozornost.
Tim: Jak to udělat, aby se
divák nenudil?
Jan: Zůstat autentický a transparentní. Vyprávět příběhy
emocionálně a výstižně.
Tim: Potom přijde storyboard a produkční plán.
Jan: Správně. Lokace, vybavení,
herci. A když je vše natočené,
jde se na postprodukci. Střih,
dabing a hudba. Hotovo.
Tim: Myslíš, že to pochopili?
Jan: Však nás mohou kdykoliv
kontaktovat.
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BLACK SWAN MEDIA: Wir machen Foto-Video
Wir sind multikgenre und multikulturell. Wir überqueren die Grenze zwischen
Prag und Berlin. Überzeugen sie sich selbst: blackswanmedia.eu
Szene:
Präsentation im Aufzug
Lokation: Pater Naster Aufzug,
Mann 1: Tim Kerinnis,
Black Swan Media sales
Mann 2: Jan Siering,
Black Swan Media sales
Foto von Tomáš Železný,
Black Swan Media team
Länge: 60 Sekunden, 6 Etagen
Tim: Jo Jan, wie erklären wir
eigentlich kurz und knapp
den Leuten was wir in unserer Foto Video Produktion
machen?
Jan: Für eine gut gelungene
Kampagne stell Dir drei Bereiche
vor. Strategie und Planung, Con-

tent Produktion un dann Kampagnenstart durch PR Agentur.
Wir sind die Mitte. Wir produzieren Foto und Video Content.
Tim: Wie läuft dieser Prozess
ab?
Jan: Zu erst definieren wir die
Zielgruppe. Dann die Nachricht,
welche wir verbreiten wollen.
Als nächstes, Budget klären. Ist
dies getan kommt die Grundlage - das Script, so eine Art
Drehbuch. Wichtig beim Video:
komm in den ersten 8 Sekunden
zum Punkt. Die durchschnittliche
Aufmerksamkeitsspanne bei
einem Menschen liegt bei 8.25
Sekunden.

Tim: Bei einem Goldfisch sind
es wohl 9 Sekunden hab ich
gehört. Für die drehen wir
dann wohl einen Sonderfilm.
Jan: Gute Idee! Aber die Länge
des Videos ist auch wichtig. Dort
endet unsere Aufmerksamkeit im
Durchschnitt nach 2 Minuten.
Tim: Was tun, damit sich der
Zuschauer nicht langweilt?
Jan: Authentisch und transparent
bleiben. Wir erzählen Geschichten, emotional und auf den
Punkt gebracht. Wir folgen dem
Motto “Das Einfache kompliziert
zu machen, das ist etwas ganz
Gewöhnliches. Aber das Komplizierte einfach zu machen, wirk-

Strategy
and
Planning

lich einfach … das ist Kreativität.”
Tim: Jetzt kommt das Storyboard.
Jan: Korrekt. Und dann muss ein
Produktionsplan ran: Location,
Equipment, Schauspieler. Der
Dreh selbst verläuft nur so gut
wie seine Vorbereitung selbst. Alles im Kasten und auf geht’s zur
Postproduktion. Schneiden,
Dubbing und Musik. Fertig.
Tim: Meinst Du, dass haben
die verstanden?
Jan: Können sich ja melden. Any
time.

CLIENT
Content
Production

PR Agency
Black Swan Media | www.blackswanmedia.eu
tim@blackswanmedia.eu | 0049 172 690 2498

OD PRACHU KE TŘPYTU
Von Staub zu Glitzer
Jak roste krystalický lustr si můžete prohlédnout na
výstavě v Muzeu uměleckých řemesel státní umělecké
sbírky Drážďany.
Wie ein Kristalllüster wächst, kann man in der
Ausstellung im Kunstgewerbemuseum der
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sehen.
text: Kateřina Černá foto: Karin Zadrick

Moderní interpretace osmnáctiramenného lustru
z nerezové oceli bude na několik týdnů ponořena do
5000 litrů roztoku síranu hlinitodraselného a vlivem
teplotních změn a času začnou lustr pozvolna obrůstat
krystaly kamence. Díky částečné nepředvídatelnosti
postupu růstu určuje samotná krystalizace finální
tvar objektu. Autoři kromě samotného lustru navrhli
i scénografii imaginární laboratoře.
Die moderne Ausführung eines achtarmigen Edelstahlleuchters wird für mehrere Wochen in eine 5000 Liter
Kaliumaluminiumsulfat-Lösung getaucht werden und
durch den Einfluss von Temperaturveränderungen und
Zeit wird der Leuchter nach und nach mit Alaunkristallen
bewachsen werden. Da der Wachstumsverlauf nicht vorausgesagt werden kann, wird die finale Form des Objekts
durch die Kristallisation selbst bestimmt. Die Autoren
entwarfen neben dem Leuchter selbst auch die Szenografie
des imaginären Laboratoriums.

