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V minulém vydání AKA Stories jsme vám
velmi podrobně představili náš unikátní koncept landscape office. Před měsícem jsem
vás zval na prohlídku našich interiérů kancelářských prostorů, které jsme v předchozích
letech realizovali. Na příchod podzimu jsme
pak měli nachystané 'skandinávské číslo'
plné severských smrků, rozpálených krbů
a hlavně minimalistických interiérů.
Ale jak jsme se probírali plánem celého
vydání, řekli jsme si: změna je život! Zapomeňte na zimu, podzimní plískanice, jež
zrovna panují, a pojďte s námi ještě na chvíli
cestovat.
Moje rubrika Na nástěnce Michala je v AKA
Stories často zaměřená na cestování. Rád

objevuji nové krajiny z pohledu toho, jak se
v nich žije, jak se bydlí, jak se jí… Zajímá mne
jedinečný 'lifestyle'. Střípky, nálady a zkušenosti pak přenáším do návrhů našich domů
a interiérů. Vytvářím originalitu a náladu, která se nedá koupit. To mě baví… Proto bude
toto říjnové číslo věnované hlavně Toskánsku. Nedávno jsem se z této krajiny vrátil,
mám s ní spojené skvělé jídlo a pití, příjemné
a pohostinné lidi…
Lásku k zemi, krásné staré i nové domy
přirozeně propojené s terasami, zahradami,
výhledy. Tedy vše, co zcela přesně naplňuje
krédo našeho navrhování: 'Dům má připomínat místo, kde trávíte dobrou dovolenou'.
Než vám v listopadu naservírujeme chlad-

nou Skandinávii, pojďte se s námi alespoň
na chvíli vrátit k harmonii jihu, k domům plným slunce. A zážitkům, které jsme pro vás
letos v létě nasbírali v Toskánsku.
Jako novinku jsme přidali do celého newsletteru AKA Navigaci – odkazy a tipy na další zajímavé zdroje, místa na mapách nebo
videa, která doplňují naše (nejen aktuální
toskánské) cestování.
Příjemné čtení vám za celý tým
Ateliéru Kunc přeje
Michal Kunc, architekt
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DŮM MÁ PŘIPOMÍNAT
MÍSTO, KDE TRÁVÍTE
DOBROU DOVOLENOU

Kde jinde začít naše cestovatelské
vydání AKA Stories než v Toskánsku?
Není to z Prahy zase tak daleko
a hlavně ten krásný kraj ve středu
Itálie skvěle naplňuje hlavní krédo
našich návrhů a realizací interiérů
a rodinných domů.
Často během našich rozhovorů nebo setkání
říkáme: věnujte s námi pozornost svým
interiérům. Chtějte bydlení, kde se pohodlně
žije. Protože z bydlení vzniká architektura.
Chtějte od architektů krásné domy a interiéry.
Nadčasové, harmonické a originální. Domy
plné slunce. Domy jako básně.
Přesně takový je podle nás kraj Toskánsko.
Země proslulá uměním, historií, ale
i uhrančivou scenérií místní krajiny. A není
to jen Florencie, Ponte Vecchio, Santa Croce…
Není to jen slavná Pisa… Je to i Arezzo,
Piazza del Campo, San Giminano anebo věž
se zahradou na vrcholu v městečku Lucca,
na kterou vás zveme v rubrice Historie.
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PODLE MICHALA KUNCE

Nejen vrchoviny a kopce, pinie, cypřiše, olivovníky
a proslulá toskánská vína. Ale především architektura:
krásné vstupy do domů, do zahrad. Toskánsko jsou
pro mne brány a dveře – první vizitka domu, do kterého
vcházíte. Většinou jsou z krásného dřeva nebo kovu.
Fascinuje mne propojení interiérů domů se zahradami
přes velké terasy s výhledy do krajiny, s velkými
keramickými vázami. A samozřejmě zahrady jako
přirozená součást architektury domů.
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AKA GASTRO
TIPY Z TOSKÁNY
JEDNODUCHÉ & VYDATNÉ

K bydlení a skvělým interiérům a životu vůbec podle nás
neodmyslitelně patří dobré jídlo. A to je v Toskánsku
základem snad úplně všeho. Vyráběné z místních plodin,
plné lahodných sýrů a grilovaného masa. Toskánci jsou
známi svou vášní pro fazole, což je patrné z hlavní stravy
tvořící toskánskou tabuli: bílé fazole vařené se šalvějí
v olivovém oleji, hovězí florentský biftek (je skutečně
skvělý!), mnoho druhů pečené nebo na víně dušené
zvěřiny (divočáka, jelena nebo zajíce). A samozřejmě
nechybí domácí Chianti víno. Doporučuji návštěvu
Toskány během vinobraní.
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TOSKÁNSKÝ
GASTRO–
PRŮVODCE
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AFFETTATI MISTI –
STUDENÉ PLÁTKY MASA
Jedno z nejtradičnějších antipast podávaných ve
florentských restauracích. Masa jsou upravena do
kruhu na servírovacím podnose a ozdobena smaženými
brambůrkami a kyselými listy salátů. Často jsou
podávány s tlustými krajíci chleba v ošatce. Nejlepší
víno k těmto studeným plátkům masa je mladé světlé
Chianti, přesně takové jako z Colli fiorentini.

