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Vše kolem jídla
Na návštěvě

Američan Mike miluje  
vaření a večírky a kuchyň  

má na obojí jako stvořenou.

Připravila darina sieglová
Foto MareK KUČera

Aameričan Michael Zimbrick 
se v Česku věnuje proná-
jmům nemovitostí a bydlí 
v nedávno zrekonstruovaném 

bytě na pražských Vinohradech. S rekon-
strukcí a zařizováním bytu mu pomáhala 
interiéro vá designérka a majitelka obcho-
du Le Patio Monika White. „Původně 
jsem chtěl vyměnit pár kusů nábytku, ale 
nakonec jsme proměnili celý byt včetně 
kuchyně,“ říká s úsměvem Mike – nadšený 
kuchař a organizátor večírků.  

O kuchyni měl Mike jasnou představu. 
Potřeboval, aby se do ní vešla vinotéka 

Ve stejném stylu

a výrobník ledu, požadoval hodně úlož-
ného prostoru a chtěl, aby kuchyň byla 
ergonomická. „Když vaříte, potřebujete 
mít vše po ruce – dřez, sporák a lednici. 
V mojí kuchyni se stačí mezi těmito třemi 
body jen otáčet,“ pochvaluje si. Součástí 
kuchyně je i bar, po kterém toužil hlavně 
kvůli hostům. „Když pořádám party, po-
sadím k němu hosty a dám jim třeba něco 
krájet, a pak to na baru jíme. Z baru je 
tak rovnou bufetový stůl,“ popisuje Mike. 
Dalším Mikeovým požadavkem bylo mít 
v kuchyni televizi; sleduje na ní zprávy 
a také pořady a videa o vaření. 

Samotný design kuchyně nechal Mike 
na Monice. „Chtěla jsem, aby barva a vzor 
skříněk ladily s interiérem bytu – proto 
jsem zvolila africkou dýhu. Na linku jsme 
dali umělý kámen corian, u pravého ka-
mene jsme nenašli tu správnou barvu,“ 
popisuje designérka. 
 
Kuchyň, která zmizí 
V kuchyni zůstala původní jen podlaha, 
na které je koberec. „Jde o kvalitní perský 
koberec, který vydrží všechno, i provoz 
v kuchyni,“ říká Mike. Při přestavbě bytu 
zmizely některé zdi i kus stropu. „Vznikly 
tak podhledy, do kterých jsme v obchodě 
Artemide koupili osvětlení navozující do-
jem denního světla,“ popisuje designérka 
Monika. Mike si tuhle vychytávku nemů-
že vynachválit: „Pod světlem jsou tmavě 
šedé skříňky a zdi jsou natřené omyvatel-
nou barvou. Když je v kuchyni zhasnuto, 
všechno jakoby zmizí v šeru.“ 
 
Co by udělal jinak? 
„Vůbec nic!“ okamžitě odpovídá majitel 
bytu. V kuchyni prý má vše, co potřebuje: 

nahoře Plynový sporák má pět 

hořáků, přičemž prostřední je 

určený pro wok a velké hrnce. 

dole Trojice praktických přístrojů: 

toustovač a mixér značky 

KitchenAid, kávovar De Longhi

vinotéka mu takřka zdvojnásobila místo 
v lednici, díky kávovaru nepotřebuje kon-
vici, má tu výrobník ledu, drtič odpadu 
a ve skříních tolik úložného prostoru, že 
ho ještě ani nestačil zaplnit. „Možná bych 
chtěl víc místa kolem sporáku, ale to bo-
hužel v tomto prostoru nešlo,“ zamyslí se. 
„Takže až v příští kuchyni!“ uzavírá.f
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ledoVač patří mezi 
věci, bez kterých by 
se Mike neobešel. ten 
jeho zvládne vyrobit 
za den až 15 kg ledu, 
což je dost i na pořád-
ný večírek. výrobníky 
ledu stojí od 3000 kč 
(podle značky). 

mike radí…
■ Kuchyňská studia jsou hotovou 
studnicí nápadů, projděte jich 
proto co nejvíce.
■ Zaplaťte si pár kurzů vaření. 
Zjistíte, jak vypadají profesionál-
ní kuchyně, uvidíte, jak ostatní 
používají kuchyňské pomůcky, 
a hlavně tam získáte spoustu 
cenných rad, tipů a nápadů.

Stvořeno

filtrační box Brita optimax 
umístíte rovnou do ledničky 

a jen si z něj čepu-
jete chlazenou 
filtrovanou vodu.  
Box o objemu 
5,3 litru stojí 
1345 kč. prodává 
např. datart.

pro party

VleVo Chlebník a nástěnné 

hodiny s minutkou v barvě 

ferrari (Wesco)

Jídelna je nejsvětlejší 

místností Mikeova bytu

Vinotéka zabudovaná do baru 

ušetří prostor v lednici


