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ČERNÁ LABUŤ

Editorial
Každý rok něco krásného končí, každý rok něco krásného začíná... a přináší s sebou očekávání, touhy a naděje. Někdy však přijdou okamžiky, které
nikdo nepokládal za možné. Esejista Nicholas Taleb nazval tyto události
„černou labutí“ a popsal je v bestselleru The Black Swan jako fenomén,
kdy k nám černá labuť plave, ale my ji ignorujeme, protože ona přece nemůže existovat. A proč právě „černá labuť“? Po tisíciletí znalo lidstvo labuť
bílou. Nejen v malířství, poezii a baletu jí umělci věnovali ta nejkrásnější
díla. Když však přijeli v 17. století do Austrálie první objevitelé, jaké bylo
jejich překvapení, když zjistili, že existuje i labuť černá! Rázem se změnil
svět přírody, umění, ale přišly i pochybnosti. Kdo ví, možná někde existuje
i labuť růžová.
Tématu „černá labuť“ věnujeme naše vánoční vydání. Se všemi neočekávanými změnami zažíváme „černou labuť“ stále častěji i v běžném životě
a ptáme se, co přinese zítřek. Proto se snažme užít si každou chvíli. Buďme
dobří k sobě i k druhým. Okamžik je věčný, roky jsou pomíjivé...
Vaše Labuť Černá
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Editorial
Jedes Jahr geht irgendetwas Schönes zu Ende, und jedes Jahr
beginnt etwas Schönes… und bringt Erwartungen, Sehnsüchte
und Hoﬀnungen mit sich. Manchmal aber kommen Momente,
die niemand für möglich halten würde. Der Essayist Nicholas
Taleb gab diesen Ereignissen den Namen „schwarzer Schwan“
und beschrieb sie in seinem Bestseller „The Black Swan“ als
ein Phänomen, bei dem ein schwarzer Schwan auf uns zuschwimmt, wir ihn aber ignorieren, weil es so etwas ja schließlich nicht geben kann. Und warum gerade „schwarzer Schwan“?
Jahrtausendelang kannte die Menschheit ausschließlich weiße
Schwäne. Nicht nur in der Malerei, der Poesie und im Ballett
widmeten die Künstler ihnen ihre schönsten Werke. Dann aber
kamen im 17. Jahrhundert die ersten Entdecker nach Australien. Und wie erstaunt waren diese, als sie feststellten, dass es
auch schwarze Schwäne gibt! Über Nacht veränderte sich die
Welt der Natur und der Kunst, aber es stellten sich auch Zweifel
ein. Denn wer weiß, vielleicht existieren irgendwo ja auch noch
rosa Schwäne.
Dem Thema „schwarzer Schwan“ werden wir unsere Weihnachtsausgabe widmen. Mit allen unerwarteten Veränderungen erleben wir den „schwarzen Schwan“ immer öfter auch im
gewöhnlichen Leben, und wir fragen uns, was der morgige Tag
wohl bringen mag. Deshalb versuchen wir, jeden Moment zu
genießen. Seien wir gut zu uns selbst und zu unseren Nächsten.
Der Moment ist ewig, Jahre sind vergänglich…
Ihr Schwarzer Schwan
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BOMMA JEDNÍM DECHEM
Sklářskou značku BOMMA její marketingová
ředitelka Eva Kozarová přirovnává k osobnosti
herečky Umy Thurman. Má silný výraz a charakter,
je pravdivá a nepodbízí se. Není prvoplánově líbivá,
a přesto je krásná. Je nenahraditelná. Je jedinečná.
A jaká je Eva? Pokud bych ji měla popsat dvěma
slovy, bylo by to kosmopolitní a kreativní.
text: Kateřina Černá foto: Karin Zadrick
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mezinárodní
magisterský
program CEMS International Management. Následně,
během mého studijního pobytu v Dánsku, mi vedení firmy BOMMA nabídlo pozici
marketingové ředitelky, kterou jsem s radostí přijala.

P

ár kroků od Anežského
kláštera, v čerstvě dokončeném bytovém komplexu Obecní dvůr, jsme si
daly s Evou schůzku. V expozici BOMMA, která zde
vznikla v rámci Designbloku, mne přivítala elegantní
mladá žena s obrovskou
energií a nadšením pro
svou práci a bylo to jedno
z těch překvapivých setkání, které si zapamatujete
delší dobu. Na první pohled
Eva působí jako studentka
umělecké školy, přitom už
několik let působí na pozici marketingové ředitelky
sklářské značky BOMMA,
která je v poslední době
čím dál tím více vidět ve
světě i doma. Procházíme
minimalistickým prostorem
plným křišťálových objektů,
které vznikly díky skvělým
designérům a lidskému
dechu. Ranní slunce kreslí
na betonové zdi originální
obrazy, které kopírují tvary
svítidel, a my se vracíme na
začátek…
Jak jste se dostala k práci
pro BOMMA?
Celé to začalo mým studiem na UMPRUM. Od dětství jsem si pořád kreslila

a chtěla se věnovat umění,
tak jsem se po gymnáziu přihlásila na UMPRUM. Radost
ze samotného přijetí byla
umocněná faktem, že vedoucími ateliéru byli Michal
Froněk a Jan Němeček, oba
naprosté špičky produktového designu. Počáteční
nadšení ovšem vystřídal pocit, že mé místo je jinde než
na poli navrhování produktů, které vyžaduje zejména
technické myšlení, a já se
pak rozhodla po ukončení
bakalářského studia, že se
na design podívám z jiného
úhlu. Od kreativní části jsem
se posunula díky dalšímu
studiu arts managementu
na Vysoké škole ekonomické v Praze k oboru marketingu a následně brandingu.
Právě v budování značky,
tedy dlouhodobého emociálního vztahu klienta a výrobce, vidím obrovský potenciál a zároveň největší
slabinu současných českých
firem. Věřím, že i to přispělo
k tomu, že mě v roce 2015
kontaktoval Michal Froněk,
tehdejší kreativní ředitel
sklárny BOMMA, s nabídkou spolupráce. Na té jsme
se dohodli i přes to, že jsem
byla tou dobou přijata na

Nedávno se ovšem BOMMA po několika letech
rozhodla pro změnu uměleckého vedení firmy a novými art directory se po
Michalu Froňkovi a Janu
Němečkovi stávají jejich
žáci z ateliéru produktového designu na UMPRUM…
Ano, novými art directory
jou teď moji spolužáci Václav Mlynář a Jakub Pollág.
Tato dvojice se letos stala
absolutními vítězi soutěže
Czech Grand Design. My
žáci tak pokračujeme v práci
svých učitelů.
Společnost BOMMA se
od původního zaměření
na nápojové sety a drobné objekty vyprofilovala
v prestižního výrobce dekorativního osvětlení. Do
tohoto segmentu vstoupila zhruba před třemi lety
a má neuvěřitelně našlápnuto.
Je to skutečná success story,
během velmi krátké doby
jsme si na trhu vydobyli
skvělé postavení a zájem,
především ze zahraničí,
neustále roste. Dělá mi velkou radost, že nás špičkoví
architekti i ty nejexkluzivnější firmy berou jako skutečné partnery. Loni jsem
například strávila část roku
v New Yorku, abych analyzovala trh, a seznámila jsem
se tam s lidmi, kteří stojí za
top americkými značkami,
jako jsou Apparatus, Lindsey Adelman či Roll & Hill.
Tyto značky do velké míry

udávají současné celosvětové trendy v lightingu. Potěšilo mne, že nás díky špičkové
kvalitě a designu respektují
a okamžitě projevili zájem
o spolupráci. Stejně příjemné překvapení mne čekalo na milánském veletrhu,
kde nás hned ve druhém
ročníku při naší první účasti
zařadili vedle těch nejexkluzivnějších světových značek.
Je vidět, že má značka jasný směr a ví, kam jde. . .
Ano, náš majitel Martin
Wichterle sice do sklářského segmentu vstoupil teprve před čtyřmi lety, ale je
to velmi osvícený investor
s vizí a velkými zkušenostmi. Zároveň důvěřuje mladým lidem, kteří svou prací
žijí. O tom svědčí obsazení
i těch nejvyšších pozic ve firmě. Pro většinu z nás je BOMMA skutečně srdeční záležitost. Podařilo se nám najít
vlastní cestu, víme, v čem
jsme silní, jaké jsou naše
hodnoty a principy, na kterých celá BOMMA stojí. Je to
skvělý pocit, když vidíte, že
najednou všechno dohromady dává smysl.
Stávila jste hodně času
v zahraničí na studiích
i soukromě. Neláká vás
pracovat pro některou
velkou nadnárodní společnost ?
To ne, nejsem typ do korporátu. Potřebuju cítit, že má
moje práce vliv a že díky ní
můžu něco změnit. Stále se
učím, sleduji trendy a jak to
dělají jiní. Baví mě pořád se
učit. V BOMMA je ale unikátní prostředí, jsme malý tým,
jsme v úzkém kontaktu,
práce je rozmanitá a zajímavá. Všichni navíc vnímáme
značku stejně, a když přijímáme nové lidi do firmy, tak
říkáme: „Ten je BOMMA.“
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BOMMA - IN EINEM ATEM
Den Glashersteller BOMMA vergleicht seine
Marketingleiterin Eva Kozarová mit UMA THURMAN.
Die Marke hat eine starke Ausprägung und einen
starken Charakter, ist wahrheitsgetreu und biedert
sich nicht an. Sie ist nicht einschmeichelnd und ist
trotzdem schön. Sie ist unersetzlich. Sie ist einzigartig.
Und wie ist Eva? Wenn ich sie in zwei Worten
beschreiben sollte, wäre es: weltoﬀen und kreativ.
text: Kateřina Černá foto: Karin Zadrick

E

in paar Schritte vom AgnesKloster (Anežský klášter)
entfernt, in der neu errichteten Wohnanlage Obecní dvůr,
hatten wir ein Treﬀen mit Eva.
In der BOMMA-Ausstellung,
die innerhalb des Designblok
erstellt wurde, begrüßte mich
eine elegante, junge Frau voll
von Energie und Begeisterung
für ihre Arbeit, und es war
eines dieser überraschenden
Treﬀen, an die man sich lange
erinnert. Auf den ersten Blick
sieht Eva wie eine Studentin
der Kunsthochschule aus, obwohl sie schon seit mehreren
Jahren Marketingleiterin des
Glasherstellers BOMMA ist,
der in letzter Zeit in der Welt
und im Inland immer mehr
sichtbar ist.
Wie sind Sie zur Arbeit für
BOMMA gekommen?
Begonnen hat das alles eigentlich mit meinem Studium
an der UMPRUM (Akademie
für Kunst, Architektur und
Design Prag). Von Kindheit
an habe ich immer gezeichnet und wollte Kunst machen,
also habe ich nach dem Gymnasium eine Bewerbung für
UMPRUM eingereicht und
wurde angenommen. Nach
der anfänglichen Begeiste-

rung kam jedoch das Gefühl,
dass meine Klassenkameraden, meistens Jungs, bereits
viel weiter sind, dank ihrem
Alter, ihren Erfahrungen und
ihrem technischen Wissen,
und ich entschied mich nach
dem Abschluss des BachelorStudiums, das Design aus einem anderen Blickwinkel anzusehen. Vom kreativen Teil
bin ich mit einem weiteren
Studium an der wirtschaftlichen Schule zur Schaﬀung
einer Marke überwechselt.
Dann während meines Studiums in Dänemark rief mich
Michal Froněk an, mit dem
Angebot bei BOMMA zu arbeiten.
BOMMA hat jedoch kürzlich
nach ein paar Jahren beschlossen, die künstlerische
Leitung des Unternehmens
zu ändern. Die neuen Art
Directors sind nach Michal
Froněk und Jan Němeček
ihre Schüler aus dem Produktdesignstudio von UMPRUM…
Ja, zu den neuen Art Directors wurden meine Schulkameraden - Václav Mlynář,
der ein Jahr früher als ich zu
studieren begann, und Jakub
Pollág, der ein Jahr später als

ich mit dem Studium anfing.
Diese zwei wurden überdies
in diesem Jahr auch absolute
Gewinner des tschechischen
Grand Design-Wettbewerbs.
Die Schüler ersetzen jetzt ihre
Lehrer.
Bomma profiliert sich als
Hersteller von dekorativer
Beleuchtung, in dieses Segment ist sie ungefähr vor
drei Jahren eingestiegen,
und ist unglaublich erfolgreich.
Ja, es freut mich sehr, dass
auch die exklusivsten Unternehmen im Ausland uns als
echte Partner nehmen.
Es ist oﬀensichtlich, dass
die Marke eine klare Richtung hat und weiß, wohin
sie geht…
Wir haben unseren Weg gefunden, wir wissen, wo wir
stark sind, wissen, welche
unsere Werte sind, und alles
zusammen macht Sinn.
Für Sie ist die Zusammenarbeit mit Architekten und
Designern wichtig
Ja, mit einer Reihe von Designern ist es uns gelungen,
Leuchten zu entwickeln, die
sehr schnell ihren Weg zu

Architekten gefunden haben
und auf der ganzen Welt verkauft werden. Bomma wird
mit moderner Architektur,
Design, Technologien und
hochwertiger
Ausführung
verbunden. Insgesamt 40 Prozent ist BOMMA Produktion
und der Rest wird für andere
Unternehmen produziert. Wir
blasen Glas zum Beispiel für
Chanel. Jeden Tag verarbeiten
wir 6 Tonnen Glas, das in der
Glasschmelzwanne geschmolzen wird.
Sie haben viel Zeit im Ausland als Studentin und auch
privat verbracht. Möchten
Sie nicht für ein großes multinationales Unternehmen
arbeiten?
Nein, aber ich nutze gerne
das, was ich aus den Prinzipien gelernt habe, an denen
diese funktionieren. Ich lerne
ständig etwas, beobachte
Trends und wie Andere es tun.
Es gefällt mir, immer etwas zu
lernen. BOMMA ist eine einzigartige Umgebung, wir sind
ein kleines Team, wir stehen
in engem Kontakt, die Arbeit
ist abwechslungsreich und interessant.

BERLIN
PRAHA / BERLIN

business / kultura / porozumění
Dotýkat se papíru je terapeutické, relaxační
a dává možnost uniknout ze zajetí modrého světla obrazovek.
Papier anzufassen, das ist wie eine Erholung und gibt uns
die Möglichkeit, der Gefangenschaft des blauen Lichts
der Bildschirme zu entkommen.
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Mladí Berlíňané
text: Danuše Siering foto: Dominik Fleischmann

Berlínská generace mladých. Hodně se o ní mluví, hodně se o ní píše. Jaká je ale
ve skutečnosti? Tento rozhovor jsme dělali s Cecilií Kliche. Na první pohled to je
normální dívka – kosmopolitní, svobodomyslná a přitom přemýšlí i o budoucnosti.
Její angažovanost je povzbuzující.

C

ecilia je napůl Němka
a napůl Řekyně. Navštěvovala Berlin International
School a než začala studovat na univerzitě, učinila
jedno neobvyklé rozhodnutí
– zúčastnila se Mongol Rally,
nejdelšího motoristického
závodu planety. Úkol byl ale
jasný: dostat se z Berlína autem do Mongolska. A zpátky
se vrátila jiná Cecilia…
Cecilie, první otázka je
celkem jasná. Proč ses
rozhodla pro tuhle cestu?
Když jsem se rozhodovala, co bych měla studovat,
zhlédla jsem video o dob-

rodružné Mongol Rally.
Během chvilky jsem byla
pevně rozhodnuta – tohle
udělám! Příprava na cestu
mi pak trvala rok. Sestavit tým, sehnat sponzory,
zorganizovat
crowdfunding, najít vhodné auto. Ale
18. července 2014 jsme
z Berlína vyrazili! První zastávkou bylo Česko.
Tvoje auto nebyl žádný luxusní kočár.
Ne a ani nemohl. Jeli jsme
v tom
nejjednodušším
voze, aby se nám v něm nemohlo porouchat nic složitého. Zde totiž platí, že čím
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horší auto, tím lépe. Takže
žádná elektronika, pouze
jednoduchá technika a auto
si musí poradit i s nekvalitním benzinem. Potřebuješ
auto, pro které seženeš náhradní díly, takže nejlepší je

BERLÍN

jednoznačně nějaký
asijské výroby.

vůz

Ty jsi ale cestu přerušila a dokončila ji až příští
rok.
Ano, všechno bylo mnohem

náročnější, než jsme si
představovali, a časově se
to nedalo stihnout. Takže
jsme auto nechali v Kazachstánu a příští rok se tam
vrátili.
Jaké země jste cestou navštívili a co na tebe nejvíce zapůsobilo?
Ujeli jsme 21 000 kilometrů a navštívili jednadvacet
zemí. Největším zážitkem
bylo poznávání místních lidí.
V létě jsem viděla tvou
závěrečnou práci v rámci
tvého studia umění v Londýně. Překvapilo mě, že
to byla pocta mongolskému stanu s mnoha pestrobarevnými látkami.
Látky říkají mnoho o lidech a kultuře. Zabývám

se tématem vlasti, co pro
nás vlast znamená. A jak
fungují vzpomínky, sny
a podvědomí.
Tvůj současný projekt zní
rovněž zajímavě.
Založila jsem organizaci
s názvem Sarana Social,
prostřednictvím které chci
organizovat vzdělání pro
děti v regionech, kde se jim
ho nedostává.
Cecilie, co si myslíš
o dnešní generaci mladých?
Vyrostli jsme s vědomím,
že můžeme dělat cokoli, co
budeme chtít. Dnešní doba
nabízí celou řadu kreativních možností! Máme velké
štěstí, že můžeme dělat to,
po čem naše srdce touží.

