
Malíř českého původu žijící v Los Angeles a zároveň brácha 
hudebního skladatele Karla Havlíčka. Jeho velkoformátová plátna, 
která v Evropě představí vůbec poprvé, už brzy potkáte v rámci 
výstavy ve Vnitroblocku a Kavárně co hledá jméno. 

Znáte jména všech rezidentních DJs, kteří vám hrají 
pravidelně do uší?

MAXIM

Dudes & Barbies Music
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CHCEŠ SI NÁS PŘEČÍST? NEVÁHEJ A LISTUJ! A AŽ DOČTEŠ, KLIDNĚ NÁS POŠLI ZASE DÁL.



KOIA KOIA!

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 patří. Kamennou prodej-
nu najdete hned vedle Kavárny co hledá jméno na 
Smíchově, další pro vás připravujeme ve Vnitroblocku 
a veškerý sortiment najdete i online na stránkách  
papavera.cz.

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.

PROČ JSME VZHŮRU NOHAMA? VNITROBLOCK NOVINY UŽ NEJSOU JEN VÝSADOU VNITROBLOCKU, 
ALE PŘINÁŠÍME VÁM JE KE KÁVĚ I DO KAVÁRNY CO HLEDÁ JMÉNO.

Dudes & Barbies se za necelých pět let rozrostlo o spoustu lidí a projektů. Málokdo však ví, že do skupiny patří i digitální agentura KOIA KOIA!q, která vznikla ve 
stejnou dobu jako náš úplně první projekt – Radlická kulturní sportovna. Od té doby se nám stará nejen o tvorbu všech webů a správu sociálních sítí, ale  
o komplexní marketingovou strategii. Takže pokud vás kromě našich baráků baví i naše digitální komunikace, můžete si ji jednoduše s koiakoia.cz dopřát i vy.
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Květen je nějakým zvláštním způsobem naprosto výjimečná část roku. Všechno 
už se zelená a kvete a ve vzduchu jsou cítit nové začátky. A i ti největší skeptici 
a zatvrzelí neromantici musí uznat, že taky láska. Věděl to Mácha - víme to i my.  
A proto jsme za téma měsíce vybrali právě lásku!

Jak láska k umění (a těžká dřina k tomu) přivedla dvojčata Maxima a Karla Havlíč-
kovi mezi světovou špičku, si můžete přečíst ve velkém rozhovoru. A co je ještě 
lepší, oba dva a jejich talent u nás můžete už zanedlouho potkat na živo (ale ne-
budeme předbíhat).

Kromě toho vám představíme nového designéra, který přibyl do naší Local Brands 
by Signature rodiny (a že má k  lásce rozhodně co říct!). Taky se dozvíte něco  
o nehynoucí lásce k tanci, k filmu, muzice a v neposlední řadě vám naši baristi 
z Kavárny co hledá jméno prozradí, proč je pro ně tohle zastrčené místo na praž-
ském Smíchově těžká srdeční záležitost. 

Fajn čtení a lásky hromadu přeje,

Sepsala: milovnice hor a kávy Terezice Váchalová
Dala do kupy: milovnice surfu a slunce Káťa Prokopová
Za foťákem stál: milovník dobrého jídla a pití Vojta Tesárek

CO A KDY V KVĚTNU? 
NAKOUKNĚTE DO SVĚTA MAXIMA A KARLA HAVLÍČKOVÝCH
PIDIKINO – O LÁSCE A FILMU
LOCAL BRANDS BY SIGNATURE – KATARÍNA CHVÁLOVÁ
D&B MUSIC IS ON!
INSPIRACE Z FOOTSHOPU
GHETTO ZOUK DANCE SI ZAMILUJETE
SRDCOVKA KCHJ
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AHOJ VŠEM V ROZKVETLÉM MĚSÍCI!

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. 

Otevírací doba: PO 12-22 / ÚT-SO 9-22 / NE 9-20 @Vnitroblock



NE NE, ANI V KVĚTNU NEBUDETE OŠIZENI O EVENTY! A PROTOŽE NÁLADA V TOMHLE MĚSÍCI KVETE ÚMĚRNĚ TOMU, 
JAK TO SVÍTÍ A KVETE VENKU (O 106), PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS AKCE S OHLEDEM NA TUHLE SKUTEČNOST. TO ZNA-
MENÁ, ŽE NA VÁS ČEKAJÍ JARNÍ WORKSHOPY S NAŠÍ SKVĚLOU PAPAVEROU A PŘÍJEMNÉ DNY POD ŠIRÝM NEBEM.

Co a kdy
DOPORUČUJEME
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20/5 ne, 12:00–19:00

BÁJEČNÉ LÉTO PRO PSY

Druhý ročník dobročinné akce s cílem vybrat peněžní a materiální 
prostředky pro ty pejsky, kteří zatím neměli štěstí na milující pá-
níčky. V  rámci odpoledne bude připravený market, doprovodný 
program, workshopy a přednášky. Event je organizován sdruže-
ním Aport a za finanční podpory Dudes & Barbies. 

28/5 po, 10.00 

FARMÁŘSKÁ ULIČKA

Čerstvé ovoce z Ugandy, zelenina z Itálie, mléčné výrobky a domácí 
uzeniny z Moravy a ty nejkrásnější květiny od květinářství Papavera. 
K tomu osvěžující limonády ze Signature café a něco dobrého na 
zub od Booze & Food. To bude farmářská ulička ve Vnitroblocku!

