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ART &  DESIGN
Když se člověk ponoří do světa umění, může získat pocit, že umění 
vznikalo, aby oslavovalo krásu. Dnes žijeme v zajímavé době. Všichni 
krásu hledáme, vnitřní i vnější, ale dnešní svět krásu neupřednostňuje, ba 
dokonce někdy i vědomě potlačuje. Dnes musí mít umělec odvahu, aby se 
přiznal ke kráse. Britský filosof Roger Scruton říká: „Myslím, že ztrácíme 
krásu a při této ztrátě hrozí nebezpečí ztráty smyslu života.“ Téma umění 
a designu jsme pro podzimní vydání N&N vybrali právě proto, abychom 
oslavovali krásu a jedinečnost v malířství, módě, fotografii či architektuře. 
Protože umění je důležitější, než vědění… Vědění má totiž hranice. 

Wenn man in die Kunstwelt eintaucht, kann man das Gefühl bekommen, 
dass die Kunst zur Zelebrierung der Schönheit entstanden ist. Heute leben 
wir in einer interessanten Zeit. Alle suchen wir die – innere und äußerliche 
– Schönheit. Gleichzeitig gibt die heutige Welt der Schönheit nicht den 
Vorrang, sondern benachteiligt sie manchmal sogar absichtlich. Heute muss 
ein Künstler Mut schon haben, um sich zur Schönheit zu bekennen. Mit den 
Worten des britischen Philosophen Roger Scruton: „Ich denke, wir verlieren an 
Schönheit, und mit diesem Verlust entsteht die Gefahr, den Sinn des Lebens zu 
verlieren.“ Das Thema „Kunst und Design“ haben wir für die Herbstausgabe 
von N&N gerade deshalb ausgewählt, um die Schönheit und Einzigartigkeit in 
der Malerei, der Mode, der Fotografie und der Architektur zu feiern. Denn die 
Kunst ist wichtiger als das Wissen ... Das Wissen hat nämlich Grenzen. 

               Danuše Siering
Vydavatel/Herausgeber
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ELIŠKa baRTEK 
Berlín – Tessin – svěT

text: Danuše Siering  foto: archiv
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„Nejsem nikde doma, jsem jako strom bez koře-
nů, ale když někam přijdu, pospíchám, abych se 
přizpůsobila. Když jsem žila rok v Číně, studovala 
jsem nejen zvyky, ale začala jsem se učit i čínsky.“ 
Tato slova vysvětlují jeji teorii, proč jsou Češi všude 
na světě úspěšní – umějí se totiž rychle přizpůso-
bit. „Tím se stane člověk kosmopolitním. A kdyby 
k tomu Češi zapomněli na malichernosti, které 
mají v sobě, dotáhli by to opravdu daleko.“
Eliška do Západního Německa utekla v roce 1972. 
„Nikdo to nevěděl. Nemohla jsem se se sestrou, 
ani matkou a otcem rozloučit. Byla jsem vtěsnaná 
do miniprostoru v  upraveném kufru mercedesu. 
Ležela jsem tam pět hodin, ani na nose jsem se 
nemohla poškrábat. Nenašli mě, i když auto pro-
hledávali. Vše dobře dopadlo, jen jsem se pak ně-
kolik let z tohoto traumatu léčila u psychologa.“ 
Zlaté časy na ni ale v Německu nečekaly. „Já tehdy 
neměla opravdu nic. Jen touhu stát se umělkyní. 
A umění mi nakonec opravdu pomohlo vrátit se 

zpět do života.“ K umění má velký respekt, ale říká, 
že naučit se nedá. „Člověk se musí jako umělec na-
rodit, musí mít vlastní vize a musí mít v hlavě: ‚Já 
budu jednou umělec.‘“
Ještě v  Praze dělala zkoušky na DAMU, dokonce 
hrála ve filmu s Magdou Vášáryovou. Film však 
zakázali a nikdo ho nikdy neviděl. Ještě v Praze se 
zamilovala do Němce, který připravil úkryt v autě. 
Její deprese ale vedly k tomu, že se s přítelem brzy 
po příjezdu do Německa rozešla. On ji však miloval 
tolik, že rozchod neunesl a spáchal sebevraždu. Na 
truchlení však neměla vůbec čas a na každodenní 
boj o přežití nikdy nezapomene. „Byla jsem žena, 
svobodná, umělkyně a sama. Musela jsem vydělá-
vat peníze. Pracovala jsem v baru, myla podlahy, 
dělala asistentku v kanceláři, dokonce i laborant-
ku. Ve dne jsem pracovala, v noci malovala. Teh-
dy mi pomohlo hodně cizích lidí, hlavně Němců.“ 
Syndrom pomoci jí od té doby zůstal. Jako revanš 
za to, kolik lidí jí tehdy pomohlo.

Co mě napadne, když uslyším jméno Eliška Bartek? 
Atraktivní žena, malířka, grafička, fotografka, 
spisovatelka, diva, kamarádka do deště, múza… 
umělkyně života. Kde mám začít?
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Studovala na uměleckoprůmyslové škole Form und Farbe 
v Curychu. Pak přišlo osudové setkání – potkala profesora 
Františka Mitačka, který uvěřil v její talent. „U něj jsem se 
naučila více než na jakékoli vysoké škole.“ Velkou šanci zís-
kala, když potkala Alenu Adlung, českou galeristku v New 
Yorku. Ta jí ve své galerii umožnila vystavit obrazy. A karié-
ra začala klepat na dveře. Výstavy v Salzburgu, Petrohradě, 
v Římě a v Tokiu. Od Číňanů dostala stipendium, rok žila 
v Pekingu. „Tady jsem získala zkušenosti s pracemi na ruč-
ním papíře a prohloubila svou lásku k akvarelu. Když udě-
láš něco špatně, je to navždy špatně. Můžeš začít znovu. 
Vycvičí tě to mít pevnou a jistou ruku.“
Své obrazy nazývá „krajiny duší“. Protože je nemaluje 
okem, ale svým nitrem. A lidé, kteří duši mají, je potom ku-
pují. „Každý můj obraz je moje dítě. Já žiju v těch obrazech, 
a proto zůstávám s nimi doma i nadále. Nikdo nemá na 
světě tolik dětí, kolik mám já…“
Miluji její fotografie s květinovými motivy. Morfologické 
detaily pestíku, tyčinky, kalichu, koruny. Ne nadarmo si 
její fotografii vybral na titulku feministický časopis Emma 
k  článku o sexu. Eliška sbírá v zahradě bílé květy, barev-
ným světlem je přeexponuje, na vrcholu jejich krásy vyfotí. 
Ty fotky jsou nejen krásné, ale i hrozivé a důrazné, vlastně 
jako Eliška sama. Vysoké 160 centimetrů, prezenční, živo-
čišné. Každá z nich vtáhne člověka do svého kouzelného 
světa jak bludička.
Již léta je Eliška Bartek jako jedna z mála českých umělců 
pravidelnou účastnicí na uměleckém veletrhu Art Basel. 
„Je jedno, kde máš galerii, ale musíš se účastnit veletrhů 
s uměním. V galerii mi prodají tak deset procent, vše ostat-

ní se odehrává na veletrzích. Ten v Basileji je největší, tam 
přijedou sběratelé z celého světa.“
Před třemi lety udělala další životní krok. „Měla jsem Ber-
lína dost, žila jsem tam dvacet let a Berlín se hrozně změ-
nil. Řekla jsem své sestře v Praze: Jednou, až budu stará, 
chtěla bych žít v Tessinu. Sestra se na mě podívala a řekla: 
Ale vždyť ty jsi stará. Tak jsem si uvědomila, že mi bude 
brzy sedmdesát, a jestli chci něco změnit, musím to udě-
lat rychle. V kantonu Tessin, ve vesničce Maggia, kde dříve 
pracoval nejznámější kurátor Harald Szeeman, jsem si na-
šla ateliér a múza mě opět políbila,“ vypráví Eliška, která 
se psem od sousedů začala chodit na procházky a objevila 
takovou krásu krajiny, že  opět začala malovat své  akva-
rely. Namalovala jich šedesát a rozdělila je na čtyři roční 
období. Na podzim vycházejí v knize Diario di Maggia. „Ty 
akvarely jsou odrazem mých pocitů, toho, jak vidím příro-
du. Když jsem se na něco krásného dívala, řekla jsem si: to 
je taková nádhera, to si musím pamatovat. A tak jsem se 
opět vrátila k akvarelu.“
Když se zeptám, jak se jí teď daří, podívá se na mě s tím 
svým šalamounským úsměvem. Zapálí si cigaretu a poví-
dá: „Víš, byla jsem třikrát vdaná, ale nějak musím říci, že 
se teď sama se sebou nenudím. Ty nejlepší věci vznikají 
v samotě.“
Jde mě vyprovodit k autu. Před domem v duchu uvažuji, 
kdo zasadil ty kytky u stromu na ulici. „To jsem udělala já. 
Přijela jsem do Berlína zase na pár týdnů, tak to chci mít 
tady pěkné, když vstupuji do domu.“ Jsem přesvědčena, že 
její spolubydlící v tom nejhlubším Kreuzbergu ji musí mít 
rádi.
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ELIŠKA BARTEK BERLIN – TESSIN – WELT
Was mir einfällt, wenn ich den Namen Eliška Bartek höre? Eine at-
traktive Frau, Malerin, Grafikerin, Fotografin, Schriftstellerin, Diva, 
ein Freund, mit dem man durch dick und dünn gehen kann, eine 
Muse – eine Lebenskünstlerin. Wo soll ich anfangen?

„Ich bin nirgendwo zu Hause, ich bin wie ein Baum ohne Wur-
zeln, aber wenn ich irgendwohin komme, versuche ich schnell, 
mich anzupassen. Als ich ein Jahr lang in China lebte, studierte 
ich nicht nur das Brauchtum, sondern begann auch, Chinesisch zu 
lernen.“ Diese Worte erklären ihre Theorie, warum die Tschechen 
überall auf der Welt erfolgreich sind – sie sind nämlich in der Lage, 
sich schnell anzupassen. „Dadurch wird man kosmopolitisch. Und 
wenn die Tschechen außerdem den Kleinsinn vergessen würden, 
den sie in sich tragen, könnten sie es wirklich sehr weit bringen.“
Eliška floh 1972 nach Westdeutschland. „Keiner hat es gewusst. 
Ich konnte mich weder von meiner Schwester, noch von den Eltern 
verabschieden. Ich war in einem winzigen Versteck im umgebau-
ten Kofferraum eines Mercedes gezwängt. Dort lag ich fünf Stun-
den lang und konnte mich nicht einmal an der Nase kratzen. Sie 
fanden mich nicht, obwohl sie das Auto durchsuchten. Alles ging 
gut, nur dass ich mit dem Trauma jahrelang in psychologischer 
Behandlung war.“ Goldene Zeiten warteten in Deutschland aber 
nicht auf sie. „Ich hatte damals überhaupt nichts. Nur das Ver-
langen, Künstlerin zu werden. Und die Kunst half mir letztendlich 
tatsächlich dabei, ins Leben zurückzukehren.“ Vor der Kunst hat 
sie großen Respekt, meint aber, dass man sie nicht lernen kann. 
„Man muss als Künstler geboren werden, muss eigene Visionen 
haben und im Kopf: ‚Ich werde einmal ein Künstler.‘“
Noch in Prag legte sie Prüfungen an der Theaterhochschule DAMU 
ab und spielte sogar in einem Film mit Magda Vášáryová. Der Film 
wurde aber verboten, und keiner hat ihn je gesehen. Noch in Prag 
verliebte sie sich in einen Deutschen, der das Versteck im Auto vor-
bereitete. Ihre Depressionen führten aber dazu, dass sie sich kurz 
nach dem Eintreffen in Deutschland von ihrem Freund trennte. Er 
liebte sie aber so sehr, dass er die Trennung nicht verkraftete und 
Selbstmord beging. Für Trauer hatte sie aber überhaupt keine Zeit, 
und den täglichen Kampf ums Überleben wird sie nie vergessen. 
„Ich war eine Frau, frei, Künstlerin und allein. Ich musste Geld ver-
dienen. Ich arbeitete in einer Bar, scheuerte Fußböden, war Assis-
tentin in einer Kanzlei und sogar Laborantin. Tagsüber arbeitete 
ich, in der Nacht malte ich. Damals halfen mir viele fremde Men-
schen, vor allem Deutsche.“ Das Helfersyndrom ist ihr aus jener 
Zeit geblieben. Als Revanche dafür, wie viele Menschen damals ihr 
geholfen haben.
Sie studierte an der Kunstgewerbeschule Form und Farbe in Zü-
rich. Dann kam es zu der schicksalhaften Begegnung – sie traf 

Professor František Mitaček, der an ihr Talent glaubte. „Bei ihm 
habe ich mehr als an jeder Hochschule gelernt.“ Eine große Chan-
ce erhielt sie, als sie Alena Adlung, tschechische Galeristin in New 
York, traf. Sie gab ihr die Möglichkeit, Bilder in ihrer Galerie aus-
zustellen. Und dann klopfte die Karriere an die Tür. Ausstellungen 
in Salzburg, Sankt Petersburg, Rom und Tokio. Von den Chinesen 
bekam sie ein Stipendium und lebte ein Jahr lang in Peking. „Hier 
erwarb ich Erfahrungen mit Arbeiten auf Büttenpapier und vertief-
te meine Liebe zum Aquarell. Wenn Du etwas schlecht machst, ist 
es für immer schlecht. Du kannst von vorn anfangen. Es trainiert 
dich, eine feste und sichere Hand zu haben.“
Ihre Bilder nennt sie „Seelenlandschaften“. Weil sie nicht mit dem 
Auge, sondern mit ihrem Innern malt. Und Menschen, die eine See-
le haben, kaufen sie dann. „Jedes meiner Bilder ist mein Kind. Ich 
lebe in diesen Bildern, und deshalb bleibe ich mit ihnen auch wei-
terhin zu Hause. Keiner hat auf der Welt so viele Kinder wie ich...“
Ich liebe ihre Fotografien mit Blumenmotiven. Morphologische 
Details des Blütenstempels, Staubblattes, Kelchs oder Kronblatts. 
Nicht umsonst hat die feministische Zeitschrift Emma ihre Foto-
grafie zu einem Artikel über Sex als Titelseite gewählt. Eliška sam-
melt im Garten weiße Blüten, belichtet sie mit farbigem Licht und 
hält sie auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit auf einem Foto fest. 
Diese Fotos sind nicht nur schön, sondern auch bedrohlich und 
eindringlich, eigentlich so, wie Eliška selbst. 160 Zentimeter hoch, 
präzise, animalisch. Jedes von ihnen zieht einen wie ein Irrlicht in 
seinen Bann.
Seit Jahren ist Eliška Bartek als eine von wenigen tschechischen 
Künstlern regelmäßige Teilnehmerin der Kunstmesse Art Basel. „Es 
ist egal, wo du eine Galerie hat, aber du musst an Kunstmessen 
teilnehmen. In der Galerie verkaufen sie mir zehn Prozent, alles 
andere spielt sich auf Messen ab. Die in Basel ist die größte, dort-
hin kommen Sammler aus der ganzen Welt.“
Vor drei Jahren machte sie einen weiteren für ihr Leben wichti-
gen Schritt. „Ich hatte genug von Berlin, habe zwanzig Jahre dort 
gelebt, und Berlin hat sich sehr verändert. Ich sagte zu meiner 
Schwester in Prag: Einmal, wenn ich alt bin, möchte ich im Tessin 
leben. Meine Schwester schaute mich an und sagte: Aber du bist 
doch alt. Da wurde mir bewusst, dass ich bald siebzig werde, und 
wenn ich etwas ändern will, muss ich es schnell tun. Im Kanton 
Tessin, im Örtchen Maggia, wo früher der bekannteste Kurator Ha-
rald Szeeman lebte,  fand ich ein Atelier, und wieder hat mich die 
Muse geküsst“, erzählt Eliška, die mit dem Hund der Nachbarn zu 
Spaziergängen aufbrach und eine derartige Schönheit der Land-
schaft entdeckte, dass sie erneut ihre Aquarelle zu malen begann. 
Sie malte insgesamt sechzig und unterteilte sie nach den vier Jah-
reszeiten. Im Herbst erscheinen sie im Buch „Diario di Maggia“. 
„Die Aquarelle sind Ausdruck meiner Gefühle, dessen, wie ich die 
Natur sehe. Wenn ich etwas Schönes ansah, sagte ich mir: Das 
ist eine Pracht, das muss ich mir merken. Und so kehrte ich zum 
Aquarell zurück.“
Wenn ich frage, wie es ihr jetzt geht, blickt sie mich mit ihrem salo-
monischen Lächeln an. Sie nimmt eine Zigarette und sagt: „Weißt 
du, ich war drei Mal verheiratet, aber ich muss feststellen, dass ich 
mich jetzt mit mir allein nicht langweile. Die besten Dinge entste-
hen in der Einsamkeit.“
Sie begleitet mich zum Auto. Vor dem Haus überlege ich im Geis-
te, wer die Blumen an dem Baum auf der Straße wohl gepflanzt 
hat. „Das war ich. Ich bin wieder für ein paar Wochen nach Berlin 
gekommen, und möchte es hier schön haben, wenn ich das Haus 
betrete.“ Ich bin überzeugt, dass sie ihre Mitbewohner im tiefsten 
Kreuzberg mögen müssen.
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Fotografie vizuální umělkyně Karin Zadrick působí jako 
tichá báseň. Jako vizuální haiku. Beze slov je zde ustálen 
obraz reálných artefaktů, které jsou stejně univerzální, 
jako by tady existovaly po tisíce let, jako efemérní, jako by 
je čas měl během krátké doby nechat zmizet. Projektem 
Zbytky II autorka navazuje na soubor Zbytky, kde iniciač-
ním bodem byly odhozené šablony či odstříhané kousky, 
jež vznikly při spontánní tvorbě autorčina syna. Banální 
a jindy nepovšimnuté součásti stojící na okraji jeho sna-
žení i zájmu si autorka přivlastňuje a usazuje je do nového 
kontextu. Zhodnocuje jejich význam a mění jejich obsah 
z odpadu na novou vizuální informaci. Tento princip pak 
rozvíjí i v  přístupu k  dalším bezděčně vygenerovaným 
pozůstatkům obklopujícím nás v prostoru a čase. Existují 
kouty ze své podstaty všední a nevšední, nebo je nevšed-
ními činíme právě svým nazíráním? Jedinečnost každého 
odstřižku či odřezku vytvořeného lidskou rukou je pozo-
ruhodná. Tisíce druhů možného zakřivení, ozubení, perfo-
race. Je téměř nemožné stvořit dva stejné. Přesto se nám 
mohou jevit zcela bezvýznamnými, jeden jako druhý. 

Každý je unikátním kusem, malou sochou přes lhostejnost 
oku téměř neviditelnou. Současně se však jeví lehce na-
hraditelným. A právě jejich zaznamenáním náhle jako by 
vzrostla jejich hodnota a schopnost vidět.

Teprve obraz těchto zbytků, ne ony samy, se stává v očích 
člověka uměleckým dílem. Je to právě způsob, jímž se 
díváme, který nám umožňuje projektovat do odpadlých 
pozůstatků činnosti obsah přesahující samotnou jejich 
existenci. Zobrazení v  tomto případě může dát přehlíže-
ným všednostem schopnost promlouvat pomocí jejich 
izolace od přeplněného světa okolo. Autorka se soustav-
ným zaznamenáváním a přetvářením fragmentů v trvalý 
obraz brání jejich ztracení v čase a rozpadu a uchovává si 
křehký pocit z jejich nabytí. Tento autorčin soubor je dal-
ším z pokračování na téma pomíjivosti, prosté všednosti 
a její hluboké podstaty, již se autorka snaží uchopit za po-
moci záznamu. Táže se po smyslu hmoty a formy v bytí. 
I zbytky mohou být poezií sytící hloubavé pohledy očí,  
které hledají…

Výstava Zbytky proběhla v Ateliéru Josefa Sudka v Praze.

ZbYTKY
REStE
text: Klára Burianová  foto: Karin Zadrick
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Die Fotografien der Visual-Künstlerin Karin Zadrick 
wirken wie ein stilles Gedicht. Ein visuelles Haiku. Ohne 
Worte wird hier das Bild der realen Artefakte verstetigt, 
die universell sind, als existierten sie hier schon seit 
Tausenden von Jahren, so ephemerisch, als ließe die 
Zeit sie in kürzester Zeit verschwinden. Mit dem Pro-
jekt „Reste II“ knüpft die Künstlerin an die Sammlung 
„Reste“ an, bei dem der Initiierungspunkt die wegge-
worfenen Schablonen und Schnipsel waren, die beim 
spontanen Schaffen des Sohns der Künstlerin entstan-
den. Die banalen und manchmal unbeachteten Teile, 
die am Rande seiner Bemühungen und Interessen ste-
hen, macht sich die Künstlerin zu Eigen und setzt sie 
in einen neuen Kontext. Sie wertet ihre Bedeutung auf 
und ändert ihren Inhalt von „Abfall“ in „neue visuel-
le Informationen“. Dieses Prinzip entwickelt sie dann 
auch in der Herangehensweise an weitere danklos ge-
nerierte Überbleibsel weiter, die uns in Zeit und Raum 
umgeben. Gibt es Winkel, die in ihrem Wesen alltäglich 
und nicht alltäglich sind, oder werden sie gerade da-
durch nicht alltäglich, dass wir sie betrachten? Die Ein-
zigartigkeit jedes von menschlicher Hand gefertigten 
Schnipsels ist bemerkenswert. Tausende Möglichkeiten 
der Rundung, Zahnung, Perforation. Es ist praktisch 
unmöglich, zwei gleiche Schnipsel zu erschaffen. Den-
noch können sie uns gänzlich bedeutungslos erschei-
nen, einer wie der andere. 

Jeder ist ein einzigartiges Stück, eine kleine Statue, die 
wegen der Gleichgültigkeit des Auges praktisch un-
sichtbar ist. Gleichzeitig scheint er leicht ersetzbar zu 
sein. Und gerade durch seine Aufzeichnung scheint es, 
als würde sein Wert und seine Sichtbarkeit steigen.

Erst das Bild dieser Reste, nicht sie selbst, wird in den 
Augen des Menschen zu einem Kunstwerk. Es ist gera-
de die Art, wie wir sehen, die es uns ermöglicht, in die 
Überbleibsel von Tätigkeiten einen Inhalt zu projizie-
ren, der ihre Existenz selbst übersteigt. Die Darstellung 
kann in diesem Fall übersehenen Alltäglichkeiten die 
Fähigkeit geben, durch ihre Isolierung von der über-
füllten Welt um sie herum zu sprechen. Die Künstlerin 
verhindert durch die systematische Aufzeichnung und 
Umformung der Fragmente in ein dauerhaftes Bild 
ihren Verlust durch Zeit und Zersetzung und bewahrt 
sich ein zartes Gefühl aus ihrem Erhalt. Diese Samm-
lung der Künstlerin ist eine Variation des Themas der 
Vergänglichkeit, der einfachen Alltäglichkeit und ihres 
tiefen Wesens, das die Künstlerin mithilfe der Aufzeich-
nung fassen zu sucht. Sie fragt nach dem Sinn der Ma-
terie und den Formen im Sein. Auch Reste können Po-
esie sein, die grüblerische Blicke des suchenden Auges 
sättigen …
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WeTravel

Cestování je pro mě vzácnost, není o překonání vzdálenosti. Je to cesta k sobě samé.

Kateřina Černá

Reisen hat für mich Seltenheitswert, dabei geht es nicht darum, Entfernungen zu überwinden. Es ist ein Weg zu mir selbst.
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Jsou dvě země, kde se cítím svobodně – Polsko a Francie. 
Společným znakem pro oba národy je hrdost a uvědo-
mování vlastních kořenů, hodnoty tradic. Mám ráda cesty 
bez přesně vymezeného cíle, miluji náhody a zvláštní si-
tuace, které se mohou stát, jen když nemáte plány a ne-
snažíte se. Mám ráda ten pocit, že dýcháte jiný vzduch 
a necháte se unášet zvukem jazyka, co neumíte dokona-
le. Největším požitkem jsou chvíle samoty v cizí krajině, 
toulání a splynutí s  prostředím, moment, kdy se stává-
te neviditelnými pozorovateli. Cesta do francouzského 
Marcigny byla jiná. Plán byl přesný a účel cesty naprosto 
jasný. V  atmosféře maloměsta obklopeného kouzelnou 
přírodou by se dal dost dobře praktikovat i můj obvyklý 
přístup k cestování, ale tentokrát jsem se těšila na záži-
tek spojený s tradiční francouzskou značkou Emile Henry, 
jejíž nádobí pravidelně nakupuji v pražské prodejně Pot- 
ten & Pannen. Mám ráda funkčnost a zábavné barvy ka-
meninového nádobí, které odolává teplotám v mrazáku, 

rozpálené troubě i tvrdému zacházení mých synů. Nikdy 
mne nepřestane fascinovat to skvěle zvládnuté řemeslo 
a značka, jejíž jméno rezonuje již téměř sto sedmdesát 
let. Kvalitní burgundská keramika má ve spodní části 
dokonce vyražené jméno řemeslníka, který kus ručně 
vyrobil. Jsem hrdá na to, že zapékací miska Emile Henry, 
ve které jsem dnes podávala oběd, má na spodní straně 
vyryty právě moje iniciály. Měla jsem příležitost stát se 
součástí procesu a sledovat každý krok od vytvoření mo-
delu přes vyrábění forem, zpracovávání směsi k lití, začiš-
ťování výrobků po vytažení z formy glazování až po výpal. 
Večer byl pak v gurmánském duchu a ve znamení fran-
couzských receptů. Nejvíc mne uchvátil Tarte Tatin, kam 
se mi podařilo propašovat o třetinu více másla, než bylo 
v receptuře. Nevím, jestli to bylo nádobím Emile Henry, 
nebo tím máslem, ale na tu chuť už nejspíš nezapomenu, 
stejně jako na starobylou postel s nebesy ve vile Leonie, 
která se stala na dva dny mým domovem.

Příroda francouzského venkova, tradiční rukodělná výroba kameninového 
nádobí a neopakovatelná atmosféra gurmánského večírku, to byl pro mne 

ten nejlepší závěr indiánského léta…

FRancOuZsKý vEnKOv 
text a foto: Kateřina Černá
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Frankreich ländlich 
Die Natur der ländlichen Gebiete Frankreichs, die traditionelle 
Herstellung von Steingutgeschirr und die unwiederholbare At-
mosphäre eines Gourmetabends, was war für mich der beste Ab-
schluss eines Indianersommers...     