BERLÍN
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Junge Berliner
Die Berliner junge Generation. Viel über sie gehört, viel gelesen. Wie ist sie wirklich?
Dieses Gespräch haben wir mit Cecilia Kliche geführt. Auf den ersten Blick eine
normale Jugendliche. Kosmopolit, frei und dabei doch auf die Zukunft bedacht. Ihr
Engagement ist aber doch ermutigend.

C

ecilia ist halb Deutsche,
halb Griechin. Sie Studierte an der Berlin International
School und bevor sie mit dem
Universitätsstudium angefangen hat, hatte sie eine ungewöhnliche Entscheidung getroﬀen - sie machte sich auf
den Weg auf die Mongol Rally,
eins der grössten motoristischen Abenteuer unseres Planeten. Die Aufgabe war aber
klar: Von Berlin in die Mongolei mit dem Auto. Und zurück
kam eine andere Cecilia….
Cecilia, die erste Frage ist
doch klar. Warum hast
du dich für diese Reise
entschieden?
Ich war gerade in der Phase
der Überlegung für welches
Studium ich mich entscheiden
sollte, als ich ein Video von
Adventurists über die Mongol
Rally gesehen habe. Innerhalb kurze Zeit stand dann
meine Entscheidung fest - das

mache ich! Die Vorbereitung
hatte dann aber doch ein Jahr
gedauert. Ein Team zu bilden,
Sponsoren suchen, crowdfunding zu organisieren, das passende Auto zu finden. Aber
am 18. 7. 2014 ging es in Berlin endlich los! Und die erste
Station war in Tschechien.

unterbrochen und erst im
nächsten Jahr beendet.
Ja, es war doch alles viel anstrengender, als wir geplant
haben und das Ziel war zeitlich nicht zu schaﬀen. Also
haben wir das Auto in Kasachstan stehen gelassen und
kamen ein Jahr später zurück.

Dein Auto war kein Luxusschlitten.
Nein, das geht auch nicht.
Wir sind mit dem einfachsten
Auto gefahren, damit ja nichts
kompliziertes kaputt gehen
kann. Für diese Reise nämlich gilt - umso schlechteres
Auto: desto besser. Also keine
Elektronik, einfache Technik
und das Auto muss schlechtes
Benzin ertragen. Du brauchst
Autos, für die du auch Ersatzteile bekommen kannst und
das sind dort eindeutig die
Asiaten.

Durch welche Länder bist
du gefahren und was hatte Dich dort am meistens
beeindruckt.
Wir sind 21 000 km durch
21 Länder gefahren. Die Leute dort kennenzulernen war
mein grösster Gewinn.

Du hast Deine Reise dann

Ich habe im Sommer die
Abschlussarbeit
deines
Kunststudiums in London
gesehen. Es hat mich nicht
überrascht, dass es eine
Hommage an ein Mongolisches Zelt mit vielen bunten
Stoﬀen war.
Stoﬀe sagen viel über Leute

und Kultur. Ich beschäftigte
mich mit dem Thema „Heimat“, was bedeutet das für
uns? Und wie funktionieren
Erinnerungen, Träume und
Unterbewusstsein.
Dein
aktuelles
Projekt
klingt auch interessant.
Ich bin dabei eine Organisation namens „Sarana Social“
zu gründen, mit der ich Bildung für Kinder organisieren
will in den Regionen, wo es
gebraucht wird.
Cecilia, wie findest du
die junge Generation von
heute?
Wir sind aufgewachsen mit
dem Wissen, dass wir alles
machen können, was wir wollen. Die heutige Zeit bietet so
viel Möglichkeit zur Kreativität! Es ist ein grosses Glück,
dass wir machen können, was
unser Herz bewegt.
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Zveme vás na kávu
text: Barbora Vojtová
„Pomoz mi, abych to dokázal
sám.“ Motto Marie Montessori je klíčovou myšlenkou
Centra Seňorina – odlehčovací služby pro klienty s kognitivními poruchami mozku
a s demencí v počátečním
až středním stadiu. Kromě
ambulantní
odlehčovací
péče na principu denního
stacionáře poskytuje centrum především čtyřiadvacetihodinovou pobytovou péči
a také terénní odlehčovací
službu přímo v domácnosti
klienta. Nejen o výjimečnosti projektu jsme se bavili
s ředitelkou centra Jarkou
Švarcbachovou.
Co je hlavní myšlenkou,
která stojí za vznikem
Centra Seňorina?
Před lety jsem spolupracovala s Gender Studies na
projektu Péče v práci na
podporu nezaměstnaných,

kteří přišli o práci v důsledku
toho, že pečovali o někoho
blízkého. To mě motivovalo k vybudování centra. Lidi
s Alzheimerovou nemocí
jsem zvolila proto, že jich
kvapem přibývá a péče o ně
je pro rodiny velmi náročná. Navíc mám od začátku
snahu dělat věci nově, jinak,
lépe, inspirovat a vzdělávat
ostatní.
V čem se lišíte od jiných
center sociálních odlehčovacích služeb pro seniory?
Především zaměřením na
nemocné s demencí, protože ostatní odlehčovací
služby takové klienty nechtějí přijímat. Nabízíme
také výjimečnou metodiku
práce s klienty, postavenou
na principech Montessori.
Inspirovali a učili jsme se
v zahraničí, především v Kanadě u gerontoložky Gail
n
Elliot, která v zařízeních imE
plementuje komplexní mep
ttodologii DementiAbility.
Co pořádáte za akce a co je
C
Alzheimer Café?
A
Pořádáme tři kurzy – KoP
munikace s člověkem s dem
mencí, Duchovní rozměr
m
v péči o seniory a především

Principy Montessori v péči
o seniory, který je v ČR jediný. Společně s Alzheimer
nadačním fondem organizujeme každé první úterý
v měsíci projekt Alzheimer
Café. Je to poradna s odborným hostem. Vychází
z nizozemského modelu
a my máme povolení v ČR
Alzheimer Café organizovat. Nejbližší Alzheimer Café
proběhne 4. prosince na
téma reminiscence. Více na
www.alzheimercafe.cz.
Jak funguje a co přináší
mezigenerační setkávání?
Společné tvoření, povídání,
vaření, zpívání, které přináší seniorům i dětem radost.
Seniorům se rozzáří oči,
když vidí děti, a pro děti je
to pak přínosné i z důvodu
setkání s nemocnými starými lidmi, učí se tak s nimi
komunikovat s respektem
a bezprostředně.
Co vám na téhle práci dělá
největší radost?
Především ten výsledek, respektive že se mi podařilo
spolu s týmem vybudovat
takové centrum, když vidím,
že naši klienti mohou díky
nám navzdory diagnóze pro-

žít ještě radostný čas. Jinak
je to práce náročná, plná
stresu a nejistoty.
Jak mohou lidé nebo organizace podpořit Centrum
Seňorina?
Nejzásadnější jsou finance.
Úhrady klientů za služby nepokryjí náklady, proto naše
pečovatelky mají bohužel za
svou náročnou práci nízké
mzdy. To bych si přála změnit. Další velkou pomocí by
byl prostor se symbolickým
nájmem, kam bychom se rádi
přestěhovali. Pomůže nám
i dobrovolnická činnost různého druhu, ať už manuální,
nebo darování kompetencí –
například sháníme webaře,
nebo třeba nákup některých
pomůcek či prostředků.
www.centrum-senorina.cz

Wir laden Sie zum Kaffee ein

H

ambulanten Entlastungspflege, welche auf dem Prinzip einer Tageseinrichtung basiert,
bietet das Zentrum vor allem
Rund-um-die-Uhr-Pflege mit
Aufenthalt in der Einrichtung
an sowie des Weiteren auch
im Umkreis Entlastungsleistungen direkt zu Hause beim

Patienten. Darüber hinaus
wird vom Zentrum Seňorina
das Projekt Alzheimer Café
organisiert - das nächste
findet am 4. Dezember zum
Thema Reminiszenz statt.
Mehr Informationen unter
www.alzheimercafe.cz.

KOMERČNÍ PREZENTACE

ilf mir, damit ich es selbst
schaﬀe“. Das Motto von
Marie
Montessori ist der
M
Leitgedanke
des Zentrums
L
Seňorina
- EntlastungsleisS
tungen
für Patienten mit kot
gnitiven
Hirnstörungen sowie
g
mit
m Demenz im Anfangs- bis
mittleren
Stadium. Neben der
m

PRAHA

HRDINA NAŠÍ
MUCHA
DOBY 15

Tvoje

Naše
Vaše
INZERCE

Zmrzlinový catering objednávejte na mojecukrarstvi.cz

16 KURZ

Víc než jazykovka
text: Barbora Vojtová

M

SM Academy je jazyková škola mezinárodního rozsahu, která sídlí
přímo v centru Prahy. Její
hlavní doménou je spolupráce se zahraničními
partnery ve Velké Británii,
Švýcarsku, na Maltě, v Kanadě, USA, Německu nebo
například v Rakousku. Služby akademie využívají klienti
z celého světa, což se odráží
v rozmanité a kvalitní nabídce reflektující nejmodernější
trendy. Komplexní vzdělávací systém je ušitý na míru
nejrůznějším zájemcům –
od těch školou povinných
přes zaměstnance mezinárodních firem sídlících v Praze až po ty, kteří jsou přímo
v zahraničí zaměstnáni.

vším partnerem. Mezi stěžejní oblasti, které nabízí,
patří samozřejmě výuka
jazyků. Dalšími možnostmi je studium ve smyslu
spolupráce se školami v tuzemsku a v zahraničí, navíc
rozšířené o rozmanité programy pro studenty. Třetím
pilířem, na kterém škola
stojí, je poradenství v oblasti

pracovních příležitostí a stáží v zahraničí.
Kromě toho tým MSM Academy připravuje studenty
na přijímací zkoušky na univerzity v Česku i ve světě,
pomáhá školám s výlety do
zahraničí, organizuje mezinárodní jazykové zkoušky
a letní jazykové kurzy. Pro-

pracovaný a prakticky navazující komplexní systém
zaručuje klientele využívání
všech možností pod jednou
střechou. Což je v současné
době plné mnoha příležitostí a konkurenčního prostředí velkou devízou. Dokazuje
to i fakt, že akademie každý
rok proškolí přibližně 2500
studentů, z nichž až 30 %
pokračuje dále na zahraniční univerzity.
Pokud tedy hledáte odpovědi například na téma, jakou
zahraniční školu vybrat pro
své dítě či kam se vydat do
ciziny za prací, co je k tomu
potřeba a kolik to bude stát,
pak je MSM Academy tou
správnou startovní čárou.

MSM Academy se snaží být
vůči svým klientům přede-

Swiss Hotel Management School

Více informací na:
www.msmacademy.eu

Der Sprachenspezialist

B

verschiedensten Interessengruppen - von Pflichtschulen
über Mitarbeiter von internationalen Firmen mit Sitz
in Prag bis hin zu direkt im
Ausland beschäftigten Mitarbeitern.
Die MSM Academy möchte
für ihre Kunden vor allem
Partner sein. Zu den wichtigen Bereichen, die das Angebot umfasst, gehört natürlich
auch der Sprachunterricht.
Des Weiteren wird ein Studium im Sinn der Zusammenarbeit mit Schulen im In- und
Ausland angeboten, was
durch vielfältige Programme
für Studenten ergänzt wird.
Beim dritten Standbein der
Schule handelt es sich um die

Beratung für Kunden, die an
Praktika und Arbeitsmöglichkeiten im Ausland interessiert
sind.
Darüber hinaus bereitet das
Team der MSM Academy die
Studenten auf die Aufnahmeprüfungen an den tschechischen sowie auch weltweiten
Universitäten vor, hilft Schulen bei der Vorbereitung von
Ausflugsfahrten ins Ausland,
organisiert
internationale
Sprachprüfungen und Sommersprachkurse an. Durch
das ausgeklügelte und praktisch aufeinander aufbauende komplexe System können
von den Kunden alle Möglichkeiten „unter einem Dach“
genutzt werden. Was in der

heutigen Zeit bei den vielen
Möglichkeiten und der großen Konkurrenz ein absoluter Vorteil ist. Dies wird auch
durch den Fakt belegt, dass
an der Akademie jährlich ungefähr 2.500 Studenten unterrichtet werden, von denen
bis zu 30 % an Universitäten
im Ausland weitermachen.
Wenn Sie also zum Beispiel
vor der Frage stehen, welche Schule Sie für Ihr Kind
auswählen sollen oder Beratungsbedarf bezüglich Arbeitsstellen um Ausland haben, was hierfür erforderlich
ist und wie hoch die Kosten
sind, dann ist die MSM Academy genau der richtige Ansprechpartner für Sie.

KOMERČNÍ PREZENTACE

ei der MSM Academy
handelt es sich um eine
international Sprachschule,
welche sich direkt im Prager
Zentrum befindet. Zur Hauptdomäne der Sprachschule
gehört die Zusammenarbeit
mit ausländischen Partnern in Großbritannien, der
Schweiz, auf Malta, in Kanada, den USA, in Deutschland
oder beispielsweise in Österreich. Die Leistungen der Akademie werden weltweit in Anspruch genommen, was sich
im vielfältigen und hochwertigen Angebot widerspiegelt,
in welchem die modernsten
Trends berücksichtigt werden. Die Akademie bietet ein
maßgeschneidertes komplexes Bildungssystem für die

Naši hrdinové.
Lidé, kteří zvedají energii společnosti nahoru.

Unsere Helden.
Leute, die die Energie der Gesellschaft erheben.
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ELEGANCE MOLEKULY
text: Kateřina Černá foto: Karin Zadrick

Představuji si malého
chlapce v lékárně, která
neopakovatelně voní
po sirupech, mastích
a prášcích, co se tu
připravují, jak sleduje svého
otce v bílém plášti a sní
o tom, že bude jako on…
Živě a skoro jako filmový
obraz se mi zhmotnil jeden
moment vyprávění našeho
nejcitovanějšího vědce
Pavla Hobzy.

Vědec
a
vysokoškolský
učitel, milovník dobrého
vína, nadšený rybář a milující a milovaný dědeček čtyř
vnuků, profesor Pavel Hobza, doctor honoris causa,
„distinguished“
professor
v Ústavu organické chemie
a biochemie Akademie věd

České republiky, zakladatel
vědního oboru nekovalentní interakce, se v současné
době věnuje zejména aplikacím nekovalentních interakcí
na
biodisciplíny
a nanovědy. Za celoživotní
dílo v tomto oboru mu byla
v roce 2017 udělena prestižní

Schrődingerova
medaile, kterou uděluje Světová
asociace
teoretických
a výpočetních chemiků (WATOC) jednou za rok jednomu
badateli. Je nejcitovanějším
českým vědcem a od roku
2014 se pravidelně umístuje mezi 1 % nejcitovanějších

světových vědců ve vědním
oboru
chemie,
který
uveřejnuje Thomson Reuters/Clarivate Analytics. Stal
se známým díky objevu nepravé vodíkové vazby, který
v roce 2011 vedl organizaci
IUPAC k nové definici vodíkové vazby.
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atínek byl lékárník s doktorátem z chemie, vedoucí největší moravské lékárny a vynikající odborník,
a tak věda byla pro Pavla
Hobzu od dětství součástí
života a velkým tématem
jejich rozhovorů. Už v deváté třídě gymnázia měl Pavel
Hobza jasno v tom, že se
chce věnovat výzkumu. Zajímal se o atomy, atomová
jádra, rozbíjení a slučování
atomu a později také o atomy tvořící molekuly a měl to
štěstí, že mu při pozdějším
studiu jeho školitel Rudolf
Zahradník na Akademii věd
vybral jako téma dizertace
nekovalentní interakce, kterým se věnuje dodnes a přinesly mu i největší úspěch
v podobě objevu nového
typu nepravé vodíkové vazby. Byla jsem zvědavá a zároveň trochu nesvá ze setkání s excelentním vědcem.
Veškeré obavy se rozpustily
téměř okamžitě díky milému přivítání a energii člověka, který je spokojený se
svým životem a miluje práci,
kterou dělá. Usazená do pohodlné pohovky v kanceláři
pana profesora čekám, až
Karin Zadrick dokončí první
sérii fotografií. Její pozornost upoutal zvláštní barevný model na stole…
Co je to za objekt, má něco
společného s vaším výzkumem ?
To mi postavil můj desetiletý vnuk Pavel. Povídáme
si spolu o vědě a moc ho to
baví. Ten model mi postavil
při poslední návštěvě, když
jsem se mu nemohl věnovat. Předtím jsme se bavili
o nejúčinnějších lécích, jejichž struktury si můžete
prohlédnout tady na plakátu. Posledních deset let totiž
pracuji se svou skupinou
na navrhování nových léků