10/5 čt, 19.00 

KATARÍNA CHVÁLOVÁ 
+ LOCAL BRANDS BY SIGNATURE: 
RELEASE KOLEKCE LOVE?

Co vlastně znamená slovo „láska“ v první polovině 21. století? Od-
povědí je kolekce LOVE? aka Lovewtqm (Love With The Question 
Mark), kterou vytvořila mladá módní návrhářka Katarína Chválová 
společně s kreativní skupinou Alternaut Collective, která se posta-
rala o vizuální styl a krátký film. Kolekce se představí pod záštitou 
Local Brands by Signature a Footshopu.



Celý měsíc se vám bude květinářství Papavera snažit dělat dny ještě hezčí a ještě rozkvetlejší. Přijde za vámi do Kavárny 
co hledá jméno, kde vám v rámci pop-upu bude vázat jarní kvítí, kterým můžete potěšit sebe nebo někoho blízkého a ve 
Vnitroblocku se s ním potkáte na dvou workshopech.

UDĚLEJTE RADOST KYTICÍ Z ČERSTVÝCH SEZÓNNÍCH KVĚTIN, KTEROU VÁM V KVĚTINÁŘSTVÍ PAPAVERA UVÁŽOU VŽDYCKY 
S LÁSKOU. SKOČIT SI PRO NI MŮŽETE DO KAMENNÉ PRODEJNY HNED VEDLE KAVÁRNY CO HLEDÁ JMÉNO NEBO SI JI VYBERTE 
ONLINE NA WEBU PAPAVERA.CZ. 

3/5 čt, 17:00

WORKSHOP SÁZENÍ BYLINEK

Sezóna bylinek naplno vypukla, stejně jako sezóna venkovních 
grilovaček. A co si budeme povídat, není nad to, marinovat v čer-
stvých bylinkách, nebo si k snídani jen tak posypat chleba pažit-
kou. Přijďte si společně s holkami z květinářství Papavera zasadit 
všechny bylinky, co máte rádi a zjistěte, jak se o ně nejlépe starat.

17/5 ne, 17:00

WORKSHOP VÁZANÍ KYTICE Z PIVONĚK

Přijďte si k nám uvázat romantickou kytici z pivoněk, ať máte čím 
ozdobit jarní stůl a oslnit návštěvy nebo followery na Instagramu. 
Workshopem vás opět provedou zkušené floristky z květinářství 
Papavera.
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ROZKVETLÝ KVĚTEN 
S PAPAVEROU

TĚŽKO JMENOVAT NĚCO, CO KE KVĚTNU 
PATŘÍ VÍC NEŽ KVĚTINY A LÁSKA. A V PŘÍPADĚ 
KVĚTINÁŘSTVÍ PAPAVERA JE TO SPOJENÍ 
OBOJÍHO DOHROMADY.
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Maxim a Karel 
Havlíčkovi: Milovat je 
nekonečná inspirace

DVOJČATA, KTERÁ SE NEPODOBAJÍ ANI TAK VE TVÁŘI, JAKO SPÍŠE SVOU NEUTUCHAJÍCÍ LÁSKOU K TOMU, 
CO DĚLAJÍ. A TA STEJNÁ LÁSKA JE PŘEDURČILA BÝT ŠPIČKAMI VE SVÝCH OBORECH. KAREL JE SVĚTOVĚ 
UZNÁVANÝ HUDEBNÍ SKLADATEL, MAXIM (VŽDYCKY BEZ VÝJIMKY VYSTUPUJÍCÍ POD KŘESTNÍM JMÉ-
NEM PSANÝM VELKÝMI PÍSMENY) ZASE MALÍŘ, KTERÝ SE DOKÁZAL PROSADIT ZA OCEÁNEM. A PRÁVĚ 
ON SI ZVOLIL VNITROBLOCK A KAVÁRNU CO HLEDÁ JMÉNO ZA MÍSTA, KDE POPRVÉ V EVROPĚ PŘED-
STAVÍ SVÁ VELKOFORMÁTOVÁ EXPRESIVNÍ PLÁTNA A PŘIVEZE TAK SVŮJ PŘÍBĚH ZPĚT DO PRAHY, KDE 
VŠE ZAČALO. JAK JINAK, NEŽ ZA KARLOVA HUDEBNÍHO DOPROVODU…

KLUCI, OBA SE NAPLNO VĚNUJETE TVŮRČÍM ČINNOSTEM A OBA NA 
ŠPIČKOVÉ ÚROVNI. NÁHODA? NEBO VÁS K TOMU NĚJAK PŘED-
URČILO PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JSTE VYRŮSTALI?
MAXIM: Já myslím, že spíš než prostředí, je to ten vnitřní oheň, se kterým 
se člověk už narodí. Je pak za ten oheň zodpovědný po zbytek svého 
života a je jen na něm, jestli ho bude přiživovat anebo nechá vyhasnout. 
Věřím, že každý z nás ten oheň má, ale bohužel většina lidí se bojí, že 
se o něj spálí, a tak nikdy nerozvine svůj potenciál. Ve mně to hořelo 
od malička a nikdy mě nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Prostě jsem 
věřil v zodpovědnost za svoje vlastní štěstí. Táta moje přesvědčení pod-
poroval svojí výchovou stylem „nebuď lempl”. Vzal jsem si to k  srdci,  
a když něco dělám, dávám do toho sto procent, jsem až obsesivní. 

