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Krátký popis projektu 
 
Tento projekt je 2. částí celkového projektu na 
téma kuchařské umění a keramika. První část 
proběhla v červnu v Oděse, kde svoji kuchyni 
představilo 25 ukrajinských, českých a 
německých mladých lidí a ti pak následně 
uspořádali mezinárodní banket.  
 
Tito mladí lidé se poté znovu setkali v 
Drážďanech, aby k zamýšlenému jídelníčku 
navrhli, zhotovili a opatřili dekorem odpovídající 
nádobí z keramiky. To bylo zčásti volně 
vytvořeno resp. upraveno  z keramické hlíny 
(např. k pokrmu z ryby byl zhotoven servírovací 
podnos ve formě ryby).  
 
Velmi zajímavá byla možnost vyzdobit bílý 
porcelán kolážemi ze stahovacích obtisků, 
pomocí kterých byla převyprávěna cesta do 
Oděsy. Přitom vzniklo mnoho originálních a 
umělecky hodnotných výtvorů. Mladí lidé přitom 
získali důležité poznatky a schopnosti/dovednosti 
ve vztahu ke keramickému nádobí (v běžném 
životě se často používá, ale málokdo ví něco 
bližšího o procesu jeho vzniku). Vlastní 
zhotovování resp. úprava jim dala možnost 
bezprostředně vyjádřit své emoce a převyprávět 
individuální zážitky. 
 
V Řehlovicích se pak půldruhého dne připravovala 
závěrečná slavnost. Vařil se mezinárodní 
jídelníček a jídla pak byla slavnostně servírována 
na vlastnoručně vytvořeném nádobí,  a sice na 
speciálně pro tuto příležitost zhotovené 
třístranné tabuli ve starém rytířském sále. 
Porcelán se zachycenými zážitky byl rovněž 
vystaven na jedné z tabulí.  
 
Přišlo zhruba 150 hostů. Mladí lidé se seznámili 
se zcela novými obory; na základě společné 
činnosti si osvojili mnoho dovedností v 
kuchařském umění a při práci s keramikou, 
vyzkoušeli si své schopnosti v cizím oboru a 
projevili svoji angažovanost a talent. Cíle, 
 

 
kterých mělo být dosaženo – na základě 
seznámení s jinými kulturami rozšířit mladým 
lidem ze 3 zemí horizont vlastního poznání, 
odbourávat neopodstatněný strach a navázat 
trvalá přátelství – byly ve vysoké míře naplněny. 
Tito mladí lidé budou působit jako multiplikátory 
tolerance, porozumění národů. 
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