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GURMÁNI NA CESTÁCH
„Pokaždé, když se vydám na cestu, říkám, že se vracím domů,“ prohlásila po svém vítězství 
Kay Cottee, která jako první žena nonstop a bez asistence na své jedenáctimetrové jachtě 
obeplula zeměkouli. Když proplula nejnebezpečnějším průlivem okolo mysu Horn, připravila si 
slavnostní oběd – kraba, majonézu, na lodi čerstvě upečený chleba. K tomu si připila vyhlášeným 
australským vínem Penfolds Grange. Byla gurmán na cestách? V této chvíli zcela jistě…

I my, kteří zrovna neplujeme kolem světa, můžeme být gurmány na cestách. Někdo jen 
v blízkosti svého domova, jiní na cestách plných kilometrů, které mají ještě před sebou. Ať 
jsme kdekoli, voňavé jídlo v nás vyvolává vzpomínky a může nás zasypat endorfiny, jako 
bychom byli zamilovaní. Jídlo spojuje – bez slov a bez předsudků, všude na světě.

Každá cesta je krásná, jedno kam a na jak dlouho, důležité je, že se z ní člověk může vždy 
nakonec vrátit domů.

GOURMETS AUF REISEN 
„Jedes Mal, wenn ich meine Reise antrete, sage ich mir, ich fahre zurück nach Hause „, berichtete 
nach ihrem Sieg Kay Cottee, die als erste Frau nonstop und ohne Assistenz den Globus auf ihrer 11 
Meter-Yacht umrundete. Als sie den gefährlichsten Abschnitt um Kap Horn passierte, bereitete sie 
sich ein festliches Mittagessen vor - Krabben, Mayonnaise, auf dem Schiff frisch gebackenes Brot 
und angestossen hat sie mit dem australischen Prestigewein Penfolds Grange. War sie ein Gourmet 
auf der Reise? Ja, in diesem Augenblicke sicher… 

Auch wir, die nicht gerade eine Weltreise machen, können Gourmets auf unserem eigenen Weg sein. 
Jemand im Umkreis von wenigen Kilometern, in dem er lebt und arbeitet, jemand hat hunderte, 
tausende von Kilometern hinter oder vor sich. Und dann, wenn wir uns über einen Teller mit 
duftendem Essen beugen, überschütten uns Endorphine, als wären wir verliebt. Essen verbindet - 
ohne Worte, ohne Vorurteile und überall auf der Welt. 

Jede Reise ist schön, egal wo und wie lange, aber nur, wenn man nach Hause zurückkehren kann. 
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„Moje tělo je můj chrám, 
           pečuji o něj s láskou.“

Produkty koupíte na Omorfia.cz

Omorfia je 100% přírodní kosmetika s holistickým konceptem.

Věříme v moc přírody, v lásku, v sílu pozitivního myšlení. 

Omorfia přinese do vašeho života každodenní naplňující 
rituály, při kterých je čas věnovat se jen sama sobě.

Receptury jsou sestavené tak, že se účinky jednotlivých složek navzájem podporují. 
Kompozice z ingrediencí tvoří luxusní přírodní kosmetiku, která bude laskavá k vaší 
pleti, dodá jí potřebnou výživu a posilující energii.

V našich produktech není místo pro syntetické látky, barviva ani škodlivé konzervanty. 
Věříme a máme vyzkoušené, že příroda je silná sama o sobě. 
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6  N&N – ART

Sochařský festival Sculpture Line od 6. června již popáté promění Prahu v živoucí galerii. His-
torie festivalu se začala psát teprve před pár lety, a přesto se jeho originální sochy a instalace 
stihly stát nedílnou součástí celé řady českých a moravských měst a sochařská linka s velkým 
úspěchem zamířila i do zahraničí. Potkali jsme se se zakladatelem Sculpture Line Ondřejem 
Škarkou a položili mu několik otázek.

Jak vznikl nápad uspořádat sochařský festival?
Prvotní impulz přišel od samotných umělců. Oslovili mě, zda bych nechtěl v Praze po vzoru 
jiných měst uspořádat sochařský festival. A mě ta myšlenka nadchla. Znal jsem podobné for-
máty ze zahraničí a tady mi něco podobného chybělo.  První rok jsme byli pouze v Praze a dnes 
vede sochařská linka Sculpture Line do tří států a čtrnácti měst…

Plánovali jste, že se Sculpture Line takto rozroste?
Zpočátku jsme neměli žádná velká očekávání. Věděli jsme, že uděláme jeden ročník a pak se 
ukáže, co dál. Ale netušili jsme, že to bude mít tak pozitivní hlasy. A to ze všech stran, nejen od 
veřejnosti, ale i od samotných umělců, vedení měst i partnerů. 

Co je hlavním cílem festivalu?
Jedním z našich cílů je přiblížit díla současných umělců široké veřejnosti. Vytrhnout umění z ga-
lerií a přinést ho za lidmi do ulic, doslova jim ho postavit do cesty. A na druhou stranu tím, že 
na veřejná prostranství umísťujeme umělecká díla, tak se snažíme prostor kultivovat a rozvíjet. 
Chceme dát známým místům úplně nový rozměr. Běžnému člověku může připadat, že umís-
tění soch je nahodilé, ale opak je pravdou. Spolupracujeme s urbanisty, architekty, kurátory, 
umělci. Na druhé straně pak stojí další lidé z měst a městských částí, kteří se tomu také inten-
zivně věnují. 

Co bude dál? 
Teď momentálně se snažím soustředit na letošní pátý ročník. Od začátku jsme ušli kus cesty, 
což potvrzuje i skutečnost, že jsme právě otevřeli sochařský park v Lucembursku. Úzce spolu-
pracujeme s prestižním německým projektem NordArt. Přijde mi to až neuvěřitelné. Do bu-
doucna chceme dále rozvíjet zahraniční část sochařské linky, budeme se také ještě více sou-
středit na kvalitu a na smysluplné propojení míst a děl.  

sculpture line
text: Lucie Čunderlíková

SCULPTURE LINE 2019
Sculpture Line pokračuje v tradici toho nejlepšího z minulých ročníků této me-
zinárodní a mezistátní přehlídky soch. Několik desítek instalací bude k vidění 
v řadě českých a moravských měst od Prahy a Plzně přes Pardubice až po Os-
travu či Olomouc. Veřejnost se může těšit na díla renomovaných českých i za-
hraničních sochařů, jako jsou například Michal Gabriel, Kurt Gebauer, Stefan 
Milkov, Lukáš Rais nebo Jaroslav Róna.

SCULPTURE LINE V ČÍSLECH
5 ročníků – 3 státy – 14 měst – 48 umělců – 137 instalací

Více na: sculptureline.cz

KO
M

ERČN
Í PREZEN

TACE



„Skulpturen beleben Städte, Orte hauchen Skulpturen Leben 
ein.“ In diesem Geiste findet wieder ein neuer Jahrgang des 
internationalen Skulpturenfestivals Sculpture Line statt. In 
diesem Jahr wird Prag bereits zum fünften Mal zu einer lebenden 
Galerie. Ab dem 6. Juni verwandeln Skulpturen renommierter 
tschechischer und ausländischer bildender Künstler die Straßen, 
Plätze und weitere öffentliche Räume der Stadt zu einer offenen 
Galerie. Die Geschichte des Festivals begann erst vor ein paar 
Jahren, und in dieser Zeit wurden die originellen Skulpturen 
und Installationen zu einem untrennbaren Bestandteil einer 
ganzen Reihe von tschechischen und mährischen Städten, und 
Sculpture Line begab sich mit großem Erfolg auch ins Ausland 
– zum Beispiel nach Deutschland und Luxemburg. Mehr unter: 
sculptureline.cz

FOCUS  7



8  N&N – TRADIČNÍ ZNAČKY

Skutečnost, že umění se stále více stává uchovatelem hodnoty, 
se v posledních letech odrazila na masivním nárůstu cen umě-
leckých děl na aukčních dražbách. Sběratelství uměleckých děl je 
dnes v kurzu, zvyšuje prestiž a těší se stále větší oblibě na celém 
světě. Mnichovská aukční síň Ketterer Kunst, která se zaměřuje na 
německé umění a cenné knihy, patří v Německu mezi nejznáměj-
ší svého druhu. Z malé galerie ve Stuttgartu, která byla otevřena 
v roce 1954, učinil o šedesát let později současný vlastník a auk-
cionář Robert Ketterer aukční síň, která patří mezi aukční domy 
s nejvyšším obratem na světě. 
Paní Dr. Simone Wiechers, vedoucí pobočky Ketterer Kunst v Ber-
líně, nám umožnila nahlédnout do fungování rodinného podniku. 

V jednom z dřívějších rozhovorů označil Robert Ketterer stra-
tegii aukční síně Ketterer za butikové aukce. Co to přesně  
znamená? 
Ketterer Kunst je menší, avšak velmi vybraná aukční síň. Oba auk-
cionáři, kteří jsou zároveň vlastníky, ručí za kvalitu svým jménem 
a udržují se zákazníky osobní kontakt. Jakožto světoví odborníci 
na německé umění jsme dosáhli mimo jiné několika světových ce-
nových rekordů za díla německých umělců. Například 3,5 milionu 
eur za obraz od Maxe Pechsteina. V roce 2018 jsme se posunuli 
na šestnácté místo mezi uměleckými aukčními domy s největším 
obratem na celém světě, a to i přesto, že nabízíme mnohem méně 
aukčních losů než jiné aukční domy. 

V posledních letech vzrostl počet movitých sběratelů umění 
z České republiky, kteří se také účastní mezinárodních umě-
leckých aukcí. Jsou mezi vašimi zákazníky zastoupeni také 
sběratelé z Česka? 
Za dobu, co působíme, se nám podařilo vytvořit solidní okruh 
kmenových zákazníků z České republiky. Čeští sběratelé se u nás 
zajímají nejen o mezinárodní umělecká díla, ale samozřejmě také 
o české umělce. Na našich aukcích jsme dražili mimo jiné umělec-
ká díla od Jiřího Koláře, Milana Mölzera a Jiřího Karse.

Nejúspěšnější umělecké aukce v Praze se obvykle konají na 
podzim. Kdy je podle vás ten správný čas na nabídnutí umě-
leckého díla do aukce?? 
Nejdůležitější aukce je samozřejmě vždy ta nejbližší. V případě 
nabídnutí uměleckého díla hledáme spolu s nabízejícím optimál-
ní způsob prodeje. O tom, zda lepší výsledek umožní interneto-
vá nebo sálová aukce, rozhoduje aukcionář spolu se zákazníkem 
s přihlédnutím k situaci na trhu s uměleckými díly a kvalitě nabí-
zeného díla. 

Jak se mohu zúčastnit aukce z Prahy?
Telefonicky nebo písemně, přičemž maximální částku je třeba sta-
novit předem. Souběžně běží naše aukce také na internetu. Na ob-
razovce si můžete prohlédnout obrázky naživo a zúčastnit se aukce. 

Budoucnost patří digitalizaci. Stanou se sálové aukce nadby-
tečnými? 
V zásadě platí, že každé umělecké dílo lze nabízet virtuálně. Vylu-
čovací kritéria platí pouze pro sálové aukce. Ty nejlepší aukční losy 
se nabízejí v sálech. Budoucnost trhu je však v internetových draž-
bách. Zejména pro mladší sběratele je on-line nákup uměleckých 
děl naprosto normální. Aukční síň Ketterer Kunst podporuje tvůr-
čí a inovativní přístupy. Jako první aukční síň jsme v únoru 2017 
v rámci internetové aukce na www.ketterer-internet-auktion.de 
vyvolali všechna díla bez ohledu na jejich kvalitu nebo jméno uměl-
ce s počáteční cenou pouhé 1 euro. Výsledky ukázaly, že kvalitní 
umění lze prodat za vysoké ceny i na internetu. Zájemci se mohou 
zúčastnit vždy do 15. dne daného měsíce.

Poslední otázka na závěr: kdy se u vás koná nejbližší umělec-
ká aukce? 
Velká aukce v první polovině roku se koná ve dnech 7.−8. června 
2019. Nejvýznamnější umělecká díla si mohou zájemci předem 
prohlédnout také v naší berlínské pobočce. Kromě toho si mohou 
zájemci objednat „své“ umělecké dílo do příslušné pobočky a pro-
hlédnout si ho naživo. Kromě aukcí pořádáme v berlínské pobočce 
Ketterer Kunst dvakrát až třikrát za rok mimořádné výstavy. Další 
v pořadí je výstava Horst Kuhnert − k 80. narozeninám, která bude 
zahájena 21. června 2019 v 19.00 hodin. Srdečně zvu i vaše čtenáře.  

Ketterer  
Kunst  

text: Marcela von Kayser
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INTERVIEW  9

Die Tatsache, dass Kunst immer mehr als Wertanlage zu sehen ist, hat 
in den letzten Jahren bei Auktionen zu massiven Preissteigerungen bei-
getragen. Kunst zu sammeln ist heute in, prestigesteigernd und global 
verbreitet.
In Deutschland zählt das Münchener Auktionshaus Ketterer Kunst mit 
dem Spezialgebiet „Deutsche Kunst und wertvolle Bücher“ zu den be-
kanntesten seiner Art. Was 1954 mit der Eröffnung einer kleinen Ga-
lerie in Stuttgart begann, führte der heutige Inhaber und Auktionator 
Robert Ketterer 60 Jahre später zu einem der umsatzstärksten Kunst-
auktionshäuser weltweit. 
Frau Dr. Simone Wiechers, die Leiterin der Repräsentanz Ketterer Kunst 
in Berlin, gibt uns einen kurzen Einblick in das Familienunternehmen.

MvK: Frau Wiechers, Robert Ketterer bezeichnete in einem frü-
heren Gespräch die Strategie als Boutique-Auktionshaus. Was ist 
damit gemeint? 
SW: Ketterer Kunst ist ein kleines, aber feines Auktionshaus. Die Inha-
ber, beide Auktionatoren, stehen mit ihren Namen für die Qualität ein 
und sind persönlich mit den Kunden im Kontakt. Als weltweiter Spezi-
alist für deutsche Kunst haben wir u. a. mehrere Preisweltrekorde für 
die Werke deutscher Künstler, z. B. 3,5 Millionen Euro für ein Bild von 
Max Pechstein, erzielen können. Und 2018 sind wir erstmals auf Platz 
16 der umsatzstärksten Kunstauktionshäuser weltweit vorgerückt, ob-
wohl wir deutlich weniger Lose als andere Auktionshäuser im Angebot 
haben. 

MvK: In den letzten Jahren ist die Anzahl der wohlhabenden 
Kunstsammler aus Tschechien, die auch bei den internationalen 
Kunstauktionen mitbieten, gestiegen. Sind in Ihrem Kundenkreis 
auch tschechische Sammler zu finden? 
SW: Über die Jahre haben wir auch einen guten tschechischen Kunden-
stamm gebildet, und die tschechischen Sammler interessieren bei uns 
neben den internationalen Kunstwerken natürlich auch tschechische 
Künstler. In unseren Auktionen haben wir u. a. Kunst von Jiří Kolář, 
Milan Mölzer und George (Jiří) Kars versteigert.

MvK: Die erfolgreichsten Kunstauktionen in Prag finden gewöhn-
lich im Herbst des Jahres statt. Wann ist Ihrer Meinung nach 

der richtige Zeitpunkt für die Einlieferung eines Kunstwerks  
zur Auktion? 
SW: Die nächste Auktion ist immer die wichtigste Auktion. Bei einer Ein-
lieferung sucht man mit dem Anbieter den optimalen Verkaufsweg. Ob 
eine Online-Auktion oder eine Saal-Auktion das bessere Ergebnis lie-
fert, entscheidet der Auktionator gemeinsam mit dem Kunden abhän-
gig vom Kunstmarkt und der Qualität des eingelieferten Kunstwerks. 

MvK: Wie biete ich aus Prag mit?
Telefonisch oder schriftlich mit einem vorab festgelegten Maximum. 
Parallel läuft unsere Auktion auch im Internet. Sie können die Bilder 
live auf dem Bildschirm sehen und mitbieten.

MvK: Die Zukunft ist digital. Werden Saal-Auktionen überflüssig?
SW: Grundsätzlich kann man jedes Kunstwerk virtuell anbieten. Aus-
schlusskriterien gelten nur für die Saal-Auktionen. Die Top-Lose werden 
im Saal angeboten. Die Zukunft des Marktes liegt aber bei den Online-
Versteigerungen. Insbesondere für die jüngeren Sammler ist der On-
linekauf bei einer Kunstauktion Normalität. Kreative Ansätze und In-
novationen zeichnen Ketterer Kunst aus. Als erstes Kunst-Auktionshaus 
haben wir im Februar 2017 unter www.ketterer-internet-auktion.de 
alle Werke ungeachtet ihrer Qualität oder der Reputation des Künstlers 
mit einem Startpreis von nur 1 Euro aufgerufen. Die Ergebnisse haben 
bewiesen: Gute Kunst lässt sich auch im Netz zu hohen Preisen verkau-
fen. Bis zum jeweils 15. eines Monats können Sie mitbieten.

MvK: Und nicht zuletzt: Wann finden die nächsten Kunstauktio-
nen bei Ihnen statt? 
SW: Die große Frühjahrauktion findet am 7. und 8. Juni 2019 statt. 
Die wichtigsten Kunstwerke sind u.a. auch in der Berliner Repräsen-
tanz Berlin vorab zu sehen. Außerdem können sich Interessierte „ihr“ 
Kunstwerk in die jeweilige Repräsentanz bestellen, um es live zu sehen.
Und zwei bis drei Mal im Jahr organisieren wir außerhalb der Auktio-
nen, in der Repräsentanz Ketterer Kunst in Berlin, Sonderausstellun-
gen. Die nächste Eröffnung – von „Horst Kuhnert – Zum 80. Geburts-
tag“ – ist am 21. Juni 2019 um 19 Uhr. Ich lade Ihre Leser herzlich ein. 

MvK:Frau Dr. Wiechers, ich danke Ihnen für das Gespräch.
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Galerie KODL je aukční, prodejní a výstav-
ní síň založená na více než stoleté rodinné 
sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup 
a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik 
českého výtvarného umění 19. a 20. století. 
Zajišťuje rovněž odborné konzultace, soud-
ně-znalecké posudky a expertizy, restauro-
vání či rámování obrazů. Navrhuje a také 
realizuje privátní instalace sbírek klientů 
v jejich soukromých či firemních objektech. 
Galerie si zakládá nejen na záruce prodá-
vaných uměleckých děl, ale také na maxi-
málně profesionálním přístupu. V čele špič-
kového týmu odborníků a historiků umění 

stojí současný vlastník, čtvrtý z rodinné 
generace, soudní znalec PhDr. Martin Kodl. 

Dvakrát ročně pořádá Galerie KODL vyhlá-
šené aukční dny, kterým předchází před- 
aukční výstava v sídle galerie. Již devátý rok 
je ve všech číslech nejúspěšnější aukční 
síní v České republice. Za posledních třicet 
let se v ní prodaly obrazy za takřka tři a půl 
miliardy korun.