Rodiče nás vedli ke kreativitě, všestrannosti a píli navzdory komunistic-
kému režimu, který moc prostoru pro kreativitu nenabízel.

Karel: Určitě prostředí. Táta pracoval jako zahraniční novinář ČTK a my 
jsme díky tomu jezdili s rodiči už od malička po Evropě (i když jen kam 
nás pustili). Různá místa a kultury jsou nejlepší inspirací. Objevování světa 
ti umožní vidět věci z různých úhlů pohledu, hlouběji a probudí v tobě 
přirozenou pokoru a úctu. Umění bylo také vždy součástí našeho do-
mova. Táta hraje na housle, kytaru, maluje obrazy, fotí, píše… To by bylo, 
abychom nepřičichli k pramenu kreativity! Za „špičkovou úroveň”, jak 
říkáš, ale může hlavně neutuchající vášeň a píle.
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I V  DNEŠNÍ DOBĚ, KDY JE SLOVO KREATIVITA TÉMĚŘ KLIŠÉ, TO 
CHCE DOST ODVAHY DÁT SE NA UMĚLECKOU DRÁHU. PAMATU-
JETE SI NA NĚJAKÝ MOMENT, KDY SE TO VE VÁS ZLOMILO, NEBO 
BYLA VAŠE VÁŠEŇ ODJAKŽIVA SILNĚJŠÍ NEŽ VŠECHNY POCHYBY?
MAXIM: Touha po jakékoliv tvorbě byla ve mně už od malička. Jako dítě 
jsem ještě nevěděl přesně, jak ji definovat, byl jsem hodně všestranný. 
Jako teenager jsme měli s bráchou kapelu, hrál jsem si s designem, 
chodil jsem na uměleckou školu, bavila mě kaligrafie a typografie, zpěv, 
hudební nástroje… Tohle všechno byl pro mě nástroj k vyjádření těch 
nejtajnějších pocitů a myšlenek a nikdy jsem ani na chvíli nepochyboval 
o tom, že jsem na správné cestě. I po přestěhování do Ameriky jsem 
nějaký čas měl kapelu a dodnes si s bráchou rád zahraju u něj ve studiu. 
Design a kaligrafie mě postupem času dovedly až k malování na plátno 
a tomu jsem absolutně propadl. Je to úděl, který ve mně vyzrál. Dnes, 
když jsem v ateliéru a maluju, jsem jak v jiném světě, prostoru, kde čas 
není lineární konstanta. Je to taková moje osobní vesmírná černá díra. 
Maluju pět hodin a mně to přijde jak pět minut. Japonci tomuto pocitu 
říkají „Ikigai” neboli zjednodušeně „smysl života”. Pro mě to je stvrzení, 
že jsem na správné cestě. 

Karel: Pamatuji si, jak jsem jako malý kluk seděl na zadní sedačce naší 
Škody 120 a z kazety hráli Depešáci. Pozoroval jsem ubíhající krajinu za 
oknem a snil. Tenkrát jsem se rozhodl, že chci být taky muzikantem. 
Ačkoliv moje další kroky směřovaly ne úplně uměleckým směrem (na 
průmyslovku), touha dělat hudbu ve mně nikdy neutichla. Měl jsem pro-
blém soustředit se na cokoliv jiného, což mi ve škole jako dítěti dávali 
sežrat, haha. Já jsem si ale i tak šel za svým snem a najednou to šlo 
docela snadno. To mě utvrdilo, že jsem na správné cestě. Nebyla to sice 
každý den procházka růžovou zahradou a zažil jsem pár momentů, kdy 
jsem to chtěl vzdát. Vášeň pro tvorbu ale nakonec vždy vyhrála. Nemohl 
bych bez ní existovat.

MAXIME, ŽIJEŠ UŽ 19 LET V USA. CO TĚ TAM PŘIVEDLO?

MAXIM: Zvědavost a touha zažít dobrodružství. Už jsem nechtěl jenom 
číst o dobrodružstvích druhých, chtěl jsem si vytvořit svá vlastní. Jako 
malý jsem hltal knihy o objevitelích a dobrodruzích. Věděl jsem, že čtu 
o sobě. V pokojíčku na stěně jsem měl starou školní mapu světa a snil 
jsem, jaký je asi život na druhém konci Země. Musel jsem vyrazit na ob-
jevitelské cesty, co nejdříve to šlo. V životě se mi už mnohokrát vyplatilo 
věřit vlastní intuici, ačkoliv se na první pohled může zdát iracionální. Na-
víc, jak už jsem zmiňoval, mám obsesivní mysl, takže mi to nikdo nemohl 
vymluvit. Takovým posledním impulsem pro mě byl Coelhův Alchymista, 
který se mi dostal do rukou v roce 1999. Ten příběh je výzvou k naplnění 
vlastního osudu. 
I v rámci Ameriky jsem byl tak trochu nomád. Procestoval jsem už všechny 
státy USA. Chvíli jsem žil v San Franciscu, pak v Chicagu, v Iowě, Arizoně, 
Maine a nakonec jsem se usadil v Los Angeles. To je teď můj domov. 
Mám tu kamarády, kteří jsou doslova z celého světa, s příběhy podob-
nými tomu mému. Baví mě ten multikulturní společenský kaleidoskop.

