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vítám vás na stránkách podzimního vy-
dání magazínu Fresh From Moser, kte-
rý je věnován nejdůležitějším událostem 
a novinkám ze života sklárny Moser. 

Karlovy Vary, které jsou domovem ma-
nufaktury Moser již více než 155 let, 
přivítaly v červenci mimořádné osobnos-
ti světového filmu. John Travolta, který 
převzal Křišťálový glóbus v rámci Me-
zinárodního filmového festivalu, okouzlil 
všechny fanoušky neuvěřitelnou vstříc-
ností, laskavostí, humorem a zůstane 
tak nadlouho v srdcích všech návštěv-
níků festivalu. Oliver Stone, další hvězda 
festivalu, zakončil prestižní festival pře-
vzetím Křišťálového glóbu za celoživotní 
přínos filmu.

Léto pomalu končí a my bychom vás chtěli srdečně pozvat 
na návštěvu výstavy designéra Jiřího Šuhájka, která se pod 
názvem „Křehkost zrozená ohněm“ koná od 25. září 2013 
v umělecké galerii Moser v Praze. Naše pozvání nesměřuje 
pouze do pražské metropole, ale i do Karlových Varů, kde 
bychom vám chtěli představit nové náměstí Ludwiga Mosera 
s křišťálovou fontánou a také naše „strážce sklárny“, 3,5 metru 
vysoké sochy „Podzim“ a „Zima“, které vás přivítají u vstupu 
do sklářské hutě.

Nechť vám magazín Fresh From Moser zpříjemní nadcházející 
podzimní čas a je pro vás inspirací třeba právě k návštěvě 
sklárny v Karlových Varech či akcí Moser v Praze.

Krásné podzimní dny vám přeje

Welcome to the pages of the autumn edi-
tion of Fresh From Moser, which is ded-
icated to the most important events and 
news from the life of Moser Glassworks.

Karlovy Vary, which has been the home 
of the Moser manufactory for more than 
155 years, welcomed a couple of ex-
traordinary personalities from the world of 
film in July. John Travolta, who received 
the Crystal Globe at the International Film 
Festival, charmed fans with his incredi-
bly accommodating nature, his kindness 
and humour, and thus will remain in the 
hearts of all visitors to the festival for 
a long time. Oliver Stone, another star 
of the festival, concluded the prestigious 
event by accepting the Crystal Globe for 
Life-time Contribution to World Cinema.

Summer is almost over and we would like to cordially invite you 
to visit the exhibition by Designer Jiří Šuhájek, called “Delicacy 
born of fire” which opens on 25 September 2013 at the Moser 
Art Gallery in Prague. Our invitations are not only for Prague, but 
for Karlovy Vary as well, where we would like to introduce you to 
our new Ludwig Moser Square with its crystal fountain and also 
to our “Guardians of the Glassworks”, the 3.5 meter high stat-
ues “Autumn” and “Winter”, which welcome you at the entrance 
to the glassworks.

May the magazine Fresh From Moser make the upcoming au-
tumn a pleasant time for you and inspire you to visit the glass-
works in Karlovy Vary or the Moser events held in Prague.

Wishing you many beautiful autumn days!

Vážené dámy a pánové, Dear Ladies and Gentlemen,

Daniela Sládková
ŠÉFREDAKTORKA MAGAZÍNU / MAGAZINE EDITOR
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SALÓN MOSER KE 100. VÝROČÍ VZNIKU KOLEKCE MARIE THERESIE
GALA EVENING TO CELEBRATE THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE MARIA THERESIA COLLECTION
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Text: Monika Fialová
Photo: Petr Adámek

“I admire classic Moser pieces. They suit any interior,” said one of the guests 
of the gala evening, which Moser organized on the occasion of the 100th 

anniversary of the founding of the legendary table and decorative set “Maria 
Theresia”. “It is an elegant addition or highlight for a classic interior and creates 
contrast for the modern space,” he continues, looking at the detailed images of 
figures adorning the magnificent crystal bowl. The images we see in the crystal 
were not done by a painter with a brush, but however, by a Master Engraver 
using small engraving wheels. “The bowl you’re looking at was created to com-
memorate the 100th anniversary of the existence of the Maria Theresia Set. 
The complexity of the theme meant that the Master Engraver spent three or 
four weeks focused on it,” I explain according to the information I received from 
Moser Master Engravers Tomáš Lesser and Roman Chalupka, who specialize 
in engraving this bowl. “It is an incredible seven kilograms of crystal, which he 
has to hold firmly in hand for dozens of hours while applying gentle strokes to 
create the engraving, and he can’t allow anything to go wrong,” I add to our 
mutual admiration.

And how did the story of Maria Theresia, that representative set of masterful cuts 
and engravings, come about? Maria Theresia owes its origins to the age-old 
desire of people for change. The admiration for the characteristic shapes of Art 
Nouveau had been replaced during the first decade of the 20th century by the 
desire for geometrically simpler forms of expression. In 1913, Moser introduced 
its first Maria Theresia Set. The model for the shapes is a baroque ensemble that 
belonged to the Viennese Imperial Court during the time of Maria Theresia, and 
so the set was named after the famous empress. Moser Glassworks, however, 

„Obdivuji klasické kusy Moser. Hodí se do každého interiéru“, 
říká jeden z hostů slavnostního večera, který sklárna Moser 
uspořádala u příležitosti 100. výročí vzniku legendárního ná-
pojového a dekorativního souboru „Maria Theresia“. „Klasický 
interiér elegantně doplní nebo zdůrazní a v moderním prostoru 
vytvoří kontrast“, pokračuje a prohlíží si detailní obrazy figur 
zdobících velkolepou křišťálovou mísu. Obrazy v křišťále, které 
pozorujeme, však nestvořil malíř štětcem, ale mistr rytec po-
mocí drobných ryteckých koleček. „Mísa, na kterou se díváte, 
byla vytvořena u příležitosti 100. výročí vzniku souboru Maria 
Theresia. Rytecký mistr na ní soustředěně pracuje tři až čtyři 
týdny podle náročnosti námětu“, vysvětluji podle informací, 
které vím od ryteckých mistrů Moseru Tomáše Lessera a Ro-
mana Chalupky, kteří se na rytí této mísy specializují. „Je to 
neuvěřitelných 7 kilogramů křišťálu, které desítky hodin drží 
pevně v rukou, jemnými tahy koleček vytváří rytinu a nesmí 
nic pokazit“, obdivujeme společně.

A jak vůbec začal příběh Marie Theresie, reprezentativního 
souboru s mistrovskými brusy i rytinami? Maria Theresia 
vznikla z odvěké touhy lidí po změně. Obdiv k charakteristic-
kým tvarům secese totiž na konci prvního desetiletí 20. století 
vystřídala touha po geometricky jednodušších výrazových 
formách. V roce 1913 sklárna Moser představila poprvé svůj 
soubor Maria Theresia. Předlohou tvarů je barokní souprava 

BARVY PRO
MARII THERESII
COLOURS FOR 
MARIA THERESIA

Slavnostní odhalení kolekce 
Maria Theresia
Unveiling ceremony of the Maria 
Theresia Collection

Pan Richard Ullisch, ředi-
tel pro obchod a marketing 
sklárny Moser, paní profesor-
ka Irina Kondratěnko, klavírní 
virtuoska, paní Dana Burešová, 
sólistka Opery Národního divadla 
a pan Antonín Vlk, předseda před-
stavenstsva sklárny Moser (zleva)
Mr. Richard Ullisch, Marketing and 
Sales Director of Moser, Professor 
Irina Kondratěnko, piano virtuoso, 
Mrs. Dana Burešová, soloist of the 
National Theatre in Prague and Mr. 
Antonín Vlk, Chairman of the Board 
of Moser Glassworks (from left)

V průběhu večera probíhala rytec-
ká prezentace mistra rytce Milana 
Holubka
During the course of the evening, an 
engraving demonstration by Master 
Engraver Milan Holubek took place
 

Vystoupení paní Dany Burešové, 
sólistky Opery Národního divadla 
v Praze, s klavírním doprovodem 
paní profesorky Iriny Kondratěnko
Performance of Mrs. Dana Burešová, 
soloist of the National Theatre in 
Prague with piano virtuoso Professor 
Irina Kondratěnko

Slavnostní večer k oslavě výročí 
vzniku kolekce Marie Theresie
Gala evening to celebrate the anniversary of 
the founding of the Maria Theresia Collection

imprinted the historical shape with an entirely 
new dimension full of extraordinary quality and 
beauty. 
Contemporary masters just couldn’t lag behind 
their ancestors. “Originally, Maria Theresia was 
produced in clear crystal, but since we are 
marking the 100th anniversary of the founding 
of the set, additional decorative items, vases 
and bowl, were added. It would’ve been a 
shame not to show off our colours in them, 
as for example, the new connections between 
Watteau classic masterpiece engravings in 
colours,” Lukáš Jabůrek, Artistic Director of 
the glassworks, explained to the attending guests. 
The new collection of “Maria Theresia in the colours of gems” was officially 
unveiled by premier Czech soprano Dana Burešová, soloist of the National 
Theatre in Prague and winner of the Thalia Award for outstanding stage per-
formance. She accepted the invitation of Moser Glassworks and became the 
patron of the new collection.

The musical part of the evening saw Dana Burešová sing her famous arias from 
the Dvořák opera “Rusalka”to the assembled guests. Another major personality 
in the world of music, piano virtuoso and renowned teacher, Professor Irina 
Kondratěnko, winner of the international “Woman of the Year” Award in the field 
of arts and culture, played on the piano and likewise accepted the invitation to 
a pleasant spring encounter with Maria Theresia.

z doby Marie Theresie patřící k vybavení vídeňského císař-
ského dvora, proto také soubor nese jméno slavné císařovny. 
Moserovská sklovina však historické předloze vtiskla zcela 
nový rozměr svou mimořádnou kvalitou a krásou. 

Současní mistři ale nemohli zůstat pozadu za svými předky. 
„Původně se Maria Theresia vyráběla v čirém křišťálu, ale 
protože jsme u příležitosti 100. výročí soubor doplnili o další 
dekorativní předměty, vázy a mísu, byla by škoda na nich 
neukázat i naše barvy, například nové propojení klasické mis-
trovské rytiny Watteau v barvách“, vysvětlil přítomným hostům 
Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny. 
Novou kolekci „Maria Theresia v barvách drahokamů“ slav-
nostně odhalila vynikající česká sopranistka Dana Burešová, 
sólistka Opery Národního divadla v Praze a držitelka Ceny 
Thálie za mimořádný jevištní výkon, která přijala pozvání sklár-
ny Moser a stala se patronkou nové kolekce.

V hudební části večera paní Dana Burešová přítomným hos-
tům zazpívala nejznámější árii z opery Antonína Dvořáka „Ru-
salka“. Na klavír zahrála další výrazná osobnost hudebního 
světa, klavírní virtuoska a vynikající pedagožka, paní profesor-
ka Irina Kondratěnko, nositelka mezinárodního ocenění „Žena 
roku“ v oblasti umění a kultury, která rovněž přijala pozvání 
k příjemnému jarnímu setkání s Marií Theresií.

„OBDIVUJI KLASICKÉ 
KUSY MOSER. HODÍ 
SE DO KAŽDÉHO 
INTERIÉRU“
“I ADMIRE CLASSIC 
MOSER PIECES. 
THEY SUIT ANY 
INTERIOR”
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STŘÍPKY Z DOMOVA / HOME IN BRIEF

7

Text: Daniela Sládková, Monika Fialová
Photo: Petr Adámek, Moser, Martin Prokeš
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STŘÍPKY Z DOMOVA HOME IN BRIEF

Pink (Foto: fanart.tv)

Pražská prodejní galerie uvítala 
světoznámou zpěvačku Pink 

V rámci svého evropského koncertního turné v Praze navštívila 10. května 
2013 prodejní galerii Moser, Na Příkopě, několikanásobná držitelka cen Gra-
mmy, zpěvačka a skladatelka Pink. Prodejní personál byl velmi mile překva-
pen, jak skromná a velice příjemná světová megastar byla. Jak sami říkají: 
„Vešla drobná, malá, sladká dáma, která nás uchvátila svou bezprostředností, 
veselým a milým jednáním a nešetřila slovy chvály na křišťál Moser.“ O to 
více nás potěšilo, že si vybrala křišťálový ručně rytý set Maria Theresia, který 
letos slaví 100. výročí od svého vzniku, konkrétně osm sklenic na koňak 
v medově zlaté barvě topas, sadu na víno v typických šesti moserovských 
barvách, aurorovou rytou vázu s drakem a perlou a několik dalších rytých 
odlivek například s mořskými motivy. Její návštěva nadlouho zůstane velmi 
příjemnou vzpomínkou na osobnost, která i přes svou slávu zůstává milým 
a skromným člověkem. Jsme pyšní na to, že křišťál Moser připomene zpě-
vačce Pink atmosféru nejen z její návštěvy v Praze, ale i Moseru.