Autorské rekordy se netýkají jen děl tvůr-
ců z 19. a 20. století, ale velice úspěšných 
prodejů dosahuje celá řada kvalitních sou-

časných výtvarníků, v jejichž tvorbě spat-
řují odborníci v galerii do budoucna velký 
potenciál a hodnotu. Jejich zastoupení na 
aukcích navazuje na Letní výtvarné salony, 
které pořádá Kodl Contemporary za účas-
ti všech tří potomků současného majitele. 
Ideou Letních salonů je představovat širší 
veřejnosti současné umění v mezinárod-
ním kontextu a ve více srozumitelném 
formátu skupinových výstav. Na nadchá-
zejícím Salonu se od 19. června do konce 
srpna představí umělci Jan Kaláb, Pasta 
Oner, Jan Pištěk, Lukáš Rittstein, Hubert 
Scheibl a Ivana Štenclová. 

text: Terezie Kaslová

Galerie KODl

František Kupka: Plochy příčné II. Josef Čapek: Dva muži Mikuláš Medek: Žíznivý anděl II
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Die Galerie KODL ist ein Auktions-, Verkaufs- 
und Ausstellungsraum, der auf einer mehr als 
einhundertjährigen Sammlertradition aufbaut. 
Sie orientiert sich auf den An- und Verkauf von 
Bildern, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken 
der tschechischen bildenden Kunst des 19. und 
20. Jahrhunderts. Sie bietet außerdem fachliche 
Beratung und Expertisen, Restaurierungsarbei-
ten und das Rahmen von Bildern. Sie entwirft 
private Installationen von Sammlungen ihrer 
Kunden in deren Privat- und Firmenräumen 
und setzt diese um. Die Galerie basiert nicht nur 
auf der Garantie für die verkauften Kunstwerke, 
sondern auch auf einem höchst professionellen 
Herangehen. An der Spitze des hervorragenden 
Teams von Fachleuten und Historikern steht der 
derzeitige Inhaber in vierter Generation, der Ge-
richtssachverständige PhDr. Martin Kodl. 

Zweimal pro Jahr veranstaltet die Galerie 
KODL bekannte Auktionstage, denen eine  

Ausstellung in der Galerie vorausgeht. Bereits 
das neunte Jahr in Folge ist die Galerie in allen 
Parametern das erfolgreichste Auktionshaus 
in der Tschechischen Republik. In den vergan-
genen dreißig Jahren wurden dort Bilder für 
fast dreieinhalb Milliarden Tschechische Kro-
nen verkauft.

Besonders rekordverdächtig verkauft wurden 
das Bild „Šero v  pralese“ (Dämmerung im Ur-
wald) der Malerin Toyen, das für 36 Millionen 
Kronen versteigert wurde, die Leinwand „Ateli-
ér“ (Das Atelier) von Josef Šíma für 28,8 Millio-
nen Kronen oder das Bild von Antonín Slavíček 
„Na lavičce“ (Auf der Bank), das für 18 Millionen 
Kronen verkauft wurde. Das zum überhaupt 
höchsten Preis versteigerte Bild eines tschechi-
schen lebenden Künstlers war das Werk von 
Theodor Pištěk „Racek letící do snu“ (In den 
Traum fliegende Möwe), das für 3,5 Millionen 
Kronen den Besitzer wechselte. 

Diese Rekorde betreffen nicht nur Werke von 
Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts, sehr 
erfolgreiche Verkäufe verzeichnet auch eine 
ganze Reihe von sehr guten zeitgenössischen 
Künstlern, in deren Schaffen die Fachleute in 
der Galerie für die Zukunft ein großes Poten-
zial und einen hohen Wert sehen. Sie knüpfen 
an die Sommerkunstsalons an, die Kodl Con-
temporary in Anwesenheit aller drei Kinder 
des heutigen Eigentümers veranstaltet. Die 
Idee, die dahintersteht, ist es, der breiteren 
Öffentlichkeit zeitgenössische Kunst im inter-
nationalen Kontext und im verständlicheren 
Format von Gruppenausstellungen näher-
zubringen. Beim bevorstehenden Salon wer-
den sich ab dem 19. Juni bis Ende August die 
Künstler Jan Kaláb, Pasta Oner, Jan Pištěk, 
Lukáš Rittstein, Hubert Scheibl und Ivana 
Štenclová vorstellen.

Jindřich Štyrský: Hold Picassovi
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12  N&N – DĚTSKÝ SVĚT

Jako matka čtyř úžasných dětí jsem se jednoho dne rozhodla, že 
si otevřu dokonalý obchůdek s dětským zbožím. Do té doby jsem 
pomáhala s rozjezdem několika obchodů v Berlíně − od papeterie 
přes obchody zaměřené na životní styl až po doplňky. Ale obchod 
s dětským zbožím se zdál být největší výzvou. 

V Berlíně mi totiž chyběl obchod s dětským zbožím, kde bych na 
jednom místě sehnala úplně všechno. Všechno, co jako matka 
potřebuji pro své dítě, aniž bych se přitom musela vzdát určitých 
nároků. Na nekonečné lítání po městě jsem nikdy neměla čas 
ani energii. A určitě jsem nebyla sama. Představovala jsem si 
obchůdek, kde by zaměstnané matky našly všechny důležité věci na 
jednom místě, předem vytipované zboží vybrané podle estetických 
a kvalitativních hledisek, aniž by přitom ztrácely čas a nervy. Jak ale 
dostat takové množství zboží na jedno místo, aniž bych si musela 
pronajmout obrovskou prodejní plochu (protože něco takového 
jsem nikdy nechtěla)? 

Postupem času jsem si našla svou vlastní cestu založenou na 
vysokých nárocích na kvalitu a zajímavý design a především ochotě 
donekonečna pátrat po správných produktech, za nimiž musím 
občas cestovat po celé Evropě. 

Priority, co přesně hledám, se samozřejmě vyvíjejí v průběhu času. 
Stále nechci slevit a dělat kompromisy v oblasti designu, stejně tak 
je pro mne důležitá kvalita zpracování a materiál. Vidím naléhavou 
potřebu, abychom nezatěžovali naši planetu více, než je nezbytně 
nutné. U oblečení dbám na férové výrobní podmínky. Pokud si 
mohu vybrat, preferuji oblečení s certifikátem Öko-Tex vyrobené 
z ekologických a trvale udržitelných kvalitních materiálů. Hračky by 
se měly obejít bez plastu. V každém případě však kladu důraz na 

účelnost a dlouhou životnost a vyhýbám se nekvalitním hračkám, 
které stejně příliš dlouho nevydrží a brzy se vyhodí. Jsem totiž 
přesvědčená o tom, že radost z kvalitních věcí trvá déle, člověk jich 
tudíž potřebuje méně a přispívá tak k šetrnému nakládání se zdroji. 

Po deseti letech patří můj obchod neodmyslitelně k Berlin-Mitte, 
stejně jako já. Před dvěma lety jsem kývla na nabídku nákupního 
centra Bikini Berlin a otevřela další obchod v této dynamické 
konceptové nákupní galerii. Ale to zatím stačí, stále mám děti, které 
mne tu a tam ještě potřebují… 

Pořád se stále ještě potýkám s on-line nabídkou zboží, která je ale 
v dnešní internetové době nezbytná. Přesycení trhu celou situaci 
ještě spíše komplikuje. Individuální poradenství zákazníkům 
je téměř nemožné, nemluvě o krabicích a balících, jejichž 
neustálé zasílání z jednoho místa na druhé je spojeno s velkými 
energetickými náklady. Než bych seděla před počítačem, jsem 
raději v obchodě. Chyběl by mi kontakt se zákazníky, úžasné 
rozhovory s nimi a pocit naplnění, když můj obchůdek opouští 
spokojený zákazník, kterému jsem dokázala dobře poradit. Velmi 
často jsou to právě aktivní matky, které za mnou přicházejí se 
stejnými pocity, jaké jsem mívala na začátku i já. Právě zákazníci 
jsou důvodem, proč to všechno dělám. 

GOLDFISH PRO DĚTI
text: Tomáš Sacher, foto: René Löffler
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Als Mutter von nunmehr vier wunderbaren Kindern habe ich mich eines 
Tages entschlossen, einen perfekten Laden für Kinder zu eröffnen. Bis 
dahin hatte ich einige Berliner Stores zum Leben erweckt, von Papeterie 
bis Lifestyle und Accessoires. Aber ein Kinderkaufhaus schien die größte 
Herausforderung zu sein.

Mir fehlte in Berlin ein Kinderladen, in dem ich alles kaufen könnte – al-
les, was ich als Mutter für mein Kind suche, und zwar ohne auf gewisse 
Ansprüche verzichten zu müssen. Für lange Suchfahrten durch die Stadt 
fehlten mir schon immer die Ressourcen. Und sicher nicht nur mir. Die 
vielbeschäftigten Mütter sollten zeit- und nervenschonend alle wichti-
gen Dinge an nur einem Ort finden, die Produkte bereits vorausgewählt, 
nach ästhetischen und qualitativen Gesichtspunkten. Aber wie kann 
man alles haben, ohne riesige Flächen zu nutzen (das wollte ich nie)? 

Der Weg hat sich gezeigt: Anspruch an Qualität, interessantes Design 
und vor allem die Bereitschaft zur ewigen Suche nach den richtigen 
Produkten. Dafür muss ich manchmal auch quer durch Europa reisen.

Die Prioritäten, was genau ich suche, entwickeln sich natürlich mit der 
Zeit. Beim Design bin ich immer noch nicht bereit, Kompromisse zu ma-
chen, die Verarbeitung und die Materialien sind mir genauso wichtig. 
Es ist mir ein dringendes Bedürfnis, unsere Erde nicht mehr als not-
wendig zu strapazieren. Bei der Bekleidung achte ich auf faire Produk-
tionsbedingungen, ich bevorzuge Oekotex-Zertifizierungen, ökologisch 

nachhaltige und hochwertige Materialien, wann immer ich die Wahl 
habe. Spielzeug sollte am besten ohne Plastik auskommen, auf jeden 
Fall achte ich auf die Sinnhaftig- und Langlebigkeit, um „Wegwerfarti-
kel“ von kurzer Lebensdauer zu vermeiden. Eins ist klar: Bei Qualitäts-
produkten währt die Freude daran länger, man benötigt weniger, und 
schon allein damit werden Ressourcen geschont.

Nach zehn Jahren gehört mein Laden zu Berlin-Mitte, genauso wie ich 
persönlich. Und vor zwei Jahren habe ich zum Angebot von Bikini Ber-
lin „Ja“ gesagt, einen zweiten Laden in dieser dynamischen Concept-
Shopping-Mall zu eröffnen. Aber mehr bitte im Moment nicht, ich habe 
immer noch Kinder, die mich auch ab und an brauchen.

Angekommen im Zeitalter des World Wide Web tue ich mich mit einem 
Onlineangebot für meine Kunden noch etwas schwer. Ein Überangebot 
macht es eher zu kompliziert, auf den Menschen zugeschnittene Bera-
tung ist fast unmöglich, ganz zu schweigen von Kisten und Verpackung, 
die unter hohem energetischem Aufwand hin- und hergeschickt wer-
den. Und ich selbst mag die Arbeit im Laden lieber, als vor dem Com-
puter zu sitzen. Denn dann fehlen mir der Kontakt zu den Kunden, die 
wunderbaren Gespräche und das Glücksgefühl, wenn ein zufriedener 
Kunde gut beraten das Geschäft verlässt. Sehr oft sind es aktive Müt-
ter, die mit ähnlichen Gefühlen zu mir kommen, wie ich sie am Anfang 
selber hatte. Die Kunden sind der eigentliche Grund, warum ich das 
alles mache.

GOLDFISH KINDERKAUFHAUS
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Od roku 2006 se zde setkávají osobnosti z politiky, manage-
mentu, umění a sportu k zajímavým diskusím a přednáškám. 
A jak je stále častěji slyšet, i k dobrému jídlu. „Proč jste zalo-
žila Prague Business Club?“ ptáme se Romany Šedé, prezi-
dentky klubu.

Zprostředkovávat a sdílet zážitky, přijímat a předávat myšlen-
ky, inspirovat a být inspirována, zajímat se, iniciovat, rozvíjet, 
vnímat, poznávat a neustále růst, vycházet vstříc potřebám 
druhých a zároveň si sama plnit sny… je to, oč se dlouhodobě 
snažím. Proto jsem založila Czech Business Club.

Vaše motto #spojujeme úspěšné na jedné straně hodně 
nabízí, na druhé ale zavazuje. Jaký servis očekává vaše 
členy?
Členové klubu jsou majitelé, partneři, ředitelé firem a rentié-
ři. Klademe si za cíl budovat a posilovat nadstandardní osob-
ní vazby v byznysu, předávat si zkušenosti, sledovat aktuální 
veřejné dění. Podporujeme konkrétní charitativní projekty. 
Členové mají možnost využívat zajímavé, často neveřejné in-
vestiční příležitosti jak v ČR, tak v zahraničí. V případě zájmu 
pro členy organizujeme osobní schůzky s jejich potenciálními 
klienty i mimo CBC.

Co děláte pro to, aby se o váš klub zajímali i mladí lidé?
Mladí lidé prezentují členům v CBC svoje startupy. V minu-
losti došlo touto cestou k nejednomu propojení a podpoře 
startupů klubovými členy. Mladí se také zajímají o zdravý 
životní styl a vaření. Jedním z našich nových projektů je Ku-
chařská party, kde vaříme se špičkovým českým šéfkucha-
řem Mirkem Kalinou a vína párujeme s top sommeliérem Ví-
tem Hepnarem. Je to zábavné, poučné a výborné pro všechy 
věkové kategorie.

Jak vysoký je u vás podíl žen?
Tady máme ještě rezervy… Existuje zde přímá úměra mezi 
procentem členek CBC a žen majitelek firem nebo žen na vy-
sokých postech v byznysu. Abych změnila tento poměr, pořá-
dám některé klubové akce výhradně pro ženy.

Jake máte vztahy k zahraničním klubům, například v Ber-
líně? Jste zainteresováni na spolupráci?
Této spolupráci jsme velmi otevřeni. Kromě našeho krásného 
výhledu z balkonu na Pařížskou ulici můžeme nabídnout dis-
kusi i témata, která mohou být zajímavá pro obě strany. A moc 
se na to těšíme!

Seit 2006 treffen sich hier Persönlichkeiten aus Politik, Management, Kunst 
und Sport zu interessanten Diskussionen und Vorträgen. Und, wie immer öf-
ter zu hören ist, auch zu gutem Essen. „Warum haben sie den Prague Busi-
ness Club gegründet?“, fragen wir Romana Šedá, Präsidentin des Clubs.

Erlebnisse vermitteln und teilen, Ideen annehmen und weitergeben, inspi-
rieren und inspiriert werden, sich interessieren, initiieren, weiterentwickeln, 
wahrnehmen, kennenlernen und ständig wachsen, den Bedürfnissen ande-
rer entgegenkommen und gleichzeitig die eigenen Träume verwirklichen... ist 
das, worum ich mich langfristig bemühe. Deshalb habe ich den Czech Busi-
ness Club gegründet.

Ihr Motto #wir bringen erfolgreiche zusammen verspricht einerseits 
viel, verpflichtet andererseits aber auch. Was für ein Service erwartet 
ihre Klienten?
Die Mitglieder des Clubs sind Inhaber, Partner oder Direktoren von Firmen 
und Rentiers. Unser Ziel besteht darin, über das Übliche hinausgehende per-
sönliche Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu festigen, Erfahrungen 
weiterzugeben und das aktuelle öffentliche Geschehen zu verfolgen. Wir un-
terstützen konkrete Wohltätigkeitsprojekte.
Die Mitglieder haben die Möglichkeit, interessante, oft nicht öffentliche Anla-
gemöglichkeiten sowohl in der Tschechischen Republik als auch im Ausland 
zu nutzen. Bei Interesse organisieren wir für Mitglieder persönliche Treffen 
mit ihren potenziellen Kunden auch außerhalb des CBC.

Was tun sie dafür, dass sich auch junge Leute für ihren Club interessieren?
Junge Menschen präsentieren den Mitgliedern im CBC ihre Startups. In der 
Vergangenheit kam auf diesem Wege mehrfach eine Verbindung zustande 
und wurden Startups durch Clubmitglieder unterstützt.
Junge Leute interessieren sich auch für gesunde Lebensweise und Kochen. Ei-
nes unserer neuen Projekte ist die „Kochparty“, wo wir mit dem tschechischen 
Spitzenkoch Mirek Kalina kochen und zusammen mit dem Top-Sommelier 
Vít Hepnar passende Weine auswählen. Das ist unterhaltsam, lehrreich und 
perfekt für alle Alterskategorien.

Wie hoch ist bei ihnen der frauenanteil?
Hier haben wir noch Reserven... Es besteht eine direkte Proportionalität zwi-
schen dem prozentuellen Anteil von CBC-Mitgliedern und weiblichen Firmen-
inhabern bzw. Frauen in hohen Geschäftspositionen. Um dieses Verhältnis zu 
ändern, veranstalte ich einige Club-Aktionen ausschließlich für Frauen.

Was für Beziehungen haben sie zu ausländischen Clubs, z.B. In Berlin? 
Sind sie an einer Zusammenarbeit interessiert?
Für diese Zusammenarbeit sind wir offen. Neben unserer wunderschönen Aus-
sicht vom Balkon auf die Pariser Straße können wir Diskussionen und Themen 
anbieten, die für beide Seiten interessant wären. Und darauf freuen wir uns sehr!

cZech business club
text: Danuše Siering
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Den Berlin Capital Club gibt es jetzt seit mehr als 18 Jahren. Mit über 1600 
Mitgliedern ist er einer der größten und erfolgreichsten Business Clubs in 
Deutschland. Erstaunlich, dass dabei 40 % aller Mitglieder Frauen sind. Wir 
finden das erstaunlich. Mit der Frage „wie ist ihnen ein so hoher anteil 
an frauen in der mitgliedschaft gelungen?“, haben wir das Interview mit 
Herrn Manfred Gugerel, dem Regional Manager des Berlin Capital Clubs, 
begonnen.

Nun ja, der Berlin Capital Club war noch nie als reiner Männerverein ge-
plant. Das Ziel ist, Geschäftsleute aus allen möglichen Branchen miteinan-
der zu verbinden, ganz gleich welchen Geschlechts. Wir sind sehr stolz auf 
diese Zahlen. Allerdings muss ich sagen, als ich die Führung vor einigen Jah-
ren übernahm, sah es noch ganz anders aus. Wir fingen damit an, „Women 
Only Events“ einzuführen, um junge Unternehmerinnen mit Geschäftsfrau-
en aus anderen Generationen zusammenzubringen. Dies kam sehr gut an. 
Mittlerweile haben wir diese Events 1-2 Mal im Monat, und die Teilnehmer-
zahlen steigen rasant. Wir hoffen, dass wir Ende nächsten Jahres vielleicht 
sogar die 50 % Marke erreichen.