na počítači. Je to rychlejší
a hlavně podstatně levnější.
Jste autorem nápadu, který dal život hře Elegance molekuly. Nedávno ji
uvedlo Dejvické divadlo…
Ano, napadlo mě to před
třemi lety při udělování cen
nadačním fondem Neuron,
ve kterém se v posledních
letech hodne angažuji. Je to
způsob, jak si připomenout
velkou vědeckou osobnost
a popularizovat úspěch české vědy. Antonín Holý, se
kterým jsem měl tu čest sedávat při poradách v ústavu,
svými objevy antivirálních
léků zachránil život milionům lidí a málo se o tom ví.
Osmdesát procent lidí po celém světě, kteří jsou HIV pozitivní, se dnes léčí jeho léky.
Petr Zelenka jako autor a režisér hry uměl vybalancovat
téma tak, že tam chemie
není ani málo, ani moc, a hra
má velký úspěch. Po premiéře jsme měli oslavu a na
terase našeho ústavu jsme
pili šampaňské. Byl to krásný večer a já jsem byl rád, že
jsem aspoň malým dílem přispěl k propagaci české vědy
a také největšího českého
vědce minulého století.
Jak se cítí člověk, když přijde na něco opravdu výjimečného ?
Že jste našel něco významného, většinou zjistíte až
později, a tak se nějaké okamžité nadšení spíš nekoná.
Jakou roli ve vědě hraje
štěstí ?
Určite velkou. Bez štěstí se
velké objevy nekonají. Musíte v pravou chvíli poznat,
co je důležité, a tomu se pak
plně věnovat. To je případ
i našeho objevu neprave vodíkove vazby, pracovali jsme
totiž na něčem úplně jiném

a jako vedlejší produkt se
vynořilo něco, co se na první pohled jevilo tehdy nevýznamné. Mohli jsme to, tak
jako mnozí před námi, přejít.
Já jsem si ale uvědomil, že to
může být velmi důležité. Měl
jsem štestí, že se to vyplnilo.
Co znamená inspirace pro
vědce?
Umělci, kterým závidím, většinou potřebuji inspiraci.
Ve vědě to tak úplně není,
spíš bych řekl, že pro velké
objevy je třeba nápad nebo
vnuknutí a určitě hodně
štěstí. Ale asi vše dohromady, protože určitě platí, že
štěstí přeje připraveným.
Člověk, který vás nejvíce
ovlivnil?
Měl jsem štěstí, že jsem potkal několik mimořádných
vědců, kteří byli současně
i nádhernými lidskými bytostmi (ne vždy je skvělý vědec i skvělý člověk ). V první
řadě můj školitel, Rudolf
Zahradník, a pak můj školitel na první zahraniční stáži
v Montrealu Camille Sandorfy. Od obou jsem se naučil nejenom hodně o vědě,
ale také o životě, slušnosti,
morálce, toleranci a občanských postojích.
Koho si vážíte ?
Vážím si své ženy, i po tolika
letech společného života mě
má ráda. A vážím si všech
slušných lidí, kteří vědí, že

lhát se nemá, že tolerance
bližního je samozřejmost,
a také že se má pomáhat
– všem, kteří tu pomoc potřebují. Křesťanské desatero
je opravdu stále platné. Za
normalizace byl charakter
národa hodně pokřivený,
lhát a krást bylo normalní.
Je mi smutno, že situace se
opakuje, dnes je lhaní zcela
běžné, naši čelní představitelé by měli být příkladem.
Bohužel je to právě naopak.
To mně hodně vadí.
Může vědec věřit v boha
nebo nějaký univerzální
zákon?
Určitě ano, nevěřím, že
nádherný a tak složitý život
a svět kolem nás je jen dílem náhody. Ostatně kdyby tomu tak bylo, tak musí
v nekonečném vesmíru existovat opět nekonečně podobných světů, jako je náš.
A pokud se nemýlím, stále
jsme ho nenašli, já vím, že
hledáme jen krátce. A přiznám se, že bych byl rád,
kdyby se ten druhý svět podobný tomu našemu nikdy
nenašel…
Co je pro vás ve vědě
opravdu největším tajemstvím?
Velký třesk, první okamžiky
po velkém třesku, ale spíš
poslední okamžiky před tím.
Článek vznikl za podpory
Martina Ducháčka.
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ch stelle mir einen kleinen
Jungen vor, der in der Apotheke seines Vaters, inmitten
des typischen Geruchs der
hier angefertigten Sirupe,
Salben und Pillen, unentwegt
seinen Vater im weißen Kittel
beobachtet und dabei davon
träumt, einmal so zu werden wie er…. Lebendig wie
eine Filmszene hat sich mir
aus der Erzählung unseres
meistzitierten Wissenschaftlers Pavel Hobza dieses Bild
eingeprägt.

nichtkovalenten
Interaktionen ausgewählt hat, mit dem
er sich bis heute beschäftigt
und das ihm auch durch die
Entdeckung eines neuen Typs
einer unechten Wasserstoﬀverbindung (Wasserstoﬀbrückenbindung) den größten
Erfolg gebracht hat. Auf das
Treﬀen mit diesem exzellenten Wissenschaftler war ich
neugierig, doch zugleich war
ich auch ein bisschen nervös
und unsicher. Doch durch
die freundliche Begrüßung
und die Energie, die von einem Menschen ausgeht, der
mit seinem Leben zufrieden
ist und seine Arbeit liebt, waren meine Befürchtungen wie
weggeblasen.

Kraft nachgehen. Das war
auch bei unserer Entdeckung
der unechten Wasserstoﬀverbindung so. Wir haben nämlich ursprünglich an etwas
ganz anderem gearbeitet.
Und als Nebenprodukt ist da
etwas aufgetaucht, das auf
den ersten Blick nebensächlich erschien. Wir hätten es –
so wie es viele vor uns getan
haben – einfach übergehen
können. Mir ist aber bewusst
geworden, dass das von großer Wichtigkeit sein könnte.
Und ich hatte das Glück, dass
ich Recht hatte.

Sein Vater war Apotheker und
Doktor der Chemie und leitete als hervorragender Fachmann die größte Apotheke in
Mähren. Und so war für Pavel
Hobza die Wissenschaft von
Kindheit an Bestandteil seines
Lebens und eines der bestimmenden Themen der Gespräche mit seinem Vater. Schon
in der neunten Klasse des
Gymnasiums war für Pavel
Hobza klar, dass er sich der
Forschung widmen will. Ihn
interessierten Atome, Atomkerne und deren Spaltung
und Fusion, und später auch
Atome, die Moleküle bilden.
Bei seinem späteren Studium hatte er das Glück, dass
sein Lehrer Rudolf Zahradník an der Akademie der
Wissenschaften ihm für seine
Dissertation das Thema der

Welche Rolle spielt in der
Wissenschaft das Glück?
Sicher eine ziemlich große.
Ohne Glück gibt es keine großen Erfindungen. Sie müssen
im richtigen Moment erkennen, was wichtig ist, und dem
müssen Sie dann mit ganzer

Wer hat Sie am meisten beeinflusst?
Ich hatte das Glück, dass ich
einige außerordentliche Wissenschaftler getroﬀen habe,
die zugleich auch wunderbare Menschen waren (denn
nicht immer ist ein hervorragender Wissenschaftler auch
ein wunderbarer Mensch).
Ich habe von Ihnen viel nicht
über die Wissenschaft, sondern auch über das Leben,
über Anständigkeit, Moral,

Professor Pavel Hobza - Ehrenprofessor am Institut für
organische Chemie und Biochemie der Akademie der
Wissenschaften der Tschechischen Republik, Wissenschaftler und Hochschulpädagoge,
Weinliebhaber, leidenschaftlicher Angler und liebender
und geliebter Großvater von

vier Enkelkindern, ist Begründer des Wissenschaftszweiges
der nichtkovalenten Interaktion. Für sein Lebenswerk
in diesem Wissenschaftszeig
wurde ihm 2017 der ErwinSchrödinger-Preis verliehen,
der von der World Association
of Theoretical and Computational Chemists (WATOC)

jedes Jahr an einen Wissenschaftler vergeben wird. Er
ist der meistzitierte tschechische Wissenschaftler, und seit
2014 gehört er regelmäßig zu
1% der international meistzitierten Wissenschaftler im
Wissenschaftszweig Chemie,
die von Thomson Reuters/
Clarivate Analytics publiziert

Wie fühlt man sich, wenn
man etwas wirklich Außergewöhnliches entdeckt hat?
Dass Sie etwas Außergewöhnliches entdeckt haben, kriegen
Sie meist erst später mit. Und
so bleiben die Augenblicke
der sofortigen spontanen Begeisterung in der Regel aus.

Welche Bedeutung hat für
einen Wissenschaftler die
Inspiration?
Für
große
Erfindungen
braucht es eine Idee oder
eine Eingebung, und natürlich
auch Glück.

Toleranz und gesellschaftliche
Haltung gelernt.
Wen schätzen Sie besonders?
Ich schätze meine Frau, die
mich auch nach so vielen Jahren unseres Zusammenlebens
noch liebt. Und ich schätze
alle anständigen Menschen,
die wissen, dass man nicht
lügen soll, dass Toleranz dem
Nächsten gegenüber eine
Selbstverständlichkeit ist und
dass man allen helfen soll, die
Hilfe benötigen. Die Repräsentanten unseres Staates sollten
mit gutem Beispiel vorangehen. Leider ist dem nicht so.
Und das ärgert mich sehr.
Kann ein Wissenschaftler
an Gott oder ein Gesetz des
Universums glauben?
Ja. Warum nicht? Ich glaube
nicht, dass dieses wunderbare und komplizierte Leben
und die Welt um uns herum
nur ein Werk des Zufalls ist.
Was ist für Sie in der Wissenschaft tatsächlich das
größte Geheimnis?
Der Urknall. Die ersten Momente nach dem Urknall,
oder eher die letzten Momente davor.

werden. Bekannt wurde er
durch seine Entdeckung der
unechten Wasserstoﬀverbindung, die die IUPAC (Internationale Union für Reine und
Angewandte Chemie) 2011
zu einer neuen Definition
der Wasserstoﬀverbindung
veranlasste.
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MAGAZÍN PRO ZDRAVOU PLANETU

„Chceš-li postavit loď, neposílej muže, aby sehnali
dřevo a připravovali nástroje, ale probuď v nich touhu
po nekonečných dálkách otevřeného moře.“
Antoine de Saint-Exupéry

CESTOVÁNÍ / ZDRAVÍ / RECEPTY / AJURVÉDA / EKOLOGIE A VÍCE...
www.ayurvedicbreakfast.cz

Stephan Pramstrahler se svým
oblíbeným domácím zvířetem

HOTEL TURM
VE VÖLSU
AM SCHLERN

Zaslíbená země Jižní Tyrolsko, ryzí požitek – kulinární i vizuální.
Navíc s úchvatnými horskými panoramaty.
Ještě v polovině minulého století
tu byla jedna jediná noclehárna
s tekoucí vodou na pokojích. Hosta, který si stěžoval na kapající kohoutek, svérázný majitel jednoduše
vyhodil. Jeho syn, který vede hotel
dnes, není o nic méně excentrický,
ale vše dělá pro požitek. Svůj vlastní,
ale hlavně svých hostů. Umělecký
požitek představují zhruba dva tisíce volně přístupných exponátů, obrazů a soch, a to i od Picassa a Dalího a dalších neméně zajímavých
umělců. Sbírku založil otec současného majitele, když sem přicházela
řada uměnímilovných hostů.
Nyní ji pečlivě opatruje a rozmnožuje současný patron. Ano, patron
je to správné slovo. Rozvětvená
rodina spolu se svými nejmladšími
členy se pod jeho vedením stará
o příjemný pobyt svých hostů. Luxus
pro něj znamená moci si dovolit být
nezávislý a uskutečňovat své cíle
a sny. Osobně si za tímto cílem jde
nekompromisně – na rogalu, v sedle
harleye nebo v tom koňském. Jeho
hosté ocení, že se jako vinař stará
o doplňování rozsáhlého vinného
listu o vlastní produkty. Jako kuchař
dává svůj otisk kulinárním skvostům
jihotyrolské kuchyně, u plotny s ním
stáli i mimořádní kuchaři jako pánové Witzigmann a Lafer.

Weinstube - interiér vinárny

Historická „věž” (Turm) se neustále rozšiřovala. Do stran, na terasy
s úchvatnými výhledy na hory, dolů
do restaurace a sousedních tyrolských jizeb, dále dolů do podzemí
se saunou a solnou jeskyní. A nezapomeňme na vnitřní a venkovní
bazén.
Jedna záležitost se ovšem nenavýšila: počet individuálně zařízených
pokojů se směsí antiky a moderny,
vybavených podle nároků domácího pána jen ušlechtilými materiály.
„Tady není prostor pro padělky,” říká
s hrdostí, „žádná překližka, žádná
koženka.”
A prostor pro nízkou kvalitu není ani
u jídel, nápojů a samozřejmě to platí
i pro personál. Patří k nim vlastnosti
jako zkušenost, srdečnost, jihotyrolská pohostinnost, ať už to jsou recepční, číšníci, nebo osobitý sommeliér, který dokáže sofi stikovaně
poradit s výběrem ze široké nabídky
vín. Požitek tak začíná snídaní, uvnitř
nebo venku, s pohledem na tyrolské

hory, a končí pálenkou, večeří pro
gurmety nebo zemitou tyrolskou
delikatesou, jak je komu po chuti.
V mezičase se nabízejí vydatné túry
nebo kratší výlety na Seiser Alm,
nejvýše položenou náhorní plošinu
Evropy. Lze zamí řit také na nákupy
do deset kilometrů vzdáleného Bolzana. Málokdy člověk najde místo,
kde by byly uspokojeny všechny
jeho touhy. Nicméně zde tomu budete skutečně velmi blízko.

Hotel Turm vévodí Völsu

HOTEL TURM IM VÖLS
AM SCHLERN
Schlaraﬀenland Südtirol, Genuss pur, kulinarisch wie visuell, mit
ergreifendem Bergpanorama.
Noch Mitte des letzten Jahrhunderts
war dies die einzige Herberge mit
fließendem Wasser in den Zimmern.
Der eigenwilliger Turmherr setzte einen Gast, der sich über einen tropfenden Wasserhahn mokierte, einfach vor die Tür. Sein Sohn, der das
heutige Hotel führt, ist nicht minder
exzentrisch..... jedoch völlig dem
Genuss verschrieben! Dem eigenen,
aber vor allem dem für seine Gäste.
Den Kunstgenuss erlebt man an rund
2 000 frei zugänglichen Exponaten Bilder und Skulpturen - darunter Picassos und Dalis und nicht minder
interessante Künstler. Angelegt wurde die Sammlung durch den Vater
- Kreative gingen hier ein und aus
-, sorgsam fortgeführt und ergänzt
durch den heutigen Patron.
Ja, Patron ist das richtige Wort. Die
weitläufige Familie mitsamt Sprösslingen sorgt unter seiner Regentschaft
für einen genussvollen Aufenthalt.
Luxus sei für ihn, sich leisten zu können, unabhängig zu sein, seine eigenen Ziele und Träume verwirklichen
zu können. Das setzt er kompromisslos für sich um, als Drachenflieger,
Harleyfahrer und Pferdezüchter. Seinen Gästen kommt zu Gute, dass er
auch als Winzer für die Ergänzung
der umfangreichen Weinkarte mit
eigenen Produkten sorgt. Als Koch
prägt er die kulinarischen Highlights
der südtiroler Küche, auch Witzigmann und Lafer standen mit ihm am
Herd.
Der historische „Turm“ hat sich ständig vergrößert. Zur Seite, auf die
Terrassen mit ihren beeindrucken

Blicken auf die Berge, nach unten
ins Restaurant mit seinen angrenzenden Tiroler Stuben, weiter nach
unten in die Höhlen mit Sauna und
Salzgrotte. Innen und außen Pool
nicht zu vergessen.
Eins hat sich indessen nicht erhöht:
die Anzahl der individuell eingerichteten Zimmer, mit ihrem Mix aus antik und modern, dem Anspruch des
Hausherrn entsprechend nur mit edlen Materialien ausgestattet. „Es gibt
kein Fake“, sagt er stolz, „kein Furnier,
kein Kunstleder etc“.
....und es gibt auch kein Fake bei
Speisen und Getränken. Alles höchste Qualität..... auch nicht beim Personal. Kompetente und herzliche
südtiroler Gastfreundschaft, an der
Rezeption, bei den Damen und Herren im Service und dem einzigartig
liebenswerten Sommelier mit seiner
großartigen Beratung.

So beginnt der Genuss beim Frühstück, drinnen oder draußen, mit
dem weiten Blick auf Tiroler Berge
und endet mit dem Obstbrand, dem
Gourmetmenue oder nach Wahl
eine bodenständigen tiroler Delikatesse. Zwischendurch bieten sich
ausgiebige Wanderungen an oder
ein Ausflug auf die Seiser Alm, dem
größten Hochplateau Europas....
oder zum Shoppen ins nur 10 km entfernte Bozen.
Selten findet man einen Platz, an
dem alle Genüsse befriedigt werden. Gleich ob nur auf der Durchreise oder bei einem längeren Aufenthalt. Hier stimmt einfach alles.
www.hotelturm.it

Restaurant mit romantischem Garten

BYLINY
Z VLČÍ HORY
Počasí bylo deštivé a mlha se válela po polích,
když jsme se blížili do Krásné Lípy pod Vlčí horou.
Přivítala nás Adéla Zrubecká – zakladatelka
českého Institutu Aromaterapie.
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Latinský název pro Krásnou Lípu je
Nobilis Tilia. Přesně tak je pojmenovaná česká firma zaměřená na rostlinné dary matky Země, ze kterých
se vyrábí bylinná kosmetika v přírodní a bio kvalitě. Smyslem těchto aromaterapeutických produktů
je využívání rostlinných surovin tak,
aby péče o krásu a zdraví člověka
zůstala v respektu a v harmonii s přírodou. Majitelé navíc iniciovali vznik
Asociace českých aromaterapeutů
a souvisejícího Institutu Aromaterapie. V Krásné Lípě se kromě výrobny
Nobilis Tilia nachází také relaxační
čajovna, zahrada a prodejna s bylinnými produkty, která je vlastně takovou přírodní apotékou.
www.nobilis.cz, www.aromaterapie.cz

ČERNÁ LABUŤ

KRÄUTER
AUS VLČÍ HORA
Der lateinische Name für Krásná
Lípa ist Nobilis Tilia. Dies ist der
Name eines tschechischen Unternehmens, das sich auf Kräutergeschenke der Mutter Erde konzentriert, aus denen Kräuterkosmetik in
natürlicher und Bio-Qualität hergestellt wird. Der Zweck dieser
Aromatherapieprodukte besteht
darin, pflanzliche Rohstoffe zu verwenden, so dass die Pflege um
Schönheit und die menschliche Gesundheit in Harmonie mit
der Natur erhalten bleiben. Die

Eigentümer initiierten zudem die
Gründung der Vereinigung der
tschechischen Aromatherapeuten und des in Verbindung stehenden Instituts für Aromatherapie. In
Krásná Lípa gibt es neben Nobilis
Tilia auch eine entspannende
Teestube, einen Garten und einen
Kräuterladen, der eigentlich eine
natürliche Apotheke ist.

