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které najdete exkluzivně ve Footshopu.

Česlav Jaroš

Local brands by SIGNATURE

BŘEZEN 2018 / VOL 2

MŮŽEŠ SI MĚ PŘEČÍST V KAVÁRNĚ NEBO MĚ ZÍSKAT K NÁKUPU



Nejmenší a nejútulnější kino široko daleko, promí-
tající jen ty nejvybranější bijáky. Objednejte si něco 
dobrého v kavárně, vyberte si to nejsympatičtější 
místo na sezení a užívejte si výtvory kinematografie.

Kavárna nacházející se v samotném centru dění 
celého Vnitroblocku. V prostoru s nezaměnitelnou 
industriální (ale útulnou) atmosférou si můžete dát 
výběrovou kávu, domácí limonády, skvělé dortíky  
a mnohem víc.

Nestane se, aby zdi Vnitroblocku někdy zely prázd-
notou. Pečlivě pro vás vybíráme díla těch nejzajíma-
vějších výtvarníků a fotografů a každou novou výstavu 
vždy přivítáme zajímavou vernisáží.

Multimediální studio, ve kterém vznikají skvělé (nejen) 
hudební věci. Kromě toho, že se zde rodí hity spousty 
hudebníků, můžete se sem také zastavit na některé 
ze zajímavých přednášek a workshopů.

Taneční studio, které srší energií a pod taktovkou 
zkušených lektorů ožívá každý všední den. Podívejte 
se na aktuální rozvrh a vyberte si lekci, která přesně 
padne do vaší noty. Nebo zkusíte nějakou úplně novou?

Nevšední prostor pro divadla, kabarety, firemní akce 
a eventy všeho druhu. Zároveň domácí scéna talen-
tovaného souboru Losers Cirque Company. V centru 
Prahy a v obklopení všeho ostatního, co Vnitroblock 
nabízí. Už brzy. 

Květinářství, za kterým stojí zkušená floristka Diana 
Shatatová, dělá radost řezanými květinami a vším 
ostatním, co do květinářství odjakživa patří. Všechny 
květiny se vždy nabízejí s láskou a nikdy jim nechybí 
originalita. Zatím najdete jen online na papavera.cz, 
ale již brzy i v uličce!

Vinyl shop, který šlape pod taktovkou londýnského 
DJe jménem Tris Kayo. Tris má za sebou nespočet hu-
debních zkušeností, včetně vlastní show na francouz-
ském rádiu Monaco, a k nám do Prahy se vydal splnit 
si svůj velký sen — otevřít vlastní obchod s vinylovými 
deskami.

V uličce nám zaparkoval velký žlutý autobus – ne jen 
tak ledajaký. Je to zároveň i bistro nabízející skvělé 
vaječné omelety ke snídani a burgery, sandwiche  
a hranolky po celý den.

Devět výjimečných lokálních designérů, o které se 
s radostí staráme, se kterými chystáme zajímavé 
eventy i kolaborace a jejichž produkty najdete mezi 
top světovými značkami ve Footshopu. O koho kon-
krétně jde? Adva, Doller, La Racaille, Naut, Odivi, 
Optiqa, Vasky, We Are Able a Wemove.

Obchod s teniskami, který si za dobu své existence ko-
lem sebe dokázal vybudovat až nevídanou subkulturu. 
Vybírat můžete z klasik i limitovaných edicí a zároveň si 
užívat všemožných eventů s teniskami spojených.

Vítáme vás u dalšího počteníčka. Tentokrát se budeme plus mínus točit okolo té-
matu, které je hojně diskutované snad ve všech odvětvích – tradice a inovace.  
A cože konkrétního vás čeká?

O tradicích a inovacích v módním průmyslu (a nejen o tom) vám své řekne uzná-
vaný oděvní výtvarník Česlav Jaroš, s jehož studenty jsme připravili projekt Collab 
x Signature, který bude trvat až do konce března (víc o projektu najdete uvnitř 
novin). Odhalíme vám nový rozvrh tanečního Sectoru a s ním i dva nové lektory, 
představíme nový projekt D&B Music, dozvíte se něco o malířském mistrovi Marku 
Kolářovi, jehož díla před nějakou dobou zdobila zdi Vnitroblocku a o kterém se 
říká, že brilantně propojuje tradiční přístup k  malbě s  novými technologiemi,  
a také si přečtete, jak moc velký byl punk, když vznikalo naše PidiKino. Zároveň 
můžete od Footshopu nachytat nějakou tu inspiraci, v čem vyrazit do ulic, a zaškr-
tat si v diářích, na kterých akcích rozhodně nesmíte chybět.

Fajn čtení a co nejbáječnější březnové dny přeje,

Šéfredaktorka: Terezice Váchalová
Grafička: Káťa Prokopová
Za foťákem stál: Vojta Tesárek
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AHOJ VŠEM V MĚSÍCI BŘEZNU!

CHCETE BÝT STÁLE V OBRAZE A VĚDĚT O TĚCH NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH AKCÍCH, KTERÉ VE VNITROBLOCKU 
CHYSTÁME? PŘIHLASTE SE NA WEBOVKÁCH VNITROBLOCKU K ODBĚRU NEWSLETTERU A VŠECHNY NOVINKY 
VÁM BUDOU CHODIT JEDNOU ZA ČAS DO E-MAILOVÉ SCHRÁNKY. 

Zařadili jsme se do víru internetu a konečně jsme vykopli nové webovky. Na 
vnitroblock.cz tak můžete pěkně pohromadě najít všechny koncepty, které 
se mezi ulicemi Tusarova a Dělnická ukrývají. 

Zároveň pokud u nás máte chuť uspořádat nějaký event, pohodlně si na 
stránkách vyfiltrujete ten nejideálnější prostor. A co víc, najdete tam všechna 
čísla Vnitroblock novin v PDF verzi. Tak směle tam www.vnitroblock.cz!

VNITROBLOCK MÁ novÉ WEBOVKY 
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BŘEZEN – NA EVENT VLEZEM! A ABY BYLO Z ČEHO VYBÍRAT, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS AKCÍ 
HNED NĚKOLIK A Z RŮZNÝCH ŽÁNRŮ. UŽ TEĎ SE NA VÁS TĚŠÍME!

Co a kdy
DOPORUČUJEME
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20/3 út, 19.00 

FOOTSHOP x LAFORMELA

Footshop představuje během Mercedes-Benz Prague Fashion 
Weeku svoji kolekci ve spolupráci s designérským brandem 
LAFORMELA. Den poté, co bude odprezentována na molu, si ji mů-
žete rovnou sami vyzkoušet a zakoupit na release party. Nebudou 
chybět kvalitní DJs, drinky a speciální fashion instalace.