Privatsphäre und Diskretion wird bei ihnen ganz gross geschrieben. 
Während zum Beispiel der China Club eher als Zufluchtsort gilt, steht 
bei ihnen das Geschäft im Vordergrund. Ihre Mitglieder sollen sich 
ganz ungestört über ihre unternehmerischen vorhaben austauschen 
können. Was ist nun aber der unterschied zwischen dem Berlin Capital 
Club und einem Nobelrestaurant in Berlin-Mitte?
Erst einmal muss man dazu sagen, dass unsere Küche nicht weit von einem 
Nobelrestaurant in Berlin-Mitte entfernt ist (lacht). Es tragen einige Faktoren 
zu diesem Unterschied bei. Um Mitglied bei uns zu werden, muss eine relativ 
hohe Aufnahmegebühr bezahlt werden. Zudem kommt noch ein jährlicher 
Beitrag von rund 1375 Euro hinzu. Jeder, der über 21 Jahre alt ist und von ei-
nem Mitglied empfohlen wurde, kann sich bei uns bewerben und wird dann 
von unserem Aufnahme-Komitee zu einem Interview eingeladen. Sobald 
man Mitglied ist, genießt man einige Vorteile. Wir kooperieren mit über 250 
Business Clubs weltweit, zu denen einem dann der Eintritt gewährt wird. Die 
Mitgliedschaft bietet natürlich auch einen Concierge-Service, welcher helfen 
kann, schneller an begehrte Tickets, zum Beispiel für die Deutsche Oper oder 
an die Logenplätze für ein Pferderennen in Hong Kong, heranzukommen.

Sie sagen, sie kooperieren mit anderen Business Clubs weltweit. Be-
steht auch eine Verbindung zu Tschechien? Hatten sie schon einmal 
Kontakt mit dem Prag Business Club?
Noch nicht – ich glaube dieses Interview führt uns zum ersten Mal auf einen 
gemeinsamen Weg. Ich bin ein totaler Fan der Stadt Prag und bei jedem 
meiner Besuche immer wieder aufs Neue von der Schönheit dieser Stadt 
begeistert. In näherer Zukunft würde ich mich über ein Treffen im Prag Busi-
ness Club oder bei uns im Hause freuen.

Berlin Capital Club existuje již více než osmnáct let. Se svými více 
než 1600 členy se jedná o jeden z největších a nejúspěšnějších 
business clubů v Německu. Pozoruhodné je, že 40 % všech 
členů tvoří ženy. Alespoň pro nás je to pozoruhodné. Rozhovor 
s Manfredem Gugerelem, působícím na pozici Regional Manager 
pro Berlin Capital Club, jsme tak zahájili otázkou: 

Jak se vám podařilo docílit tak vysokého podílu žen mezi členy?
Nikdy jsme neplánovali, že by Berlin Capital Club měl být výhradně 
mužskou záležitostí. Naším cílem je propojovat podnikatele ze 
všech možných odvětví bez ohledu na to, jakého jsou pohlaví. Na 
tato čísla jsme hrdí. Ale musím říci, že když jsem se před několika 
lety ujímal vedení, byla situace ještě zcela jiná. Proto jsme začali 
pořádat akce Women Only, kde jsme se snažili propojovat mladé 
byznysmenky s podnikatelkami všech generací. Výsledky byly 
velmi dobré. Tyto akce dnes pořádáme jednou až dvakrát měsíčně 
a počet účastníků výrazně narůstá. Doufáme, že ke konci příštího 
roku dosáhneme podílu 50 %.

Na soukromou sféru a diskrétnost je u vás kladen velký důraz. 
Zatímco například China Club je vnímán spíše jako útočiště, je 
u vás na prvním místě byznys. Cílem je, aby vaši členové měli 
možnost nerušeně probírat své podnikatelské záměry. Jaký 
je ale rozdíl mezi Berlin Capital Clubem a nóbl restaurací ve 
čtvrti Berlin Mitte?
Nejprve musím podotknout, že naše kuchyně se od nóbl restaurace 
v Berlin Mitte zas až tak neliší. (smích) Odlišností je ale několik. Aby 
se někdo mohl stát členem našeho klubu, musí zaplatit poměrně 
vysoký vstupní poplatek a každý rok přispívat částkou okolo 
1375 eur. Může se přihlásit každý, komu je více než jednadvacet 
let a byl doporučen jedním z našich členů, a náš přijímací výbor ho 
pak pozve na pohovor. Jakmile se stanete členem, máte některé 
výhody. Spolupracujeme s více než 250 Business Cluby po celém 
světě, k nimž mají členové přístup. Ke členství samozřejmě patří 
také služba concierge, která může členům pomoci snáze získat 
vyhledávané vstupenky, například do Deutsche Oper nebo do lóže 
na hongkongské dostihy.

Říkáte, že spolupracujete s dalšími Business Cluby po celém 
světě. Máte vazbu také na Českou republiku? Byli jste již 
v kontaktu s Prague Business Clubem?
Ještě ne – myslím si, že tento rozhovor nás poprvé svádí na 
společnou cestu. Jsem velký fanoušek Prahy a pokaždé, když 
ji navštívím, mě její krása znovu uchvátí. Byl bych velmi rád, 
kdybychom se v blízké budoucnosti setkali, ať už v Prague Business 
Clubu, nebo u nás.

berlin capital club
text: Danuše Siering, Tim Kerinnis
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17. června od 17 hod. v Černé labuti 
17.00–18.30  Ájurvédská večeře 

Gary Wright a host Jiří Štift, šéfkuchař restaurace Sia 

18.30–19.30  Ayahuasca – dobro či zlo 
Přednáška Václav Dejčmar 

19.30–21.30  Bufo Alvarius 
Promítání filmu a diskuse 

www.ayurvedicbreakfast.cz 

ÁJURVÉDSKÁ VEČEŘE S PŘEDNÁŠKOU
na téma

MUŽI, KTEŘÍ SE NEBOJÍ EXPERIMENTOVAT



JIŘÍ ŠTIFT

MUŽ, KTERý SE NEBOJÍ EXPERIMENTOVAT
Jiří Štift – muž, který se na tuzemské kulinární scéně zasadil o popularitu asijské 
kuchyně. Nejdříve ve vyhlášené restauraci Spices hotelu Mandarin Oriental, nyní jako 
klíčová tvář několikapatrového vzdušného podniku Sia – prostoru prostoupeného 
asijskou elegancí, vzrušující objevitelskou atmosférou a multidimenzionálním 
útokem exotiky. Muž, který pro Čechy poodkryl pojem „molekulární kuchyně“, muž, 
jenž se nebojí experimentovat.   
 
Co vás přitahovalo na molekulární kuchyni?
Chtěli jsme si vyzkoušet nové poznatky v gastronomii, nový směr, takže to byla 
taková krátkodobá výprava za poznáním. Nikoli cesta, po které bychom chtěli jít. 
Podle mého názoru šlo celosvětově o výkřik určitého kulinářského trendu. Na 
druhou stranu musím říct, že jsme díky tomu objevili řadu technik, které používáme 
dodnes. Nicméně období, kdy byste jedli pěny a gely na talíři, je už dávno pryč. 
Zůstalo z toho to, co je v kuchyni použitelné, a myslím si, že jsou daleko zajímavější 
trendy a směry, kterými se můžeme ubírat. 

Jak tedy funguje molekulární kuchyně? 
Není to asi úplně přesný název. Spíš by se tomu mělo říkat techno-emocionální 
gastronomie. Tento název jsme používali raději, protože pojem „molekulární“ v lidech 
nevzbuzoval úplně chuť k jídlu. Jde o využívání moderních přístupů přípravy jídel, 
kdy spolupracujete s vědci, kteří říkají, jak se mění skupenství různě kombinovaných 
surovin. Pro mě to byla nesmírně obohacující zkušenost. Dozvěděl jsem se mnohem 
víc o ingrediencích a jejich chování. Například když se vaří vajíčko při 63–64 °C, tak se 
docílí naprosto perfektního pošírovaného vejce, a další zajímavosti. 

Osm let jste působil v restauraci hotelu Mandarin Oriental – jaké to bylo?
Nastoupil jsem do období, kdy se na jídelním lístku odehrával nekoordinovaný mix 
asijské a evropské kuchyně, navíc se snahou o moderní českou gastronomii. Byla 
to směs směrů, hosté byli zmatení a neměli o to příliš zájem. Po nějaké době jsme 
si však prosadili rekonstrukci restaurace včetně nového konceptu zaměřeného na 
čistě asijskou kuchyni. Vznikla tedy restaurace Spices, která měla svůj jasný směr. 
To nám zafungovalo. Najednou začali otevírat dveře i lidé zvenku, ne jenom hoteloví 
hosté. 

Co vás fascinuje na asijské kuchyni?
Pestrost, škála chutí a textur. Je to pro mě nejzábavnější kuchyně a také ji nejčastěji 
jím. Nejraději mám ovšem kuchyni jihovýchodní Asie. Je nesmírně zdravá a plná 
v tom smyslu, že na jednom talíři se vám nabízejí všechny chutě, barvy, ingredience 
rozmanitého skupenství a tvarů, které různě křupou. Navíc jsou to jídla plná zeleniny 
a koření. Po takovém jídle se člověk cítí dobře, neuzemní jej to na půl dne. 
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text: Barbora Vojtová  foto: Tomáš Železný
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EIN MANN OHNE FURcHt  
vOR ExpERIMENtEN
Jiří Štift – das ist ein Mann, der sich in der tschechischen kulina-
rischen Welt um die Popularität der asiatischen Küche verdient 
gemacht hat. Zuerst in dem bekannten Restaurant Spices, das 
zum Hotel Mandarin Oriental gehört, und nun als Gesicht 
des mehretagigen luftigen Etablissements Sia – eines Raums, 
der von asiatischer Eleganz, einer aufregenden Entdeckerat-
mosphäre und einem multidimensionalen Angriff von Exo-
tik durchdrungen wird. Ein Mann, der für die Tschechen den 
Begriff „molekulare Küche“ erschlossen hat, ein Mann ohne 
Furcht vor Experimenten und ein Mann, dessen letzte „Spei-
se“ im Leben eine Flasche Champagner wäre. Jiří Štift ist das 
Gesicht der Kochkunst im Rahmen der Veranstaltung Ayurve-
dic Breakfast am 17. Juni im Schwarzen Schwan (Černá labuť)  
in Prag. 

Jak je obtížné v Česku sehnat dobré asijské suroviny?
Máme své dodavatele, kteří jsou schopni nám je dovézt ve skvělé 
kvalitě. Samozřejmě cena je zcela jiná než v Asii. 

Co zapříčinilo vznik nového podniku Sia? 
Majitelé získali ve Šporkovském paláci prostor, měli plán otevřít 
asijskou restauraci, oslovili mě a domluvili jsme se na spolupráci. 

Myslíte si, že jsou Češi již unaveni českou kuchyní?
Neřekl bych, spíš jde o to, že uvařit českou kuchyni není 
jednoduché. Vždy je ale podstatné, jak se k tomu postaví 
kuchař. Česká kuchyně vůbec nemusí být těžká co do zátěže pro 
organismus. Lze v ní používat spoustu zeleniny. Jaký je kalorický 
rozdíl mezi těstovinami, gnocchi a chlupatým knedlíkem? Ve 
skutečnosti je to velmi podobné. Záleží na proporcích. Myslím si, 
že například v polévkách či dezertech nás Čechy nikdo neporazí. Po 
revoluci se roztrhl pytel s italskými restauracemi, v Praze možná 
dostanete lepší pizzu než někde v Itálii, ale už je toho příliš. Češi 
rádi experimentují a chtějí jít dál. Právě asijská kuchyně je pro ně 
atraktivním směrem. Je zábavná a nabízí nepřebernou škálu jídel. 

Kde čerpáte inspiraci?
Je to kombinace všeho možného. Nicméně pro každého kuchaře 
je klíčové cestování. Nikdy to podle kuchařky neuvaříte tak, jako 
když s danou kuchyní máte osobní zkušenost. Také záleží na tom, 
s jakými děláte lidmi. V Sia máme polovinu zaměstnanců cizinců 
a každý z nich si přinesl vlastní zkušenost, vzájemně se inspirují. 
Já navíc čerpám ze svých sedmadvaceti let zkušeností, už jsem si 
toho vyzkoušel tolik, že už si troufnu říct, že vím, co funguje, co ne 
a co jak bude chutnat. 

Do jaké kuchyně byste se pustil, kdybyste nevařil tu asijskou?
Myslím si, že jsem dost flexibilní, ale nejvíce zkušeností mám se 
středoevropskou kuchyní, takže bych se vydal tímto směrem. 
Moc mě baví recepty od Magdaleny Dobromily Rettigové. Myslím 
si, že se v dnešní době může každý naučit vařit téměř jakoukoli 
kuchyni, přičemž úroveň kvality vždy záleží na tom, jak moc chce 
jít do hloubky. 

Co vám přinesla mezinárodní soutěž Master Chef, kde jste byl 
třikrát porotcem?
Peníze, to je asi to hlavní, protože jinak to není zrovna moje 
cesta. Je to samozřejmě hezká reality show, ale vliv na kulinární 
zdatnost společnosti to nemá. Neříkám, že všechny televizní show 
jsou špatné. Záleží vždy na tom, kdo je hlavním představitelem 
a jak vysoký je rozpočet. Když v ní bude Gordon Ramsay, Zdeněk 
Pohlreich či Kamu, kteří pořad sami utáhnou, pak to má smysl 
a společnost to může obohatit. 

Co by bylo posledním jídlem vašeho života?
Lahev šampaňského.

ÁJURVÉDSKÁ VEČEŘE 
S PŘEDNÁŠKOU na téma 
MUŽI, KTEŘÍ SE NEBOJÍ 

EXPERIMENTOVAT
17. června od 17 hod. v Černé labuti 

17.00–18.30  Ájurvédská večeře  
Gary Wright a host Jiří Štift, šéfkuchař restaurace Sia 

18.30–19.30  Ayahuasca – dobro či zlo  
Přednáška Václav Dejčmar 

19.30–21.30  Bufo Alvarius  
Promítání filmu a diskuse 

www.ayurvedicbreakfast.cz 

Jiří Štift a Gary Wright připraví na Ájurvédské večeři 17. 6. 
několikachodové menu.
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Zuzana Borutová pracovala sedmnáct let ve 
firmě svého manžela na výrobu sedadel do 
vlaků a zdravotnického zařízení. Před osmi 
lety otevřela obchodní firmu v Mnichově 
a v roce 2013 si v Beskydech vybudovala 
svůj sen – relaxační centrum Bodiz spa. Sta-
rou budovu školy přestavěla na oázu klidu, 
kde mimo jiné využívá ájurvédskou kosme-
tiku Lakshmi, na kterou má pro Česko a Slo-
vensko výhradní zastoupení. 

Jaká je klíčová myšlenka Bodiz spa? 
Původně bylo Bodiz spa navrženo jako Day 
Spa. Nyní připravujeme nový koncept za-
měřený více na zdravý životní styl ve spolu-
práci s odborníky z různých koutů republi-
ky. Chystáme novou nabídku ájurvédských 
masáží a řadu seminářů – mimo jiné na 
téma ájurvéda.

Jaké hlavní služby relaxační centrum  
nabízí? 
Zdravotnické zařízení Čeladná provozu-
je v Bodiz fyzioterapie a rehabilitace, dále  
nabízíme privátní spa, kosmetické ošetření 
s ájurvédskou kosmetikou Lakshmi a kavárnu. 

Firmy si mohou pronajmout meeting room, 
a spojit tak práci s příjemnou relaxací. 

Co vás přivedlo k ájurvédě?
Zdravotní problémy a můj oblíbený indický 
masér z Resortu Valachy. Klasická medi-
cína léčí spíše potíže než osobu, která jimi 
trpí. Ájurvéda se soustředí na jedinečnost  
každého pacienta, bere do úvahy stav mysli 
i fyzické zdraví. Diagnóza, léčba či prevence 
jsou založeny na konstituci jedince. Cílem 
ájurvédy je nemocem předcházet prací 
s příslušnou tělesnou konstitucí jedince. 

V čem je italská ájurvédská kosmetika 
Lakshmi výjimečná?
Jedná se o zcela jedinečnou kosmetickou 
řadu, která spojuje moudrost ájurvédy a na-
turopatie s nejnovějšími poznatky z oblasti 
kosmetiky, s ekologickými přírodními pro-
dukty a s esenciálními oleji. Firma Lakshmi 
se nezabývá pouze problémy na povrchu, 
ale nabízí ošetření, produkty, metody pro 
vyvážení dóš. Společnost úzce spolupracuje 
s odborníky z indické Kéraly, kde také pro-
vozuje Ayurveda Retreat Resort.

Blíží se léto a cestování. Spolupracujete 
s nějakými resorty a hotely, ve kterých 
si díky tomu lze kosmetiku Lakshmi 
užít?
Určitě ráda doporučuji Resort Valachy, kde 
můžete relaxovat ve dvou wellness cent-
rech s termálními bazény a saunovým svě-
tem, zažijete unikátní saunové rituály nebo 
exotické masáže, ochutnáte krajovou gas-
tronomii v moderním pojetí či si zahrajete 
na golfovém hřišti. Samozřejmě nechybí 
obličejové a tělové rituály právě s kosmetic-
kou značkou Lakshmi.

Za ReLaxacÍ DO BeSkyD
text: Barbora Vojtová

Zuzana Borutová arbeitete siebzehn Jahre in 
der Firma ihres Mannes, die Sitze für Züge 
und medizinische Einrichtungen herstellte. Vor 
acht Jahren eröffnete sie eine Firma in Mün-
chen und erfüllte sich 2013 in den Beskiden 
ihren Trau - das Erholungszentrum Bodiz spa. 

Das alte Schulgebäude wurde von ihr zu einer 
Oase der Ruhe umgebaut, wo unter anderem 
die ayurvedische Kosmetik Lakshmi zum Ein-
satz kommt, für sie sie für Tschechien und die 
Slowakei die Alleinvertretung besitzt. 

ERHOLUNG IN DEN BESKIDEN
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„S námi cesta chutná“ je motto společnosti JLV, tedy jídelních 
a lůžkových vozů, které letos slaví kulaté výročí. Již šedesát let 
zajišťují stravovací služby v dálkových vlacích Českých drah. 
Historicky byly jídelní vozy vždy součástí cestování, s tím rozdílem, 
že dříve byla doba pobytu v jídelním voze stanovena na 45 minut. 
Dokonce se vybíraly pokuty, pokud tuto dobu cestující přesáhl. 

Od roku 1974 působí ve společnosti JLV také současný generální 
ředitel Bohumír Bárta. „Když jsem začínal, patřily k nejoblíbenějším 
pokrmům hemenex, guláš, srbské žebírko a roštěná s vejcem,“ 
uvádí. Vůbec první restaurační vůz vyjel v roce 1879, přičemž sporák 
na uhlí byl umístěn ve venkovní části vozu. Vařilo se z čerstvých 
surovin, protože neexistovalo žádné chlazení. „Dnes se všechno 
samozřejmě posunulo a my využíváme moderní technologie, jako 
například konvektomaty. Pravidelní hosté říkají, že naše svíčková 
patří k těm nejlepším, které ochutnali,“ uvádí Bárta. 

„Snažíme se vyhovět současným trendům, takže pravidelně 
zpestřujeme naši nabídku. Například loni se stal hitem černý 
kořen. Menu měníme dle sezony, tedy 4x ročně, přičemž navíc 
máme stanovené nějaké téma. Loni to bylo sto let výročí založení 
samostatné Československé republiky, takže jsme zařadili 
například šišky s mákem, které si oblíbil náš první prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk. Rozhodli jsme se tvořit takzvanou zážitkovou 
gastronomii,“ dodává generální ředitel. 