Obklíčeni rozmanitými bylinami, polapeni do
pestrých vůní, s bylinným čajem v ruce a výhledem na uklidňující Vlčí horu jsme zažívali
příjemný pocit harmonického bezčasí a pokory
k blahodárným účinkům přírodní lékárny.

www.nobilis.cz
www.aromaterapie.cz
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Šperk jako strážce
text: Barbora Vojtová

Autorské šperky Katy Dočkalové v sobě
nesou symboliku, starověkou moudrost,
ale hlavně jejich majiteli slouží jako
ochranný amulet. Vzhledem k tomu,
že se jedná o výrobu šperků na míru,
pečlivě zohledňují a dokonale podtrhují
osobnost konkrétního nositele.

V

eškerá tvorba vychází
z tradic drahých kamenů, které Katy s respektem
k jejich charakteru kombinuje s rozmanitými kovy.
Díky tomu umělkyně navazuje na odkaz dávných
šperkařů, jejichž díla byla
vždy propojena s ochrannými patrony, kouzelnými
bytostmi či osobními pečetěmi. Do každého takového
uměleckého díla je vtisknutý

vlastní unikátní příběh. Tyto
osobní šperky se pak většinou dědily z generace na
generaci a ještě dnes z nich
vyzařuje ona tajuplná majestátnost. Zároveň podporovaly krásu a moudrost svých
nositelů, působily rozruch
a okouzlovaly.
Osobní šperk vytvořený na
míru svému nositeli je vlastně nejmenší architekturou

na světě. Přeneseně řečeno
jde o malý chrám, ve kterém
je ukryto tajemství, magičnost a blyštivá krása. Základem jsou drahé kameny
vybroušené do ušlechtilých
tvarů, které oslavují genia
loci míst, z nichž vzešly.
Drahým kamenům je odedávna připisována tajemná
moc, která má vliv nejen
na sílu a moc mužů či krásu a kouzlo žen. Byl jim totiž také vždy připisován vliv
na osobní štěstí, ochranu či
nabytí majetku, ale i slávu
a úspěch. Příkladem jsou
královské koruny, žezla,
náhrdelníky, náramky či

prsteny. Pro tvorbu Katy
Dočkalové je vždy klíčové
zohlednit osobnost člověka,
pro kterého je šperk vytvářen, a samozřejmě také různorodá přání, která souvisí
s tím, co od šperku klienti
očekávají, nejen co do tvarů
a barev. Osobní šperky mohou být také skvělou investicí. Ne nadarmo se říká, že
drahé kovy či kameny jsou
zmraženou krásou, v níž je
zachycena jedinečnost okamžiku, kterou lze jen velmi
těžko porovnávat s požitkem z „obyčejných“ peněz.
www.artofjewels.cz

Schmuck als Schutz
KOMERČNÍ PREZENTACE

Der Schmuck der Schmuckdesignerin Kata Dočkalová
vereint in sich Symbolik, die
Weisheit der Antike, aber vor
allem dient er seinen Besitzern als Schutzamulett. Da es

sich um kundenindividuell angefertigten Schmuck handelt,
kommt die Persönlichkeit des
konkreten
Schmuckträgers
perfekt zur Geltung.
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Nový Loving Hut na Zličíně
text: Barbora Vojtová

Veganská síť restaurací Loving Hut se rozrůstá o dalšího sourozence. Tentokrát se
záchytným bodem pro všechny milovníky barevné kuchyně plné zdravých surovin
bez živočišných produktů stane obchodní centrum Zličín.

M

omentálně si lze vychutnat veganskou gastronomii v Černé labuti na
Poříčí, v Jugoslávské ulici, na
Letné, v obchodním centru
Quadrio, Novém Smíchově
a na Budějovické. V prosinci
se k nim přidá sedmý statečný v záplavě nejrůznějších
kulinárních stylů, umístěný
do Metropole Zličín. Kromě
klasického konceptu v podobě bufetu i menu à la carte
si zákazníci budou moci užít
moderní osvěžující design
včetně veganské kavárny.

Nové místo nabídne kapacitu 300 m² a lahůdky si v něm
bude možné vychutnávat
každý den v týdnu vždy od
11 do 21 hodin.
Pobočka na Zličíně tak rozšíří síť mezinárodních veganských restaurací nacházejících se ve více než 35 zemích
světa, jejímž hlavním mottem je mír, láska a harmonie
mezi všemi bytostmi. Narůstající popularita této formy
stravování reflektuje současný trend alternativních

přístupů k životu, které jsou
často propojením mentálního a fyzického nastavení
člověka.
Největším prostorem a také
nejstrategičtějším místem
ze sedmi poboček i přesto nadále bude restaurace
s kavárnou v Černé labuti.
Navzdory centrální poloze
v rámci rušné metropole zůstává místem, jehož atmosféra podvědomě nabádá
k vnitřnímu zklidnění, integraci myšlenek a harmoni-

zaci nejen prostřednictvím
zdravé a rozmanité stravy.
S blížícími se vánočními
svátky můžete ve všech
pražských Loving Hutech
očekávat také různé speciální akce. Navíc se mohou stát
vaším příjemným a zklidňujícím útočištěm v období
vánočního shonu – ať už se
budete pohybovat ve středu
Prahy, či v některém z obchodních center.
www.lovinghut.cz

Ein neues Restaurant der Kette Loving Hut
im Prager Stadtteil Zličín

D

Einkaufszentrum des Prager
Stadtteils Zličín. Neben dem
klassischen Konzept als Büfett
sowie in Form von à-la-CarteGerichten können die Gäste
das moderne belebende Design genießen, einschließlich
eines veganen Cafés. Das

neue Restaurant verfügt über
eine Größe von 300 m² und
hat wochentags immer von
11:00 bis 21:00 Uhr geöﬀnet.
Pünktlich zur bevorstehenden Weihnachtszeit werden
in allen sieben Prager Restaurants der Kette Loving Hut

auch verschiedene Spezialaktionen angeboten. Darüber
hinaus können Sie sich hier
vom Weihnachtsstress erholen und entspannen - egal,
ob Sie sich gerade im Prager
Zentrum oder in einem der
Einkaufzentren befinden.

KOMERČNÍ PREZENTACE

ie veganische Restaurantkette Loving Hut ist wieder etwas größer geworden.
Diesmal befindet sich das Restaurant für alle Freunde der
abwechslungsreichen Küche
voller gesunder Zutaten und
ohne tierische Produkte im
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Novinky
ve World Vegan
text: Barbora Vojtová

Blíží se Vánoce a veganský market
World Vegan v Černé labuti v této
souvislosti připravil pro své zákazníky
řadu lahůdek, ochutnávek, ale například
také mnoho tipů na dárky. Vzhledem
k tomu, že prodejna nedávno změnila
majitele, čeká na nás mnoho novinek.
Jednou z nich je rozšíření portfolia
produktů o ručně vyráběné karafy na
harmonizaci a revitalizaci vody nebo
prodloužená otevírací doba.

P

ravidelní zákazníci jistě
vědí, že o pestrost portfolia není v tomto zdravém veganském marketu nouze. Každý týden přicházejí na pult
zajímavé a nové dobroty,
které jsou ve většině případů
součástí pravidelných ochutnávek. Skladba nabídky tak
nezůstává rigidní, ale naopak
klienty vyzývá k prozkoumání a objevování neznámých
kombinací chutí, přístupů
a složení. Zejména bohatý na degustování je právě
listopad – měsíc veganství.
V rámci této „oslavy“ si budou moci zákazníci nejen vyzkoušet vzorky takzvaně na

vlastní kůži, ale budou moci
využít také výjimečně výhodných akcí a slev. S předvánočním obdobím přichází
řada také na pamlsky. V marketu World Vegan najdete
jen ty ověřené a v poctivé
kvalitě, takže nebudete muset mít špatné svědomí z mlsání. Mikuláš tak může vašim
dětem přinést třeba figurky
z poctivé čokolády. V průběhu prosince bude možné zakoupit také zdravé veganské
cukroví, ať už to bezlepkové,
či bez cukru, oslazené pouze
sirupy či jablečným moštem.
Díky pravidelné spolupráci
obchodu s domácími pekár-

nami bude kromě rozmanitých druhů chlebů a buchet
v nabídce také vyhlášená vánočka. World Vegan není ale
jen o potravinách, na pultech
naleznete také přírodní kosmetiku a řadu organických
produktů, ať už jde o péči
o pleť, vlasy či celé tělo. V příjemném prostředí přízemí
Černé labutě můžete vyřídit
také nákup vánočních dárků.
Příkladem mohou být dřevěné příbory od Karla Kříže,
který pro své ručně dělané
výrobky kombinuje různé
druhy dřeva tak, aby nakonec vznikly originální barevné kompozice, nebo můžete

vybírat z již zmíněných skleněných designových karaf
na vodu. Pokud máte pocit,
že by si obdarovaný nejraději vybral něco sám, můžete
mu věnovat dárkový poukaz
v hodnotě 300, 500 či 900 Kč.
Poslední novinkou je prodloužená otevírací doba.
Ve všední dny můžete nově
nakupovat od 9 ráno až do
21 hodin a o víkendech od
10 do osmé večerní. Rozhodně tedy stojí za to do veganského marketu World Vegan
zejména v tomto období
zavítat.
www.worldvegan.cz

Neuigkeiten aus der World Vegan

W
KOMERČNÍ PREZENTACE

eihnachten nähert sich
mit großen Schritten. Aus
diesem Grund hat der Markt
World Vegan in der Art&Event
Galerie Černá labuť für seine
Kunden viele Schmankerl und
Gaumenfreuden für seine

Kunden vorbereitet sowie des
Weiteren auch viele Geschenktipps. Da es im Markt vor Kurzem einen Besitzerwechsel
gab, erwarten die Kunden
viele Neuigkeiten. Eine davon
ist, dass neu handgefertigte

Karaﬀen zur Harmonisierung
und Revitalisierung von Wasser in das Produktportfolio
aufgenommen wurden. Des
Weiteren wurden die Öﬀnungszeiten verlängert.
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DŮM ČERNÁ LABUŤ – 20 LET
text: Jan Siering, Michal Provazník

Labuť historická
Ulice Na Poříčí je jednou z nejstarších ulic v Praze vůbec. Její existence se datuje do roku 993.
Současný název vznikl koncem 19. století. Ze stejné doby pocházejí první konkrétní zmínky
o objektu, který na místě dnešní moderní stavby stával. Byl to nevelký dvoupatrový domek, ve
kterém bylo řeznictví, restaurace a byty. Po druhé světové válce si byty pronajala Židovská obec
a v gastronomickém duchu budova fungovala i nadále. Byla zde totiž zřízena jídelna s košer
surovinami. Kulturní využití zde našel také menší divadelní sál a sklady divadla E. F. Buriana,
které sídlilo naproti. Po revoluci se zchátralý dům v restituci vrátil původním majitelům – rodině
Jeřábkových – a ti jej v 90. letech prodali současným vlastníkům. Dům byl posléze zbourán a na
jeho místě vyrostla budova nová. Zrodila se tak Černá labuť v podobě, v jaké ji známe dnes.

Der Schwan aus historischer Sicht
Die Straße ulice Na Poříčí ist eine der ältesten Straßen in Prag überhaupt. Ihre Existenz geht zurück
bis zum Jahr 993. Der heutige Straßenname entstand Ende des 19. Jahrhunderts. Aus der gleichen
Zeit stammen die ersten konkreten Erwähnungen über ein Objekt, welches dort errichtet wurde,
wo sich heute das moderne Gebäude befindet. Es hat sich um ein nicht großes zweistöckiges Haus
gehandelt, in welchem sich eine Fleischerei, ein Restaurant sowie Wohnungen befunden haben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Wohnungen von der Jüdischen Gemeinde gemietet und
das Gebäude hat auch weiterhin zu gastronomischen Zwecken gedient. Es wurde hier nämlich ein
Speiselokal mit koscheren Gerichten errichtet. Zu kulturellen Zwecken haben der kleinere Theatersaal
sowie die Lagerräume des Theaters E. F. Burian gedient, das sich gegenüber befunden hat. Nach
der Samtenen Revolution wurde das verfallene Haus den früheren Besitzern - der Familie JEŘÁBEK zurückübereignet. Von diesen wurde es in den 90er-Jahren an die heutigen Eigentümer verkauft. Das
Gebäude wurde abgerissen und an dessen Stelle ein neues Haus errichtet. Auf diese Weise ist das
Haus Schwarzer Schwan (Černá labuť) entstanden, so wie wir es heute kennen.
Dům Černá labuť 1998
stavba/Baustelle

Art&Event Gallery 2015
rekonstrukce/Rekonstruktion

Tanky v roce 1968
v ulici Na Poříčí
Panzer in der Straße
Na Porici im Jahre 1968
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DAS HAUS SCHWARZER SCHWAN
20 JAHRE
Labuť moderní
Název Černá labuť odkazuje k sousední budově
– obchodnímu domu Bílá labuť. V posledním,
8. patře funguje od roku 1998 umělecký prostor galerie, který po dobu čtrnácti let přinášel radost příznivcům kvalitních divadelních
představení a dodnes funguje na křídlech černé labutě jako Art&Eventy Gallery. V budově
do roku 2013 sídlila i největší prodejna učebnic svého druhu v České republice. V dnešní
době je Dům Černá labuť znám jako centrum
jídla, zdravého životního stylu, pohybu a kultury. Člověku tak vyvstane v hlavě myšlenka, že
snad může jít o genius loci, který dům na adrese Na Poříčí 25 vždy pojí s obchodním a společenským životem a s kulinářským a uměleckým děním. Lidé, doba a podoba ulice i celé
budovy se mění, duch domu však nadále zůstává zachován.

Der Schwan aus moderner Sicht
Der Name Schwarzer Schwan (Černá labuť) verweist auf das Nachbargebäude - das Einkaufszentrum
Weißer Schwan (Bílá labuť). In der obersten 8. Etage des Gebäudes wurde 1998 eine Galerie eröﬀnet,
wo hochwertige Theaterauﬀührungen und verschiedene kulturelle Veranstaltungen für die Besucher
organisiert wurden und bis heute als Art&Event Gallery Černá labuť geführt wird. Bis 2013 hat sich
im Gebäude auch der größte Schulbuchladen seiner Art in der Tschechischen Republik befunden.
Heute ist das Gebäude als Zentrum für gutes Essen, eine gesunde Lebensweise sowie für Bewegung
und Kultur bekannt. So kann man denken, dass es sich hier um Genius loci handelt, da man das
Haus unter der Adresse Na Poříčí 25 immer mit dem Geschäfts- und gesellschaftlichen Leben sowie
mit dem kulinarischen und künstlerischen Geschehen verbindet. Die Menschen, die Zeit und auch
das äußere Erscheinungsbild der Straße und des gesamten Gebäudes verändern sich, der Geist des
Hauses bleibt jedoch immer erhalten.
Art&Event Gallery

Baletni studio Adéla Pollertová
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Betonové propojení
text: Barbora Vojtová

Beton zažívá v poslední době velký úspěch, zejména v oblasti designu a architektury.
Nemůže být tedy žádným překvapením, že se spojily firmy Gravelli a Godelmann,
u kterých zkrátka hraje beton hlavní roli.

F

irma Gravelli funguje od
roku 2012 a již od začátku si za hlavní směr zvolila
designování a výrobu netradičních produktů, ve kterých
je beton klíčovou surovinou.
Základ portfolia tvoří například originální jídelní a konferenční stoly, umyvadla,
osvětlení a bytové doplňky.
Patří do něj ale i opravdové speciality v podobě betonových reproduktorů či
bohaté kolekce dámských
i pánských šperků, u kterých
je zkombinovaná speciální
směs betonu spolu s chirurgickou ocelí, zlatem, stříbrem a dalšími ušlechtilými
materiály.
Firma Godelmann se stejně
jako Gravelli specializuje na
výrobu betonových produktů a patří mezi německou
špičku v oboru. Rozdíl je ale
v tom, že Godelmann se těší
více než osmdesátileté tradici a zaměřuje se na trochu
klasičtější výrobky z beto-

nu – především venkovní
dlažbu.
Výrobky firmy Godelmann,
stejně jako ty od Gravelli,
docení především architekti
a příznivci čistého designu
a architektury, kteří mají
rádi beton jako materiál.
Díky těmto společným rysům se firmy rozhodly spojit síly a připravit společnou
prezentaci v prostorách
nového showroomu Godelmann, který byl slavnostně otevřen na konci srpna
v 1. patře BIKINI Haus Berlin.
Jeho součástí je i prodejna,
ve které je možné pořídit
například některý z originálních betonových šperků
Gravelli.
www.gravelli.com/cs

BIKINI Haus Berlin
Budapester Str. 38–50
10787 Berlín
jewellery.gravelli.com

„Betonehe“ Zusammenschluss
zweier Firmen

B

eton wird in der letzten
Zeit immer populärer. Vor
allem im Bereich Design und
Architektur. Somit überrascht
es überhaupt nicht, dass sich
die Firmen Gravelli und Godelmann zusammengeschlossen haben, bei denen der Beton - kurz gesagt - im Fokus

steht. In diesem Zusammenhang haben sie in den Räumen des neuen Showrooms
von Godelmann gemeinsam
eine Präsentation vorbereitet,
welche Ende August in der 1.
Etage des BIKINI-Haus Berlin
feierlich eröﬀnet wurde.