DŘÍVE JSI PRACOVAL JAKO GRAFIK, ALE MALOVAT JSI ZAČAL AŽ 
V USA. DOKÁŽEŠ POPSAT, JAK TĚ TAMNÍ ŽIVOT UMĚLECKY ZFOR-
MOVAL?

MAXIM: Vystudoval jsem grafickou průmyslovku a po škole jsem pracoval 
v různých grafických studiích. Nenaplňovalo mě to, ale bylo mi to jedno. Byl 
to pro mě jen prostředek,  jak ušetřit nějaké peníze na moje dobrodruž-
ství. Byl jsem celou tu dobu jednou nohou pryč, což byla pro mě motivace  
vydržet. V USA jsem začínal ode dna. Neuměl jsem ani slovo anglicky. 
První roky jsem pracoval jako malíř pokojů, myl jsem nádobí, obsluhoval 
v baru. Nikoho nezajímalo, co mám za školu nebo talent. Byl jsem sám  
a bráchu ani rodiče jsem neviděl 5 let. Neměl jsem mobil a akorát jsem 
se dvakrát do měsíce nahlásil z telefonní budky, že žiju. Tam, kde jsem teď, 
vedla dlouhá a trnitá cesta. Ta mě zformovala jako člověka, takže potažmo  
i jako umělce.

ČASTO SE HOVOŘÍ O VELMI TVRDÉ KONKURENCI NA AMERICKÉM 
TRHU…
MAXIM: Nejen na americkém trhu, ale všude ve světě. Trh s výtvarným 
uměním je hodně specifický sám o sobě, protože hodnota umění se 
nedá objektivně změřit. V dnešní době popularitu (například) obrazu 
určují hlavně marketingové schopnosti, přičemž kvalita jde, bohužel, 
stranou. Z trhu s uměním se stává trh s luxusním zbožím. Umění se tak 
dnes hodně dělá na míru trhu. Další problém vidím v tom, že lidé mnoh-
dy nedokážou rozlišit, co umění je, a co je odpad. Žijeme v době, kdy se 
například Muzeu zmrzliny tady v LA dostává větší pozornosti, než mu-
zeu moderního umění The Broad o pár bloků dál. Jak můžeme brát 
takovou absurditu vážně? Z mého pohledu konkurence jako taková  
v tom dobrém umění neexistuje. Každý má svůj prostor a relevanci. Není 
to soutěž, jestli můj kamarád malíř prodá více obrazů než já. Jde o to, 
abychom neztratili ten důvod, proč to děláme. Strašně rád vidím, když 
se někomu šikovnému daří. Tak by to mělo být. Ti, co vytváří odpad pro 
peníze, si pozornost nezaslouží.

A JAKÉ TO JE VRACET SE ZPĚT DO PRAHY?
MAXIM: Pro mě je to jako vracet se do přístavu, ze kterého jsem se před 
dvaceti lety vydal na svá dobrodružství. Mám loď plnou exotického zboží, 
které jedu představit zpět do své rodné země. Jsem jako ten Santiago  
z Coelhova Alchymisty. Proto jsem tak pojmenoval svou výstavu tady ve 
Vnitroblocku. Každý rok se vracím do Prahy minimálně na měsíc a trávím 
veškerý volný čas s bráchou. Většinou nemáme žádnou velkou agendu, 
prostě jen žijeme. Děláme spolu hudbu, brázdíme Evropu na motor-
kách, což je naše velká vášeň, a objevujeme nová místa. 

CHCEŠ NÁM UŽ NĚCO PROZRADIT KE TVÉ NADCHÁZEJÍCÍ VÝSTAVĚ?
MAXIM: Porozuměl jsem tam venku sám sobě a tomu, že každý z nás 
je zodpovědný za svůj životní příběh. Namaloval jsem „knihu” zpovědi,  
o kterou se jedu s lidmi, které to bude zajímat, podělit. 
Je to kolekce většinou velkoformátových těžkých maleb. Některé ob-
razy jsou tak velké, že z jedné strany nedosáhnete na druhou. Při jejich 
tvorbě tam opravdu nechávám kus sebe. Doslova. Po plátnech chodím, 
lezu po nich, maluju rukama, je to fyzicky hodně náročné, kapek mého 
potu jsem na nich nechal nespočet. Když přijdete na vernisáž, rád vám 
vše povyprávím osobně.

KARLE, JEDNOU JSI MI ŘÍKAL, ŽE UŽ TÉMĚŘ NEPOSLOUCHÁŠ HUD-
BU, COŽ MŮŽE U HUDEBNÍHO SKLADATELE ZNÍT ZDÁNLIVĚ PŘE-
KVAPIVĚ. MOHL BYS TO TROCHU ROZVÉST?
Karel: To je pravda. Nejradši mám ticho. Úplně miluju, když večer přijdu 
ze studia domů, lehnu si ve tmě na gauč a všude kolem se rozléhá jen 
ticho. Potřebuju si najít takový moment meditace alespoň jednou denně,  
strašně mě to nabíjí. Mám pocit, že ačkoliv hudbu miluju, už jí mám  
v hlavě moc, nevejde se mi tam a chvilky ticha mi hlavu krásně čistí. 
Neznamená to ale, že neposlouchám vůbec žádnou hudbu. Chci být  
v obraze a mám pár favoritů, kterým dám rád přednost před tichem. 
Nejradši mám soundtracky, jak jinak.
Úplně nejlepší však je, když jsem v LA a u bráchy v ateliéru hraju a mixuju 
hudbu, zatímco on maluje. Inspirujeme se navzájem a vytváříme si vlastní 
svět. To mě baví víc než jen pasivně poslouchat reprodukci.