PINZIMONIO – ČERSTVÁ
ZELENINA V OLIVOVÉM OLEJI
Podle nás vynikající předkrm, měnící se s ročním
obdobím a dostupností zeleniny. Úspěch tohoto
jednoduchého a chutného jídla záleží na dvou
základních potravinách: čerstvých ingrediencích
a především na skvělém olivovém oleji z kopců
Toskánska. Zelenina je servírována s malou miskou
obsahující olej, sůl a pepř. V této misce si namáčíte
jednotlivé druhy zeleniny.
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ZUPPA DI CIPOLLE – CIBULOVÁ
Krajíce opékaného venkovského chleba zalité horkou
cibulovou polévkou a posypané Gruyèrou nebo Fontinou
a dané do trouby dokud se sýr nerozpustí a nezhnědne
dozlatova a nestane se křupavým. Wow.
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TRIPPA ALL FIORENTINA –
DRŠŤKY VE FLORENTSKÉM
STYLU
Samozřejmě nemůžeme minout nejznámější florentský
recept. Hlavní chod s dršťkami se vaří a podává na talíři,
posypaný tamějším kořením. Někteří také přidávají
strouhaný sýr. Dršťky se nejlépe podávají s vařenými
bramborami nebo upřednostňujete-li fazole,
tak s cannelloni fazolemi v oleji.

SALSICCE – ITALSKÉ VEPŘOVÉ
KLOBÁSKY
Klobásky se smaží v jejich vlastním tuku, dokud celé
dozlatova nezhnědnou. Prodavači připraveného
a naloženého vepřového masa (včetně salsicce),
sušenými rybami a sýry jsou ve Florencii známi jako
pizzicagnoli. Nic pro vegetariány.

www.regione.toscana.it
Zajímavá videa nejen o Toskánsku
má například Rick Steves
na svém Italy Playlistu zde

TOSKÁNSKO
V KOSTCE
Hlavní město regionu: Florencie |
Rozloha: 22 987 km² | Počet obyvatel:
přes 3,7 miliónu (2015) | 10 provincií:
Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca,
Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia,
Prato, Siena
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HISTORIE
TORRE GUINIGI

Západně od Florencie a asi 25 km severovýchodně
od Pisy je malé městečko Lucca, původně založené Etrusky. Uprostřed historického centra na
via Sant'Andrea se tyčí cihlová věž Guinigi, jedna
z mála zbývajících věží uvnitř městských hradeb.
Jejím hlavním poznávacím znamením je zahrada na
střeše: propojení historické architektury a zeleně vás
uhrane. Věž nechala vystavět ve 13. století úspěšná
obchodnická rodina Guinigiových, a svůj středověký
vzhled prakticky beze změny má dodnes. Projděte
úzkou uličkou Sant'Andrea a vystoupejte nahoru:
ten výhled opravdu stojí za to.
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NÁŠ
PROJEKT
RD VESTEC
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PRÁVĚ SE DĚJE
V ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS
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Jako každý měsíc máme spoustu novinek, tady je
naše telegrafická zpráva o tom, co se u nás aktuálně
děje. Začali jsme pracovat na novém rodinném domě
ve Vestci u Prahy. Máme rozpracované projekty
několika dalších rodinných domů. Pracujeme na
netradičních kancelářích pro společnost LMC, což
je lídr na trhu práce a vzdělávání. A pozor: začínáme
pracovat na showroomu pro luxusní jachty. Zatím
nemůžeme víc prozradit, ale nebojte: včas vás
pozveme na otevření!
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AKA V MÉDIÍCH
Jsme rádi, že náš rodinný dům Chlomek stále
poutá pozornost. Děkujeme klientovi za jeho
vizionářství a důvěru.
Během října byl publikovaný hned ve třech
médiích. Děkujeme slovenskému časopisu Atrium,
českému HOMIE a Domovu. Články si můžete
přečíst na našem webu v sekci Napsali o nás.
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Rok 2015

BRATISLAVA: êierna stavba

atriummagazin.sk, cena 4 €; 120 Kê

éíslo 5/2015

Magazín pre
kultúru bývania,
dizajn a architektúru

PLZEÿ A MONS
V úlohe hlavných
miest kultúry

POŠUMAVIE
ûahký život
v zlatom reze

EXTRA
a
Kuchynská líni
ho
Na stope praktické
a ideálneho riešenia
v domácnosti

SOFIA: derivácia prepychu
DIZAJN: êítanie autorských odkazov
EXTRA: kuchynské ingrediencie

MÚDROSċ PREDKOV
LONDÝN: TVORBA ARCHITEKTÚRY MÔŽE BYċ BOHATÁ
A ZÁBAVNÁ, AK éERPÁ POUéENIE Z MINULOSTI
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NA NÁSTĚNCE MICHALA KUNCE:
TOSKÁNSKO
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ATELIER
KUNC ARCHITECTS
ADRESA ATELIÉRU
Ke Stírce 1844/35, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 602 367 448
Email: ak@atelierkunc.com
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AKA STORIES 14
říjen 2015
Sledujte AKA Stories.
Další (seversky minimalistický) newsletter
k Vám vyšleme v listopadu 2015.

Každý měsíc vydává ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com
Koncept & redakce: Idealab / Radek Váňa
Grafika: Idealab / Tereza Čermáková
Foto: Ateliér Kunc Architects a archiv
Stáhněte si všechna čísla newsletteru na
www.atelierkunc.com
© 2015. Všechna práva vyhrazena.
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