Es gibt zwei Länder, in denen ich mich frei fühle. Das sind Polen und 
Frankreich. Ein gemeinsames Merkmal beider Völker sind National-
stolz und das Wissen um die eigenen Wurzeln, die Werte von Tradi-
tionen. Ich liebe Reisen ohne ein genaues Ziel, ich liebe den Zufall 
und besondere Situationen, die nur eintreten können, wenn man 
keinen Plan hat und sich nicht anstrengt. Ich mag das Gefühl, eine 
andere Luft zu atmen und mich vom Klang einer Sprache, die man 
nicht perfekt beherrscht, entführen zu lassen. Die wunderbarsten 
Momente sind für mich Momente der Einsamkeit in einem fremden 
Land, das Herumstreichen und das Verfließen mit dem Umfeld, der 
Moment, in dem man zu einem unsichtbaren Beobachter wird. Die 
Reise ins französische Marcigny war anders. Es gab einen genauen 
Plan, und der Zweck der Reise war absolut klar. In der Atmosphä-
re der Kleinstadt, die von einer zauberhaften Natur umgeben war, 
hätte man gut und gern auch meine übliche Herangehensweise an 
das Reisen praktizieren können, doch diesmal freute ich mich auf 
ein Erlebnis in Verbindung mit der französischen Marke Emile Hen-
ry, deren Geschirr ich regelmäßig in der Prager Verkaufsstelle Pot-
ten Pannen besorge. Ich liebe Funktionalität und die frohen Farben 
des Steingutgeschirrs, das den Temperaturen im Gefrierschrank, 
in einem heißen Ofen und dem harten Umgang meiner Söhne 
standhält. Nie wird aufhören mich zu faszinieren, welch großartige 
handwerkliche Arbeit da von der Marke, die schon fast 170 besteht, 
geleistet wird. Bei guter Keramik aus Burgund ist auf der Unterseite 
sogar der Name des Handwerksmeisters eingraviert, der das Stück 
per Hand gefertigt hat. Ich bin stolz darauf, dass die Backpfanne 
Emile Henry, in der ich heute das Mittagessen serviert habe, auf 
der Unterseite gerade meine Initialen eingraviert hat. Ich hatte die 
Gelegenheit, Teil des Prozesses zu werden und jeden Schritt von 
der Gestaltung des Modells über die Herstellung der Formen, die 
Verarbeitung des Gussgemischs, die Säuberung der Erzeugnisse bis 
hin zur Entnahme aus der Form, zum Glasieren und zum Brenn-
prozess zu verfolgen. Der Abend stand dann im schlemmerischen 
Geiste und im Zeichen französischer Rezepte. Am meisten faszinier-
te mich die Tarte Tatin, in die es mir gelang, ein Drittel mehr Butter 
einzuschleusen, als in der Rezeptur stand. Ich weiß nicht, ob es 
durch das Geschirr von Emile Henry kam oder durch die Butter, 
doch diesen Geschmack vergesse ich wahrscheinlich ebenso wenig 
wie das altertümliche Himmelbett in der Villa Leonie, die für zwei 
Tage meine Heimstatt war.
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Obklopte se noblesou ve stylu art deco, která se snoubí s ino-
vativními možnostmi moderní doby. Procházejte se po mramo-
rových podlahách, po kterých před vámi chodili například Hugo 
Haas, Cher, John Malkovich, Gerard Depardieu či Silvio Berlusco-
ni. Užívejte si pohled na opulentní vysoké stropy a starožitná 
světla v jejich nestárnoucím designu. Kdykoli se můžete ponořit 
do luxusní minulosti a opět se z ní přenést zpět do magické ino-
vativní přítomnosti. Takové zážitky přináší vyhlášený pětihvězdič-
kový hotel Alcron, který navíc vyniká svou hvězdnou gastronomií 
a elegantním barem. 

Hotel mistrně udržuje tradiční hodnoty, na kterých byl založen. 
Důraz je kladen na osobitost odrážející kvality lokálnosti, historie 
a firemní filozofie, která stojí na srdečném a upřímném servisu, 
luxusu a kvalitní gastronomii. Kulinární stránka hotelu dosaho-
vala vždy výjimečných ocenění. Zážitková restaurace Alcron se 
vždy těšila výjimečnému zájmu – zejména v důsledku ocenění 
prestižní michelinskou hvězdou. Kromě vyhlášeného Alcronu 
můžete navštívit také hotelovou restauraci La Rotonde ve stylu 
art deco. Jejím symbolem je primabalerína Jelizaveta Nikolská, 
múza prvorepublikového architekta Aloise Krofty, který noblesní 
hotel Alcron postavil. Vše běží již tak dlouhou dobu a stále jsou 
prostory La Rotonde plné emocí a historie. Nechybí ani lobby 
bar, který exceluje originálními signature koktejly nápaditého 
designu a nečekaných chutí. BeBop Bar navíc nově nabízí uni-
kátní koktejlovou školou, kde se účastníci naučí jak klasické, tak 
i signature drinky. Více na: alcronhotel.com

hOTEL aLcROn
Umgeben Sie sich mit Noblesse im Art-Deco-Stil, die sich mit den innova-
tiven Möglichkeiten der modernen Zeit vermählt. Spazieren Sie über Mar-
morfußböden, über die vor Ihnen schon Cher, John Malkovich, Gérard De-
pardieu und Silvio Berlusconi geschritten sind. Genießen Sie auch den Blick 
auf die opulent hohen Decken und antiken Leuchter in ihrem ewig jungen 
Design. Sie können jederzeit in die luxuriöse Vergangenheit eintauchen und 
wieder in die magisch-innovative Gegenwart zurückkehren. Solche Erleb-
nisse finden Sie im renommierten 5-Sterne-Hotel Alcron, das sich außer-
dem durch seine Star-Gastronomie und eine elegante Bar auszeichnet. 

Das Hotel erhält die traditionellen Werte, auf denen es begründet wurde, 
meisterhaft aufrecht. Es wird Wert auf Individualität gelegt, die die Qua-
lität der Lokalität, die Geschichte und die Firmenphilosophie – herzlicher 
und aufrichtiger Service, Luxus und hochwertige Gastronomie – wider-
spiegelt. Die kulinarische Seite des Hotels hat immer außergewöhnliche 
Anerkennung erhalten. Das Erlebnisrestaurant Alcron hat sich schon 
immer großer Beliebtheit erfreut – insbesondere aufgrund der Auszeich-
nung mit dem renommierten Michelin-Stern. Neben dem berühmten Al-
cron können Sie auch das Hotelrestaurant „La Rotonde“ im Art-Deco-Stil 
besuchen. Es steht ganz im Zeichen der Primaballerina Jelizaveta Nikols-
ká, der Muse des Architekten Alois Krofta, der das Nobelhotel Alcron er-
baute. Alles ist schon so lange in Betrieb, und die Räume der La Rotonde 
emotionsgeladen und geschichtsträchtig. Auch die Lobby-Bar fehlt nicht, 
in der originelle Signature-Cocktails mit auffälligen Designs und unerwar-
tetem Geschmack exzellieren. Die BeBop Bar bietet jetzt auch eine einzig-
artige Cocktail-Schule, in der die Teilnehmer sowohl klassische als auch 
Signature-Drinks lernen. Mehr unter: alcronhotel.com

SOUTĚŽ
Vyhrajte v noblesním hotelu Alcron třídenní pobyt pro 
dvě osoby.

Soutěžte na: novinyanovinky.cz/clanky/soutez-5

WETTBEWERB
Gewinnen Sie einen dreitägigen Aufenthalt für zwei Personen im 
Nobelhotel Alcron.

Mehr unter: novinyanovinky.cz/clanky/soutez-5

*****



25. listopadu od 17 hodin v Černé labuti 
17.00–18.30  Ájurvédská večeře 

Gary Wright a speciální host Stephen Senewiratne, šéfkuchař Spices hotelu Mandarin 

18.30–20.00  Přednáška Zuzany Zwiebel 
Expertka na ájurvédu a zakladatelka Ayurvedic Trails 

20.00–21.00  Diskuse 
Se Zuzanou Zwiebel na téma ájurvéda 

www.ayurvedicbreakfast.cz 

ÁJURVÉDSKÁ VEČEŘE S PŘEDNÁŠKOU
na téma

JaK Si VybRat SPRÁVNÉhO ÁJURVÉDSKÉhO 
lÉKaŘE a VhODNý RESORt

IN
ZERCE
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sTEphEn 
sEnEwIRaTnE

text: Barbora Vojtová  foto: René Volfík
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Odkud pocházíte? 
Ze Srí Lanky, z multikulturní země, která je samozřejmě 
spojená s ájurvédou. Ta je tam velké téma, stejně tak jako 
jóga. Studium ájurvédy tam trvá až patnáct let. 

Jak jste se dostal do Česka a proč zrovna sem?
Může za to láska. Od roku 2000 jsem pracoval na oceán-
ských lodích, kde jsem se poznal se svojí bývalou ženou 
– Češkou. Chtěla se vrátit do České republiky, tak jsem 
šel s ní. Nakonec jsme se po deseti letech rozešli, ale tady 
jsem už zůstal. 

Bylo těžké najít si jako Srílančan práci?
Začal jsem pracovat v bistru na Václaváku, abych měl vů-
bec nějaké peníze, ale do toho jsem si samozřejmě začal 
hledat práci v restauraci. Rozhodl jsem se, že budu postu-
povat pěkně po starém. Žádné e-mailové žádosti. Vytiskl 
jsem si svých šedesát životopisů a začal s nimi obcházet 
restaurace. Za tři dny mi volal Jirka Štift a já jsem k němu 
nastoupil do Alcronu, kde jsem strávil pět let. Mezitím 
začal Jiří pracovat v Mandarinu a já ho potkal na Prague 
Food Festivalu. Slovo dalo slovo a já v roce 2010 nastoupil 
na pěl let do Mandarinu. Poté jsem měl takové dvoule-
té intermezzo, kdy jsem šel vařit do restaurace s vinným 
barem Red Pif. Mezitím Jiří z Mandarinu odešel, vytvořil 
Siu a já se pro změnu do Mandarinu v roce 2018 vrátil. 
Tentokrát na pozici executive chef. 

Jaký je gastronomický koncept restaurace Spices  
hotelu Mandarin? 
Nyní jsme ve fázi, kdy probíhá hodně změn. Původní  

restaurace Spices měla takzvaný sharing koncept, ten 
jsme změnili na Spices Signature, kdy jsme se rozhodli 
směřovat víc do autentické asijské kuchyně. Vzhledem 
k tomu, že se každých pět let hotely ze sítě, do které patří-
me, revitalizují, dojde k přesunutí restaurace z původních 
do sklepních prostor, ale k tomu bude fungovat i takzva-
ná barová restaurace, kde se budou podávat nekompli-
kované pokrmy, které já označuji jako bites. Jde o pět ka-
tegorií, v rámci kterých je pětadvacet jídel. Restaurace se 
v nových prostorech rozběhne od listopadu a bude v ní 
fungovat zážitkový a hravý crossover concept. 

Jaká je vaše oblíbená kuchyně? 
Cokoli, co je dobré. Nemám to nějak specifikované. Mám 
rád i českou kuchyni. Jediné, co nesnáším, je lečo. 

Jaké je vaše signature dish? 
Asi foie grass. Dělám je v kombinaci s uzeným úhořem, 
mořskou řasou a hořkou čokoládou. Používám často zá-
bavné názvy. Pro tento pokrm používám označení Země–
řeka–moře. Asi si domyslíte proč. (směje se) Druhým 
takovým mým oblíbencem je zvěřina – konkrétně srnčí 
s řepou, citronovou trávou a černými třešněmi.

Kde čerpáte inspiraci?
Jsem člověk, který celý život hledá svobodu. Zhruba před 
pěti lety jsem ji začal konečně vnímat. Tím, že jsem si za-
čal věřit a získal zdravé sebevědomí. Od té doby nachá-
zím inspiraci sám v sobě. Samozřejmě občas se dívám 
na Instagram nebo do kuchařských knih. Mám jich doma 
plnou knihovnu.

Usměvavý Srílančan, který se přes zámořské lodě dostal do Česka.  
Vařil jak v bistru na Václaváku, tak v restauraci Alcron. Dnes působí jako 

executive chef hotelu Mandarin a bude naším speciálním hostem  
na příští Ájurvédské večeři 25. listopadu. 
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Stephen Senewiratne
Ein stets lächelnder Sri-Lanker, der durch die Liebe – zu seiner 
heutigen Ex-Frau – über die Hochseeschifferei nach Tschechien 
gekommen ist. Er hat sowohl in einem Bistro auf dem Wenzels-
platz als auch im renommierten Restaurant Alcron gekocht. Heute 
ist er Executive Chef im Hotel Mandarin. Er sagt von sich selbst, 
dass er niemandem etwas vormacht, versucht, fair und politisch 
korrekt zu sein und einfach das Richtige zu tun. Gleichzeitig hat 
er kein Problem damit, den Menschen aufrichtig zu sagen, was er 
denkt. Zu seinen Hobbys zählen Drum’n’Bass und das Fotografie-
ren von abstrakter Kunst und Essen. Er wird unser Ehrengast auf 
dem nächsten Ayurvedic dinner am 25. November sein.

Jak se vypořádáváte s intolerancemi některých hostů? 
Jsme schopni každý pokrm udělat na míru dle jejich omezení  
a požadavků. 

Chodíte za hosty? 
Ano, to mě baví asi nejvíc. Pořád se u nás točí. Možná i proto, že 
v našem hotelu převažují krátkodobé pobyty. Jde o byznysový ho-
tel a lidé zde nezůstávají déle než pět dní. 

Na co se aktuálně těšíte (září 2019)? 
Na dovolenou, která mi začíná zítra. Takovým mým ideálním 
dnem je, když nemusím s nikým mluvit, můžu jen ležet na gauči, 
objednat si jídlo, koukat na Netflix a nezvedat telefon. Což bohužel 
moc nelze, protože mám zkrátka na starosti další lidi, kteří jsou 
mezitím v práci. A já jsem zde pro ně, jsme tým a díky tomu nám 
to funguje. 

Pivo, či víno? 
Koktejly! Nemám žádný specifický, ale preferuji v nich gin nebo 
vodku. Většinou nechávám volnost bartenderovi a řeknu mu, aby 
mi něco připravil dle aktuální atmosféry. Ale musí mi říct, jaké do 
něj dal ingredience. 

Máte čas na nějaké své koníčky? Jaké to jsou? 
Hraji drum’n’bass a mám i svoji aparaturu. Pronajímám si jednou 
za čas i zkušebnu, kde trénuji, ale chtěl bych na to mít víc prostoru. 
Ještě také fotím. Zejména abstraktní umění a jídlo, přičemž mám 
už docela vyladěný vlastní rukopis. 

Jak byste sám sebe popsal?  
Na nic si nehraji, snažím se být férový, politicky korektní a zkrátka 
dělat správné věci. Myslím si, že jsem hodný člověk a zároveň ne-
mám problém upřímně říct lidem to, co cítím. Nebojím se vyjádřit 
své pocity. 

Stephen Senewiratne a Gary Wright připraví na Ájurvédské večeři 
25. 11. několikachodové menu.

ÁJURVÉDSKÁ VEČEŘE 
S PŘEDNÁŠKOU na téma 

JaK Si VybRaT SPRÁVNÉhO 
ÁJURVÉDSKÉhO lÉKaŘE 

a VhODNý RESORT
25. listopadu od 17 hodin v Černé labuti 

17.00–18.30  Ájurvédská večeře  
Gary Wright a speciální host Stephen Senewiratne,  

šéfkuchař Spices hotelu Mandarin

18.30–20.00  Přednáška Zuzany Zwiebel  
Expertka na ájurvédu a zakladatelka Ayurvedic Trails 

20.00–21.00  Diskuse  
Se Zuzanou Zwiebel na téma ájurvéda 

www.ayurvedicbreakfast.cz 
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Byla to láska na první pohled. Když jsem před sedmnácti lety poprvé vyzkoušela 
její účinky, našla jsem nového spolehlivého průvodce životem. Důkladné studium 

starých i současných mistrů však spustilo i dlouhou cestu hledání. Jak skloubit 
indické staré učení s denním životem Středoevropana?

ÁJuRvÉDa a JÁ 
text: Danuše Siering  foto: Ayurveda Resort Sonnhof

Brzy jsem přišla na to, že jedním ze základních nástrojů 
je ájurvédská kúra. Ta stojí a padá na třech pilířích: lékař 
– terapeut – medicína. Kolébka ájurvédy, Indie a Srí Lan-
ka, nabízejí nekonečný výběr ájurvédských resortů, od 
opravdu levných až s astronomickými cenami, jednodu-
ché i mega luxusní, od wellnessové ájurvédy až po léčeb-
nou. Kde však najít to správné místo v Evropě? Tady už 
je výběr o mnoho skromnější. Právě tyto destinace mě 
však zajímají, z jednoho zásadního důvodu – je to jediná 
možnost, jak si ušetřit létání a časový posun. Pro někte-
ré může být také důvodem, že kúry v Evropě nejsou až 
tak radikální jako v některých indických resortech, mnozí 
upřednostňují možnost jíst evropskou ájurvédskou stra-

vu, někteří potřebují pocit mít „svého“ lékaře nedaleko, 
kdyby přece jen bylo třeba.

Vydat se do rakouského hotelu European Sonnhof Ayur-
veda v Tyrolsku je jako coming home – vrátit se domů. Již 
přes deset let zde hosty vítají s úsměvem stále stejní ma-
jitelé, mnozí terapeuti, obsluha v restauraci a hlavně lé-
kař – kdo nezná Dr. Gaurava Sharmu, ten nezná ájurvé-
du v Rakousku. Jeho reputace již dávno přesáhla hranice 
jeho druhého domova. Pět dnů v týdnu práce, středa/
čtvrtek volno, tento řád platí od prvního dne. „Co dělá-
te v těch volných dnech, nenudíte se tady?“ ptám se na 
závěr vstupního rozhovoru. „Já se nenudím ani trochu.  



Udělal jsem si tady průkaz na auto, motorku i traktor. Ale 
hlavně jsem si splnil svůj sen – získal jsem letecký průkaz. 
Již od dětství jsem toužil být pilotem. Ale protože v naší ro-
dině již po generace jsou všichni lékaři, rozhodl otec s tím, 
že ví lépe než já, co je pro mě dobré, že mám být také 
lékař. Ale jako první v rodině jsem se rozhodl pro ájurvéd-
skou medicínu a tohoto rozhodnutí nelituji. Já jsem dnes 
velmi šťastný člověk. Moje práce mě baví, vždyť už jsem 
měl 26 tisíc rozhovorů s pacienty. Ale také mohu létat. 
V našem klubu v Kufsteinu máme osm letadel, a tak si 
každý den aspoň na chvíli zalítám.“ To zní obdivuhodně, 
ale ještě více si vážím jeho hlubokých znalostí, kdy pomocí 
diagnózy pulzu, oka a jazyka popíše s neuvěřitelnou přes-
ností současně neduhy i emoční stav.

Procházet detoxem a přitom nehladovět? To je zásluha šéf-
kuchaře Zoltana Deliho. Pionýrskou práci v evropské ájur-
védské kuchyni však udělali i majitelé hotelu, rodina Maura-
cherova. Dlouho zkoušeli a zkoumali alternativy k indickému 
koření a bylinkám. A tak jejich detox čaje nejsou sestaveny 
pouze z často neznámých názvů, ale jsou také kombinací ev-
ropských bylinek, mnohé z nich z blízkého okolí.

CEO hotelu Lisa Mauracher má jasno v tom, proč je pro 
našince vhodná právě evropská ájurvéda. „Filosofie a pů-
vodní koncept ájurvédy pocházejí z Indie, ale my žijeme, 
pracujeme, myslíme a stravujeme se tady, v klimaticky 
úplně jiných podmínkách. Kvůli stresu má mnoho lidí 
v dnešní době zvýšenou Vátu, proto je třeba, aby se opět 
dostali do rovnováhy. My ájurvédu přizpůsobíme tak, aby 
našim hostům vyhovovalo prostředí i jídlo, kde používáme 
taktéž domácí bylinky a koření, jóga u nás není sportovní 
záležitostí i masáže jsou trochu jiné než v Indii. Zatímco 
původní ájurvédská masáž je rychlá, tvrdá a používá méně 
oleje, naše masáže jsou pomalejší, jemnější a oleje velmi 
rozmanité, vyrábíme je také z domácích bylinek. I terapeu-
tické stoly jsou měkčí, ne jen tvrdé dřevo, ale jsou pohodl-
né téměř jako lůžko. Toto vše vede k redukci váty.“ 

Miluji každodenní kurzy jógy, meditace a qi gongu. Leh-
nout si potom k jezírku do zahrady a pozorovat okolní 
Alpy obklopené tmavě zelenými loukami, to zredukuje 
i poslední záblesky stresu. Kéž bych si tento výhled mohla 
sbalit do kufru a odvézt do Berlína!

PS: Ve Vánočním vydání N&N si přečtěte článek: Ájurvéd-
ské koření z domácích plodů a bylinek.
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Es war Liebe auf den ersten Blick. Als ich ihre Wirkung vor  
17 Jahren zum ersten mal ausprobierte, fand ich einen neuen 
zuverlässigen Lebensgefährten. Das gründliche Studium der al-
ten und heutigen ayurvedischen Meister löste aber auch einen 
langen Weg der Suche aus. Wie lässt sich eine alte indische Leh-
re mit dem täglichen Leben eines Mitteleuropäers verbinden?

Ich kam schnell darauf, dass eines der wichtigsten Werk-
zeuge die ayurvedische Kur ist. Diese beruht auf drei Säu-
len: Arzt – Therapeut – Medizin. Die Wiege des Ayurveda, 
Indien und Sri Lanka, bietet eine endlose Auswahl an Ay-
urveda-Resorts, von wirklich billigen bis hin zu solchen mit 
astronomischen Preisen, einfache und super-luxuriöse, von 
Wellness-Ayurveda bis hin zu Heiltherapien. Wie aber den 
richtigen Ort in Europa finden? Hier ist das Angebot schon 
bescheidener. Aber gerade diese Destinationen interessie-
ren mich aus einem anderen wichtigen Grund – es ist die 
einzige Möglichkeit, die Strapazen einer Flugreise und der 
Zeitumstellung zu umgehen. Für manch einen mag auch 
eine Überlegung sein, dass die Kuren in Europa weniger ra-
dikal als in einigen indischen Resorts sind, viele bevorzugen 
die Möglichkeit, europäische ayurvedische Kost zu sich zu 
nehmen, einige brauchen das Gefühl, „ihren“ Arzt in der 
Nähe zu haben, falls es doch erforderlich werden sollte.

Sich aufzumachen ins österreichische Hotel European Sonn-
hof Ayurveda in Tirol ist so, als würde man nach Hause 
kommen. Seit über 10 Jahren begrüßen hier die gleichen 
Inhaber, viele Therapeuten, Restaurantmitarbeiter und vor 
allem ein Arzt ihre Gäste mit einem Lächeln. Wer Dr. Gau-
rav Sharma nicht kennt, kennt Ayurveda in Österreich nicht. 
Sein Ruf reicht längst über die Grenzen seines zweiten Zu-
hauses hinaus. Fünf Tage in der Woche Arbeit, Mittwoch/
Donnerstag frei – das galt vom ersten Tage an. „Was ma-
chen Sie an den freien Tagen, ist es hier nicht langweilig?“, 
frage ich zum Abschluss des Vorgesprächs. „Ich langweile 
mich kein bisschen. Ich habe hier den Führerschein für Auto, 
Motorrad und Traktor gemacht. Aber vor allem habe ich mir 
meinen Traum erfüllt – ich habe den Flugschein erworben. 
Seit meiner Kindheit wollte ich Pilot werden. Aber weil in un-
serer Familie über Generationen alle Ärzte sind, beschloss 
mein Vater mit den Worten „ich weiß besser, was gut für 
dich ist“, dass auch ich Arzt werden sollte. Aber als Erster 
in der Familie entschied ich mich für ayurvedische Medizin 
und bedaure diese Entscheidung nicht. Ich bin heute sehr 

glücklich. Meine Arbeit macht mir Spaß, hatte ich doch 
schon 26 000 Gespräche mit Patienten. Aber ich kann auch 
fliegen. In unserem Klub in Kufstein haben wir 8 Flugzeuge, 
so dass ich mich jeden Tag wenigstens für eine Weile in die 
Lüfte erhebe.“ Das klingt bewundernswert, aber noch mehr 
schätze ich sein profundes Wissen, wenn er mittels Diagnose 
von Puls, Auge und Zunge mit unglaublicher Genauigkeit ak-
tuelle Gebrechen und den emotionalen Zustand beschreibt.

Entschlacken, ohne dabei zu hungern? Dies ist das Verdienst 
von Chefkoch Zoltan Deli. Pionierarbeit in der europäischen 
ayurvedischen Küche leisteten aber auch die Hotelinhaber, 
Familie Mauracher. Lange haben sie Alternativen zu indi-
schen Gewürzen und Kräutern ausprobiert und erforscht. 
Somit bestehen ihre Detox-Tees nicht nur aus oft unbekann-
ten Ingredienzien, sondern sind auch eine Kombination eu-
ropäischer Kräuter, viele davon aus der näheren Umgebung.

Lisa Mauracher, Hotelmanagerin, ist sich im Klaren, warum 
für unsereins gerade europäisches Ayurveda geeignet ist. 
„Philosophie und Ursprungskonzept des Ayurveda stam-
men aus Indien, wir aber leben, arbeiten, denken und ver-
köstigen uns hier, unter ganz anderen klimatischen Bedin-
gungen. Stressbedingt haben heute viele Leute ein erhöhtes 
Vata, weshalb sie wieder ins Gleichgewicht kommen müs-
sen. Wir passen Ayurveda so an, dass unseren Gästen Am-
biente und Küche zusagen, wo wir auch heimische Kräuter 
und Gewürze verwenden. Yoga ist bei uns kein Sport, und 
auch Massagen sind etwas anders als in Indien. Während 
die herkömmliche ayurvedische Massage schnell und kräf-
tig erfolgt und weniger Öl verwendet, sind unsere Massagen 
langsamer, sanfter und die Öle sehr vielfältig. Wir stellen 
sie auch aus heimischen Kräutern her. Außerdem sind die 
Behandlungstische weicher, nicht nur aus hartem Holz, 
sondern bequem fast wie ein Bett. Das alles reduziert Vata. 
Ich liebe die täglichen Yoga-, Meditations- und Qi-Gong-
Kurse. Sich anschließend an den See in den Garten zu legen 
und die umliegenden Alpen, umgeben von dunkelgrünen 
Wiesen, zu beobachten, baut auch die letzten Überbleibsel 
von Stress ab. Könnte ich mir diesen Anblick doch in den 
Koffer packen und nach Berlin mitnehmen! 

PS: In der Weihnachtsausgabe von N&N erscheint der Arti-
kel: Ayurvedische Gewürze aus heimischen Früchten und  
Kräutern.

aYUrVeda Und ich
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Petr Foltera a jeho mladá značka JAZZY_kolekce 
ANGELS 33 je od první chvíle promyšleným kon-
ceptem. Magické vzory v pohodlném, volném 
střihu, které napříč několika kontinenty grafic-
ky spojují folklórní atributy s pár hravými pop-
-symboly, pojí tradiční se současným. Vzniká 
čerstvá, až „extravagantně-spirituální“ estetika. 
Taková estetika má pro Petra jiný význam nebo 
smysl než pouze estetický. Je to postmoderní 
manifest módy a výtvarného konceptu. Šaty od 
JAZZY jsou osobní ochrannou mantrou nositele. 