Společnost JLV dlouhodobě připravuje menu ve spolupráci 
s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky. Pod koordinací 
prezidenta asociace Miroslava Kubce jsou letos zapojováni také 
mladí kuchaři a cukráři z Juniorského národního týmu. Pravidelnou 
součástí nabídky jsou tedy také některé z jejich soutěžních receptů. 
V první letošní sezonní nabídce si mohli zákazníci pochutnat 
například na telecím bourguignonu s opečenými škubánky. 

V soupravách SC Pendolino si cestující může jídlo objednat 
prostřednictvím mobilní aplikace. V takové situaci se ovšem vytrácí 
onen společenský rozměr, který cestovní stravování vždy mělo. 

Výhodou současné gastronomie na kolejích je fakt, že si vybere 
skutečně každý, i vegetariáni či lidé s intolerancí. „Nedávno jsme 
zařadili například tapas, aby měli cestující něco k zakousnutí, 
když mají chuť na něco malého. Máme v nabídce samozřejmě 
i bezlepková jídla a čím dál tím víc zařazujeme ovoce a zeleninu,“ 
popisuje Bárta. 

Oslavy šedesáti let JLV na kolejích zaznamenají také cestující 
a všichni, kdo se o toto téma zajímají. Společnost JLV připravila 
výroční knihu, která celou historii jídelních a lůžkových vozů na 
tuzemských kolejích monitoruje. Více na: jidelnivozy.cz

JLv: MIt UNS ScHMEcKt DIE REISE 
„Mit uns schmeckt die Reise“ ist das Motto der Firma JLV, also Speise- 
und Liegewagen, die in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiert. Bereits 
60 Jahre erbringt sie Verpflegungsdienstleistungen in den Fernzügen 
der Tschechischen Bahnen. In ihrem Angebot findet jeder etwas, es 
gibt auch vegetarische und glutenfreie Speisen. Die Firma orientiert 
sich auf saisonale Produkte und arbeitet mit jungen, hoffnungsvollen 
Köchen zusammen. Die 60-Jahr-Feier werden alle erleben können, 
sowohl die Reisenden als auch alle, die sich für dieses Thema 
interessieren. Die JLV hat ein Jubiläumsbuch herausgegeben, die die 
gesamte Geschichte der Speise- und Liegewagen auf tschechischen 
Gleisen dokumentiert. Mehr dazu unter: jidelnivozy.cz

s námi cesta chutná 
text: Barbora Vojtová  foto: archiv JLV
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Miluji cesty, miluji návraty. Na místa, kde to mám ráda... a hlavně domů.

Karin Zadrick

Ich liebe Reisen, ich liebe das wieder Heimkommen. An Orte, die ich gerne habe… und vor Allem nach Hause.
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Kuba
GuRmánI veTeRánů

Karin Zadrick
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Vždy jsem toužila vypravit se na Kubu  dřív, než se navždy vytratí autentičnost 
této komunistické země, která na vás stále dýchá svou zvláštní atmosférou 
a nostalgií. 

Mé první a nejsilnější dojmy? Celou Kubu brázdí nádherné zrenovované 
americké bouráky z padesátých let. Něco, co ke Kubě neodmyslitelně patří. 
Je to jediná země, kde nenajdete autobazary ani vrakoviště. Havana působí 
na první pohled jako podivuhodný automobilový skanzen. Potkat tu můžete 
neuvěřitelné kousky. Na venkově to budou spíš poničená a oprýskaná auta, 
ve městech často narazíte na nádherně zachovalé a naleštěné koráby, 
pečlivě zrenovované modely fordů, chevroletů, cadillaků, pontiaků i dávno 
neexistujících značek jako Studebaker, Nash, Rambler, Edsel, Packard či 
DeSoto. Ne nadarmo se o Kubáncích říká, že jsou nejlepšími automechaniky 
na světě. Nic jiného jim ani totiž nezbývá. V roce 1962 zavedly Spojené státy 
proti Kubě absolutní embargo. Neexistují zde žádné oficiální servisy a ani zde 
nejsou k dispozici náhradní díly, a kubánští automechanici tak pracují se vším 
možným, včetně využívání součástek z náklaďáků nebo ze starých sovětských 
aut, která se na Kubu dovážela v 70. a 80. letech.

Mít zde auto je luxus. Pořídit si ho je pro obyčejné lidi nedostupné a kubánský 
systém ani neumožňuje si na auto vydělat. 

Stará americká auta na Kubě tedy hned tak nevymizí. Ještě určitě pár let je 
budou moci turisté jako já obdivovat a majitelé opečovávat s vypětím všech sil 
a hýčkat jako svého „živitele“ rodiny.
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Ich wollte schon immer nach Kuba reisen, bevor die Authentizität dieses kommunistischen 
Landes dahinschwindet, das immer noch seine eigene Atmosphäre und Nostalgie verströmt. 

Meine ersten und stärksten Eindrücke? Durch ganz Kuba fahren wunderschöne renovierte 
amerikanische Schlitten aus den fünfziger Jahren. Etwas, das aus Kuba nicht wegzudenken 
ist. Es ist das einzige Land, wo Sie keine Autobasare oder Schrottplätze finden. Havanna wirkt 
auf den ersten Blick wie ein bemerkenswertes Freilichtmuseum für Autos. Hier können Sie un-
glaublichen Stücken begegnen. Auf dem Land sehen Sie eher kaputte, abgeblätterte Autos, in 
den Städten wiederum oft wunderschön erhaltene und blitzende Wagen, sorgfältig renovierte 
Modelle von Fords, Chevrolets, Cadillacs, Pontiacs und längst nicht mehr existierender Marken 
wie Studebaker, Nash, Rambler, Edsel, Packard oder DeSoto. Nicht umsonst sagt man von den 
Kubanern, sie seien die besten Automechaniker der Welt. Es bleibt ihnen nämlich auch nichts 
anderes übrig. Im Jahre 1962 verhängten die Vereinigten Staaten über Kuba ein absolutes 
Embargo. Es gibt hier keine offiziellen Werkstätten, auch gibt es keine Ersatzteile, und die ku-
banischen Automechaniker arbeiten hier it allem Möglichen, dazu gehört die Verwendung von 
Ersatzteilen aus Lastkraftwagen oder alten sowjetischen Wagen, die in den 70-er und 80-er 
Jahren nach Kuba importiert wurden.

Hier ein Auto zu besitzen ist Luxus. Für normale Bürger ist es kaum machbar eines zu kaufen, 
und das kubanische System erlaubt es auch nicht, sich ein Auto durch Arbeit zu verdienen. 

Die alten amerikanischen Autos werden nicht so schnell von Kuba verschwinden. Touristen 
wie ich werden sie sicher noch einige Jahre bewundern, und die Eigentümer werden sie unter 
Aufbietung all ihrer Kräfte umsorgen und sie als „Ernährer“ ihrer Familie verhätscheln.

KUBA 
GOURMEt-vEtERANEN



Vzdálený všedním dnům a přitom tak blízko všech krás života 
– pětihvězdičkový hotel s alpským šarmem, a přesto rodinnou 
atmosférou Schlosshotel Fiss v Tyrolsku. Zcela jedinečné mís-
to stvořené k načerpání nových sil v nádherné alpské přírodě, 
1436 metrů nad mořem.

Pohádkově krásný je už samotný příjezd do idylické horské ves-
ničky na slunečné terase Serfaus-Fiss-Ladis – prvotřídním místě 
pro rodinnou dovolenou v Alpách. Slunce zde svítí častěji a déle 
než jinde, možnosti, které vám tento kousek země nabízí v kaž-
dém ročním období, se vám budou zdát nevyčerpatelné! S okolní-
mi krásami koresponduje i harmonie a nádhera interiéru hotelu 
Fiss. Každý ze 135 pokojů a suit vás okouzlí ušlechtilým dřevem, 
nejjemnější kůží a veskrze stylovým vybavením. Vše je pečlivě vy-
bráno s jemným vkusem a nese rukopis rodiny majitelů hotelu. 
Některé z pokojů nesou dokonce jména drahých kamenů. Lázeň-
ský areál na ploše 5000 m² spa s vodním světem Aqua Monte, 
dětským vodním světem Splash a zámeckými lázněmi Schloss-
-Spa poskytnou skvělý odpočinek po pro velké i malé. Hosté jsou 
rozmazlování i kulinářskými zážitky: od bohatého snídaňového 
bufetu Slow-food přes odpolední čaj až po finále večer, kdy při-
chází na řadu pětichodové menu. „Slow Food“ je v tomto rodin-
ném hotelu něčím zcela přirozeným. Alpskou kuchyni tu mistři 
svého oboru interpretují moderně a mezinárodně. Na vinném 
lístku najdete 500 druhů vín od renomovaných rakouských vina-
řů, nechybějí však ani vzácné mezinárodní rarity.  

hOtel Fiss
Weit weg vom Alltag und ganz nah dran an den schönen 
Dingen des Lebens. Alpiner Charme, familiäres Flair. Das 
Schlosshotel Fiss in Tirol – ein ganz besonderer Ort zum Ab-
tauchen & Auftanken in einer einzigartigen Umgebung, 1.436 
Meter über dem Meer. 

Märchenhaft schön ist die Anreise auf das Sonnenplateau 
Serfaus-Fiss-Ladis – eine der familienfreundlichsten Urlaubs-
destinationen der Alpen. Nirgendwo sonst in Österreich 
scheint die Sonne öfter und länger. Und nirgendwo sonst 
scheinen die Möglichkeiten unbegrenzter – zu allen Jahres-
zeiten! Mit der wunderschönen Naturumgebung korrespon-
diert auch das stilvolle Ambiente des Schlosshotel Fiss. Die 
135 Zimmer und Suiten bezaubern sie mit edlen Hölzern, 
feinstem Leder und geschmackvoller Einrichtung. Kein Wun-
der, dass einige Zimmer nach Edelsteinen benannt sind. Der 
5.000 m² Spa-Bereich mit der Wasserwelt AquaMonte, Kids-
Wasserwelt Splash, Family- sowie Schloss-Spa bietet ausge-
zeichnete Entspannung für Groß und Klein. Kulinarischer 
Genuss wird zelebriert: vom Slow-Food-Frühstücksbüffet, 
über Nachmittagsjause bis zum 5-Gang-Abendmenü. „Slow 
Food“ ist in diesem Familienbetrieb gelebte Philosophie. Al-
pine Küche wird hier modern und international interpretiert. 
Edle Tropfen mit 500 Positionen hält übrigens die Weinkarte 
bereit und überzeugt mit namhaften Österreichern ebenso 
wie mit kostbaren internationalen Raritäten. 

Schlosshotel Fiss*****
Familie Domenig
www. schlosshotel-fiss.comSOUTĚŽ

Vyhrajte v luxusním zámeckém hotelu Fiss  
třídenní pobyt s polopenzí pro dvě osoby. 

Soutěžte na: novinyanovinky.cz/clanky/soutez/Fiss
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LÉTO SNŮ VE MCELÍCH
CHILL OUT SUMMER ČERVEN – SRPEN 2019

Zámecký hotel Chateau Mcely pro všechny své hosty na období 
června až srpna připravil program a balíčky nabité relaxací, zába-
vou, masážemi, hudbou a kulinárními zážitky. Užijte si léto snů 
v objetí zámeckého parku, meditační zahrady a Svatojiřského 
lesa. Čeká na vás Chill out summer 2019! V rámci něj se můžete 
těšit na:
Kosmickou energii lásky, harmonie a letní pohody uprostřed pří-
rody! · Odpolední povalování v parku s povznášející hudbou · DJ 
Lumiere · Koktejly · Letní kina ve večerním parku · Jägermeister 
koktejly · Champagne Time · Masáže pod širým nebem · Koupání 
v jezírku a opalování na mcelské pláži · Meditace · Ranní strečink 
v meditační zahradě a běh v okolním lese · Zmrzliny · Kola · Nové 
letní à la carte menu šéfkuchaře Honzy Štěrby a další!
 
Vyberte si z horkých mcelských tipů:
CHAMPAGNE TIME U JEZÍRKA  31. května – 2. června
DEN OTCŮ  16. června
CHILL OUT EVENING & Jägemeister  26. července
CHILL OUT EVENING & DJ LUMIERE  16. srpna
LETNÍ KINA  1. 6., 15. 6., 22. 6., 14. 7., 4. 8., 24. 8.

Více info: chateaumcely.cz/chill-out-summer

cHaTeau mceLy
EIN tRAUMSOMMER IN McELY
CHILL OUT SUMMER JUNI – AUGUST 2019
 
Das Schlosshotel Chateau Mcely hat für alle seine Gäste für die Zeit von 
Juni bis August ein Programm und Pakete voller Erholung, Amüsement, 
Massagen, Musik und Erlebnisgastronomie vorbereitet. Genießen Sie den 
Sommer umgeben vom Schlosspark, einem Meditationsgarten und dem 
St.-Georgs-Wald. Es erwartet Sie der Chill out summer 2019! Sie können 
sich freuen auf:
Kosmische Energie von Liebe, Harmonie und Sommerfeeling in der Natur! 
· Nachmittagsrelax im Park mit wunderschöner Musik · DJ Lumiere · Cock-
tails · Sommerkino im abendlichen Park · Jägermeister-Cocktails · Cham-
pagne Time · Massagen unter freiem Himmel · Baden im See und Sonnen-
baden am Strand von Mcely · Meditationen · Morgendliches Stretching im 
Mediationsgarten und Jogging im nahegelegenen Wald · Eis · Cola · Neues 
Sommer-à-la-carte-Menü von Chefkoch Jan Štěrba u. a.!
 
Treffen Sie Ihre Auswahl aus den heißen Tipps von Mcely:
CHAMPAGNE TIME AM SEE  31. Mai – 2. Juni
VATERTAG  16. Juni
CHILL OUT EVENING & Jägermeister  26. Juli
CHILL OUT EVENING & DJ LUMIERE  16. August
SOMMERKINO  1. Juni · 15. Juni · 22. Juni · 14. Juli · 4. August · 24. August

Mehr Informationen unter: chateaumcely.cz/chill-out-summer

Chateau Mcely*****
Mcely 61
www.chateaumcely.czSOUTĚŽ

Vyhrajte v luxusním zámeckém hotelu Chateau Mcely  
třídenní pobyt s polopenzí pro dvě osoby. 

Soutěžte na: novinyanovinky.cz/clanky/soutez/Mcely
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Obzory stavitelství
Co se děje

Was ist los

Aussichten des Bauwesens

KO
M

ERČN
Í PREZEN

TACE



 Poprvé v novodobé historii 

České republiky. Zúčastněte 

se ojedinělé inventury českého 

stavitelství a architektury 

od roku 1993 do současnosti. 

Staňte se součástí příběhu nově 

psané historie oboru. 

Organizátor:

BRU&KILS

text: Petra Miškejová

S Petrou Miškejovou o tom, jaká je aktuální 
situace projektu Stavba čtvrtstoletí, jehož 
náplní je systematická dokumentace české-
ho stavitelství a architektury za uplynulých 
pětadvacet let. 

V jaké fázi se aktuálně projekt Stavba 
čtvrtstoletí nachází? 
Harmonogram projektu je momentálně 
rozvržen na tři následující roky. Jsou uza-
vřena strategická partnerství jak s odbor-
nými partnery, tak i s nejvýznamnějšími 
mediálními domy. Za všechny jmenujme 
alespoň ČVUT, Akademii věd, Svaz podnika-
telů ve stavebnictví, Obec architektů, Senát 
PČR a Českou televizi nebo Deník. Souběž-
ně probíhá přihlašování staveb, které plní 
naši databázi.

Databázi? 
Ano, ta je vlastně obsahem celého projektu. 
Vytvořit co nejbohatší databázi všeho, co 

bylo u nás od roku 1993 postaveno, dosta-
věno či zrekonstruováno a co dokumentuje 
schopnosti a um českých stavitelů a archi-
tektů. Sběr dat probíhá kontinuálně a potr-
vá nejméně do konce letošního roku. 

Co bude následovat? 
Protože cílem projektu je pomoci celému 
stavebnímu oboru pozvednout jeho pošra-
mocené renomé v očích veřejnosti, rozbíhá-
me prezentaci toho, co vše se povedlo rea-
lizovat prostřednictvím řady akcí a výstupů. 

Můžete být konkrétnější? 
Už několik měsíců prezentujeme stavby 
v tisku, momentálně připravujeme televiz-
ní prezentaci projektu a s ním spojených 
staveb i osobností. Po prázdninách budou 

následovat putovní výstavy, bigboardová 
kampaň, spolu s agenturou CzechTourism 
připravujeme komentované prohlídky ně-
kterých objektů a chystáme se vydat řadu 
publikací. Zároveň připravujeme prezentaci 
schopností českých stavebníků a architektů 
v zahraničí. Třešinkou na dortu by měl být 
televizní seriál o nejúspěšnějších stavbách. 

Už víte, které to budou? 
To ne, protože – jak už jsme uvedli – databá-
ze se zatím průběžně plní. Chceme v ní mít 
opravdu vše podstatné, co se u nás v uply-
nulých pětadvaceti letech vybudovalo. Pak 
sami přihlašovatelé z toho všeho vyberou 
formou odborné ankety to nejlepší. 

Více na: stavbactvrtstoleti.cz 

STavBy čTvRTSTOLeTÍ 
PLnÍ DaTaBáZI

Hauptidee des Projekts Bauwerk des Viertel-
jahrhunderts ist eine systematische Dokumen-
tation der tschechischen Baukunst und der Ar-
chitektur im vergangenen Vierteljahrhundert 
und all dessen, was während der Entstehung 
der neuen Tschechischen Republik gebaut, 

umgebaut und rekonstruiert werden konnte. 
Derzeit befindet es sich in einer Phase, in der 
strategische Partnerschaften geknüpft wurden 
und in der vor allem die Bauwerke in der Da-
tenbank angemeldet werden, die ja den Inhalt 
des gesamten Projekts bildet.

BAUwERKE DES vIERtELJAHRHUNDERtS  
FüLLEN DIE DAtENBANKEN
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Začalo to piány na ulici, dnes se díky Ondřejovi střetávají lidé na 
kulturně-společensko-zábavných akcích v jeho kavárnách, na hra-
dě Pirkštejn nebo na střeše Lucerny.

Jakým směrem jste se ubíral při studiu?
Vystudoval jsem politologii a teologii. Nemám žádnou hotelovku, 
ale zato jsem tušil, jak uspořádat zábavný mejdan v bytě.

Stal se vám někdy v rámci bytových večírků nějaký průšvih?
To ne, ale spíš si pamatuji ten, kdy jsem v osmnácti uspořádal ve-
čírek na poctu Jima Morrisona. Všechno jsem pečlivě připravil, všu-
de jsem pověsil jeho texty, měl jsem v plánu pouštět film a hudbu 
a myslel jsem si, že to bude akce roku. Pozval jsem tedy jen pár 
vybraných lidí a věřil, že přijdou, bohužel z nich nakonec přišel jen 
zlomek, takže to byl tak trošku propadák. 

Odkud pocházíte?
Z Ústí nad Orlicí. Odešel jsem do Prahy na studia a už zůstal. Dnes 
ale bydlím střídavě v Praze a na vesnici. 

