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Ateliér KAsAndrA   
Autor / redakce, foto / Milan Hugo Lancinger

Jak dlouho existuje Ateliér Kasandra a kdo jsou jeho zakladatelé? 
Ateliér Kasandra založila v roce 2000 tehdy ještě (z obchodního hlediska) bezejmenná Martina Lancingerová.  
Přezdívku Kasandra jsem získala na Prázdninách v Telči, kam jsem přijela prodávat. Měla jsme na sobě krásný histo-
rický kostým, a to červenou sukni, bílou halenku a černou šněrovačku. Když jsem vystoupila z auta, ze všech stran 
se ozývalo: „Kasandra jede!“ Tehdy totiž běžela v televizi jakási telenovela Kasandra a hlavní hrdinka prý vypadala 
stejně jako já. Jediný, kdo netušil, o čem je řeč, jsem byla já sama, protože nemám televizi. Přezdívka se ujala a dodnes 
ji používám jako své umělecké jméno a zároveň jméno ateliéru.  A protože jsem zakrátko zjistila, že na všechno 
sama nestačím, musela jsem si pořídit hlavního otroka a manžela v jedné osobě, Milana Huga Lancingera. Náš tým  
v současnosti ještě doplňuje dcera Berenika (4,5 roku), která už umí krásně prodávat i balit zboží, a pes Flíček, který 
se tváří, že hlídá náš stánek, ale ve skutečnosti jen kouká, co kde komu upadne dobrého. 

Na co se Ateliér Kasandra specializuje? 
Zpočátku bylo naší hlavní produkcí malování skla a v menší míře vitráže. Vytvořila jsem si vlastní vitrážovou tech-
niku malování, která spočívá v tom, že si obrázek nejdříve předkreslím konturou na sklo, pak ho vybarvím, a na závěr ho ještě jednou obtáhnu 
konturou. Tím dosáhnu nádherné čistoty a plastičnosti. Vyráběli jsme také krásné vitráže tzv. tiffany technikou - sluníčka, motýly, vitrážová zrcadla, 
ale nebyl o ně příliš velký zájem. Proto jsme se rozhodli obě techniky zkombinovat. Hugo nařeže sklo, opáskuje ho a přicínuje očko na pověšení 
a já sklíčko namaluju. Dále vyrábíme barevné malované svícny, které nabízíme s kovanými stojánky, a lucerny na čajovou svíčku. Vzhledem k tomu, 
že se blíží Vánoce, můžeme obojí doporučit na vánoční stůl. Oblíbené jsou hlavně naše lucerny, které zákazníci kupují na Betlémské světlo. Zajít 
 si na Štědrý den s dětmi pro Betlémské světlo se totiž stává opět tradicí a naše lucerny s vánočními motivy jsou jako dělané pro tuto příležitost. 
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Věnuješ se kromě malování skla i jiné výtvarné činnosti? 
Malování skla je činnost, která nás živí, ale v současnosti se věnu-
ji hlavně olejomalbě a ilustraci, pravidelně pořádáme také výstavy. 
Moje obrazy na plátně, inspirované hlavně dvěma krásnými městy - 
Českým Krumlovem a Telčí, se velmi líbí i prodávají. Bohužel, ne kaž-
dý má peníze na to pořídit si originál, a tak Hugo přišel s nápadem 
prodávat autorské tisky a reprodukce. Dokonce jsme kvůli tomu 
založili autorské nakladatelství! 
Každý obraz, který namaluju, Hugo naskenuje a pak ho graficky dále 
zpracovává. Vytvořil celou kolekci pohlednic, pasparty, samolepky, 
omalovánky a hlavně naši letošní novinku: magnetky s motivy nej-
prodávanějších obrázků. To byl úžasný nápad, tyto magnetické ob-
rázky jsou velmi malebné a jdou dobře na odbyt. 

Z čeho máte letos po pracovní stránce největší radost? 
Z naší nové knihy Andělíčci z Telče. Tuto krásnou obrázkovou knížku 
pro děti jsme připravovali dva roky. Je určená především dětem asi 
tak od jednoho do dvanácti let, ale z nadšených ohlasů víme, že se 
líbila i dospělým. Dali jsme si na ní velmi záležet, obálka je krásně 
barevná a kniha je vytištěná na lesklém křídovém papíře. Na každé 
druhé straně nejdete celoplošnou barevnou ilustraci. Podle naší Be-
rušky totiž víme, že jakmile na čtené dvoustraně není obrázek, dítě 
odmítá poslouchat. 