Námět výstavy ZORYA: Od prachu ke třpytu volně navazuje na první použití unikátního procesu řízené krystalizace nerostů v užitém umění v kolekci šperků Virus,
za níž získali autoři ocenění Nejlepší šperkař a Grand
designér roku 2011 v rámci ankety Czech Grand Design.
Die Idee der Ausstellung ZORYA: Von Staub zu Glanz knüpft
an die erste Verwendung des einzigartigen Prozesses einer
gesteuerten Kristallisation von Mineralen in der angewandten Kunst in der Schmucksammlung Virus an, für die die
Autoren beim Czech Grand Design mit dem Preis in den
Kategorien Bester Schmuckdesigner und Grand Designer
des Jahres 2011 ausgezeichnet wurden.

Výstava v Muzeu uměleckých řemesel na zámku Pillnitz
bude rozdělena do dvou fází:
Fáze I. Růst, která bude probíhat od 25. srpna do 12.
září 2018, umožní návštěvníkům vidět proces obrůstání
na posledních ramenech lustru.
Fázi II. Rozsvícení, od 15. září do 4. listopadu 2018, zahájí slavnostní rozsvícení dohotoveného lustru.

Die Ausstellung im Kunstgewerbemuseum auf Schloss Pillnitz wird in zwei Phasen verlaufen: Phase I. Das Wachstum,
das vom 25. August bis 12. September 2018 verlaufen wird,
ermöglicht den Besuchern, den Bewachsungsprozess auf
den letzten Armen des Leuchters zu beobachten.
Phase II. Die Beleuchtung, vom 15. September bis 4. November 2018, beginnt mit einer zeremoniellen Erstbeleuchtung des vollendeten Lüsters.
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Umění v podzimním Berlíně
Kunst im herbstlichen Berlin
text: Danuše Siering foto: redakce

Které výstavy v Berlíně by si milovníci
fotografie určitě neměli nechat ujít.
A nejen oni...
me Collectors Room
Berlin - The Moment is
Eternity
Jedním z ústředních bodů sbírky Thomase Olbrichta je téma „pomíjivost“.
A které jiné umělecké médium než fotografie je vhodnější pro diskusi o otázkách času a historie? Helmut Newton,
Juergen Teller, Cindy Sherman, August
Sander, Nicholas Nixon, Jitka Hanzlová
a 60 dalších fotografů dokazují, že moment je pro člověka jedinou vnímanou
veličinou věčnosti.
26. 9. - 1. 4. 2019 www.me-berlin.com

The Ballery - Corpus
Delicti
Kurátorka Nadine Dinter dává
k zamyšlení, jak moderní fotografové
vnímají tělo z hlediska intimity, pohlaví
a sexuality. Fotografie k tématu akt
a inscenace těla od Sonia Szostak,
Simon Lohmeyer a Steven Kohl.
29. 9. - 21.10. www.theballery.com

Helmut Newton
Stiftung - Between Art
& Fashion
Carla Sozzani, bývalá šéfredaktorka
italského časopisu Elle a Vogue sbírala
fotografie mnohá léta a od roku 1990 je
vystavuje ve své galerii v Miláně. Do Berlína přivezla více než 200 fotografických
prací umělců jako Paolo Roversi, Sarah
Moon, Bruce Weber a samozřejmě
Helmuta Newtona.
2. 6. - 18. 11. www.helmut-newton.de

Welche Ausstellungen in Berlin sollten die
Fans der Fotografie nicht verpassen?
Und nicht nur sie...
me Collectors Room Berlin
- The Moment is Eternity
Fotografien aus der Olbricht Collection,
26. 9. - 1. 4. 2019
Einer der Zentralpunkte von Thomas
Olbricht Sammlung ist das Thema „Vergänglichkeit“. Und welches Kunstmedium wäre
für eine Diskussion über die Fragen von Zeit
und Geschichte wohl besser geeignet? Helmut Newton, Juergen Teller, Cindy Sherman,
August Sander, Nicholas Nixon und Jitka
Hanzlová beweisen, dass der Augenblick für
den Menschen die einzige wahrnehmbare
Größe der Ewigkeit ist.
www.me-berlin.com