Petr Foltera und seine junge Marke JAZZY mit der 
Kollektion ANGELS 33 ist von Anfang an ein durch-
dachtes Konzept. Magische Muster im bequemen 
und legeren Schnitt, die über mehrere Kontinente 
hinweg folkloristische Attribute mit ein paar ver-
spielten Pop-Symbolen verbinden, verknüpfen Tra-
ditionelles mit Modernem. Es entsteht eine frische, 
fast „extravagant-spirituelle“ Ästhetik. Eine solche 
Ästhetik hat für Petr eine andere als nur ästheti-
sche Bedeutung oder Sinn. Es ist ein postmodernes 
Manifest von Mode und Gestaltungskonzept. Ein 
Kleid von JAZZY ist ein persönliches Schutzmantra 
des Trägers und Trägerin.

pETR 
FOLTERa 
text a foto: Michaela Džurná  

Michaela Džurná je fotografka žijící v Praze. Fotí 
hlavně módu, portréty a design. Inspiruje ji ces-
tování a rozmanitost. Berlín je jedna z nejčastěj-
ších zastávek, nejen kvůli práci. Představuje vám 
dva české designéry, jejichž oděvy zaujmou nejen  
kreativitou, ale i filozofií značky.

Michaela Džurná ist eine Fotografin, die in Prag lebt. 
Sie fotografiert vorwiegend Mode, Portraits und De-
sign. Sie lässt sich durch Reisen und Vielfalt inspirie-
ren. Sie weilt oft in Berlin, nicht nur der Arbeit wegen. 
Sie stellt uns zwei tschechische Designer vor, deren 
Kleidung nicht nur durch Kreativität, sondern auch die 
Markenphilosophie hervorstechen.

MichaEla DŽURNÁ
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V nové kolekci košilových šatů si užívá hru s ma-
teriály už použitými. Pečlivě vybrané košile růz-
ných potisků získají pod jejíma rukama nové 
tvary a využití. Podobně používá i stará kimona. 
Více než dvacet let pracuje jen s non-toxic bioba-
vlnou a humánně získaným hedvábím bez zabí-
jení bource morušového. Zdůrazňuje kvalitu nad 
kvantitou, což je nejen záležitostí stylu, ale i jejího 
ekologického přístupu k životu. Každý kus je soli-
tér a kromě střihu řeší detaily jako ručně všívané 
lemy. Ručně domalovává nažehlené vlastní mal-
by a tak různě experimentuje s barvou, texturou 
a přístupy v aplikaci. Její hravě nespoutaný, ba-
revný a tvořivý styl je zábavný.

In der neuen Kollektion von Hemdkleidern genießt sie 
das Spiel mit bereits benutzten Materialien. Sorgfältig 
ausgewählte, unterschiedlich bedruckte Hemden fin-
den unter ihrer Hand neue Form und Verwendung. In 
ähnlicher Weise verwertet sie auch alte Kimonos. Seit 
über 20 Jahren arbeitet sie ausschließlich mit nicht 
toxischer Bio-Baumwolle und human gewonnener 
Seide ohne Tötung des Seidenspinners. Sie akzen-
tuiert Qualität statt Quantität, was nicht nur Sache 
des Stils, sondern auch ihrer ökologischen Lebensein-
stellung ist. Jedes Stück ist ein Einzelstück und sticht 
neben dem Schnitt durch Details wie handgenähte 
Säume hervor. Von Hand vollendet sie aufgebügelte 
eigene Malereien und experimentiert unterschiedlich 
mit Farbe, Textur und Applikationsverfahren. Sehr 
interessant ist ihren verspielt zügellosen, farbenfreu-
digen und kreativen Stil.

naTÁLIE 
sTEKLOvÁ
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Die einzigartigen handverlesenen Vintage-
Stücke von AFTER MARCH sind „upgecyclete“ 
Haute Couture – aber wir finden, das Wort ist 
mittlerweile bis zur Beliebigkeit abgenutzt.  Wir 
bevorzugen stattdessen den Ausdruck SUPERFA-
SHION.  „Wir essen ja auch Superfood, warum 
sollen wir nicht Superfashion tragen?“  Mit ihrer 
Entscheidung, herkömmliche (stinklangweilige) 
Ärmel in Laune machende Flügel zu verwan-
deln, schuf April das bahnbrechende Erken-
nungszeichen ihrer Mode.  Die Idee hinter dem 
After March-Label wurde aus dem Wunsch her-
aus geboren, aus dem nachhaltigsten Material 
überhaupt (also Vintage-Stücke) unwiderstehli-
che Style-Statements zu schaffen, die Mann und 
Frau gleichermaßen gut stehen.  Die Anregung 
für diese coolen, upgecycleten Hemden und Bla-
zer stammt direkt vom Laufsteg.  
April von Stauffenberg ist einen langen Weg ge-
gangen, um zu ihrem eigenen Slow-Fashion-La-
bel zu gelangen.  Jahrelang war die Schriftstelle-

rin, Kuratorin und Journalistin geradezu süchtig 
nach Wegwerfmode.  „Ich nahm mich selber 
als die letzte Rettung für Klamotten wahr, die 
ansonsten auf einer Deponie in Afrika gelandet 
wären, und kaufte jedes letzte Stück im Zara-
Ausverkauf, das sonst keiner wollte.  Ich nann-
te Zara aus Spaß mein ‚Crack‘ und witzelte mit 
Freunden darüber, wie ich meinen nächsten Fix 
kriegen würde.“
Die an Capes gemahnenden After March-Hem-
den und Blazer werden von lokalen Schneidern 
in Berlin in ethischer Weise produziert und mit 
Liebe verarbeitet. Bei der Herstellung fallen kei-
ne Kohlenstoff-Emissionen an, denn der Weg 
zwischen den Upcycling-Prozessen wird auf 
dem Rad zurückgelegt.
* Hergestellt in Berlin, Deutschland 
* Material: Hemd aus 100% Baumwolle, Besät-
ze und Bänder aus Samt oder Baumwolle; die 
handgenähten, an Malerei gemahnenden Ver-
sionen und die „Hotline“- und „On Fire“-Kollek-

tionen werden alle von April von Stauffenberg 
persönlich gefertigt.  
* Das After March-Label wird von der Autorin 
von Hand aufgestempelt oder mit Schablone 
aufgetragen und sieht je nach Laune der Desi-
gnerin mal so, mal anders aus.  
Die hochwertigen Hemden bezieht April aus den 
Second-Hand-Läden Berlins.  „Oft handelt es 
sich um nie zum Verkauf gelangte, ungetragene 
Lagerware, in der noch immer die Markeneti-
ketten der Originalhersteller eingenäht sind, so 
etwa Gucci, Boss, Etro, Van Laack oder Olymp,“ 
erklärt sie.  Alle sind aus 100% Baumwolle, und 
April von Stauffenberg legt außerdem Wert 
auf die Herkunftsländer.  Die meisten sind aus 
Deutschland, Italien und Frankreich.  Aus diesen 
Hemden schafft April ikonische Einzelstücke, 
indem sie die Ärmel durch Einschnitte in Flü-
gel verwandelt.  Dabei arbeitet sie mit Berliner 
Schneidereien zusammen; der gesamte Trans-
port läuft über ihr eigenes Fahrrad ab.

Jedinečné, ručně vybírané vintage kousky 
z kolekce AFTER MARCH procházejí hau-
te couture „upcyklací“ – i když se nám zdá, 
že tohle slovo je již poněkud zprofanova-
né. Proto jsme zvolili termín SUPERMÓDA. 
„Jíme superpotraviny, tak proč bychom ne-
mohli nosit supermódu.“ Její originální, prů-
kopnický styl spočívá v proměně běžných 
(nudných) rukávů do povznášejících křídel. 
U zrodu značky After March stálo přání po-
užít ten nejudržitelnější materiál (tj. vintage) 
a vytvořit z něho neodolatelně stylové kous-
ky pro muže i ženy. Inspirace pro tyto úžas-
né upcyklované košile a blejzry přišla přímo 
z přehlídkových mol.
Pro April von Stauffenberg byla cesta 
k vlastní slow fashion značce velmi dlouhá. 
Tato spisovatelka, kurátorka a novinářka 

byla po dlouhá léta skutečným závislákem 
na fast fashion módě. „Považovala jsem se 
za posledního zachránce oblečení, které by 
jinak skončilo na skládce v Africe, a tak jsem 
skupovala i ty poslední nechtěné zbytky ve 
výprodeji v Zaře. Nazývala jsem Zaru svým 
‚crackem‘ a vtipkovala se svými přáteli, že si 
jdu šlehnout.“
Košile a blejzry značky After March připomí-
nající svým tvarem pelerínu se rodí v eticky 
fungujících dílnách pod láskyplnýma ruka-
ma místních krejčích v Berlíně. Nevznikají 
při tom žádné emise CO2, protože veškeré 
„upcyklační procesy“ probíhají na kole.
* Vyrobeno v Berlíně v Německu
* Materiál: 100% bavlněná košile, aplikace 
ze sametové nebo bavlněné stuhy; ručně 
šité, umělecky ztvárněné verze stejně jako 

kolekce „hotline“ a „on fire“ vyrábí April von 
Stauffenberg sama.  
* Logo značky After March se na oděvy při-
dává ručně pomocí razítka nebo šablony, 
vždy podle aktuální nálady autora.
Vysoce kvalitní košile shání April v berlín-
ských secondhandech. „Často jsou to ne-
nošené, v buticích neprodané oděvy, které 
dokonce stále nesou značky původních vý-
robců,“ vysvětluje, „ať už je to Gucci, Boss, 
Etro, Van Laack, nebo Olymp.“ Všechny jsou 
100% z bavlny a důležitý je také jejich původ. 
Většina pochází z Německa, Itálie a Francie. 
Z těchto košil pak April vytváří stylové a zce-
la výjimečné kousky úpravou jejich rukávů 
tak, aby připomínaly křídla. Spolupracuje 
s místními krejčími v Berlíně a veškerou pře-
pravu provádí sama na vlastním kole.

apRIL vOn sTauFFEnbERG 
aFTER MaRch 
text: Danuše Siering  foto: archiv
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Vintage Kleidungstücke, sorgfältig 
kuriert und zusammengetragen auf 
Anne‘s Reisen, sind die Basis Ihrer 
Kollektion „Reuse, Reinvent, Revive“. 
Jede Jacke hat seine eigene Geschich-
te zu erzählen, wurde getragen und 
geliebt von den unterschiedlichsten 
Besitzern und Anne Bernecker will 
diese Kleider zu neuem Leben erwe-
cken. Slow Fashion, der Respekt für 
die Handwerkskunst und der Wunsch 
etwas einzigartiges und einmaliges 
zu besitzen, was nicht in Massenpro-
duktion hergestellt wurde, sind die 
Brückenpfeiler und auch Inspiration 
der Kollektion. Den Grundstein der 
Kollektion bilden 3 Jacken: Pinball 
Jacke - Indigo Classic: Eine authen-
tische Levi‘s Western Jeans Jacke in 
Indigo Blau mit klassischer Passform. 

Handbestickt mit übergroßen Blauen 
Perspex Komponenten, Petrol Blauen 
Glass Crystals und Schwarzen und 
Blauen matten und glänzenden Fa-
cetten Perlen. 
Pinball Jacke - Ice Bomber: Eine au-
thentische Levi‘s Jeans Jacke in einer 
fast Weißen bzw. gebleichten Ice Wa-
schung und überschnittenem und 
voluminösem Bomber Schnitt. Hand-
bestickt mit übergroßen weislichen 
Perspex Komponenten, leuchtenden 
Aqua Glass Crystals und Weißen und 
Ice Blau matten und glänzenden Fa-
cetten Perlen. 
Forest Jacke - Camouflage: Eine au-
thentische französische Armee Jacke 
mit Camouflage Druck und gera-
der Unisex Passform. Die delikate 
Handstickerei folgt dem Camouflage 

Muster, das bei jeder Jacke anders 
verlauft. Faden Stickerei in Grün 
und Schwarz ist kombiniert mit Jet-
schwarzen Perlen, Grünen Perlen und 
leuchtenden Glass Crystals.

Anne Bernecker hat 1997 am renom-
mierten Central Saint Martins College 
Ihren Abschluss in Modedesigner 
gemacht und arbeitet seitdem als 
Fashion Designer, Trend Forecaster 
und Trend Consultant. Kunden un-
ter anderem Versace, Markus Lup-
fer, Temperley London, ECCO, WGSN 
and Stylus. Anne unterrichtet auch 
an der AMD Akademie für Mode und 
fotografiert seit 2009 für Ihren erfolg-
reichen Street-Style Blog: anneberne-
cker.wordpress.com Anne Bernecker 
lebt in Berlin und London.

Staré kousky oblečení, pečlivě sebrané 
a ošetřené na Anniných cestách, jsou 
základem její kolekce s názvem Reuse, 
Reinvent, Revive. Každá bunda může 
vyprávět svůj příběh, nosili ji a milovali 
nejrůznější majitelé a Anne Bernecker 
tyto oděvy přivádí k  novému životu. 
Slow fashion, respekt k  řemeslnému 
umění a přání mít něco jedinečného 
a unikátního, co nepochází ze sériové 
výroby, to jsou hlavní pilíře kolekce 
a také její inspirace. Základem kolekce 
jsou tři bundy:
Pinball jacket – Indigo Classic: auten-
tická westernová džínová bunda Le-
vi’s v  indigové modři s  klasickým stři-
hem. S  ručními výšivkami a nadměrně 
velikými perspexovými prvky, petrolejo-

vě modrými skleněnými krystaly a per-
lami v černém a modrém matném pro-
vedení a perlami se třpytivými fazetami.  
Pinball jacket – Ice Bomber: Auten-
tická džínová bunda Levi’s v  téměř bí-
lém či vyběleném provedení ice wash 
a v  nadměrném a objemném střihu 
bomber. S  ručními výšivkami a nad-
měrně velikými perspexovými prvky, 
zářivými aqua skleněnými krystaly 
a perlami v  bílém a ledově modrém 
matném provedení a perlami se třpyti-
vými fazetami.  
Forest jacket – Camouflage: autentic-
ká francouzská armádní bunda s  ka-
muflážním vzorem a rovným unisex 
střihem. Jemná ruční výšivka sleduje 
maskovací vzor, který je u každé bun-

dy jiný. Výšivky v zelené a černé barvě 
jsou kombinovány s  uhlově černými 
perlami, zelenými perlami a zářivými 
skleněnými krystaly.

Anne Bernecker ukončila v  roce 1997 
úspěšně své studium na renomované 
Central Saint Martins College v  oboru 
módní návrhář a od té doby pracuje 
jako fashion designér, trend forecaster 
a trend consultant. K jejím zákazníkům 
patří mimo jiné Versace, Markus Lupfer, 
Temperley London, ECCO, WGSN a Sty-
lus. Anne vyučuje na AMD Akademie 
Mode & Design a od roku 2009 fotogra-
fuje pro svůj úspěšný streetstylový blog: 
annebernecker.wordpress.com. Anne 
Bernecker žije v Berlíně a Londýně.

annE bERnEcKER 
REusE, REInvEnT, REvIvE
text: Danuše Siering  foto: archiv
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Moderní a současné umění, rozsáhlé projekty se za-
hraničním přesahem i výstavy orientované čistě na 
českou výtvarnou scénu. Sedm uměleckohistoric-
kých budov, významný sbírkový fond českého umění 
a řada doprovodných akcí. To vše dělá z Galerie hlav-
ního města Prahy jednu z nejvýznamnějších českých 
galerií. A protože je podzim na výstavy vždy bohatý, 
zajímalo nás, co si pro tuto sezonu GHMP letos při-
pravila. Na současné a nadcházející projekty, nové 
sbírkové předměty i osobní preference jsme se pro-
to zeptali samotné ředitelky galerie PhDr. Magdaleny 
Juříkové.

V současné době probíhá v Colloredo-Mansfeld-
ském paláci výstava Květy Pacovské Utíkejte na 
konec. Jak se výstava liší od té předchozí, která 
byla ve vaší galerii autorce věnována?
Výstava je věnována výhradně pracím na papíře a po-
prvé představí komplexněji experimentální volnou 
tvorbu Květy Pacovské, která simultánně vedle malby 

a tvorby knižních objektů věnovala nepřetržitě velkou 
pozornost tomuto žánru a dosáhla v něm neobvyklé-
ho rozpětí, které sahá od prosté kresby přes tisky až 
k závěsným a prostorovým objektům.

Podílela se na podobě výstavy i sama autorka?
Květa Pacovská je vždy demiurgem celé výstavy a vě-
nuje všemu živou pozornost, jak samotnému výběru 
exponátů, tak jejich uplatnění v prostoru až po obsah 
a úpravu katalogu a propagačních materiálů. Vše je 
pod její taktovkou.

V listopadu otevíráte hned dvě nové výstavy, prv-
ní z nich bude mapovat dílo Bedřicha Dlouhého. 
Co považujete za hlavní lákadla pro návštěvníky?
Dílo Bedřicha Dlouhého má v sobě tajemství, humor 
a sebeironii, to vše předvedeno vysoce kultivovanou, 
iluzivní malířskou technikou. Na výstavě budou za-
stoupena téměř všechna jeho dnes už ikonická díla 
z celého více než šedesát let trvajícího tvůrčího období.

Magdalena Juříková 
GhMp v pODZIMních baRvÁch

text: Tereza Vacková  foto: archiv GHMP

Magdalena Juříková, ředitelka GHMP
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Druhou plánovanou je výstava spolku Devětsil. Co 
si klade za cíl? A bude navazovat na tu předchozí 
(první a zatím poslední) z roku 1986?
Naše devětsilská výstava samozřejmě navazuje na 
zatím poslední výstavu, přináší však řadu nových po-
znatků a pohlíží na toto hnutí zároveň s respektem 
i analyticky. Navazuje také na nedávnou specializova-
nou výstavu o brněnské odnoži Devětsilu a pokouší se 
šířeji mapovat architekturu, která byla vedle obrazo-
vých básní a typografie jedním z pilířů hnutí.

Jak probíhala příprava tak rozsáhlého projektu? 
A s kým jste na něm spolupracovali?
Na výstavě pracovalo široké spektrum badatelů  
specializovaných na jednotlivé obory. Po Františkovi 
Šmejkalovi, Rostislavu Šváchovi a Janu Rousovi pře-
vzali štafetu teoretici pod vedením kurátorky a teore-
tičky Aleny Pomajzlové (MU Brno), která je také autor-
kou dvou statí o vývoji hnutí. Dalšími spoluautory byli 
Karel Císař (VŠUP, fotografie), Lucie Česálková (NFA, 
film), Petr Ingerle (Moravská galerie v Brně, brněnský 
Devětsil), Jitka Ciampi Matulová (MU Brno, divadlo), Ja-
kub Potůček (FA ČVUT, architektura) a Jindřich Toman 
(časopisy).

Co se týče sbírek galerie, přidali jste v poslední 
době něco, z čeho máte opravdu radost?
Naše nákupní komise se konají většinou až na podzim, 
nicméně pokud jde o díla letos navržená k nákupu, 
tak mne neobyčejně těší zisk jedné ze židlí od Magda-
leny Jetelové a také soubor minimalistických objektů 
od Františka Kyncla.

Nakonec jedna osobní otázka. Na co se vy sama 
v rámci výstavního plánu galerie nejvíc těšíte?
Těším se na všechny posledně zmíněné projekty, ale 
mou představivost nejvíc přitahuje Devětsil a Bedřich 
Dlouhý. V prvním případě uplynulo neuvěřitelných tři-
cet tři let od posledního průzkumu tohoto problému 
a v tom druhém jde o rozsáhlou a pečlivě připrave-
nou retrospektivu doyena české malby pod empatic-
kým kurátorským vedením Mahuleny Nešlehové.

GhMp in herbStlichen Farben
Moderne und zeitgenössische Kunst, umfangreiche Pro-
jekte mit ausländischer Reichweite und Ausstellungen, die 
sich ausschließlich auf die tschechische Kunstszene orien-
tieren. Sieben kunsthistorische Gebäude, eine bedeutende 
Sammlung tschechischer Kunst und eine ganze Reihe von 
Begleitveranstaltungen. Das alles macht die Galerie der 
Hauptstadt Prag zu einer der wichtigsten tschechischen 
Galerien. Der Herbst ist immer reich an Ausstellungen und 
die Galerie der Hauptstadt Prag bleibt hier auch nicht zu-
rück, sondern ganz im Gegenteil! Sie hat jede Menge Aus-
stellungen und Veranstaltungen für ihre Besucher vorbe-
reitet. Mehr unter: ghmp.cz

Květa Pacovská, Červená socha I., 70. léta

Cesta k lepšímu..., 1987, kombinovaná technika,  
papír, 206 × 140 cm, soukromý majitel, snímek Ota Palán
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Vaše realizace jsou velmi rafinovaně a nenásil-
ně propracované do nejmenšího detailu. Co je 
pro vás při tvorbě nejdůležitější ?
Mám to štěstí, že si mohu zakázky vybírat. V první 
řadě se mi projekt musí líbit a důležité je, abychom 
byli také s klientem na jedné vlně. Mám ráda ležérní 
eleganci a nadčasovost, používám kvalitní klasické 
materiály jako dřevo, přírodní kámen a beton. Po-
kud je to možné, vyladím vše do posledního detailu 
tak, aby vše spolu souviselo barevně i materiálově. 

Podílíte se na unikátním projektu luxusních 
loftových bytů Vanguard. Čím je unikátní býva-
lá Microna, která původně sloužila jako továr-
na na letecké přístroje?  
Celý prostor je naddimenzovaný, dnes už by nikdo 
takovým způsobem nestavěl. Díky těmto původ-
ním dispozicím továrny je možné realizovat takové 
nápady, jako je například výtah na auta. To skuteč-
ně nevidíte často ani ve světě. Velkorysý industriál-
ní základ, munumentální výška stropů a svoboda 

v řešení dispozic interiéru, to je unikátní. Je to již 
má druhá zakázka pro PSN a jsem ráda, že jsem se 
na ní mohla podílet.

Co vám dalo nejvíce práce? 
Navrhovala jsem dispozice pro tři typy bytů, z toho 
ty největší s dvěma ložnicemi, to byl opravdu slo-
žitý úkol. Budou to nádherné světlé byty a pokud 
bych si měla osobně vybrat ve Vanguard bydlení, 
tak by to byl právě některý z nich.

V  jaké fázi se projekt momentálně nachází 
a pro jaký typ lidí je takové bydlení určeno?
Po velké a důsledné přípravě se tento projekt od 
začátku září staví. Byty by měly být dokončeny 
v roce 2021. Myslím, že se budou líbit lidem, kteří 
mají rádi prostor – tady si kromě plochy kupuje-
te také objem. Řekla bych, že se budou líbit lidem 
mladým duchem se vztahem k  designu a umění. 
A navíc je to skvělé řešení pro všechny, co vyhledá-
vají ruch velkoměsta a přírodu zároveň.  

vanGuaRD 
leŽÉrní eleganCe

text: Kateřina Černá  foto: archiv

Pro Ivanku Kowalski je design vysněnou prací i zálibou. Její čistý, 
moderní a přitom velmi příjemný styl nyní najdete i v unikátním 

projektu VANGUARD. 
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Für Ivanka Kowalski ist Design Traumarbeit und Liebhaberei. Ihren 
reinen, modernen und gleichzeitig sehr angenehmen Stil finden Sie 
jetzt auch im einzigartigen Projekt VANGUARD. 

Ihre Umsetzungen sind sehr raffiniert und ungezwungen bis ins 
kleinste Detail durchdacht. Was ist für Sie bei Ihrem Schaffen am 
wichtigsten?
Ich habe das Glück, dass ich mir meine Aufträge aussuchen kann. In 
erster Linie muss mir das Projekt gefallen und es ist wichtig, dass wir 
auch mit dem Kunden auf einer Wellenlänge sind. Ich mag legere Ele-
ganz und Zeitlosigkeit, ich nutze hochwertige klassische Materialien 
wie Holz, Naturstein und Beton. Wenn es möglich ist, stimme ich alles 
bis ins letzte Detail so ab, dass immer und überall ein Zusammenhang 
zwischen Farbe und Material besteht. 

Sie sind am einzigartigen Projekt von Luxus-Loftwohnungen 
„Vanguard“ beteiligt. Wodurch zeichnet sich das ehemalige Mi-
crona-Werk aus, das ursprünglich als Fluggerätefabrik diente? 
Das gesamte Gebäude ist überdimensioniert – heute würde niemand 
mehr so etwas bauen. Durch die ursprüngliche Struktur des Werks 
können auch Einfälle wie zum Beispiel ein Autoaufzug realisiert wer-

den. Das sehen Sie auch im Ausland nicht oft. Das großzügige industri-
elle Fundament, die monumentale Deckenhöhe und der Freiraum bei 
der Aufteilung im Inneren sind ein Unikat. Das ist bereits mein zweiter 
Auftrag für PSN und ich bin froh, dass ich daran teilhaben konnte.

Was bereitet Ihnen am meisten Arbeit? 
Ich habe die Grundrisse für drei Wohnungstypen geplant – die größ-
ten Wohnungen haben zwei Schlafzimmer, das war eine wirklich kom-
plizierte Aufgabe. Das werden grandios helle Wohnungen, wenn ich 
mir selbst in Vanguard eine Wohnung aussuchen sollte, wäre es gera-
de eine von diesen.

In welcher Phase befindet sich das Projekt derzeit und wer ist die 
Zielgruppe für die Wohnungen?
Die Projekte sind fertig, jetzt muss nur noch der Bau beginnen. Die 
Wohnungen sollen 2021 fertig sein. Ich denke, sie werden Menschen 
gefallen, die gern Raum mögen – hier kaufen Sie nicht nur Fläche, 
sondern auch Volumen. Ich würde sagen, dass sie Menschen mit ei-
nem jungen Geist und einer Beziehung zu Design und Kunst gefallen 
werden. Außerdem ist es die perfekte Lösung für alle, die gleichzeitig 
den Trubel der Großstadt und die Ruhe der Natur suchen. 

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté získala 
titul Master of Science v aplikované matematice na Oxfordské univerzitě v Anglii. Po 
kariéře v bankovnictví u Morgan Stanley a v Evropské bance pro rozvoj se vrátila ke 
své první lásce – designu.

Nach einem Studium an der Fakultät für Mathematik und Physik an der Karlsuniversität 
Prag machte sie einen Abschluss zum „Master of Science“ für angewandte Mathematik 
an der Oxford-Universität in England. Nach einer Karriere im Bankwesen bei Morgan 
Stanley und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung kehrte sie zu 
ihrer großen Liebe – dem Design – zurück.

iVaNKa KOWalSKi

VanGUard: leGere eleGanZ
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VaNGUaRD
Největší proměna industriálních prostor na bydlení 
v  Česku. Čtrnáctipatrová naddimenzovaná konstrukce 
s mimořádnou nosností nabídne luxusní loftové bydlení, 
které je unikátem v celoevropském měřítku. Vysokonos-
ný výtah, který vede středem budovy, umožní zaparkovat 
vůz přímo u vchodových dveří. V rámci společných pro-
stor budou dispozici také velkolepé střešní terasy.  