24/3 so, 12.00

CHARITATIVNÍ BAZAR S OBLEČENÍM

Přijďte si pro originální kousek z druhé ruky za super ceny. Kromě 
toho, že uděláte radost sobě, pomůžete zároveň i dobré věci, neboť 
výtěžek z prodeje poputuje do útulků.

o

8/3 čt, 17.00

VÁZÁNÍ VELIKONOČNÍCH KVĚTIN  
S PAPAVEROU

Kdo by neměl radost z prvních květin, které po dlouhé zimě hlásí 
příchod jara. Skočte si k nám uvázat jeden takový jarní pugét, 
který vám bude dělat parádu (nejen) na Velikonoce.

25/3 ne, 14.00

WORSHOP VELIKONOČNÍ VĚNCE

Květinářství Papavera podruhé, tentokrát s workshopem 
na tvorbu velikonočních věnců z čerstvých květin. 
Naučte se dělat krásné a úžasně voňavé dekorace.

3/3 so, 13.00 

WORKSHOP MACRAME

Znáte z Pinterestu takové ty nástěnné boho dekorace? Tak přesně ty 
se naučíte vyrábět na našem workshopu!

o

o

o

5

13/3 út, 19.00 

VERNISÁŽ: DOMINIKA ŽÁKOVÁ / VIDĚT 
JAKO MANTIS SHRIMP

Kolik dokážete vidět barev? A kolik kreveta Mantis? Jedna z nejvýraznějších 
slovenských malířek věnující se teorii barev představí novou sérii barevných 
abstraktních pláten.



JAKÝCH ČESKÝCH ZNAČEK SI VÁŽÍTE?
Vážím si všech značek, které jsou funkční. Těch, které se drží dlou-
hodobě, mají stálou kvalitu, vlastní kapitál a stálou klientelu. 

VE SPOLUPRÁCI VNITROBLOCKU, VÁS A VAŠICH STUDEN-
TŮ Z VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ODĚVNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ 
VZNIKL PROJEKT COLLAB X SIGNATURE, KTERÝ PŘEDSTA-
VUJE A ZÁROVEŇ NABÍZÍ K PRODEJI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
STUDENTŮ. CO PRO VÁS TATO KOLABORACE ZNAMENÁ  
A JAKÝ MÁ PŘÍNOS ZEJMÉNA PRO STUDENTY?
Studenti návrhářství a designu si často neuvědomují, že jejich kon-
covým odběratelem je klient. Dělat samoúčelné módní přehlídky 
je sice fajn, ale ve finále musí všechny ty věci někomu prodat, tedy 
koncovému spotřebiteli. A takový spotřebitel musí být v nějaké je-
jich věkové a sociální kategorii. A to je přesně takový typ, který 
navštěvuje místa, jako je Vnitroblock. 

ÚČELEM CELÉ AKCE JE TEDY PŘIPRAVIT STUDENTY NA 
STŘET S REALITOU?
Účelem je, aby si to celé kolečko vyzkoušeli. Pokud svou práci 
neprodají, tak během tvůrčího a výrobního procesu udělali někde 
chybu. V návrhu, výběru materiálu, barevnosti, kalkulaci, velikos-
ti… Jde o naprostou simulaci totální reality, se kterou se studenti 
za nějakých pět měsíců setkají. A aby ten pád do tvrdé reality byl  
o něco měkčí, tak si to teď nanečisto zkoušejí a z případných chyb 
se snad poučí.

A POSLEDNÍ OTÁZKA NA VÁS, JAKOŽTO PROFESIONÁLA 
VE SVÉM OBORU. CO SI MYSLÍTE, ŽE JE NEJČASTĚJŠÍ KÁ-
MEN ÚRAZU ZAČÍNAJÍCÍCH DESIGNÉRŮ? JE NĚCO, CO 
BYSTE JIM DOPORUČIL?
Musí to dělat s absolutně srdečním nasazením, dlouhodobě vy-
držet, být o svém záměru pevně přesvědčeni, nesmí se nechat 
ničím odradit a nesmí spoléhat na to, že jim někdo něco dá za-
darmo. Vždycky musí spoléhat jen sami na sebe. Musí přemýšlet  
o tom, kdo je na konci, tedy kdo je cílový zákazník. To je podstatné.  
Zároveň se ale nesmí nikdy podřizovat jeho vkusu, vždycky to 
musí udělat tak, aby se on podřídil tomu jejich. Celé je to vlastně 
o určité psychologii prodeje. To znamená dostat klienta do svého 
světa.

ČESLAV JAROŠ
„POSLEDNÍ ZÁSADNÍ PŘEVRAT V MÓDĚ NASTAL 
V ŠEDESÁTÝCH LETECH. OD TÉ DOBY JSOU TO VŠECHNO
 POUZE KOMBINACE A INSPIRACE NA DANÉ TÉMA.“

PROČ JE DŮLEŽITÉ MÓDU NEJDŘÍVE DO HLOUBKY POCHOPIT, NEŽ JE MOŽNÉ 
VYTVÁŘET INOVACE? PROČ SE Z MÓDY VYTRÁCÍ JEDINEČNOST? A JAKÝ JE HLAVNÍ 
CÍL PROJEKTU COLLAB X SIGNATURE, KTERÝ NAJDETE PO CELÝ BŘEZEN V PROSTO-
RÁCH VNITROBLOCKU? DOZVÍTE SE V ROZHOVORU S  ODĚVNÍM VÝTVARNÍKEM 
ČESLAVEM JAROŠEM.

MÁTE NĚJAKÝ HLUBŠÍ VZTAH K MÓDĚ UŽ OD MALIČKA, 
NEBO TO MÁTE DÁNO DĚDIČNĚ?
V podstatě to mám dědičné. Moje maminka byla vyučená dám-
ská krejčová a pracovala v salónu Rosenbaum, kde šila salónní 
kolekce, mimo jiné třeba pro Adinu Mandlovou. Takže je mi toto 
prostředí blízké a módou jsem ovlivněn od dětství. No a táta byl 
architekt, který hodně kreslil, a já to mám po něm. Pak se to pro-
stě v určitém věku celé propojilo dohromady.