The Ballery - Corpus Delicti
Fotografien zum Thema Akt und
Körperinszenierung, 20. 9. - 21. 10.
Kuratorin Nadine Dinter lässt die Besucher
darüber nachdenken, wie moderne Fotografen den Körper wahrnehmen im Hinblick
auf Intimität, Geschlecht und Sexualität. Ihre
Arbeiten präsentieren Sonia Szostak, Simon
Lohmeyer und Steven Kohl in der jungen
Galerie in Berlin-Schöneberg.
www.theballery.com

Helmut Newton Stiftung Between Art & Fashion
Fotografien aus der Sammlung Carla
Sozzani, 2. 6. - 18. 11.
Carla Sozzani, die ehemalige Chefredakteurin der italienischen Ausgaben von Elle und
Vogue, schon seit vielen Jahren sammelt
Fotografien und seit 1990 stellt sie sie in ihrer
Mailänder Galerie aus. Mehr als 200 Fotoarbeiten von Künstlern wie Paolo Roversi, Sarah
Moon, Bruce Weber und natürlich Helmut
Newton hat sie mit nach Berlin gebracht.
www.helmut-newton.de
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Umění z Berlína v Art&Event Gallery černá labuť
text: Marcela von Kayser foto: Galerie Deschler

Jedním z vrcholů slavnostního 20. výročí Art&Event Gallery Černá labuť bude
od 1. do 27. listopadu 2018 výstava renomované berlínské galerie Deschler,
která se bude poprvé prezentovat v Česku díly svých umělců.

M

arcus Deschler založil svoji galerii v roce 1995 v ulici
Auguststraße v centru Berlína a ta se zakrátko se svými
nesčetnými výstavními prostory
stala jedním z nejdůležitějších
berlínských galerijních komplexů. Zde zastoupené umělecké
galerie se od té doby těší rostoucí mezinárodní pozornosti.
V době krátce po pádu Berlín-

ské zdi vsadil Marcus Deschler
na díla mladých i etablovaných
umělců a jeho galerie se tak
stala podstatnou součástí
dynamicky se rozvíjející galerijní
scény. Galerie spolupracuje se
sítí pečlivě vybraných německých a zahraničních umělců,
mezi kterými byste našli jména
jako Horst Antes, Holger Bär,
Rainer Fetting, Salomé, Luciano

Castelli, Xenia Hausner, Sven
Marquardt, Stefan Roloff, Jörg
Grothkopp a Patricia Waller,
přičemž galerie se pravidelně
prezentuje na uměleckých veletrzích po celém světě.
Díla některých z uvedených
umělců budou k vidění i v Praze
v galerii Černá labuť. Nenechte
si proto ujít tento exkluzivní
umělecký zážitek!

Kunst aus Berlin in der Art&Event Gallery Černá labuť

E

iner der Höhepunkte des 20.
feierlichen Jubiläums der
Art&Event Gallery Černá labuť
wird ab dem 1. November 2018
eine Ausstellung der renommierten Galerie Deschler aus Berlin,
die sich erstmals mit den Werken
ihrer Künstler in Tschechien
präsentiert.
Marcus Deschler gründete seine
Galerie 1995 in der Auguststraße in Berlin-Mitte, die nach der
Wende zu einem der wichtigsten

Berliner Galerie-Quartiere mit
unzähligen Ausstellungsräumen
wurde. Die dort vertretenen
Kunstgalerien erfreuen sich
seitdem zunehmender internationaler Beachtung.
In dieser Aufbruchsituation Berlins setzte Marcus Deschler auf
ein Programm mit jungen sowie
etablierten Positionen und wurde
so wesentlicher Teil der sich
dynamisch entwickelnden Galerienszene. Die Galerie arbeitet eng
mit einem Netzwerk sorgfältig

ausgesuchter deutscher und internationaler Künstler zusammen u.
a. Horst Antes, Holger Bär, Rainer
Fetting, Salomé, Luciano Castelli,
Xenia Hausner, Sven Marquardt,
Stefan Roloff, Jörg Grothkopp und
Patricia Waller und ist regelmässig auf namhaften Kunstmessen
weltweit präsent.
Einige der genannten Künstler
werden auch in Prag in der Gallery Černá labuť gezeigt. Lassen sie
sich dieses exklusive Kunsterlebnis nicht ergehen!

