
Od našeho prvního rozhovoru uběhlo 
pár let. Co nového se za tu dobu událo? 
Denně se něco děje: spokojení stálí zákaz-
níci, nepořádek přede dveřmi, překvapení 
nahodilí návštěvníci z různých koutů repub-
liky i světa, noví dodavatelé, utržený vývěsní 
štít, místo igelitek papírové sáčky, platební 
terminál... v té proměnlivé každodennosti 
všem děkujeme, že tu stále jsme, bez Vás by 
to nebylo!!!

Na protějším obrázku se mluví o „suk-
ních“ a „náušnicích“, ale sortiment 
tvých dárků tím zdaleka nekončí, viď? 
To není náhoda! Je to upozornění na promě-
nu z řemeslného obchodu na obchod, který 
se snaží v ústeckých podmínkách zprostřed-
kovat současný český design a uživit se, proto 
autorský šperk, originál sukně, tašky, kabel-
kobatohy, šaty, sklo... Tímto směrem bych 
ráda pokračovala a vyzývám studenty FUD: 
nebojte se přijít nabídnout svoji tvorbu... 

Červen je také měsícem vysvědčení. Pro 
jaký poklad se lze na váš Ostrov vydat?
Máme knihovnu krásných knížek z naklada-
telství Baobab, Labyrint, Meander, Běžíliška, 
Versone..., to nikde jinde nenajdete. Chytré 
hračky GOKI a Djeco nebo česká klasika  
Kovap, Směr, TOPA či dřevěné hračky od 
Křenkových by mohly být poklady za vysvěd-
čení. Hlavolamy, hry, loutky, omalovánky  

a vystřihovánky od Lenky také potěší... A těch 
náušnic a broží a prstýnků... Vždy každému 
nejlépe poradí laskavá a znalá Radka.

Uvnitř to „profouklo“, i venku vám to 
„sluší“. Jak na změnu reagují zákazníci? 
Ano, se změnou uvnitř souvisí i proměna 
zvenčí, mnozí chválí nahlas... Zákazníci neu-
byli, trochu se proměnili, a stále chodí noví. 

Čemu se poslední dobou ráda věnuješ?
To je proměnlivé, v poslední době jsem 
hodně kreslila, mám mnoho novinek v sorti-
mentu, hledám nové dodavatele do obchodu  
v Ústí i v Janských Lázních, kde je druhý  
Ostrov, prezentuji se na různých prodejních 
akcích, věnuji se dětem v dětském výtvar-
ném ateliéru..., ale nejraději jsem po práci se  
svojí rodinou u nás na chalupě, kam se všich-
ni vejdeme.

-Emilio-
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„Těšíme se na další desetiletí s Vámi v našem Ústí!“, říká Lenka Procházková, výtvar-
nice a majitelka Ostrova, který existuje 10 let a z toho 8 se nachází v Pařížské ulici. 
Nachází se tu i tvůrčí dílna pro děti. Za pozornost stojí i její e-shop, nuže, vyberte si...
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SOUČASNÝ ČESKÝ DESIGN

zleva: Lenka & Radka