ARCHITEKT PO TATÍNKOVI JSTE BÝT NECHTĚL?
Architektura je můj koníček. Vždycky mě bavilo kreslit a myslel 
jsem si, že se budu věnovat kreslenému filmu, ilustracím nebo 
něčemu podobnému. Jedna z možností také byla, že budu navr-
hovat interiéry, ale nakonec jsem si to nechal jako hobby a začal 
jsem se věnovat oděvnímu výtvarnictví.

DODRŽUJETE U SVÝCH NÁVRHŮ NĚJAKÉ TRADICE? NEBO 
JINAK. MYSLÍTE SI, ŽE BY SE MĚLY NĚJAKÉ DODRŽOVAT?
Oděv ve své podstatě vychází z nějakých daných zákonitostí a tra-
dičních momentů. A na základě této znalosti se pak dá pracovat 
s inovacemi. Bez znalosti této podstaty nemůžete dělat inovace, 
protože pak je ta inovace postavena na vodě a celé se vám to 
zboří. Vždy se musí stavět na základě znalostí, pochopení sou-
vislostí a historie módy. Až potom, co pochopíme, z čeho móda 
vychází a jakým způsobem pracuje, se vytvoří koncepce a na zá-
kladě této koncepce se postaví inovace. 

JE NĚJAKÁ INOVACE V  MÓDĚ, KTERÁ VÁS NADCHLA, 
NEBO U KTERÉ JSTE SE ZARAZIL?
U módy je trochu problém, že poslední zásadní převrat vlastně 
nastal v šedesátých letech. To se úplně změnila koncepce i pod-
stata a byla to zároveň přelomová inovace v materiálech, siluetě 
i přístupu. Byla to obecně revoluční doba – v muzice, malování  
i architektuře. A od této doby jsou to všechno vlastně jenom 
kombinace a inspirace na dané téma. Jediná každoroční inovace 
je v materiálech. Jejich vlastnostech, zpracování i využití.

MYSLÍTE SI TEDY, ŽE KROMĚ MATERIÁLŮ NÁS V MÓDĚ NE-
ČEKÁ ŽÁDNÁ VELKÁ ZMĚNA?
Bohužel ta změna dlouhodobě nastává v tom, že se z módy ztrácí 
jedinečnost a stává se masovou a globální záležitostí. Oděv jako 
takový se stal banálním spotřebním zbožím s fatální užitnou vlast-
ností a bez větší nadstavby. Mizí individualita a jedinečnost, které 
byly v tradičních a etnických oděvech. A ačkoliv se v poslední době 
v  nějakém protestu projevuje individualita solitérních oděvních 
tvůrců, kteří se snaží tu jedinečnost, individualitu a nadstavbu udr-
žovat, tak je dnes v podstatě vše globální a řetězcové.

ČÍM JE TO PODLE VÁS ZPŮSOBENÉ?
Globální převálcování konfekční výrobou je dané tím, že se doba 
zrychlila a většina lidí nemá čas na individuální zakázkovou výrobu. 
Pro mě je třeba nepochopitelné kupovat si oblečení na in-
ternetu. Já musím každý oděv vidět, cítit, mít z něj nějaký pocit  
a vědět, že je jen pro mě. Nedokážu si jej kupovat na základě fotky 
na monitoru.

JAK TO MÁTE S TRENDY? SLEDUJETE JE? 
V podstatě nedělám nic jiného než sledování trendů.

A KAM CHODÍTE PRO INSPIRACI NEJČASTĚJI?
Na veletrhy. Buď na Pitti Imagine ve Florencii, kam jezdím dvakrát 
ročně, nebo na Pret a Porter v Paříži. Inspirací je pro mě i samotná 
ulice.

JE NĚJAKÝ SOUČASNÝ TREND, KTERÝ VÁS ZAUJAL?
Líbí se mi návraty do určitých období, tedy když trendy vycházejí 
z něčeho, co je klasické. Kvalita jakýchkoliv výstřelků a trendů se 
vždy pozná až s časovým odstupem. Jsou trendy, které vyskočí, 
velmi rychle odezní a nikdo už po nich ani nevzdechne, protože 
jsou postavené na podstatě ničeho. A pak jsou trendy, které se 
neustále recyklují, ale vždycky v nějaké jiné podobě.

ČESLAV JAROŠ 

JMÉNO TOHOTO AKADEMICKÉHO MALÍŘE, ODĚV-
NÍHO VÝTVARNÍKA, STYLISTY A VEDOUCÍHO VÝ-
TVARNÍKA NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE ODĚVNÍHO 
NÁVRHÁŘSTVÍ V PRAZE, JE S MÓDOU SPOJOVÁNO 
JIŽ MNOHO LET. NAVRHUJE NEJEN MODELY PRO 
INDIVIDUÁLNÍ KLIENTELU, ALE ZÁROVEŇ SE ZABÝVÁ 
IMAGE FIREM A SPOLEČNOSTÍ. JEHO PRÁCE JSTE 
MOHLI NA ŽIVOT VIDĚT NAPŘÍKLAD NA PERSONÁLU 
ČSA, ČESKÉM OLYMPIJSKÉM VÝBORU NEBO PO-
LICII ČESKÉ REPUBLIKY. ZÁROVEŇ INDIVIDUÁLNĚ 
VYUČUJE FIGURÁLNÍ KRESBU V  RÁMCI SVÉHO 
STUDIA DOMINO.

„Inovace musí být postaveny na pevném 
základě, stejně jako barák.“

„Když se teď podívám na jakoukoliv 
kolekci, většinou z něčeho čerpá. Buď 
z etnických inspirací, z profesních oděvů, 
nebo si hraje se siluetou. Většinou ale 
není inovativní. Bývá třeba inovativní 
v té dané kombinaci, ale ne v celkové 
podstatě.“
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ADVA, DOLLER, LA RACAILLE, NAUT, ODIVI, OPTIQA, VASKY,  
WE ARE ABLE A WEMOVE. NEZNÁTE JE VŠECHNY? RÁDI 
VÁS PŘEDSTAVÍME! PŘEČTĚTE SI PÁR SLOV O KAŽDÉM 
BRANDU A ODPOVĚDI NA DVĚ OTÁZKY, KTERÉ JSME SI 
PŘIPRAVILI PRO KAŽDÝ Z NICH: 

1. VNÍMÁŠ VE SVÉM OBORU TRADICE? RESPEKTUJEŠ JE? 
VYUŽÍVÁŠ JE? 2. CO SI MYSLÍŠ O PROPOJENÍ VNITROB-
LOCKU?

PROZKOUMEJTE VŠECHNY KOUSKY OD TĚHTO SYM-
PAŤÁKŮ PŘÍMO VE VNITROBLOCKU NEBO ONLINE NA 
FOOTSHOP. CZ POD ZÁLOŽKOU „LOCAL BRANDS BY 
SIGNATURE“.