Pan Karel Schwarzenberg poctil 
návštěvou galerii v Praze 

V pátek 10. května 2013 navštívil prodejní galerii Moser, Na Příkopě, první 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky, pan Karel 
Schwarzenberg. Bylo nám velkou ctí panu Schwarzenbergovi při této pří-
ležitosti poděkovat. Velice si vážíme, že při svých setkáních s významnými 
hosty ze zahraničí i při mnohých diplomatických misích šíří slávu křišťálu 
Moser po celém světě a stává se tak tím nejlepším ambasadorem sklářských 
mistrů Moseru. V průběhu neformálního setkání pan Schwarzenberg velmi 
živě diskutoval na téma křišťálu, o kterém má široký rozhled, ocenil klasické 
kolekce Moser, které dobře zná a velice chválil i novou moderní kolekci "De-
sign Moser 2013".  Na závěr setkání poděkoval všem zaměstnancům sklárny 
Moser za to, že jejich dílo je vždy kvalitní i krásné, a proto také s radostí 
dary pro významné hosty vždy osobně vybírá.

Osobnosti napříč světem navštívily 
sklárnu Moser v Karlových Varech 

Jaro a léto přilákalo na návštěvu sklárny Moser v Karlových Varech řadu 
významných osobností politického a diplomatického světa. Sklářskou huť 
a muzeum si prohlédli velvyslankyně Rumunska, paní Daniela Gitman, vel-
vyslankyně Nigerijské federativní republiky v ČR, paní Catherine Okon, vel-
vyslanec republiky Singapur v ČR, pan Tan Soo Khoon a honorární konzul 
republiky Singapur v ČR, pan M. Plachý a také desetičlenná delegace 
z Korejské republiky složená ze zástupců Národního shromáždění Korejské 
republiky a členů velvyslanectví Korejské republiky v ČR. Dalším významným 
návštěvníkem sklárny Moser byla paní hraběnka Mathilda Nostitzová, kterou 
v muzeu Moser nadchly nápojové soubory se znaky královských rodin. Ně-
kteří z hostů si ochotně vyzkoušeli sklářské řemeslo a s úctou a respektem 
hodnotili sklářský um mistrů sklářů, brusičů a rytců.

Historické vozy zavítaly do sklárny Moser
Milovníci klasických, dnes již historických vozů, měli šanci v rámci závodu 
„Carlsbad Classic“, spatřit unikátní vozy v prostorách před sklárnou Moser 
v Karlových Varech dne 26. července 2013. K vidění bylo celkem čtyřicet dva 
unikátních vozů, jejichž hodnota je dnes nevyčíslitelná. Před sklárnou Moser 
proběhla rychlostní zkouška vozů. 

Lásku k umění, hodnotám a eleganci sdílí sklárna Moser s majiteli vozů. 
I proto vyrobila pro vítěze rallye křišťálovou trofej, která byla slavnostně 
odhalena za účasti světové topmodelky Pavlíny Němcové v luxusním hotelu 
Savoy Westend. Carlsbad Classic je tzv. setinová rallye, během které ujeli 
účastníci se svým klasickým vozem celkem 250 kilometrů, přičemž zavítali 
do několika lázeňských měst. Cílem závodu byla zábava, radost a kvalitní 
soutěžení na gentlemanské úrovni s patřičnou noblesou, kde záleží na přes-
nosti a řidičských schopnostech.

Trend či výjimka aneb Jiří Guth-Jarkovský 
by byl potěšen 

Zdálo by se, že v době, kdy si můžeme dopřát gurmánský zážitek v restau-
racích nabízejících vybranou světovou kuchyni či rychlý oběd mezi pracovními 
povinnostmi, se už nevrátíme k tradici domácího stolování.

O opaku nás přesvědčilo květnové setkání Klubu Top 25 žen českého byz-
nysu. Jeho tématem bylo seznámit se s praktickými tipy, jak podle správných 
pravidel, ale jednoduše, elegantně a s ohledem na osobnost hostitelky, 
prostřít stůl doma pro různé příležitosti i počty hostů.

Pro tuto „školu stolování“ členky Klubu zvolily ideální prostředí – Rezidenci 
primátora hlavního města Prahy. 

V případě nápojového skla padla volba na křišťál Moser. Významné 
osobnosti panovnických dvorů, diplomatického, politického či kulturního 
života a milovníci kvalitního skla, nacházejí v křišťálu Moser více než sto-
pětapadesát let požadovanou důstojnost, kvalitu, krásu i neopakovatelnost 
originálních nápojových a dekorativních souborů. Zástupci sklárny Moser, 
Jaroslav Červinka a Monika Stejskalová, společně se šéfkuchařem Fili-
pem Sailerem a odborníky pro aranžování květin, přítomné členky Klubu 
seznámili se základními doporučeními, jak ideálně v různých případech 
rozmísťovat sklo, porcelán, příbory a proč jsou důležité správně nainsta-
lované dekorace.

A tři nejzákladnější tipy? Vše začíná dokonale vyžehleným ubrusem a ne-
jsme-li si jisti barvou, pak bílou nebo smetanovou jistě nic nepokazíme. 
Kouzlo jedinečného pak spočívá na pečlivě vybraných číších, které skládáte 
v pořadí tak, jak je budete používat – například přípitek, víno a nealkoho-
lické nápoje – přičemž první máte na úrovni špičky příborového nože, další 
stavíte směrem doprava. Ovšem to nejdůležitější je vcítit se do svých hostů 
a vytvořit přátelskou atmosféru. Pak bude každé domácí stolování nezapo-
menutelným prožitkem.

World renowned singer Pink at Moser
As part of her European concert tour that stopped in Prague on 10 May 
2013, multiple Grammy winner and singer-songwriter Pink visited the Moser 
Sales Gallery on Na Příkopě. The sales staff was pleasantly surprised at how 
modest and amiable the world megastar is. To quote them: “She’s a very 
petite, sweet lady who captivated us with her familiarity, cheerfulness and 
kind behaviour, and she lavished praise on Moser crystal.” We were all the 
more pleased that she chose the hand-engraved Maria Theresia Crystal Set, 
which is celebrating its 100th anniversary of its founding this year, in addition 
to eight goblets in honey-gold topaz, a wine set in the six typical Moser 
colours, an aurora engraved vase with a dragon and pearl, and several other 
engraved tumblers with, for example, a sea theme. Her visit will long generate 
fond memories of a person who, despite her fame, is still a pleasant and 
modest person. We are proud of the fact that Moser crystal will remind Pink 
not only of her visit to Prague, but to Moser, as well.

Mr. Karel Schwarzenberg honoured the 
Moser Sales Gallery in Prague with a visit

On Friday, 10 May 2013, the First Deputy Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs of the Czech Republic, Mr. Karel Schwarzenberg, visited the 
Moser Sales Gallery on Na Příkopě. It was a great honour for us to thank 
Mr. Schwarzenberg on this occasion. We highly appreciate the fact that 
during both his meetings with prominent guests from abroad and his many 
diplomatic missions, he spreads the fame of Moser crystal around the world, 
thus becoming the best ambassador for Moser’s glass masters. During this 
informal encounter, Mr. Schwarzenberg revealed his very broad views on 
crystal during a lively discourse on the topic. He praised the classic Moser 
collection, which he is to very familiar with and he equally praised the new 
and modern collection “Moser Design 2013”. At the end of the meeting, he 
thanked all employees of Moser Glassworks for their consistently excellent 
and beautiful works of art, and, as always, took pleasure in personally cho-
osing several gifts for prominent guests.

Celebrities from around the world have 
visited Moser Glassworks in Karlovy Vary 

Spring has attracted a number of eminent personalities from the world of 
politics and diplomacy to visit Moser Glassworks in Karlovy Vary. Touring 
the glassworks and museum were the Romanian Ambassador, Mrs. Daniela 
Gitman, the Ambassador of the Federal Republic of Nigeria in the Czech 
Republic, Mrs. Catherine Okon, the Ambassador of the Republic of Singapore 
in the Czech Republic, Mr. Tan Soo Khoon and the Honorary Consul of the 
Republic of Singapore in the Czech Republic, Mr. M. Plachý, and also a ten-
-member delegation from the Republic of Korea, consisting of representatives 
of the National Assembly of the Republic of Korea and members of the 
Embassy of the Republic of Korea in the Czech Republic. Some of them 
were willing to try their hand at glasswork and judged the skill of the master 
glassmakers, cutters and engravers with dignity and respect.

Vintage cars paid a visit to Moser Glassworks
Lovers of classic, vintage cars had a chance to see unique automobiles 
on the premises of Moser Glassworks in Karlovy Vary on 26 July 2013 as 
part of the “Carlsbad Classic” Race. A total of forty-two unique cars were 
on display, their value today incalculable. These cars ran in a speed test in 
front of Moser Glassworks. 
Moser shares the love of art, values and elegance with these car owners. 
That’s why it produced a crystal trophy for the rally winner, which was 
officially revealed in the presence of supermodel Pavlína Němcová at the 
luxurious Savoy Westend Hotel in Karlovy Vary. The Carlsbad Classic is 
a so-called 100 Rally, whereby contestants drive their classic cars a total of 
250 kilometres, visiting several spa cities during the process. The aim of the 
race was fun, pleasure and quality competition on a gentleman’s level with 
the appropriate refinement, with all of this on precision and driving abilities.

Trend or an exception, or Jiří Guth-
Jarkovský would be pleased

It would seem that at this time, when you can treat yourself to a gourmet 
experience in restaurants offering fine international cuisine or a quick lunch 
between work responsibilities, we no longer return to the tradition of home 
dining. The May meeting of the Top 25 Club of Czech Businesswomen con-
vinced us that the opposite was true. The theme was gaining familiarity with 
practical tips on how to set a table for various occasions and the number 
of guests, both according to the proper rules, done simply but elegantly, 
and with regard to the personality of the hostess. Club members chose the 
ideal location for this “school of festive dining” - the residence of the Mayor 
of Prague. In addition to halls normally used for prestigious occasions, the 
conservatory as well as the music and men's lounges were employed to 
demonstrate the dining school. 

In the case of drinking glasses, the choice fell on Moser crystal. Notable per-
sonages of royal courts, diplomatic, political and cultural life, and the lovers 
of quality glass found in Moser crystal more than one hundred and fifty-five 
years of the proper dignity, quality, beauty and the uniqueness of original 
table and decorative sets. Representatives of Moser Glassworks, Jaroslav 
Červinka and Monika Stejskalová, together with Chef Filip Sailer and flower 
arrangement experts, offered members of the club basic recommendations 
on how to ideally set glasses, porcelain, and cutlery for various occasions 
and why the correct placement of decorations is so important.