Můžeš nám knížku trochu blíže představit? 
Je o kouzelném městečku Telči, kde žijí dvě děti, Beruška a Mikuláš, 
a taky spousta andílků, kteří mají v krásných domech na náměstí své 
obchůdky. Protože je v létě ošklivé počasí, děti se nudí, a tak napíší 
trochu předčasný dopis Ježíškovi. O jeho doručení požádají telčské 
andílky. Co bylo dál a kdo nakonec Ježíškovi dopis odnesl, to už se 
dočtete v naší knížce. Jenom vám prozradím, že hlavní úlohu sehrál 
pes Flíček. Kniha vrcholí dvěma krásnými vánočními kapitolami, kde 
jsme se pokusili vzkřísit většinu dávných tradic. 
Beruška a Mikuláš mají přesně takové romantické Vánoce, jaké by-
chom všem dětem přáli i dnes. Myslíme si, že kniha Andělíčci z Telče 
je prostě ideální vánoční dárek. Několik stránek z této knihy si mů-
žete přečíst na www.kasandra.cz. Naše knížka je také základním 
pilířem stejnojmenného projektu, se kterým začínáme objíždět fes-
tivaly, knihovny a dětská centra. 
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Zní to jako zajímavý projekt, jak to celé probíhá? 
Je to vlastně unikátní autorské čtení z knihy Andělíčci z Telče, spojené s písničkami harmonikářky Krysty-
ny Skalické. Všichni aktéři jsou oblečeni v pohádkových kostýmech andílků, vystoupení doprovází výstava 
originálů ilustrací z knihy, prodej autorských produktů a výtvarné dílny pro nejmenší. Jako třešinku na 
dortu nabízíme úsměvné psaní Ježíškovi s Beruškou a Mikulášem. Každé dítě obdrží zdarma náš malova-
ný dopis Ježíškovi. Děti dopis vyplní či vymalují a s pomocí rodičů ho zapečetí pravým pečetním voskem 
nad lihovým kahanem. Hugo, který je původním povoláním rytec, vyrobil k tomuto účelu mosazné Ježíš-
kovo pečetítko podle mého návrhu. 

Na čem momentálně pracuješ? 
Momentálně mám plnou hlavu naší další knížky, která bude volným pokračováním „Andělíčků z Telče“. 
Vybrali jsme pro ni název „Trampoty pana Flíčka“. Je o pejskovi, který trampuje po Čechách a Moravě, po 
souši i po vodě a zažívá velká dobrodružství. Ale jenom ilustrace mi zaberou nejméně rok, takže si vůbec 
netroufám odhadnout, kdy kniha vyjde. Navíc se teď blíží Vánoce a to znamená, že se budeme muset 
aktivně věnovat výrobě vánočního zboží. Pan Flíček musí počkat do jara. 

Jak se těšíte na Vánoce, je to u vás klasika s kaprem a cukrovím? 
U nás doma všichni milujeme Vánoce, vždycky si na prvním adventním trhu v Hradci Králové koupím 
zelený věnec se svíčkami, pověsím ho nad jídelní stůl a pak až do Vánoc nadávám, že nevidím na malování. 
Máme moc rádi kapra, jenže ho neděláme smaženého, ale na černém pivě. Je to staročeská dobrota, 
kterou můžu vřele doporučit. Cukroví nepečeme, protože nás jím vydatně zásobují obě babičky. Vánoční 
úklid u nás neprobíhá, protože celý prosinec prodáváme, ale zato na vánoční výzdobě si dávám zále-
žet. Máme samozřejmě živý stromek, většinou smrček, který s Beruškou zdobíme postaru slaměnými 
ozdobami, mašlemi a perníčky. Na vrcholek stromku vždy přivážeme hadrovou panenku - andílka. V 
posledních dvou letech jsme zrušili obřadnou štědrovečerní večeři. Místo ní jsme nazvali své přátele s 

malými dětmi, celé odpoledne jsme pili vánoční punč z měděné-
ho kotlíku, mlsali dobroty včetně kapra a zpívali koledy. Pak jsme 
šli na půlnoční mši do kostela svatého Jana Na Prádle a projít se 
po Karlově mostě. 

Kde vás mohou zájemci o vaše výrobky potkat? 
V listopadu chystáme druhý ročník Malostranské vánoční výsta-
vy, bude to 18. 11. až 6. 12. 2010 v kavárně Čas, U Lužického se-
mináře 15, poblíž Karlova mostu. Návštěvníci si zde budou moci 
nejen prohlédnout originály obrazů a ilustrací, ale i zakoupit vá-
noční dárky. Další adventní víkendy budeme s naším stánkem v 
Českém Krumlově. A to hlavní nakonec: všechny naše výrobky 
včetně knížky si samozřejmě můžete objednat přímo na  www.
kasandra.cz nebo v e-shopu www.fler.cz/atelier-kasandra. 

Přejeme Vám krásné Vánoce a těšíme se na Vaše objednávky.

6