Mladá značka, která vznikla teprve v  minulém roce v  Londýně, 
ale i za tak krátkou dobu si zvládla vybudovat respekt. Principy 
udržitelnosti, transparentnosti a etické výroby šetrné k životnímu 
prostředí jsou atributy, které k ní neodmyslitelně patří. Stejně jako 
nadčasovost, minimalistický design a univerzálnost.

„Tradice vnímám nejenom ve svém oboru, ale obecně. Myslím, 
že naše společnost se od tradic jako takových odpojuje. Postupně 
se vytrácí jejich podstata a zbývají nám pouze komerční schránky. 
I tohle je pro mě inspirace, kterou bych ráda v budoucnu v rámci 
své tvorby rozvíjela.“

„Vnitroblock už od počátku beru jako inovaci, která v Praze a v 
ČR chyběla, a novému spojení s Footshopem fandím. Myslím, že 
je skvělé, že se v Čechách více a více objevují místa, která násle-
dují zahraniční trendy. Za mě je to jednoznačně krok dopředu!“

Boty, které si rádi vezmete na lesní pěšiny i do betonové džungle a 
které dobře vypadají a zároveň něco vydrží. Každý kousek v sobě 
snoubí kvalitu, funkci, čisté linie a střihy, které jsou stejně jedno-
duché jako vydat se na cestu a objevovat. A co víc, každý kousek 
je z Česka, konkrétně z města se silnou obuvnickou tradicí – Zlína.

„Česká republika a především Zlín je obuvnictvím proslulý. Snažíme 
se tedy navázat na tuto tradici výroby bot a tak nějak ji udržet. 
Není to úplně lehký úkol, jelikož obuvníků je rok od roku méně.“

„Signature store samotný mi přišel zajímavější a ojedinělý.  
Obchody typu Footshop byly a budou.“

Lifestylová značka z Prostějova zakládající si na ruční výrobě, jed-
noduchosti a praktičnosti při použití funkčních materiálů. Mini-
malismus černobílých kombinací, sportovní nádech a francouz-
ský název popichující být „Quiet rebel“ přesně vystihuje podstatu 
značky – působit elegantně vagabundsky. 

„V oděvnictví je tradice základ. Kdo v dnešní době tvrdí, že vytváří 
v módě něco nového, tak většinou neříká pravdu. Všichni se ně-
jak inspirujeme a inspirace pramení z věcí, které někde vidíme, 
slyšíme nebo cítíme. My se snažíme tradice respektovat, někdy 
využívat a někdy také rebelsky porušovat.“

„Spojení Vnitroblocku s Footshopem je velké. Troufnu si říct, že 
z toho může být událost roku 2018. Spojení krásného prostoru, 
úžasných lidí, dobrého konceptu a velké myšlenky je nejen inspi-
rativní, ale také velice motivující pro všechny z nás!“

Vysoce kvalitní batohy, které s  vámi bez obav prožijí kus života. 
Kombinace nejlepšího vzhledu, kvality a pohodlí při užívání jsou 
atributy, ze kterých tenhle brand nesleví. Víc vám možná prozradí 
jejich motto: „We are living. We are together. We are able.“

„Tradice rozhodně vnímáme a respektujeme, avšak vhodně mí-
cháme s experimenty. Velmi málo zákazníků by chtělo úplnou 
inovaci, stejně tak i plně tradiční věc.“

„Obrovským krokem dopředu je možnost malým značkám pro-
sadit se do vyšší ligy, které spojení Vnitroblocku a Footshopu 
umožňuje.“

Ateliér, který má na svědomí městská zavazadla a doplňky s cílem 
naplnit i ta nejvyšší očekávání. V každém kousku najdete eleganci, 
technicistní design, inovaci i tradiční řemeslo. Všechny kousky se 
vyrábí v naší rodné domovině z prémiových materiálů. 

„V ateliéru NAUT se tradice a inovace prolínají na každém kroku. 
Při navrhování kreslíme i vytváříme virtuální 3D modely, při výrobě 
používáme sto let staré stroje i nejmodernější lasery, šijeme  
z italské kůže i z reflexních látek, reprezentujeme se ručně psa-
nými dopisy i animacemi na Instagramu.“

„Postavit vedle sebe renomované světové značky a produkty 
malých českých výrobců je odvážné. Jedině tak je ale možné 
ukázat, že lokální design se svou kvalitou tomu zahraničnímu vy-
rovná.“

Značka sportovního oblečení, která vznikla díky spolupráci návr-
hářky Lucie Králové a fitness trenérky Adély Senetové. Výsled-
kem jsou kolekce plné čistého a neotřelého designu pro všechny 
vyznavače aktivního životního stylu.

„Trendy se v módním průmyslu cyklicky opakují, vynechat nebo 
nerespektovat tradice proto není dost dobře možné. Při navr-
hování kolekcí se nechávám inspirovat prakticky vším, co mě 
obklopuje. Minulé léto mě například zaujala stará rodinná foto-
grafie, jedna z prvních barevných, kde jako děcka sedíme v tep-
lákovkách, poděděných ještě po předchozí generaci, u babičky 
na udírně.“

„Z pohledu začínající značky mi byl původní koncept Vnitroblocku 
sympatický, protože podporoval opravdu velké množství českých 
umělců a řemeslníků, kteří tak dostali šanci za slušných podmí-
nek ukázat světu, co nabízejí. Propojení s Footshopem vidím jako 
krok trochu jiným směrem, jestli dopředu, to ukáže čas. Je jisté, 
že propojení se zavedenou platformou a určitá selekce značek 
a množství produktů, které budou ve Vnitroblocku spolu s obuví 
prodávány, pro nás nabízí více prostoru a hlavně nové zákazníky 
a to je vždycky dobře.“

Zaostřením na optiku minulých dekád, vytváří tato značka brý-
le unikátního designu, který funguje dodnes. Vintage obroučky 
z různých období, exkluzivní materiály a ruční opracování je to, co 
dělá Optiqu unikátní. 