And the three most basic tips? Everything starts with a perfectly ironed 
tablecloth and if you are not sure about the colour, then with either white or 
cream you certainly cannot go wrong. The magic lies in carefully choosing 
the right glasses, placed in the order of use – for example, aperitif, wine and 
soft drinks – and the first one is lined up with the tip of the cutlery knife; 
the rest you place to the right of it. Of course, the most important thing is to 
remember your guests and create a friendly atmosphere. Then, each home 
will be an unforgettable dining experience.
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Pan Antonín Vlk, předseda představenstva sklárny Moser (vpravo), předává 
dar panu Karlu Schwarzenbergovi, prvnímu místopředsedovi vlády a ministru 
zahraničních věcí ČR, ručně rytý set Maria Theresia
Mr. Antonín Vlk, Chairman of the Board of Moser Glassworks (right), presented a 
present to Mr. Karel Schwarzenberg, the First Deputy Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs of the Czech Republic, a hand engraved Maria Theresia Set

Paní Daniela Gitman, velvyslankyně 
Rumunska 
Mrs. Daniela Gitman, Romanian Ambassador
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STŘÍPKY Z DOMOVA HOME IN BRIEF

Dlouhá Palace in Prague showcasing a 
model apartment with Moser accessories

Since 1928, Dlouhá Palace in the Old Town section of Prague has been an 
example of the type of building which, during the 1930s, employed a new 
style that combined modernity with lingering secession. Over time, however, the 
palace began to fall into disrepair and was only successfully saved thanks to a 
new development project which "restored" it so that the original style and layout, 
including the precision to detail and timeless concept, were preserved.
A model apartment has been opened to general viewing in this building, where 
people interested in purchasing units in the palace can get an idea of   its 
customization and furnishings. It was designed in the classic style, which both 
emphasizes the art deco style and reflects its historical value, but remains time-
less and is complemented with the latest material and equipment.
Moser has loaned several Designer cut pieces to the model apartment. An 
artistic vase designed by Libor Doležal and a crystal bowl by René Roubíček 
individually complement the luxurious interior. www.palacdlouha.eu

Presentation of Moser Glassworks to 
important art collectors
On 21 May 2013 a group of important clients of Komerční banka, lovers and col-
lectors of art visited the Moser Sales Gallery in Prague, Na Příkopě. The guests 
came with the intention of not only viewing the displayed Moser works, but also 
learning more about their manufacture, changes in style and Moser Glassworks itself. 
Mrs. Helena Koenigsmarková, Director of the Museum of Decorative Arts 
in Prague, spoke about the establishment of Moser Glassworks and its 
development. Guests also saw a presentation of the artistic engraving tech-
nique, which was demonstrated live by the engraver Milada Zvolánková. 
Mr. Lukáš Jabůrek, the Artistic Director of the glassworks, spoke about the 
theme of “Design Moser 2013”, Maria Theresia in colours and other news. 
Mrs. Monika Stejskalová, Head of the Sales Gallery, presented the most 
famous classic drinking and decorative sets, “the Glass of Kings”. The high 
point was a presentation of a rare Moser drawing book from the end of the 
19th century, which Mr. Richard Ullisch, the Sales and Marketing Director of 
Moser Glassworks, took charge of. Guests acquired an overall picture of the 
glassworks and the artistic value of Moser crystal, which was the point of 
their meeting, and they highly praised the well-prepared Moser presentation.
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Palác Dlouhá v Praze představil vzorový 
byt s doplňky Moser 

Palác Dlouhá na Starém Městě v Praze z roku 1928 je příkladem domu, 
v němž byl ve třicátých letech minulého století užit nový styl kombinující 
modernu s doznívající secesí. V průběhu času však palác chátral a až díky 
novému developerskému projektu se jej podařilo zrekonstruovat tak, aby byl 
zachován původní styl i dispozice včetně precizností detailů a nadčasového 
konceptu.

V tomto domě je nyní možné prohlédnout si vzorový byt, kde si zájemci 
o koupi bytů v paláci mohou udělat představu o možnostech úprav a zařízení. 
Je navržen v klasickém stylu, který zdůrazňuje art deco styl domu, odráží 
jeho historickou hodnotu, ale zároveň je nadčasový a doplněný nejmoderněj-
šími materiály a vybavením.

Společnost Moser zapůjčila pro vzorový byt několik designově vybroušených 
kousků. Umělecká váza od designéra Libora Doležala či křišťálová mísa 
od Reného Roubíčka originálně doplňují luxusní interiér. www.palacdlouha.eu

Prezentace sklárny Moser významným 
sběratelům uměleckých děl
Skupina významných klientů Komerční banky, milovníků a sběratelů uměleckých 
děl, zavítala v úterý 21. května 2013 do prodejní galerie Moser v Praze, Na Pří-
kopě. Záměrem hostů bylo nejen si vystavená díla Moser prohlédnout, ale do-
zvědět se více o jejich výrobě, stylových proměnách i o samotné sklárně Moser. 

O vzniku sklárny Moser a jejím vývoji promluvila PhDr. Helena Koenigsmarková, 
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Hostům byla dále představe-
na technika uměleckého rytí, kterou naživo předvedla rytečka Milada Zvolánko-
vá. Pan Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny, pohovořil na témata kolekce 
„Design Moser 2013“, Maria Theresia v barvách a dalších novinek. Nejslavnější 
klasické nápojové a dekorativní soubory, „sklo králů“, představila paní Monika 
Stejskalová, vedoucí prodejní galerie. Zlatým hřebem pak byla prezentace 
vzácné zákresové knihy Moser z konce 19. století, které se ujal pan Richard 
Ullisch, ředitel pro obchod a marketing sklárny Moser. Hosté získali ucelený 
obraz o sklárně i umělecké hodnotě křišťálu značky Moser tak, jak bylo cílem 
jejich setkání a nešetřili chválou nad dobře připravenou prezentací Moseru.

Moser tvůrcem originálních 
křišťálových trofejí

Moser je partnerem řady charitativních, kulturních a společenských projektů, 
pro které vyrábí originální křišťálové trofeje a ocenění. 

Od počátku roku byly rozdány křišťálové ceny hned v několika oblastech. 
V hudbě to byla ocenění pro mladé vítěze Mezinárodní hudební soutěže 
Pražské jaro (obr. a). Letos se soutěžilo v oborech varhany a lesní roh, 
proto i ceny symbolicky připomínají dané nástroje. 

Křišťálový kontrabas je hlavní cenou Mezinárodního hudebního festivalu 
Dvořákova Praha (obr. b). Tento rok jej získal pan Jiří Kylián, český choreo-
graf a tanečník, a to za celoživotní přínos v oblasti propagace a popularizace 
české klasické hudby doma i v zahraničí.

V oblasti sportu byly uděleny křišťálové ceny nejlepším volejbalistům 
roku (obr. c). Trofejím z dílny designového centra sklárny Moser dominuje 
ručně broušený volejbalový míč nad precizně vybroušenou volejbalovou sítí, 
celkově cena připomíná hráče ve výskoku na smeč. 

Další trofejí, kterou letos Moser vyrobil, je cena pro vítěze jubilejních 
100. Pražských primátorek (obr. d). Vítězům tradičních veslařských závodů 
bude darována křišťálová ručně broušená cena, jejíž různě poskládané bloky 
představují vlnky tekoucí řeky Vltavy.

Smyslem soutěže „Média na pomoc památkám“, probíhající ve čtyřech 
kategoriích (tisk, rozhlas, televize a publicistika), je povzbudit a ocenit nej-
významnější publicistické počiny, které apelují nejen na vládu, parlament 
a odborné instituce, ale především na občanskou veřejnost s cílem vyvolat 
spoluodpovědnost za kulturní dědictví a probouzet povědomí občanů o kul-
turní minulost České republiky. Křišťálové ceny pro vítěze soutěže vyrábí 
sklárna Moser již řadu let.

V neposlední řadě připomeňme křišťálová ocenění pro Nadaci pro transplan-
taci kostní dřeně (obr. e) za největší finanční i nemateriální pomoc programu 
dárcovství dřeně. Křišťálová cena Moser je ručně rytá a její motiv symbolicky 
připomíná rozkvétající strom plný naděje pro postižené poruchou krvetvorby.

Moser creator of original crystal trophies 
Moser is a partner of a number of charitable, cultural and social projects, for 
which it produces original crystal trophies and awards. 
Since the beginning of the year, crystal prizes have been awarded in several 
disciplines. In music, it was the prize for the young winners of the Prague 
Spring International Music Competition (pic. a). This year the disciplines 
of organ and French horn were in play, therefore, the prizes were symbolically 
fashioned to be reminiscent of these instruments. 

A crystal contrabass is the main prize for the Dvořák Prague International 
Music Festival (pic. b). This year the recipient was Jiří Kylián, Czech chore-
ographer and dancer, in honour of his lifetime achievement in the promotion 
and popularization of Czech classical music at home and abroad.

In the field of sport, crystal prizes were awarded to the top volleyball 
players of the year (pic. c). Dominating the trophies from the workshop of the 
Moser design center were hand-cut volleyballs placed over precisely cut vol-
leyball nets, with the entire prize representing a player about to spike the ball. 
Other trophies made by Moser this year include the prize for the winners of 
the 100th Jubilee of Prague Mayors (pic. d). The winners of the traditional 
rowing races will be given hand-cut crystal prizes, with the blocks arranged 
to show ripples in the flowing Vltava River in Prague.

The purpose of “The media coming to the help of landmarks” Competition, 
which takes place in four categories (print, radio, television and journalism), 
is to encourage and reward the most important journalistic achievements that 
appeal not only to government, parliament and professional institutions, but 
primarily to the public to affirm our mutual responsibility for cultural heritage 
and to awaken public awareness in the cultural history of the Czech Republic.
Moser has been producing these crystal prizes for the winners for several years.

Finally, we should mention the crystal award for the Foundation for Bone 
Marrow Transplant (pic. e) for the largest financial and non-material as-
sistance to the bone marrow donation program. The Moser crystal award 
is hand engraved and its theme symbolically represents the blossoming of 
a tree full of hope for those affected by blood disorders.
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DANA BUREŠOVÁ
ČESKÁ SOPRANISTKA CZECH SOPRANO SINGER

Dana Burešová patří mezi přední české sopranistky. Více než 
dvacet let je sólistkou Opery Národního divadla v Praze. Úspěšně 

ztvárňuje hlavní role ve významných operních dílech českých 
i světových skladatelů (Bizet, Čajkovskij, Hindemith, Mozart, 
Wagner, Verdi, Smetana, Dvořák, Martinů, Janáček a další). 

V roce 2008 získala za mimořádný jevištní výkon v roli Alžběty ve 
Wagnerově opeře Tannhäuser Cenu Thálie. Vedle opery se věnuje 

rovněž koncertní činnosti (mše, kantáty, oratoria, písňové cykly) 
a studiovým nahrávkám operních děl a písní.

Dana Burešová is one of the leading Czech sopranos. She 
has been a soloist at the National Theatre in Prague for more 
than twenty years. She has successfully recreated the major 
operatic roles of Czech and world composers (Bizet, Tchaikovsky, 
Hindemith, Mozart, Wagner, Verdi, Smetana, Dvořák, Martinů, 
Janáček and others). In 2008 she was awarded the Thalia Prize 
for outstanding stage performance as Elizabeth in Wagner’s opera 
Tannhäuser. In addition to opera, she also gives concerts (masses, 
cantatas, oratorios, and song cycles) and makes studio recordings 
of operatic works and songs.

Ve světě nejčastěji uváděná opera Bedřicha Smetany, „Prodaná ne-
věsta“, je ztvárňována od klasického vesnického pojetí, přes minima-
listické scény až po moderní nákladné inscenace, kdy například hlav-
ní hrdinové přijíždějí na podium na motorkách. Jakému stylu dáváte 
přednost? 
Klasické-moderní? Je vždy otázkou výkladu a citu. I moderní inscenace 
může být velmi logická a naopak klasická zcela nesrozumitelná. Pro mne je 
důležité, zda režisér ctí myšlenku libretisty a skladatele. Mám ráda inscenace, 
které vycházejí vstříc divákovi a jasně a smysluplně ho provázejí zvoleným 
operním kusem.

Role hlavní představitelky v opeře „Prodaná nevěsta“, Mařenky, Vás 
provází celý profesní život a přinesla Vám řadu pochvalných kritik. Na-
studovala jste úspěšně čtyři různé inscenace na prknech Národního 
divadla v Praze, zpívala jste tuto roli rovněž v Baltimore nebo v Londýně 
s BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Prestižní 
Cenu Thálie jste však získala za zcela jinou roli po stránce hudební i 
charakterové, za nesmírně náročnou postavu Alžběty ve Wagnerově 
Tännhauserovi. Povězte nám o „Vašem setkání s Wagnerem“.
Respekt, to je pocit, který mi dlouho vládl po nabídce role Alžběty. Zkoumala 
jsem, radila se a rozhodla - snad dobře. Alžběta přišla včas a mnohému 
mě naučila.

Klasická opera je často sestavena z jednotlivých árií, po kterých 
mnohdy následuje i přerušení potleskem. Ne tak u Wagnera. Nepřetr-
žitý proud ohromující hudby a velice náročné pěvecké party bez zvý-
razněných árií umocňují Wagnerův text, který v sobě nese zásadní 
sdělení. Zdá se mi, že v případě Wagnerovských děl nabídne divákovi 
intenzivnější zážitek koncertní provedení. Jak se díváte na koncertní 
provádění oper, máte je ráda? 
Umím si užít oboje. Scénické provedení opery se všemi možnostmi, které 
jeviště nabízí, je pro diváka mnohem atraktivnější a příběh může vnímat 
doslova všemi smysly. Naproti tomu při koncertním provedení je posluchač 

In the world of opera, Bedřich Smetana’s “The Bartered Bride” is often 
staged with the classical concept of the village or minimalist scenes 
up to expensive modern productions, where for example the main 
characters come on stage on motorcycles. Which style do you prefer? 
Classic-modern? It’s always a matter of interpretation and emotion. Even 
modern productions can be very logical and classical, vice versa, completely 
incomprehensible. For me, it’s important that the director respects the idea of   
the librettist and composer. I like productions that suit the viewer and guide 
him through the selected operatic piece in a clear and meaningful way.