Jaký je rozdíl v rámci komunitního života ve městě a na vsi?
Co se týče komunitního života, na vesnici funguje také. Ve formě 
fotbalu, hasičských sborů a tak dále. Ve městě to leckdy nefunguje 
tak dobře, i když městští hipstři to umí díky jedné fotce prodat tak, 
že si mnoho lidí může myslet, že opak je pravdou. 

Jakou roli hraje zeleň ve městech – farmy na střechách, verti-
kální zahrady…
Jsou architekti, kteří říkají, že zeleň do města nepatří. V určitém 
ohledu mají pravdu. Někdy mi to skutečně přijde přehnané a ne-
smysluplné, přitom jsem ten, který zeleň ve městech spíše podpo-
ruje. Nesmí to být ale kontraproduktivní, například co do spotřeby 
vody. Ať se staví aleje mimo Prahu, nikoli na nepřirozených mís-
tech. Nemělo by se ale zapomínat také kácet – například v Prokop-
ském údolí, které zarůstá akátem a kvůli tomu tam nemůže růst 
přirozená vegetace, louky, motýli…

Co se děje na hradě Pirkštejn?
Na něm už čtyři roky pobývám. Občas pořádám nějaké akce, napří-
klad včera přijelo sedm karmelitek, o víkendu se sem chystá kouč 

Marian Jelínek se svými studenty. V létě tu proběhne například fi-
lozofická škola nebo koncert skupiny Buty. Do budoucna se připra-
vuje revitalizace. 

Pojďme se podívat na střechy Lucerny, jak se jim vede?
Od 19. května jsou veřejnosti otevřené každou neděli a pondělí od 
15 hodin do setmění. Postupně je zaplňujeme zelení, kompostem, 
zachycujeme dešťovou vodu a jednou týdně pořádáme přednášky. 
Jedná se zkrátka o takový zelený hub. Také připravujeme výstavu 
o rodině Havlových. Do toho se na střechách konají různé jednorá-
zové akce, například jóga nebo hudební koncerty. 

Neruší některé ze střešních akcí okolí?
Ne, my organizujeme pouze akustické akce.

Jak obecně vnímáte střechy domů, jejich atmosféru?
Člověk je určitým způsobem mezi nebem a zemí a to jej přivádí na 
jiný typ myšlenek. Mám pocit, že mu to dává určitý nadhled. Je to 
taková otevřená inspirace, kterou zde člověk chytá. Myslím si, že 
v budoucnu bude fungovat mnohem víc života na střechách, které 
budou vzájemně propojené lávkami. Stejně tak jako existují pasá-
že, tedy průchody skrze domy, budou i takové stezky v korunách 
domů. Dávám tomu deset let. 

Co vás momentálně nejvíc zaměstnává? 
Střecha Lucerny, avšak paradoxně je na ní nejvíc práce v zimě, 
všechno se musí dopředu připravit. Píšu také pravidelně do Refle-
xu. To mě hodně baví a k tomu pro ně připravuji pořad.  

Kde čerpáte inspiraci, na cestách?
Člověk nemusí cestovat, stačí, když je všímavý. Na vesnici toho člo-
věk načerpá velmi mnoho. Myslím si, že by se obecně mělo cesto-
vat méně, je to jednak neekologické a pak mám pocit, že jde urči-
tým způsobem o vykořisťování dané lokality. Nemám rád takové 
to instantní cestování. Vede to k tomu, že nejste zakořenění tam, 
kde žijete, proto vás to tam ani nebaví. Člověk by si měl začít víc 
zažívat místní kolority, tvořit místní krajinu. V konečné fázi by měl 
mnohem víc zážitků.

Více o akcích na střechách Lucerny na: facebook.com/strechalucerny/

Zelený hub  
OnDŘeJe  
kOBZy
text: Barbora Vojtová  foto: Bára Prášilová
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Es begann mit Pianos auf der Straße. Ondřej ist es zu verdanken, dass 
sich Menschen heute zu kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltun-
gen in seinen Cafés, auf der Burg Pirkštejn oder dem Dach des Palais 
Lucerna treffen.

Was für eine Ausrichtung hatte Ihr Studium?
Ich habe Politik und Theologie studiert, keine Hotelschule. Dafür ahnte ich 
aber, wie man eine lustige Fete in der Wohnung veranstaltet.

Hat es im Rahmen der Wohnungspartys auch einmal einen Reinfall 
gegeben?
Nicht direkt. Ich kann mich aber an einen erinnern, als ich mit 18 eine Party 
zu Ehren von Jim Morrison veranstaltete. Alles war sorgfältig vorbereitet, 
überall hatte ich seine Texte aufgehängt, wollte einen Film und Musik spie-
len und dachte, das wird die Veranstaltung des Jahres. Also habe ich nur ein 
paar ausgewählte Leute eingeladen und gehofft, dass sie kommen. Leider 
kam am Ende nur ein Bruchteil von ihnen, das war also ein kleiner Reinfall.

Woher stammen Sie?
Aus Ústí nad Orlicí. Ich bin zum Studieren nach Prag gegangen und dann 
geblieben. Heute wohne ich abwechselnd in Prag und auf dem Dorf. 

Was ist der Unterschied im Gemeinschaftsleben in der Stadt und auf 
dem Land?
Was das Gemeinschaftsleben anbelangt, das gibt es auch auf dem Dorf in 
Form von Fußball, Feuerwehrvereinen und so weiter. In der Stadt funktio-
niert es bisweilen nicht so gut, obwohl städtische Hipster in der Lage sind, 
dies mit einem Foto so zu verkaufen, dass manch einer denkt, das Gegenteil 
sei der Fall. 

Was für eine Rolle spielt Grün in Städten – Farmen auf Dächern, ver-
tikale Gärten...?
Es gibt Architekten, die meinen, Grün gehöre nicht in die Stadt. In gewisser 
Hinsicht haben sie recht. Manchmal kommt es mir tatsächlich übertrieben 
und unsinnig vor, wobei ich zu denen gehöre, die Grün in den Städten eher 
unterstützen. Es darf aber nicht kontraproduktiv sein, beispielsweise beim 
Wasserverbrauch. Alleen sollten außerhalb Prags gebaut werden, nicht an 
unnatürlichen Orten. Auch der Abhieb sollte nicht vergessen werden – bei-
spielsweise im Prokopské údolí, das mit Akazien zuwächst, weshalb dort 
keine natürliche Vegetation entstehen kann, Wiesen, Schmetterlinge...

Was ist auf der Burg Pirkštejn los?
Dort bin ich seit nunmehr 4 Jahren zugegen. Manchmal organisiere ich eine 

Veranstaltung. Gestern kamen z. B. sieben Karmeliterinnen, am Wochenen-
de will der Coach Marian Jelínek mit seinen Studenten hinfahren. Im Som-
mer findet dort u. a. eine Philosophieschule oder ein Konzert von Buty statt. 
Für die Zukunft ist eine Revitalisierung in Vorbereitung.

Schauen wir uns die Dächer von Lucerna an, wie läuft es dort?
Ab 19. Mai sind sie der Öffentlichkeit jeweils sonntags und montags ab 15 
Uhr bis zum Anbruch der Dunkelheit zugänglich. Nach und nach füllen wir 
sie mit Grün auf, sammeln Regenwasser und veranstalten einmal in der 
Woche Vorträge. Kurzum, eine Art Green Hub. Außerdem bereiten wir eine 
Ausstellung über die Familie Havel vor. Darüber hinaus finden auf den Dä-
chern verschiedenste Einmalaktionen statt, wie Joga oder Konzerte.

Stören einige der Dachveranstaltungen nicht die Umgebung?
Nein, wir organisieren nur akustische Veranstaltungen.

Wie empfinden Sie Hausdächer und ihre Atmosphäre im Allgemeinen?
Man ist gewissermaßen zwischen Himmel und Erde und kommt auf andere 
Gedanken. Mir scheint, dass man Abstand gewinnt. Es ist eine Art offene In-
spiration, die man hier aufnimmt. Ich denke, in Zukunft wird sich das Leben 
viel stärker auf Dächern abspielen, die durch Stege miteinander verbunden 
werden. Genauso, wie es Passagen, also Hausdurchgänge, gibt, werden sol-
che Wege auch in Häuserkronen entstehen. In zehn Jahren wird es sicher 
soweit sein.

Was beschäftigt Sie momentan am meisten? 
Das Dach von Lucerna, obwohl paradoxerweise die meiste Arbeit im Winter 
anfällt, weil alles vorbereitet werden muss. Ich schreibe auch regelmäßig für 
die Zeitschrift Reflex. Das macht mir viel Spaß, darüber hinaus bereite ich 
ein Programm für sie vor.

Wo holen Sie sich Inspiration, auf Reisen?
Man muss nicht unbedingt reisen, aufmerksam zu sein, reicht aus. Auf dem 
Land kann man viel aufnehmen. Ich denke, man sollte allgemein weniger 
reisen. Einerseits ist es umweltschädlich, und dann habe ich das Gefühl, 
dass es in gewisser Weise um die Ausbeutung des betreffenden Standorts 
geht. Ich mag dieses Instantreisen nicht. Es führt dazu, dass man nicht dort 
verwurzelt ist, wo man lebt, deshalb macht es dort auch keinen Spaß. Man 
sollte anfangen, das Lokalkolorit intensiver zu erleben, die lokale Land-
schaft zu formen. Letztendlich würde man viel mehr erleben.

Weitere Informationen über Veranstaltungen auf den Dächern von Lucerna 
unter: facebook.com/strechalucerny/

ONdřEj KObzAS GREEN HUb



Jaké jsou souvislosti převratných událostí 
Portugalska a Československa? Co provázelo 
poklidné revoluce v letech 1978 a 1989 a jaká 
byla tehdy cesta ke svobodě? Odpovědi na-
bízí kurátorský projekt Karafiáty a samet / 
Umění a revoluce v Portugalsku a Českoslo-
vensku, který je aktuálně k vidění v Galerii 
hlavního města Prahy.
Vše začíná nadějným rokem 1968 a udá-
lostmi pražského jara a jara Marcela Caeta-
na v Portugalsku. Následuje však deziluze 
v podobě totalitních režimů a nutná reakce 
z řad umělecké společnosti. Výstava proto 
představuje československé a portugalské 
umělce, kteří ve své tvorbě toto období re-
flektují. Atmosféru dotváří dobové materiály 
z televizních vysílání, tištěných médií nebo 
literatury, důraz je kladen na symboliku a její 

odlišné vyznění v obou zemích. Stěžejním 
motivem, který se celým projektem nese, je 
touha po svobodě a také přesah tehdejších 
událostí do dnešní doby.
Téma sametové revoluce, které současnou 
společností stále rezonuje, je tentokrát zpra-
cováno z jiné perspektivy. Paralely se situací 
v Portugalsku nám umožňují podívat se na 
něj jinou optikou a v širším kontextu. Byli to 
přece jen Portugalci, kteří jako první zahra-
niční delegace přijeli na Národní třídu pod-
pořit naši demokratizaci. 
Kurátorky Sandra Baborovská (GHMP) a Ade-
laide Ginga (MNAC, Lisabon) připravovaly 
výstavu čtyři roky a vzhledem k rozsáhlosti 
projektu zároveň vytvořily první souhrnnou 
přehlídku portugalského vizuálního umění 
v Česku.

vIZuáLnÍ ceSTa  
ke SvOBODĚ

text: Tereza Vacková  foto: Tomáš Souček

Galerie hlavního města Prahy 
Galerie der Hauptstadt Prag

Výstava  
KARAFIÁTY A SAMET

Umění a revoluce v Portugalsku  
a Československu 1968–1974–1989

Ausstellung  
NELKEN UND SAMT  

Kunst und Revolution in Portugal und 
der Tschechoslowakei 1968–1974–1989

30. 4. – 29. 9. 2019 
Městská knihovna, 2. patro 

Stadtbibliothek, 2. Stock
www.ghmp.cz
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GALERIE DER HAUptStADt 
pRAG – vISUELLER wEG IN 
DIE FREIHEIt
Was sind die Zusammenhänge zwischen umwälzenden Er-
eignissen in Portugal und der Tschechoslowakei? Was be-
gleitete die friedlichen Revolutionen in den Jahren 1978 und 
1989 und wie war damals der Weg in die Freiheit? Antwor-
ten bietet das kuratorische Projekt Nelken und Samt / Kunst 
und Revolution in Portugal und der Tschechoslowakei, die 
aktuell in der Galerie der Hauptstadt Prag zu sehen ist.
Alles beginnt mit dem hoffnungsvollen Jahr 1968 und den 
Ereignissen des Prager Frühlings und Marcelo Caetanos 
Frühling in Portugal. Anschließend stellte sich aber Desillu-
sionierung in Form totalitärer Regime und die notwendige 
Reaktion aus Reihen der Künstlergesellschaft ein. Die Aus-
stellung präsentiert daher tschechoslowakische und portu-
giesische Künstler, die diesen Zeitraum in ihrem Schaffen 
reflektieren. Die Atmosphäre unterstreichen historische Ma-
terialien aus Fernsehsendungen, Printmedien und Literatur. 
Akzentuiert werden die Symbolik und ihr unterschiedlicher 
Anklang in beiden Ländern. Zentrales Motiv, das sich durch 
das gesamte Projekt zieht, ist die Sehnsucht nach Freiheit, 
außerdem die Auswirkung der damaligen Ereignisse bis in 
die heutige Zeit.
Das Thema Samtene Revolution, welches immer noch in der 
heutigen Gesellschaft Resonanz findet, wird diesmal aus 
einer anderen Perspektive behandelt. Die Parallelen zur Si-
tuation in Portugal ermöglichen uns, es aus einem anderen 
Blickwinkel und in einem größeren Kontext zu sehen. Waren 
es doch die Portugiesen, die als erste ausländische Delega-
tion auf die Národní třída kamen, um unsere Demokratisie-
rung zu unterstützen. 
Die Kuratorinnen Sandra Baborovská (GHMP) und Adelaide 
Ginga (MNAC, Lissabon) haben die Ausstellung vier Jah-
re lang vorbereitet und in Anbetracht des Projektumfangs 
gleichzeitig eine erste umfassende Präsentation der portu-
giesischen visuellen Kunst in Tschechien erschaffen.

Július Koller: U.F.ODHALENÍ (IDEOLOGIE) 
(Demokratický socialismus), 1975

António Barros: Revoluce, 1977
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DRInk-SynDIkaT
text: Danuše Siering  foto: Jule Felice Frommelt

DRINK-SYNDIKAT PŘINÁŠÍ 
KOKTEJLOVý BAR AŽ DOMŮ 

Barová scéna zažívá na celém světě mimořádnou renesanci. 
Nejinak je tomu i v německém hlavním městě. Rádi byste si 
také vyzkoušeli to nejlepší ze současné barové scény? Berlínský 
Label Drink-Syndikat přináší vzrušující barovou kulturu až domů. 
Každý měsíc přicházejí zakladatelé projektu Erik a Jens s novou 
sadou obsahující pečlivě vybrané suroviny pro přípravu dokonale 
vyvážených drinků. Receptury vyvíjejí ve spolupráci s nejlepšími 
kreativními barmany z Berlína a celého světa. Sady je možné 
objednat jednorázově, každý měsíc nebo jako dárkové balení. 
Jedna sada vyjde na 35 eur a obsahuje veškeré přísady na přípravu 
drinků pro šest osob, recepty od špičkových barmanů, rady a tipy 
a příběhy. Co sada, to dokonalý požitek! Více na: drink-syndikat.de

DRINK-SYNDIKAt BRINGt DIE 
COCKTAILbAR NACH HAUSE  

Weltweit erlebt die Barszene eine einzigartige Renaissance – so auch in 
der deutschen Hauptstadt. Möchten Sie die Meisterwerke der Barszene 
selber ausprobieren? Das Berliner Label Drink-Syndikat bringt die 
aufregende Barkultur direkt nach Hause. Jeden Monat präsentieren 
die beiden Gründer Erik und Jens ein neues Set mit handverlesenen 
Zutaten für wohlbalancierte Drinks. Die Rezepturen entwickeln sie mit 
den kreativsten Bartendern aus Berlin und der ganzen Welt. Man kann 
die Sets einmalig, monatlich oder als Geschenk bestellen. Für 35 Euro 
findet man in jedem Cocktail-Set alle Zutaten für je 6 Drinks, Rezepte 
von Top-Mixologen, Tipps und Know-How & Stories. Jede Lieferung – ein 
Genuss! Mehr unter: drink-syndikat.de
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authentic Kitchen shOWrOOm
INDIVIDUÁLNÍ KUCHYNĚ 

V INDUSTRIÁLNÍM STYLU 
Ocel, dřevo a mimořádná porce dobrého vkusu jsou hlavní ingre-
dience nového showroomu Authentic Kitchen od Noodles Noodles 
& Noodles Corp. na berlínské adrese Karl-Marx-Allee 75. V repre-
zentativních kulisách čeká na příznivce kultury vaření podrobné 
poradenství v oblasti individuálních kuchyní ve výrazném industri-
álním stylu. Kuchyňské moduly vyrobené z tmavé, matně lakované 
přírodní oceli, volitelně také v bílé nebo s barevným práškovým la-
kováním, vynikají mimořádnou životností a umožňují vytvářet stále 
nové kombinace. Inspirací může být i životní optimismus vlastníků, 
a to nejen pro novou kuchyni. Více na: authentic-kitchen.com

INDIvIDUELLE KücHEN IM 
INDUStRIAL-LOOK

Stahl, Holz und jede Menge guter Geschmack sind die Zutaten für den 
neuen Authentic Kitchen Showroom von Noodles Noodles & Noodles 
Corp. in der Berliner Karl-Marx-Allee 75. In dieser repräsentativen 
Kulisse können sich Freunde der Kochkultur zu den individuellen 
Küchen im markanten Industrial-Look ausführlich beraten lassen. 
Die Küchenmodule aus dunklem, matt-versiegeltem Naturstahl, 
wahlweise auch weiß oder farbig pulverbeschichtet, sind äußerst 
langlebig und lassen sich jederzeit neu kombinieren. Auch der 
Lebensoptimismus der Eigentümer kann – nicht nur für die neue 
Küche – eine Inspiration sein. Mehr unter: authentic-kitchen.com

Co by byl náš svět bez gastronomie? Co by bylo město 
bez restaurací a barů? To si dokážeme sotva představit. 
Faktem však zůstává, že celá řada gourmetských prů-
vodců ponechává vnitřní architekturu často stranou. 
Nakladatelství Callwey proto vydalo knihu zabývající se 
právě tímto tématem. Kniha Nejkrásnější restaurace & 
bary 2019 představuje 43 nejlepších gastronomických 
interiérových konceptů v  Německu s  unikátním de-
signem. Dvě se přitom nacházejí také v Berlíně. 

Was wäre unsere Welt ohne Gastronomie? Eine Stadt 
ohne Restaurants und Bars? Kaum vorstellbar. Wobei 
die zahlreichen Gourmet-Guides selten das Augenmerk 
auf die Innenarchitektur legen. Der Callwey Verlag hat 
ein Buch herausgegeben, was sich diesem Thema wid-
met. In dem Buch „Die schönsten Restaurants & Bars 
2019“ werden die 43 Gewinner der besten gastrono-
mischen Interior-Design-Konzepten in Deutschland ge-
zeigt. Dabei sind auch zwei aus Berlin. 