„Náš projekt vlastně vznikl tak, že jsme se na tradice spojené  
s výrobou brýlí snažili poukázat. Tedy respektujeme technologie, 
které jsou ověřené několik desítek let. Na tyto techniky se u nás 
již trochu pozapomnělo a my bychom je rádi připomněli třeba  
i tím, že jsme navrhli ve spolupráci s českou tradiční firmou Okula 
Nýrsko brýle Optiqa okula.“

„Raritní modely tenisek a brýlí jsou skvělá kombinace, která kla-
de nároky na příběh produktu a kvalitně odvedenou prezentaci. 
Footshop má za svou existenci vybudované velké renomé, je to 
pro Vnitroblock určitě krok dopředu i směrem k zahraniční scéně.“ 

Pod touhle značkou najdete dámské ready-to-wear kousky, za 
kterými stojí návrhářka Iva Burkertová. Jedinečný styl v kombinaci 
s pohodlnými materiály si bere za úkol ukázat, že váš zevnějšek 
bude živou reprezentací toho, kdo jste.

„Bohužel u nás bylo mnoho tradic přerušeno komunismem. Sna-
žíme se na ně navázat, ale není to lehké. Primárně chceme spo-
lupracovat s lokálními dodavateli a výrobci, často ale narážíme 
na nezájem nebo na nedůvěru. Jsou ale i tradiční firmy, které se 
příležitostí chopily. Například taková firma Tylex, od které bereme 
materiály, má tradici 180 let a byla první svého druhu ve střední 
Evropě. Dokážete si představit, čím vším prošla?“

„Z tradic se dá čerpat a stavět na nich, ale ve výsledku to celé musí 
někdo vzít a někam to posunout, někdo novátorský a progresiv-
ní. Někdo, kdo se nebojí bourat stereotypy, má tak trochu růžové 
brýle a nebojí se výzev. Tak já vnímám lidi, kteří tvoří Vnitroblock. 
Spojení s Footshopem pak může přinést jen to skvělé. Novou 
optiku na celou věc. Nové příležitosti a čerstvý vítr.“

Diář, který vás namotivuje k velkým věcem. Na svědomí ho mají 
dva vysokoškoláci Jirka DOLežal a Honza EmLER, kteří si chtěli pl-
nit své velké sny, ale moc se jim to nedařilo. A tak vytvořili nástroj, 
který jim jejich time management, osobní rozvoj a motivaci pomohl 
jednou pro vždy sladit.

„Ve svém oboru určitě nějaké tradice vnímáme. Jsou důležité 
pro pochopení, ale rozhodně nejsou a ani nemají být kotvou, 
která ti neumožní se rozvíjet. Naopak je dobré přemýšlet nad tím, 
jestli nedokážeš zavést nové tradice. Své vlastní.“

„Kdybychom si mysleli, že to je špatný krok, tak tam nejsme.“

wemoveRO

9 designérů s jedinečným signature, 
které najdete ve Footshopu.
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Choreografka, kreativní duše a performerka v seskupení umělců 
diVize. Kromě několika let působení jako tanečnice, lektorka 
a choreografka v  různých tanečních školách (například BEAT 
UP, Jad Dance Company Yemiho A.D., Dance Academy Prague 
nebo SDK Europe) účinkovala i na evropské tour Kanyeho 
Westa, vyhrála WOD house dance Berlín a dostala se až do 
semifinále house of Dance v Londýně.

HOUSE DANCE OPEN CLASS
Co o lekci říká sama Zizoe? „Lekce je spíše pro pokročilejší, 
ale na své si přijde i začátečník. Na lekcích tanečníkům rozdě-
luju úkoly individuálně podle levelu a každou lekci zkoušíme 
nové kroky. Za celých 60 minut lekce se moc nezastavíme, takže 
z lekce většinou odcházíme propocený a řádně utancovaný.“

„Tradice mě provází celý život, před urban styles jsem tančila 
český folklor, který celý život vyučuje moje máma. Momen-
tálně jsem součástí dvou folklorních projektů, které kombinují 
tradice a lidovost s dnešní dobou.“

„Inovace je pro mě v tanci gró. Bez ní nudím i sama sebe. Sna-
žím se v tanci zabíhat i do nekomfortních zón a hodně expe-
rimentovat při tvorbě. Jedině formou pokus – omyl mohou 
vzniknout nové věci a můžu se posouvat.“

SKOČ SI ZATANCOVAT K ZIZOE. LEKCE HOUSE DANCE MÁ 
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 18:00 DO 19:00.

Profesionální tanečník, který se narodil v Arménii, ale v Čechách 
žije už od svých deseti let. Hudba i tanec ho provázejí od malička 
a považuje za velké štěstí, že se jim může věnovat i teď. V součas-
né době tančí, vyučuje, organizuje a společně se Zizoe a dalšími 
kreativci tvoří v rámci uskupení diVize.

URBAN STYLEZ
Jak vidí své lekce Wahe? „Název už sám o sobě napovídá, že se 
jedná o pouliční tance (moderní folklór), jako jsou třeba hip hop 
freestyle nebo house. Lekce budou každý měsíc věnované jiné-
mu stylu, takže studenti ochutnají každý ze stylů a zároveň si od-
nesou všeobecný knowledge o pouličních tancích a jejich historii. 
Cílem je vzbudit u studentů lásku k hudbě i tanci a zároveň v nich 
rozpoutat zdravou závislost a hlad po sebezdokonalení.“

„Inovace a tradice jsou velice diskutovaným tématem ve světe 
pouličních tanců. Podle mě jsou zde tradice právě kvůli tomu, 
abychom skrze ně pochopili a nalezli sebe sama a svůj vlastní 
hlas. Tradice v tanci ctím, ale spíše jejich myšlenku a historii. Příliš-
né dodržování nás hází do zlaté klece, která zastavuje náš vývoj. 
Když chceme vše dělat správně, nepřichází na řadu spontánní 
chyby a dobrodružství, které by u  Urban Stylez měl každý taneč-
ník umět zpracovat ve svůj prospěch. Na druhou stranu ne vše 
je dobrá inovace a ne vše je přijato scénou. Základem je pro mě 
spíše udržování tradice rytmu a používání novodobého folkloŕu 
jako inspiraci.“

ZAUJAL TĚ WAHE? SKOČ K NĚMU NA LEKCI URBAN STYLEZ, 
KTERÉ UČÍ KAŽDOU STŘEDU OD 18:00 DO 19:00.