The role of the heroine in the opera “The Bartered Bride”, Mařenka, has 
been a part of your entire professional career and brought you scores 
of glowing reviews. You successfully prepared for four different pro-
ductions on the stage of the National Theatre in Prague, you sang this 
role in Baltimore and in London with the BBC Symphony Orchestra 
under the direction of Jiří Bělohlávek. The prestigious Thalia Award, 
however, you received for a completely different role in terms of music 
and character, for the extremely demanding character of Elisabeth in 
Wagner’s Tannhäuser. Tell us about “your meeting with Wagner”.

Respect, that’s a feeling that long drove me towards the role of Elizabeth.
I researched it, consulted and decided - perhaps wisely. Elizabeth arrived 
on time and taught me many things.

Classical opera often consists of individual arias that are often fol-
lowed and interrupted by applause. Not so with Wagner. A continuous 
stream of amazing music and very challenging singing roles without 
the need to highlight it with arias, that’s what enhances Wagner’s 
text, which carries vital communications within it. It seems to me that 
Wagner’s works offer the viewer a more intense operatic concert ex-
perience. When you look at the concert versions of operas, do you 
like them? 
I can enjoy both. Both the production of the opera with all options available 
from the stage, which is more vivid for the viewer, who can then perceive 

s umělcem v mnohem důvěrnějším vztahu a nic neodpoutává jeho pozornost 
od hudby samotné.

Operní pěvci nemají jevištní práci snadnou. Zpěv pod taktovkou diri-
genta, hereckou práci řídí režisér představení. Jak mezi těmito dvěma 
autoritami tvoří pěvec?
Stejně jako ostatní, vstupuje na jeviště se svou představou a tu postupně 
řadu týdnů dotváří a formuje spolu s myšlenkami režiséra a dirigenta. Ráda 
si o postavách povídám. Dostáva-
jí konkrétnější podobu, jsou živé 
a srozumitelné.

Spolupracovala jste již s řadou 
dirigentů zvučných jmen (sir 
Charles Mackerras, Vladimir 
Ashkenazy, Jiří Bělohlávek, Oli-
ver Dohnányi, Jiří Kout, John Fi-
ore a další). Jak vás tato setkání 
umělecky ovlivňují? 
Každé setkání přináší člověku nové 
zkušenosti. Když si lidé tzv. „padnou 
do oka“, vzniká velmi příjemné tvůrčí 
prostředí. Snažím se ze spolupráce 
vytěžit maximum, a vytvořit kvalitu, 
kterou mohu poslat dál k divákovi.

Váš repertoár je široký a patří 
mezi něj řada velmi obtížných 
a zároveň velmi rozdílných rolí. 
Není-li to tajný recept, prozraď-
te, jak se připravujete, abyste 
s co nejlepším výkonem zazpí-
vala v průběhu jednoho týdne 
hlavní roli v opeře například Mo-
zarta a Martinů nebo Janáčka? 
Pokud mám mluvit za sebe, je pro 
mne méně náročné zpívat třikrát 
Rusalku než ve stejném časovém 
úseku vystřídat tři různé autory. Můj 
recept je jednoduchý. Hodně pít - 
VODU a  hodně spát. Také mlčet je 
dobré, to je ovšem, pro nás ženy, 
často nadlidský úkol.

Váš repertoár je bohatý i po 
stránce jazykové (italština, ruš-
tina, němčina, čeština a další). 
Který jazyk skrývá pro operu 
největší úskalí?
Jednoznačně náš rodný-český. Má 
velké množství souhlásek, které ne 
vždy dobře vyslovujeme a potom trápíme sebe i své hlasivky. Zcela opačným 
případem je velmi zpěvná italština, která nemá „tři sta třicet tři stříbrných 
stříkaček...“ a nechystá tolik záludností.

Vaší domovskou scénou je Opera Národního divadla v Praze. Kterou 
operní inscenaci byste čtenářům bulletinu Fresh for Moser doporučila 
v nadcházející sezoně 2013 - 2014?
Stejně jako moserovské skleněné skvosty, je každý z operních titulů na jevišti 
Národního divadla originální ruční prací a má svoji uměleckou hodnotu. Je 
těžké vybrat jeden nebo dva. Musíte je vidět a vybrat si ten, který vás osloví 
svou nezaměnitelnou krásou. Já půjdu zcela jistě na Brittenovu Glorianu.

Děkuji Vám za rozhovor u sklenky, tentokrát patřící do kolekce „Jubi-
lant“ vytvořené podle návrhu akademického malíře a sklářského vý-
tvarníka Vladimíra Jelínka.

it with more senses, and also the concert performance, where the listener 
is in a more intimate relationship with the artist and nothing distracts his 
attention from the music itself.

Opera singers do not have it easy on the stage. Singing under the 
baton of the conductor while their performance is guided by the di-
rector. Where does the singer stand between these two authorities?
As with the others, you come on stage with your idea and gradually it be-

comes shaped and moulded over the 
weeks until it comes together with the 
ideas of the director and conductor.
I like to talk about the characters. This 
gives them more concrete form, they 
are alive and comprehensible.

You have worked with a number of 
renowned conductors (Sir Charles 
Mackerras, Vladimir Ashkenazy, Jiří 
Bělohlávek, Oliver Dohnányi, Jiří 
Kout, John Fiore and others). How 
did meeting them artistically influ-
ence you? 
Each meeting gives you a new expe-
rience. When people “hit it off”, that 
gives you a very good creative environ-
ment. I try to make the most of working 
with them and create something I can 
send to the audience.

Your vast repertoire includes 
scores of very difficult and diverse 
roles. If it’s not a secret, could you 
tell us how you prepare it so that 
you are able to sing and give the 
best possible performance in a ma-
jor operatic role, for example, one 
by Mozart, Martinů or Janáček, in 
just one week’s time? 
Speaking for myself, I find it less dif-
ficult to sing Rusalka three times than 
trying to manage three different authors 
in the same timeframe. My recipe is 
simple. I drink a lot – WATER, and 
I sleep a lot. It’s also good to keep 
quiet, which, of course, is extremely 
difficult for us women.

Your repertoire is also rich in terms 
of language (Italian, Russian, Ger-
man, Czech, etc.). Which language 
represents the greatest pitfalls for 
opera?
Clearly our own - Czech. It has a tre-
mendous amount of consonants which 

we cannot always pronounce well and so we worry ourselves and our vocal 
cords. Quite the opposite is true with melodious Italian, which doesn’t have 
“the thirteenth of the thirtieth month...” and so not so many tricky situations.

Your home theatre is the National Theatre Opera in Prague. Which op-
era production would you recommend for our readers of Fresh Moser 
for the upcoming 2013 - 2014 season?
Like Moser glass gems, each opera staged at National Theatre is an original 
handmade product with its own artistic value. It’s truly hard to pick one or 
two. You have to see them and choose the one whose unique beauty ap-
peals to you. I would certainly go to see Britten’s Gloriana.

Thank you for this interview over a drink, this time with glasses be-
longing to the “Jubilant” Collection designed by academic painter and 
glass artist Vladimír Jelínek.

Text: Monika Fialová 
Photo: Jaroslav Tatek
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KAŽDÉ SETKÁNÍ PŘINÁŠÍ 
ČLOVĚKU NOVÉ ZKUŠENOSTI.
EACH MEETING GIVES YOU 

A NEW EXPERIENCE. 
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MOSER VE SVĚTĚ / MOSER IN THE WORLD Text: Daniela Sládková 
Photo: Archive Moser
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Moser zářil na New York Table Top Show 
V jarních měsících se v New Yorku uskutečnila prezentace kolekce De-
sign Moser 2013 na výstavě New York Table Top Show ve Forty One 
Madison. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších expozic zaměřených 
na prezentaci prestižních značek, designu a moderních trendů. Mo-
ser představil kolekci novinek, v nichž zářily především moderní díla 
uměleckého ředitele sklárny Moser, Lukáše Jabůrka. Vázy Century, Bub-
bles či Rouge sklidily největší ohlas veřejnosti. Váza Century navíc 
soutěžila o nejhezčí květinové aranžmá.

Moser na Atlanta Gift Mart 
V polovině července byly kolekce Moser představeny na veletrhu Atlanta 
Gift Mart exkluzivním partnerem sklárny Moser v USA, firmou MGP. 
V rámci této výstavy byly vyzdvihnuty především unikátní barvy křišťálu 
Moser, jimž dávají vyniknout ručně broušené umělecké exponáty z autor-
ských dílen významných výtvarníků spolupracujících se sklárnou Moser. 

Moser na veletrhu Maison et Objet v Paříži 
letos podruhé 

Veletrh Maison et Objet je pro design jednou z klíčových světových výstav, 
na kterou se sjíždějí designéři, architekti a příznivci designu a umění z celého 
světa. Sklárna Moser na něm v lednu poprvé představila novou kolekci pro 
rok 2013. 

Podzimní výstava, která proběhla ve dnech 6. – 10. září 2013, představila 
kompletní kolekci novinek 2013, ale i ochutnávku z kolekce pro rok 2014. 

Cílem pařížské expozice je vnést do našich domovů styl a současné trendy, 
které nechtějí být pouze vystaveny na stáncích, ale hledají své místo přímo 
ve vašich interiérech. Kolekce Moser tento cíl neustále sledují a naplňují.

Presentation of a new collection Moser  
in New York

The exhibition New York Table Top Show at Forty One Madison was held in 
the middle of April in New York. This exhibition is known as one of the most 
important exhibitions focused on the presentation of prestigious brands, design 
and modern trends. Moser presented its new collection, Design Moser 2013. 
The exhibition was centred on a collection of new items, where the contempo-
rary work of the Artistic Director of Moser, Lukáš Jabůrek, particularly shone. 
The Century, Bubbles and Rouge vases earned the highest public acclaim. In 
addition, the Century vase competed for the best flower arrangement.

Moser at Atlanta Gift Mart
In the middle of July 2013, Moser’s exclusive partner in the U.S., MGP, 
held an exhibition of Moser’s crystal collections at an exhibition "Atlanta Gift 
Mart". The exhibition highlighted the particularly unique colours of Moser 
crystal, including exquisite hand-cut exhibits from the workshops of major 
artists collaborating with Moser Glassworks. 

Moser at fair Maison et Objet in Paris for the 
second time this year

The trade fair Maison et Objet is one of the key global exhibitions where 
Designers, architects and fans of design and art from the entire world meet. 
Moser Glassworks presented its new collection for 2013 for the first time 
at the trade fair in January.
The autumn exhibition, which is held from 6 to 10 September 2013, offers the 
complete collection of new items of 2013 and a taster of the collection for 2014. 
The aim of the Paris exhibition is to bring into our homes the style and 
trends which do not want to be only displayed on stands, but which also 
seek out their place in our interiors. The Moser collection constantly at-
tempts to do this and succeeds in it.

Křišťál Moser ozdobil „Letní noční ples“ 
na zámku Wackerbarth 

Každý rok se na zámku Wackerbarth v Radebeul mezi Drážďany a Míšní 
v Německu koná společenský ples s názvem „Letní noční ples“. Letošním 
tématem plesu byla „Zlatá Praha“ a v rámci něj byla sklárna Moser požádána 
o poskytnutí křišťálových děl, která by ples ozdobila a současně přiblížila 
značku Moser významným hostům. Expozice Moser, v níž zářily klasické ko-
lekce Lady Hamilton, Paula či Splendid či moderní kolekce Rouge, zazname-
nala velký úspěch a dle slov pořadatelů významně přispěla k prestiži plesu. 

Krása a složitost umělecké rytiny 
zprostředkovaná naživo 

Pravidelně na jaře začíná série prezentačních a ryteckých akcí v Japonsku. 
Počátkem června proběhla v Tokiu prodejní akce s účastí mistra rytce pana 
Vladimíra Skály. Prezentace se konaly v obchodě Yurakucho, v obchodním 
domě Isetan a jeden den v hotelu Westin, kde souběžně probíhaly prezentační 
akce luxusních značek Moser, Dior a Lladró. Exkluzivní partner sklárny Moser 
v Japonsku, firma Meiwa Sales, Ltd., představil svým vybraným klientům část 
kolekce Moser vyrobené speciálně pro ně. Jednalo se o limitované kolekce 
ručně rytých váz s motivy sov a klasické vázy v barvě topasu (medově zlatá) 
s motivy koní. Tradičně velký úspěch zaznamenal mistr rytec Vladimír Skála, 
který VIP zákazníkům na místě ručně ryl na sklenice z kolekce Whisky set.