Die größte Umwandlung von Industrieräumen in Wohnräume in 
Tschechien. Die 14-stöckige überdimensionierte Konstruktion mit 
außergewöhnlicher Tragfähigkeit bietet Luxus-Lofts, die im europäi-
schen Maßstab einzigartig sind. Durch einen Schwerlastenaufzug in 
der Mitte des Gebäudes kann das eigene Auto direkt vor der Woh-
nungstür geparkt werden. Als gemeinsam genutzte Räume werden 
auch großzügig angelegte Dachterrassen zur Verfügung stehen.
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Realitní trh s nemovitostmi v Praze i Berlíně má za se-
bou již různá období. Od nejistých přes spekulativní až 
po turbulentní. Berlín dnes hlásí v oblasti kancelářských 
prostor míru neobsazenosti 1,3 %, což představuje v sou-
časné době historické minimum, pouze 286 tisíc metrů 
čtverečních nepronajatých ploch. Dokonce se proslýchá, 
že někteří pronajímatelé si drží své kancelářské prosto-
ry, protože očekávají, že je budou moci brzy pronajmout 
ještě za vyšší ceny. Prognózy ukazují, že v příštích pěti 
letech Berlín předstihne ve výši nájmu zatím hlavního 
favorita – Mnichov. 

Jak vypadá aktuální situace v Praze a v Česku v oblasti 
pronájmu kancelářských prostor, jsme se zeptali exper-
ta Pavla Domalewského z firmy Domalewski Advisory, 
který je na českém realitním trhu činný od roku 2005.

Pane Domalewski, jak posuzujete současný realitní 
trh v oblasti kancelářských prostor v Praze?
Současný trh s moderními kancelářskými budovami je 
stručně řečeno přehřátý, protože míra neobsazenosti 
kanceláří se pohybuje kolem 4,5 % a tomu odpovídá ná-
růst ceny nájemného. Během krize a krátce po ní byla 
neobsazenost až čtyřnásobně vyšší, dnes je problém na-
jít pěkné kanceláře za rozumnou cenu. Cena kanceláří 
vzrostla jen za poslední rok  v průměru o 10 % a ceny no-
vých kanceláří v úplném centru Prahy se šplhají až na 25 
eur/m2/měsíc. Řada firem, pokud se nemusí stěhovat, 
tak raději prodlouží smlouvu a chtějí  vyčkávat,  až ceny 
nájmu opět poklesnou. Vnímáme, že poptávka po kan-
celářích začíná letos stagnovat. Zřejmě z  toho důvodu, 
že firmy již saturovaly svoje expanzní plány a už není kde 
brát nové zaměstnance pro další růst firmy. Domnívám 
se, že v dalších dvou letech určitě dojde k ochlazení trhu 
s kancelářemi, nejen z výše uvedených důvodů, ale i díky 
novým administrativním projektům, kterých je rozesta-
věno o celkové ploše 350 000 m2.

Existují v Praze nějaká specifika na rozdíl od stavu 
v České republice?
Určitě ano. Praha je svým způsobem unikát, spolu s Br-
nem mají firmy vyšší nároky, protože zde sídlí ústře-
dí firem, které potřebují reprezentovat. A  také v  rámci 
konkurenčního boje o zaměstnance se snaží svým za-
městnancům poskytnout kvalitní pracoviště, jako jeden 
z mnoha benefitů. V ostatních větších městech ČR firmy 
zatím nejsou připraveny platit vyšší nájmy. Velkou měrou 
k  tomu přispívají i zahraniční společnosti, které vnímají 
Prahu a Brno jako jedinou alternativu pro svou působ-
nost v ČR – výjimkou jsou Ostrava a Plzeň, kde díky uni-
verzitám naleznou pracovní sílu do IT, back-up, outsour-
cingových a poradenských činností.

Ke svým klientům máte blízký vztah, znáte dobře 
jejich krátkodobé i dlouhodobé cíle. Je investice do 
kancelářských prostor či objektů jejich aktuálním 
tématem?
Musím říci, že postoj našich klientů ke kancelářím se v po-
sledních letech hodně změnil. Naši klienti dnes přistupu-
jí k  výběru kanceláří zodpovědně a vnímají je především 
jako místo, kde tráví 30–50 % dne. Někteří i více, ale to je 
na jiný rozhovor s jiným odborníkem. (směje se) Proto do 
kanceláří investují hodně peněz a času a pečlivě naslou-
chají trendům v  uspořádání kanceláří (workplace strate-
gie, change management), výběru nábytku, využívání ba-
rev či přírodních materiálů, interiérové zeleně a podobně. 
Naši klienti dnes kladou důraz na to, aby se jejich zaměst-
nanci cítili příjemně, aby v okolí kanceláře bylo dostatek 
restaurací, obchodů, ideálně veškerá občanská vybave-
nost a možnost zábavy po práci – fitko, kurty, cyklostezka, 
bary… Výše nájemného pro ně většinou nehraje takovou 
roli – spíše kladou důraz na potřeby zaměstnanců, disku-
tují s nimi, co by se jim líbilo a co zase ne. Protože vědí, 
že i nájem dražších kanceláří se jim může mnohonásobně 
vyplatit, pokud tam jsou jejich zaměstnanci spokojeni.

DOMaLEwsKI 
aDvIsORY 

text: Danuše Siering  foto: archiv

Domalewski advisory s. r. o.
Nezávislá realitně-poradenská agentura založená v roce 2016. Zaměřuje se výhradně na zastupování nájem-
ců kancelářských a skladových prostor v ČR, v zahraničí v Bratislavě. Svým klientům zajišťuje komplexní po-
radenství – průzkum trhu a identifikace vhodných nemovitostí, optimalizuje podmínky nájmu, design prostor 
a uspořádání pracovišt za účelem optimálního chodu firmy. Vyjednává ceny stavebních prací a realizace sta-
vebních úprav a celý proces koordinuje. Za poslední tři roky více než 40 klientům zajistila pronájem celkem 
83 000 m2 ploch kanceláří, 30 000 m2 skladů a ušetřila jim na nákladech více než 191 000 000 Kč.
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Der Immobilienmarkt in Prag und Berlin hat unterschied-
liche Perioden hinter sich. Von unsicher über spekulativ bis 
turbulent. Berlin weist heute bei den Büroflächen eine Leer-
standsquote von 1,3% aus, ein historischer Tiefstand von nur 
286.000 Quadratmetern. Es wird sogar gemunkelt, dass einige 
Vermieter ihre Büroflächen behalten, weil sie davon ausge-
hen, dass sie diese bald zu noch höheren Preisen vermieten 
können. Prognosen zufolge wird Berlin bei der Miethöhe in 
den nächsten fünf Jahren den Favoriten München übertreffen. 

Wir haben den Experten Pavel Domalewski von Domalewski 
Advisory, der seit 2005 auf dem tschechischen Immobilien-
markt tätig ist, gefragt, wie die aktuelle Situation in Prag und 
der Tschechischen Republik im Bereich der Vermietung von 
Büroräumen aussieht.

Herr Domalewski, wie beurteilen Sie den aktuellen Bü-
roimmobilienmarkt in Prag?
Kurz gesagt, der aktuelle Markt für moderne Bürogebäude 
ist überhitzt, da der Leerstand bei rund 4,5% liegt, was dem 
Anstieg der Mietpreise entspricht. Während und kurz nach 
der Krise war der Leerstand bis zu viermal höher, heute ist 
es eher ein Problem, schöne Büros zu einem vernünftigen 
Preis zu finden. Allein im letzten Jahr sind die Büropreise um 
durchschnittlich 10% gestiegen, und die Preise für neue Bü-
ros im Zentrum von Prag klettern auf 25 EUR / m2 / Monat. 
Viele Unternehmen ziehen es vor, den Vertrag zu verlängern, 
wenn sie nicht umziehen müssen, und warten lieber ab, bis die 
Mietpreise wieder sinken. Wir können sehen, dass die Nach-
frage nach Büros in diesem Jahr zu stagnieren beginnt. Wohl 
aus dem Grund, da die Unternehmen ihre Expansionspläne 
bereits erfüllt haben und es keine neuen Mitarbeiter für das 
weitere Wachstum der Firma gibt. Ich glaube, dass sich der 
Büromarkt in den nächsten zwei Jahren nicht nur aus den 
oben genannten Gründen, sondern auch aufgrund neuer Ver-
waltungsprojekte, von denen eine Gesamtfläche von 350.000 
m2 im Bau ist, abkühlen wird.

Gibt es in Prag Besonderheiten gegenüber der Situation in 
der Tschechischen Republik?
Mit Sicherheit ja. In gewisser Weise ist Prag ein einzigartiger 
Ort, an den die Unternehmen höhere Anforderungen haben, 
da sich hier der Hauptsitz der Unternehmen befindet, die sie 
vertreten. Dies gilt auch für Brünn. Auch im Konkurrenzkampf 
um Mitarbeiter bemühen sie sich, den Mitarbeitern als einen 
der Benefits einen qualitativ hochwertigen Arbeitsplatz zu bie-
ten. In den anderen größeren Städten in der Tschechischen 
Republik sind Unternehmen noch nicht bereit, höhere Mieten 
zu zahlen. Ausländische Unternehmen, die Prag und Brünn als 
die einzige Alternative für ihre Aktivitäten in der Tschechischen 
Republik betrachten, leisten hierzu einen wichtigen Beitrag - 

mit Ausnahme von Ostrava und Pilsen, wo sie dank der Uni-
versitäten auch Arbeitskräfte für IT, Backup, Outsourcing- und 
Beratungstätigkeiten finden.

Sie haben eine enge Beziehung zu Ihren Kunden, Sie ken-
nen deren kurz- und langfristigen Ziele. Sind Investitionen 
in Büroräume oder Gebäude deren aktuelles Thema?
Ich muss sagen, dass sich die Einstellung unserer Kunden zu 
Büros in den letzten Jahren stark verändert hat. Unsere Kun-
den gehen heute verantwortungsbewusst mit der Auswahl von 
Büros um und nehmen sie hauptsächlich als einen Ort wahr, 
an dem sie 30 - 50% des Tages verbringen (einige sogar mehr, 
aber das ist eher Stoff für ein anderes Interview mit einem 
anderen Experten :)). Deshalb investieren sie viel Geld und Zeit 
in die Büros und verfolgen sorgfältig die Trends bei Büroge-
staltung (Arbeitsplatzstrategie, Änderungsmanagement), Mö-
belauswahl, Verwendung von Farben oder natürlichen Materi-
alien, Pflanzen im Innenbereich usw. Unsere Kunden beachten 
heute ganz besonders, dass sich ihre Mitarbeiter wohl fühlen, 
dass es in der Büroumgebung viele Restaurants, Geschäfte, im 
Idealfall sämtliche Ausstattung für das Leben und Unterhal-
tungsmöglichkeiten für die Zeit nach der Arbeit gibt - Fitness, 
Tennisplätze, Radwege, Bars ... Die Miethöhe spielt dabei kei-
ne so wesentliche Rolle - in den Vordergrund rücken eher die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter, sie diskutieren mit ihnen, was 
ihnen gefallen könnte und was wiederum nicht. Denn sie wis-
sen, dass sich die Anmietung teurerer Büros um ein Vielfaches 
auszahlen kann, wenn ihre Mitarbeiter dort zufrieden sind.

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

Pane Schrödere, Berlíňané se mě ptají, zda se vyplatí 
investovat v Praze, a stejně tak i Pražané se mě ptají, 
zda se vyplatí investovat v Berlíně. Jak byste odpově-
děl vy?
Jednoznačně doporučuji investovat. Pokud se bavíme 
o dlouhodobé investici a klient nemá přemrštěná očeká-
vání, pokud jde o výnosnost investice, pak je Berlín velmi 
dobrou lokalitou. Proč jsem ale zároveň trochu opatrněj-
ší? Protože ceny nemovitostí v Berlíně v posledních letech 
výrazně vzrostly, ale nájemné tento trend nesledovalo tak 
rychle. A teď – a to z čistě politického hlediska – se má růst 
nájemného ještě dál zpomalit.

Jak v současné době hodnotíte vývoj ohledně nákupu 
na trhu s rezidenčními nemovitostmi?
Dnes se v  Berlíně nakupuje za třicetinásobnou sazbu, 
takže kupující dosahuje výnosu cca 3,3 %. A tak je hned 
možné získat – pokud financujete s  německou ban-
kou a uzavřete smlouvu na méně než 1% úrok – i marži 
a v dlouhodobém horizontu můžete očekávat velmi bez-
pečný zisk. V průměru prodáváme v ceně 3000 eur/m², za 
tyto peníze ale není možné stavět, protože na to by bylo 
potřeba alespoň 4000 eur/m². V Berlíně koupit hotovou, 
postavenou nemovitost, je stále velmi dobrá investice.

Bývá nutné zakoupenou nemovitost renovovat?
Ne, rekonstrukce nebývá nutná, a to především proto, že 
nemovitosti jsou ve velmi dobrém stavu. Zatím...

Otázkou ale zůstává, jak se v Berlíně bude vyvíjet ná-
jemné. Víte, o Praze se v Berlíně píše jen málo, a to 
platí (odhlédneme-li od politických témat) i obráceně. 
Ale když českými médii proběhly zprávy o zastropo-
vání nájemného v Berlíně a o vyvlastňování, chodilo  

mi mnoho e-mailů z Prahy s otázkou: Vrací se Berlín 
opět k socialismu?
Ano, politická reprezentace v  říjnu rozhodne, jak se na-
loží s problematikou zastropování nájemného. Pokud by 
k zastropování skutečně došlo, mezi prvními důsledky by 
bylo, že nikdo nebude nemovitosti renovovat; zkrátka by 
se renovace odkládaly a nemovitosti by se pomalu roz-
padaly. Pokud nelze investici promítnout do pronájmu, 
zkrátka se neinvestuje.

S tím jsme bohužel měli čtyřicetiletou zkušenost...
Skutečně je až hrozivé, s jakou neprofesionalitou součas-
né vedení města k tomuto tématu přistupuje. Chápu, že 
by v oblasti rezidenčních nemovitostí jistá regulace mohla 
být na místě, ale rozhodně ne tak, jak je to aktuálně plá-
nováno. Dalo by se intervenovat mnohem více, například 
pomocí dotací vůči nákladům na bydlení, snazším udělo-
váním povolení ke stavbě a zjednodušením pravidel, aby 
bylo možné stavět rychleji. To by jistě přispělo k rychlej-
šímu uvolnění, a ne tenhle zbabraný konstrukt zastropo-
vání nájemného, který podle mého názoru navíc ani není 
možné prosadit v podobě, v jaké byl navržen. Takže ‚back 
to socialism‘ – jestli se vracíme do éry socialismu? Ano, 
tato myšlenka člověka skutečně napadá, když si o tomto 
scénáři přečte nebo o něm uslyší.

Měl byste nějaký alternativní návrh? 
Městské zastupitelstvo nyní uvolnilo 250 milionů eur, aby 
mohlo uplatnit své předkupní právo na vybrané nemo-
vitosti. Nebylo by například lepší dát nájemníkům jako 
určitou formu zajištění na stáří možnost sami si byt kou-
pit a město by touto částkou ručilo za úvěry? Trhu by to 
přineslo daleko větší jistotu.

Sedm z osmi nejbohatších Čechů investuje v Německu. Německý trh 
bezpochyby patří k těm nejvyhledávanějším trhům v Evropě. Jaká 
je ale situace na trhu s nemovitostmi v Berlíně, který se v poslední 

době dostal do povědomí spíše kvůli mnoha problematickým 
otázkám? Zeptali jsme se pana Rackhama Schrödera ze společnosti 

Engel&Völkers – jednatele jedné z nejprestižnějších realitních kanceláří 
v Německu, která se specializuje na rezidenční nemovitosti.
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Kdo jsou dnes ti, kdo si aktuálně kupují nemovitosti 
v Berlíně?
Z hlediska počtu nemovitostí v současné době prodáváme stejně 
nemovitostí jako před vyhlášením zastropování nájemného. Ale 
mění se složení kupujících. Dnes nakupuje spíše kupující, který 
bere do úvahy dlouhodobé hledisko, není pro něj nejdůležitější, 
zda nájemné rychle poroste, a tak z jeho hlediska je výhodný i ak-
tuální výhled na výši zhodnocení. Jedná se především o  mnoho 
fyzických osob a početné firmy typu Family Office. Zájem instituci-
onálních kupujících – velkých firem a institucí, které byly zaměřené 
na vysoký zisk –, tak nyní značně opadá. Jsem ale přesto přesvěd-
čený, že v diskusi o zastropování nájemného nakonec zvítězí zdra-
vý rozum.
(Poznámka redakce: Jednou z hlavních zastánkyní vyvlastnění nemo-
vitostí je Katrin Lompscherová, bývalá členka SED – někdejší komunis-
tické strany východního Německa, dnes je členkou levicové strany Die 
Linke. Vysloužila si silnou kritiku za to, že na základě jejího návrhu byl 
státním sekretářem jmenován bývalý spolupracovník východoněmec-
ké tajné policie Stasi.)

Dovolte mi nyní ještě několik otázek k úplně jinému tématu, 
a  to ke sportovní disciplíně, kterou Engel&Völkers nadšeně 
podporuje – pólo. Jan Průcha, zakladatel Taxis Polo Praha, mi 

řekl, že pólo není žádný elitní sport, že tento sport může hrát 
každý. Ztotožňujete se s jeho názorem?
Moc rád bych mu dal za pravdu, ale já jsem se na vlastní kůži pře-
svědčil, že pólo je velmi náročné – na čas, i finančně. Ale vytvoříte 
si absolutní závislost, když vám to jde. A když vám to nejde, pro-
padáte se do absolutní frustrace. Když třeba nemáte tak dobré-
ho koně, tak dobrého trenéra, tím pádem se nemůžete zúčastnit 
dobrých turnajů a tak dále. Anebo nemáte dostatek času na tré-
nování, kolik byste chtěli nebo potřebovali.

Sám jste také založil školu póla.
Ano, s Christianem Völkerem a ve spolupráci s firmou Landrover. 
Naším cílem bylo trénovat dorost, aby pak bylo možné vytvářet 
celé týmy. A také víc rozšířit povědomí o pólu mezi lidmi. Ale při-
znávám, že si to žádá velmi značné úsilí.

Co je vaším přáním, pokud jde o pólo jako sport?
Bylo by velmi dobré, kdyby se podařilo vytvořit v  pólu vlastní 
týmy, ty totiž téměř neexistují. Na jednotlivé turnaje se nakupují 
jednotliví hráči. Hrál jsem i v německém šampionátu, ale nejsem 
nejlepší, mám handicap 0. Proto jsem si musel koupit lepší hráče. 
Kdybychom měli pevné týmy, diváci by si jistě k pólu vytvořili lepší 
vztah. To asi pólu jako sportu přeji ze všeho nejvíc.
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Von acht reichsten Tschechen investieren sieben in Deutsch-
land. Ohne Diskussion, der deutsche Markt gehört zu dem am 
meisten gefragten Märkten in Europa. Wie sieht aber die Situ-
ation auf dem Berliner Immobilienmarkt aus, der doch in der 
letzten Zeit in die Schlagzeilen mit vielen offenen Fragen gerät? 
Das haben wir Herrn Rackham Schröder von Engel&Völkers ge-
fragt, den Geschäftsführer einer der renommiertesten Immo-
bilienagenturen in Deutschland, die auf die Wohnimmobilien 
spezialisiert ist.
 
Herr Schröder, Berliner fragen mich, lohnt es sich in Prag zu 
investieren und genauso viele Prager fragen, lohnt es sich 
in Berlin zu investieren? Was würden Sie denen antworten?
Investieren, auf jeden Fall. Wenn wir über langfristige Engage-
ments sprechen und die Renditenansprüche nicht so sehr über-
zogen sind, dann ist Berlin ein sehr guter Standort. Warum bin 
ich da etwas vorsichtig? Weil sich die Immobilienpreise in Berlin 
in letzten Jahren stark erhöht haben und die Mieten nicht ganz 
so schnell hinterhergekommen sind. Und jetzt, rein politisch, 
sollen die Mieten weiter gebremst werden.
 
Wie sehen Sie momentan die Kaufentwicklung auf dem 
Wohnungsmarkt?
Heute kauft man in Berlin zum 30fachen Satz, also erzielt der 
Käufer eine Rendite von cca 3, 3%. Und so kann man, wenn man 
mit einer deutschen Bank finanziert und unter 1% abschliesst, 
ab sofort auch eine Marge bekommen und dazu langfristig 
gesehen einen sehr sicheren Gewinn haben. Wir verkaufen im 
Durchschnitt bei 3 000 Euro/qm, für das Geld kann man nicht 
bauen, da braucht man zumindest 4 000 Euro/qm. Etwas Ferti-
ges in Berlin zu kaufen ist immer noch eine sehr gute Investition. 
 
Muss man die gekaufte Immobilie renovieren?
Nein, Renovierung ist meistens nicht notwendig, weil die Immo-
bilien noch in sehr gutem Zustand sind. Noch.
 
Die Frage aber ist, was passiert in Berlin mit den Woh-
nungsmieten. Wissen Sie, über Prag wird in Berlin wenig 
geschrieben, das gilt (von politischen Themen abgesehen) 
auch umgekehrt. Aber als in der tschechischen Presse das 
Thema Mietdeckel und Enteignung in Berlin kam, habe ich 
viele sorgenvolle Mails aus Prag bekommen mit der Frage: 
Berlin - back to socialism ?
Ja, die Politik will im Oktober entscheiden, was mit dem Mietde-
ckel passiert. Wenn er kommen sollte, würde erstmal niemand 
die Immobilien renovieren, man würde einfach abwarten und 
die Immobilien würden langsam verfallen. Wenn man die Inves-
tition auf die Miete nicht umlegen kann, investiert man nicht.
 
Damit haben wir ja schon 40 Jahre lang Erfahrungen gehabt….
Es ist wirklich erschreckend mit welcher Unprofessionalität die 
jetzige Regierung dieses Thema behandelt. Ich kann nachvoll-
ziehen, dass wir im Bereich der Wohnimmobilien vielleicht eine 
Regulierung brauchen könnten, aber ganz bestimmt nicht so, 
wie es gerade geplant wird. Man könnte viel mehr eingreifen mit 
einer Subventionierung der Wohnbaukosten, leichterer Vergabe 
der Baugenehmigungen und einer Vereinfachung der Regulati-
onen, damit man schneller bauen kann.  Es würde bestimmt zu 
einer schnelleren Entspannung führen, als jetzt dieses wirklich 

stümpelhaft fabrizierter Konstrukt des Mietpreisdeckels, der 
meiner Meinung nach gar nicht so durchsetzbar ist. Back so so-
cialism? Ja, dieser Gedanke muss sich einem wirklich aufdrän-
gen, wenn man über dieses Szenario liest oder hört.
 
Hätten Sie denn einen Vorschlag?  
Der Senat hatte jetzt 250 Mio freigemacht, damit er sein Vor-
kaufsrecht bei ausgewählten Immobilien ausüben kann. Wäre 
es z. B. nicht besser, den Mietern als Altersvorsorge die Chance 
geben, die Wohnung selber zu kaufen und die Stadt würde mit 
dieser Summe für die Kredite bürgern? So würde man viel mehr 
Sicherheit dem Markt geben.
 
Wer ist heute der Käufer der Immobilien in Berlin?
Wir verkaufen genauso viele Immobilien wie vor Ankündigung 
des Mietpreisdeckels. Aber die Käuferschicht ändert sich. Jetzt 
kauft eher der langfristig orientierte Käufer, der nicht darauf 
angewiesen ist, dass die Mieten schnell steigen und sagt, ich 
kann auch mit dieser Verzinsung gut leben. Das sind hauptsäch-
lich viele Privatpersonen und viele Family Offices. Also, die insti-
tutionellen Käufer - die grossen Gesellschaften und Institutionen 
-, die auf hohen Profit ausgerichtet waren, die fallen jetzt weg. 
Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass in der Diskussion um den 
Mietdeckel der gesunde Verstand gewinnt. 
(Anm. der Redaktion: zu den Hauptbefürwortern der Enteignung 
von Immobilien gehört Katrin Lompscher, ehemaliges SED Mit-
glied; heute gehört sie zu der Partei Die Linke. Sie ist in die Kritik 
geraten, als auf ihren Vorschlag ein ehemaliger Stasi Mitarbei-
ter zum Staatssekretär berufen wurde.)
 
Erlauben Sie mir jetzt noch ein paar Fragen zu einem ganz 
anderen Thema zu stellen, zu der Paradedisziplin von 
Engel&Völkers - zum Polo. Jan Prucha, der Gründer von Ta-
xis Polo Prag hatte mir gesagt, Polo ist kein Elite Sport, Polo 
kann jeder betreiben. Sind Sie damit einverstanden?
Ich würde ihm sehr gerne Recht geben, ich habe aber am eige-
nen Leib erfahren, dass Polo unheimlich viel Aufwand ist - von 
Zeit und Geld. Und es ist eine absolute Sucht, wenn man das 
richtig macht. Und es ist ein absoluter Frust, wenn man es nicht 
richtig macht, also nicht so gute Pferde hat, nicht so guten Trai-
ner hat, nicht so gute Turniere besuchen kann….oder man kann 
nicht so viel Zeit zum trainieren einsetzen, wie man es möchte 
oder musste.
 
Sie haben auch eine Polo Schule gegründet.
Ja, mit Christian Völker und zusammen mit Landrover. Unser 
Ziel war es Nachwuchs zu trainieren, damit man später auch 
feste Teams kreieren kann. Und auch, um Polo volksnah zu ver-
breiten. Aber, ich gebe ehrlich zu, der Aufwand ist sehr gross.
 
Was würden Sie sich für Polo wünschen?
Es wäre sehr gut, wenn es möglich wäre beim Polo eigene Mann-
schaften zu gründen, die existieren nämlich kaum. Für die jewei-
lige Turniere werden einzelne Spieler gekauft. Ich habe auch um 
die deutsche Meisterschaft gespielt, aber ich bin nicht der beste, 
ich habe Handicap 0. Deswegen musste ich mir die besseren 
Spieler kaufen. Wenn man feste Mannschaften hätte, könnten 
die Zuschauer bessere Beziehungen zum Polo gewinnen. Das 
wünsche ich dem Polosport sehr.

enGel&VÖlkerS
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TaXIs pOLO
text: Barbora Vojtová  foto: archiv

Říká se, že pólo je kombinací čtyř sportů – jízdy na koni, ragby, golfu 
a z hlediska strategie pak i šachů. Kromě krásných koní k němu patří 

gentlemanství, klobouky, noblesa, elegance, šampaňské, tradice, 
a hlavně nevšední zážitky. 
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Do trojice mezinárodních turnajů TAXIS POLO patří Taxis Polo 
Snow, přičemž to následující proběhne v březnu 2020 a hraje se 
jak jinak než na sněhu, Taxis Polo Open Cup, které se chystá na 
červen příštího roku a hraje se na trávě a třetí z nich, Taxis Polo 
Beach, se uskuteční na písku a stejně tak jako letos opět v srpnu. 
Akce se konají na Dostihovém závodišti Pardubice a jde vždy 
o ojedinělou událost svého druhu, nejen v České republice. 
S myšlenkou uspořádat Taxis Polo Grand Slam přišel Jan Prů-
cha, viceprezident České asociace hráčů koňského póla, který 
stál také u zrodu této instituce, jež má dnes přes padesát hráčů. 
Dostihové závodiště v Pardubicích má pro tuto hru navíc ideální 
podmínky. 
U koňského póla jde kromě samotné hry o prestižní společen-
skou událost, takže muži nosí elegantní obleky a dámám nesmí 
na hlavě chybět klobouk či fascinátor. Koňské pólo je zkrátka 
nevšední společensko-sportovní událost se specifickými pravi-
dly, která je každým rokem v České republice čím dál tím atrak-
tivnější, i když má v naší zemi poměrně krátkou historii. Cílem 
série turnajů Taxis Polo je propagace koňského póla jako sportu 
v České republice a podpora všech zájemců o tento sport pro-
střednictvím Taxis Polo Academy.
Více na: taxispolo.com

taXiS pOlO
Vom Polo wird behauptet, es vereine eigentlich vier Sportarten in sich 
– Reiten, Rugby, Golf und, was die Strategie anbelangt, Schach. Neben 
schönen Pferden gehören zum Polo die Ritterlichkeit echter Gentle-
men, Hüte, Noblesse, Eleganz, Champagner, Tradition, vor allem aber 
Erlebnisse, die den grauen Alltag hinter sich lassen. 