ROZHÝBEJTE SE  
PO ZIMNÍM SPÁNKU
MÁME TU BŘEZEN, COŽ NÁM MINIMÁLNĚ SLIBUJE VÝHLEDY NA TEPLEJŠÍ ZÍTŘKY. PRODLUŽUJÍCÍ SE DNY A INTENZIV-
NĚJŠÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY NUTÍ NEJEDNOHO MEDVĚDA VYLÉZT PO ZIMNÍM SPÁNKU A ZAČÍT SI ROZHÝBÁVAT SVALY.  
POKUD JSTE TAKÉ TAKOVÝM MEDVĚDEM, SKOČTE SE PROTÁHNOUT K NÁM DO TANEČNÍHO SECTORU. NASADILI 
JSME PRO VÁS NOVÝ ROZVRH A S NÍM I PÁR NOVINEK. NAPŘÍKLAD NOVĚ U NÁS NAJDETE DVA VÝBORNÉ TANEČNÍKY 
A LEKTORY – WAHEHO A ZIZOE. ŽE JE NEZNÁTE? SEZNAMTE SE!

BOOKNĚTE SI SVOU LEKCI   NA TANECNISECTOR.CZ

Sector má pro vás nový web, 
rozvrh i lektory

ZUZANA ZIZOE VESELÁ / 
HOUSE DANCE OPEN CLASS

Prozkoumejte náš nový rozvrh a vidíme se v sále!

WAHE AKOPJAN / URBAN STYLEZ

10 11

17:45 - 18:4516:15 - 17:45 19:45 - 20:4518:45 - 19:45

18:00 - 19:30

19:00 - 20:30 20:30 - 22:00

20:30 - 22:00

12:00 15:007:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

MTV DANCE DANCEHALLSECTOR JUNIORS AFROHOUSE

CONTEMPORARY COMING SOON

BEAST TEAM

CONTEMPORARY FUSION
12:00 - 13:00

HATHA JOGA

Pavla Brožová

17:00 - 18:00

AFRO

Radka Lišková

17:00 - 18:00

LADIES STYLING

Ivona Szantová

18:00 - 19:00

URBAN STYLEZ

Wahe Akopjan

7:30 - 8:30

NCT YOGA

Klara Pokorná

Filip Jankovic

19:00 - 20:30

GHETTO ZOUK DANCE

Vitor Mendes

Dee Solárová

12:15 - 13:15

HATHA JOGA

Pavla Brožová

10:00 - 11:00

FITMAMI

Adéla Pechácková

Káka Radka Lišková

17:00 - 18:00

JOGA

Markéta Faustová

18:00 - 19:00

HOUSE

Zizoe Nicole Seidlerová

15:30 - 17:00

SECTOR JUNIORS

Káka

Dee Cervinková

Pondelí

Úterý

Pátek

Streda

Ctvrtek

02/18-
06/18

19:30 - 20:45

Miss Bibi

NEW STYLE HUSTLE

www.tanecnisector.cz Tusarova 31, Praha 7 (Vnitroblock)

20:45 - 22:00

20:45 - 22:00

SOUKROMÝ 
PRONÁJEM

SOUKROMÝ 
PRONÁJEM

18:00 - 19:30

SOUKROMÝ 
PRONÁJEM

16:00 - 17:00

MODELINGOVÁ 
ŠKOLA

zacátecníci
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Dudes & barbies GALLERY

Dudes & barbies MUSIC

Název trochu symbolizoval pohled do zpětného zrcátka za starší tvorbou. Zá-
roveň i inspiraci v zrcadle, které Marek využívá jako hlavní motiv své současné 
tvorby. Zrcadlo jako něco, co odráží svět, je neustále proměnlivé a přitom sou-
částí každodenního života, který nás ovlivňuje. Podobně jako moderní média  
a technologie, kterými jsme obklopeni a na které má Marek zvláštně fascinující 
a trochu mysteriózní pohled.

Ač se věnuje zejména tradiční malbě, technologie se výrazně odráží v tématech, 
které si vybírá, a zároveň se stávají součástí uměleckého díla. Návštěvníkům 
představil své digitální reflexní sochy skrze svět virtuální reality nebo je nechal 
stát se přímo součástí díla Reflektor — digitálně manipulovaného portrétu na 
obrazovce, který v reálném čase přes kameru odráží na své tváři svět před ním.

Jak ses dostal k DJingu?
K Djingu jsem se dostal asi před rokem. Gramofon jsem si chtěl koupit už 
mnohem dříve, ale vždycky přišly nějaké taneční akce, na které padla většina 
peněz, takže jsem to nakonec vždycky odložil. No a před rokem se to konečně 
zlomilo, když můj kamarád Chaply vyhodil inzerát s tím, že prodává gramec  
s mixem a nějaký věci k tomu. Ten moment byl asi největší impulz, že nastala 
ta nejlepší chvíle. Zkušeností není zatím tolik, ale přibývají, za což jsem nesku-
tečně vděčný.

A jak ses dostal k tomu být rezidentní DJ Vnitroblocku?
Docela náhodou, protože Dj Ondrash je soused a velmi dobrý kamarád Chaplyho. 
No a v den, kdy jsem si vyzvedával gramec, jsme se potkali, když jsem stál ve 
dveřích s věcmi. Asi o měsíc později mi napsal, že by chtěl vzít někoho do učení 
v Djingu. Začátkem února nastupoval do Vnitroblocku jako první rezidenční DJ 
a já s ním šel jako jeho první student. Potom už jsem byl taková pravá ruka. No 
a když odcházel, nabídl mi, jestli to nechci vzít za něj.

Davida můžete ve Vnitroblocku zahlédnout často, je totiž naším 
dvorním DJem. Už deset let se věnuje tanečnímu stylu Bboying 
(break dance), takže hudba je jeho součástí už dlouhou dobu.

Proč vznikla D&B Music? Co všechno zaštiťuje?
D&B Music vznikla hlavně kvůli informování o všem, co se týká hudby ve Vnit-
roblocku.

Na co se můžou návštěvníci v rámci D&B Music těšit?
Teď se hlavně zaměříme na co nejlepší hudební eventy s DJs. Další věci máme 
v hlavě, ale ještě nebudu úplně prozrazovat. Stay tuned!

Hledejte na Facebooku @dudesandbarbiesmusic a mějte přehled o line-upech, 
hudebních podcastech, chystaných koncertech a všech hudebních akcích.

Hravým způsobem vybízí člověka k interakci, třeba zamávání si do světa za  
zrcadlem. Zvídavějším pak možnost proniknout hlouběji do obrazu nebo se jen 
bavit tím, jak se ohýbá prostor, světlo a barvy na křivkách digitální tváře.