Křišťál Moser ve Švýcarsku 

Počátkem července navštívili zástupci sklárny Moser luxusní prodejní galerie, 
v nichž je nabízen křišťál Moser ve Švýcarsku. Dle slov našich partnerů 
si švýcarští zákazníci nejvíce oblíbili moderní design, konkrétně interiérové 
dekorativní kousky renomovaných designérů Ingrid Račkové a Davida Su-
chopárka „Sonata“ či Lukáše Jabůrka „Rouge“. Klienti v této souvislosti 
často zmiňují barvy Moser, které jsou neopakovatelné a které nevidí v na-
bídce žádné jiné luxusní značky prostřeného stolu a díky tomu je pro ně 
křišťál Moser unikátní.

Sklárna Moser spolupracuje ve Švýcarsku se společností Touzeau Arts de la 
Table SA, rodinnou firmou, která již od roku 1968 nabízí ve svých buticích 
exkluzivní značky prostřeného stolu. Firma Touzeau provozuje tři luxusní 
prodejní galerie – v Ženevě, v Annemasse (Francie) a v Montreaux. Křišťál 
Moser je tu prezentován společně s dalšími luxusními značkami prestižního 
společenství Comité Colbert. www.touzeau.com

Již více než šest let spolupracuje Moser s dalším partnerem na švýcarském 
trhu, jímž je společnost Meister v obchodním centru Curychu. Manažer 
prodejny, p. Samuel Ryser, nám potvrdil, že převažuje zájem o moderní de-
sign a velmi oblíbené jsou vázy Gema designérky Kateřiny Doušové či vázy 
Comfort a Kolorit designéra Lukáše Jabůrka. V luxusní prodejní galerii v cen-
tru Curychu však zákazníci objeví i klasickou řadu moserovských výrobků, ať 
již je to váza Desiree či rytá kolekce Paula v barvách drahokamů. Ty potěší 
milovníky klasické krásy. www.meister-silber.ch

Moser crystal adorned the “Summer Night 
Ball” at the Wackerbarth Chateau

Every year at the Wackerbarth Chateau in Radebeul between Dresden and 
Meissen in Germany there is a social ball called “Summer Night Ball”. This 
year’s ball theme was “Golden Prague”, and as part of it Moser Glassworks 
was asked to provide the crystal works to decorate the ball and also to show 
the Moser brand to its distinguished guests. The Moser exhibition, where the 
classic Lady Hamilton, Paula and Splendid Collections, or the modern Rouge 
Collection shone brilliantly and was a great success, and as the organisers 
said they greatly contributed to the ball’s prestige.

The beauty and complexity of artistic 
engraving demonstrated live

Regularly at the start of spring a series of presentation and engraving events 
begins in Japan. At the start of June there was a sales event in Tokyo with 
the participation of the Master Engraver Vladimír Skála. The presentation was 
given in the shop Yurakucho, in the Isetan Department Store and for one day 
in the Westin Hotel, where at the same time there was a presentation event of 
the luxury brands Moser, Dior and Lladró. The exclusive partner of the Moser 
Glassworks in Japan, the firm Meiwa Sales, Ltd., presented to selected clients 
part of the Moser collection manufactured especially for them. This is a limited 
collection of hand engraved vases with owl themes and conventional vases with 
a topaz colour (honey gold) and horse themes. The Master Engraver Vladimír 
Skála, who manually engraved glasses from the collection, Whisky Set on site 
for VIP customers, enjoyed his now traditional great success.

Moser crystal in Switzerland
At the start of July representatives of Moser Glassworks visited luxury sales gal-
leries where Moser crystal is offered in Switzerland. According to our partners 
Swiss customers love the most modern design, specifically the interior decorative 
items of the renowned Designers Ingrid Račková, David Suchopárek “Sonata” 
or Lukáš Jabůrek “Rouge“. In this context customers most often mention the 
colours of Moser, which are inimitable and which they do not see in the offer of 
any other luxury tableware brand, and thanks to this Moser is unique for them.
In Switzerland, Moser Glassworks works together with the company Touzeau 
Arts de la Table SA, a family firm which has been offering exclusive tableware 
in its boutiques since 1968. The firm Touzeau operates three luxury sales 
galleries in Geneva, Annemasse (France) and in Montreaux. Moser crystal is 
presented here together with other luxury brands of the Comité Colbert. www.
touzeau.com
For more than six years Moser has been working with another partner on the 
Swiss market, the company Meister, in the retail centre of Zurich. The shop 
manager, Mr Samuel Ryser, confirmed for us that there is a predominant 
interest in modern design, and that the Gema vases of the Designer Kateřina 
Doušová or the Comfort and Kolorit vases of the Designer Lukáš Jabůrek are 
very popular. But in the luxury sales gallery in the heart of Zurich customers 
can also find the classic range of Moser products, be they the Desiree vases 
or engraved Paula Collection in the colours of gemstones. These will please 
lovers of classic pieces. www.meister-silber.ch

3 421 65
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Text: Daniela Sládková 
Photo: Archive Moser

SABRAGE

Slovo sabrage pochází z francouzského jména 
pro šavli (le sabre), sloveso „sabrer“ pak značí „se-
kat šavlí“. Sabrage je umění otevírání láhve šam-
paňského setnutím hrdla šavlí. Jediným švihem 
šavle se odsekne koncová část hrdla i se zátkou. 
Tlak uvnitř láhve v součinnosti s kinetickou energií 
šavle způsobí krásně čistý lom na konci hrdla 
a následné uvolnění přetlaku vyplaví eventuál-
ní drobné střípky. Správně provedená sabrage 
ozvláštní jakoukoliv slavnostní příležitost.

Není bez zajímavosti, že historie sabrage sahá 
do Francie v období napoleonských válek. Teh-
dejší důstojníci francouzské armády byli natolik 
zaneprázdněni, že na standardní odzátkování 
nemívali čas. Jedouce na ušlechtilých koních 
se jali odsekávat láhve šampaňského šavlí rov-
nou v sedle. 

The word Sabrage comes from the French 
name for sabre (le sabre), so the verb “sa-
brer” means “to cut with a saber.” Sabrage 
is the art of opening a bottle of champagne 
with a sabre by breaking away the neck. 
The end of the neck and the collar are cut 
away with one swish. The pressure inside 
the bottle, in conjunction with the kinetic 
energy of the sabre, creates a beautifully 
clean fracture at the end of the neck and the 
pressure inside washes away the tiny slivers 
of glass. A proper sabrage spices up any 
festive occasion.

It is of interest that the history of sabrage 
dates back to France during the Napoleonic 
Wars. French army officers were so busy that 
they simply had no time for the ordinary way 

V dnešní uspěchané době se tato více než dvě 
stě let stará tradice opět rozšiřuje nejenom mezi 
skutečnými znalci a milovníky sektů.

SABRAGE A KŘEHKÁ KRÁSA 
KŘIŠŤÁLU MOSER
Zážitek ze sabrage kvalitního šampaňského či 
sektu bude dovršen, budeme-li tento nápoj pít 
z odpovídajících číší. Jaké křišťálové číše Moser 
pro tento jedinečný zážitek vybrat? 

Dana Odehnalová, ředitelka společnosti ResVinia, 
která připravuje se svými sommeliery jedinečné sa-
brage, doporučuje: „Šumivé víno vyniká v ručně fou-
kaných křišťálových sklenicích, které vyrábí Moser 
v různých a zajímavých tvarech. Oblíbené jsou i ruč-
ně broušené a zlacené křišťálové sklenice Moser 
na sekt. Ovšem prožitek ze sabrage můžeme umoc-
nit i tím, že sommelier provede sabrage křehkou křiš-
ťálovou skleničkou Moser. V tomto případě hovoříme o vrcholném umění.“

SOUBOJ ČESKÉHO DAVIDA A GOLIÁŠE
Nemáme-li k dispozici šavli, dá se pro sabrage použít řada jiných před-
mětů, například podšálek, podkova, golfová hůl či sklenice na víno. 
Sabrage sklenicí na víno vyžaduje jinou techniku sabrage. Přední český 
sommelier Marek Babisz využívá u techniky sabrage skleničkou svých 
letitých zkušeností. Právě velké zkušenosti, bezchybná technika a v ne-
poslední řadě i odvaha sommeliera je jeho tajemstvím úspěchu sabrage 
křehkou křišťálovou sklenicí Moser.

Přejeme vám krásný zážitek ze sabrage umocněný křišťálem Moser.

of uncorking a bottle. Riding on their noble steeds, they would slice 
open the bottle of champagne straight from the saddle. 

In today’s hectic times, this more than two hundred-year-old tradition 
is again finding an audience and not only among connoisseurs and 
lovers of sparkling wines.

SABRAGE AND THE DELICATE BEAUTY 
OF MOSER CRYSTAL
The experience of sabrage quality champagne or sparkling wine would 
be complete if we could drink it from the proper wine glasses. Which 
Moser crystal wine glasses to choose for this unique experience? 

Dana Odehnalová, the Managing Director of ResVinia, which prepares 
the unique sabrage with its sommeliers, recommends: “Sparkling wine 
excels in hand-blown crystal glass, which Moser produces in various 
and interesting shapes. Favourites are Moser’s hand-cut and gilded 
crystal champagne glasses. Of course, the experience of sabrage may 
be enhanced by the fact that the sommelier is performing the sabrage 
on the delicate crystal glass of Moser. In this case, we’re talking about 
the highest form of the art.”

CLASH OF THE CZECH DAVID AND GOLIATH
If we have no sabres available, a number of other items can be 
used for sabrage, such saucers, horseshoes, golf clubs or a wine 
glass. Sabrage with a wine glass requires a different technique of 
sabrage. Years of experience allow leading Czech sommelier Marek 
Babisz to use a sabrage glass for his technique. Years of experi-
ence, a flawless technique and also the courage of the sommelier is 
the secret of success to performing sabrage on the delicate crystal 
glass of Moser.

We wish you a wonderful sabrage experience enhanced by Moser.

OTEVÍRÁNÍ LÁHVE 
ŠAMPAŇSKÉHO SETNUTÍM 
HRDLA SKLENICÍ MOSER

OPENING A BOTTLE OF 
CHAMPAGNE BY SLICING OFF 
THE NECK OF MOSER GLASS21ST CENTURY

21. STOLETÍ

Setnutí šampaňského křišťálovou 
sklenicí Moser z kolekce Wellenspiel
Break off the Moser champagne crystal 
glass from the Wellenspiel collection

Dana Odehnalová, ředitelka společnosti ResVinia
Dana Odehnalová, Managing Director of ResVinia

Výsledek sabrage, křišťálová sklenice zůstala neporušena
After sabrage, the crystal glass remained intact
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KŘIŠŤÁLOVÉ GLÓBY / CRYSTAL GLOBES Text: Daniela Sládková 
Photo: Archive IFF Karlovy Vary, Archive Moser

Mnoho hostů zvučných jmen zavítalo na 48. ročník 
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který 
se konal na přelomu června a července. Filmoví fa-
noušci se mohli setkat s legendami, vidět na vlastní 
oči světově proslulé filmaře a také několik filmových 
hvězd. Nejvýznamnější filmový festival ve střední 
a východní Evropě je otevřen všem.
Jednoznačně nejvíc okouzlil karlovarské diváky 
a návštěvníky festivalu americký herec John Tra-
volta. Již od svého příletu prokazoval, že si přijel 
na festival užít setkání se svými fanoušky. Ochot-
ně rozdával autogramy, fotil se s fanoušky, po-
třásal si s nimi rukou a při uvedení filmu Pomáda 
v letním kině jim dokonce osobně zatančil. 