TVOU HUDBU MŮŽEME SLYŠET V CELÉ ŘADĚ REKLAM, FILMŮ I SE-
RIÁLŮ (NAPŘÍKLAD I V  NOVÉM ČESKÉM SERIÁLU VZTEKLINA). JE 
NĚJAKÝ POČIN, KTERÉHO SI NEJVÍCE CENÍŠ? NEBO NĚCO, CO TĚ 
OBZVLÁŠŤ BAVILO/BAVÍ?
Karel: Nejvíce si cením spolupráce na britsko–americkém celovečerním 
dokumentu o záchraně lvů v Bolívii s názvem Lion Ark. Symfonickou 
hudbu k němu jsem psal skoro rok a půl. Bylo to hodně náročné, ale pro 
krásnou věc. Pak mě hodně bavilo skládat hudbu pro seriály HBO (Te-
rapie, Mamon). Vůbec mě poslední dobou seriály lákají více než filmy. 
Jejich kvalita už je strašně vysoko.
A také mám pořád takový zvláštní hezký pocit, když někde běží televize  
a já zaslechnu vlastní tvorbu. Stává se to dost často (jsem mimo jiné 
autorem veškeré hudby pro ČT 24, Události, celý kanál Fanda, ČT Sport 
atd.), ale asi mi to nikdy nezevšední.
V poslední době jsem si hodně užil práci na seriálu Vzteklina, protože 
se tam sešel skvělý tým a dostal jsem úplně volnou ruku při tvorbě. Vel-
kou část jsem skládal v LA, tak myslím, že i kalifornské sluníčko hodně 
pomohlo. Když měl seriál v Čechách večer premiéru, já akorát seděl  
s bráchou u ranního kafe. Najednou mi začal bláznit telefon a přišly mi 
desítky krásných ohlasů. To je báječný pocit a jsem za to hrozně vděčný.
Vtipné je, že na titulní písni ke Vzteklině jsem pracoval s Olivií Švarcovou, 
která pracovala právě ve Vnitroblocku. Vím, kam jít pro kvalitu, haha. Teď 
jsem také dokončil hudbu pro hodně zajímavý projekt německé televize 
Arte. Jmenuje se „Follow Me: Arabishe Videostars” a je to dokument  
o youtuberech z arabského světa.

„Prostředí člověka do určité míry ovlivní, 
ale určitě ho k ničemu nepředurčí. Kdyby 
to tak bylo, asi bych teď seděl někde na 
pražské periferii v tiskárně, pak na pivu 
a pálil jednu Startku za druhou.“
Maxim
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NA ČEM TEĎ PRACUJEŠ? JAKÉ JSOU TVÉ DALŠÍ PLÁNY, MÁŠ-LI  
NĚJAKÉ?
Karel: Momentálně se připravuji na velký mezinárodní film, ale nemůžu 
zatím ani naznačovat. Uvidíte příští rok. Kromě toho jsme se po sedmi le-
tech dali zase dohromady se Southpaw, plánujeme koncerty a navíc ještě  
s Olivií připravujeme, podle mě, průlomovou desku v českém prostředí.  
Do toho, samozřejmě, stále skládám hudbu k reklamám, seriálům a občas 
si zahraju i jako DJ, takže o program na jaro a léto mám celkem postaráno. 
Do toho nepočítám moje soukromé práce neboli tvorbu nápadů do 
šuplíku, když je má múza poblíž. Takových věcí mám ve svém počítači  
přes 200.  Je to taková zpověď a meditace zároveň. Možná by se to dalo
nazvat i hudební deník. 

JE LEPŠÍ SE TĚ ZEPTAT, NA KOLIK UMÍŠ, NEBO NA KOLIK NEUMÍŠ 
HRÁT NÁSTROJŮ?
Karel: Aniž bych se chtěl vychloubat, kratší asi bude seznam těch, na 
které neumím, haha. Nejvíc a nejlíp hraju na piano a pak na všechno tak 
trochu. Jsem skladatel, ne virtuóz na jeden konkrétní nástroj. Zahraju ti 
na bubny, kytaru, basu, violoncello, píšťaly, perkuse a možná bych dal  
i theremin. Musím, samozřejmě, umět ovládat i různé digitální nástroje, 
samplery, beat machines, sequencery… Věnuju se hodně vytváření vlast-
ních zvuků a v mnoha svých nahrávkách sám zpívám, ačkoliv to často 
není rozpoznatelné jako lidský hlas. Rád experimentuju s hlasem jako  
s hudebním nástrojem.

