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Milí přátelé keraMiky,

přejeme Vám všem, našim čtenářům a příznivcům, vše nejlepší do 
nového roku, ať se Vám vše daří podle Vašich představ a přání, jste 
zdraví, spokojení a ať do toho nového roku vykročíte tou správnou 
nohou. Naše přání je, aby si Golem našel spoustu nových čtenářů  
a všechny bavil a inspiroval jako doposud. Děkujeme také Vám, 
kteří nám posíláte svoje nápady a tipy na keramické tvoření, bohužel 
časopis vychází pouze čtyřikrát ročně, takže není možné všechno 
zveřejnit rychle a hned, ale postupně vše otiskneme, žádný strach. 
Novoroční návštěvu podnikneme do keramické dílny Valerie a Vandy 
v praze. aby se penízky hned v lednu nerozkutálely, vyrobili jsme 
na ně parádní sloní pokladničku, dlouhou chvíli ukrátíme hraním 
vlastnoručně vyrobených kostek a nervy z pracovního stresu uklid-
níme příjemným cinkáním keramické zvonkohry. Milovníkům smaltu 
se představí Frýdlantský seminář uměleckého smaltu. příjemné 
počtení. 

Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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VáNočNí  HelloBrÜNN
AuTOR  / REDAKcE, FOTO /  TOMáŠ BEZDěK

Jak dlouho děláš keramiku a s jakým sortimentem jsi začínala?
Keramiku dělám už víc než patnáct let a dlouho to byla jen užitná keramika, se kterou stoluje 
spousta lidí po celé republice i v cizině. Stále se mi zákazníci vracejí a stůl si doplňují.
 
co je dnes tvoje specialita?
S odchodem z Brna a obydlením krásného kamenného statku se mi otevřela šamotová tvorba, 
zahradní doplňky, lampy, pítka pro ptáky, kachle na zeď a poslední, nejskvělejší téma - zahradní 
skalkové kamínky, ty byly na výstavě k vidění pod heslem: „Ve dne zdobí, v noci svítí“. Dlouho 
jsem pracovala sama, teď se na nejpěknějších pracích podílí můj přítel Luboš Valčík.

stejně jako vloni jsme mohli vidět tvoje krásné svítící objekty v ateliéru artissimo v Brně, jaký 
měla výstava úspěch?
Výstava měla velký úspěch, protože prostor starého klenutého sklepení naplněného magickým 
světlem je ideální pro představení mé práce. Nejen, že se tu zákazníci mohli podívat na to nejlepší, 
co tvoříme, a vychutnali si magický prostor naplněný světlem svíček, ale výstava je vždy také 
skvělou možností setkat se s mnoha přáteli.

Jak dlouho vzniká věžička nebo velká prořezávaná 
koule?
Věžička i koule se točí na kruhu. Koule i na několikrát. 
Ty na fotkách jsou točeny ze sedmi kilo hrubé šamotové 
hlíny, je to docela dřina. A pak sedneme a prořezáváme  
a prořezáváme, nemáme předchozí skicu ani plán, prostě 
pod našima rukama vzniká vždy originál, momentální 
inspirace. Často jeden výjimečný kus zabere mnoho  
hodin, pak se usuší a na vysokou teplotu pálí v elektrické 
peci.

Jaká část práce tě baví nejvíc a bez čeho by ses obešla?
Moje práce mě nesmírně baví a při odezvě zákazníků dvojnásob, jen ten shon kolem vánočních 
prodejů mě skoro skolil. Zároveň vyrábět a prodávat svou práci na vánočních trzích na Zelném 
trhu bylo hodně náročné, ale měli jsme úspěch, a to moc potěší.

kde si mohou zájemci prohlédnout a koupit tvoje zboží?
Mé zboží můžete vidět na velkých keramických jarmarcích v Kunštátu a v Berouně, nakoupit  
lze na internetu na www.fler.cz/zu-strakova a nejlépe u mě doma ve Lhotě Rapotině kdykoliv 
po zavolání. Větší realizace děláme i na zakázku. Nakonec můžete i nakouknout na mé stránky 
www.keramika-strakova.wz.cz, které snad brzy přetvoříme, aby byly aktuální.  

Na dotazy odpovídá Zuzana Straková.