UMĚNÍ ČESKÝCH SKLÁŘŮ 
VZDÁVAJÍ HOLD I SLAVNÉ  
FILMOVÉ HVĚZDY
Z Karlových Varů si lze odvézt kromě filmových 
zážitků i ty designové. Křišťálové glóby – hlavní 
festivalové ceny, mohou ovšem získat jen vyvole-
ní. I slavní herci, mezi nimiž zmiňme například He-
len Mirren, Susan Sarandon, Johna Malkoviche, 
Roberta Redforda a další, kteří převzali Křišťálový 
glóbus za mimořádný umělecký přínos světové 
kinematografii, se už předem netajili, že jsou zvě-
daví na jeho podobu. Pověst křišťálového skla 
karlovarské firmy Moser má ve světě svůj zvuk. 
Zlatý křišťálový glóbus je cenou pro nejlepší film 

Many renowned guests were in attendance at 
the 48th International Film Festival in Karlovy Vary, 
which took place at the end of June and begin-
ning of July. Film fans could meet with the legends, 
see with their own eyes world famous filmmakers 
and several movie stars. The largest film festival in 
Central and Eastern Europe is open to all.
Certainly American actor John Travolta charmed 
audiences and visitors in Karlovy Vary the most. 
From the moment he arrived he showed that he 
had come to the festival to enjoy meeting his fans. 
He willingly signed autographs, took pictures with 
fans, shook hands with them, and even person-
ally danced for them when Grease was shown at 
the summer cinema. 

EVEN FAMOUS MOVIE STARS 
PAY THEIR TRIBUTES TO THE 
ART OF CZECH GLASSMAKERS 
In addition to the movies, Karlovy Vary also offers 
a design experience. Of course, only the chosen 
few receive the main prize of the festival, the Crys-
tal globes created by Moser. Even famous actors, 
among whom we can mention Helen Mirren, Su-
san Sarandon, John Malkovich, Robert Redford 
and others who have received the Crystal globe 
for their outstanding artistic contribution to world 
cinema, made no secret of their curiosity about 
its look. Crystal glass created by Moser of Karlovy 

HVĚZDY 
STŘÍBRNÉHO 
PLÁTNA
ZÍSKALY 
KŘIŠŤÁLOVÝ 
GLÓBUS
STARS OF THE SILVER SCREEN 
AWARDED CRYSTAL GLOBES

a pro vybrané filmové tvůrce za ce-
loživotní přínos. Stříbrný glóbus před-
stavuje cenu Prezidenta MFF KV, 
zvláštní cenu poroty, cenu za režii, 
cenu za ženský a mužský herecký 
výkon, Diváckou cenu nebo cenu 
za nejlepší dokumentární film.
Letošní cenu za celoživotní přínos 
světové kinematografii převzal při 
slavnostním zahájení festivalu John 
Travolta. Při přebírání křišťálové ceny 
z produkce sklárny Moser poděko-
val za přijetí i ocenění své práce: 
„Díky, mám vás rád, díky, že tady 
mohu být, a díky, pane Bartoško. 
Jsem hrdý, že jsem součástí skupiny, 
kterou jste ocenili, mnozí z nich jsou 
mí přátelé. Být hercem je zajímavé, 
je to vždy osobní interpretace odrazu 
světa, a nemusíte s ní souhlasit. Ale já 
jsem rád, že vy s těmi mými souhlasí-
te,“ řekl Travolta.
Zlatý glóbus za celoživotní přínos 
světové kinematografii převzal při 
slavnostním zakončení festivalu 
také Oliver Stone, americký režisér, 
scénárista, producent, herec a troj-
násobný držitel Oscara.

PŮVABNÁ DÍVKA ZVE-
DAJÍCÍ KŘIŠŤÁLOVOU 
KOULI
Festivalová cena v podobě dívky 
držící křišťálovou kouli měří úctyhod-
ných 42 centimetrů a váží 5 kilogra-
mů, průměr koule je 11,5 centimetrů. 
Když v loňském roce přebírala cenu 
za celoživotní přínos britská herečka 
Helen Mirren, na adresu křišťálové-
ho glóbu zavtipkovala: 
„Doufám, že to můj manžel přeži-
je, protože křišťálová cena je »velká 
zbraň«.“

Základní ideovou podobu navrhl 
uznávaný fotograf Tono Stano, kte-
rému stála modelem Ema Černáko-
vá, druhá vicemiss České republiky 
pro rok 2001. Sochařské práce byly 
dílem Martina Krejzlíka.
Sochy dívky dnes vznikají v sochař-
ském ateliéru Miloše Vacka, křišťá-
lové koule ve sklárně Moser v dílně 
mistra skláře Radka Vachouška, 
kompletaci a lepení má na starosti 
mistr brusič Jiří Khás.
„Je to příjemný pocit vidět v rukou cele-
brit předmět, na jehož zhotovení jsem 
se podílel“, říká Jiří Khás, mistr brusič.

RUČNÍ ZHOTOVENÍ 
PRESTIŽNÍCH CEN
Výroba glóbů je složitým proce-
sem sestávajícím z desítek operací, 
na jejichž konci se v rukou filmo-

Vary has an outstanding reputation 
around the world. 
This year’s award for lifetime contribu-
tion to world cinema went to John 
Travolta during the opening ceremo-
nies of the festival. When receiving 
the crystal prize produced by Moser 
Glassworks, he offered his thanks for 
his work being accepted and ap-
preciated: 
“Thanks, I love you, thank you 
that I can be here. And thank you, 
Mr. Bartoška. I am proud that I am part 
of the group that you have awarded, 
many of them are my friends. Being 
an actor is interesting; it’s always a 
personal interpretation that reflects 
the world and you do not have to 
agree with it. But I’m glad you agree 
with mine,” Travolta said.
The golden globe for lifetime contri-
bution to world cinema at the closing 
ceremonies of the festival went to 
Oliver Stone, American film direc-
tor, screenwriter, producer, actor and 
three-time Oscar winner.

LOVELY GIRL LIFTING  
A CRYSTAL BALL
The festival prize, in the form of a girl 
holding a crystal ball, measures 
an impressive 42 cm and 
weighs 5 kg, with the di-
ameter of the sphere 
measuring 11.5cm. 
Last year, when Brit-
ish actress Helen 
M i r ren accepted 
the prize for lifetime 
contr ibut ion, she 
quipped about the 
crystal globe: 
“I hope that my 
husband will sur-
v i ve, because 
this crystal prize is 
a big weapon.”

The basic shape was de-
signed by renowned photog-
rapher Tono Stano, who used 
Ema Černáková, the second 
runner-up for Miss Czech Re-
public 2001, as his model. The 
sculptural work was done by 
Martin Krejzlík.
The statues of this girl are 
produced today in the stu-
dio of Miloš Vacek, the 
crystal balls at Moser 
Glassworks in the work-
shop of Master Glass-
maker Radek Vachoušek, 
and the mounting and 
gluing is done by Master 
Cutter Jiří Khás.
“It’s a great feeling to see 
something in the hands of 

vých tvůrců ocitne bronzová socha 
dívky zvedající křišťálovou kouli. Vý-
roba křišťálové koule začíná v huti. 
Roztavené sklo o teplotě tisíc stup-
ňů Celsia se zformuje na průměr 
11,5 centimetru. Skleněné koule 
putují po vychlazení do dílny, kde 
se provádí ruční zabroušení tvaru 
a vyleštění glóbu. Dále se upraví 
tak, aby pasovaly do kovové sochy. 
Nakonec se koule k soše přilepí 
na třech místech. Pro letošní festival 
bylo vyrobeno devatenáct velkých 
glóbů, z čehož devět bylo zlatých 
a deset stříbrných.

ZAJÍMAVOST NA ZÁVĚR 
GLÓBUS VE FESTIVA-
LOVÝCH ZNĚLKÁCH
V populárních festivalových zněl-
kách zahajujících filmy MFF, v nichž 
účinkují držitelé glóbu za mimořádný 
umělecký přínos (D. DeVito, J. Law, 
Andy Garcia, J. Menzel, M. Forman, 
J. Malkovich, Helen Mirren, Věra 
Chytilová a jiní), je křišťálové ceně 
z produkce Moser věnována téměř 
hlavní role. Vtipné užití křišťálové 
ceny v běžném praktickém životě 

je ve filmových klipech 
tvůrců Ivana Zachari-
áše a Martina Krej-
čího velmi originální. 
Například v klipu J. 
Menzela pozoruje 
slavný režisér slič-
nou slečnu na úklid 
skrz optiku křišťálo-
vé koule. V klipu A. 

Garcii poslouží slav-
nému herci glóbus jako 

beranidlo. Ve znělce s Ju-
dem Lawem jej pro změnu 
herec použije místo ukradené 
sošky na kapotu svého auta. 

Na to, zda-li s Křišťálovým 
glóbem zažili ocenění něco 
zajímavého, jsme se zeptali 
nejpovolanějšího, pana Mar-
ka Ebena, který již řadu let 
prestižní festival moderuje.

„Když se točila festivalová zněl-
ka s Judem Lawem, musel se 

vypůjčit Rolls Royce, kterému 
se na chladiči vyměnila slavná 
postavička Emily za festivalovou 
cenu. Majitel toho vozu byl u natá-
čení a když viděl na chladiči festi-

valovou cenu, řekl: Ale tahle se 
mi tam líbí mnohem víc, ne-
mohli byste mi ji tam nechat? 
Myslím, že větší kompliment 
by si tvůrci téhle trofeje ani 
nemohli přát.“

celebrities that you had a hand in mak-
ing,” says Master Cutter Jiří Khás.

HANDCRAFTED
PRESTIGIOUS PRIZES 
Producing the globes is a complex 
process consisting of dozens of op-
erations that conclude with filmmak-
ers holding a bronze statue of a girl 
lifting a crystal ball. Production of the 
crystal ball begins in the mill. Molten 
glass at a temperature of thousands 
of degrees Celsius is formed into a 
diameter of 11.5 centimetres. After 
cooling, the glass ball makes its way 
to the workshop, where it is hand 
cut and polished into the shape of 
a globe. Finally, the ball is attached 
to the statue at three points. For this 
year’s festival nineteen large globes 
were produced, of which nine were 
gold and ten silver.

INTERESTING NOTE AT 
THE END – THE GLOBE 
IN FESTIVAL SHOTS
In the popular film shots at IFF, where 
the holders of the Globe for Out-
standing Artistic Contribution appear 
(D. DeVito, J. Law, Andy Garcia, 
J. Menzel, M. Forman, J. Malkovich, 
Helen Mirren, Věra Chytilová and 
others), the crystal award produced 
by Moser is given almost the main 
role. The humorous use of the crys-
tal award in normal everyday life is 
very original in the film clips of Ivan 
Zachariáš and Martin Krejčí. For ex-
ample, in the clip with J. Menzel, the 
famous director is seen observing, 
through the optics of the crystal ball, 
a lovely young cleaning lady. In the 
clip with A. Garcia, the globe serves 
the famous actor as a battering ram. 
The spot with Jude Law has the actor 
using it in place of the statue stolen 
off the hood of his car. 

As for whether the winners of the 
crystal globe experienced anything 
interesting with it, we asked the most 
qualified person to answer, Marek 
Eben, who for many years has host-
ed the prestigious festival.

“When we filmed the festival spot with 
Jude Law, we had to borrow a Rolls 
Royce, where we changed the fa-
mous figure of Emily on the radiator for 
the festival prize. The owner of the car 
was at the shoot and when he saw the 
festival award on the radiator, he said: 
‘I prefer it a lot more, couldn’t you just 
leave it there for me?’ I think the crea-
tors of this trophy couldn’t wish for a 
greater compliment.”
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NOVINKY V AREÁLU KARLOVARSKÉ SKLÁRNY 
NOVELTIES IN THE PREMISES OF KARLOVY VARY GLASSWORKS

Text: Daniela Sládková
Photo: Moser, Martin Prokeš

Sklárna Moser proměnila své okolí, aby tak ještě 
více zatraktivnila oblíbené prohlídky muzea a 
sklářské hutě v Karlových Varech. Návštěvníci 
nyní mohou zhlédnout nové náměstí Ludwiga 
Mosera s uměleckými artefakty krášlícími jeho 
okolí. Dominantou náměstí je křišťálová fontána 
s tryskající vodou dle návrhu Lukáše Jabůrka, 
uměleckého ředitele sklárny Moser a letošního 
vítěze „Ceny veřejnosti Czech Grand Design 
2012“. Náměstí zdobí také 2,5 metru vysoký 
rozcestník symbolizující spektrum barev Moser. 
Další novinkou jsou 3,5 metru vysoké sochy 
„Podzim, Zima“, kterým říkáme „Strážci sklárny“. 
Vysoké sedící postavy jsou dílem designéra 
Jiřího Šuhájka a vítají návštěvníky při vstupu 
do sklářské hutě. V neposlední řadě si můžete 
prohlédnout informační panely elegantně lemující 
náměstí Ludwiga Mosera, které ukazují například 
dobové fotografie sklárny Moser. Nenechte si 
ujít jedinečnou prohlídku muzea, sklářské hutě 
a novinek v areálu sklárny, srdečně vás zveme. 
Návštěvnické centrum: Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy 
Vary, e-mail: museum@moser-glass.com, tel.: 
+420 353 416 112.