Zum Trio der internationalen TAXIS POLO-Tourniere gehören das Ta-
xis Polo Snow, dessen nächstes im März 2020 ausgetragen wird, und 
zwar, wie sollte es anders sein, auf einem schneebedecktem Spielfeld, 
sodann der Taxis Polo Open Cup, der für Juni nächsten Jahres geplant 
ist, und zum dritten dann das Taxis Polo Beach, das auf Sand gespielt 
wird und wie schon dieses Jahr wieder im August stattfinden wird. 
Die Veranstaltung findet auf der Pferderennbahn Pardubice statt 
und ist jedes Mal ein Ausnahmeereignis, und zwar über die Grenzen 
Tschechiens hinaus. Die Idee zur Austragung des Taxis Polo Grand 
Slam stammt von Jan Průcha, Vizepräsident des Tschechischen Po-
loverbands, der bei der Gründung dieser Institution Pate stand, wel-
che heute über fünfzig Spieler unter sich vereint. Die Pferderennbahn 
Pardubice bietet darüber hinaus ideale Bedingungen für diesen Sport. 
Beim Polo geht es nicht nur ums Spiel selbst. Es handelt sich außer-
dem um ein gesellschaftliches Ereignis von Rang, bei dem Herren im 
eleganten Anzug erscheinen, während bei Damen ein Hut oder der 
als Fascinator bekannte Kopfschmuck nicht fehlen darf. Kurzum: das 
Pferdepolo als gesellschaftliche und sportliche Veranstaltung ist alles 
andere als alltäglich und richtet sich nach ganz besonderen Regeln. 
In Tschechien findet es Jahr für Jahr mehr Anhänger, obwohl es eine 
relativ kurze Geschichte in unserem Land hat. Die Turnierreihe Taxis 
Polo hat sich zum Ziel gesetzt, das Pferdepolo als Sport in der Tsche-
chischen Republik zu propagieren und all diejenigen, die an diesem 
Sport interessiert sind, vermittels der Taxis Polo Academy zu fördern.
Mehr unter: taxispolo.com KO
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Cílem Roklenu je zmírnit nespravedlnost ve finančním světě a šetřit 
podnikatelům jejich peníze a čas. „Naší cílovkou jsou zejména menší a střední 
podnikatelé, kteří obvykle na tak výhodné bankovní podmínky nedosáhnou,“ 
uvádí Petr Kubíček, obchodní ředitel skupiny Roklen, se kterým jsme se bavili 
nejen o tom, jak malá firma poráží velké banky a jaké jsou trendy současného 

prodeje ve finančním sektoru.

ROKLEn
text: Barbora Vojtová  foto: René Volfík
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Co je Roklen? 
Roklen vznikl v roce 2014 s cílem zaměřit se na fintechové 
řešení problematiky finančního trhu. Z našich nejznámějších 
produktů máme v portfoliu RoklenFx, což je on-line smě-
nárna určená pro fyzické a právnické osoby. Dále Fundlift, 
crowdfundingovou platformu, která slouží k investicím do 
začínajících či rozšiřujících se podnikatelských projektů. Zá-
roveň máme ve skupině produkt Roklen Corporate Finance, 
který se zabývá zprostředkováním nákupu a prodeje firem, 
tedy klasické M&A poradenství. Posledním je Roklen24, náš 
finanční zpravodajský portál. Disponujeme samozřejmě li-
cencí ČNB jako obchodník s cennými papíry a jako platební 
instituce.

To je docela široký záběr. Kolik máte zaměstnanců? 
V současné chvíli 35. Hlavní sídlo je v Praze a pobočku, náš 
back office, máme ve Zlíně. 

Co máte jako obchodní ředitel na starosti?
Všechny obchodní činnosti. Zejména ale prodej produktu 
RoklenFx. V rámci něj nabízíme klientům lepší podmínky, 
aby mohli své podnikání více zefektivnit a dosáhnout vyšších 
úspor.  

Jak tento produkt funguje?
S většinou zákazníků se nemusíme vůbec potkat. Podepíšeme 
s nimi smlouvu a registrační formulář dle procesu AML (Anti 
Money Laundering), což neznamená, že by nám klient musel 
něco měsíčně platit nebo se zavazoval k určitému objemu 
směn. Od té chvíle přes nás lze měnit peníze, tedy porovnávat 
naše kurzy s těmi bankovními. Dospějete k tomu, že jsme 
většinou výrazně výhodnější. 

Jak je to možné?
Specializujeme se na tuto obchodní činnost a díky tomu ji 
můžeme provádět s nižšími náklady než banky, které sídlí ve 
velkých bankovních domech a drahých kancelářích. Většinu 
našich směn provádíme on-line a efektivněji. Klient může 
vedle on-line směn využít také telefonický dealing, kde mu 
naši odborníci s čímkoli poradí. 

Do jakých částek lze směny využívat?
V rámci on-line aplikace z bezpečnostních důvodů provádíme 
transakce v rozhraní od tisíce až 200 tisíc eur. Při směnách 
přes telefonický dealing to může být i vyšší částka. 

Jak dlouho to děláte a jaké jsou statistiky?
RoklenFx byl spuštěn v roce 2016. Od té doby máme 
více než 7000 klientů, z toho 1600 firem. Celkový objem 
uskutečněných směn přesáhl 65 000 transakcí v hodnotě 
téměř 30 miliard korun. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna? 
Zvažujeme rozšíření do dalších regionů EU. Nejdříve na Slo-
vensko, kde si „rozjezd“ našeho projektu chceme vyzkoušet. 
V budoucnu uvažujeme například o pobaltských státech či 
Rumunsku a Bulharsku. Výhledově pracujeme na vícejazyč-
né verzi naší on-line platformy.

Jak bude vypadat poskytování finančních služeb do 
budoucna a jaký je trend? 
Vše bude směřovat do on-line prostředí, Člověk tak navštíví 
fyzicky banku zhruba jednou až dvakrát za život, protože vše 
bude provádět on-line. Zároveň je zde tlak na maximální 
flexibilitu a na používání více poskytovatelů služeb než 
jen na jednu klasickou banku. Toto je jasný trend, v rámci 
kterého má Česká republika v evropském regionu skvěle 
nakročeno. Fintechové platformy v Čechách jsou navíc na 
výjimečně dobré úrovni a lidé jsou jim otevření. Češi jsou 
zkrátka fintechový národ. 
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rOklen
Das Ziel von Roklen besteht darin, die Ungerechtigkeit in der Finanzwelt 
zu lindern und den Unternehmern Geld und Zeit zu sparen. „Unsere 
Zielgruppe sind insbesondere kleinere und mittlere Unternehmer, die 
normalerweise keine Chance haben, an so günstige Bankbedingungen 
zu kommen“, meint Petr Kubíček,  Business Director der Gruppe Roklen, 
mit dem wir nicht nur darüber gesprochen haben, wie eine kleine Firme 
große Banken in die Knie zwingt und welche Trends sich beim derzeiti-
gen Verkauf im Finanzsektor abzeichnen.

Was ist Roklen? 
Roklen entstand im Jahre 2014 mit dem Ziel, FinTech-Lösungen für den 
Finanzmarkt zu finden. Zu unseren bekanntesten Produkten zählt in un-
serem Portfolio RoklenFx, eine Online-Wechselstube für natürliche und 
juristische Personen. Des Weiteren betreiben wir Fundlift, eine Crowd-
funding-Plattform, die für Investitionen in beginnende oder sich ausdeh-
nende Unternehmensprojekte gedacht ist. Gleichzeitig haben wir in der 
Gruppe das Produkt Roklen Corporate Finance, das sich mit der Vermitt-
lung des An- und Verkaufs von Firmen befasst, also klassische M&A Bera-

tertätigkeit. Das letzte Produkt ist Roklen24, unser Portal für Nachrichten 
vom Finanzmarkt. Wir besitzen natürlich eine Lizenz der Tschechischen 
Nationalbank (ČNB) als Wertpapierhändler und als Zahlungsinstitution.

Das ist recht breit gefächert. Wie viele Angestellte haben Sie? 
Derzeit 35. Der Hauptsitz befindet sich in Prag, und unsere Filiale, unser 
Backoffice, betreiben wir in Zlín. 

Worum kümmern Sie sich als Business Director?
Um alle geschäftlichen Tätigkeiten. Vor allem aber um den Verkauf des 
Produkts RoklenFx. In dessen Rahmen bieten wir unseren Kunden bes-
sere Bedingungen, damit sie ihr Unternehmen effektivieren und höhere 
Einsparungen erzielen können.  

Wie funktioniert dieses Produkt?
Mit den meisten Kunden müssen wir uns überhaupt nicht persönlich 
treffen. Wir unterzeichnen mit ihnen einen Vertrag und ein Registrierfor-
mular nach AML (Anti Money Laundering), was nicht bedeutet, dass uns 
der Kunde monatlich etwas zahlen muss oder sich zu einem bestimmten 
Wechselumfang verpflichtet. Ab diesem Moment kann man über uns 
Geld tauschen, also unsere Kurse mit denen der Banken vergleichen. 
Dann werden Sie merken, dass wir in der Regel deutlich günstiger sind. 

Wie das?
Wir spezialisieren uns auf diese Geschäftstätigkeit, und deshalb kön-
nen wir sie zu niedrigeren Kosten abwickeln als Banken, die in großen 
Bankgebäuden und teuren Büros sitzen. Das Gros des Wechselgeschäfts 
erfolgt online und weitaus effektiver. Der Kunde kann neben den On-
line-Wechselgeschäften auch das Telefondealing nutzen, wo ihm unsere 
Fachleute in allen Dingen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Bis zu welchen Summen kann man diese Wechselgeschäfte nutzen?
Im Rahmen der Online-App aus Sicherheitsgründen zwischen eintau-
send und 200 Tausend Euro. Bei Transaktionen über Telefondealing 
kann der Betrag auch höher liegen. 

Wie lange machen Sie das schon und wie sehen die Statistiken aus?
RoklenFx wurde 2016 gestartet. Seitdem haben wir mehr als 7000 
Kunden, davon 1600 Firmen. Das Gesamtvolumen der abgewickelten 
Wechselgeschäfte überstieg 65.000 Transaktionen in einem Wert von 
fast 30 Milliarden Kronen. 

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? 
Wir planen eine Expansion in weitere Regionen der EU. Zuerst in die Slo-
wakei, wo wir die Anfangsphase unseres Projekts ausprobieren wollen. 
Für die Zukunft ziehen wir beispielsweise die baltischen Staaten bzw. 
Rumänien oder Bulgarien in Betracht. Perspektivisch arbeiten wir an 
einer mehrsprachigen Version unserer Online-Plattform.

Wie wird die Erbringung von Finanzdienstleistungen in Zukunft 
aussehen und wie der Trend? 
Alles wird sich auf das Online-Umfeld konzentrieren. Man kommt etwa 
ein- bis zweimal im Leben persönlich auf die Bank, weil alles andere on-
line erfolgt. Gleichzeitig besteht hier ein Druck auf maximale Flexibilität 
und das Zurückgreifen auf mehrere Dienstleister als nur die eine klassi-
sche Bank. Dies ist ein klarer Trend, in dessen Rahmen die Tschechische 
Republik in der Region Europa bereits einen sehr guten ersten Schritt 
getan hat. Fintech-Plattformen in Tschechien weisen darüber hinaus ein 
außerordentlich hohes Niveau auf, die Menschen stehen ihnen offen ge-
genüber. Die Tschechen sind kurz gesagt ein FinTech-Volk. 



Naši hrdinové.
Lidé, kteří zvedají energii společnosti nahoru.

Leute, die die Energie der Gesellschaft erheben.

Unsere Helden.
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Procházíme zahradou plnou soch a různorodých ob-
jektů doslova vrostlých do keřů a stromů. Měli jsme 
to štěstí navštívit místo, kde se zastavil čas. Domov 
dvou umělců, manželů Hudečkových, působí jako 
krajina ze snu. V jednom domě najdete dva ateliéry, 
dva světy – rozdílné, a přesto propojené. Jejich dílo 
se tu doplňuje, prolíná a energie mezi nimi proudí 
ve své čisté podobě už desítky let. Vzájemnou lás-
kou, láskou k  přírodě a životu je tady prostoupen 
celý prostor. Bloky nezpracovaného kamene, téměř 
dokončená socha mladé ženy se zasněným výrazem, 
monumentální kameninová socha Vltavy ozdobená 
poslední podzimní růží. Poetika zahrady chystající 
se k spánku, vůně listí a stromů… Prostoru u vchodu 
do domu pak vévodí kašna, kterou doplňují oblé, na 
kruhu točené objekty inspirované okolní přírodou. 
Z ateliérů Olgy i Miroslava Hudečkových se postupně 
staly archivy a sochařské dláto ani hlínu už do rukou 
nejspíš nevezmou. I když už jim věk a fyzická kondi-
ce nedovolí tesat do kamene ani točit na kruhu, jsou 
oba plní energie a jejich vyprávění by vydalo na celé 
hodiny. Sochař Miroslav Hudeček se narodil ve Stráž-
nici na Moravě a při studiu na UMPRUM v Uherském 
Hradišti potkal svou osudovou ženu Olgu, se kterou 
sdílí celý život. Studium na Akademii výtvarných umě-
ní v Praze společně s jeho talentem a pílí mu hned na 
začátku kariéry otevřelo dveře do světa, a tak v uvol-
něných šedesátých letech strávil rok na stipendijním 
pobytu v New Yorku, kde pracoval v ateliéru japon-
ského sochaře Tochia Adateho. Díla Miroslava Hu-
dečka z kamene, dřeva, bronzu, betonu, mědi, cínu, 

textilu i kameniny najdete ve sbírkách po celém svě-
tě. Jeho talent, poetika a čas jako by už byly uzamče-
né v  díle. Monumentální sochy i jejich droboučké 
modely, bronzové i keramické piety, objetí plné lásky, 
matičky i mnoho podob Anežky České v jeho ateliéru 
najdete společně s kusem přírodní architektury, dře-
va napůl sežraného mravenci. „Všimněte si té krásy, 
kterou ti mravenci dokázali nevědomky vytvořit, to 
je sochařina,“ vypráví bělovlasý Miroslav s úsměvem 
a stejně pokorně se dotýká ohořelého torza dřevěné 
sochy, která plameny získala nový rozměr. Jeho žena, 
stále krásná a důstojná, s bohatým uzlem šedých vla-
sů, nám pak u kávy vyprávěla příběhy spojené s pra-
cí, která prorůstala přirozeně i do rodinného života 
spojeného s  jejich umělecky nadanými dětmi. Olga 
dodnes s obdivem vzhlíží k přírodě jako ke zdroji in-
spirace, který dokáže obsáhnout všechny tvary i bar-
vy. Osobitost, něha a křehkost se přirozeně projevila 
v tvorbě a její dílo stejně jako to manželovo oslovilo 
mnoho významných osobností. Do své vlasti si její 
solitéry odvezl finský prezident, švédský král a další 
zahraniční hosté. Celý dům ovšem dýchá nejen díly 
Miroslava a Olgy, ale je tu znát i rukopis jejich výji-
mečně talentovaných dětí Veroniky a Dominika. Jako 
by byli stále přítomni po boku svých rodičů, i když je-
jich životy náhle skončily před desítkami let. Osud jim 
nedovolil zestárnout, ale dopřál jim talent a milující 
rodiče. Když jsem se manželů Hudečkových ptala, jak 
se jim podařilo zvládnout tolik bolesti, odpovědí byla 
jejich víra. Víra, která se odrazila i v tvorbě. Láska, kte-
rá trvá i poté, co se fyzično ztratí.      

Jejich láska, která trvá mnoho desetiletí, je stejně silná jako jejich dílo ve 
veřejném prostoru. Manželé Hudečkovi jsou nejen uznávaní umělci,  

ale také výjimeční lidé…

láska k ŽivoTu
text: Kateřina Černá  foto: Karin Zadrick
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die liebe ZUM leben
Ihre Liebe, die viele Jahrzehnte andauert, ist ebenso stark wie 
ihr Werk im öffentlichen Raum. Olga und Miroslav Hudeček 
sind nicht nur anerkannte Künstler, sondern auch außerge-
wöhnliche Menschen . . .       
Wir gehen durch einen Garten voller Skulpturen und verschie-
denartiger Objekte aus buchstäblich gewachsenen Sträu-
chern und Bäumen. Wir hatten das Glück, den Ort besuchen 
zu dürfen, an dem die Zeit stehengeblieben ist. Die Heimstatt 
zweier Künstler, Olga und Miroslav Hudeček, wirkt wie eine 
Traumlandschaft. In einem Haus sind zwei Ateliers zu finden, 
zwei Welten – unterschiedlich und doch verbunden. Ihr Werk 
ergänzt und durchdringt sich hier, die Energie strömt so in 
ihrer Reinform bereits jahrzehntelang zwischen ihnen hin 
und her. Blöcke unbearbeiteten Steins, die fast fertiggestellte 
Skulptur einer jungen Frau mit einem verträumten Ausdruck, 
die monumentale Steingutskulptur der Moldau, verziert mit 
einer letzten Herbstrose. . . Der Bildhauer Miroslav Hudeček 
wurde in Strážnice in Mähren geboren und begegnete beim 
Studium an der Schule für industrielle Kunst in  Uherské 
Hradiště seine Femme fatale, Olga, mit der er sein gesam-
tes Leben teilt. Das Studium an der Akademie der bildenden 
Künste in Prag gepaart mit seinem Talent und seinem Fleiß 
eröffnete ihm gleich zu Beginn seiner Laufbahn das Tor zur 
Welt, und so verbrachte er in den weniger strengen sechziger 
Jahren ein Jahr bei einem Stipendienaufenthalt in New York, 
wo er im Atelier des japanischen Bildhauers Tochio Adate 
wirkte. Die Werke Miroslav Hudečeks aus Stein, Bronze, Be-
ton, Kupfer, Zinn, Textil und Steingut sind in Sammlungen in 
aller Welt zu finden. Sein Talent, seine Poetik und die Zeit sind 
scheinbar schon in seinem Werk eingeschlossen gewesen. Die 
monumentalen Skulpturen und ihre winzigen Modelle, Bron-
ze- und Keramikfiguren der Pietà, Umarmungen voller Liebe, 
Mütterchen und viele Formen der Agnes von Böhmen in sei-
nem Atelier sind zusammen mit einem Stück Naturarchitektur 
zu finden, Holz, das zur Hälfte von Ameisen zerfressen wurde. 
„Sehen Sie doch diese Schönheit, die die Ameisen einfach so 
geschaffen haben, das ist Bildhauerkunst“, erzählt der weiß-
haarige Miroslav mit einem Lächeln und berührt ebenso de-
mutsvoll den verbrannten Torso einer Holzskulptur, die durch 
die Flammen eine neue Dimension erhalten hat. Seine Frau, 
immer noch schön und würdevoll, mit einem dicken Kno-
ten aus grauen Haaren, erzählt uns dann bei einem Kaffee 
Geschichten, die mit der Arbeit zusammenhängen, die ganz 
natürlich auch ins Familienleben in Verbindung mit ihren 
künstlerisch begabten Kindern Einzug hielten. Eigenwilligkeit, 
Zärtlichkeit und Fragilität äußerten sich ganz natürlich im 
Schaffen, und ihr Werk hat genauso wie das ihres Mannes 
viele bedeutende Persönlichkeiten angesprochen. Ihre Soli-
tärskulpturen nahmen der finnische Präsident, der schwe-
dische König und weitere ausländische Gäste in ihre Heimat 
mit. Das gesamte Haus atmet jedoch nicht nur in den Werken 
von Miroslav und Olga, sondern lässt ebenso die Handschrift 
ihrer außerordentlich begabten Kinder Veronika und Dominik 
erkennen. So als seien diese immer an der Seite ihrer Eltern 
präsent, auch wenn ihr Leben ganz plötzlich vor mehreren 
Jahrzehnten endete. Das Schicksal hat es ihnen nicht erlaubt, 
alt zu werden, aber es hat ihnen Talent und liebende Eltern 
gegönnt. Und eine solche Liebe überdauert natürlich, auch 
nachdem das die menschliche Hülle gegangen ist.    
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TchIbO
text: Barbora Vojtová  foto: archiv firmy

Expert nejen na kávu, který zásobuje tuzemské domácnosti již od roku 1991. Nyní 
přichází s exkluzivní novinkou – profesionálním kávovarem a kávou Barista.

Ein Experte nicht nur für Kaffee, der seit 1991 Haushalte mit Kaffee versorgt. Jetzt stellt 
er eine neue professionelle Kaffeemaschine und Barista-Kaffee vor.
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Letos je to sedmdesát let od založení spo-
lečnosti, která je lídrem na tuzemském trhu 
s praženou kávou, synonymem čerstvosti 
a zárukou kvality. Z původně zásilkového ob-
chodu s kávou, založeného Maxem Herzem, 
se vyvinula mezinárodní společnost, která 
v dnešní době působí také v rámci dalších ob-
chodních odvětví. Na český trh firma vstoupila 
v roce 1991. Její portfolio obnáší kromě pra-
žené kávy i široký sortiment instantní kávy, 
kávových specialit a od roku 2004 také spo-
třební zboží, které prodává prostřednictvím 
svých téměř padesáti kamenných obchodů  
a přes e-shop. 

Dieses Jahr feiert Tchibo sein 70-jähriges Grün-
dungsjubiläum – nicht nur in Tschechien ist das 
Unternehmen Marktführer auf dem Gebiet der 
Kaffeeröstereien, ein Synonym für Frische und 
garantierte Qualität. Aus dem Kaffeeversand-
handel, der von Max Herz gegründet wurde, ent-
wickelte sich ein internationales Unternehmen, 
das heute auch in anderen Branchen tätig ist. Auf 
den tschechischen Markt kam die Firma 1991. 
Ihr Portfolio umfasst neben Röstkaffee auch ein 
breites Sortiment an Instant-Kaffee, Kaffeespezi-
alitäten und seit 2004 auch Verbrauchsgüter, die 
sie über ihre fast 50  Ladengeschäfte und über 
den Online-Shop verkauft. 
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baRiSta & ESPERtO CaFFÈ
Pod značkou Barista přichází Tchibo s prémiovou praženou fairtrade  
kávou. Kompozice nejlepších zrnek kávy Arabica vykazuje vyváženě silnou 
chuť s jemným základem a decentními tóny hořké čokolády, navíc s oříš-
kově hnědou pěnou. Bohaté tóny pečlivě vybraných kávových zrn 100% 
arabiky vynikají zejména díky pomalému bubnovému pražení tradičním 
způsobem. Barista je dokonalým partnerem pro další novinku Tchiba 
– první plnoautomatický kávovar Esperto Caffè. Pod tlakem 19 barů si 
můžete připravit různě velkou a intenzivní kávu, kterou si předtím na ku-
želovém mlecím zařízení z ušlechtilé oceli namelete na příslušný stupeň 
hrubosti. Kávovar disponuje dvěma zásobníky na kávová zrna a navíc se 
díky vyjímatelnému spařovacímu zařízení snadno čistí. Nyní tedy nezbývá 
nic jiného než si pořídit svého profesionálního osobního baristu. 

Unter der Marke „Barista“ bringt Tchibo einen gerösteten Premiumkaffee aus 
Fairtrade-Produktion auf den Markt. Die Komposition aus den besten Arabica-
Bohnen weist einen ausgewogen starken Geschmack mit einer feinen Basis und 
dezenten Tönen von feinherber Schokolade und einem nussbraunen Schaum 
auf. Reichhaltige Töne sorgfältig ausgewählter Kaffeebohnen aus 100% Arabica 
zeichnen sich durch das langsame, traditionelle Rösten der Trommel aus. Ba-
rista ist der perfekte Partner für einen weitere Neuheit von Tchibo – der erste 
Kaffeevollautomat Esperto Caffè. Mit einem Druck von 19 bar können Sie ver-
schieden große und intensive Kaffees zubereiten, die sie vorher auf dem Kegel-
mahlwerk aus Edelstahl auf die gewünschte Feinheit gemahlen haben. Der Voll-
automat verfügt über zwei Bohnenbehälter und ist aufgrund der abnehmbaren 
Brühkomponenten einfach zu reinigen. Jetzt bleibt Ihnen also nichts anderes 
mehr übrig, als sich Ihren persönlichen Profi-Barista zuzulegen. 



GOURMET – N&N  53

Esperto Caffè je první 
plnoautomatický kávovar od 
Tchibo ideální pro espresso, 
caffè crema nebo americano.