L.A. POKE 

Berlínský L.A. Poke vděčí za svůj vznik inspiraci slavným obrazem 
anglického malíře Davida Hockneyho. Koncept je založen na ná-
padité změti stylů, inspiraci kalifornskou architekturou a velkém 
množství barev. 

Von einem berühmten Gemälde David Hockney‘s inspiriert, entstand 
das L.A. Poke in Berlin. Das Entwurfskonzept lässt Stilbruch, kaliforni-
sche Architektur und viel Farbe fantasievoll mit einfließen. 

GOLDEN PHOENIx

V  plné síle a v  přenádherném mixu barev vystupuje Golden Phoenix 
z  urbánní a hippie scény v  západní části Berlína. S  nádechem sexap-
pealu nabízí útočiště pro příznivce burleskní elegance a extravagantní 
asijské kuchyně. 

Der Golden Phoenix entsteigt kraftvoll und farbenprächtig der urbanen und 
hippen Szene im Westen Berlins. Mit einem Hauch von Sex Appeal ein Hi-
deaway für Anhänger burlesker Elegan und extravaganter asiatischer Küche. 

restaurant & bar aWarDs 2019



V roce 1995 založil barman jménem Nick Jones v Lon-
dýně na adrese Greek Street 40 podnik vybavený sta-
rými židlemi a stoly – Soho House. Dnes je skupina 
Soho zavedeným podnikem s hotely a soukromými 
kluby na třiadvaceti místech po celém světě. V Ně-
mecku najdeme Soho House, oblíbený hvězdami jako 
Madonna a George Clooney, v hipsterské čtvrti Berlin 
Mitte od roku 2010.

„Jaké je DNA členů Soho House a co dělají pro to, 
aby získávali mladé lidi?“ zeptali jsme se Marca  
Littersta působícího na pozici Event Relations Man-
ager v hotelu Soho House Berlin. 

Každý Soho House na světě má vlastní členský vý-
bor, a proto jejich DNA není jednotné a není možné 
ho zobecnit. Výbory usilují o to, aby pro každý Soho 
House vytvořili jedinečnou a lokální směsici členů. 
Pracujeme na základě doporučení – to znamená, že 
dva existující členové mohou získat nového. Ale je 
třeba říci, že Berlín je tak neuvěřitelně kreativní měs-
to, že klademe zvláštní důraz na to, aby měli členové 
kreativní pozadí. Mladí lidé přicházejí sami od sebe. 
Hledají místo, kde by mohli pracovat na volné noze 
nebo nerušeně provádět networking. Nemáme pro 
to žádnou zvláštní strategii.

Soho House je také hotel. Občas u vás přenocují 
i celebrity světového významu. Jak probíhá orga-
nizace, když u vás nocují také „normální smrtelní-
ci“ a ne jen členové klubu?
S touhle otázkou se setkávám častěji, ale neexistuje 
na ni žádná univerzální odpověď. „Normální smrtel-
níci“ se mohou klidně posadit ke stolu vedle našich 
VIP hostů. Ale náš zákaz focení, který velmi striktně 
dodržujeme, jim zabrání v tom, aby je obtěžovali žá-
dostmi o selfie a podobně. Ze zkušenosti mohu říci, 
že se naši VIP hosté nutně nezdržují ve společných 
prostorách.

Vzhledem k tomu, že se nacházíte na třiadvaceti 
místech po celém světě, je patrné, že expandu-
jete. Co nás z n&n zajímá především, je to, jestli 
máte také nějaké plány s českým trhem? Vznikne 
brzy také Soho House v Praze?
Praha je úžasné město, místo s dokonalými předpo-
klady pro Soho House. Bohužel se však k této otázce 
nemůžu a nesmím vyjadřovat. Jak už bylo řečeno, ex-
pandujeme, ale zůstane naším malým tajemstvím, do 
kterého města se vydáme příště.

sOhO hOuse berlin
text: Danuše Siering, Tim Kerinnis
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Ein Barkeeper namens Nick Jones gründete 1995 in 
einer Location an der 40 Greek Street London, einge-
richtet mit alten Stühlen und Tischen, das Soho House. 
Heutzutage ist die Soho Gruppe ein etabliertes Unter-
nehmen mit Hotels und Private Member´s Clubs mit 
23 Locations weltweit. In Deutschland seit 2010 aktiv, 
steht das Soho Haus, Liebling der Stars wie Madonna 
und George Clooney, in der hippen Gegend Berlin-Mitte.

„Wie sieht die DNA von Soho-House-Mitgliedern aus 
und was tun sie dafür, um auch junge Leute anzu-
werben?“, haben wir Marc Litterst, den Event Relations 
Manager des Hotels Soho House Berlin, gefragt.

Jedes Soho House auf der Welt hat sein eigenes Mit-
glieder-Komitee, die DNA ist daher nicht einheitlich 
und kann nicht generalisiert werden. Die Komitees ver-
suchen, für jedes Soho House einen individuellen und 
lokalen Mix aus Mitgliedern zu kreieren. Wir arbeiten 
mit Empfehlungen – was bedeutet, dass zwei bereits 
vorhandene Mitglieder ein neues anwerben können. Al-
lerdings muss man sagen, da Berlin so eine unheimlich 
kreative Stadt ist, wird bei uns sehr darauf Wert gelegt, 
dass auch ein kreativer Background vorhanden ist. Die 
jungen Leute kommen ganz von alleine, sie suchen auch 
nach einem Ort, wo sie ihre Freelance-Arbeiten oder ihr 
Networking ganz in Ruhe tätigen können. Da haben wir 
keine besondere Strategie.

Das Soho House ist auch ein Hotel. Von zeit zu zeit 
gastieren bei ihnen hochkarätige VIPs. Wie orga-
nisieren sie das, wenn auch „normalsterbliche“ 
und keine Mitglieder bei ihnen im hause unterge-
bracht sind?
Diese Frage wird mir häufiger gestellt, hier gibt es 
aber keine allgemein gültige Antwort. Die „Normal-
sterblichen“ können sich auch ganz normal an einen 
Tisch neben unsere VIP-Gäste setzen. Unsere No-Pho-
to-Policy, die wir sehr streng verfolgen, hält sie dann 
aber davon ab, unsere Gäste mit Selfie-Anfragen oder 
dergleichen zu belästigen. Aus Erfahrung kann ich nur 
sagen, dass sich unsere VIPs nicht unbedingt in den 
Common Areas aufhalten.

Mit 23 locations weltweit ist gut zu erkennen, 
das sie expandieren. Was uns von n&n besonders 
interessiert, ist die frage, ob es auch einen plan 
für  den tschechischen  Markt gibt? Entsteht bald 
auch in Prag ein Soho House?
Prag ist eine wunderbare Stadt, ein Ort mit den per-
fekten Voraussetzungen für ein Soho House. Allerdings 
kann und darf ich mich hierzu nicht äußern. Wie Sie 
bereits sagten, expandieren wir, es wird wohl noch 
ein kleines Geheimnis bleiben in welche Stadt wir als 
nächstes ziehen.
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text: Barbora Vojtová

S ředitelkou Štěpánkou Zinkaizlovou o pa-
sážích vpitých do center měst, které protí-
nají staré domy, aby nám daly nakouknout 
do své duše. Vtahují nás do příběhů výloh 
a do dveří v nich ukrytých podniků. Pasáže 
zkracují cestu, abychom mohli ušetřený čas 
věnovat zastávce v nich. Jejich atmosféře 
a nápaditosti. 

Co je smyslem vašeho projektu?
Náš realizační tým pravidelně oživuje pasáž 
linoucí se od ulice Na Příkopě až po Seno-
vážné náměstí českým designem z oblasti 
fashion, interiérového, průmyslového či 
grafického designu a uměním. V prvore-
publikových skleněných výlohách se můžete 
seznámit s příběhy českých návrhářů a na 
vlastní oči proniknout do tajů řemeslného 
zpracování. Můžete ale také posedět u kávy, 
kterou si vychutnáte z kubistického porce-
lánu architekta, urbanisty a designéra Pav-
la Janáka. Skleněné výlohy zde žijí, protože 

je každé tři měsíce obměňujeme novými  
nápady a kousky. 

S kým aktuálně spolupracujete?
Mezi dlouhodobé partnery patří například 
Modernista, Situs, Galerie funkce. V součas-
né chvíli se zde můžete seznámit se společ-
ností ArtGlass, s českými křišťálovými lustry. 
Studenti z ateliéru skla UMPRUM v zastou-
pení Františka Jungwirta či Kristýny Venturo-
vé se již třetím rokem společně s námi učí, 
jak navrhnout výlohu, čím zaujmout veřej-
nost a jak se zviditelnit na sociálních sítích.

Jaké jsou plány do budoucna? 
Chtěli bychom poskytnout ještě větší prostor 
studentům středních a vysokých uměleckých 
škol z celé ČR a začínajícím designérům. Pro-
pojit jejich myšlení, tvořivost, obchodního 
ducha, a hlavně je ukázat světu. Dále pak 
lidem, kteří procházejí pasáží, chceme na-
bídnout prostor plný života a architektonické 

elegance. Možnost zastavit se, schovat se 
a cítit sami sebe. Také například prostřed-
nictvím živých talk show, módních přehlídek, 
koncertů či krátkých tanečních vystoupení.

Co byste sobě nebo pasáži do budoucna 
přála?
Žijeme příběhy designérů, rodinných firem, 
umělců a přibližujeme je veřejnosti. Každou 
výlohou dáváme možnost na vlastní oči vi-
dět řemeslo a zručnost našeho národa. Lidé 
se často vlivem uspěchané a vyčerpávající 
doby navracejí s pokorou a otevřeností ke 
svým kořenům. Inovativně a ohleduplně tak 
vracejí zpět hodnotu poctivé řemeslné práci. 
Na začátku projektu směřovala vize našeho 
týmu k propojení malých značek s již zave-
denými, kteří od sebe mohou čerpat zkuše-
nosti, začít spolupracovat a rozšířit své ob-
chodní plány. A toho se stále chceme držet! 

Více na: www.pasazdesignu.cz

Der Sinn des Projekts Passage des tschechi-
schen Designs ist die Belebung einer Prager 
Passage, die sich von der Straße Na Příkopě 
(Am Graben) bis zum Platz Senovážné náměstí 
zieht, mit tschechischem Design aus den Berei-
chen Fashion, Inneneinrichtung, Industrie- und 
Graphikdesign und Kunst. In gläsernen Vitri-
nen aus der Zeit der ersten Republik lernen Sie 
die Lebensgeschichten tschechischer Designer 

kennen und können mit eigenen Augen die Ge-
heimnisse der handwerklichen Verarbeitung 
kennenlernen. Sie können aber auch bei einem 
Kaffee verweilen, den sie aus dem kubistischen 
Porzellan des Architekten, Urbanisten und De-
signers Pavel Janák genießen. Die gläsernen Vi-
trinen sind hier lebendig und werden alle drei 
Monate mit neuen Ideen und Stücken umge-
staltet. Mehr dazu unter: www.pasazdesignu.cz

PaSáž čeSkéHO DeSIGnu

CO JE VlASTNĚ 
PASÁŽ?

Slovo „pasáž“ pochází z francouzské-
ho „le passage“, v architektonickém 
pojetí jde o průchod budovou. Prostor 
je většinou obklopen různými služba-
mi, jako jsou obchody či kavárny, kino, 
divadlo a další. Pasáž by měla být 
místem klidu, inspirací pro veřejnost 
a atraktivním turistickým cílem.

DIE pASSAGE  
DES tScHEcHIScHEN DESIGNS
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43  generation Y

Naši hrdinové.
Lidé, kteří zvedají energii společnosti nahoru.

Leute, die die Energie der Gesellschaft erheben.

Unsere Helden.



mILan Šamánek
text: Kateřina Černá  foto: Karin Zadrick



Co vás přivedlo právě k pediatrii a následně k dětské 
kardiologii? Dětský pacient přece jen vzbuzuje úplně 
jiné emoce…
Lékařství jsem začal studovat v roce 1949 na Lékařské fa-
kultě v Olomouci, na výborné škole plné vynikajících uči-
telů. Ti ale bohužel byli přinuceni v mém druhém ročníku 
odejít na nově vznikající Vojenskou lékařskou akademii 
do Hradce Králové. To bylo příčinou, proč jsem se rozhodl 
s přáteli odejít z Olomouce na nově se vytvářející Fakultu 
dětského lékařství do Prahy. 

Mnoho vašich kolegů v šedesátých letech odešlo ze 
země. Nelitoval jste někdy toho, že jste nevyužil příle-
žitosti a zvolil složitější cestu? 
Rozhodování, jestli zůstat, nebo odejít, nebylo jednodu-
ché. Nešlo jenom o profesní záležitosti, ale někdo se mu-
sel také starat o stárnoucí rodiče. Nikdy jsem však nelito-
val, že jsem zůstal v nádherných Čechách.

Vychoval jste řadu špičkových lékařů. Co bylo pro vás 
nejdůležitější, když jste přijímal nového kolegu do týmu? 
Každého jsem si velmi pečlivě vybíral, byli to i mladí ko-
legové brzy po promoci. Dal jsem nejvíc na jejich osobní 
vlastnosti, z jakých rodin pocházeli a na doporučení přátel. 

Co vnímáte jako největší průlom v české kardiologii? 
Já jako dětský kardiolog považuji za obrovský úspěch, 
že se péče o děti s vrozenými srdečními vadami vyšvihla 
mezi nejlepší na světě.

Jak jste dokázal motivovat své kolegy, aby svou prací 
žili stejně jako vy?
Nevím, ale podařilo se to a mám z toho obrovskou ra-
dost. Dodnes je pro mne velkým potěšením se s nimi 
scházet. Spousta z nich se také uplatnila i na vedoucích 
místech ve světě.

Jakou roli ve vašem životě hraje víra? Čemu věříte?
Věřím v poctivou práci a v přátele.

Co vás ve vaší kariéře nejvíce zasáhlo? 
Těch negativních událostí byla celá řada, ale nevzpomí-
nám na ně. Vždyť všechno dobře dopadlo.

Jak se lékař vyrovnává se smrtí pacienta? Musí to být 
obzvláště těžké, pokud jde o dítě…
O tom se špatně hovoří, protože smrt je vždycky obrov-
ská tragédie, ale my jsme dělali vše pro to, aby těch dětí, 
kterým se nevyhnula, bylo co nejméně.

Co vás při práci dělalo šťastným? 
Nevím, snad to, že se někdy velmi obtížně a složitě dařilo 
postupně budovat dokonalou péči o děti s vrozenou sr-
deční vadou.

Co vás dělá šťastným dnes?
Snad to, že nemám deprese a přes svůj věk, který pomalu 
překračuje období mladistvé nerozvážnosti, užívám vše-
ho nádherného, co mne obklopuje.

Jste autorem mnoha odborných publikací a získal jste 
řadu ocenění. Setkal jste se někdy s rivalitou nebo  
závistí? 
Já myslím, že ano, ale nikdy jsem se jimi nezatěžoval.

Dalo by se spočítat, kolik dětských pacientů vám 
prošlo rukama, a pamatujete si některé z nich i po 
letech?
Nikdy jsem to nepočítal, ale bylo to za těch šedesát let, co 
dělám dětskou kardiologii, hodně tisíc. Na žádného z nich 
se nezapomíná. 

Naplnil jste si všechny profesní sny, je to podobné 
i s těmi osobními?
Těch profesních snů je pořád spousta, ale jejich důležitost 
už není tak nutkavá jako dříve. Přesto mi nedají v klidu 
spát. Osobně jsem nesmírně šťastný, obklopený celou ro-
dinou a přáteli. 

Kinderkardiologe wurde Professor Milan Šamánek in den 60er 
Jahren. Bereits 1977 gründete er das Kinder-Kardiozentrum, 
wo er ein erfolgreiches System zur Behandlung von Kindern 
mit Herz- und Gefäßerkrankungen implementierte. Aufgrund 
eines bemerkenswerten Sinns für neue Trends – beispielsweise 
die nichtinvasive Diagnostik angeborener Herzfehler mit Hilfe 

der Echokardiologie oder die visionäre Einführung der prä-
natalen Kardiologie – war er der gesamten entwickelten Welt 
praktisch einen großen Schritt voraus. Mehreren Generatio-
nen junger Kollegen ermöglichte er eine hervorragende Fach-
ausbildung und ist bis heute ein aufmerksamer Beobachter 
und Berater. 