KŘIŠŤÁLOVÁ FONTÁNA
DOMINANTOU NÁMĚSTÍ
LUDWIGA MOSERA 

Návrh křišťálové fontány s tryskající vodou 
pochází z rukou Lukáše Jabůrka, uměleckého 
ředitele sklárny Moser. Hutně tvarované točené 
tyče symbolizují tryskající pramen a čistotu 

křišťálové vody. Doplňkem a zároveň výrazným prvkem fontány jsou 
kruhová zrcátka, která odrážejí dění kolem sebe, modrou oblohu a 
evokují tak třpytící se kapky vody při slunečním svitu. Fontána je 
umístěná v centru náměstí a lavičky v jejím okolí umožňují strávit 
příjemnou chvíli ať už před prohlídkou či po ní.

ROZCESTNÍK SYMBOLIZUJE 
SPEKTRUM BAREV MOSER 

2,5 metru vysoký rozcestník na náměstí Ludwi-
ga Mosera symbolizuje jedinečnou škálu ba-
revné skloviny sklárny Moser. 30 skleněných 
tabulek tvoří ucelenou kompozici, hrající si se 
světlem a barevnými přechody mezi jednotlivými 
tabulkami. Každá tabulka je pak doplněna pís-
kovanými názvy nejvýznamnějších nápojových 
souborů sklárny Moser. Rozcestník navrhnul 
Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny Moser.

STRÁŽCI SKLÁRNY, 
SOCHY PODZIM A ZIMA 

Strážci sklárny, takto pojmenoval nové 3,5 
metru vysoké křišťálové sochy Lukáš Jabů-
rek, umělecký ředitel sklárny Moser. Je to 
příhodné pojmenování a my opravdu věříme, 
že sochy budou mít takovou moc. 

Grandiózní sedící postavy jsou návrhem de-
signéra Jiřího Šuhájka, který je vytvořil v roce 
1998 pro Mezinárodní výstavu skla v Benát-
kách. Prolnutí umění a řemesla v Šuhájkově tvorbě a schopnost 
monumentálního myšlení jej přivedly k velkým realizacím do architek-
tury. Zkušenost se „skládanými“ plastikami a foukáním skla do formy 
v podobě kovových klecí uplatnil ve velkorysém projektu cyklu Čtyř 
ročních období, z něhož sochy „Podzim a Zima“ jsou. Plastiky sklidily 
velké uznání a obdiv. Skelet z drátů vyplněný foukanými a pokovenými 
prvky je zároveň surreálně bizarní i monumentální. Sochy, které vzni-
kaly ve spolupráci s moserovskými skláři, uchvacují na první pohled 
svými rozměry, ale zároveň okouzlují zářivým leskem členitého povrchu 
zrcadlícího skla. 

Moser Glassworks has changed its surround-
ings so that the popular tour of the museum 
and glassworks in Karlovy Vary is more attractive 
than ever. Visitors will now see a new Ludwig 
Moser Square with artistic artefacts adorning its 
surroundings. The square is dominated by a crys-
tal fountain with water jets designed by Lukáš 
Jabůrek, Artistic Director of Moser Glassworks 
and this year’s winner of the “People’s Choice 
Award at Czech Grand Design 2012”. The square 
is also adorned with a 2.5 meter high signpost 
symbolizing the colour spectrum of Moser. An-
other novelty is the 3.5 meter high statues “Au-
tumn, Winter”, which we call “the guardians of the 
glassworks.” These high-seated figures are the 
work of Designer Jiří Šuhájek and they welcome 
visitors at the entrance to the glassworks. Last but 
not least, you can view the information panels that 
elegantly line Ludwig Moser Square, offering, for 
example, some historical photos of Moser. Do not 
miss the unique tour of the museum, glassworks 
and innovations on the premises of the glass-
works. You are cordially invited. Visitor center: Kpt. 
Jaroše 46/19, Karlovy Vary, e-mail: museum@
moser-glass.com, tel.: +420 353 416 112.

THE CRYSTAL FOUNTAIN 
THE MAIN FEATURE
OF LUDWIG MOSER SQUARE

The design of the crystal fountain with gush-
ing water is the work of Lukáš Jabůrek, Artis-
tic Director of Moser Glassworks. Twisted bars 

shaped in the works symbolize a gushing spring with crystal clear water. 
An additional, a strong feature of the fountain consists of the circular 
mirrors that reflect the blue sky and world around them, evoking glittering 
drops of water on a sunny day. The fountain is located in the center of 
the square and benches around it provide a nice, quiet moment either 
before or after the tour.

THE SIGNPOST SYMBOLIZES THE COLOUR
 SPECTRUM OF MOSER

The 2.5 meter tall signpost on Ludwig Moser Square symbolizes the 
unique range of coloured glass available from Moser. Thirty glass ta-
bles form a coherent composition that plays with the light and colour 
transitions between the different tables. Each table is then completed 
with the sanded names of the most significant table sets from Moser. 
The signpost was designed by Lukáš Jabůrek, Artistic Director of 
Moser Glassworks.

THE GUARDIANS OF THE GLASSWORKS,
THE STATUES FALL AND WINTER

The Guardians of the Glassworks, that’s the name given to the new 
3.5 m high crystal statues by Lukáš Jabůrek, Artistic Director of Moser 
Glassworks. The name is apt, and we truly believe that these statues 
have such power. 

The grandiose seated figures were designed by Jiří Šuhájek, who cre-
ated them in 1998 for the International Exhibition of Glass in Venice. The 
blending of art and craftsmanship in his creation and Šuhájek’s ability 
to think in monumental terms have led him to great realizations in archi-

tecture. He applied his experience with “folded” sculptures and blowing 
glass into the form of metal cages in the large-scale project, Cycle of the 
Four Seasons, of which "Autumn and Winter" are a part. 

The statues have met with great appreciation and admiration. The wire 
skeleton filled with blown and plated elements is surreally both bizarre 
and monumental. The statues, which were created in collaboration 
with Moser glassmakers, captivate the viewer at first glance with their 
dimensions, but also fascinate with the brilliant gloss of the broken 
mirror glass surface. 
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ROZHOVOR / INTERVIEWText: Daniela Sládková
Photo: Moser, Martin Prokeš

Prvním zaměstnáním absolventa Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kame-
nickém Šenově byla sklárna Moser, kde na-
stoupil jako kreslič a návrhář. Po třech letech 
odešel studovat Vysokou školu Uměleckoprů-
myslovou v Praze, ateliér profesora Stanislava 
Libenského a současně absolvoval studijní 
pobyty na Královské škole umění v Londýně, 
ve sklárně Venini v Benátkách a Rietveld Aca-
demy v Amsterdamu. Od roku 1972 do roku 
1978 působil jako výtvarník sklárny Moser. 
Od té doby s ní spolupracuje externě na řadě 
originálních, velmi úspěšných kolekcích.

Pane Šuhájku, je to již 52 let, co jste poprvé, 
tehdy jako osmnáctiletý, vstoupil do sklárny 
Moser, která byla Vaším prvním pracovištěm. 
Co jste tehdy cítil? Byl jste rád, že můžete 
ve sklárně pracovat? 
Když mi ředitel sklářské školy v Kamenickém Še-
nově dával umístěnku do sklárny Moser, odůvodnil 
rozhodnutí tím, že jsem největší a Karlovy Vary jsou 

JIŘÍ 
ŠUHÁJEK

nejdál. Byl to pro mne šok, ale rychle jsem si zvyknul. Kromě toho, 
že sklárna Moser byla už v té době naprosto fenomenální, mohl jsem 
v Karlových Varech rozvíjet i své sportovní ambice v atletice a košíkové. 

Ve sklárně jste vytvořil řadu velmi úspěšných kolekcí. Vždy jste 
experimentoval s barvami. Připomeňme úspěšnou řadu váz 
Čtyři roční období, vázy ke 150. výročí sklárny Kola a kolekci Lo-
tosový květ či Andělé a Křídla. Co Vás fascinuje na práci s mose-
rovskou sklovinou? 
Vynikající barvy moserovského skla jsou jedním z důležitých prvků, 
které charakterizují výjimečnost sklárny. Výtvarníkovi nabízejí obrovské 
množství variací. Zakladatel sklárny Ludwig Moser měl prostě geniální 
nápad. Doufám, že se nám podaří v této tradici pokračovat a myslím, 
že už nastal čas tuto barevnici jemně rozšířit.

Kromě návrhů kolekcí nápojového a dekorativního skla jste 
ve spolupráci se sklárnou Moser vytvořil i monumentální sochy 
z cyklu Čtyři roční období, z nichž dvě z nich – Podzim a Zima – 
nově stráží vstup do sklářské hutě Moser v Karlových Varech. 
Náš umělecký ředitel Lukáš Jabůrek je nazval „Strážci sklárny“ 
a my věříme, že tuto moc budou mít. Prozraďte nám, jak dlouho 
vznikal tento velký projekt tvorby 3,5 m vysokých sedících po-
stav a jak to bylo náročné?
Projekt monumentálních soch vznikl na sklářském sympoziu v Novém 
Boru. Nápad jsem rozvíjel ve valašské sklárně Karolínka, ale hlavně 
právě ve sklárně Moser.
Pro mě to byla šťastná doba, kdy mi vedení sklárny Moser umožnilo 
realizaci hned několika plastik. Práce trvala přibližně měsíc. V součin-
nosti s pracovníky sklárny jsme smontovali kovové konstrukce a pak 
s mistry skláři foukali křišťálové sklo do klecí. Všichni jsme pracovali 
ve vzájemné shodě. 

Dokumentární portrét České televize „Křehkost zrozená oh-
něm“, který je Vaším medailonem, byl natáčen v roce 2010 právě 
ve sklárně Moser. Byl Moser vybrán záměrně? Dalo by se říci, že 
máte ke sklárně Moser srdcový vztah?
V průběhu mé designérské činnosti jsem navrhoval v mnoha sklár-
nách. Byly mezi nimi Crystalex, Bohemia Art Glass, Karolínka, Květná, 
Charlotta a další. Moser je určitě mou srdcovou záležitostí. Šlo o mou 
první praxi, místo, kde jsem se mohl seznámit s komplexní koncepcí 
výjimečné sklárny, která zahrnuje téměř všechny možné technologie. 

Kde nalézáte inspiraci k tvorbě a již se Vám někdy stalo, že ná-
pad delší dobu nepřicházel? Co se dá dělat potom?
Nedostatkem inspirace pro moserovskou produkci jsem rozhodně ni-
kdy netrpěl. Za padesát let spolupráce jsem pro ni navrhl možná tisíce 
návrhů, z nichž se zrealizovala jen malá část. Logicky, protože hlavním 
úkolem sklárny je výroba a obchod. Vzorování nových kolekcí a tech-
nologií je i časově velmi náročné.

Je nějaký projekt, který byste chtěl ještě ve sklářství vyzkoušet 
a zatím jste se k němu nedostal? Máte před sebou nějakou ta-
kovou výzvu?
Výzev je celá řada. Na jedné straně je to ryze designérská práce. V této 
souvislosti je pro mne sklárna Moser na prvním místě, protože, jak už 
jsem zmínil, jde o prostor, který má svá specifika. Barevnost, techno-
logie broušení, malby apod. Zde by se mohly uplatnit nové principy 
tvorby, které však vyžadují těsnou spolupráci, porozumění a hlavně 
prostor. Design pro takovou sklárnu, jakou je Moser, vyžaduje symbi-
ózu originality a těsné spolupráce výroby a obchodu. Velmi důležitá je 
také originální reklama a popularizace nových výrobních a výtvarných 
prvků. Významnou součástí je též řemeslná zručnost. V oblasti indi-
viduální tvorby pokračuji, pokud to je možné, v realizacích foukaných 

The first job for this graduate of the Central 
School of Applied Arts for Glassmaking in Ka-
menický Šenov was at Moser Glassworks, 
where he worked as a draftsman and Designer. 
After three years, he left to study at the Acad-
emy of Arts in Prague, in the studio of Profes-
sor Stanislav Libenský, and at the same time he 
completed internships at the Royal School of Art 
in London, the Venini glass factory in Venice, and 
the Rietveld Academy in Amsterdam. From 1972 
to 1978, he worked as an artist for Moser. Since 
then, he has cooperated with Moser on a num-
ber of original, highly successful collections.