Esperto Caffè ist der erste 
Kaffeevollautomat von Tchibo, 
der sich ideal für Espresso, Caffè 
Crema oder Americano eignet.
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rieGl phOtOlabOratOrY
Wir verleihen Fotos exklusive Qualität, lebendige und reali-
tätsgetreue Farben, Räumlichkeit und große Dimensionen. 
So definiert seine Arbeit Miloslav Riegl, der sich schon seit 
1994 professionell der Großformatfotografie widmet. Er 
verband sein Streben nach Fotos mit farbgetreuem Druck 
und die Nutzung von neuen Technologien. Egal ob Profi 
oder Amateur – im Riegl Photolaboratory können Sie sich 
sicher sein, dass das Maximum getan wird, um den besten 
Druck aus Ihren Daten herauszuholen. Wenn Sie ein Luxus-
Geschenk für Weihnachten suchen, empfehlen wir das 
Design-Fotobuch Photostory© aus echtem italienischem Le-
der. Im Atelier in Prag 4 können Sie auch einen professionel-
len Photo-Shoot vereinbaren oder einfach auf einen Besuch 
oder zur Beratung vorbeischauen. Mehr unter: fotoriegl.cz  

Dáváme fotografiím exkluzivní kvalitu, živé a věrné 
barvy, prostorovost a velký rozměr. Tak definuje svoji 
práci Miloslav Riegl, který se profesionálně věnuje vel-
koformátové fotografii už od roku 1994. Propojil svou 
touhu po fotografování s barevně věrným tiskem a vy-
užíváním nových technologií. Projektem Riegl Photola-
boratory tak zúročil vlastní zkušenosti fotografa, který 
si zhotovoval zvětšeniny sám tradiční cestou a hledal 
stále lepší řešení. V roce 2006 objevil technologii ame-
rických osvitek ZBE Chromira, které se využívaly pro 
zpracování objemných fotodat i při výzkumech NASA, 
kdy přímým osvitem fotopapíru jednotkou Chromira 
a následným chemickým procesem RA-4 vznikají foto-
grafie mimořádné vizuální kvality se zobrazením ma-
xima informací. Díky znalostem color managementu 
a zvoleným fotomateriálům vám Riegl Photolabora-
tory zhotoví velkoformátovou fotografii přesně v této 
unikátní kvalitě.
Co všechno můžete mít? Brilantně a věrně zpracované 
fotografie v dynamických barvách s dlouhou životnos-
tí. Vybírat můžete z široké nabídky fotopapírů amba-
sadora Fujifilm, od sametově matných až po metalicky 
a zrcadlově lesklé fotomateriály s 3D efektem. Ať jste 

profesionální fotograf, nebo amatér, vždy máte v Riegl  
Photolaboratory jistotu, že udělají maximum pro nej-
lepší tiskový výstup z vašich dat. Rozhodnete-li se pro 
fotoobraz nebo pro celou výstavu, pak vám vyberou 
správnou desku pro adjustaci, kvalitní rámy nebo 
zajistí speciální LED panely s  „wow efektem“. Pokud 
dáváte přednost fotoplátnu nebo velkoformátovému 
tisku v  podobě plakátů, reprodukcí, fototapet, máte 
zaručeno, že i tyto produkty dostanou v Riegl Photo-
laboratory mimořádnou vizuální kvalitu a detailní péči 
zpracování.

V případě, že hledáte luxusní dárek k Vánocům „uši-
tý“ z vašich vzpomínek a z pravé italské kůže, pak se 
vydejte cestou designové fotoknihy Photostory©. Ma-
jitelé vám fotografie upraví, knihu graficky sestaví a vy 
se můžete těšit na své exkluzivní fotoalbum doslova 
trvalé kvality. Na výběr jsou knihy od 20x20 cm až po 
monumentální velikost 50x50 cm. 

V ateliéru Riegl Photolaboratory na Praze 4 se můžete 
domluvit také na profesionálním focení  nebo se zkrátka 
jen zastavit na exkurzi či pro radu. Více na: fotoriegl.cz 

RIEGL 
phOTOLabORaTORY

text: Barbora Vojtová  foto: archiv

Vernisáž výstavy 27 světových X_PHOTOGRAPHERS 
v Czech Photo Centre
Erőffnung der 27 X_PHOTOGRAPHERS Ausstellung  
im Czech Photo Centre
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Navíc se Veolia rozhodla propojit své síly s nadanými umělci a studenty, kteří pro ni každoroč-
ně tvoří originální dárkové předměty, zejména křišťálové karafy na vodu. Ty je možné stejně 
jako další dárkové předměty zakoupit v nadačním e-shopu. Jejich design připravili pod taktov-
kou Ronyho Plesla studenti Ateliéru skla na vysoké škole UMPRUM. Letošní motivy na kara-
fách jsou dílem úspěšné ilustrátorky Galiny Miklínové, která se zabývá jak filmovou tvorbou, 
tak knižními ilustracemi. Limitované edice karaf vznikly pod rukama českých sklářů v Květné.

V případě projektu Vraťme vodu přírodě se na litrové karafě vyjímá pohádkový motiv vážky. 
Součástí karafy je také sklenička, která funguje zároveň jako praktický uzávěr. Zakoupením 
karafy zákazník přispěje do veřejné sbírky částkou 200 Kč na projekt vykupování a dlouho-
dobé ochrany mokřadů, na kterém Veolia spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody. 

Naše mokřady stále ubývají, přestože jsou přirozenou zásobárnou vody v krajině, útočištěm 
mnoha ohrožených druhů a vedle deštných pralesů i korálových útesů patří mezi prostředí 
s největší přírodní rozmanitostí. „Pestrost života je pro nás opravdu důležitá, proto podpo-
rujeme Český svaz ochránců přírody, který vykupuje cenné přírodní lokality,“ uvádí Vendula 
Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. 

Voda pro Afriku je dlouhodobý projekt realizovaný ve spolupráci s humanitární organizací  
Člověk v tísni a jeho účelem je oprava a budování vodních zdrojů na etiopském venkově. Také 
funguje na bázi benefičního prodeje dárkových předmětů, kterým vévodí opět karafa na vodu 
– každý rok s jiným motivem zvířete. Pokaždé doplňují karafy ještě další předměty – v posled-
ním ročníku to byly skleněné láhve na vodu v neoprenovém obalu a ručně vyráběné dřevěné 
brože. Prodej předmětů z letošní kolekce začne 1. listopadu. „Věříme, že největší smysl má 
pomáhat lidem v nouzi právě v místech, kde žijí. Někdy stačí jen kapka pomoci, a náš svět je 
hned lepším místem k životu,“ uzavírá Vendula Valentová. Více na: eshop.nfveolia.cz

vEOLIa
text: Barbora Vojtová  foto: archiv

Voda pro Afriku a Vraťme vodu přírodě, to jsou dva klíčové projekty 
pod křídly Nadačního fondu Veolia. V principu se jedná o unikátní 

sbírky, které mají v konečném důsledku viditelný společenský, 
přírodní a udržitelný dopad. 

Letošním motivem na karafu projektu Voda pro Afriku je surikata. 
Das diesjährige Motiv auf der Wasserkaraffe des Projekts „Wasser für Afrika“ ist ein Erdmännchen.
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VeOlia 
Wasser für Afrika und Geben wir der Natur das Wasser zurück - dies sind zwei Schlüs-
selprojekte unter Schirmherrschaft des Stiftungsfonds Veolia. Im Prinzip handelt es 
sich um einzigartige Kollektionen, die letztendlich eine sichtbare soziale, natürliche 
und nachhaltige Wirkung haben. Darüber hinaus hat Veolia beschlossen, sich mit ta-
lentierten Künstlern und Studenten zusammenzutun, die für den Stiftungsfonds jedes 
Jahr originelle Geschenkartikel herstellen, insbesondere Wasserkaraffen aus Kristall, 
die im E-Shop der Stiftung erworben werden können. Deren Design wurde unter Feder-
führung von Rony Plesl von Studenten des Glasateliers an der Hochschule UMPRUM 
gestaltet. Die diesjährigen Motive auf den Karaffen stammen von der erfolgreichen 
Illustratorin Galina Miklínová, die sich sowohl mit Film- als auch mit Buchillustratio-
nen beschäftigt. Die limitierten Editionen der Karaffen entstanden in den geschickten 
Händen der Glasmacher in Květná. Machen Sie mit dem Kauf einer Karaffe sich selbst 
oder jemandem anderen eine Freude. Geteilte Freude ist ja doppelte Freude. Mehr 
unter: eshop.nfveolia.cz

Prodej / Verkauf 

+420 221 111 900,

info@lexxusnorton.cz

LEXXUS a. s., 

Na Poříčí 2, 110 00  Praha 1 
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pOMíJEJící 
okaMŽik 

věČnosTi — 
sTREET aRT

text: Danuše Siering  foto: Karin Zadrick
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Praha se v pondělí 23. září probudila do 
pomalovaného rána. Na osmnácti místech 
zvěčnilo na okamžik jednoho týdne osmnáct 
umělců svou představu, jak je možné barev-
ně Prahu oživit.

Tato premiéra nemá v historii pražské metropole obdoby. Čeští 
umělci, kteří si troufli připojit se k akci Street Art Praha 2019, chtěli 
upozornit na to, že v Praze vládne nedostatek ploch, které můžou 
být oficiálním místem pro street art. Ne nevkusné nápisy sprejo-
vané tajně v noci na fasády, ale díla českých umělců vytvořená ve 
spolupráci s majiteli nemovitostí mohou ve veřejném prostoru najít 
své místo.

JAN DOSTÁL, AUTOR MALBY NA DOMě ČERNÁ LABUť
Byl jste součástí projektu Street Art Praha 2019, první akce 
svého druhu. Jaký máte názor na tuto akci jako umělec?
Je to skvělý progresivní projekt. Při akci byla naprosto úžasná at-
mosféra. Moci přímo v centru Prahy tvořit sprejem je neskutečná 
příležitost.
Jaký máte názor na tuto akci z pohledu Pražáků, kteří se pro-
budili do pomalované Prahy?
Měli by si to užít, hned tak se tahle akce opakovat nebude.

ZA CELýM PROJEKTEM STÁL PRAŽSKý KURÁTOR VOJTěCH FIALA, 
KTERéMU SE PODAŘILO NA JEDNU NOC SPOJIT OSMNÁCT UMěLCů.
Do akce se zapojila celá řada umělců. Vybírali jste je podle ně-
jakého klíče?
Základním předpokladem bylo vybrat umělce, kteří již mají nějaké 
zkušenosti s tvorbou velkoformátových děl a jsou schopni je rea-
lizovat v relativně krátkém čase, konkrétně v řádu několika hodin, 
protože akce probíhala přes noc. Nechtěli jsme ale volit jen klasické 
graffiti umělce, ale vytvořit pestré portfolio umělců od streetartistů 
přes klasické malíře až po ilustrátory.
Jak vy osobně hodnotíte výsledek a moment překvapení pon-
dělního rána 23. září?
Na samotná díla jsme měli velmi pozitivní reakce. Všem, kteří na 
tom mají svůj podíl, jsem moc vděčný. Věřím ale, že dozvuky této 
kampaně budou ještě silné a snad se nám podaří přispět ke vzniku 
dalších hodnotných uměleckých děl ve veřejném prostoru Prahy.

VerGänGlicher MOMent der 
ewiGkeit - Street art
Prag erwachte am Montag, dem 23. September, in einen buntbemalten 
morgen. An 18 orten haben 18 Künstler für den Augenblick einer Woche 
ihre Vorstellung verewigt, wie Pprag farblich belebt werden kann.

Diese Premiere sucht in der Geschichte Prags ihresgleichen. Die tsche-
chischen Künstler, die den Mut hatten, am Event Street Art Prague 2019 
teilzunehmen, wollten darauf hinweisen, dass es in Prag an Bereichen 
mangelt, die offizieller Ort für Street Art sein könnten. Nicht etwa ge-
schmacklose Aufschriften, die des nachts heimlich auf die Fassaden ge-
sprüht werden, sondern Werke tschechischer Künstler, die in Zusammen-
arbeit mit den Eigentümern erschaffen werden, können ihren Platz im 
öffentlichen Raum finden.

JAN DOSTáL, AUTOR DER MALEREI AM HAUS ZUM SCHWARZEN SCHWAN.
Sie waren teil des Projektes Street Art Prague 2019, des ersten 
Events dieser Art. Was halten sie als Künstler davon?
Es ist ein großartiges fortschrittliches Projekt. Beim Event herrschte eine 
absolut fantastische Atmosphäre. Die Möglichkeit, mitten in Prag mit 
Sprühfarben kreativ aktiv zu werden, ist eine unglaubliche Chance.
Was meinen sie, was die Prager über dieses Event denken, wenn sie 
auf einmal am morgen in einem bunt bemalten Prag erwachen?
Sie sollten es genießen, denn so ein Event wird sich nicht so schnell wie-
derholen.

HINTER DEM GESAMTEN PROJEKT STAND DER PRAGER KURATOR VOJTěCH 
FIALA, DER ES SCHAFFTE, 18 KüNSTLER FüR EINE NACHT ZUSAMMENZU-
BRINGEN.
Eine ganze reihe von Künstlern nahm am Event teil. Haben Sie Sie 
nach einem Schlüssel ausgewählt?
Grundvoraussetzung war die Auswahl von Künstlern, die bereits Erfahrung 
mit großformatigen Arbeiten haben und imstande sind, diese in relativ 
kurzer Zeit, d.h. in wenigen Stunden, umzusetzen, da die Veranstaltung 
über Nacht stattfand. Wir wollten aber nicht nur klassische Graffitikünstler 
auswählen, sondern ein buntes Portfolio von Künstlern - von Streetartisten 
über klassische Maler bis hin zu Illustratoren - zusammenstellen.
Wie bewerten sie persönlich das Ergebnis und das überraschungs-
moment jenes montagmorgens, des 23. September?
Auf die Werke an und für sich hatten wir sehr positive Reaktionen. Ich bin 
allen sehr dankbar, die daran beteiligt waren. Ich glaube jedoch, dass der 
Nachhall dieser Kampagne noch stark sein wird, und ich hoffe, dass es 
uns gelingt, zur Schaffung weiterer wertvoller Kunstwerke im öffentlichen 
Raum von Prag beitragen zu können.

Pro milovníky street artu v Berlíně je highlightem Galerie Urban Nation v Schönebergu, která ukazuje více než 130 děl nejlepších 
mezinárodních streetartových umělcůFür Streetart-Liebhaber in Berlin ist die Galerie Urban Nation in Schöneberg ein Highlight, die mehr als 
130 Werke der besten internationalen Street Art-Künstler präsentiert.



62  N&N – ART

Když se člověk setká s konceptuální, instalační a performač-
ní umělkyní Miou Florentine Weissovou (39), nikdy by nevěřil, 
že ve svých dílech nejraději zobrazuje extrémy lidských emo-
cí. Působí něžně a křehce, ale co řekne, to sedne a také vyvolá 
protichůdné reakce. Studovala módu a herectví, pracovala jako 
modelka, ale své poslání nalezla v umění. V berlínském muzeu 
Nikolaikirche až do 24. listopadu 2019 vystavuje svoji monu-
mentální, desetitunovou sochu kříže, po které je možné chodit. 
Její socha LOVE HATE byla 27. září odhalena v Berlíně. S Miou 
jsem se sešla na čaj a krátký rozhovor.

Jak bys definovala hlavní téma svých objektů a instalací?
What is your place of protection? Hledání bezpečí jako nejmenší 
společný, lidský jmenovatel navzdory kulturním rozdílům – této 
otázce se ve svém životě věnuji už od roku 1999. Zajímají mě 
protiklady – průsečíky, kde vzniká tření. Rozpory – Goethův 
Faust. Performance je vždycky momentální záznam pocitu 
přenesený do nového, jiného média. Z této dialektiky vznikají 
moje obrazy nebo instalace. Jako přesvědčené Evropance 
mi záleží na tom, aby duch Evropy jako největšího mírového 
projektu na světě zůstal vytesán do kamene pro nás i pro další 
generace.

Tvoje nejnovější umělecká instalace v berlínském muzeu 
Nikolaikirche se jmenuje Kreuz Weg #LoveEurope. Co čeká 
publikum tam? 
Quo vadis, Evropo? Položený kříž se stává křižovatkou. Výše očí se 
setkává s okamžikem. Performativním setkáním nás lidí vznikne 
dialog. Žijeme, dýcháme, činíme rozhodnutí – můžeme si zvolit, kam 
budeme směřovat. Křížová cesta, Kreuzweg – nebo je kříž už pryč, 
„weg“? Instalace KREUZ WEG pro mě vychází z jednoho z nejstarších 
vzorců světa, které známe: dvě protínající se linie. Co si z toho vez-
meme, zůstává zcela na nás. Na počátku je pouhé jednoduché ges-
to položení kříže do kostela, na konci najdeme Evropu v dlani plné 
hlíny. Kameny lisované z této hlíny (Europe Bricks), na nichž je můj 
pochozí kříž symbolicky uložen, jsem namíchala ze zeminy všech 47 

států Rady Evropy a přivezla do Berlína. Matka Země jako metafora 
pro to, co nás všechny spojuje. Vzhledem k hrozící klimatické kata-
strofě a strachu o naše životní prostředí doufám v rozšíření vědomí 
uvnitř naší industrializované společnosti. Prostřednictvím umění 
můžeme do světa vysílat velká gesta a obrazy a tematizovat to, co 
chceme změnit. Be the change you want to see...

Jak jsi přišla na myšlenku sochy Love/Hate? 
#LOVEUROPE jako označení smírné a svobodné Evropy dosáh-
lo svého vrcholu u příležitosti letošních evropských voleb při 
dvojité instalaci soch LOVE HATE u Braniborské brány. Socha je 
ambigram dvou nejprotikladnějších pocitů, které máme: válka 
a mír, krása a hrůza, život a umírání nebo právě láska a nenávist. 
Goethův Faust vtělený do sochy. Člověk se o ni může otřít, pro-
jít kolem ní, lámat si hlavu, klást si otázky – a jako hybná síla na 
veřejnosti představuje myšlenkový prostor, který v sobě spojuje 
město, lidi, umění a kulturu. Na rozdíl od LOVE Roberta Indiany 
v sobě má socha LOVE HATE více rozměrů a vrstev, mimo jiné 
díky interaktivitě, s jejíž pomocí zve lidi k dialogu. Myšlenka na 
ni ve mně zrála dlouho, už od maturity. Také v mé hrudi sídlí dvě 
duše – tento dualismus vystihuje lidskou duši ve všech ploškách 
mezi světlem a stínem. Pohání mě přání, touha po změně a nevy-
vratitelná naděje, že nakonec bude možné všechnu tu všudypří-
tomnou, rostoucí nenávist na celém světě proměnit v lásku!

LOvE/haTE
text: Marcela von Kayser  foto: Mia Florentine Weiss

Umění milující  
manažerka a sběratelka.

Kunstliebende Managerin  
und Sammlerin. 

MaRcEla  
VON KaySER
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Wenn man die Konzept-, Installation - und Performance Künstlerin Mia 
Florentine Weiss (39) trifft, würde man nicht vermuten, dass sie in ihren 
Werken am liebsten die Extreme menschlicher Emotionen gegenüber-
stellt. Zart und zerbrechlich wirkt sie, das was sie sagt, sitzt und pola-
risiert. Sie hat Mode und Schauspielerei studiert, als Modell gearbeitet, 
in derKunst fand sie ihre Berufung. Im Museum Nikolaikirche in Berlin 
zeigt sie bis 24.11.2019 Ihre monumentale 10 Tonnen schwere begeh-
bare Kreuzskulptur. Die LOVE HATE Skulptur wurde am 27.09. in Beroun 
enthüllt. Ich traf Mia zum Tee und einem kurzen Gespräch.

Marcela: Wie würdest Du das Hauptthema Deiner Objekte und Ins-
tallationen definieren?
What is your place of protection? Die Suche nach Geborgenheit als kleins-
ter gemeinsamer, menschlicher Nenner trotz kultureller Unterschiede 
– dieser Frage widme ich seit 1999 mein Leben. Mich interessieren Ge-
gensätze - immer der Kreuzpunkt, wo Reibung entsteht. Widersprüche 
- Goethes Faust. Eine Performance ist immer eine Momentaufnahme 
eines Gefühls, das in ein neues, anderes Medium transferiert wird. Aus 
dieser Dialektik entstehen meine Bilder oder Installationen. Als überzeug-
te Europäerin liegt mir am Herzen, das Europas Geist als größtes Frie-
densprojekt der Welt in Stein gemeißelt bleibt für uns und nachfolgende 
Generationen.

Marcela: Kreuz Weg -loveuropa im Nikolaikirche Museum in Berlin 
heißt Deine neueste Kunstinstallation. Was erwartet das Publikum 
dort? 
Quo vadis, Europa? Ein niedergelegtes Kreuz wird zur Kreuzung. Augen-
höhe trifft auf Augenblick. Ein Dialog entsteht durch die performative Be-
gegnung von uns Menschen. Wir leben, atmen, treffen Entscheidungen - 
wir haben die Wahl, wohin wir gehen. Einen Kreuzweg - oder ist das Kreuz 
schon „weg“? Die Installation KREUZ WEG geht für mich von einer der 

ältesten Weltenformeln aus, die wir kennen: zwei sich kreuzenden Linien. 
Was wir daraus machen bleibt ganz allein dem Betrachter überlassen. 
Am Anfang steht die schier einfache Geste ein Kreuz in eine Kirche zu le-
gen und am Ende findet man Europa in einer Hand voll Erde. Die daraus 
gepressten Erdsteine (Europe Bricks), auf denen mein begehbares Objekt 
symbolisch gebettet ist habe ich aus Erden aller 47 Staaten des Euro-
parates gemischt und nach Berlin gebracht. Muttererde als Metapher 
für das, was uns alle eint. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe 
und Angst um unsere Umwelt hoffe ich auf eine Bewusstseinserweiterung 
innerhalb unserer industrialisierten Gesellschaft. Über Kunst können wir 
große Gesten und Bilder in die Welt senden, also das thematisieren was 
wir ändern wollen. Be the change you want to see...

Marcela: Wie kamst Du auf die Idee für die Love/Hate Skulptur? 
#LOVEUROPE als Titel für ein friedliches und freies Europa hatte seinen 
Höhepunkt anlässlich der diesjährigen Europawahl mit einer Doppelin-
stallation der LOVE HATE Skulpturen am Brandenburger Tor. Die Skulp-
tur ist ein Ambigramm aus den beiden gegenteiligsten Gefühlen die wir 
haben: Krieg und Frieden, Schönheit und Schrecken, Leben und Sterben 
und eben Liebe und Hass. Goethes Faust als Skulptur. Zum daran reiben, 
drum herum gehen, Hirnen, Hinterfragen - und als Momentum in der 
Öffentlichkeit ein Denkraum, der Stadt, Menschen, Kunst und Kultur zu-
sammenbringt. Anders als bei Robert Indianas LOVE hat die LOVE HATE 
Skulptur eine Mehrdimensionalität und Vielschichtigkeit, nicht zuletzt 
durch die Interaktivität, mit der sie Menschen zum Dialog einlädt. Die 
Idee dazu war lange in mir, seit dem Abitur. Zwei Seelen wohnen ach 
in meiner Brust - dieser Dualismus beschreibt die menschliche Seele in 
allen Facetten zwischen Licht und Schatten. Ich bin getrieben von einer 
Sehnsucht, einem Wunsch nach Veränderung und der unumstößlichen 
Hoffnung, das am Ende der allgegenwärtige, wachsende Hass auf der 
Welt, in Liebe umgewandelt werden kann!
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Nadace me Collectors Room Berlin věnuje prostor třem umělcům 
ze tří generací, jejichž jména se čtou jako Who is Who německého 
umění: Ernst Ludwig Kirchner, Gerhard Richter a Jonas Burgert. 
Tématem výstavovaných děl ze soukromé sbírky Thomase Olb-
richta je obraz člověka.
KIRCHNEROVY berlínské pouliční scény provedené rychlými 
tahy, které byly vytvořeny po jeho přestěhování do Berlína v roce 
1911, se staly emblémy hlavního města v předvečer první světo-
vé války.  
GERHARD RICHTER, jeden z nejslavnějších současných němec-
kých umělců, se narodil v roce 1932, jen pár let před Kirchnerovou 
smrtí. Tvoří důležitý pilíř sbírky Thomase Olbrichta, která je jedi-
nou institucí, jež vlastní Richterovu ediční práci jako celek a může 
tak zobrazit jeho dílo po dobu pěti desetiletí. Významným příkla-
dem tohoto přístupu je „48 portrétů“, které tvoří ucelenou edici 
a v roce 1972 byly vystaveny v německém pavilonu na benátském 
bienále.
Kromě zavedených pozic, jako jsou Ernst Ludwig Kirchner a Ger-
hard Richter, je Thomas Olbricht vždy nadšencem mladého umě-
ní. Před patnácti lety tak narazil na záhadné scény tajemných po-
stav JONASE BURGERTA, narozeného v Berlíně v roce 1969, jehož 
kariéru od té doby doprovází jako sběratel. Jeho monumentální 
malby a sochy uchopí diváka svou bezprostředností. Portréty ztra-
cených osobností zůstávají nevysvětlitelné, příběhy za postavami 
jsou mlhavé, zatímco současně vyvolávají celou řadu lidských po-
citů. Umělec ví, jak evokovat archaickými symboly, neskutečnými 
zkreslenými perspektivami nebo nesmyslnou barevnou paletou. 
Cena Burgertova díla je šestimístná, jeho obrazy se rozprodávají 
už před vernisáží. Tohle jméno bychom si měli zapamatovat. Vý-
stava v me Collectors Room probíhá až do 3. listopadu. Více na: 
me-berlin.com

Die Stiftung me Collectors Room Berlin bietet drei Künstlern aus drei 
Generationen Raum, deren Namen sich wie das Who is Who der deut-
schen Kunst lesen: Ernst Ludwig Kirchner, Gerhard Richter und Jonas 
Burgert. Das Thema der ausgestellten Werke aus der Privatsammlung 
von Thomas Olbricht ist das Bild des Menschen.
KIRCHNERs Berliner Straßenszenen, die in schneller Strichführung ausge-
führt sind und nach dem Umzug Kirchners nach Berlin 1911 entstanden, 
wurden zu einem Sinnbild der Hauptstadt am Vorabend des 1. Weltkriegs.
GERHARD RICHTER, einer der berühmtesten deutschen Künstler der Ge-
genwart, wurde 1932 geboren, nur wenige Jahre vor Kirchners Tod. Er 
bildet ein wichtiges Standbein der Olbricht Collection, die als einzige In-
stitution Richters Editionswerk in seiner Gesamtheit besitzt und so sein 
Schaffen über fünf Jahrzehnte hinweg abbilden kann. Ein prominentes 
Beispiel für diese Vorgehensweise sind die „48 Portraits“, die als Edition 
gezeigt werden. Die malerischen Vorlagen wurden 1972 im deutschen 
Pavillon auf der Biennale in Venedig gezeigt.
Neben arrivierten Positionen wie Ernst Ludwig Kirchner und Gerhard 
Richter begeistert sich Thomas Olbricht auch immer wieder für junge 
Kunst. So stieß er vor 15 Jahren auf die von geheimnisvollen Gestalten 
bevölkerten mysteriösen Szenerien des 1969 in Berlin geborenen JO-
NAS BURGERT, dessen Karriere er seitdem als Sammler begleitet. Seine 
monumentalen Gemälde und Skulpturen packen den Betrachter durch 
ihre Unmittelbarkeit. Bildnisse gedankenverlorener Persönlichkeiten 
bleiben unerklärlich, die Geschichten hinter den Figuren nebulös, wäh-
rend sie gleichzeitig eine ganze Klaviatur menschlicher Empfindungen 
aufrufen. Der Künstler versteht es, durch archaische Symbole, irreal 
verzerrte Perspektiven oder eine grelle Farbpalette zu evozieren. Der 
Preis von Burgerts Werken bewegt sich im sechsstelligen Bereich, seine 
Bilder werden bereits vor der Vernissage verkauft. Diesen Namen soll-
ten wir uns merken. Die Ausstellung im me Collectors Room findet bis 
zum 3. November statt. Mehr unter: me-berlin.com

ME COllECtORS ROOM bERliN
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PORthEiMKa
Na konci června minulého roku vznikl unikát-
ní projekt pod taktovkou tří institucí – Muzea 
Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze 
a Městské části Praha 5. Tehdy spatřilo světlo 
světa Museum skla Portheimka. V úchvatném 
objektu bývalého letního sídla slavného ar-
chitekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera našly 
svůj domov exponáty od sklářských mistrů 
takových jmen, jako jsou například Stani-
slav Libenský, Jaroslava Brychtová, Miluše 
a René Roubíčkovi, Václav Cigler, Vladimír 
Kopecký, Jiří Harcuba či František Vízner. 
Jde o neobyčejný zážitek v atmosféře, kde 
se snoubí barokní architektura s krásou 
sklářských objektů. Stálou expozici doplňují 
krátkodobé výstavy. Nyní se můžete pono-
řit do výstavy skla v netradičních souvislos-
tech s názvem Caution: Contents Hot! Více na:  
museumportheimka.cz