Tyto novo-mediální vychytávky dávají návod, jak číst v sérii hyperrealistických 
maleb zrcadlových soch, které působí jako z jiné doby, přitom jsou malované 
tradičním způsobem — olejem na plátně. Precizní malířskou technikou, o které 
nám prozradil, že někdy dokonce používá i recepty s několikasetletou tradicí.
Malby jsou také portréty lidí, ve kterých se jako v zrcadlech odráží svět kolem. 
Prostory, které se ohýbají v křivkách soch, nás nechávají nahlédnout vrstvu po 
vrstvě hlouběji do střípků Markova světa před plátnem.

Text: Vojta Fiala  (kurátor)

MALÍŘSKÝ MISTR PROPOJUJÍCÍ TRADIČNÍ PŘÍSTUP K MALBĚ 
A NOVÉ TECHNOLOGIE

MLADÝ AKADEMICKÝ MALÍŘ MAREK KOLÁŘ PODLE NÁS PATŘÍ K NEJNADANĚJŠÍM TUZEMSKÝM UMĚLCŮM. MOŽNÁ 
SI VZPOMÍNÁTE NA JEHO HYPERREALISTICKÉ OLEJOMALBY, KTERÉ VE VNITROBLOCKU PŘEDSTAVIL VLONI V LÉTĚ. 
CHYTŘE V NICH PROPOJUJE TRADIČNÍ PŘÍSTUP K MALBĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE.

PROJEKT, KTERÝ PŮSOBÍ POD HLAVIČKOU DUDES & BARBIES (STEJNĚ JAKO TŘEBA NAŠE D&B GALLERY, NEBO PRO-
JEKTY, JAKO JSOU KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNO A RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA), SPOJUJE VŠECHNO HUDEBNÍ 
DĚNÍ (NEJEN) VE VNITROBLOCKU. POD ZÁŠTITOU NAŠEHO NOVÉHO REZIDENTNÍHO DJE DAVIDA GREGORA AKA DJ 
CZEKIDA, KTERÝ PŘEVZAL KORMIDLO PO DJ ONDRASHOVI, OŽÍVÁ VNITROBLOCK PRAVIDELNÝMI LIVE SETY NEJEN 
JEHO, ALE I HOSTUJÍCÍCH DJS. NA PROGRAMU JSOU ŽÁNRY OD HIP HOPU, R’N’B, SOULU AŽ PO HOUSE.

Bylo to někdy v létě roku 2016, když jsem poprvé vešel do díry v zemi, která byla 
dlouhou řadu let shozem uhlí. Málokdo si tenkrát dokázal představit, že by z této 
plesnivé nory mohlo být kino. 

„Tak co, líbí se ti to?“ zeptal se mě Lukáš Žďárský (spoluzakladatel Vnitroblocku), 
když mi tehdy prostor nabízel. Ani nevím, proč jsem tenkrát řekl jo, ale teď už 
jsem si jistý, že jsem nemohl udělat lépe. Měl jsem možnost stát se tvůrcem 
nejmenšího kina v Praze, a tak jsem se jí chytil! Od té doby začalo pozvolné 
transformování sklepa na kino. A když říkám pozvolné, tak tím myslím opravdu 
pozvolné. Vždyť jen se svým kamarádem, dokumentaristou Alexanderem Šul-
cem, jsme obouchávali omítky dva měsíce v kuse a vytahali jsme několik metráků 
suti. Nikdy bych netipoval, kolik bordelu a špíny dokáže vyprodukovat 12 metrů 
čtverečních. Prvního října, tedy měsíc před otvíračkou Vnitroblocku, které jsme 
chtěli být součástí, jsme zjistili, že nám teče do bot. Alex se musel věnovat jiným 
povinnostem a přede mnou byla nejtěžší část renovace — vytvoření samot-
ného kina. Mlátit kladívkem nebo tlouct zbiječkou do zdi umí i cvičená opice, 
takže to mi šlo, ale přísahám bohu, že jsem v tu chvíli ještě nepoznal rozdíl 
mezi překližkou a osb-deskou a už vůbec jsem nevěděl, že existuje u šroubů 
něco jako zápustná hlava. Tudíž představa, že bych vymyslel a vytvořil sezení 
pro diváky, skříň na techniku a vůbec se postaral o to, aby kino bylo byť jen 
minimálně reprezentativní, byla nereálná. S kamarádem z dětství, Josefem DJ 
Beny Benešem, jsme udělali, co jsme mohli, ale pořád nám chyběl profesionál.

„Zkoušels Franze?“ zeptal se Beny. František Bosák, čerstvě dostudovaný archi-
tekt a náš společný kámoš, se kterým jsme se už roky domlouvali na společném 
projektu, se stal naší spásou. Neptejte se mě na důvody, proč do toho ten blázen 
šel. Možná toho i tři dny před otvíračkou Vnitroblocku, kdy jsme stále neměli 
ani plátno, litoval. Ale necouvnul. Společnými silami a s několika kamarády 
jsme (tedy spíš oni) udělali z nechutné díry roztomilé malé kino. Zavření v pod-
zemí mezi pilinami, barvou a prachem, nevyspaní a s deadlinem za zadkem, 
všichni ti lidé dělali, co uměli, abyste se vy dneska mohli v klidu uvelebit a strávit 
minimálně hoďku a půl času v příjemném prostředí. 

Tento článek je mým osobním vyznáním díků všem těm úžasným lidem, kteří 
na PidiKině nechali svůj volný čas. Těch díků není nikdy dost a oni si to zaslouží 
víc než kdokoliv. Díky Alexander Šulc, Barbora Šulc Boháčková, Josef Beneš, 
Jan Matoušek, Alexander Peške, Matěj Mikula, Mirečka, Kateřina Vavrošová a vy 
mnozí další. S Franzem se dodnes snažíme o to, abyste se u nás cítili co nejvíc  
v pohodě, a touto cestou bych chtěl poděkovat i jemu – ing. Arch. Františku Bosáku! 

Text: Filip Štoček

REKONSTRUKCE PIDIKINA ANEB 
DÍKY ZA VÁŠ ČASPidikino

Co a kdy promítáme? Aktuální program najdete na Facebooku @Pidikino.

DAVID „DJ CZEKID“ GREGOR: 
„V DJINGU MILUJU TU ENERGII, 
KTEROU MI HUDBA VRACÍ.“

NOVÝ PROJEKT
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Lokální móda 
ve Footshopu!
EXKLUZIVNÍ SNEAKERS, KVALITNÍ STREETWEAR A PODPORA LOKÁLNÍ UMĚLECKÉ SCÉNY. 
TO JSOU SPOJENÍ, KTERÁ VE ZKRATCE VYSTIHUJÍ TO, NA ČEM FOOTSHOPU ZÁLEŽÍ 
A CO DĚLÁ NEJLÉPE.