BERLÍN
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Danuše Siering

Text zu dem Artikel Generation Y in der deutschen Sprache finden Sie auf der website:
www.novinyanovinky.cz/de/clanky/y
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NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ DÁRKY
Veronika má na sobě outfit GANT

KOMERČNÍ PREZENTACE

Die schönsten Geschenke
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Po čem ženy touží
Wonach sich die Frauen sehnen
Dárky, které rozhodně nezklamou.
Geschenke, die sicher nicht enttäuschen

Dámská čepice GUESS
1090 Kč

ŠÁLA GANT,
info o ceně v obchodě

Krátké kozačky GUESS 4690 Kč
Náramek GUESS 990 Kč

Náušnice KARL LAGERFELD,
info o ceně v obchodě

Zlatý náramek ALOVE,
info o ceně v obchodě

Kožená mini kabelka s motivem
kočičky Choupette – KARL
LAGERFELD 9399 Kč

Kožené rukavice
GUESS 2250 Kč

Zlatý náramek
ALOVE, info o ceně
v obchodě

Mužská záležitost
Männersache
Vše, co rozhodně v žádném pánském
šatníku nesmí chybět.
Alles, was in der Herrengarderobe nicht
fehlen darf
Zimní modrobílá čepice
GANT s vánočním
motivem 999 Kč

Motýlek GANT
s puntíky, info o ceně
v obchodě

PŘEDVÁNOČNÍ MYSLBEK
Nebaví vás obrovská nákupní centra na okrajích
měst? Pak pro vás máme řešení, které šetří čas
a vaše kroky. Obchodní dům Myslbek je příjemná
nákupní zóna, která nabízí široký výběr světových
módních značek, kvalitní obuvi a doplňků. Patří
mezi ně například Guess, GANT, Karl Lagerfeld,
T.M.Lewin, H&M, Pepe Jeans, Calvin Klein Underwear či butik s dětskou módou Petit Bateau. Průběžně můžete doplňovat energii třeba ve Vapianu,
Salaterii UGO, Umami Sushi či Pizze Coloseum.
Abychom vám ulehčili rozhodování, přinášíme vánoční tipy, které pro vás vybrala stylistka Veronika
Kracíková. Galerie je otevřena každý den od 8 do
22 hodin a celý prosinec můžete zdarma využít vánoční balicí službu.

Modrá košile GANT,
info o ceně v obchodě

ZELENÁ ŠÁLA
GANT, info
o ceně
v obchodě

Pánské hnědé vlněné
rukavice T.M.Lewin
se vzorem kostky
2490 Kč

Hnědý kožený pásek
GANT, info o ceně v obchodě

Peněženka
VAGABOND,
info o ceně
v obchodě

Čtvercové košilové
manžety T.M.Lewin
990 Kč
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Hnědé hodinky GANT
Asheville s koženým
páskem 5599 Kč
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VORWEIHNACHTLICHES KAUFHAUS
MYSLBEK
Wenn Sie keine Lust auf riesige am Stadtrand gelegegee-ne Einkaufszentren haben, dann gibt es für Sie eine
nee
Lösung, die nicht nur Zeit und Aufwand spart. In angenehmer Atmosphäre des Kaufhauses Myslbek finden
Sie eine breite Auswahl an internationalen Modemarken, hochwertigen Schuhen und Accessories. Sie finden hier exklusive Kollektionen populärer Namen wie
Guess, GANT, Karl Lagerfeld, T.M.Lewin, H&M, Pepe
Jeans, Calvin Klein Underwear oder die Kinder-Modeboutique Petit Bateau. Energie auftanken können Sie
z.B. in VAPIANO, SALATERIA UGO, UMAMI Sushi oder
Pizza Coloseum. Um Ihnen die Entscheidung leichter zu
machen, hat die Stylistin Veronika Kracíková für Sie ein
paar Weihnachtstipps ausgesucht. Die Einkaufsgalerie
hat täglich von 8 bis 22 Uhr geöﬀnet und den ganzen
Dezember über können Sie außerdem den kostenlosen
weihnachtlichen Geschenkeinpackservice nutzen.

Červené šaty
pro holčičky
NEXT KIDS 695,-

Modrý svetřík
NEXT KIDS s kostkovaným
límečkem 545 Kč

Květinové šaty
s vestičkou PETIT
BATEAU, info
o ceně
v obchodě
Hnědé botičky
NEXT KIDS 725 Kč

Červený svetřík
NEXT KIDS
s vánočními motivy
475 Kč

Pro malé rošťáky
Für kleine Lausbuben
Zimní výbava pro ty nejmenší
Winterausstattung für die Kleinsten

Džínová košile GANT
s kontrastním
kostkovaným límečkem
a rukávy 1999 Kč,
s červeným svetříkem
GANT 1699 Kč

KOMERČNÍ PREZENTACE

40 FOOD
HRDINA NAŠÍ DOBY

PRAHA

eat! berlin
text: Danuše Siering

Od 21. února se Berlín promění na deset dnů v jednu velkou kuchyň. Přes
šedesát šéfkuchařů připraví na více než 70 akcích ty největší gurmánské
delikatesy v rámci festivalu eat! berlin, který magazín Traveller’s World označil
za jeden z deseti nejdůležitějších gurmánských festivalů na světě. Položili jsme
otázky člověku nejpovolanějšímu, zakladateli Bernhardu Moserovi.

J

ak vznikl nápad uspořádat festival eat! berlin?
V době, kdy se tato myšlenka objevila, byl Berlín
místem, které se extrémně
rychle kulinářsky rozvíjelo,
přičemž doma i světě bylo
známé pouze jako město
klobás s kari, takzvaných
currywurstů. I přes vysoký
počet restaurací oceněných
i několika hvězdami a i přes
již zmíněný bouřlivý rozvoj
tuhle změnu lidé v zahraničí nezaregistrovali. U zrodu
festivalu tak stála myšlenka
představit Berlín jako město
labužníků a skvělých kulinářských požitků.

Co bylo na začátku nejtěžší a z čeho dnes máte největší radost?
Berlín je obrovský trh. Nejobtížnější byla komunikace.
Vysvětlit lidem, o co nám
jde, a proniknout do médií.
To se na začátku negativně
projevilo na prodeji vstupenek, kdy jsme málem
zkrachovali. Dnes mě proto
těší, že v roce 2017 i 2018
jsme prodali všechny vstupenky a žádné místo na
festivalu eat!berlin tak nezůstalo prázdné. Vedle toho
se o nás píše v médiích po
celém světě a tím pádem
i o Berlíně jako místě se

špičkovou gastronomií.
Jaké akce byste na festivalu 2019 doporučil?
Oblíbená otázka, které se
zřejmě nevyhne žádný pořadatel festivalu. Bohužel
na ni nemohu odpovědět.
Nejhorší pro pořadatele festivalu eat! berlin je, že nemá
čas, aby se zúčastnil večerního programu. Zkrátka není
možné, abych během festivalu měl čas na návštěvu akce,
které bych se chtěl zúčastnit.
Chápete moje dilema?
Najde člověk na festivalu
i šéfkuchaře z Česka?

Internacionalizace je velkým
tématem našeho festivalu.
Čeští šéfkuchaři jsou u nás
srdečně vítáni!
Co vám leží na srdci ohledně budoucnosti festivalu?
Pokud se budeme postupně
rozvíjet stejně jako v minulosti, pak nebudou žádná
přání. Co bych si přál, je to,
abychom návštěvníkům festivalu připravili krásné a nezapomenutelné večery. Myslím, že dnes se takovýmto
událostem říká „once in a lifetime event“.
www.eat-berlin.de
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eat! berlin
Am 21. 2. 2019 verwandelt sich Berlin für die darauﬀolgenden 10 Tage in eine große
Küche voller Genuss. Über 60 ChefköchInnen kreieren die erlauchtesten Delikatessen
während der über 70 Veranstaltungen des Feinschmeckerfestivals eat! berlin,
welches laut Luxus- und Reisemagazin Traveller’s World zu einem der zehn besten
Gourmet-Festivals der Welt zählt. Wir sprachen mit dem Gründer des Festivals,
Bernhard Moser.

W

ie entstand die Idee
das eat!berlin Festival
zu organisieren.
Das
entstand
seinerzeit
aus dem Bewusstsein heraus, dass Berlin ein sich
kulinarisch extrem schnell
entwickelnder Ort ist, der
aber national und international nur als Currywurststadt wahrgenommen wird.
Trotz der hohen Zahl an
Sternerestaurants und dieser extremen, spannenden
Entwicklung, kam das international nicht in die Köpfe
der Menschen. Deshalb ging
es damals darum, Berlin als
Feinschmeckerstadt und als
Ort des hohen Genusses zu
präsentieren.

2. Was war am Anfang das
Schwierigste und was freut
Sie heute am meistens.
Berlin ist ein riesiger Markt.
Am Schwierigsten war die
Kommunikation. Den Menschen klar zu machen, dass
es uns gibt und in den Medien stattzufinden. Demenstsprechend schlecht waren
die Ticketverkaufszahlen am
Anfang, das kostete uns fast
die Existenz. Dementsprechend freut es mich, dass wir
2017 und 2018 ALLE Tickets
die wir hatten verkauft haben und so kein Platz auf der
eat! berlin leer blieb. Zudem
berichten heute die Medien
weltweit über uns und somit
auch über Berlin als Ort, in

dem
Spitzengastronomie
stattfindet.
3. Welche Veranstaltung
würden Sie bei dem Festival
2019 besonders empfehlen?
Eine beliebte Frage, die vermutlich an alle Festivalveranstalter der Welt geht. Man
kann sie aber nicht beantworten. Das Schlimmste daran die eat! berlin zu leiten
ist, dass man nicht die Zeit
hat, an den Abenden teilzunehmen. Nun ist es aber so,
dass ein Abend, an dem ich
nicht gerne selber teilnehmen
würde, niemals Platz in unserem Festivalprogramm finden
könnte. Verstehen Sie das
Dilemma?

4. Finden wir irgendwann
auch tschechische Küchenchefs beim Festival?
Internationalisierung ist das
große Thema der eat! berlin.
Tschechische Chefs sind uns
herzlich willkommen!
5. Für die Zukunft des Festivals - was liegt Ihnen am
Herzen?
Wenn wir die Entwicklung der
Vergangenheit auch nur ansatzweise fortsetzen können,
dann gibt es keine Wünsche.
Mir liegt sehr am Herzen, dass
wir den Menschen schöne,
unvergessliche Abende gestalten. Once-in-a-lifetime-Events
nennt man das heute wohl.
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Berlín nikdy nespí
Berlin schläft nie
text: Tim Kerinnis

Tresor

N

oční život v Berlíně je
pověstný. Do Berlína
se sjíždějí lidé z celého světa, aby okusili tuto jedinečnou party a aby se aspoň
na jednu noc stali součástí
tohoto mýtu, který jako
každý mýtus vypadá při
pohledu z dálky ještě větší.
House, techno a samozřejmě noční kluby Berghain,
Watergate, Tresor, jakož
i bezpočet dalších klubů
jako Griessmühle ve čtvrti
Neukölln nebo hned vedle
klub About Blank za novým
nádražím Ostkreuz jsou pro
Berlín tím, čím je Koloseum
a Forum Romanum pro
Řím, Eiﬀelova věž a Vítězný
oblouk pro Paříž nebo Karlův most a Hradčany pro
Prahu. Jsou zkrátka turistickými magnety, které vytvářejí fronty a davy lidí a které
se již dávno staly součástí
velice specifického obrazu
města.
Klub Watergate v Berlíně je
jedním ze stěžejních míst
klubové scény. Tento klub již
více než patnáct let láká své
návštěvníky a najdete ho
v blízkosti zastávky metra
Schlesisches Tor v městské

čtvrti Kreuzberg. Každý víkend se v klubu scházejí
lidé z celého světa, aby se
zde tancem bavili až do
ranních hodin. Strhující atmosféra a perfektní systém
rezervací činí z Watergate
jeden z nejdůležitějších klubů v Berlíně.
Klub Tresor funguje již
od počátku 90. let minulého století. Začínal ve
starém tunelu metra ve
čtvrti Mitte a dnes sídlí v areálu staré berlínské
teplárny Kraftwerk Berlin.
Pulzující techno a tmavé
prostory, ve kterých ztratíte
pojem o čase, ženou tančící
dav celý večer kupředu. Nainstalovaný zvukový systém
patří k nejlepším na světě,
a tak byste si rozhodně tento jedinečný zážitek neměli
nechat ujít.
Watergate

D

as Berliner Nachtleben ist
legendär. Aus der ganzen
Welt kommen die Menschen,
um diese Party mitzuerleben,
um mitzufeiern, um einmal in
diesen Mythos einzutauchen,
der wie jeder Mythos aus der
Ferne betrachtet noch größer wirkt. House und Techno,
natürlich das Berghain, das
Watergate, der Tresor, aber
auch die unzähligen anderen
Clubs von der Griessmühle
in Neukölln und eben das
About: blank hinter dem neuen Bahnhof Ostkreuz sind für
Berlin, was das Kolosseum
und das Forum Romanum für
Rom, was Eiﬀelturm und Arc
de Triomphe für Paris und
was Ballermann und Schinkenstraße für Mallorca sind:
Touristenmagnete, die lange
Schlangen und großen Rummel produzieren und längst
Teil des ganz speziellen Bil-

des der Stadt geworden sind,
einerseits.
Das Watergate in Berlin ist
zu einem der Dreh und Angelpunkte der Clubszene geworden. Seit nun mehr als
15 Jahren schmückt es den
Bereich um das Schlesische
Tor in Kreuzberg. Menschen
aus aller Welt pilgern jedes
Wochenende zu der besonderen Location um sich bis
in die frühen Morgenstunden
tanzend zu amüsieren. Die
süchtig machende Atmosphäre und das unheimlich gute
Booking macht das Watergate zu einem der wichtigsten
Clubs in Berlin.
Seit den frühen 90er Jahren
besteht die Institution Tresor
Berlin. Am anfang noch in einem alten U Bahnschacht in
Berlin Mitte ist der Tresor nun
im Kraftwerk Berlin aufzufinden. Pulsierender Techno und
dunkle räume, die einen die
Zeit vergessen lässt, treiben
die Crowd den ganzen Abend
nach vorne. Das verbaute
Soundsystem gehört zu den
besten Weltweit und man sollt
sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen.

Prodej / Verkauf

+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz,

ID 122349

Cena / Preis — na vyžádání / auf Anfrage

info@lexxusnorton.cz

V Sadech, Praha 6 - Bubeneč

PENB / Energieklasse — B

V Sadech

Prostorný byt 4+1 ve velmi žádané lokalitě
Praha 6 – Bubeneč. Exkluzivní bydlení
v domě po kompletní rekonstrukci,
v místě s plnou občanskou vybaveností.
Podkrovní byt se nachází v kompletně

Designed by: Braňo Krümmer, Karin Zadrick

zrekonstruovaném objektu, rekonstrukce dle

INZERCE

návrhu Ing. arch. Evy Jiřičné AI Design. Byt

Geräumige Wohnung 4+1 in der sehr gefragten Lokalität Prag 6 – Bubeneč. Exklusives

o velkorysé výměře 232 m 2 má lodžii, dva

Wohnen in einem Haus nach der kompletten Rekonstruktion, an einem Ort mit voller

balkóny, vstupní halu, tři ložnice, obývací

Folgeausstattung. Die Dachwohnung befindet sich in einem komplett rekonstruierten

pokoj s krbem, velkou kuchyni s jídelnou

Objekt, Rekonstruktion nach einem Entwurf von Ing. arch. Eva Jiřičná, AI Design. Die

a barovým pultem, tři koupelny, samostatné

Wohnung mit einem großzügigen Flächenmass von 232 m2 hat eine Loggia, zwei Balkone,

WC, tři šatny a technickou místnost.

eine Eingangshalle, drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Kamin, eine große Küche

Výborná dopravní dostupnost, deset minut

mit Essraum und Barpult, drei Badezimmer, selbständige WC, drei Garderoben und

chůze na stanici metra trasy A Hradčanská,

einen technischen Raum. Ausgezeichnete Verkehrsanbindung, zehn Minuten zu Fuß zur

pár minut autem na městský okruh.

U-Bahnstation der Trasse A Hradčanská, ein paar Minuten mit dem Auto zum Stadtring.
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NÁVRAT KOPŘIVNICKÉ LEGENDY
text: Martin Beck

Legenda mezi tradičními českými značkami je nejen nejstarší českou automobilkou,
ale také druhou nejstarší automobilkou na světě.