Profesor Milan Šamánek je kardiologem světového formátu jehož rukama 
prošly desítky tisíc malých pacientů. Založil Dětské kardiocentrum a celostátní 
systém péče o děti s onemocněním srdce a cév. Rodák z moravských Zborovic 
dokázal i za totalitního režimu prosadit téměř nemožné. Sám už čtrnáct let žije 
s transplantovaným srdcem a každý rok s kolegy, kteří jej operovali, oslavuje 
své znovuzrození. 
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ART & DINNER  
„ME COLLECTORS ROOM“ 
Otevírat hostům nové horizonty uměleckého 
zážitku je jednou z hlavních priorit, kterou si 
stanovila galerie Me Collectors Room. Kunstko-
mora neboli kabinet kuriozit Olbricht nabízí na 
jednom místě staré i současné umění prezen-
tované na obměňujících se výstavách. Sloučení 
různých druhů umění, kombinace s hudbou bě-
hem koncertů na výstavách nebo spojení s ku-
linářskými výtvory má zapůsobit na všechny 
smysly návštěvníků. Vrcholným zážitkem je pak 
ART & DINNER, který je nabízen k mimořádným 
událostem, jako například u příležitosti pod-
zimní výstavy Gerharda Richtera. 
Menu ART & DINNERS sestavené a vytvořené 
šéfkuchařem podniku Me Collectors Room Jo-
sephem Cassarem je sladěno s tématem veče-
ra i výstavou. Pokrmy maltského kuchaře jsou 
inspirovány čerstvostí a intenzivní chutí Středo-
zemního moře. Cassar získal ostruhy v různých 
hvězdičkových restauracích. Příští ART & Dinner 
na téma Gerhard Richter se koná 18. září od 19 
do 22 hodin. Více na: me-berlin.com

Neue Horizonte des Kunsterlebnisses für seine Gäs-
te zu eröffnen – das hat sich „me Collectors Room“ 
auf die Fahne geschrieben. Alte Kunst in der Wun-
derkammer Olbricht wird in wechselnden Ausstel-
lungen mit zeitgenössischer Kunst zusammenge-
bracht. Durch die Vermischung und Kombination 
mit Musik während Konzerten in den Ausstellungen 
oder mit kulinarischen Erlebnissen sollen alle Sin-
ne berührt werden. Zu den Highlights gehört ART 
& DINNER, was zu besonderen Ereignissen wie der 
Herbstaustellung von Gerhard Richter angeboten 
wird. 
Die Menüfolge des ART & DINNERS ist auf das The-
ma des Abends und die Ausstellung abgestimmt, 
kreiert von Joseph Cassar, Küchenchef im „me Coll-
ectors Room“. Die Küche des Maltesers ist inspiriert 
von der Frische und der Geschmacksintensität des 
Mittelmeers. Er verbrachte seine Lehr- und Wan-
derjahre in verschiedenen Sternerestaurants. Das 
kommende ART & Dinner zum Thema „Gerhard 
Richter“ findet am 18.09. von 19-22 Uhr statt. Mehr 
unter: me-berlin.com

QUADRIENNAlE 
2019
Očekávané Pražské Quadrienna-
le je tady! Jedenáctidenní festival 
živých performancí, site-speci-
fic projektů, výstav, workshopů 
a přednášek odstartuje na praž-
ském Výstavišti 6. června. Letoš-
ní oslava divadelního designu, 
scénografie a divadelní architek-
tury si v letošním roce zvolila tři 
tematické okruhy – Imaginaci, 
Proměny a Reflexi. Nejlepší ex-
pozice bude oceněna sousoším 
Zlaté trigy. Pražské Quadriennale, 
které se koná jednou za čtyři roky, 
má za cíl oslavovat, posilovat 
a vyzdvihovat práci scénografů, 
umělců a architektů a zároveň in-
spirovat a vzdělávat diváky, kteří 
jsou tím nejzásadnějším prvkem 
jakéhokoliv živého představení. 
Více na: pq.cz

Die lang erwartete Prager Quadri-
ennale ist hier! Das elftägige Festival 
von Life-Performaces, Site-specific-
Projekte, Ausstellungen, Workshops 
und Vorträgen startet auf dem 
Prager Ausstellungsgelände am 6. 
Juni. Das diesjährige Fest für Thea-
terdesign, Bühnenbild und Theate-
rarchitektur hat für dieses Jahr drei 
Themenkreise gewählt – Immagina-
tion, Wandel und Reflexion. Die bes-
te Exposition wird mit der Skulptur 
der Goldenen Triga geehrt. Die Pra-
ger Quadriennale, die einmal in vier 
Jahren stattfindet, hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Arbeit von Bühnenbild-
nern, Künstlern und Architekten zu 
feiern, zu stärken und hervorzuhe-
ben und gleichzeitig die Zuschauer 
zu inspirieren und zu bilden, diese 
avancieren so zum wichtigsten Ele-
ment jeglicher Life-Vorstellung. Mehr 
unter: pq.cz

VILLA PELLÉ
Až do 19. června se máte možnost vrátit do 
nekonečně fantaskních snů svého dětství. Ve 
Ville Pellé probíhá výstava Renáty Fučíkové 
s příznačným názvem Příběhy/stories. Autorka 
patří k nejzásadnějším postavám tuzemské 
ilustrace a knih pro děti a mládež po roce 
1989. Začínala s kresbou a kvašem, nyní ji nej-
více naplňuje technika rytí. Její úspěch je zalo-
žen na touze vydat se společně s postavami 
jejích knih do neuvěřitelných příběhů a zapo-
menout na hranice omezující reality. Zatoulá-
te se s ní od pohádek přes báje až k dějinám, 
ke kterým ji přivedl její dědeček – historik 
a vedoucí husitského muzea v Táboře. Ne-
bojte se vstoupit do světa kouzel a představ 
a poté je nechte doznít v útulné kavárně této 
malebné galerie. Více na: villapelle.cz

Bis zum 19. Juni haben Sie die Möglichkeit, in 
die unendlich fantasievollen Träumereien Ih-
rer Kindheit zurück. In der Villa Pellé läuft die 
Ausstellung von Renáta Fučíková mit der cha-
rakteristischen Bezeichnung „příběhy/ stories“. 
Die Künstlerin gehört zu den bedeutendsten 
Persönlichkeiten der tschechischen Illustration 
und des Kinder- und Jugendbuches nach 1989. 
Sie begann mit Zeichnung und Gouache, nun 
wird sie am stärksten von der Technik des Stichs 
ausgefüllt. Ihr Erfolg gründet sich auf das Ver-
langen, sich zusammen mit den Figuren ihrer 
Bücher in unglaubliche Geschichten zu stürzen 
und die Grenzen der einschränkenden Realität 
zu vergessen. Zusammen mit ihr unternehmen 
Sie einen Spaziergang von Märchen über Sagen 
bis hin zur Geschichte, in die sie ihr Großvater – 
Historiker und Leiter des hussitischen Museums 
in Tábor - entführte.  Wagen Sie sich in eine Welt 
der Zauber und Fantasien und lassen Sie Ihren 
Besuch im gemütlichen Café dieser malerischen 
Galerie ausklingen. Mehr unter: villapelle.cz  



FOOD FOR THE EYES...
C/O Berlin Foundation, výstavní dům 
a galerie fotografie a vizuálních médií 
otevře 7. června výstavu „Food for the 
Eyes“ mapující historii jídla ve fotografii. 
Potrava a akt společného jídla jsou pro 
naše rituály, náboženství a oslavy nesmír-
ně důležité, neboť jídlo odráží naše touhy 
i fantazie. Zobrazení jídla ve fotografii 
během posledních dvou staletí pojedná-
vá o tomto tématu ve třech kapitolách: 
Zátiší aneb jak malířství inspirovalo foto-
grafii jídla, Around the Table zaměřené 
na rituály společného stolování a Playing 
with Food, která s využitím různých výra-
zových prostředků objasňuje, jak kom-
binací hry a potravin vznikají díla, která 
humorným způsobem reflektují život 
a dobu, v níž žijeme. Výstava bude k vi-
dění do 7. září v budově Amerika Haus.  
Více na: co-berlin.org

C/O Berlin Foundation, das Ausstellungs-
haus für Fotografie und visuelle Medien, er-
öffnet am 7.  Juni die Ausstellung „Food for 
the Eyes“ über die Geschichte des Essens in 
der Fotografie. Nahrung und der Akt des 
gemeinsamen Essens spielen für unsere 
Rituale, Religionen und Feste eine entschei-
dende Rolle, im Essen spiegeln sich unsere 
Wünsche  und Fantasien wider. Die Darstel-
lung von Essen in der Fotografie der letzten 
zwei Jahrhunderte verhandelt dieses Thema 
in drei Kapiteln: „Stillleben“ betrachtet, wie 
die Malerei die Food Photography inspiriert 
hat, „Around the Table“ blickt auf die Ritu-
ale des gemeinsamen Essens und „Playing 
with Food“ beleuchtet mittels vielfältiger 
Ausdrucksweisen, wie in der  Kombination 
von Spiel und Nahrungsmitteln Werke ent-
stehen, die unser Leben und unsere Zeit hu-
morvoll reflektieren. Die Ausstellung läuft bis 
zum 7.  September im Amerika-Haus. Mehr 
unter: co-berlin.org

ART SUPERMARKT
Že výstavní prostory nemusí být vždy elitní 
a v centru hlavního města, o tom může přesvěd-
čit galerie na berlínském předměstí Postupimi – 
Art Supermarkt, která vznikla v roce 2017, skuteč-
ně v bývalém supermarketu.  Své návštěvníky vítá 
slovy: „Ponořte se do fantastického světa umění, 
snů, iluze a zábavy.“ Majitel a znalec umění James 
Austin zde nabízí mladým umělcům nejen výstav-
ní prostory, ale poskytuje i globální fórum propo-
jení s mezinárodními galeriemi.  Aktuální výstava 
SAMURAI – ARMOR & ART vznikla ve spolupráci 
s Peterem Janssenem, unikátním sběratelem 
a znalcem historických exponátů bojového umě-
ní samurajů a s uměleckou fotografkou Sylwia 
Makris. Citlivě zrcadlí homogenitu mezi minulostí 
a současností, mezi starým a novým Japonskem. 
K výstavě 46 velkoobrazových fotografií je vydána 
i stejnojmenná kniha. Výstava je otevřena každý 
pátek a sobotu až do 7. června, během léta dle 
domluvy předem. Více na: artsupermarkt.de 

Dass Ausstellungsräume nicht immer elitär sein und 
im Zentrum der Hauptstadt liegen müssen, davon 
zeugt eine Galerie in der Berliner Vorstadt Potsdam 
– der Art Supermarkt, entstanden im Jahre 2017, und 
zwar wirklich in einem ehemaligen Supermarkt. Sie 
begrüßt ihre Besucher mit den Worten: „Tauchen Sie 
ein, in eine fantastische Welt der Kunst, der Träume-
rei, der Illusion und der Unterhaltung.“ Der Inhaber 
und Kunstkenner James Austin bietet hier jungen 
Künstlern nicht nur Ausstellungsräume, sondern auch 
ein globales Forum für eine Verknüpfung mit interna-
tionalen Galerien.  Die aktuelle Ausstellung SAMURAI 
- ARMOR & ART entstand in Zusammenarbeit mit Pe-
ter Janssen, einem einzigartigen Sammler und Kenner 
historischer Exponate der Kampfkunst der Samurai, 
und der Kunstfotografin Sylwia Makris. Sie widerspie-
gelt in sensibler Weise die Homogenität zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart, zwischen dem alten und 
dem neuen Japan. Zur Ausstellung von 46 großfor-
matigen Fotografien erschien auch ein gleichnamiges 
Buch. Die Ausstellung ist bis zum 7. Juni jeden Freitag 
und Samstag geöffnet, eventuell im Sommer nach 
vorheriger Absprache. Mehr unter: artsupermarkt.de

PRAGUE ART 
COCKTAIL 2019
K významným uměleckým událos-
tem letošního léta patří již třetí roč-
ník Mezinárodní výstavy výtvarných 
děl PRAGUE ART COCKTAIL 2019. 
Ta se koná v Galerii U Zlatého Ko-
houta v historickém centru Prahy. 
Návštěvníkům představí od 8. čer-
vence do 23. srpna téměř stovku 
uměleckých děl od současných au-
torů z různých kontinentů planety. 
Zažijete nejen české umění v kon-
taktu se zahraničními autory, ale 
i celé spektrum uměleckých stylů 
od kresby, malby, sochy, fotogra-
fie i koláže, které dohromady tvoří 
vzájemný dialog od abstrakce až 
po hyperrealismus. Pořadatelem 
mezinárodní výstavy PRAGUE ART 
COCKTAIL 2019 je umělecká agen-
tura Arista Art. Vernisáž výstavy se 
koná 8. července od 18hodin. Více 
na: aristaart.cz

Zu den bedeutenden Kunstereignissen 
des diesjährigen Sommers gehört der 
bereits dritte Jahrgang der Internati-
onalen Kunstausstellung PRAGUE ART 
COCKTAIL 2019. Diese findet in der 
Galerie U Zlatého Kohouta (Zum Gol-
denen Hahn) im historischen Stadt-
zentrums Prag statt. Sie stellt den Be-
suchern vom 8. Juli bis zum 23. August 
fast einhundert Werke zeitgenössischer 
Künstler aus unterschiedlichen Erd-
teilen vor. Sie erleben hier nicht nur 
tschechische Kunst im Kontakt mit aus-
ländischen Künstlern, sondern auch 
ein ganzes Spektrum von Kunststilen 
von Zeichnungen, Malerei, Fotografie 
und Kollagen, die zusammen einen 
gegenseitigen Dialog von Abstraktion 
bis Hyperrealismus schaffen. Veran-
stalter der internationalen Ausstellung 
PRAGUE ART COCKTAIL 2019 ist die 
Künstleragentur Arista Art. Die Ausstel-
lungsvernissage findet am 8. Juli um 18 
Uhr statt. Mehr unter: aristaart.cz
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BLACK MILK 
Výstavní projekt Black Milk představí německému publiku výběr 
z ostravské výtvarné scény. Pro středoevropskou výtvarnou scé-
nu posledních dvou dekád je příznačná emancipace regionálních 
výtvarných scén na etablovaných tradičních kulturních centrech. 
Tyto regiony postupně upevňují své kulturní sebevědomí a stá-
vají se plnohodnotnou součástí evropského výtvarného provo-
zu. Jedním z příkladů je i Ostrava, industriální město, které svou 
identitu v dřívější době odvozovalo od těžkého průmyslu a těžby 
nerostných surovin. Na konci minulého století však těžba prošla 
útlumem nebo byla ukončena. Název výstavy Black Milk může 
znít paradoxně. Mléko symbolizuje čistotu, zdraví a prosperitu, 
ale také nový začátek, vznik nového života. Černá je barvou noci, 
konce a smrti. Po více než sto let ale také symbolizovala uhlí 
a prosperitu. Potkáte se s autory, jako jsou Dan Balabán, Pavel 
Forman, Tomáš Koudel, František Kowolowski, Jiří Kuděla, Dag-
mar Lasotová, Petr Lysáček, Václav Rodek, Marek Schovánek, Ivo 
Sumec, Jiří Surůvka, Ivana Štenclová nebo Hana Puchová. Kurá-
tory jsou Pavel Forman, Tomáš Koudela a Olga Wewerka. Výsta-
va se koná v Českém centru Berlín, od 13. června do 15. září. Více 
na: berlin.czechcentres.cz 

Das Ausstellungsprojekt „Black Milk“ stellt dem deutschen Publikum 
eine Auswahl an Werken der Kunstszene in Ostrava vor. Für das 
mitteleuropäische bildnerische Schaffen der letzten zwei Jahrzehn-
te ist eine Emanzipierung der regionalen Kunstbühnen in den etab-
lierten traditionellen Kulturzentren typisch. Diese Regionen festigen 
schrittweise ihr kulturelles Selbstbewusstsein und werden zu einem 
vollwertigen Bestandteil des europäischen Kunstbetriebs. Ein Bei-
spiel dafür ist auch Ostrava, eine Industriestadt, die ihre Identität 
in früherer Zeit von der Schwerindustrie und der Rohstoffförderung 
ableitete. Am Ende des vergangenen Jahrhunderts jedoch durchlief 
die Förderung einen Rückgang oder wurde eingestellt. Der Titel der 
Ausstellung „Black Milk“ mag paradox klingen. Milch symbolisiert 
Reinheit, Gesundheit und Wohlstand, aber auch einen neuen Beginn, 
die Entstehung neuen Lebens. Schwarz ist die Farbe der Nacht, des 
Endes und des Todes. Über mehr als einhundert Jahre symbolisierte 
es auch Kohle und Wohlstand. Begegnen können Sie hier Künstlern 
wie Dan Balabán, Pavel Forman, Tomáš Koudel, František Kowolow-
ski, Jiří Kuděla, Dagmar Lasotová, Petr Lysáček, Václav Rodek, Marek 
Schovánek, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Ivana Štenclová oder Hana Pu-
chová. Die Kuratoren sind Pavel Forman, Tomáš Koudela und Olga 
Wewerka. Die Ausstellung findet im Tschechischen Zentrum in Ber-
lin statt, und zwar vom 13. Juni bis zum 15. September. Mehr unter:  
berlin.czechcentres.cz

HELMUT NEwTON
Od 29. června se pražské Muzeum Kampa dotkne módních mol, pro-
střednictvím fotografií významného německo-australského fotografa 
Helmuta Newtona. Ten se proslavil především svými fotografiemi pro 
magazín Vogue. Jeho pečlivá pozornost k atmosféře, kompozici, jem-
nosti a detailu vystupuje z jeho snímků, které vás budou konfrontovat 
s kontroverzí, tajemnem a erotikou. Až do 28. září můžete navštívit 
tuto retrospektivní výstavu s názvem Helmut Newton in Dialogue. Fa-
shion and Fictions. Museum Kampa ji pořádá ve spolupráci s berlín-
skou Kicken Gallery. Tímto projektem muzeum navazuje na předchozí 
úspěšné výstavy Cecil Beaton: fotograf královen a Manolo Blahnik: The Art 
of Shoes. Výstavy s módní tematikou se stávají příjemnou letní tradicí, 
kterou nelze přehlédnout. Více na: museumkampa.cz 

Ab 29. Juni widmet sich das Prager Museum Kampa die Laufstege der 
Mode, und zwar aus der Perspektive von Fotografien des bedeutenden 
deutsch-australischen Fotografen Helmut Newton. Dieser wurde vor allem 
mit seinen Fotografien für das Magazin Vogue bekannt. Seine sorgfältige 
Aufmerksamkeit gegenüber der Atmosphäre, der Komposition, der Feinheit 
und des Details tritt aus seinen Bildern hervor, die den Betrachter mit Kon-
troverse, dem Geheimen und Erotik konfrontieren. Bis zum 28. September 
können Sie diese retrospektive Ausstellung mit dem Titel Helmut Newton 
in Dialogue. Fashion and Fictions sehen. Das Museum Kampa veranstaltet 
sie in Zusammenarbeit mit der Berliner Kicken Gallery. Mit diesem Projekt 
knüpft das Museum an die vorherigen erfolgreichen Ausstellungen Cecil 
Beaton: Fotograf der Königinnen und Manolo Blahnik: The Art of Shoes an. 
Ausstellungen mit Modethematik werden zu einer angenehmen, nicht zu 
übersehenden Sommertradition. Mehr unter: museumkampa.cz
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lA VERANDA
Nechte své chuťové pohárky unášet na vlně se-
zonních pokrmů plných letošní zeleniny, mla-
dého masa a divokých bylin. Ve staroměstské 
La Verandě pro vás pravidelně připravují ori-
ginální menu šéfkuchaři Radek David a Tomáš 
Huml. Podnik obklopený starými kostely, syna-
gogami a tajemnými uličkami se vyzná v české 
i francouzské kuchyni a celý koncept příjemné 
restaurace tomu nasvědčuje. Svěží interiér 
plný barev a květin vás obejme inspirací a na-
dchne nejen kreativními jídly, ale také vybra-
ným vinným lístkem. Doporučujeme specialitu 
podniku v podobě telecí svíčkové s knedlíčkem 
wonton plněným telecím konfitem a servírova-
ný s béarnskou omáčkou. Více na: laveranda.cz 

Lassen Sie Ihre Geschmacksknospen auf einer Wel-
le saisonaler Speisen voller diesjährigem Gemüse, 
jungem Fleisch und Wildkräuter entführen. In der 
Altstädter La Veranda bereiten de Chefköche Ra-
dek David und Tomáš Huml für Sie regelmäßig ein 
originelles Menü zu. Das Lokal wird umgeben von 
alten Kirchen, Synagogen und geheimnisvollen 
Gassen und kennt sich in böhmischer und fran-
zösischer Küche aus, das gesamte Konzept des 
angenehmen Restaurants deutet darauf hin. Das 
frische Interieur voller Farben und Blumen um-
schlingt Sie mit Inspiration und begeistert nicht 
nur mit kreativen Speisen, sondern auch mit einer 
ausgewählten Weinkarte. Wir empfehlen die Spe-
zialität des Lokals in Form von Kalbslendenbraten 
mit Wonton-Knödel, gefüllt mit Kalbskonfit und 
Sauce Bernaise. Mehr unter: laveranda.cz

RIESLING ROCKS
Máte rádi dobré ryzlinky, živou 
hudbu a grilování? Pak přijď-
te na Riesling rocks – největší 
ryzlinkový festival pod širým 
nebem, který se chystá 6. červ-
na, od 17 hodin na Senováž-
ném náměstí v Praze. Čeká na 
vás více než 50 druhů ryzlinků, 
osobní účast tuzemských i za-
hraničních vinařů, rock&rollo-
vá kapela Dum Doobie Doo-
bie Band, DJ a ryzlink friendly 
občerstvení v podání šéfku-
chaře Vinografu Milana Hořej-
še. Vstup je zdarma! Více na:  
rieslingrocks.cz 