Foto: Michal Straka
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keraMika VaNDy a Valerie
AuTOR / REDAKcE, FOTO / VANDA gREcOVá

Jak dlouho spolu Vanda a Valerie tvoří?
Bude tomu již mnoho let, co jsme se coby studentky potkaly na keramické škole 
v Bechyni, nejspíše díky našim otcům, oběma výtvarníkům. Po absolvování se naše 
cesty rozběhly, aby se po několika letech sbírání zkušeností opět potkaly, a to v malém 
ateliéru v Mánesově ulici v Praze v roce 1997.

Jaké byly vaše společné keramické začátky?
Začátky byly moc hezké. Měly jsme spoustu času, klidu, elánu, zázemí, svobody, 
podobný názor, méně zkušeností a starostí, co více si přát. Od té doby se pod názvem 
Atelier V. V. snažíme tvořit co nejvíce pro radost naši a doufáme i ostatních…

Na jaký sortiment se dnes spe-
cializujete?
Náš sortiment se za ta léta rozšířil 
na výrobu točenou, litou, mode- 
lovanou i formovanou. Najdete 
tedy u nás vše vhodné pro domác-
nost, jako například naše velmi 
oblíbené sety slánky s pepřenkou, 
odkládací lžíce na vařečku, másel-
nice, ale také hrnečky všech mož- 
ných tvarů i druhů dekorací, jí- 
delní soupravy, vázy… Zkrátka vše 
potřebné. Krom toho se věnu- 
jeme také výrobě stínidel na 
osvětlení do domácností, ale  

i kaváren a obchodů. Několikrát do roka se podaří i výtvarnější objekt pro radost. 
Kde končí zábava, začíná práce, a tak se občas také popereme s návrhy a realizací 
reklamních předmětů pro firmy či soukromníky.

Jak má vaše duo rozdělené úlohy?
Zpočátku jsme se podílely obě na všem, ale časem s příchodem našich dohromady pěti 
kloučků se naše úlohy přirozeně rozdělily, aniž bychom to nějak plánovaly a domlou-
valy. Valerie se více věnuje navrhování a designu výroby a já se starám tak nějak o chod 
toho všeho. Není to ale nijak striktně rozděleno, vzájemně se doplňujeme, radíme, 
diskutujeme, vymýšlíme…

www.fler.cz/vanda-valerie-v-v 
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Vymýšlíte rády novinky nebo jede výroba osvědčených tu-
tovek?
I když tutovky samozřejmě produkujeme a snažíme se jim dá-
vat alespoň nové kabátky, protože je to obživa, kterou je třeba 
oprašovat, máme rády stále něco nového a nápadů je více, než 
zvládáme realizovat. Po čase i opouštíme některé staré kolekce 
a s o to větší chutí se vrháme do nových… Jinak by nás to ani 
nebavilo, chyběla by radost z práce a ty nejhezčí tvůrčí zážitky. 

co je pro vás při výrobě nejzábavnější a bez čeho byste se 
obešly?
Nejraději máme, když přijde nával inspirace, jde to lehce od ruky 
a okolí reaguje pochvalně. A pak to otvírání pece! No a co by-
chom vymazaly z popisu práce? Rozdělávání glazury, retušování, 
papírování, balení a placení daní! Vždy jsme si přály najít pros-
tor, který by se nám líbil a zároveň byl na hezkém místě. A to 
se nám před šesti lety povedlo. celou naši škálu výrobků naj-
dete v nádherných prostorách opěrného pilíře Karlova mostu 
na Malé Straně na Praze 1. Další velkou radostí je před dvěma 
lety otevřený internetový obchod na velmi oblíbeném por-
tálu rukodělných výrobků - www.fler.cz. A samosebou uvítáme 
každého i přímo u nás v ateliéru v Nuslích ve ctiradově ulici.

co nejraději vyrábíte 
a co se líbí?
Máme rády barevnost, 
jednoduchost, funkč- 
nost, krásu a čistotu, sa- 
mozřejmě také co nej- 
dokonalejší technické 
zpracování. Jestli se nám 
to daří, posuďte sami. 

kde si zájemci mohou 
vaše výrobky prohléd-
nout a nakoupit?
Prodáváme například  
na fleru, podívejte se 
na www.fler.cz/vanda-
valerie-v-v.
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poklaDNička
AuTOR, FOTO / REDAKcE
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