Ende Juni vergangenen Jahres entstand ein einzig-
artiges Projekt unter dem Taktstock von drei Insti-
tutionen – dem Museum Kampa (Stiftung Nadace 
Jana a Medy Mládkových), dem Kunstgewerbemu-
seum Prag und dem Stadtteil Prag 5. Damals er-
blickte das Glasmuseum Portheimka das Licht der 
Welt. Im überwältigenden Objekt des ehemaligen 
Sommersitzes des berühmten Architekten Kilian Ig-
naz Dientzenhofer fanden Ausstellungsstücke von 
Glasbläsermeistern wie Stanislav Libenský, Jaros-
lava Brychtová, Miluše und René Roubíčka, Václav 
Cigler, Vladimír Kopecký, Jiří Harcuba und František 
Vízner ein neues Zuhause. Es handelt sich um ein 
ungewöhnliches Erlebnis in einer Atmosphäre, in 
der Barockarchitektur und die Schönheit von Glas-
objekten zueinander finden. Die Dauerausstellung 
wird durch Sonderausstellungen ergänzt. Derzeit 
können Sie in eine Ausstellung eintauchen, die sich 
dem Glas in ungewöhnlichen Zusammenhängen 
widmet. Ihr Titel: „Caution: Contents Hot!“ Mehr 
unter: museumportheimka.cz

SElFCONtaiNMENt
Galerie Kvalitář se dlouhodobě zabývá prů-
niky designu a volného umění. Letošní pod-
zimní sezonu zahájila první ze série výstav 
věnovaných pracím s keramickou hlínou. 
Výstava SELFCONTAINMENT / Česká studio-
vá keramika je první svého druhu v Čechách 
za posledních třicet let a představuje kera-
miku jako opomíjenou oblast tvorby na po-
mezí volného umění a uměleckého řemesla. 
Kontinuálně výstavní plán navazuje výstavou 
Kontakt. Mezinárodní sympozium keramiky Be-
chyně 1966−2018, ta představuje díla autorů, 
kteří se zúčastnili 28. mezinárodního sym-
pozia keramiky v Bechyni v kontextu prací, 
které vznikly mezi lety 60. až 80. Keramické 
objekty, stejně jako v minulosti, vznikaly v úz-
kém kontaktu s klíčovými tendencemi sou-
dobého designu, architektury a „volného“ 
umění. Více na: kvalitar.cz

Die Galerie Kvalitář beschäftigt sich seit Langem 
mit den Schnittstellen von Design und freier 
Kunst. Die diesjährige Herbstsaison eröffnete 
sie mit der ersten aus einer Serie von Ausstel-
lungen, die sich der Arbeit mit Ton widmet. Die 
Ausstellung SELFCONTAINMENT / Tschechische 
Studiokeramik ist die erste ihrer Art in Tschechi-
en in den letzten 30 Jahren. Sie stellt Keramik als 
vernachlässigtes Schaffensgebiet an der Gren-
ze zwischen freier Kunst und Kunsthandwerk 
vor. Der Ausstellungsplan knüpft sofort mit der 
Ausstellung „Kontakt. Das internationale Kera-
miksymposium Bechyně 1966−2018“ an, in der 
die Werke von Künstlern vorgestellt werden, die 
am 28. internationalen Keramiksymposium in 
Bechyně teilgenommen haben. Sie werden in 
den Kontext von Arbeiten gesetzt, die in den 60er 
bis 80er Jahren entstanden sind. Wie in der Ver-
gangenheit auch entstanden die Keramikobjekte 
im engen Kontakt mit Schlüsseltendenzen des 
Designs, der Architektur und der „freien“ Kunst 
der Gegenwart. Mehr unter: kvalitar.cz

albERtO  
GiaCOMEtti
Výstava jednoho z  nejvýznamnějších 
a nejvlivnějších umělců dvacátého sto-
letí, sochaře a malíře Alberta Giacome-
ttiho právě probíhá ve Veletržním 
paláci v Praze. Vůbec poprvé se Gia-
cometti představuje českému publi-
ku. Křehké emoce na pozadí autorova 
dospívání či války se odrážejí do exis-
tenciálně laděných tvarů jeho objektů 
a vybízejí k rozjímání nad zranitelností 
těla i duše (nejen) živých bytostí. Výběr 
exponátů zahrnuje přes sto plastik, 
malby a kresby ze všech Giacometti-
ho tvůrčích období od dvacátých do 
šedesátých let. Výstava vznikla ve spo-
lupráci s nadací Fondation Giacometti 
sídlící v Paříži. Více na: ngprague.cz

Eine Ausstellung eines der bedeutends-
ten und einflussreichsten Künstler des 
20.  Jahrhunderts – des Bildhauers und 
Malers Alberto Giacometti – findet derzeit 
gerade im Messepalast (Veletržní palác) 
in Prag statt. Es handelt sich um die erste 
Ausstellung Giacomettis überhaupt vor 
einem tschechischen Publikum. Die zar-
ten Emotionen, bei denen im Hintergrund 
das Erwachsenwerden des Künstlers und 
der Krieg zu spüren sind, spiegeln sich in 
den existenziell aufgeladenen Formen 
seiner Objekte wieder und mahnen zum 
Nachdenken über die Verletzlichkeit des 
Körpers und des Geistes (nicht nur) von 
Lebewesen. Es sind mehr als 100 Plasti-
ken, Gemälde und Zeichnungen aus allen 
Schaffensperioden von Giacometti von 
den 20er bis 60er Jahren zu sehen. Die 
Ausstellung entstand in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Fondation Giacometti in 
Paris. Mehr unter: ngprague.cz
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NOMiO 
JEWELLERY
Kolekce Eá vznikla v rámci 
šperků pro Japonskem okouz-
lenou dívku k osmnáctým na-
rozeninám, proto ten první 
– růžový – nese název Slad-
kých 18. Konstrukce prstenu 
není jen směsí náhodně po-
skládaných ocelových trubek 
doplněných kyticí vějířů, je to 
zhmotnělý kaligrafický znak. 
Stejně tak jako Pivoňka, Svět 
i Já. Tak svá luxusní a designo-
vá umělecká ručně vytvářená 
díla popisuje šperkař a zlatník 
Milan Nováček tvořící v Praze. 
Více ve Vidda store na Sta-
rém Městě v Praze nebo na:  
nomio.cz

Die Kollektion „Eá“ entstand im
Rahmen von Schmuckstücken 
für ein von Japan fasziniertes 
Mädchen zu ihrem 18. Geburts-
tag – daher trägt auch das erste
– rosa – Schmuckstück den Titel
„Sweet 18“. Die Konstruktion 
des Rings ist keine Mischung aus 
zufällig zusammengewürfelten 
Stahlröhrchen, die durch einen 
Strauß von Fächern ergänzt 
wird, sondern ein Materie ge-
wordenes kalligraphisches Zei-
chen. Ebenso wie „Die Pfingst-
rose, die Welt und Ich“. Auf 
diese Art und Weise beschreibt 
der Juwelier und Goldschmied 
Milan Nováček, der in Prag tä-
tig ist. Mehr im Vidda Store in 
der Prager Altstadt oder unter:  
nomio.cz

taPiO WiRKKala
Od prvního listopadu do konce ledna proběhne v Umě-
leckoprůmyslovém muzeu v Praze výstava ikony fin-
ského designu – umělce Tapia Wirkkaly. Jeho jméno je 
neodmyslitelně spjaté s progresivním vývojem, který od 
počátku 50. let minulého století do užitého umění vnesly 
země severní Evropy. Již první návrhy skla Tapio Wirkally 
z roku 1946 předznamenaly, jak podstatnou roli v přístu-
pu k designu užitkových předmětů v následujících letech 
sever Evropy sehraje. Výstava přináší pohled na tři hlav-
ní oblasti Wirkkalovy designérské činnosti v období 1946 
až 1970. Sklářskou tvorbu představují především jeho 
četné návrhy stolního i dekorativního skla realizované 
proslulou finskou sklárnou Iitalla. Wirkkallův jedinečný 
přínos pro další oblast typickou pro skandinávský de-
sign, práci se stříbrem, přibližuje nebývale široký výběr 
mís, váz a objektů. Samostatnou část výstavy pak tvoří 
porcelánové stolní soupravy i plastiky vzešlé z Wirkkalo-
vy spolupráce s německou porcelánkou Rosenthal. Více 
na: upm.cz

Vom 1. November bis Ende Januar findet im Kunstgewerbe-
museum in Prag eine Ausstellung der Ikone des finnischen 
Designs – des Künstlers Tapio Wirkkala – statt. Sein Name ist 
untrennbar mit der progressiven Entwicklung verbunden, die 
die Länder Nordeuropas seit Beginn der 1950er Jahre in der 
angewandten Kunst anstießen. Schon die ersten Glasentwürfe 
von Tapio Wirkkala aus dem Jahre 1946 nahmen vorweg, wel-
che wesentliche Rolle Nordeuropa beim Aufstieg des Designs 
angewandter Kunstgegenstände Nordeuropa in den nächsten 
Jahren spielen würde. Die Ausstellung bietet einen Einblick 
in die drei Hauptbereiche von Wirkkalas Design-Tätigkeit im 
Zeitraum von 1946 bis 1970. Sein Schaffen in Glas wird ins-
besondere durch seine zahlreichen Entwürfe für Tafel- und 
Schmuckglas, die er für das berühmte finnische Glaswerk Ii-
talla realisierte, nähergebracht. Wirkkalas einzigartiger Beitrag 
zu einem weiteren, für das skandinavische Design typischen 
Bereich – die Silberschmiede – wird durch eine ungewöhnlich 
breite Auswahl an Schalen, Vasen und Objekten vorgestellt. Ei-
nen in sich geschlossenen Teil der Ausstellung bilden schließ-
lich Porzellan-Tafelgeschirre und -Plastiken, die aus Wirkkalas 
Zusammenarbeit mit dem deutschen Porzellanhersteller Ro-
senthal hervorgingen. Mehr unter: upm.cz

CaMP
V CAMPu se chystají dvě zajímavé 
akce. Výstava Rohanský ostrov – 
Nový Karlín? Nová výstava odstar-
tovala 15. října a klade si za cíl uká-
zat budoucí vývoj a transformaci 
Rohanského ostrova. Plánované či 
probíhající veřejné projekty doplňu-
je řada soukromých záměrů různé-
ho měřítka. Každý z těchto projektů 
disponuje výrazným potenciálem 
v budoucnu ovlivnit postupný ur-
banistický vývoj nejen této konkrét-
ní lokality, ale i celého města. Další 
zajímavou akcí jsou přednášky ar-
chitekta Miroslava Šika z cyklu pod 
názvem BIG, FUN, CORRECT o po-
dobách současných měst.  Více na: 
praha.camp

Im Zentrum für Architektur und Stadt-
planung CAMP sind zwei interessante 
Events geplant. Ausstellung „Die Rohan-
Insel – das neue Karlín?“ Die neue Aus-
stellung wurde am 15. Oktober eröffnet 
und hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
zukünftige Entwicklung und Transfor-
mation der Rohan-Insel (Rohanský 
ostrov) zu zeigen. Die geplanten bzw. 
derzeit laufenden öffentlichen Projekte 
werden durch mehrere Privatvorhaben 
verschiedener Größe ergänzt. Jedes die-
ser Projekte verfügt über ein bedeuten-
des Potenzial, zukünftig die schrittweise 
urbanistische Entwicklung nicht nur an 
diesem konkreten Ort, sondern auch 
für die gesamte Stadt zu beeinflussen. 
Weitere interessante Events sind die 
Vorträge des tschechisch-schweizeri-
schen Architekten Miroslav Šik aus dem 
Zyklus „BIG, FUN, CORRECT“  über die 
Formen moderner Städte. Mehr unter: 
praha.camp



68  N&N – VŠEMI SMYSLY – DESIGN BERLIN

aNtJE PUGNat
Berlín a móda. Dvě slova, která k sobě neoddělitelně patří. 
Ale kde najít tu pravou, skutečně BERLÍNSKOU módu? To už
je těžší. Concept stores nabízejí jen velké značky a prona-
jmout si sám obchod si mnoho designérů netroufá. A tak 
raději prodávají do Ameriky, Číny nebo Japonska, kde dostá-
vají za své zboží někdy i trojnásobně vyšší ceny než v atelié-
ru. Ano, v ateliéru. To je pro ně často jediná možnost, jak se
dostat ke klientům v jejich městě, když nepočítáme on-line. 
A tak v kreuzbergských či friedrichshainských uličkách na-
jdete někdy značky, o kterých se normálnímu, tématu nezna-
jícímu turistovi nemůže ani zdát. Jednou z takovýchto hvězd 
je již jednadvacet let Antje Pugnat. Její mistrovská pletenina 
vytváří dokonalé tvary a sofistikované outfity, které odrážejí 
neuvěřitelně bohatou historii spojenou s pletením. Ve svém 
ateliéru navrhuje umělecké, ručně pletené oděvy a unikáty 
z jemné pleteniny, které kombinuje s jedinečnými techni-
kami. Její ateliér můžete navštívit ve dnech 26. 10. a 7. 12.  
v Potsdamerstr. 70, ve 3. poschodí. Více na: pugnat.com

Berlin und die Mode. Zwei Wörter, die untrennbar miteinander 
verbunden sind. Aber wo findet man die echte, wirklich BERLI-
NER Mode? Das ist schon schwieriger. Concept Stores bieten nur 
große Marken an, und selbst ein Geschäft anzumieten – davor 
schrecken viele Designer zurück. Daher verkaufen sie ihre Stücke 
lieber nach Amerika, China oder Japan, wo sie für ihre Waren 
bis zu dreimal höhere Preise als im Atelier erzielen. Genau, im 
Atelier. Das ist neben dem Online-Verkauf für sie oft die einzige 
Möglichkeit, mit den Kunden in der eigenen Stadt in Kontakt zu 
kommen. Und so finden Sie in den Gassen von Kreuzberg oder 
Friedrichshain manchmal Marken, von denen der normale, 
ahnungslose Tourist nur träumen kann. Einer dieser Stars am 
Berliner Design-Himmel ist schon seit 21 Jahren Antje Pugnat. 
Ihre meisterhaften Strickwaren fallen formperfekt und schaffen 
komplizierte Outfits, in denen sich die unglaublich reichhaltige 
Geschichte des Strickens widerspiegelt. In ihrem Atelier entwirft 
sie kunstvolle, handgestrickte Kleidungsstücke und Einzelstücke 
aus Feinstrick, die sie mit einzigartigen Techniken kombiniert. 
Ihr Atelier können Sie am 26. 10. und 7.12. in der Potsdamer 
Str. 70 im 3. Stock besuchen. Mehr unter: pugnat.com

MARIN ET MARINE 
Původně sháněla dvojčata Caroline-Marine a Valérie jen tašku na cestu 
jižní Francií. Nalezla ji u své francouzské babičky: starý námořnický vak 
jejich dědy, který ho provázel na mnoha námořních plavbách, na nichž 
byl kapitánem, tak položil nečekaně základ značce Marin et Marine. Po 
studiu designu posloužil původní námořnický vak oběma sestrám pro 
nové, moderní interpretace: praktický, funkční a pevný, zároveň jedno-
duchý a nadčasově krásný v námořnickém stylu. Vedle řady dalších ta-
šek a doplňků budí Sac Marin v různých barevných provedeních, mate-
riálech a mimořádných edicích již více než šest let nadšení u zákazníků 
značky Marin et Marine. Jako ilustrátorka a produktová designérka my-
slí Caroline a Valérie při své práci na hodnoty původní ruční práce, jako 
jsou pečlivé zpracování a odolné materiály. Každý jejich vlastní výrobek 
je zhotovován v  duchu lokálních a férových zásad v  tradičních němec-
kých manufakturách – buď ze speciálně barvené bio bavlny, nebo kůže 
činěné pomocí přírodních činidel. U vybraných výrobků dbají rovněž 
na etické zásady a udržitelnou výrobu. Kromě toho pracují obě nadále 
i jako ilustrátorky – kdo shání osobní dárek, může si u nich objednat také 
vlastnoručně kreslený portrét. Více informací na webových stránkách:  
marinetmarine.com

Eigentlich suchten die Zwillinge Caroline-Marine und Valérie nur eine Ta-
sche für ihre Reise durch Südfrankreich. Fündig wurden sie bei ihrer fran-
zösischen Großmutter: Ein alter Seesack des Großvaters, der ihn während 
seiner unzähligen Schiffsreisen als Kapitän begleitete, legte damit ungeahnt 
den Grundstein für das Label Marin et Marine. Nach ihrem Designstudium 
entwickelten die Schwestern aus dem Seesack moderne Neuinterpretationen: 
praktisch, funktional und strapazierfähig, dazu schlicht und zeitlos schön mit 
maritimen Flair. Neben vielen weiteren Taschen und Accessoires begeistert 
der „Sac Marin“ in verschieden Farben, Materialien und Sondereditionen in-
zwischen seit über 6 Jahren die Kunden von Marin et Marine. Als Illustratorin 
und Produktdesignerin besinnen sich Caroline und Valérie bei ihrer Arbeit 
auf die Werte ursprünglicher Handarbeit, wie eine sorgfältige Verarbeitung 
und beständige Materialien. Jedes hauseigene Produkt wird lokal und fair 
in traditionellen deutschen Manufakturen gefertigt - entweder aus speziell 
eingefärbter Bio-Baumwolle oder pflanzlich gegerbten Leder. Bei kuratierten 
Produkten achten sie ebenfalls auf ethische Prinzipien und eine nachhalti-
ge Herstellung. Darüber hinaus arbeiten beide weiterhin als Illustratorinnen 
-  wer ein persönliches Geschenk sucht, kann hier auch ein handgefertiges 
Porträt in Auftrag geben. Mehr unter: marinetmarine.com
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MEziPatRa 
Queer filmový festival Mezipatra pro-
běhne v Praze od 7. do 14. listopadu, od  
15. do 22. listopadu se přesune do Brna. 
Následují tradiční ozvěny v regionech. 
Téma letošního ročníku je „V proudu 
změn“. Mezi uváděné snímky patří ame-
rická indie komedie Rhyse Ernsta Adam, 
švédsko-gruzínské drama z prostředí 
tanečníků Dokud se tančí (And Then We 
Danced) nebo nový film Xaviera Dolana 
Matthias & Maxime (Matthias et Maxime). 
I letos jsou pro návštěvnice a návštěvníky 
připraveny ty nejlepší hrané filmy, doku-
menty nebo krátké filmy s queer temati-
kou, které sbíraly uznání po celém světě. 
Mezipatra nově kladou zvláštní důraz na 
doprovodné akce. Novinkou bude víken-
dový program pro filmové profesionály, 
který se zároveň otevře všem zájemky-
ním a zájemcům o queer filmový průmy-
sl. Více na: mezipatra.cz

Das queere Filmfestival „Mezipatra“ findet 
vom 7. bis 14. November in Prag und vom 
15. bis 22. November in Brünn statt. Es fol-
gen die traditionellen „Echos“ in den Regio-
nen. Das Thema des diesjährigen Festivals 
ist „Im Wind des Wandels“. Zu den gezeigten 
Filmen gehören Rhys Ernsts amerikanische 
Indie-Komödie „Adam“, das schwedisch-
georgische Tänzerdrama „And then we 
danced“ und der neue Film von Xavier Do-
lan „Matthias et Maxime“. Auch dieses Jahr 
stehen für die Besucherinnen und Besucher 
die besten Spielfilme, Dokumentarfilme und 
Kurzfilme mit Queer-Thematik bereit, die 
Auszeichnungen aus aller Welt gesammelt 
haben. Mezipatra legt in diesem Jahr beson-
deren Wert auf das Begleitprogramm. Eine 
Neuheit wird das Wochenendprogramm für 
Film-Profis sein, das gleichzeitig auch allen 
offensteht, die an der Queer-Filmindustrie 
interessiert sind. Mehr unter: mezipatra.cz

StRUNy PODziMU 
Od 15. října do 13. listopadu pro-
běhne již třiadvacátý ročník meziná-
rodního hudebního festivalu Struny 
podzimu. Přinese typicky osobitý 
výběr kvalitní hudby. Fanoušci se 
mohou těšit na návrat velikána sa-
xofonu Charlese Lloyda a na praž-
ské premiéry jazzového pianisty 
Freda Hersche a amerického avant-
gardního uskupení JACK Quartet. 
K vrcholům 23. ročníku Strun pod-
zimu bude patřit unikátní scénický 
projekt věnovaný Jiřímu Suchému 
a Jiřímu Šlitrovi. Program letošních 
Strun podzimu čítá desítku koncer-
tů v rozmanitých pražských sálech 
a inspiruje se vztahy mezi klasickou 
soudobou vážnou hudbou, jazzem, 
hip-hopem a elektronikou. Více na: 
strunypodzimu.cz

Vom 15. Oktober bis 13. November 
findet das bereits zum 23. Male das in-
ternationale Musikfestival „Struny pod-
zimu“ (Herbstsaiten) statt. Es bringt die 
gewohnt außergewöhnliche Auswahl 
hochwertiger Musik. Die Fans können 
sich auf die Rückkehr des Saxophon-
Genies Charles Lloyd und die Pra-
ger Premiere des Jazz-Pianisten Fred 
Hersch sowie der Avantgarde-Gruppe 
JACK Quartet freuen. Zu den Höhepunk-
ten der 23. „Struny podzimu“ wird auch 
ein einzigartiges Bühnenprojekt gehö-
ren, dass den tschechischen Theater-
größen Jiří Suchý und Jiří Šlitr gewidmet 
ist. Das Programm des diesjährigen 
Festivals umfasst Dutzende von Kon-
zerten in verschiedenen Prager Sälen 
und inspiriert sich bei der klassischen 
zeitgenössischen ernsten Musik, Jazz, 
Hip-Hop und Elektronik. Mehr unter: 
strunypodzimu.cz

DESiGNblOK 2019 
Jednadvacátý ročník mezinárodního festivalu designu s té-
matem Budoucnost proběhne od 17.– 21. října a letos uve-
de instalace 348 designérů, módních designérů, výrobců 
i škol. Mezi účastníky zaznívají zejména motivy udržitelné 
výroby, technologií i experimenty s materiálem. Kromě re-
kordně obsazené výstavy se mohou návštěvníci těšit také 
na nové formáty doprovodného programu. Na téma Bu-
doucnost vytvořila architekturu hlavní výstavy Designerie 
Lucie Koldová. Designerie bude umístěna ve střední hale 
Průmyslového paláce. V ní návštěvníci najdou třeba vesmír-
ný modul, pohled do budoucnosti práce, roboty, bludiště 
i vynálezy designérů, které pomáhají v zemích třetího světa. 
V Designerii zároveň bude umístěna Garden Stage, na které 
proběhnou konference i módní přehlídky a výstava jedno-
ho ze dvou hlavních zahraničních hostů – Jaye Osgerbyho 
pro značku Vitra. Tři hlavní prostory Designbloku – Super-
studio, Openstudio a Art House nabídnou návštěvníkům 
instalace firem, designérů a umělců. Více na: designblok.cz.