P

rvní český osobní automobil se spalovacím
motorem o výkonu pěti
koňských sil vyrobili v Kopřivnici již v roce 1897. Tento
motorový vůz nesoucí hrdý
název Präsident dokázal po
vlastní ose překonat vzdálenost dlouhou 324 kilometrů
na cestě z Kopřivnice do Vídně za pouhé dva dny. V roce
1898 vyjel z bran automobilky také první český nákladní
automobil.
Logo Tatra se na kapotách
kopřivnických vozů objevilo
poprvé ve 20. letech minulého století po založení samostatného Československa.
V tomto nadšeném období
První republiky se Tatra vyšvihla na samou špičku automobilového vývoje a udá-

vala směr celému světu. Za
celou řadou geniálních nápadů a novátorských řešení
stál tehdejší technický ředitel automobilky, vynikající
konstruktér Hans Ledwinka. Je všeobecně známo, že
Ledwinka konzultoval své
nápady s dalším automobilovým géniem té doby Ferdinandem Porschem.
Hvězdou první velikosti se
v roce 1937 stala Tatra 87.
Ta dokázala s poloviční spotřebou oproti konkurenci
vyvinout maximální rychlost
až 160 km/h, čímž se řadila mezi nejrychlejší sériově
vyráběné vozy své doby.
Zamilovali se do ní kromě
cestovatelů Hanzelky se Zikmundem také například nositel Nobelovy ceny za litera-

turu John Steinbeck, britský
architekt Norman Foster,
egyptský král Faruk I, arcibiskup Josef Beran, či jeden
z pěti nejlepších tankových
velitelů historie, polní maršál Erwin Rommel.

voje složeného z různých
značek vozů dokázala překonat extrémní klimatické
podmínky Sibiře a přivezla
vyhladovělým obyvatelům
města potraviny, čímž je zachránila před jistou smrtí.

V poválečné éře zažívaly
svoji hvězdnou kariéru Tatraplan a „šestsettrojka“, na
jejichž podobě se výrazně
podílel nestor českého průmyslového designu František Kardaus. Kormidlo dějin
otočené neúprosně o sto
osmdesát stupňů směrem
na východ, donutilo Tatru
přeorientovat poválečný výrobní program na těžké nákladní vozy. V dálném Magadanu dokonce postavili
Tatře 111 pomník v životní
velikosti. Jako jediná z kon-

Po nepovedené privatizaci
v polistopadové éře sice Tatra také balancovala na hraně mezi životem a smrtí, ale
zdá se, že poslední vlastník
vlil kopřivnickým znovu krev
do žil. Novou modelovou
řadu těžkých nákladních vozidel pojmenovali symbolicky Phoenix a po pěti letech
náročné práce to opravdu
vypadá, že nesmrtelná Tatra znovu povstala z popela
a hrdě zvedá hlavu, aby si
vydobyla zpět své ztracené
pozice.

ČERNÁ LABUŤ

NÁZEV 45

RÜCKKEHR ZUR LEGENDE VON KOPŘIVNICE

B

ei der Legende unter den
traditionellen
tschechischen Automarken handelt es
sich nicht nur um die älteste
tschechische Automobilfirma,
sondern auch um die weltweit
älteste Automobilfirma.
Bereits 1897 wurde in
Kopřivnice das erste Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor mit einer Leistung von
fünf Pferdestärken gebaut.
Dieses Kraftfahrzeug mit
dem stolzen Namen Präsident konnte auf der Fahrt von
nach Wien nach Kopřivnice
in nur zwei Tagen
eine

Entfernung von 324 Kilometern bewältigen. Im Jahr 1898
hat auch der erste tschechische Lastkraftwagen die Automobilfirma verlassen.
Die Motorhauben der Fahrzeuge aus Kopřivnice trugen
erst in den 20er-Jahren des
vergangenen
Jahrhunderts
- nach der Gründung der
unabhängigen tschechoslowakischen Republik - das
Tatra-Logo. In dieser euphorischen Zeit der Ersten Republik
war Tatra unter den Automobilbauern weltweit führend
und hat die Richtung vorgegeben. Viele geniale Ideen
und innovative Lösungen sind
dem damaligen technischen
Leiter der Automobilfirma
und ausgezeichneten Konstrukteur - Hans Ledwinka - zu
verdanken. Es ist allgemein
bekannt, dass Ledwinka
seine Ideen mit dem weiteren Automobilgenie
jener Zeit - mit Ferdinand Porsche - besprochen hat.
Zum absoluten Star wurde
1937 der Tatra 87. Im Vergleich mit der Konkurrenz

erreichte dieser bei nur halbem Verbrauch eine Geschwindigkeit von bis zu
160 km/h, womit er zu den
schnellsten Fahrzeugen seiner
Zeit gehört hat. Große Fans
und Liebhaber von diesem
Wagen waren neben dem
tschechischen
AbenteurerDuo Hanzelka und Zikmund
zum Beispiel auch der Literatur-Nobelpreisträger John
Steinbeck, der britische Architekt Norman Foster, der ägyptische König Faruk I., der Erzbischof Josef Beran oder einer
der fünf besten Panzerkommandanten - der Generalfeldmarschall Erwin Rommel.
In der Nachkriegszeit erfreuten sich der Tatraplan und
der Tatra 603 (šestsettrojka)
großer Beliebtheit, deren Design und Form wesentlich
vom Nestor für tschechisches
Industriedesign - František
Kardaus - geprägt wurde.
Aufgrund der unerbittlich
komplett nach Osten ausgerichteten weiteren geschichtlichen Entwicklung musste
Tatra sein Nachkriegsproduktionsprogramm auf Schwerlastkraftwagen umstellen. Im

entfernten Magadan haben
sie für den Tatra 111 sogar
ein Denkmal in Lebensgröße
errichtet. Als einziges Fahrzeug unter den unterschiedlichen Schwerlastkraftwagenmarken hat er den extremen
Wetterbedingungen in Sibirien
standgehalten und die dortigen, sehr hungrigen Bewohner mit Lebensmitteln versorgt, wodurch er sie vor dem
sicheren Tod bewahrt hat.
Nach der misslungenen Privatisierung in der Nachwendezeit war auch bei Tatra
eine Gratwanderung zwischen Schließung und Weitermachen zu verzeichnen.
Es scheint jedoch, dass der
letzte Inhaber der Automobilfirma in Kopřivnice wieder
zum Aufschwung verhilft. Die
neue SchwerlastkraftwagenModellreihe hat den symbolischen Namen Phoenix erhalten und nach vielen Jahren
anstrengender Arbeit sieht es
tatsächlich so aus, dass der
unsterbliche Tatra wieder
aus der Asche aufsteigt und
stolz sein Haupt erhebt, um
sich seine verlorene Position
zurückzuerobern.
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AUTOMOBIL PORSCHE A ŠKODA
text: Danuše Siering

Slovo automobil vzniklo v 19. století spojením latinských slov autos a mobilis – sám
se pohybující. K pionýrům automobilového průmyslu patří stejným dílem Václav
Laurin a Ferdinand Porsche; jen každý pracoval v jiných podmínkách.

V

áclav Laurin se narodil
roku 1865 v Kameni.
V Mladé Boleslavi se vyučil
zámečníkem.

Ferdinand Porsche se narodil o dvacet kilometrů
dál – roku 1875 ve Vratislavicích. V Mladé Boleslavi vystudoval průmyslovku. Oba
ve svých osmnácti letech
z města odcházejí.

Ferdinand Porsche jde pracovat do Vídně a již v roce
1900 vystavuje za Rakousko-Uhersko na světové výstavě v Paříži svůj ojedinělý
elektromobil Semper Vivus.
Ve stejném roce představuje i historicky první hybridní
auto. Jeho dalším zaměstnavatelem je firma Daimler.
Poté co se s vedením kvůli
financím nepohodl, z firmy

odchází a roku 1930 zakládá
vlastní firmu Dr. Ing. Porsche
Gmbh. Roku 1934 získává
zakázku od Říšského automobilového sportu zkonstruovat „auto pro masy“.
Tak vzniká Volkswagen VW,
později zvaný Käfer (Brouk).
Václav Laurin odchází do
Drážďan, kde s německým
partnerem otevírá dílnu na

výrobu kol. Poté, co se pohádali, vrací se zpět do Mladé Boleslavi a s Václavem
Klementem zakládají firmu
Laurin a Klement L&K. Nejdříve na výrobu kol a v roce
1899 představují veřejnosti první český motocykl.
V roce 1905 začíná výroba
automobilů za bezkonkurenční cenu 3600 korun
a společnost se brzy stává

největším výrobcem aut
v Rakousku-Uhersku. Během
1. světové války zavedli ve
firmě L&K výrobu munice
a zbraní pro armádu. Poté,
co areál zachvátil zničující požár, dostává se L&K do existenčních problémů a v roce
1925 prodává firmu koncernu Škoda.
Během 2. světové války
i Ferdinand Porsche zavádí
výrobu munice a zbraní pro
armádu. Dostává se však
do finančních problémů.
Jeho pověsti po válce nepřispívá ani úzká spolupráce
a přátelství s Hitlerem, ani
dlouhotrvající soudní spory
ohledně úspěšného auta VW
Käfer. Při konstrukci totiž vycházel Ferdinand Porsche
z návrhu Hanse Ledwinky,
šéfkonstruktéra kopřivnické
Tatry. Soudní spory o práva
se vedly dlouho. Skončily až
v roce 1960, kdy Porsche vyplatilo Tatře tři miliony marek odškodnění.

Die AUTOMOBILE PORSCHE und ŠKODA

D

as Wort Automobil ist im
19. Jahrhundert durch
die Verbindung der lateinischen Begriﬀe Autos und
Mobilis entstanden - selbstbeweglich. Zu den Pionieren
der Automobilindustrie gehören Václav Laurin und Ferdinand Porsche gleichermaßen
- jeder hat nur unter anderen
Bedingungen gearbeitet.

Dnes obě automobilky Porsche i Škoda patří do německého koncernu Volkswagen VW.

Václav Laurin wurde 1865
in Kamen geboren. In Mladá Boleslav hat er Schlosser
gelernt.

P. S. Po 2. světové válce
z VW zbyly jen trosky a firma se dostala pod kontrolu
okupační mocnosti Anglie.
V březnu 1948 přijel na návštěvu Henry Ford II. a Britové mu nabídli jako dar
bezplatný vstup do firmy
VW. Henry Ford si nebyl jistý, a tak se zeptal na názor
svého předsedy představenstva. Ten odpověděl legendární větou: „Pane Ford,
to, co nám zde nabízejí,
nemá hodnotu ani halíře.“
(Mr. Ford, I don’t think what
we’re being oﬀered here is
worth a damm.) Dnes patří
VW k největším koncernům
na světě.

Ferdinand Porsche wurde
1875 nur 20 km entfernt von
Kamen geboren - in Vratislavice (Maﬀersdorf). In Mladá
Boleslav hat er an einer Berufsfachschule gelernt. Beide
haben die Stadt mit 18 Jahren
verlassen.
Ferdinand Porsche geht zum
Arbeiten nach Wien und bereits im Jahr 1900 präsentiert
er für Österreich-Ungarn sein
einzigartiges
Elektromobil
Semper Vivus auf der Weltausstellung in Paris. Im selben Jahr präsentiert er auch
das historisch erste Hybridauto. Sein nächster Arbeitgeber ist die Firma Daimler.

Nachdem er sich mit der Unternehmensleitung wegen der
Finanzen überworfen hatte,
verlässt er das Unternehmen
und gründet 1930 seine eigene Firma - die Dr. Ing. Porsche
GmbH. Im Jahr 1934 erhält er
vom Reichsautomobilbereich
den Auftrag, ein „Auto für
die Massen“ zu konstruieren.
Dies war die Geburtsstunde
für den Volkswagen VW, der
später Käfer genannt wurde.
Václav Laurin geht nach Dresden, wo er mit einem deutschen Partner eine Werkstatt
zur Reifenherstellung eröﬀnet. Nachdem sich die beiden
Partner wegen Streitigkeiten
getrennt hatten, kehrt er zurück nach Mladá Boleslav
und gründet mit Václav Klement die Firma Klement und
Laurin K&L. Zuerst zur Reifenherstellung und im Jahr 1899
präsentieren sie der Öﬀentlichkeit das erste tschechische
Motorrad. Im Jahr 1905 beginnen sie mit dem Automobilbau zum konkurrenzlosen
Preis von 3.600,- Kronen und
das Unternehmen entwickelt
sich bald zum größten Autobauer in Österreich-Ungarn.
Während des Ersten Weltkriegs wurden in der Firma

K&L Waﬀen und Munition für
das Heer produziert. Nachdem das Gelände von einem
vernichtenden Brand erfasst
wurde, gerät die Firma K&L in
existenzielle Schwierigkeiten
und 1925 wird die Firma an
den Škoda-Konzern verkauft.
Während des Zweiten Weltkriegs werden auch bei Ferdinand Porsche Waﬀen und
Munition für die Wehrmacht
produziert. Er gerät jedoch in
finanzielle Probleme. Seinem
Ruf nach dem Krieg ist weder
die enge Zusammenarbeit
und Freundschaft mit Hitler
noch die lang andauernden
Rechtsstreite bezüglich des
erfolgreichen Autos VW Käfer
förderlich. Bei der Konstruktion geht Ferdinand Porsche
nämlich vom Entwurf von
Hans Ledwinka, dem Chefkonstrukteur des Tatras aus
Kopřivnice aus. Lange Zeit
wurden Rechtsstreite geführt.
Sie fanden erst 1960 ein
Ende, wo Porsche drei Millionen Mark Entschädigung an
Tatra zahlen musste.
Heute gehören beide Automobilfirmen, Porsche sowie
auch Škoda, zum deutschen
Volkswagen-Konzern VW.
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LOĎ BLACK SWAN
BOOT BLACK SWAN

MÍLA FÜRSTOVÁ,
GRAFIKA ČERNÁ LABUŤ
GRAFIK SCHWARZER SCHWAN

Kdybych hledala jen bílou labuť, byl bys to ty....
Ale nehledám...!
Würde ich nur den weißen Schwan suchen, dann wärst Du es....
Tu ich aber nicht....!

TEREZA KOVANDOVÁ,
ČERNÁ LABUŤ
SCHWARZER SCHWAN
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PRIMABALERINA
ADÉLA POLLERTOVÁ
BALET – LABUTÍ JEZERO,
NÁRODNÍ DIVADLO PRAHA
BALLETT – SCHWANENSEE,
NATIONALTHEATER PRAG

VLADIMÍRA KLUMPAROVÁ,
ČERNÁ LABUŤ, SKLENĚNÁ PLASTIKA, 62x89x16 cm
SCHWARZER SCHWAN, GLASPLASTIK

PROF. TALEB – ČERNÁ LABUŤ, KNIHA O SÍLE
NANEJVÝŠ NEPRAVDĚPODOBNÝCH UDÁLOSTÍ
PROF. TALEB – SCHWARZER SCHWAN, DAS BUCH
ÜBER DIE MACHT HÖCHST UNWAHRSCHEINLICHE
EREIGNISSE

PARFÉM BLACK SWAN,
BIRKHOLZ PARFUME
MANUFACTURE, BERLIN

SWAROVSKI – LABUTÍ NÁHRDELNÍK A NÁRAMEK
SWAROVSKI – ICONIC SWAN ARMBAND UND HALSKETTE
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Motivací k úspěchu
text: Barbora Vojtová

Tomáš Adam začínal jako podomní prodejce s velmi nízkým sebevědomím. Postupně
se vypracoval na šéfa prodejních týmů v O2, kde vedl dvousetpadesátičlenný tým
mladé generace. Dnes pomáhá firmám rozumět mladým lidem.
video nebo audio, kde vnímáte audiovizuální vjem
v podobě užitečných informací na vámi řešené téma.
Mozek analyzuje, hodnotí,
ale k tomu je zapojeno také
vaše podvědomí, které však
v tomto případě nenahrává
bulvár, ale možnosti řešení
posilující vnitřní motivaci.
Pak máte možnost se potkat s lidmi, kteří tím také
prochází naživo a navzájem
si pomoci. Nebo se potkáte se zajímavou osobností,
která vás inspiruje. Je to tak
pestře nakombinované, že
jsme si jistí funkčností, takže
poskytujeme 100% záruku
vrácení peněz.

P

roč si většina lidí neustále stěžuje na práci,
kterou dělají?
Protože obrovské množství
lidí je drženo v povrchní
úrovni vědomí a uměle vytvářených „jistot“.

Kde je hlavní problém?
Nechali jsme se spolknout
konzumním
systémem
a soutěživostí. Chováme se
podle toho, co chtějí ostatní. Bojujeme se strachem,
že „nejsem dost dobrý“.
To často vede lidi k tomu,
že se bojí dělat změny,
zkoušet nové věci a jsou
paralyzováni.