Kurátorkou výstavy je
Marcela von Kayser.
Narodila se v Československu
a v Německu žije již 37 let,
z toho 16 let v Berlíně/Postupimi. Pracuje jako nezávislá
umělecká poradkyně.
Marcela von Kayser ist Kuratorin der Ausstellung. Geboren
in der Tschechoslowakei, seit 37
Jahren in Deutschland und seit
16 Jahren in Berlin/Potsdam ansässig. Arbeitet als unabhängige
Beraterin in Sachen Kunst.
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Kvetoucí zahrada módy a zábavy
advertorial

Historická budova ve spojení s vizuální čistotou moderní architektury.
Slovanský dům je jedním z ikonických center Prahy a díky novému
architektonickému řešení zahrady se probudil do nové fáze života.

V

šichni skrz Slovanský dům
procházíme, pokud si
chceme někam zkrátit cestu. Je
jasným místem, když chceme
jít do kina, možná na drink
nebo potřebujeme narychlo
koupit nějaký kousek na sport.
Díky nově rozkvetlé zahradě –
obrazně řečeno – se ale stává
něčím jedinečným. Místem,
kde prostě chcete trávit čas.

dit, si celý koncept v ničem
nezadá s velkými a známými
obchodními centry od Paříže
až po New York. Slovanský
dům je také jediné místo,
kde můžete v Čechách koupit
kupříkladu doplňky od značky
Marc Jacobs. Další světové
značky jako Moschino nebo
Karl Lagerfeld jsou v těsném
závěsu.

Patio Slovanského domu
s nově rozkvetlou zahradou
působí příjemně, bezpečně.
Když je venku třicet stupňů,
zde najdete chládek pod
šumícími korunami chladivých
stromů. Nikde jinde v centru
Prahy si nedáte tak příjemný
drink, pracovní večeři v jedné
z restaurací nebo neuskutečníte nákupy exkluzivních kousků
než právě tady.

Nabízí se zde široký záběr
módy a módních doplňků,
luxus v podobě limitovaných
per a linií světoznámých značek v butiku Bibelot, flagship
obchod Nike u nás, či možnost
zajít si na večeři.

Jedinečný luxus na jednom
místě
Díky pečlivě vybraným prestižním značkám, které můžete
ve Slovanském domě poří-

Kromě obchodů si zde můžete
zajít na masáž ve studiu Sabai,
koupit květiny – jedny z nejestetičtějších pugétů v Praze
– v květinářství Nairiflowers,
nechat si udělat nový účes ve
Franck Provost nebo dokonalé
nehty v OPI – The Nail Shop.
Součástí je samozřejmě zmíněné kino Cinema City, restaura-

ce Kogo, Ambiente Brasileiro
nebo Cafe Pavlina.
Jedinečné místo pro byznys
Slovanský dům nejsou jen obchody nebo zábava. V budově
je téměř 11 000 m2 exkluzivních
kancelářských prostor. Díky své
prestižní adrese a renomé, které Slovanský dům má, najdete
v centru Prahy jen málo takto
jedinečných prostor. Pro pořádání eventů, společenských
akcí nebo konferencí mohou
zájemci využít jak konferenční
prostory, tak ikonickou Empire
Hall. Vysoce estetický prostor
ve stylu art deco, kterému se
málokterý sál u nás vyrovná, lze
využít pro party, zmíněné konference, nebo dokonce svatby.
Federico Díaz „napevno“
v Čechách
Jméno Federico Díaz možná
není u nás zase tolik známé,
ale jeho dílo viděl už asi každý.
Využití leštěné oceli a dalších
materiálů s až téměř architektonickou genialitou konstrukce

získalo tomuto česko-argentinskému umělci slávu především v zahraničí. Ve své práci
využívá nová média a propojení imateriálních vjemů
a emocí člověka. Jeho díla se
zde vystavují už léta, a přesto,
že v Čechách byla jeho práce
už k vidění, Slovanský dům
je jedním z mála míst, kde
můžete celoročně obdivovat
jeho sochařský počin „Subtile“. Moderní pohled na ptačí
hnízdo v centru zahrady vytváří
éterickou podívanou a skutečně jedinečný zážitek. V zahradě
je k vidění i jeho další dílo,
nenápadně, a přesto jedinečně
umístěné na kmeni stromu.
Slovanský dům, známý svou
nezaměnitelnou elegancí a reputací, si tak upevnil své místo
jako multifunkční centrum pro
nakupování, zábavu nebo prostě jen trávení volného času
v příjemném prostředí a na
čerstvém vzduchu.
slovanskydum.cz
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Ein blühender Garten der Mode und des Vergnügens

E

in historisches Gebäude in
Verbindung mit der visuellen
Reinheit der Architektur. Slovanský dům ist eines der ikonenartigen Zentren Prags und dank
der neuen architektonischen
Gestaltung des Gartens ist sie
nun zu einer neuen Lebensstufe
erwacht.

nem der hiesigen Restaurants so
genießen und exklusive Einkäufe
auf so angenehme Weise tätigen,
wie gerade hier.