MY CHLAPI ČASTO POTŘEBUJEME VZOR. MÁTE NEBO MĚLI JSTE 
NĚJAKÝ? 
MAXIM: Rodiče jsou největší vzor. Táta tím, jak byl vždycky rovnej. Nikdy 
se nesnížil k ničemu, za co by se musel stydět, jen aby dostal někde 
nějakou výhodu něčeho, co stějně nemělo žádný smysl. Moc dobře vě-
děl, že chlap je dobrej jen tak, jak je dobrý jeho slovo. Maminka za svůj 
neutuchající optimismus. Její kouzelný úsměv a nadhled, s jakým pluje 
životem. Moje žena Lenka. Je to nejčistší duše, kterou jsem kdy poznal. 
Její láska je naprostá a náš vztah je mi největším pokladem. A nakonec 
vesmír. Tam je to celé! Začátek, konec a všechno mezi tím. Nějkrásnější 
obraz! Kdybych měl zmínit malíře, kteří mě nějvíce fascinují, budou to 
určitě Cy Twombly, Antoni Tàpies, Willem de Kooning, Jackson Pollock, 
Mark Rothko, Arshile Gorky, Jean-Michel Basquiat…

Karel: Jasně, největší vzor z toho lidského hlediska pro mě vždycky byl 
a je táta. To je bez debat. Z toho hudebního mi poslední dobou nejvíce 
imponoval islandský skladatel Jóhann Jóhannsson (který bohužel letos 
v únoru nečekaně zemřel). Byl inovativní a nevykrádal sám sebe. Líbí se 
mi také, co dělají Max Richter, ALexandre Desplat (i když jeho posled-
ní film „Shape of Water” mě hudebně trochu zklamal), a v neposlední 
řadě Atticus Ross s Trentem jsou kvalitní kombinace. Evropa má stále co  
nabídnout. I díky filmovým skladatelům se vážná hudba dostává do play-
listů mladých lidí a to je skvělé! Líbí se mi teď, jakým směrem se vážná 
hudba ubírá. Prolíná se s tou filmovou, nástroje se nadlaďují nad 440 Hz 
a vše je dynamičtější, rychlejší a modernější. Baví mě to!

TÉMA TOHOTO VYDÁNÍ NOVIN JE LÁSKA. CO PRO VÁS ZNAMENÁ 
MILOVAT?
MAXIM: Milovat je nejgrandióznější inspirace. Láska je věrnost, nesobec-
kost a bezpodmínečná zodpovědnost za štěstí. Je to ten nejvznešenější 
důvod bytí.

Karel: To je nejvíc. Největší hybná síla všeho. Nekonečná inspirace. Ať 
už je to láska k ženě, rodině, nebo přírodě, bez ní zkrátka život nemá tu 
správnou dynamiku a tempo, rytmus života se ztrácí. Bez lásky jseš mrtvej. 
Mějte se všichni rádi a pomáhejte si!

„Jedině, když něco děláš s láskou a po-
řádně, můžeš být dlouhodobě úspěšný.“
KAREL

MAXIM
POČÁTKY MAXIMOVY TVORBY SAHAJÍ DO HUDBY, KDY JAKO 
TEENAGER HRÁL NA KYTARU A BYL ČLENEM ÚSPĚŠNÉ KAPE-
LY POSMRTNÉ ZKUŠENOSTI. ZÁROVEŇ ZÍSKAL VZDĚLÁNÍ NA 
UMĚLECKÉ ŠKOLE, KDE SE NAUČIL ZÁKLADŮM GRAFICKÉHO 
DESIGNU, FOTOGRAFIE ČI KALIGRAFIE. V 24 LETECH JEJ JEHO 
TOUHA PO OBJEVOVÁNÍ ZAVEDLA DO SPOJENÝCH STÁTŮ. 
TEPRVE V LOS ANGELES, KDE SE USADIL A ŽIJE DOPOSUD, SE 
V NĚM NAPLNO PROJEVILA TOUHA MALOVAT. JEHO TVORBA 
MÁ SILNÝ FILOZOFICKÝ A PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD. PŘED-
STAVUJE V NÍ SVÉ SVĚDECTVÍ SVĚTA, V NĚMŽ ŽIJEME, JAKÝSI 
PORTRÉT LIDSKÉ RASY, KTERÝ JE PROJEVEM VNITŘNÍHO BOJE 
ZA NALEZENÍ VYŠŠÍHO VÝZNAMU A ŘÁDU LIDSKÉ POVAHY. 
TVOŘÍ VELKOFORMÁTOVÉ VÝRAZNĚ STRUKTURÁLNÍ MALBY 
S  PRVKY SYMBOLISMU A KALIGRAFIE. JEHO PROCES MAL-
BY JE ZÁROVEŇ INTUITIVNÍ, KDY ON SÁM SPLÝVÁ S PLÁTNEM 
V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU  A STÁVÁ SE TAK PORTÁLEM SVÉ-
HOPODVĚDOMÍ. MÁ ZA SEBOU JIŽ ŘADU SAMOSTATNÝCH  
I SKUPINOVÝCH VÝSTAV V USA.