Co všechno nabízíte?
Nejprve jsme začali s komunikačními videomanuály
a komunikačními školeními.
Zjistil jsem, že je to zajímavé pro mladé lidi, kteří na
sobě chtějí pracovat a touží po samostatnosti. Začali
mě kontaktovat, a tak vlastně souběžně vznikl i celý

projekt Go Freedom. Díky
němu jsem získal detailní
knowhow, jak přemýšlejí
mladí, co je motivuje a jak
udržet jejich loajalitu. To je
oblast, kterou dnes hodně
firmy řeší, a tak jim pomáháme nastavit své fungování tak, aby firma byla atraktivní pro mladou generaci,
aby uměla prodávat mladé
generaci, uměla je nabrat
a podobně.
Jak Go Freedom funguje?
Představte si posilovnu. Ale
pro mozek. Použijme název NEUROPOSILOVNA pro
mladé. Tu navštěvujete každý den ve vybraném čase na
21 minut, po dobu dvanácti
měsíců. Posilování mozku
vypadá tak, že si pustíte

Jak může být člověk součástí Go Freedom?
Registrací na www.gofreedom.cz. Doporučuji ochutnávku v podobě naší Talkshow Go Freedom LIVE,
kterou každý měsíc pořádáme v pražském Etnosvětě. Na talkshow si zvu VIP
hosty ze světa umění a byznysu, ukazuji lidem mladé
talenty a propojuji lidi s vizí
vytvoření bdělé a otevřené
společnosti.
Co byste si nejvíc přál?
Aby každý, kdo přečetl tento
článek, pochopil důležitost
a sílu programu Go Freedom a našel odvahu ho vyzkoušet sám nebo tam poslat své děti.
www.imotivation.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE

Proč jste založil iMotivation?
Sám
jsem
v obchodě
zpočátku měl velký strach

mluvit s lidmi a necítil jsem
se dost dobrý. Podařilo se
mi to překonat a uvědomil
jsem si, že pokud to dokážu já, pak to může dokázat
opravdu každý. Chtěl jsem
vytvořit funkční program
na posilování sebevědomí
a komunikační zručnost.
Ten dnes již funguje a zasahuje všechny úrovně zaměstnanecké struktury.
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Über Motivation zum Erfolg

T

omáš Adam hat als Handelsvertreter im Haustürgeschäft angefangen, und sein
Selbstbewusstsein war niedrig.
Im Laufe der Zeit hat er sich
bei O2 zum Chef der Verkäuferteams nach oben gearbeitet
und hat dort zweihundertfünfzig junge Leute geführt. Heute
hilft er Firmen dabei, junge
Leute zu verstehen.

Warum beschweren sich die
meisten Menschen über die
Arbeit, die sie machen?
Weil sehr viele Menschen
auf einer oberflächlichen
Bewusstseinsebene und in
künstlich geschaﬀenen Sicherheiten gehalten wird.
Worin besteht das Hauptproblem?
Wir haben uns vom System
des Konsums und des Wettbewerbs verschlingen lassen.
Wir richten unser Verhalten
danach, was andere wollen.
Wir kämpfen mit der Angst
davor, nicht „gut genug“
zu sein. Das führt oft dazu,
dass die Menschen Angst
haben, etwas zu verändern
oder neue Dinge auszuprobieren. Es paralysiert sie
gleichermaßen.
Warum haben Sie iMotivation gegründet?

Ich hatte selbst im Handel anfangs große Angst davor, mit
Menschen zu sprechen, und
hatte das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Es ist mir gelungen, das zu überwinden. Und
dabei bin ich mir bewusst geworden, wenn ich das kann,
dann können das andere
Menschen auch. Ich wollte ein
funktionstüchtiges Programm
zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der Kommunikationsfertigkeiten schaffen. Das funktioniert heute
und greift auf allen Ebenen
der Beschäftigtenstruktur.
Was alles bieten Sie an?
Zuerst haben wir mit Videohandbüchern für die
Kommunikation und Kommunikationsschulungen begonnen. Ich habe festgestellt,
dass das für junge Leute, die
an sich arbeiten wollen und
nach Selbständigkeit streben,
interessant ist. Sie begannen, mich zu kontaktieren,
und so ist eigentlich parallel
dazu das ganze Projekt Go
Freedom entstanden. Durch
dieses habe ich detailliertes
Knowhow dazu erworben, wie
junge Leute überlegen, was
sie motiviert und wie ihre Loyalität erhalten werden kann.
Das ist ein Thema, das heute
viele Firmen beschäftigt. Und

so unterstützen wir die Firmen dabei, was sie tun müssen, um für die junge Generation attraktiv zu sein, um ihre
Produkte an die junge Generation zu verkaufen, um die
junge Generation anzusprechen und für sich gewinnen.

interessante Persönlichkeit,
die Sie inspiriert. Das ist alles
so vielfältig miteinander kombiniert, dass wir uns sicher
sind, dass es funktioniert.
Und deshalb geben wir auch
eine hundertprozentige Geldzurück-Garantie.

Wie funktioniert Go Freedom?
Stellen Sie sich ein FitnessStudio vor! Aber eins fürs
Gehirn! Wir verwenden den
Begriﬀ NEURO-Fitness-Studio
für junge Leute. Und dieses
Fitness-Studio besuchen Sie
jeden Tag zu einer bestimmten Zeit für 21 Minuten, zwölf
Monate lang. Das Fitmachen
des Gehirns sieht so aus, dass
Sie eine Video- oder Audioproduktion sehen bzw. hören
und audiovisuelle Reize in
Form nützlicher Informationen für das Thema, das Sie
gerade beschäftigt, aufnehmen. Ihr Gehirn analysiert
und bewertet. Aber auch Ihr
Unterbewusstsein wird mit
eingeschaltet, und das generiert
Lösungsmöglichkeiten
zur Stärkung der inneren Motivation. Dann haben Sie die
Möglichkeit, mit Leuten zusammenzukommen, die das
Gleiche durchmachen wie Sie,
und können sich gegenseitig
helfen. Oder Sie treﬀen eine

Wie kann man sich Go Freedom anschließen?
Einfach auf www.gofreedom.
cz registrieren. Ich empfehle,
erstmal bei unserer Talkshow
Go Freedom LIVE, die wir jeden Monat im Prager Restaurant Etnosvět veranstalten,
zu schnuppern. Zur Talkshow
lade ich VIP-Gäste aus Kunst
und Business ein, stelle junge
Talente vor und vernetze Menschen, die die Vision haben,
eine aufmerksame und oﬀene
Gesellschaft aufzubauen.
Was würden Sie sich am
meisten wünschen?
Dass jeder, der diesen Artikel
liest, Wichtigkeit und Stärke
des Programms Go Freedom
versteht und den Mut findet,
es selbst auszuprobieren oder
seine Kinder hinzuschicken.
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Snový Miro
text: Barbora Vojtová

Z

ačátkem října spatřilo
světlo světa dvojalbum
Mira Žbirky Skúška (mých)
snov. Vyniká hned několika zajímavostmi. Slovenský
hudebník jej natočil v prestižním londýnském studiu
Abbey Road, a to jak ve slovenštině, tak v angličtině.
Další atraktivitou je, že na
CD najdete dlouho zamýšlený duet s populární zpěvačkou Katarínou Knechtovou,
ke kterému vznikl také videoklip. Do hlavních rolí byli

obsazeni samotní protagonisté. Ale pravděpodobně
největší lahůdkou se stala
spolupráce se světoznámou
výtvarnicí českého původu
Mílou Fürstovou. Umělkyně žijící ve Velké Británii se
proslavila zejména ilustrací
obalu alba Ghost Stories
skupiny Coldplay. Pro časopis ArtLover nedávno řekla:
„Chris Martin z Coldplay je
vrstevník, ale Meky je hvězda. Když jsem byla malá,
on už byl slavný a měl hity!“
Malířka a grafička na obalu
alba zobrazila Mekyho double siluetu. Tu vyplnila motivy, které s albem a hudebníkem – ať už symbolicky, či
přímo – souvisejí. Náměty
chodila Míla čerpat přímo
do studia 3 v Abbey Road,
kde Miro Žbirka nahrával
své již druhé album. Seznámila se tak nejen s celým

zdejším hudebním týmem
podílejícím se na vzniku
alba (producent Rob Cass,
Blair Cunningham – bicí,
Robbie McIntosh – kytary,
Hamish Stuart – baskytara,
Dean Ross – klávesy a Pears
McIntyre – kytary), ale i se
Žbirkovou rodinou. Všechny
tyto zážitky a dojmy, spolu s fragmenty z Mirových
skladeb, pak vetkla do jedinečných grafik, které nyní
elegantně vynikají na bílém

pozadí. Fürstová pracovala
stylem, který je pro ni zcela
identický, takže každému,
kdo jej zná, bude při prvním pohledu na nové album
ihned jasné, kdo se postaral
o vizuální ztvárnění alba,
které je dalším důkazem
toho, že Žbirka dokáže být
ve své tvorbě stále o krok
napřed.
www.zbirka.cz

Die Träume des Sängers Miroslav Žbirka

A

nfang Oktober ist das
Doppelalbum des Sängers Miroslav (Miro) Žbirka
- Auszug aus meinen Träumen (Skúška (mých) snov)
- auf dem Markt erschienen.
Dieses Album besticht gleich
durch mehrere Besonderheiten. Der slowakische Sänger hat es im renommierten
Londoner Studio Abbey Road
aufgenommen - und dies sowohl auf Slowakisch als auch
auf Englisch. Eine weitere
Besonderheit besteht darin, dass sich auf der CD das
lang geplante Duett mit der
populären Sängerin Katarína
Knechtová befindet, zu dem
auch ein Videoclip gedreht
wurde. In den Hauptrollen

sind die Protagonisten selbst
zu sehen. Aber der wahrscheinlich
sensationellste
Punkt ist die Zusammenarbeit mit der aus Tschechien
stammenden weltbekannten
Künstlerin Míla Fürstová. Die
in Großbritannien lebende
Künstlerin ist vor allem durch
die Illustration des Album-Covers Ghost Stories der Band
Coldplay berühmt geworden.
Für die Zeitschrift ArtLover
hat sie kürzlich im Interview
gesagt: „Chris Martin von
Coldplay ist zwar gleichaltrig, aber Meky ist ein Star. Als
ich klein war, war er schon
berühmt und hatte Hits!“ Die
Malerin und Grafikerin hat
auf dem Album-Cover eine

Double Silhouette von Meky
dargestellt. Diese hat sie mit
Motiven ergänzt, welche mit
dem Album und dem Sänger egal, ob nun symbolisch oder
direkt - im Zusammenhang
stehen. Inspirieren lassen
hat sich Míla direkt im Studio
3 bei Abbey Road, wo Miro
Žbirka bereits sein zweites Album aufgenommen hat. Auf
diese Weise hat sie nicht nur
das hiesige Team und Band
kennengelernt, die bei der
Produktion des Albums mitgewirkt hat (den Produzenten
Rob Cass, Blair Cunningham
– Schlagzeug, Robbie McIntosh – Gitarre, Hamish Stuart
– Bassgitarre, Dean Ross –
Keyboard und Pears McIntyre

– Gitarre), sondern auch die
Familie von Žbirka. All diese
Erlebnisse und Eindrücke hat
sie zusammen mit den Fragmenten von Miros Musikstücken in den einzelnen Grafiken verarbeitet, welche sich
nun stilvoll auf dem weißen
Hintergrund abheben. Der
von Fürstová verwendete Stil
ist völlig charakteristisch für
sie. Jedem, der sie kennt, ist
somit beim ersten Blick auf
das neue Album sofort klar,
durch wen die visuelle Gestaltung des Albums erfolgt ist.
Dies ist ein weiterer Beweis
dafür, dass Žbirka mit seinen
Werken und deren künstlerischem Design immer einen
Schritt voraus sein möchte.
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Medvídek TOUS
text: Barbora Vojtová

Ruční práce, kvalita a unikátní materiály
jsou tři základní pilíře, na kterých se
Salvador Tous se svou ženou rozhodli
vystavit šperkařskou značku TOUS.
Historie sahá až do roku 1920 do
malého hodinářství ve španělském
městě Manresa.

V

yužitím talentu, zkušeností a kreativity se
manželskému páru podařilo
vytvořit značku propojující
dokonalou krásu a výjimečnou originalitu. Velké množství šperků zobrazuje dobře
známého medvídka TOUS,
který se stal nepostradatelným symbolem společnosti.
Ta se dnes řadí mezi šperkařské domy charakteristické zejména moderními,
inovativními a elegantními
kousky. Dokazují to i používané materiály, kterými jsou

diamanty, vzácné kameny
nebo
osmnáctikarátové
zlato.
V TOUS je každý kus šperku pečlivě zpracován, navíc
k tomu podroben přísným
standardům kvality. Do
portfolia patří ale například
také kabelky vyráběné zkušenými řemeslníky nebo
hodinky. Díky technické
preciznosti a atraktivnímu designu podtrhují tyto
„stroje na čas“ osobitost svého nositele, který je může

nosit buď jako praktického
pomocníka do každodenního městského a pracovního shonu, či jako elegantní
šperk s přidanou hodnotou.
Na český trh značka TOUS
vstoupila poměrně nedávno. V současnosti má deset butiků v Praze, Ostravě,
Brně a Plzni a také e-shop
www.touscesko.cz.
Jako
mezinárodní značka má
TOUS vizi profilovat se jako
celosvětově
nejžádanější
a nejúspěšnější mezi všemi
cenově dostupnými luxusními šperky. Oficiální tváří
firmy, jejíž výrobky dnes

můžete zakoupit na pěti
kontinentech světa ve více
než šesti stech buticích, se
stala Gwyneth Paltrow. Pro
český a slovenský trh uzavřel TOUS spolupráci se
supermodelkou Danielou
Peštovou.
S konceptem cenově dostupného luxusu TOUS
navrhuje šperky a doplňky
pro moderní ženy, které
jsou svou povahou a multifunkčností vhodné zkrátka
pro každou příležitost.
www.touscesko.cz

Schmuck mit Bär

H
KOMERČNÍ PREZENTACE

andarbeit, Qualität und
einmalige Werkstoﬀe dies sind die drei Fundamente,
auf denen die Schmuckfirma
TOUS errichtet wurde. Heute gehört sie zu den Schmuckunternehmen, für die vor
allem moderne, innovative
und elegante Schmuckstücke
charakteristisch sind. Zum

Portfolio, wo häufig der kleine
Bär Tous als Markensymbol
abgebildet ist, gehören neben
Schmuck zum Beispiel auch
Handtaschen oder Uhren.
Aufgrund ihres Charakters
und Multifunktionalität sind
die Produkte dieser Firma
kurz gesagt für jeden Anlass
geeignet.
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Kultur mit allen Sinnen - Berlin
text: Danuše Siering, Barbora Vojtová

Útěk
z každodenního
života

Flucht vor dem
Alltagsleben

Po dvouleté kreativní pauze
Salon K Prive opět otevírá své
brány. Od 7. prosince jeho zakladatelé Patrick King a Johan
King Silverhult opět unesou své
návštěvníky do neuvěřitelného
světa snů, fantazie, zázraků, akrobacie, tance, šansonu a baletu. Salonní vystoupení je oslavou
lidské a umělecké rozmanitosti
a dechberoucím způsobem propojuje dědictví a tradici „umění
& zábavy“. Špičkoví umělci ze
Cirque du Soleil, Berlínské státní opery, Opery Garnier nebo
Baletu ze Stuttgartu předvedou
vystoupení nejvyšší umělecké
i technické kvality. To vše v exkluzivním kruhu v historickém
„obývacím pokoji“ pro maximálně padesát lidí, při šampaňském
doprovázeném lahodnou večeří.
V Salonu K Prive očekávejte neočekávané! Vstupné 240 eur. Více
info: www.salonkprive.com

Nach einer zweijährigen kreativen Pause öﬀnet der Salon K Prive wieder seine
Tore. Ab dem 7. Dezember verführen
dessen Gründer - Patrick King und Johan King Silverhult - die Besucher wieder in die unglaubliche Welt der Träume, Fantasie, Wunder, Akrobatik, des
Tanzes, Chansons und Balletts. Die
Auftritte im Salon sind bei den Zuschauern beliebt sowie künstlerisch äußerst
vielfältig. Auf atemberaubende Weise
werden hier das Erbe und die Tradition
von „Kunst&Vergnügen“ miteinander
verbunden. Spitzenkünstler aus dem
Cirque du Soleil, der Berliner Staatsoper,
der Oper Garnier oder dem Ballett aus
Stuttgart zeigen hier Darbietungen von
höchster künstlerischer und technischer
Qualität. Dies alles im exklusiven Kreis in
historischer „Wohnzimmeratmosphäre“
für maximal fünfzig Personen bei einem
kulinarischen Abendessen mit Champagner. Ein Abend im Salon K Prive ist ein
einmaliges und unvergessliches Erlebnis!
Der Eintritt kostet 240,- EUR. Mehr Informationen unter: www.salonkprive.com

Jazzové vánoce
s Martinou

Jazz-Weihnachten
mit Martina

Nenechte si ujít některý ze skvělých jazzových koncertů výjimečně
nadané třicetileté české zpěvačky
a hornistky Martiny Bárty. Umělkyně vystudovala gymnázium Jana
Nerudy, ve studiu pokračovala na
Jazz Institutu v Berlíně, kde od roku
2011 také žije. Pravidelně vystupuje sólově, ale i v rámci originálních hudebních projektů. V roce
2017 reprezentovala Českou republiku na mezinárodní soutěži Eurovision v Kyjevě. Přijměte
pozvání na její vánočně laděné
jazzové koncerty v Berlíně i v Praze. Více info: facebook.com/
martinabarta.oﬃcial

Sie sollten unbedingt eines der wunderbaren Jazzkonzerte der äußerst begabten dreißigjährigen tschechischen
Sängerin und Hornistin, Martina Bárta,
besuchen. Die Künstlerin hat in Prag
studiert und dann ihr Jazz Studium
in Berlin fortgesetzt, wo sie seit 2011
auch lebt. Im Rahmen von originellen Musikprojekten hat sie regelmäßig
Soloauftritte. Im Jahr 2017 hat sie die
Tschechische Republik auf dem internationalen Eurovision Song Contest in
Kiew repräsentiert. Genießen Sie ein
weihnachtliches Jazzkonzert mit dieser
Künstlerin in Berlin oder in Prag. Mehr
Informationen unter: facebook.com/
martinabarta.oﬃcial

foto: Michaela Dzurna
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Kultura všemi smysly – Praha
text: Danuše Siering, Barbora Vojtová