Sie mögen guten Riesling, Livemu-
sik und Gegrilltes? Dann kommen 
Sie zu den Riesling rocks – das 
größte Riesling-Festival unter frei-
em Himmel, das am 6. Juni ab 
17 Uhr auf dem Platz Senovážné 
náměstí in Prag läuft. Es erwarten 
Sie mehr als 50 Sorten Riesling, 
tschechische und ausländische 
Winzer sind anwesend, und es 
spielen die Rock´n´Roll-Kapelle 
Dum Doobie Band, ein DJ, und es 
gibt Riesling-freundliche Speisen 
als Kreationen vom Chefkoch des 
Vinograf Milan Hořejš. Eintritt frei! 
Mehr unter: rieslingrocks.cz

ALCRON
Poté, co od nového roku Alcron roztáhl svá křídla ve 
smyslu nezávislosti na hotelovém řetězci, kterého 
byl dlouhou dobu součástí, se toho děje v jeho režii 
velmi mnoho. Ať už jde o květnový pop-up projekt 
ve spolupráci s asijskou restaurací Taro či nedávno 
odhalená pamětní deska Doreen Warrinerové. Ta, 
coby představitelka Britského výboru pro uprchlíky 
z Československa, pomáhala za druhé světové vál-
ky vyprovázet uprchlíky, sestavovat seznamy emi-
grantů a získávat pro ně víza. Její základnou bylo 
od října 1938 do dubna 1939 právě zázemí hotelu 
Alcron. Do tohoto podniku se tedy můžete vydat 
nejen za unikátním jídlem, ale i za historickými sou-
vislostmi, které se vryly do českých dějin. Více na: 
alcron.cz 

Nachdem das Alcron ab dem neuen Jahr seine Flügel 
im Sinne der Unabhängigkeit von der Hotelkette aus-
gebrettet hat, dessen Bestandteil es lange Zeit war, ge-
schieht in der neuen Regie sehr viel, zum Beispiel im 
Mai ein Pop-up-Projekt in Zusammenarbeit mit dem 
asiatischen Restaurant Taro oder die vor kurzem ent-
hüllte Gedenktafel von Doreen Warriner. Diese hatte als 
Vertreterin des Britischen Komitees für Flüchtlinge aus 
der Tschechoslowakei während des Zweiten Weltkriegs 
geholfen, Flüchtlinge herauszuführen, Emigrantenlisten 
zusammenzustellen und für sie Visa zu erlangen. Die 
Basis war von Oktober 1938 bis April 1939 gerade im 
Hinterland des Hotels Alcron. In dieses Lokal können Sie 
also wegen der einzigartigen Speisen einen Abstecher 
machen, aber auch wegen der historischen Zusammen-
hänge, die sich in die tschechische Geschichte eingegra-
ben haben. Mehr unter: alcron.cz



ZENkICHI
Kdo zná ZENKICHI v Berlin-Mitte, ví, že oba provozovatelé Motoko Watanabe 
a Shaul Margulies mají velmi blízko k designu. Tato japonská restaurace je pre-
cizně promyšlena do nejmenšího detailu, vše tu má svůj význam a slouží svému 
cíli, kterým je vytvoření autentického japonského místa požitku – od architektury 
a designu přes služby až po kulinářské umění. Motoko a Shaul nabízejí hostům 
pokrmy, které jsou v Evropě stále ještě spíše velkou neznámou, jako například 
lanýže Chawan-mushi (japonský vaječný krém s lanýži), nebo mušle svatého Ja-
kuba Shira-ae (svatojakubské mušle s dýní hokkaidó, karotkou a rukolou podá-
vané se sezamovým dresinkem a tofu). Coby certifikovanému sommeliérovi se 
specializací na saké bylo Motoko od začátku jasné, že nebude podávat víno, ný-
brž že se zaměří výlučně na japonské saké. Dnes najdete na zdejším nápojovém 
lístku jeden z největších výběrů prémiových saké v Evropě. Více na: zenkichi.de

Wer das ZENKICHI in Berlin-Mitte kennt, weiß um die Design-Affinität der beiden Be-
treiber Motoko Watanabe und Shaul Margulies. Denn in diesem japanischen Restau-
rant ist jedes kleinste Detail des Ambientes wohldurchdacht, alles hat eine Bedeutung 
und dient dem einen Ziel: einen authentisch japanischen Ort des Genusses zu er-
schaffen – von Architektur und Design über den Service bis hin zur Kulinarik. Motoko 
und Shaul bieten Gästen Speisen an, die in Europa bisher eher unbekannt sind, wie 
z. B. Trüffel-Chawan-mushi (japanische Eiercreme mit Trüffel) oder Jakobsmuschel-
Shira-ae (Hokkaido-Jakobsmuscheln mit Karotte und Rucola in Sesam-Tofu-Dres-
sing). Als zertifizierte Sake-Sommelière war für Motoko von Anfang an klar, keinen 
Wein auszuschenken, sondern sich ausschließlich auf Sake zu konzentrieren. Heute 
präsentiert die Karte des Restaurants eine der größten Auswahlen an Premium-Sake 
in Europa. Mehr unter: zenkichi.de

SAGE
Co je SAGE? „Jsme restaurace, plážový bar, evento-
vá a kulturní lokalita. Jsme milovníci masa, vegetari-
áni a veganové. Milujeme dobré jídlo, dobré nápoje 
a rádi děláme dobré party.“ Těmito slovy vítá SAGE, 
legendární prostor na břehu řeky Sprévy v Berlin-Kre-
uzberg. Ano, restaurace SAGE je dobrá. V obrovské 
cihlové budově s industriálním kouzlem je kuchyně 
kreativní. Ale tento kousek Berlína je znám především 
jako  SAGE beachbar s písečnou pláží, lehátky, atmo-
sférou a eventy s dýdžeji z berlínské klubové scény. 
Denně otevřeno od 14 hodin. Do kdy? Dle počasí 
a nálady... Více na: sage-restaurant.de

Was ist SAGE? „Wir sind ein Restaurant, eine Strandbar, 
ein Event- und Kulturlokal. Wir sind Fleischliebhaber, Ve-
getarier und Veganer. Wir lieben gutes Essen, gute Drinks 
und wir feiern gerne.“ Mit diesen Worten begrüßt einen 
die SAGE, ein legendäres Lokal am Ufer der Spree in Ber-
lin-Kreuzberg. Ja, das SAGE-Restaurant ist gut. In einem 
riesigen Ziegelbau mit industriellem Flair ist die Küche 
kreativ. Doch dieses Stück Berlin ist vor allem als  SAGE 
Beachbar mit Sandstrand, Liegen und einer Atmosphäre 
und Events mit DJ´s aus der Berliner Klubszene bekannt. 
Täglich geöffnet ab 14 Uhr. Bis wann? Je nach Wetter und 
Laune... Mehr unter: sage-restaurant.de
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První živou pohádkovou knihu s raw recepty, inspirující malé i velké čtenáře ke zdravějšímu 
jídelníčku, napsala Blanka Fišerová a Zuzana Lužná vytvořila jednoduché a chutné recepty. 
Hlavním hrdinou příběhu je sám čtenář, který prochází pohádkovým světem a za pomoci 
bohyně Živy jednotlivé příběhy uzdravuje. Zároveň se dozvídá více o pokladech i zázracích 
přírody.

Cílem je inspirovat malé i velké k oživení jídelníčku a zdravějšímu stravování. Pro autorky je 
živá (raw) strava jednou z mnoha možností, jak zdravě jíst. Knížka Živý princ nabízí inspiraci 
pohádkovou hravou formu, která je přístupná všem. Živý princ je pohled autorek na svět 
a návrat k přírodě. Kniha bude vydaná v artovém nakladatelství Blízko a za každý prodaný 
výtisk bude na podzim vysazen strom. Kniha vznikla z úcty k přírodě, s touhou navrátit se 
k tomu, co jako lidé podvědomě víme a známe.

žIvý PRInc  
text: Karin Zadrick
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Das erste lebendige Märchenbuch mit Rezepten der Raw-Küche, das Groß und Klein zu einer gesünderen Er-
nährungsweise inspirieren will, wurde von Blanka Fišerová geschrieben, und von Zuzana Lužná stammen die 
einfachen, leckeren Rezepte. Der Hauptheld der Geschichte ist der Leser selbst, der durch eine Märchenwelt 
wandelt und mit Hilfe der Göttin Živa [die Lebende] einige Geschichten erlebt. Gleichzeitig erfährt er mehr zu 
den Schätzen und Wundern der Natur.

Das Ziel besteht darin, Groß und Klein zur Belebung des eigenen Speiseplans und zu einer gesünderen Ernäh-
rung zu inspirieren. Für die Autorin ist lebendige Kost (raw) eine der Möglichkeiten, gesund zu essen. Das Buch 
Živý princ [Der lebende Prinz] bietet in spielerischer Märchenform Inspiration für alle. Živý princ sind ein Blick 
der Autorin auf die Welt und eine Rückkehr zur Natur. Das Buch erscheint im Kunstverlag Blízko, und für jedes 
verkaufte Exemplar wird im Herbst ein Baum gepflanzt. Das Buch entstand aus Achtung vor der Natur mit 
dem Bestreben, zu den zurückzukehren, was wir Menschen im Unterbewusstsein wissen und kennen.

EIN LEbENdER PRINz  
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JOhn mucha
text: Kateřina Černá, foto: Karin Zadrick
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Když vejdete do dveří Muchova domu na 
Hradčanském náměstí, jako by vás pohltil 
a vtáhl. Propadnete se v čase. Procházíte 
podloubím z roku 1240, barevnou vitráží 
na vás dopadá slabé světlo a ve starobylých 
pokojích přeplněných Muchovými obrazy, 
osobními věcmi a kuriózními předměty ze 
všech koutů světa se cítíte vtaženi do děje, 
který ještě neskončil…
 
Jaký je váš nejsilnější moment v životě 
spojený s uměním?
Je to balet. Když mi bylo dvanáct, vybrali 
mě do baletní školy. Balet byl pro mne jako 
elektrika. Později jsem jej musel ze zdra-
votních důvodů opustit, ale mezi tanečníky 
mám stále spoustu přátel. Blízcí jsme si na-
příklad s Darjou Klimentovou. 

Vyrůstal jste obklopen uměním vašeho 
dědečka. Měl jste pocit výjimečnosti?
Žili jsme sice v téměř věrné kopii Muchova 
slavného ateliéru v Paříži, ale já jsem to jako 
kluk vnímal jako úplně normální byt. Běhali 
jsme a hráli si tu se spolužáky. Později mi 
jméno Mucha bylo spíše přítěží, protože 
jsem pocházel z maloburžoazních poměrů, 
tak bylo nemyslitelné, abych v Praze studo-
val. Od osmnácti jsem pak žil v Londýně. 
Díky tomu, že jsem se tam narodil a měl 
dva pasy, nebyl problém vycestovat. Poz-
ději jsem posílal pozvání otci, který tak díky 
mě mohl cestovat.  

Muchu milují od Japonska po Ameriku, 
ale většina pozornosti patří litografiím…
Jeho oleje jsou fantastické, stylově úplně 
jiné. Naše kurátorka říkává, že v dědovi žilo 

hned několik umělců. Snažím se dynamito-
vat – rozbít ten zažitý stereotyp, že Mucha 
dělal jen plakáty. Momentálně organizu-
jeme výstavu v Paříži – ty prostory spadají 
pod Louvre. Pan ředitel byl úplně u vytrže-
ní z Muchových fotografií, které doposud  
neznal.

Ke kterému z děl máte obzvlášť osobní 
vztah?
Mám rád Madonu v liliích a její příběh. Mo-
mentálně tady není, je na výstavě v Šangha-
ji a vy tak můžete vidět rokokovou výzdobu 
na zdech, která je obvykle tímto dvoume-
trovým obrazem zakrytá. Původně to byl 
návrh pro okno chrámu. Co je na obraze 
ještě pozoruhodné, je portrét asi desetileté 
holčičky v pozadí. Je to věrná podobizna mé 
tety, která ovšem vznikla pět let před tím, 
než se narodila.

Alfons Mucha byl milovníkem bazarů 
a těch věcí, co shromáždil, je neskuteč-
né množství. Mimo jiné spával v posteli, 
která dříve patřila Emě Destinnové…
Babička nikdy nic nevyhodila. Věděla, že 
všechny tyhle věci potřeboval její muž jako 
zázemí. Byly v Paříži, Americe, ve Zbirohu, 
v Bubenči a teď jsou tady. Nikdy bych nic 
z toho neprodal. Naopak, když má nadace 
dostatek financí, tak Muchova díla, která 
by doplnila sbírku, vykupuje. Máme také 
spoustu předmětů, které je potřeba opra-
vit. Například tohle sofa je namalované na 
babiččině portrétu a my se snažíme dávat 
předměty a umění dohromady. Jde nám 
o jakousi trojrozměrnost. 

Der Enkel eines der berühmtesten tschechi-
schen Maler Alfons Mucha verbrachte fast sei-
ne gesamte Kindheit im Haus am Hradschin-
Platz, das heute ein lebendes Museum mit 
hunderten Kunstwerken und persönlichen Ge-
genständen von Johns berühmtem Großvater 
Alfons Mucha, seines Vaters, des Schriftstellers 
und Journalisten Jiří Mucha, und seiner Mut-
ter, der schottischen Komponistin Geraldine 
Mucha, ist. John Mucha gründete gemeinsam 

mit seiner Frau Sarah, seiner Mutter Geraldi-
ne und dem Dramatiker Tom Stoppard die 
Mucha-Stiftung, die über 3000 Werke von Al-
fons Mucha im Archiv hat. Diese Lithographi-
en und Ölgemälde ergänzen rund 2000 Fotos. 
Einer der Hauptzwecke der Stiftung besteht 
darin, Alfons Mucha nicht nur als Lithografen 
zu zeigen, sondern auch seine Ölbilder, Zeich-
nungen und Fotographien ins Bewusstsein zu 
bringen.

John Mucha prožil dětství ve věrné kopii pařížského ateliéru 
svého dědečka a nyní se snaží, jak sám říká, „dynamitovat“ 
vnímání Alfonse Muchy jako tvůrce plakátů. 



chocoland

Výstižný název pro další lahodnou bezlepkovou tyčinku od Chocolandu, která vás přenese do 
kokosového nebe! Jaká jiná ingredience by létu seděla lépe než ořechy z kokosových palem? Na 
trhu pořídíte kokosové tyčinky JSEM KOKOSOVÁ se třemi různými náplněmi. Můžete si vybrat tu 
s příchutí vaječného likéru, která je určena pro všechny příznivce rumových tónů, nebo se zasnít 
u varianty s kakaovou náplní – pro všechny milovníky čokoládových nuancí – či sáhnout po verzi 
s arašídovou náplní pro ty, kteří nedají dopustit na vděčnou arašídovou chuť. Chocoland je producent 
a distributor cukrovinek na českém a slovenském trhu s více než stoletou tradicí. Kolínská firma po 
celou svou dlouhou historii rozmazluje svými dobrotami všechny příznivce originálních i tradičních 
čokoládových pamlsků. Odměňte se kokosovými tóny evokujícími letní dovolenou a pohádkově 
sladké dětství. Kdy jindy než nyní!

Věděli jste, že kokos:
je protizánětlivý
posiluje imunitní systém
zlepšuje činnost metabolismu
je prevencí před zánětem kloubů
a vyniká dalšími příznivými účinky?

Eine treffende Bezeichnung für einen weiteren leckeren glutenfreien Riegel von Chocoland, der Sie in 
den Kokoshimmel entführt! Welch andere Zutat würde besser zum Sommer passen als die Nüsse der 
Kokospalme. Auf dem Markt bekommen Sie die Kokosriegel JSEM KOKOSOVÁ mit drei verschiedenen 
Füllungen. Entweder mit Eierlikörgeschmack für alle, die Rum mögen, oder mit Kakaofüllung – für 
Schokoladenliebhaber aller Couleur – dann gibt es noch die Variante mit Erdnuss für all diejenigen, 
die einen vollen Erdnussgeschmack lieben. Chocoland produziert und vertreibt Süßwaren auf dem 
tschechischen und slowakischen Markt, und das schon mehr als einhundert Jahre. Die in Kolín ansässige 
Firma verwöhnt seitdem alle Liebhaber origineller und traditioneller schokoladiger Leckerbissen mit ihren 
Produkten. Belohnen Sie sich nun mit Kokostönen, die auf den Sommerurlaub einstimmen und an eine 
märchenhaft süße Kindheit erinnern. Wann, wenn nicht jetzt!

Wussten Sie, dass Kokos:
entzündungshemmend ist
das Immunsystem stärkt
den Stoffwechsel verbessert
vor Gelenkentzündungen schützt
und viele weitere positive Wirkungen hat?

Mehr unter: chocoland.cz

Jsem 
KOKOsOVá
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PARTNERSKÁ DISTRIBUCE

Fresh bedýnky, www.freshbedynky.cz

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

Space4U, Praha 1, Příčná 1, www.space4u.cz

Meridian, ČD Pendolino, www.cd.cz

ODBĚRNÁ MÍSTA V PRAZE

Magistrát Hl. města Prahy

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

Kliniky a služby: A2C ANTI-AGING CLINIC, Barbershop & 
Tattoo Good Times, Karolinum, Petra Clinic, Toni&Guy 

Fashion/design/art: Debut Gallery, Divadlo Bez zábradlí, 
Divadlo v Celetné, Fox Galery, Galerie hlavního města Prahy, 
Gravelli, Harddecore Design Gallery, Helena Dařbujánová – 
showroom, Kvalitář, La Gallery Novesta, Museum Montanelli, 
Nová Galerie, Pasáž českého designu

Restaurace a kavárny: Alforno, Art-n-Coffee, Beefhouse, 
Belcredi bistro, Bistro ROH21, Bredovský dvůr, Cacao Prague, 
Café Louvre, Cantina, EMA espresso bar, Home by UNIC, 
Jáma, Kavárna Citadela, Kavárna Palanda, Kavárna – pražírna 
Voznice, KFC Na Poříčí, La Bottega, La Ventola, Las Adelitas, 
Longiano, mamacoffee Sokolovská, Modrá zahrada, Moje 
cukrářství, Ovocný Světozor, Nejen Bistro, Nenápadné bistro, 
Rugantino, Slavia, Tobruk, U Bronců, U Zlatého lva

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

Hotely: Aparthotel, Hotel Bílá labuť, Petrská Apartment

Ostatní: Deichmann Na Poříčí, Drogerie Zlatnická, Fleur 
Fatale, Libeřské lahůdky, Pecka Modelář, Pekařství Moravec, 
řeznictví v Biskupské

Sledujte nás / Folgen Sie uns 

ON-LINE MAGAZÍN 
www.novinyanovinky.cz

FACEBOOK 
www.facebook.com/NovinkyPrahaBerlin

INSTAGRAM
#novinkyprahaberlin 

KONTAKT 
mail@novinyanovinky.cz 

DALŠÍ VYDÁNÍ / NÄCHSTE AUSGABE 
15. 10. 2019

ELIŠKA BARTEK/ INTERVIEW
česká malířka a fotografka žijící ve Švýcarsku a Berlíně

PATRIK HÁBL/ INTERVIEW
představitel české velkoformátové malby  

ve veřejném prostoru
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Život je buď smělé dobrodruŽství, nebo nic.
Das Leben ist entweDer ein kühnes abenteuer oDer nichts.