KAREL HAVLÍČEK
KAREL HAVLÍČEK JE ÚSPĚŠNÝM HUDEBNÍM SKLADATELEM,  
JEHOŽ ROZSÁHLÉ PORTFOLIO ZAHRNUJE ORIGINÁLNÍ HUDBU 
K FILMŮM, SERIÁLŮM, REKLAMÁM A MUZIKÁLŮM. TVOŘÍ SOU-
ČASNĚ V PRAZE A LOS ANGELES. JEHO SKLADBY ZAZNĚLY 
NAPŘÍKLAD V CENĚNÉM AMERICKÉM DOKUMENTU LION ARK, 
ÚSPĚŠNÉM HORORU GHOUL PETRA JÁKLA ML. NEBO SERIÁ-
LECH HBO TERAPIE A MAMON ČI SERIÁLU ČT VZTEKLINA. JE 
TAKÉ AUTOREM HUDBY HLAVNÍ ZPRAVODAJSKÉ RELACE UDÁ-
LOSTI A CELÝCH KANÁLŮ ČT 24, SPORT, FANDA ATD. PŘEDTÍM,  
NEŽ SE STAL HUDEBNÍKEM NA VOLNÉ NOZE, AUTOREM  
PÍSŇOVÝCH TEXTŮ A PRODUCENTEM, PRACOVAL JAKO ZVU-
KOVÝ INŽENÝR. VZHLEDEM K JEHO LETITÝM ZKUŠENOSTEM 
V OBLASTI ZVUKOVÉ A HUDEBNÍ KOMPOZICE SE BRZY STAL 
JEDNÍM Z NEJŽÁDANĚJŠÍCH HUDEBNÍCH SKLADATELŮ V EV-
ROPĚ A AMERICE.AKTUÁLNÍ INFO O VERNISÁŽI NAJDETE 

NA FACEBOOKU @VNITROBLOCK.
NENECHTE SI UJÍT
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Pokud jste odpověděli alespoň pětkrát ano, gratulujeme, máte slušný náběh na 
cinefila a patříte do našich řad. V takovém případě doufáme, že se brzo potká-
me na nějakém promítání u nás v PidiKině!

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

Za lístky do kina měsíčně utratíte víc než za kafe, pivo a víno.

Když venku není počasí co k čemu, je váš plán B návštěva kina.

ČSFD máte uloženou ve vyhledávači v liště záložek i jako aplikaci v telefonu.

Často používáte místo klasických odpovědí filmové hlášky.

Na otázku „znáš tenhle seriál?“ jste nikdy neodpověděli „ne“ a naopak na-
vazujete otázkou „už jsi viděl poslední díl poslední série“?

Pod tíhou filmů se vám prohýbá několik flashek a exteráků.

Na pokladně kina už vám tykají.

Víte o všech chystaných premiérách rok dopředu (a na premiéry Star Wars   
chodíte zásadně v převleku).

Máte raději temný svět kinosálů nežli denní světlo.

Po skončení filmu zůstáváte v sedačce i na titulky, kdyby po nich náhodou  
byla ještě nějaká scéna navíc.

JEDEN FRANCOUZSKÝ FILMOVÝ KRITIK KDYSI ŘEKL, ŽE FILM JE LÁSKA A LÁSKA JE FILM.

Ten, kdo to řekl, byl režisér Francois Truffaut a v té době zrovna promoval svůj 
nový film Jules a Jim. Zamilovaný příběh o dvou mladých lidech, kteří se zakou-
kají do stejné ženy. To bylo v roce 1962. Někdy v té době se zároveň ukotvilo slovo 
„cinefil“, tedy člověk s intenzivním zájmem o film. Francois Truffaut rozhodně  
cinefilem byl a dnes je jím například i Quentin Tarantino. Blázen z videopůjčovny, 
jehož filmy jsou narvané oslavami kinematografie. (A že vám jsou povědomá zmi-
ňovaná jména Jules a Jim? Dost možná proto, že je to Tarantinův oblíbený film  
a pojmenoval tak postavy, které v Pulp Fiction hrál Samuel L. Jackson a mistr  
Tarantino osobně).

Nejsem filmový teoretik a filmové vědy jsem nestudoval, tak se v tom nechci 
dál patlat a předvádět typickou ukázku fachidiocie. Třeba si tenhle článek pře-
čte někdo fundovaný a já budu pro smích. Pointou je, že tady ve Vnitroblocku 
máme kino. Jak nám napsala jedna slečna v recenzích na Facebooku: „Pidi, 
ale útulný.“ 

Rozumíme ale, že nejsme pro všechny. Malý sklípek, kde si rádi promítáme čer-
nobílé filmy a občas, abychom se vzdělali, i lidskoprávní dokumenty z festivalu 
Jeden svět. Pro veřejnost nepromítáme tak často, jak bychom chtěli, je nás 
málo, licence něco stojí. Často si ale promítáme pro sebe. Zrovna před týdnem 
jsem si v PidiKině pouštěl 451° Fahrenheita zrovna od Truffauta a bylo to fajn.

Chtěli byste taky? Není problém. Stačí zavolat nebo napsat a PidiKino vám půj-
číme. Věříme, že si to užijete, a co my víme, třeba se díky tomu do toho našeho 
kinéčka také zamilujete.

Text: Fíla, kluk z PidiKina (a cinefil)

PIDIKINO: Láska 
a film

Film a láska spolu jdou ruku v ruce už od počátku filmové 
historie. A čím víc snímků začalo kolovat naší planetou, 
tím víc začalo být i filmových nadšenců, 
až skoro milovníků… 

PidiKvíz: Patříte taky mezi cinefily?
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LOCAL BRANDS BY 
SIGNATURE

S RADOSTÍ VÁM PŘEDSTAVUJEME 
NOVÉHO ČLENA – TALENTOVANOU 
NÁVRHÁŘKU KATARÍNU CHVÁLOVOU.