Kupkova
malířská cesta

Kupkas Werdegang
als Maler

Od symbolismu k abstrakci,
tak by bylo možné pojmenovat výstavu Františka Kupky ve
Valdštejnské jízdárně, kterou
je možné navštívit do 20. ledna
2019. Ikona světového významu se podepsala do značné
míry na založení moderního
abstraktního malířství a z hlediska prodejnosti děl je nejdražším českým výtvarným
umělcem. Výstava uceleně přibližuje Kupkovo dílo od raných
prací konce 19. století až po
ikonická díla poloviny 20. století. Kupka žil převážnou část
svého života ve Francii, takže
není překvapením, že výstava
vznikla ve spolupráci s pařížským Reunion de musées nationaux Grand Palais. Více info:
www.ngprague.cz

Vom Symbolismus zur Abstraktion so könnte man die František-KupkaAusstellung in der Reithalle der Burg
Valdštejn bezeichnen, welche noch bis
20. Januar 2019 besichtigt werden kann.
Der weltbekannte und renommierte Maler hat wesentlich Anteil an der Entstehung der modernen abstrakten Malerei.
Hinsichtlich der Verkäuflichkeit der Werke gehört er zu den teuersten tschechischen bildenden Künstlern. Übersichtlich und entsprechend aufgegliedert
wird in der Ausstellung Kupkas Schaﬀen
von den frühen Werken Ende des 19.
Jahrhunderts bis hin zu den Werken Mitte des 20. Jahrhunderts präsentiert. Den
überwiegenden Teil seines Lebens hat
Kupka in Frankreich zugebracht. Somit
überrascht es nicht, dass die Ausstellung
in Zusammenarbeit mit der Pariser Reunion de musées nationaux Grand Palais entstanden ist. Mehr Informationen
unter: www.ngprague.cz

Menu podle
da Vinciho
15. ledna startuje jubilejní
desátý ročník nejlahodnějšího zimního gastronomického
festivalu Grand Restaurant
Festival 2019. Každoročně se
jej účastní desítky restaurací
po celé České republice, které
nabízejí atraktivní, cenově výhodné a tematicky zaměřené
degustační menu snoubené
s nápoji. Následující ročník
se ponese v duchu Leonarda
da Vinciho. V roce 2019 totiž
uplyne pět set let od úmrtí tohoto génia. Můžete se těšit na
kreativní kulinární kombinace
inspirované da Vinciho dílem,
renesancí, Milánem i Florencií. Více info a předprodej na:
www.grandrestaurantfestival.cz

Menü à la da Vinci
Am 15. Januar startet wieder das delikateste Winter-Gastronomiefestivals
Grand Restaurant Festival 2019, das im
nächsten Jahr zehnjähriges Jubiläum
hat. Jedes Jahr kommen viele Menschen
aus der ganzen Tschechischen Republik, um an diesem Festival teilnehmen
zu können. Im Rahmen des Festivals
werden interessante, preislich günstige
sowie thematische kulinarische Menüs
mit den dazu passenden Getränken angeboten. Das Jahr 2019 steht ganz im
Zeichen von Leonardo da Vinci. Dieser
geniale Künstler hat nämlich nächstes
Jahr seinen fünfhundertsten Todestag.
Freuen Sie sich auf kreative kulinarische
Kombination, die ganz im Zeichen von
Vincis Schaﬀen, der Renaissance sowie
von Milano und Florenz stehen. Mehr
Informationen und Vorverkauf unter:
www.grandrestaurantfestival.cz
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Co se děje v galeriích? / Was ist los in Galerien?
text: Tereza Vacková

NOVÁ GALERIE / ADAM MUSEUM MONTANELLI
KAŠPAR – MAPA HOR
/ EAST OF EDEN
do 4. 1. 2019
do 26. 5. 2019

KVALITÁŘ /
JAKUB BERDYCH
13. 12. – 13. 2. 2019

Adam Kašpar se ve svých dílech zaměřuje na pomíjivost člověka a přírody a na vzájemný vztah těchto dvou
prvků. Cyklus Mapa hor dokazuje autorovu detailní znalost geologie a přírody obecně a nabízí romanticky laděné obrazy. Divácky velmi zajímavé
je především srovnání nám známé reality s tou, kterou vidíme na jeho obrazech. Aktuální výstava Nové Galerie
nabízí alespoň chvilkový únik před každodenním shonem a přináší kousek
divoké přírody do centra města.
Nová Galerie, Balbínova 26, Praha 2

Sólová výstava Jakuba Berdycha uzavře v galerii Kvalitář rok věnovaný
designu skla. Designér známý svým
osobitým a nevšedním přístupem
k objektům představí v prosinci svou
aktuální kolekci a návštěvníci se opět
mohou těšit na netradiční kombinace
materiálů. V hlavní roli samozřejmě
sklo a dále plast, dřevo, kámen, čedič
nebo guma. Jak vypadá umělcova volná tvorba a jak se mění kontext použitých materiálů, mohou návštěvníci
vidět až do poloviny února.
Kvalitář, Senovážné nám. 17, Praha 1

NOVÁ GALERIE / ADAM KAŠPAR –
BERGKARTE
Bis zum 04.01. 2019
Adam Kašpar beschäftigt sich in seinen Werken mit der Vergänglichkeit
von Mensch und Natur sowie mit der
gegenseitigen Beziehung dieser beiden
Elemente. Der Zyklus Bergkarte beweist des Autors detaillierte Kenntnisse
von Geologie und Natur allgemein und
kommt mit romantisch gestimmten
Bildern daher. Für die Zuschauer ungemein interessant ist vor allem der Vergleich der uns bekannten Natur mit der,
die wir auf seinen Bildern sehen. Die
aktuelle Ausstellung in der Nová Galerie
bietet immerhin für einen Moment die
Möglichkeit, dem Getriebe des Alltags zu
entkommen, und bringt ein Stück wilder
Natur ins Zentrum der Stadt.
Nová Galerie, Balbínova 26, Prag 2

Nevšední zážitek nabízí výstava tvůrčí dvojice Richard Stipl a Josef Zlamal
v Museu Montanelli. Pod názvem East
of Eden představuje soubor kreseb,
maleb, soch i audiovizuálních prvků,
která diváka provázejí syrovou krajinou
poznání. Symbolika plná světla a kontrastů kulminuje v multimediálním díle
Finále a představuje zcela novou formu
autorské spolupráce. Tajuplná a záhadná atmosféra výstavy přiměje diváka pokládat si zásadní otázky o lidské
existenci.
Museum Montanelli, Nerudova 13,
Praha 1
MUSEUM MONTANELLI / EAST OF EDEN
Bis zum 26.05. 2019
Ein nicht eben alltägliches Erlebnis bietet
die Ausstellung des Künstlerduos Richard
Stipl und Josef Zlamal im Museum Montanelli. Unter dem Titel East of Eden wird
eine Auswahl von Zeichnungen, Malereien, Plastiken und audiovisuellen Elementen vorgestellt, die den Zuschauer durch
eine raue Erkenntnislandschaft begleitet.
Eine Symbolik voller Licht und Kontraste
kulminiert in dem Multimediawerk Finále
und präsentiert eine gänzlich neue Form
von Autorenzusammenarbeit. Die geheimnisvolle und rätselhafte Atmosphäre der Ausstellung drängt den Zuschauer dazu, sich grundsätzliche Fragen zur
menschlichen Existenz zu stellen.
Museum Montanelli, Nerudova 13,
Prag 1

KVALITÁŘ / JAKUB BERDYCH
Vom 13.12. 2018 bis 13.02.2019
Die Soloausstellung Jakub Berdychs bildet in der Galerie Kvalitář den Abschluss
des Jahres, das dem Glasdesign gewidmet war. Der Designer, der für seine
ganz eigene und ungewöhnliche Weise,
sich den Objekten zu nähern, bekannt
ist, stellt im Dezember seine aktuelle
Kollektion vor. Die Besucher dürfen sich
also wieder einmal auf eine unorthodoxe Kombination der Materialien freuen.
In der Hauptrolle einmal mehr Glas, daneben aber auch Kunststoﬀ, Holz, Stein,
Basalt und Gummi. Wie die freie Gestaltung des Künstlers aussieht und wie sich
der Kontext der verwendeten Materialien
ändert, davon werden die Besucher sich
bis Mitte Februar ein eigenes Bild machen können.
Kvalitář, Senovážné nám. 17, Prag 1
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Gendarmenmarkt, foto: mkrberlin

Charlottenburg, foto: Wolfgang Scholvien

Rixdorf, foto: Wolfgang Scholvien

Vánoční trhy v Berlíně / Weinachtsmärkte in Berlin
text: Visit Berlin

Co může být v předvánočním období příjemnější než se s přáteli procházet
po adventních trzích a k tomu popíjet svařené víno? Vyzkoušejte vánoční trhy
v Berlíně, jsou stejně rozmanité jako město samotné.
Was könnte es in der Weihnachtszeit Schöneres geben als gegen Abend über einen
Weihnachtsmarkt zu schlendern, Freunde treﬀen und Glühwein zu trinken? Wie
schön, dass die Weihnachtsmärkte in Berlin so vielfältig sind wie Berlin selbst.
Vánoční trhy na náměstí Vánoční trhy před
Gendarmenmarkt
zámkem Charlottenburg

Vánoční trhy
v Rixdorfu

Na jednom z nejkrásnějších náměstí
hlavního města září slavnostním leskem
z vánočního osvícení koncertní hala
(Konzerthaus) a dvě barokní katedrály
(Deutscher Dom a Französischer Dom).
Žongléři, polykači ohně a akrobaté se
starají o spektakulární podívanou a mezinárodní umělečtí řemeslníci (např.
řezbáři, kováři apod.) zde prezentují své
výrobky. Pro vaše chuťové pohárky zde
najdete nejenom mimořádné lahůdky,
ale i kompletní menu pro labužníky.

O druhém adventním víkendu
můžete navštívit vánoční trhy
na náměstí Richardplatz v bývalé historické české vesnici
Rixdorf. Zde se můžete obdivovat s láskou vyrobeným uměleckým předmětům, které si
samozřejmě můžete i koupit.
Svojí lahodnou vůní vás bezpochyby zláká i velké množství
lahůdek od klobás přes maso
dělané na ohni až po vafle.

Weihnachtsmarkt
am Gendarmenmarkt
Auf einem der schönsten Plätze der Hauptstadt erstrahlen das Konzerthaus, der
Deutsche und der Französische Dom in
feierlichem Glanz der Weihnachtsbeleuchtung. Jongleure, Feuerkünstler und Akrobaten sorgen für spektakuläre Einlagen
und internationale Handwerkskünstler wie
Kammmacher oder Holzschnitzer präsentieren ihre Kunstwerke. Kulinarisch werden
Sie mit außergewöhnlichen Snacks und
ganzen Feinschmeckermenüs verwöhnt.

Jeden z nejoblíbenějších vánočních trhů
promění hlavní dvůr zámku a části jeho
komplexu v působivou vánoční podívanou,
kterou korunuje nádherné osvícení. Z hlavního pódia vám k popíjení svařeného vína
hraje živě speciální vánoční orchestr Charlottenburg a ve stáncích najdete umělecké
skvosty tradičních řemesel. Pro nejmenší
návštěvníky se odpoledne otevírá zimní les
s celou řadou atrakcí (ruské kolo, kolotoč
apod.).
Weihnachtsmarkt
vor dem Schloss Charlottenburg
Der Ehrenhof und Teile der Schlossanlage werden
durch einen der beliebtesten Weihnachtsmärkte
in ein stimmungsvolles Weihnachtsensemble verwandelt, das zudem durch eindrucksvolle Lichtilluminationen begeistert. An der Hauptbühne
gibt es zum Glühwein weihnachtliche Livemusik
vom Weihnachtsmarkt-Orchester Charlottenburg und an den Ständen erwarten Sie Kleinode
aus traditionellem Kunsthandwerk. Für die Kleinen ist der Winterwald mit zahlreichen Attraktionen wie Riesenrad und Karussell am Nachmittag
geöﬀnet.

Weihnachtsmarkt in Rixdorf
Am zweiten Adventswochenende können Sie den leuchtenden
Weihnachtsmarkt im historischen Böhmischen Dorf am
Richardplatz besuchen. Hier
kann
liebevoll
hergestelltes
Kunsthandwerk bestaunt und
natürlich erworben werden.
Eine ganze Menge Köstlichkeiten
wie Feuerfleisch, Bratwurst oder
Waﬀeln locken die Besucher mit
ihrem appetitlichen Duft an.

LABUŤ ČERNÁ
Jako vždy držela svá ochranná křídla
nad přípravou N&N.
Wie immer nahm er die Vorbereitung
von N&N unter seine schützende Flügel.

LABUŤ ČERNÁ A JEJÍ TÝM
DANUŠE SIERING
Připravila berlínské články.
Sie ist verantwortlich für
die berliner Artikel.

DISTRIBUČNÍ MÍSTA

KATKA A JOHAN

NAŠE STOJANY

Šéfredaktorka Kateřina Černá
s kreativním týmem N&N vyladila
podobu i obsah čísla. Johan mezitím,
co psala texty, rozebral dvoje hodinky
a jeden budík.
Chefredakteurin Kateřina Černá hat
zusammen mit dem N&N Kreativteam
die Form und den Inhalt der Ausgabe
abgestimmt. Während sie die Texte
schrieb, zerlegte Johan zwei Uhren und
einen Wecker.

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

PARTNERSKÁ DISTRIBUCE
Fresh bedýnky, www.freshbedynky.cz
Loving Hut, Praha 1, Na Poříčí 25, www.lovinghut.cz

JAN A MICHAL
vytvořili článek ke dvacetileté historii
Černé labutě.
haben ein Artikel zum 20-jährigen
Jubileum vom Schwarzen Schwan
vorbereitet.

Space4you

ODBĚRNÁ MÍSTA V PRAZE
Magistrát Hl. města Prahy
Obchodní prostory: Business centrum Panská, Palác Koruna,
Milennium Plaza, Burzovní palác, K – administrativní centrum
Velvyslanectví SRN, Vlašská 19, Praha 1
Lexxus Norton, Na Poříčí 2, Praha 1
Manifesto Market, stánek Došas a Ollies
Dům GoFreedom, Kolkovna 8
Festival Evolution
Kliniky, služby: Petra Clinic, Salón Vogue,
A2C ANTI-AGING CLINIC, Karolinum, Toni&Guy
Fashion/design/art: Harddecore Design Gallery,
La Gallery Novesta, Helena Dařbujánová – showroom,
Debut Gallery, Fox Galery, Nová Galerie, Museum Montanelli,
Kvalitář
Restaurace: Benjamin, Café Buddha, Belcredi Bistro, Jáma,
Cantina, Modrá zahrada, Rugantino, U Zlatého lva, Bredovský
dvůr, Slavia, Café Louvre, Nostress Cafe Restaurant, La
Veranda
Doprava: Hlavní nádraží (horní parking),
metro (Muzeum, Můstek, Karlovo náměstí, náměstí
Republiky)

LUKÁŠ SILNÝ, ZUZANA BÜRGEROVÁ, KARIN ZADRICK
Kreativní tým, který stojí za vizuální podobou čísla.
Das kreative Team hinter der visuellen Figur der Ausgabe.

DISTRIBUTION BERLIN
THOMAS SIERING
Zamiloval se do hotelu
Turm a napsal o tom.
Er hat sich in das Hotel.
Turm verliebt und
darüber geschrieben.

Tschechisches Zentrum, Tschechische Botschaft,
Wilhelmstrasse 44
Berliner Pressekonferenz, Reichstagufer 14
Zentrale GASAG Berlin, Henriette-Herz-Platz 4
Bundesverband BGA, Am Weidenmann 1A
Hotels: Adlon, Schlosshotel Grunewald
Titanic Hotels - Comfort Mitte, Chaussee Berlin, Gendarmenmarkt
Amano Group, Boutique Hotels Berlin
Schlosshotel Grunewald, Brahmsstrasse 10
Hotel de Rome, Behrenstrasse 37
Galerien: me collectors Room, Helmut Newton Stiftung,
Camera Work, Galerie Deschler, Max Hetzler
Clubs: Watergate, Tresor, A-Trane
Privatpraxis: HLC Berlin und Potsdam, Gynäkologikum Berlin,
Praxis Dr. Barbara Miller, Praxis Dr. Sylvia Hintz
Weiteres: Cafe Bravo, Friseur Hagn und Draheim, Birkholz
Perfume Manufacture

BARBORA VOJTOVÁ
Editorka – multifunkční
duše s nadšením pro víno,
gastronomii a objevování.
Editorin - eine
multifunktionale Seele.

JAKUB VANĚK STUDIO
Spravují naše sociální sítě a web.
Sie verwalten unsere sozialen Netzwerke und das Web.

#novinkyprahaberlin
Sledujte pravidelné aktuality ze života v Praze a Berlíně na našich
sociálních sítích a webu novinyanovinky.cz
Další vydání N&N bude 28. března 2019.

#novinkyprahaberlin
Neuigkeiten aus dem Leben in Prag und Berlin ﬁnden Sie
regelmäßig auf unseren sozialen Netzwerken und im Internet.
N&N kommt wieder am 28. März 2019.

www.novinyanovinky.cz
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