Na začátek jara přichází Footshop x Petra Ptáčková s kolaborací  
pod názvem HOME. Designérka Petra Ptáčková prezentuje svoje 
kolekce pravidelně na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku  
a je známá díky svému netradičnímu přístupu ke střihům. Celá ko-
lekce je unisex a zero waste! Při její produkci nedošlo k žádnému 
vyhození zbytků a všechno je pečlivě promyšleno a zpracováno.

Během března bude Footshop žít i další lokální spoluprací,  
a to s brandem LAFORMELA. Jejich novou kolaboraci představí 
během zmiňovaného Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku 
přímo na molu 19. 3. 2018. Zajímá vás, jak kolekce těchto 
dvou značek bude vypadat? 

Přijďte se podívat v pondělí 20. 3. 2018 v 19:00 do Footshopu ve 
Vnitroblocku, kde bude probíhat veliká after fashion show release 
party spojená přímo s prodejem kvalitních designových kousků. 

FOTO: HANA KNÍŽOVÁ / ZERO WASTE KOLEKCE HOME OD FOOTSHOP X PETRA PTÁČKOVÁ
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Espresso
Espresso Macchiato
Cappuccino
Double Espresso
Flat White
Cafe Latte

Espresso Tonic
Irish Coffee (Paddy whiskey)

Aeropress 220 ml
V60 300 ml

Sypané čaje z celého světa 0,4 l
Pražská čokoláda
Chai Latte

Hot Toddy
3 cl bourbonu , med, citronový fresh, skořice

Cascara Punch
150 ml cascara čaj, 4 cl wilder, citronová šťáva, 
med, jablko, pomeranč

Wildrův čaj
4 cl wilder, 250 ml jablečného moštu

Svařené víno
2 dcl červeného vína, domácí sirup, skořice, badyán, 
hřebíček, pomeranč

Višně v čokoládě
2 cl griotky, 250 ml pražské čokolády

Black Prosecco
1 dcl prosecca, 4 cl sirupu z Earl Grey

Štrůdl
4 cl Jack Daniels fire, 200 ml jablečného moštu, skořice

Golden milk
150 ml rostlinného mléka, med, kokosový olej, chilli, 
kurkuma, pepř, skořice

Hot spice cider
1,5 dcl polosuchého cideru, med, 4 cl bourbonu, hřebíček, 
badyán, skořice

Winter Edition
4 cl Saffron gin, Double dutch tonic, pomerančová šťáva, 
levandule, jalovec, černý pepř, skořice, vanilkový cukr
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Tátův sad suchý/polosuchý 0,33 l
Budweiser Budvar 12°/nealko 0,33 l
Matuška dle denní nabídky 0,33 l

Dubliner Irish Whiskey 0,04 l
Robert Burns Scotch Whiskey 0,04 l

Flor de Caña 7yr 0,04 l
Ron Millonario 10yr Reserva 0,04 l

všechny ceny jsou uvedeny v CZK

Greenalľs 0,04 l
Malfy 0,04 l
Saffron 0,04 l

75
40
70

80
100

80
120

70
100
110

P á nel k y
Baron Hildprandt slivovice, hruškovice, malinovice  0,04 l
Cryo vodka 0,04 l

70
80

kavárenské MENU

Zimní speciály

Otevírací doba: PO-SO 9-22 / NE 9-20 

CHEESE & BACON BURGER / 170,- 
Začátek naší cesty za poznáváním burgerů. Na zahradním grilu jsme do hou-
sek zkoušeli dávat hovězí se sýrem a slaninu od rodičů z lednice. Teď už jsme 
snad o kus a sedm let dál a poctivé hovězí maso doplňuje lahodná slanina, 
cheddar, spousta zeleniny a řemeslně vyráběná bulka. Zákaznická volba číslo 
jedna.

ONION & BLUE CHEESE BURGER / 165,- 
Naše největší srdcovka, kterou letos děláme pátým rokem, ačkoliv k dnešní 
podobě urazila dlouhou cestu. Bulka, majonéza, polníček, rajče, mleté ho-
vězí, modrý sýr a nakonec s láskou hodiny vyráběná cibulová marmeláda, na 
kterou jsme po zásluze hrdí. Náš tip číslo jedna. 

PULLED PORK & PICKLES SANDWICH / 165,- 
Když už jsme nad tvorbou sandwichů málem zlomili hůl, objevili jsme na  
Sicílii pečivo, které nám přišlo jako nejvhodnější volba pro různorodé náplně. 
Pak už jen stačilo sehnat někoho se sicilskou zkušeností v Praze a začít plnit 
náš první sandwich. Upekli jsme trhané vepřové, doplnili našimi oblíbenými 
nakládačkami, švýcarským sýrem, šunkou od kosti a hutný sandwich na stu-
dené zimní měsíce byl na světě. 

Chcete vědět, jaké všechny dobroty umí náš žlutý autobus připravit? 
Obsluha vám ráda přinese celé menu.

@Vnitroblock @Vnitroblock

BOOZE & FOOD KLASIKY

Domácí limonáda dle denní nabídky 0,25 l
Domácí ledový čaj 0,25 l
Jablečný mošt z Tátova sadu 0,25 l
Čerstvý džus 0,25 l
dle denní nabídky

John Lemon limonády 0,33 l
Yerbata, Matchbata

Karma cola, Karma cola light 0,33 l
Fentimans Curiosity cola 0,275 l
Fentimans Cherry cola 0,275 l
Double Dutch Indiana Tonic Water 0,2 l
Double Dutch Slimline Indian Tonic Water 0,2 l
Minerální voda Coralba 0,25 l perlivá/neperlivá

Minerální voda Coralba 0,75 l perlivá/neperlivá
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50
50
75

65

65
65
65
50
50
30
70

Chardonnay, Cantine Borga, Itálie  0,15 l  
Rosé Veneto, Cantine Borga, Itálie  0,15 l
Cabernet Sauvignon, Cantine Borga, Itálie  0,15 l
Prosecco Superiore DOCG  0,1 l 
Casa Farive, Valdobbiadene

Nefiltrované Prosecco  0,1 l 
Garbara Col Fondo, Valdobbiadene

Prosecco Superiore DOCG  0,75 l
Casa Farive, Valdobbiadene

Nefiltrované Prosecco  0,75 l
Garbara Col Fondo, Valdobbiadene
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