Das 11. internationale Design-Festival mit dem Thema 
„Zukunft“ findet vom 17. – 21. Oktober statt und stellt 
dieses Jahr Installationen von 348 Designern, Mode-
Designern, Herstellern und Schulen vor. Bei den Teilneh-
mern erklingen insbesondere Motive der nachhaltigen 
Produktion, Technologien und Materialexperimente. 
Neben der rekordverdächtig besetzten Ausstellung kön-
nen sich die Besucher auch auf neue Formate im Begleit-
programm freuen. Die Architektur der Hauptausstellung 
zum Thema „Zukunft“, die „Designerie“, stammt aus der 
Feder von Lucie Koldová. Die Designerie wird sich in der 
mittleren Halle des Ausstellungspalasts (Průmyslový pa-
lác) befinden. Dort finden die Besucher zum Beispiel ein 
Weltraummodul, einen Blick in die Zukunft der Arbeit, Ro-
boter, ein Labyrinth und Erfindungen von Designern, die 
in den Ländern der Dritten Welt helfen. In der Designerie 
wird sich gleichzeitig auch die Garden Stage befinden, auf 
der Konferenzen und Modenschauen stattfinden werden, 
sowie die Ausstellung eines der beiden ausländischen 
Hauptgäste – Jay Osgerby für die Marke Vitra. Die drei 
Haupträume des Designblocks – Superstudio, Openstu-
dio und Art House – bieten den Besuchern Installationen 
von Unternehmen, Designern und Künstlern. Mehr unter:  
designblok.cz.
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NiU hiDE hOtEl 
V Berlíně otevřel první modulárně postavený hotel 
na střeše nákupního centra. Nedostatek prostoru 
ve velkých městech je velkým tématem budoucnos-
ti. Zejména v Berlíně je životní prostor vzácný, a tak 
nezbývá než hledat nové alternativy. K průkopníkům 
v této oblasti patří společnost NOVUM Hospitality, 
která právě otevřela první modulární hotel na světě 
– na střeše obchodního centra. Niu Hide Hotel má 
152 pokojů a doslova leží na střeše Ring-Center II ve 
Frankfurter Allee přímo na hranici Friedrichshainu 
a Lichtenbergu. S dokonalou kombinací historické-
ho východního šarmu, socialistického klasicismu, 
špičkového designu a vintage je magnetem nejen 
pro mileniály a digitální nomády. A samozřejmě ne-
chybí ani pověstný berlínský street art. Typické mu-
rals v niu Hide pocházejí od známých umělců Gigi & 
Amando, kteří také často stojí za elektro DJ pultem. 
„Nejen nákupní centra, ale i parkovací garáže jsou 
pro naše projekty ideální,“ vysvětluje David Etme-
nan, generální ředitel a vlastník NOVUM Hospitality. 
„Jsou totiž postavené buď v centru města, nebo na 
dopravně dobře zajištěných místech. Dobrá poloha 
je pro dobrý hotel zásadní.“

In Berlin eröffnete das erste modular errichtete Hotel 
auf dem Dach eines Einkaufszentrums. Raummangel 
in Großstädten ist ein großes Zukunftsthema. Beson-
ders in Berlin ist Wohnraum knapp und müssen Al-
ternativen her. Zu den Vorreitern auf diesem Gebiet 
gehört die Firma NOVUM Hospitality, die gerade das 
weltweit erste modular errichtete Hotel auf dem Dach 
eines Einkaufszentrums eröffnet hat. Das „niu Hide 
Hotel“ verfügt über 152 Zimmer und liegt buchstäb-
lich auf dem Dach des Ring-Centers II in der Frankfur-
ter Allee direkt an der Grenze der Bezirke Friedrichs-
hain und Lichtenberg. Mit einer perfekten Mischung 
aus historischem Ostschick, sozialistischem Klassi-
zismus, modernstem Design und Vintage ist es nicht 
nur für Millennials und Digital-Nomaden ein echter 
Magnet. Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich die bun-
te Berliner Streetart: Die typischen Murals im the niu 
Hide stammen von den bekannten „Künstlern“ Gigi & 
Amando, die auch als Elektro-DJs für Furore sorgen. 
„Nicht nur Einkaufszentren, sondern auch Parkhäu-
ser sind für unsere Projekte ideal geeignet“, erläutert 
David Etmenan, Generaldirektor und Inhaber der 
NOVUM Hospitality. „Sie befinden sich nämlich ent-
weder im Stadtzentrum oder sind verkehrsgünstig ge-
legen. Eine gute Lage ist für ein gutes Hotel essentiell.“

tSChEChiSChES zENtRUM bERliN
Dvěma výstavami připomíná České centrum v Berlíně sametovou revoluci v Českoslo-
vensku v roce 1989, ale také předcházející roky, které k tomuto politickému a společen-
skému převratu vedly, i následující vývoj. Působivé fotografie Karla Cudlína doprovází 
expozice Národního muzea Praha, která dokumentuje historické události prostřednic-
tvím textů a filmových nahrávek. Výstavy bude až do prosince provázet program s růz-
nými formáty akce, vedle uváděných filmů a diskusních kroužků to budou například 
také divadelní představení nebo přednášková řada o vývoji architektury po roce 1989. 
Černobílým dokumentárním fotografiím, na kterých Karel Cudlín zachytil sametovou 
revoluci v roce 1989, už je třicet let. Svojí působivou naléhavostí, citem pro detail i ab-
surdní stránky života přibližují současným pozorovatelům svět, jaký byl tenkrát. Karel 
Cudlín zdokumentoval nejen velké demonstrace v listopadu 1989 v Praze, na kterých 
vidíme v každé tváři naději a radost, ale od poloviny 80. let zaznamenával také situace 
všedního života, na sklonku léta 1989 byl u toho, když občané NDR nalezli útočiště 
v  budově západoněmeckého velvyslanectví v  Praze a věřili v  možnost vycestování. 
V roce 1991 sledoval v kasárnách Milovice odchod sovětských vojsk a později doprová-
zel československého prezidenta Václava Havla jako jeden z jeho oficiálních fotografů. 
Výstavu fotografií doplňuje expozice Národního muzea Praha dokumentující politický 
převrat v tehdejším Československu. Informačními tabulemi a filmovými nahrávkami 
připomíná sametovou revoluci a události, které jí předcházely. Dokumentace sahá 
zpět až k  Chartě 77, vysvětluje situaci na začátku 80. let v  Československu a doku-
mentuje průběh revoluce až po rozdělení republiky do dvou samostatných států. Obě 
výstavy v Českém centru slouží jako kulisa pro další akce. K nim patří filmy a doku-
mentární snímky z doby revoluce a o této době, pódiové diskuse s aktéry tehdejších 
událostí a divadelní inscenace, které dále rozvíjejí dotyčná témata. Zaměření přitom 
není jen na dějiny, ale také na dnešní reflexi uplynulých třiceti let, které například také 
nově definovaly moderní česko-německé vztahy. Více na: tzberlin.de

Mit zwei Ausstellungen erinnert das Tschechische Zentrum Berlin an die Samtene Revolution 
in der Tschechoslowakei im Jahr 1989, aber auch an die Jahre davor, die zu diesem politi-
schen und gesellschaftlichen Umbruch führten, und die Entwicklungen im Anschluss. Die be-
eindruckenden Fotografien von Karel Cudlín begleitet eine Exposition des Nationalmuseums 
Prag, die die historischen Ereignisse in Texten und Filmaufnahmen dokumentiert. Begleitend 
zu den Ausstellungen findet bis Dezember ein Programm mit verschiedenen Veranstaltungs-
formaten statt, neben Filmvorführungen und Diskussionsrunden zum Beispiel auch Theater-
aufführungen oder eine Vortagsreihe zur Entwicklung der Architektur nach 1989. Inzwischen 
sind sie dreißig Jahre alt, die schwarz-weißen Dokumentaraufnahmen, in denen Karel Cudlín 
die Samtene Revolution von 1989 festgehalten hat. Mit ihrer Eindringlichkeit, ihrem Blick 
für Details und die absurden Seiten des Lebens machen sie für die heutigen Betrachter eine 
Welt lebendig, die es so nicht mehr gibt. Karel Cudlín dokumentierte nicht nur die großen 
Demonstrationen vom November 1989 in Prag, bei denen aus jedem einzelnen Gesicht Hoff-
nung und Freude in als Staatspräsident. Die Exposition des Nationalmuseums Prag ergänzt 
die Fotografie-Ausstellung um eine Dokumentation der politischen Wende in der damaligen 
Tschechoslowakei. Mit Schautafeln und Filmaufnahmen erinnert sie an die Wendezeit und 
Entwicklungen, die ihr vorangingen. Die Dokumentation reicht zurück bis zur Gründung der 
Charta 77, erklärt die Situation in den frühen 1980er Jahren in der Tschechoslowakei und 
dokumentiert den Verlauf der Wende bis hin zu der Teilung der Republik in zwei autonome 
Staaten. Der Fokus der Ausstellungen liegt dabei nicht nur auf der Geschichte, sondern auch 
auf der heutigen Reflexion der vergangenen 30 Jahre, die z.B. auch die modernen deutsch-
tschechischen Beziehungen neu definierten. Mehr unter: tzberlin.de
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SKyKitChEN 
V červenci 2018 odstartovala nejnovější série akcí ve Skykitchen. Série, která vyvrací 
přísloví, že mnoho kuchařů přesolí polévku. Myšlenka je jednoduchá: jednou za čtvrt 
roku zve Alexander Koppe a pokaždé jiná kuchařská hvězda od 15 do 19 hodin na něco
mezi snídaní a večeří – Breakfast a Dinner, zkráceně Brinner. Lahodné se potkává s od-
vážným, a to všechno v nestoudně pozdní denní dobu. Vynikající snídaňové dobroty
se kulinářsky snoubí s moderně pojatými delikatesami mezinárodní kuchyně a dávají 
vznik něčemu, co v hvězdami oceněné kuchyni ještě nebylo. Brinner à la Skykitchen jsou
lukulské hody vzniklé z kreativní školy dvou hvězdami ověnčených kuchařů a pro gur-
mány naprosto nezbytný zážitek. To vše je za cenu 249 eur orámováno šarmantní ob-
sluhou, zkombinováno s mobilním stolkem s pečivem a vínem, přizdobeno vynikajícími 
víny a domácími pralinkami a završeno bezednou skleničkou šampaňského. Při prvním 
Brinneru v červenci 2019 okouzlil Alexander Koppe hosty kuchařským uměním švédské, 
hvězdami oceněné kuchařky Kathrin Baakeové z restaurace Bloom in the Park v Malmö.
Skykitchen on tour? I to je možné. Jako hostující tým s kapitánem Alexandrem Koppem
nadchli kuchaři hosty Kulinarisches Kino v Berlíně i v Praze. Nevaří se přitom jen na spo-
ráku, ale také na neobvyklých místech, jako je Berlínská opera při gurmánském festivalu
Eat! Berlin nebo Food Clash Kanteen v obchodním domě Jahndorf v rámci festivalu Ber-
liner Foodweek. Mezi exkluzivní výstupy Skykitchen se řadí berlínský Hoffest pořádaný
starostou a Gala nejlepších berlínských kuchařů. Vaření v nejlepší společnosti: radost 
a opravdová záplava kreativity, kterou si mladý michelinský kuchař rád dopřává i u spo-
ráku svých hvězdných kolegů mimo Berlín.

Brinner – Im Juli 2018 fiel der Startschuss für die neuste Eventreihe in der Skykitchen. Ein 
Gastspiel, welches beweist, dass auch mehrere Köche den Brei nicht verderben. Die Idee: 
Einmal im Quartal bitten Alexander Koppe und ein pro Event wechselnder, zweiter Sterne-
koch von 15 bis 19 Uhr zu einer Melange aus Breakfast und Dinner, kurz Brinner. Süß trifft 
auf herzhaft und das zu unverschämt später Tageszeit. Wunderbare Leckereien des Früh-
stücks gehen eine kulinarische Liaison mit modern interpretierten Köstlichkeiten der inter-
nationalen Küche ein und lassen etwas entstehen, das es in der Sterneküche bislang nicht 
gegeben hat. Brinner à la Skykitchen ist ein lukullischer Knaller aus der kreativen Schule 
zweier Sterneköche, ein Muss für Gourmets. Das Ganze wird bei einem Preis von 249 Euro 
vom charmanten Service flying und am Tisch eingerahmt, mit einer mobilen Brot- und Wein-
station kombiniert, einer exzellenten Weinbegleitung und hausgemachten Pralinés verziert 
und mit einem unbegrenzten Ausschank von Champagner getoppt. Beim jüngsten Brinner 
im Juli 2019 verzauberte Alexander Koppe seine Gäste mit der Kochkunst von Schwedens 
Sterneköchin Kathrin Baake aus dem Restaurant Bloom in the Park in Malmö. Skykitchen 
on tour? Auch das gibt es. Als Gastmannschaft verzauberten Alexander Koppe und sein 
Team Gäste des Kulinarischen Kino in Berlin sowie in Prag. Gekocht wird dabei nicht nur 
am Herd, sondern auch an ungewöhnlichen Orten, wie in der Berliner Oper beim Eat! Berlin 
Feinschmeckerfestival und in der Food Clash Kanteen im Kaufhaus Jahndorf auf der Berliner 
Foodweek. Zu den exklusiven Gastauftritten der Skykitchen zählen das Hoffest des Regieren-
den Bürgermeisters und die Gala der Berliner Meisterköche. Kochen in bester Gesellschaft: 
Ein Pläsier und echter Kreativkick, den sich der junge Michelin Koch auch gern am Herd von 
Sternekollegen außerhalb Berlins gönnt.

CEll 
Moderní francouzský fine dining v designo-
vých kulisách Bauhausu v západním Berlíně. 
Mix, který si nemůže nechat ujít žádný milovník 
uměleckého ztvárnění v širokém slova smyslu. 
Delikátní pokrmy jsou navíc v dokonalé har-
monii snoubeny s excelentními víny z celého 
světa. Nový Executive chef Liam Valentine  
Faggotter pochází z Austrálie a má za sebou 
zkušenosti z mezinárodních hvězdných podni-
ků. S  Liamem začíná nová kapitola této zážit-
kové restaurace, o které začíná být na berlínské 
kulinární scéně čím dál tím víc slyšet. Somme-
liér Pascal Kunert zkušeně páruje menu s víny 
z portfolia více než čtyři sta položek, za což si 
Cell vysloužil jako jedna z pouhých šesti re-
staurací v Berlíně od Wine Spectator prestižní 
ocenění Award of Excellence. Zážitek podtr-
huje také otevřená kuchyň a umělecká díla na 
stěnách od významných ruských umělců, jako 
jsou například Provotorov, Chelushkin či Vitaly. 
Více na: cell/restaurant

Modernes französisches Fine Dining in Bauhaus-
Atmosphäre in Westberlin. Ein Mix, den sich kein 
Liebhaber künstlerischen Schaffens im weitesten 
Sinne des Wortes entgehen lassen darf. Die de-
likaten Speisen werden noch dazu in perfekter 
Harmonie mit exzellenten Weinen aus der gan-
zen Welt vermählt. Der neue Executive Chef Liam 
Valentine Faggotter stammt aus Australien und 
hat bereits Erfahrungen in internationalen Spit-
zenrestaurants gesammelt. Mit Liam beginnt ein 
neues Kapitel in diesem Erlebnisrestaurant, das 
in der Berliner Gastronomieszene immer lauter 
zu hören ist. Der Sommelier Pascal Kunert kom-
biniert das Menü mit Weinen aus einem Portfolio 
von mehr als 400 Weinen, für das Cell als eines 
von nur sechs Restaurants in Berlin von Wine 
Spectator den renommierten Award of Excel-
lence verliehen bekommen hat. Das Erlebnis wird 
durch die offene Küche und die Kunstwerke an 
den Wänden von bedeutenden russischen Künst-
lern wie Provotorov, Chelushkin und Vitaly noch 
intensiviert. Mehr unter: cell.restaurant



CybER DOG
Prosklený pes připomínající vesmírnou loď, kam 
můžete přijít na víno a obslouží vás robotická ruka. 
Bláznivé? Rozhodně ne z uměleckého úhlu pohle-
du, kde kreativita nezná mezí, ale i z toho techno-
logického, kde inovace rostou jako houby po dešti. 
Tak by šlo popsat projekt Cyberdog, kam si zajdete 
do vinárny, kde vás informují o nejnovějších po-
činech z oblasti vědy a techniky. Divné? V dnešní 
době ani ne. Dvoupatrový Cyberdog svým tvarem 
připomíná hlavu a  tělo psa a materiálem vesmír-
nou loď z budoucnosti. Spodní část objektu je delší 
a s tou horní je spojena vnitřním točitým schodiš-
těm. Vnější fasádu tvoří nerezové plechy, jež jsou 
osazeny na ocelovém roštu. Prosklená fasáda 
v druhém patře konceptu je pokryta speciální fólií, 
díky které můžete promítané informace nasávat 
jak z venkovních, tak vnitřních prostor. Nejen pití, 
ale i teplé pokrmy si objednáte prostřednictvím 
aplikace v mobilu nebo na zapůjčených tabletech 
a přijedou k vám na speciální vozíkové dráze, jež 
objednávky rozváží. Více na:cyber-dog.cz

Ein Hund aus Glas, der an ein Raumschiff erinnert, 
bei dem Sie einen Wein trinken können, den Ihnen 
eine Roboterhand eingeschenkt hat. Verrückt? Si-
cherlich nicht aus künstlerischer Sicht – Kreativität 
kennt schließlich keine Grenzen –, und auch nicht 
aus technologischer Sicht, wo Innovationen wie Pilze 
aus dem Boden sprießen. So könnte man auf jeden 
Fall das Projekt Cyberdog beschreiben. In der dorti-
gen Vinothek werden Sie über die neuesten Helden-
taten aus den Bereichen Wissenschaft und Technik 
informiert. Komisch? In der heutigen Zeit nicht wirk-
lich. Der zweistöckige Cyberdog erinnert in seiner 
Form an den Kopf und den Körper eines Hundes und 
im Material an ein Raumschiff aus der Zukunft. Der 
untere Teil des Objekts ist länger und mit dem Ober-
geschoss über eine Wendeltreppe verbunden. Die 
Außenfassade besteht aus Edelstahlblechen, die auf 
Stahlgitter aufgesetzt sind. Die Glasfassade im zwei-
ten Stock des Konzepts ist mit einer Spezialfolie be-
zogen, durch die Sie die projizierten Informationen 
sowohl von Innen als auch von außen aufsaugen 
können. Drinks können Sie per Handy-App oder auf 
geborgten Tablets bestellen. Nicht nur die Getränke, 
sondern auch warme Speisen werden über ein Schie-
nensystem serviert. Mehr unter:cyber-dog.cz

bÚN KitChEN
Také jste fanoušky barevné vietnam-
ské kuchyně a milujete poctivé pho 
a nudle? Pak se vydejte do nově ote-
vřené Bún Kitchen v přízemí domu 
Černá labuť na pražském Poříčí. Ná-
paditý koncept, kdy nevíte, zda jste 
v restauraci či v bistru, ale je vám to 
vlastně jedno, protože to celé evoku-
je street food, který k asijské kuchyni 
zkrátka patří. Ať už máte čas si sed-
nout a užít si jejich Signature Bún či 
ikonickou nudlovou polévku pho – vše 
také ve veganské variantě – nebo jen 
zkrátka popadnout bagetu či sendvič 
ve vietnamském stylu, určitě budete 
doslova omráčeni autenticitou těch-
to delikátních pokrmů. Už jste někdy 
měli létající nudle? Ne? Pak si zajděte 
na skutečné flying bò bún. Otevřeno 
každý den od deseti do deseti. Více na: 
bunkitchen.cz

Mögen Sie auch die farbenfrohe vietna-
mesische Küche und ein ordentliches 
Pho mit Nudeln? Dann begeben Sie sich 
am besten in die neu eröffnete Bún Kit-
chen im Erdgeschoss der Passage „Černá 
labuť“ im Herzen von Prag, in der Straße 
Na Poříčí. Ein einfallsreiches Konzept, 
bei dem Sie nicht wissen, ob Sie sich in 
einem Restaurant oder einem Bistro be-
finden, aber es ist Ihnen eigentlich egal, 
weil das Ganze an Street Food erinnert, 
das zur asiatischen Küche einfach da-
zugehört. Egal, ob Sie Zeit haben, Platz 
zu nehmen und die Signature Bún oder 
die schlichtweg epische Nudelsuppe Pho 
zu genießen – alles auch in einer vega-
nen Variante –, oder ob Sie einfach ein 
Baguette oder Sandwich im vietnamesi-
schen Stil mitnehmen: Die Authentizität 
dieser delikaten Speisen wird Sie mit 
Sicherheit blenden. Haben Sie schon 
einmal fliegende Nudeln gekostet? Nein? 
Dann probieren Sie Flying Bò Bún. Jeden 
Tag von zehn bis zehn geöffnet. Mehr un-
ter: bunkitchen.cz

bEaUJOlaiS NOUVEaU
Le Beaujolais Nouveau est arrivé – Letošní 
beaujolais je tady! Slogan, který každoročně 
s železnou pravidelností třetí čtvrtek v listo-
padu obletí celý svět. Svátek mladého červe-
ného a růžového vína Beaujolais Nouveau 
2019 opět začne přesně o půlnoci ze středy 
na čtvrtek 21. listopadu. Svátek všech mi-
lovníků vína je oslavou konce sklizně. Vinaři 
z oblasti Beaujolais jej založili v roce 1937. 
Od sedmdesátých let se akce rozšířila také 
za hranice Francie a dnes oslavuje celý svět. 
Víno je vyrobené z odrůdy Gamay, která se 
vyznačuje jemnou květinovou vůní s názna-
kem zeminy, kterou doprovázejí stopy černé-
ho rybízu, malin, čerstvě natrhaných fialek, 
nebo dokonce banánů. V chuti je víno lehké, 
s příjemnou kyselinou, plné tónů červeného 
ovoce a s jemným dotekem rybízových zrní-
ček v závěru evokujících lehkou tříslovinu. Za 
krále beaujolais je považován vinař Georges 
Duboeuf. Více na: beaujolais.cz

Le Beaujolais Nouveau est arrivé – der diesjäh-
rige Beaujolais ist da! Ein Slogan, der jedes Jahr 
mit eiserner Regelmäßigkeit am dritten Don-
nerstag im November um die ganze Welt fliegt. 
Der Festtag des jungen Rot- und Rosé-Weins 
Beaujolais Nouveau 2019 beginnt wieder genau 
um Mitternacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 
den 21. November. Mit diesem Feiertag aller 
Weinliebhaber wird dem Ernteende gehuldigt. 
Die Winzer aus der Beaujolais-Region haben ihn 
1937 begründet. Seit den 70er Jahren hat sich 
das Event auch jenseits der Grenzen Frankreichs 
durchgesetzt, und heute wird er in der ganzen 
Welt gefeiert. Der Wein wird aus der Rebsorte 
Gamay hergestellt, die sich durch einen feinen 
Blumenduft mit einem Anflug von Erdtönen 
auszeichnet, die durch Spuren von schwarzen 
Johannisbeeren, Himbeeren, frisch gepflügten 
Veilchen und sogar Bananen begleitet werden. 
Im Geschmack ist der Wein leicht, mit angeneh-
mer Säure, voller Töne von roten Beerenfrüchten 
und einem feinen Anklang von Johannisbeeren, 
die im Abgang an leichte Tannine erinnern. Als 
König des Beaujolais gilt der Winzer Georges Du-
boeuf. Mehr unter: beaujolais.cz



NEMíSta MěSt / nicht-Orte der Städte
Kniha Nemísta měst od Anny Beaty Háblové zkou-
má z různých úhlů téma všech opomíjených, pomí-
jivých a míjených prostorů měst. Některá „nemís-
ta“ vznikají nekoncepční výstavbou, jiná jen tím, 
že chybí důvod ke spočinutí. Některá nás dráždí 
a odrazují, v jiných nacházíme únik před předvída-
telností veřejného prostoru. V esejistických kapito-
lách se autorka opírá o klíčové zdroje z oboru ar-
chitektury, urbanismu či exaktních urban studies, 
ale i filozofie, sociologie, ekonomie či geografie. Po-
vídková „zastavení“, uvozující esejistické kapitoly, 
umožňují nahlédnout na problematiku v rozšířené perspektivě. Skrze místo, jeho historii a cha-
rakter totiž objevujeme to, čemu se říká domov, „naše místo“ ve světě. Jsou nemísta součástí 
přirozeného vývoje měst a v éře toků a sítí nutností, nebo naopak důsledkem našeho selhání 
a bezradnosti? Téma, o němž autorka pojednává, nepochybně zaujme odbornou veřejnost, ale 
díky propojení s příběhy i další vnímavé čtenáře. I nemísta měst mají své příběhy. 

Das Buch Nemísta měst (Nicht-Orte der Städte) von Anna Beata Háblová erforscht unter verschiede-
nen Gesichtspunkten das Thema aller unbeachtet gelassenen, vergänglichen und dahinschwinden-
den städtischen Räume. Einige „Nicht-Orte“ entstehen durch konzeptionslosen Bau, andere einfach 
dadurch, dass ein Grund zum Innehalten fehlt. Einige reizen uns und stoßen ab, an anderen finden 
wir Zuflucht vor der Vorhersehbarkeit des öffentlichen Raums. In den essayistischen Kapiteln stützt 
sich die Autorin auf wesentliche Quellen aus den Bereichen Architektur, Urbanismus und exakte 
urbane Studien, aber auch Philosophie, Soziologie, Ökonomie oder Geographie. Das erzählerische 
„Innehalten“ als Einleitung der essayistischen Kapitel schafft Einblick in die Problematik von einer 
erweiterten Perspektive aus. Durch den Ort, seine Geschichte und seinen Charakter entdecken wir 
nämlich das, was man Zuhause, „unseren Ort“ in der Welt, nennt. Sind Nicht-Orte Bestandteil der 
natürlichen Stadtentwicklung und in der Ära der Ströme und Netze eine Notwendigkeit oder vielmehr 
die Folge unseres Versagens und unserer Ratlosigkeit? Das von der Autorin aufgegriffene Thema inte-
ressiert zweifelsfrei die Fachöffentlichkeit, aber durch die Verknüpfung mit Geschichten auch andere 
aufgeschlossene Leser. Auch die Nicht-Orte der Städte haben ihre Geschichte.

KOStEl V MlzE / kirche in nebel
Nejnovější básnická sbírka jabloneckého rodáka 
Josefa Straky Kostel v mlze nyní vychází v němči-
ně. Krátké existenciální texty na pomezí poezie 
a prózy čtenáři navodí pocity, které v něm vyvo-
lají otázky nad základními životními hodnotami. 
Straka pochází z Jablonce nad Nisou a byl odbor-
ným asistentem v Psychologickém ústavu UK FF, 
redaktorem časopisu Weles, kde také publikoval 
svou poezii, krátké prózy a recenze. Nyní pracuje 
jako knihovník v Městské knihovně na Smíchově, 
jako lektor přednáší pro artefiletickou agenturu Cultio a dále externě spolupracuje s Psycho-
logickým ústavem. Kostel v mlze / Kirche in Nebel je obzvláště silná právě nyní – v sychravé  
podzimní atmosféře.  

Der neueste Gedichtband des in Jablonec geborenen Josef Straka Kirche im Nebel erscheint jetzt auf 
Deutsch. Die kurzen existentiellen Texte an der Grenze zwischen Poesie und Prosa führen den Leser 
zwischen Gefühle, die Fragen zu den Grundwerten des Lebens in ihm wecken. Straka stammt aus 
Jablonec nad Nisou und war Fachassistent am Institut für Psychologie der Philosophischen Univer-
sität der Karlsuniversität, Redakteur der Zeitschrift Weles, wo er auch seine Poesie, kurze Prosa und 
Rezensionen publizierte. Derzeit arbeitet er als Bibliothekar in der Stadtbibliothek Prag-Smíchov, 
hält Vorträge für die Artephiletik-Agentur Cultio und arbeitet weiter extern mit dem Institut für Psy-
chologie zusammen. Kostel v mlze / Kirche in Nebel ist gerade jetzt – in der nasskalten herbstlichen 
Stimmung – besonders stark. 
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DISTRIBUTION BERLIN

Berliner Presskonferenz, Bundesverband BGA, Zentrale GASAG 
Berlin, Capital Club Berlin, Soho House Berlin, Authentic Kitchen, 
Goldfish Berlin, Tschechisches Zentrum/České Centrum, 
Tschechische Botschaft 

In Zusammenarbeit mit Lesezirkel Brabandt 
2200 DISTRIBUTIONSSTELLEN:
Ärztepraxen, Fitnessstudios, Friseursalons, Kosmetik- und 
Ästhetikstudios, Gastronomie, Hotels, Clubs, Galerien

NAšE STOJANY

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

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

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

Roklen Holding 
Praha 1, Václavské náměstí 9, www.roklen.cz

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,  
Pražská správa nemovitostí, Velvyslanectví SRN

Kliniky a služby: A2C Clinic, Barbershop  
& Tattoo Good Times, Karolinum, Libor Šula The Salon,  
Petra Clinic, Toni&Guy 

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

Restaurace a kavárny: Alforno, Avocado gang, Beefhouse, Bistro 
Proti Proudu, Bredovský dvůr, Cantina, Dhaba Beas, EMA espresso 
bar, George Prime Burger, Kavárna Citadela, Kavárna Palanda, 
Kavárna-pražírna Voznice, La Bottega, La Ventola, Las Adelitas, 
Longiano, mamacoffee Sokolovská, mamacoffee Vodičkova, Modrá 
zahrada, Neustadt, Nostress Cafe, Nejen Bistro, Nenápadné bistro, 
Ovocný Světozor, Pho Bar, Rugantino, Slavia, Tobruk, U Bronců, 
U Zlatého lva, Urban Café

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

Hotely: Aparthotel, Hotel Bílá labuť, Petrská Apartment,  
Republika hotel

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 
28. 11. 2019 

POD JEDNOU STŘECHOU / UNTER EINEM DACH

ZUZANA ZWIEBEL/ INTERVIEW
Expertka na ájurvédu a zakladatelka Ayurveda Trails 

Die Ayurvedaexpertin und Gründerin von Ayurveda Trails

JAN VALEš/ INTERVIEW
Udržitelnost vlakové dopravy a její věhlasná gastronomie 
Die berühmte Gastronomie auf der Zugstrecke Prag – Berlin

NADACE/ STIFTUNGEN
Dělat víc, než musím.

Mehr machen als man muss.

IN
ZERCE



w w w . h o t e l r e p u b l i k a . c z

IN
ZERCE



by
 K

ar
in

 z
ad

ri
cK

Kdybych věděl, co je umění, nechal bych si  to pro sebe.
Wenn ich Wüsste, Was KUnst ist, Würde ich es für mich behalten. 

pablo picasso