Slovanský dům ist eine einladende Lokalität für einen Kinobesuch, sich einen Drink zu gönnen
oder mal schnell ein Teil für den
sportlichen Zeitvertreib zu kaufen. Dank des – bildlich gesprochen – aufblühenden Gartens
wird dieser Ort jedoch zu etwas
Einzigartigem – einem Ort, an
dem man ganz einfach ein wenig
Zeit verbringen möchte.

Unglaublicher Luxus an einem
Platz
Dank sorgfältig ausgesuchter
Prestigemarken, die Sie im Slovanský dům erwerben können,
muss sich dieses Konzept vor
den großen berühmten Einkaufszentren von Paris bis New York
keineswegs verstecken. Das Haus
zudem der einzige Ort, wo Sie in
Tschechien beispielsweise Accessoires der Marke Marc Jacobs
kaufen können. Und auch andere
Weltmarken wie Moschino oder
Karl Lagerfeld sind nicht weit
entfernt.

Der Patio vom Slovanský dům mit
seinem neuaufblühenden Garten
wirkt angenehm und sicher. Bei
30 Grad Außentemperatur findet
man hier unter den rauschenden
Baumkronen ein kühles Plätzchen. Nirgendwo sonst im Zentrum von Prag kann man seinen
Drink oder ein Arbeitsessen in ei-

Es bietet sich einem eine große
Auswahl an Mode und Modeaccessoires, Luxus in Form limitierter Schreibstifte und Linien
weltberühmter Marken in der
Boutique Bibelot, das Flaggschiff
der Nike-Läden hierzulande. Oder
man kommt einfach zu einem
Drink und geniesst auserwählte

Speisen in einem der Restaurants.
Doch nicht nur die Geschäfte laden zum Flanieren ein, man kann
sich hier auch – im Studio Sabai
– massieren lassen, im Blumenladen Nairiflowers Blumen kaufen,
übrigens mit die ästhetischsten,
die Prag anbieten kann, sich
im Franck Provost einen neuen
Haarschnitt oder im OPI – The
Nail Shop perfekte Fingernägel
kreieren lassen. Nicht zu vergessen das indirekt schon erwähnte
Kino Cinema City, die Restaurants
Kogo und Brasileiro und das Café
Pavlina.
Ein einzigartiger Ort fürs
Business
Slovanský dům steht nicht nur
für Geschäfte und Vergnügen. In
diesem Gebäude gibt es auch fast
11 000 m2 exklusive Büroräume.
Dank seiner vornehmen Adresse
und dank des Renommees, das
das Slawische Haus genießt, findet man im Prager Stadtzentrum
nur wenige Räume, die da mithalten können. Für Veranstaltungen
von Events und gesellschaftlichen

Aktionen und Konferenzen
können die Interessenten sowohl
auf Konferenzräume als auch
auf die ikonengleiche Empire Hall
zurückgreifen. Dieser hochästhetische Raum im Stile des Art déco,
dem kaum ein Saal hierzulande
gleichkommt, kann für Partys,
Konferenzen oder etwa auch
Hochzeiten in Anspruch genommen werden.
Federico Díaz „fest“ in
Tschechien
Der Name Federico Díaz mag
hierzulande nicht allzu bekannt
sein, sein Werk aber wird schon
jeder gesehen haben. Die Verwendung von poliertem Stahl
und anderen Materialien mit
der fast schon architektonischen
Genialität der Konstruktion
verschafften diesem tschechischargentinischen Künstler vor allem
im Ausland viel Ruhm. Bei seiner
Arbeit nutzt er neue Medien
und die Verknüpfung immaterieller Wahrnehmungen mit den
Emotionen des Menschen. Sein
Werk wird hier schon seit Jahren
ausgestellt, doch obwohl seine Arbeit schon anderswo in Tschechien bereits zu sehen war, ist das
Slovanský dům einer der wenigen
Ort, wo man sein bildhauerisches
Schaffen „Subtile“ das ganze Jahr
über bewundern kann. Eine moderne Ansicht auf ein Vogelnest
im Zentrum des Gartens bildet
ein ätherisches Schauspiel – ein
wirklich einzigartiges Erlebnis.
Im Garten ist auch noch ein
weiteres Werk von ihm zu sehen,
unauffällig zwar, aber dennoch in
unvergleichlicher Weise auf dem
Stamm eines Baumes platziert.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Slovanský dům, bekannt für seine
unverwechselbare Eleganz und
Reputation, festigte so seinen
Platz als multifunktionelles
Zentrum für Shopping, Spaß und
Freizeit in einem angenehmen
Ambiente an der frischen Luft.
slovanskydum.cz
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KATEŘINA ČERNÁ
ŠÉFREDAKTORKA
Společně s Labutí
Černou připravila N&N
na cestu do Berlína.