Mr. Šuhájek, it’s been 52 years since, as an 
18-year-old, you first joined Moser Glass-
works as your first workplace. What were 
you feeling at the time? Were you happy to be 
working in the glassworks? 
When the head of the glassmaking school in Ka-
menický Šenov gave me the position in Moser, 
he justified his decision by saying that I was the 

biggest and Karlovy Vary the farthest. It was a shock for me, but I 
quickly got used to it. In addition, Moser Glassworks was absolutely 
phenomenal at that time, and I could pursue my sporting ambitions in 
athletics and basketball, as well. 

You have created a number of very successful collections at 
the glassworks, always experimenting with colours. Examples 
are your successful series of vases called the Four Seasons, 
your Wheels vases for the 150th anniversary of the glassworks 
and your collections Lotus Flower and Angels and Wings. What 
fascinates you about working with Moser glass? 
The outstanding colours of Moser glass are one of the important ele-
ments that characterize the uniqueness of the glassworks. They offer 
artists a huge number of variations. The founder of the glassworks, 
Ludwig Moser, had a purely brilliant idea. I just hope we can continue 
this tradition, and I think the time has come to slightly expand the range.

In addition to designing collections of table and decorative 
glass sets, you also created in cooperation with Moser Glass-
works the monumental sculptures from The Cycle of the Four 
Seasons, of which two of them – Autumn and Winter – are the 
new guards for the entrance of Moser Glassworks in Karlovy 
Vary. Our Artistic Director Lukáš Jabůrek has dubbed them the 
“Guardians of the Glassworks” and we believe they will have 
this power. Tell us how long it took to create this big project, 
producing 3.5 m high seated figures, and how difficult was it?
The project to create these monumental sculptures came about dur-
ing a glassworks symposium in Nový Bor. I developed the idea in the 
Karolínka Glassworks in Wallachia, but most of it was done at Moser.
It was a happy time for me, when the management of Moser enabled 
me to create several sculptures. The work lasted about a month. In 
cooperation with employees of the glassworks, we put the metal 
structure together and then with the master glassblowers, we blew 
the crystal glass into the structure. We all worked together in unison. 

The documentary portrait 
of you by Czech Television 
called “Delicacy born of 
fire” was filmed in 2010 at 
Moser Glassworks. Was 
Moser chosen intentional-
ly? Could it be said that you 
have a heartfelt relation-
ship to Moser Glassworks?
I've worked in many glass-
works during the course of my 
design activities. They include 
Crystalex, Bohemia Art Glass, 
Karolínka, Květná, Charlotta 
and more. Moser will always 
be a matter of the heart. It was 
my first job, where I was in-
troduced to the complex con-
cepts of an exceptional glass-
works, which offers almost all 
possible technologies.

Where did you find the in-
spiration to create and has 
it ever happened that no 
ideas came to you for a long 
time? What can you do if 
that happens?
I've never suffered from any 
lack of inspiration for Moser 
production. In our fifty years of 
cooperation, I've come up with 
perhaps thousands of designs, 
of which only a small portion 

„Akademický malíř Jiří Šuhájek je výjimečný sklářský výtvarník. Svá díla dokáže nejen navrhnout, ale i na huti stvořit. Vlastní jsou mu 
jak neohraničené fantaskní světy, tak zadavatelem přesně vymezený design. V obou oblastech sklářského umění je přitom Šuhájko-
vo dílo dobře rozpoznatelné. Nevyčerpatelná imaginace ve spojení s dokonalým řemeslem jej řadí mezi nejvýznamnější současné 
sklářské výtvarníky nejen své generace.“ – tolik z oficiálních webových stránek výtvarníka J. Šuhájka. Designér Jiří Šuhájek nedávno 
oslavil významné životní jubileum sedmdesát let a jeho invence a nápady jsou stejně živé jako před padesáti lety. 

“Academic painter Jiří Šuhájek is an exceptional glass artist. He not only designs his works but creates them in the smelter as well. 
He is characterized by both boundless worlds of fantasy and the clearly specified designs of clients. Šuhájek’s work is easily reco-
gnizable in both areas of glass art. An inexhaustible imagination combined with perfect craftsmanship place him among the leading 
contemporary glass artists, and not only of his generation.” – From the official website of artist J. Šuhájek. Designer Jiří Šuhájek 
recently celebrated his seventieth birthday and his inventions and ideas are as alive today as they were fifty years ago. 
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skleněných plastik. Letos jsem byl pozván již na tři sklářská sympozia, 
u nás, v Rusku a v Polsku. Ještě se chystám na sympozium do polské 
Wroclavi, ukrajinského Lvova a do Luxenburgu. Práce na sympoziích 
má svá specifika. Je důležité se adaptovat na odlišné možnosti výroby 
a tvorby, které jsou v různých místech nabízeny. Myslím, že tento balet 
je docela inspirativní. Kromě skla se ale věnuji i malbě, obrazům.

A jak se dá asi nejlépe vysvětlit jedinečný vztah Jiřího Šuhájka 
ke sklu? Odpověď si půjčíme z rozhovoru s redaktorkou M. Ko-
houtovou, Glassrevue 28/2004:
Sklo jako materiál je děsně nakažlivé, je to nezměřitelný fenomén, 
a když se s ním člověk začne stýkat, dostane se do jeho blízkosti, 
sklo ho učí a napovídá mu věci, ale každý ho chápe svým vlastním 
způsobem. V mém případě to bylo tak, že mě nebavilo péct ho v peci 
ve formách a tvarovat. Hutní sklo je naopak strašně rychlé, dává 
spoustu výzev, neustále s ním bojuješ. Ono zvládnutí triviální bubliny 
je samo o sobě desetiboj. Musíš se to po určitou dobu prakticky učit, 
cvičit, a potom postupně na základě určitých znalostí může výtvarník 
založit svou koncepci. Když poznáš zákonitosti skleněného materiálu, 
pokročíš i v tom, že si začneš uvědomovat sám sebe. Materiál tě for-
muje a ty jeho – jde o souboj s hmotou. Začneš chápat vztahy, které 
jsou mezi tebou a materiálem, tím člověk víc poznává svou podstatu 
a podstatu skla. Je to dialog mezi sklem a tebou. A je to šílená věc. 
a dodává: „Foukané sklo má v sobě schopnosti stylizace a abstrakce. 
Navíc je tvarosloví foukaného skla limitované. Já mám určitý rukopis, 
který není třeba dokonalý, ale je to můj rukopis, spíš fukopis. Snažím 
se ho co možná nejmíň nutit do něčeho, do čeho se mu nechce. 
Nechám ho být a říkám: tak se ukaž! Plácnu s ním, usměrním ho 
a koukám, co bude. Je to vteřinový dialog, který se musí ovládat. 
Chyby i výsledky jsou rychlé, nedají se opravit, musí se začít znovu. 
Sklo má svou tektoniku, svou transparenci a další vlastnosti a vede 
si svou. Praská a je strašně těžké – na píšťale je někdy pět kilo skla, 
ale v páce je to nakonec až padesát až osmdesát kilo. Je to souboj 
a musíš mít fyzickou sílu, jinak ho neutočíš v pravou chvíli. Pro mě je 
foukané sklo pohoda, strašně mě baví, překvapuje mě. Je to živoucí 
tvorba, s kterou lze vést dialog.“

Děkujeme panu Šuhájkovi za rozhovor a přejeme mu mnoho ži-
votní energie a dalších krásných skleněných realizací.

Milovníky dobrého designu srdečně zveme na výstavu „Křehkost zro-
zená ohněm“ Jiřího Šuhájka do umělecké galerie Moser v Praze, 
Staroměstské náměstí 603/15, kde bude vystavena ucelená tvorba 
toho nejlepšího, co designér vytvořil. Výstava potrvá od 25. září 2013 
do 31. prosince 2013. 

were ever used. Which is logical, since the main task of the glassworks 
is to produce and do business. Patterning new collections and technol-
ogy is also very time-consuming.

Is there some project you would still like to try in glassmaking 
but you haven’t gotten around to yet? Are you planning any such 
challenge?
The challenges are many. On the one hand, there's strictly design 
work. In this context, Moser occupies first place for me, because, as I 
mentioned, it’s a place that has its own specifics. Colour, grinding tech-
nology, painting, etc. Here, you can apply new principles of creation, 
which require close cooperation, understanding, and above all space. 
Designing for a glassworks like Moser requires a blend of originality and 
close cooperation in production and business. It's also very important 
to ensure original advertising and popularization of new products and 
artistic elements. A major part is also craftsmanship. For individual 
work, it continues, when possible, in the creation of blown glass sculp-
tures. This year I was invited to three glass symposia: here, in Russia 
and in Poland. I’m also preparing for a symposium in Wroclaw, Poland, 
in Lviv, Ukraine, and in Luxemburg. Working in symposia has its own 
specifics. It’s important to adapt to different possibilities of production 
and creation available in different locations. I find this routine very in-
spiring. In addition to glass, I also devote my time to painting pictures.

And how can the unique relationship of Jiří Šuhájek to glass be 
best explained? We borrowed this answer from his interview 
with journalist M. Kohoutová, Glassrevue 28/2004:
“As a material, glass is terribly contagious, it’s an immeasurable phenom-
enon, and when a person starts to work with it, he enters its sphere, 
it teaches him and tells him things, but everyone understands it in his 
own way. In my case, I didn’t enjoy smelting it in ovens in casts and 
then shaping it. On the other hand, glassblowing is extremely fast, offers 
a lot of challenges, you constantly fight with it. It’s a decathlon trying to 
master trivial bubbles. You have to learn how to work with it for some 
time, practice with it, and gradually the artist can begin applying his own 
concepts based on certain acquired knowledge. Once you understand 
the rules of glass material, you have made the step where you start to 
understand yourself. The material forms you and you it – it’s a duel with 
matter. You start to understand the relationships between you and the 
material, and a person realizes his own essence and that of glass. It’s 
a dialogue between the glass and you. And it's a crazy thing.” and he 
adds: “Blown glass has the capacity for stylization and abstraction. In 
addition, the morphology of blown glass is limited. I have a handwriting 
that isn’t necessarily perfect, but it's my handwriting, my way of blowing. 
I'm trying however possible to force it into something it doesn’t want to 
go into. I’ll put it aside and say so show me then! I’ll slap at it, position it 

and watch what happens. It’s a dialogue that takes 
seconds, one that must be controlled. The errors 
and results are fast, they cannot be corrected, 
everything must begin over again. Glass has its own 
tectonics, own transparency and other properties, 
and does what it wants to do. It cracks and is terribly 
heavy – sometimes there’s five kilograms of glass on 
the blowpipe, but there can be anything from fifty to 
eighty kilograms in the punty. It’s a battle and you have 
to have the physical strength for it, otherwise you won’t 
get to it at the right time. For me, I’m at home with 
glassblowing, I love it, am always amazed by it. It’s a 
living creation you can have a dialogue with.”

We thank Mr. Šuhájek for the interview and 
wish him much vital energy and more beautiful 
glass creations.

Lovers of good design are cordially invited to the 
exhibition “Delicacy born of fire” by Jiří Šuhájek at 
the Moser Art Gallery in Prague, Old Town Square, 
603/15, offering a comprehensive look at the best of 
his work. The exhibition will run from 25 September 

2013 to 31 December 2013.
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22 FRESHFROMMOSER

Staroměstské náměstí 603/15 
(nároží ulice Celetná), 110 00, Praha 1

Tel.: +420 221 890 891
E-mail: pha-star@moser-glass.com

Staroměstské náměstí 603/15
(the corner of Celetná Street) 110 00, Praha 1
Tel.: +420 221 890 891
E-mail: pha-star@moser-glass.com

OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí – pátek 10:00 – 21:00

od 1. listopadu 2013 pondělí – pátek 10:00 – 20:00 
sobota – neděle 10:00 – 19:00

OPENING HOURS: 
Monday – Friday 10 a.m. – 9 p.m. 
from the 1st of November Monday – Friday 10 a.m. – 8 p.m. 
Saturday – Sunday 10 a.m. – 7 p.m. 

U M Ě L E C K Á G A L E R I E M O S E R
M O S E R A R T G A L L E R Y



DESIGN MOSER

www.moser-glass.com
PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KARLOVY VARY
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303 

váza Hruška, design Lukáš Jabůrek
Vítěz ceny CZECH GRAND DESIGN v kategorii Cena veřejnosti
“Pear” vase, design: Lukáš Jabůrek
The winner of the “People’s Choice Award at Czech Grand Design 2012”

MOSER SALES
GALLERIES
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