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 fotografií
uvnitř čísla.

danuše a jan
siering
Připravili článek
Cengiz/Adlon

Barbora Vojtová
redaktorka
Znalkyně ájurvédské
kuchyně, milovnice vína,
dobrého jídla a pohotová
redakční posila.

LUKÁŠ SILNÝ
ART DIRECTOR
Dává N&N tvář.

ZUZANA BÜRGEROVÁ
Kreativní posila týmu.

Jakub Vaněk
STUDIO
Spravují naše
sociální sítě a web.

N&N Praha – Berlin
magazín ze života
Prahy a Berlína
VYDÁVÁ:
Black Swan Media
Dům Černá labuť,
Na Poříčí 25, Praha 1
Foto na obálce:
Karin Zadrick
PŘEKLADY:
Tomáš Mach
JAZYKOVÉ KOREKTURY:
Miroslava Češková

MIKULÁŠ JOHAN ČERNÝ
Oblíbil si všechny
čokoládové chutě
v Moje cukrářství . . .

NÁKLAD: 12 000 kusů
Vychází: 3x ročně
TISK: Printo, spol. s r. o.
datum VYDÁNÍ:
21. srpna 2018
V elektronické podobě
jsou k přečtení na:
www.novinyanovinky.cz
FACEBOOK:
facebook.com/
NovinkyPrahaBerlin
INSTAGRAM:
novinkyprahaberlin

DISTRIBUČNÍ MÍSTA
Naše stojany

odběrná místa v Praze

Černá labuť
Praha 1, Na Poříčí 25, www.dumcernalabut.cz

Magistrát Hl. města Prahy

Florentinum
Praha 1, Na Florenci 2116/15, www.florentinum.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

KONTAKT, INZERCE
A BEZPLATNÉ PŘEDPLATNÉ:
mail@novinyanovinky.cz
Registrace: MK ČR E 22836
č. 8, podzim 2018, 21. 8.

LABUŤ ČERNÁ
Jako vždy držela
svá ochranná křídla
nad přípravou
N&N.

Space4you

Distribution Berlin
Tschechisches Zentrum, Tschechische Botschaft,
Wilhelmstrasse 44
Berliner Pressekonferenz, Reichstagufer 14

Obchodní prostory: Business centrum Panská, Palác Koruna,
Milennium Plaza, Burzovní palác, K – administrativní centrum
Velvyslanectví SRN, Vlašská 19, Praha 1
Lexxus Norton, Na Poříčí 2, Praha 1
Manifesto Market, stánek Došas a Ollies
Dům GoFreedom, Kolkovna 8
Festival Evolution
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
Restaurace: Benjamin, Café Buddha, Belcredi Bistro, Jáma,
Cantina, Modrá zahrada, Rugantino, U Zlatého lva, Výtopna,
Bredovský dvůr, U Staré pošty, Slavia, Café Louvre
Doprava: Hlavní nádraží (horní parking),
metro (Muzeum, Můstek, Karlovo náměstí, Náměstí Republiky)

Galerie: me collectors Room, Helmut Newton Stiftung,
Camera Work

Distribution Dresden

Hotels: Adlon, Schlosshotel Grunewald

Schloss Pillnitz

Privatpraxis: Haut- und Lasercentrum Berlin a Potsdam

ČERNÁ LABUŤ

NÁZEV 43

#novinkyprahaberlin
Sledujte pravidelné aktuality ze života v Praze a Berlíně na našich
sociálních sítích a webu novinyanovinky.cz
Další vydání N&N bude 20. listopadu 2018.

#novinkyprahaberlin
Neuigkeiten aus dem Leben in Prag und Berlin finden Sie
regelmäßig auf unseren sozialen Netzwerken und im Internet.
N&N kommt wieder am 20. November 2018.

Zorya.e u

photos by Karin zadrick