AHOJ, JMENUJI SE KATARÍNA

LOCAL BRANDS BY SIGNATURE, TO JE NĚKOLIK VÝJIMEČNÝCH DESIGNÉRŮ S JEDINEČNÝM SIGNATURE, KTERÉ  
NAJDETE VE FOOTSHOPU. ADVA, DOLLER, LA RACAILLE, NAUT, ODIVI, OPTIQA, VASKY, WE ARE ABLE A WEMOVE.  
A K TĚMTO DEVÍTI SE NOVĚ PŘIDÁVÁ KATARÍNA CHVÁLOVÁ. SPOLUPRÁCI ZAČÍNÁ SE SVOU KOLEKCÍ „LOVE?“, KTERÁ 
NENÍ POUZE O FASHION KOUSCÍCH, ALE VZNIKLA I JAKO TAKOVÝ MALÝ SOCIOLOGICKÝ PROJEKT. CELKOVÝ  
VÝSLEDEK JÍ POMÁHALA VYTVOŘIT KREATIVNÍ SKUPINA ALTERNAUT COLLECTIVE, KTEŘÍ KE KOLEKCI VYTVOŘILI  
KRÁTKÝ FILM A VIZUÁLY.

… a studovala jsem ateliér oděvního designu na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Už na škole mě zajímala spolupráce mezi ateliéry a katedrami, 
díky čemuž jsem si vytvořila vztah i k filmu. Aktuálně se věnuju designu 
oděvu, ale taky tvorbě filmových a divadelních kostýmů. Projekt „LOVE?“ 
aka „Lovewtqm“ (Love With The Question Mark), na kterém pracuju už 
přes rok a půl, je spojením obou těchto světů – módního a filmového.

Z jakého impulsu vychází kolekce „LOVE?”? Co je jejím hlavním poslá-
ním a ideou?

Na začátku byla jedna hlavní otázka: co vlastně znamená slovo „láska“ 
na počátku 21. století? Cílem také bylo zamyslet se nad tím, co pro 
nás toto neustále opakované a někdy až nadužívané slovo znamená. 
Tahle otázka přinesla množství rozdílných a protichůdných reakcí, i o 
tom kolekce je. Spojit zdánlivě nespojitelné. Femininní a maskulinní. 
Současné a nadčasové.

K čemu jsi nakonec dospěla? Má to celé nějaké „řešení”?

Řešení je na nás, jaké si vytvoříme, protože každý z nás se na svět dívá 
jinými brýlemi. 

Ke kolekci vznikl i krátký film. Využíváš ke svým kolekcím často podobné 
doprovodné aktivity? Hraješ si takto dopodrobna s každou kolekcí?

LOVE? Je můj první velký projekt, který si prošel svojí cestou od perfor-
mance, přehlídky, e-shopu, concept storu až po fashion film, který aktu-
álně obíhá fashion festivaly po světě. Nikdy mi nebylo cizí kolekci rozšířit 
o video nebo gif. Mám ráda, když věci, na které jsme zvyklí, vystupují ze 
své komfortní zóny a dostávají jiný rozměr. V tomto měřítku to bylo po-
prvé a určitě ne naposledy.

Co znamená láska pro tebe? 

Myslím si, že v každé své životní etapě tuto otázku vnímá člověk jinak. 
Na základní škole je to plastový prsten a papírek s příslibem svatby. Na 
střední škole nejosudovější láska na celém světě a zlomené srdce – 
rozhodně ne naposled. Je to něco, co se stále mění. Jasnou odpověď 
nedám, protože chci, abyste při pohledu na oblečení viděli, co znamená 
láska ne pro mě, ale položili si otázku, co znamená pro vás.

Jak se těšíš na spolupráci s Local Brands by Signature?

Projekt „Love?“ je celý o spolupráci! Kdybychom se nedokázali obklopit 
tolika skvělými lidmi, kteří vložili do projektu svůj otisk, nikdy by nebyl 
takový, jaký je teď! A protože díků není nikdy dost, namátkově vzpome-
neme alespoň herce, modely a štáb, kteří pomohli vytvořit zmiňovaný 
film. Jsme velmi rádi, že se na tenhle seznam připojí i Signature!

KOUSKY NEJEN OD KATARÍNY, ALE I OD OSTATNÍCH BRANDŮ 
NAJDETE NA ŠTENDRECH VE FOOTSHOPU (A JIŽ BRZY I NA WEBU).

PŘEDSTAVENÍ KOLEKCE „LOVE?“, KTERÉ PRO VÁS CHYSTÁME NA 10/5. VÍCE INFO NA FACEBOOKU @VNITROBLOCK.

PŘEDSTAVUJEME

ZASTAVTE SE NA EVENT
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UŽ NĚJAKÝ TEN PÁTEK (A SOBOTY I JINÉ DNY) SE STARÁME O TO, ABY SI NÁVŠTĚVU VNITROBLOCKU 
UŽÍVALY NEJENOM VAŠE CHUŤOVÉ BUŇKY, ALE I TY SLUCHOVÉ. KONKRÉTNĚ SE O TO STARÁ PROJEKT 
DUDES & BARBIES MUSIC, KTERÝ ZA SVŮJ DJ PULT ZVE DJS Z DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ SCÉNY.

SLEDUJTE @VNITROBLOCK NA FACEBOOKU. KROMĚ VŠECH NOVINEK TAM VYVĚŠUJEME I AKTUÁLNÍ DJ ROZVRH.

Dle svých vlastních slov takový hudební eklektik. Své sety nejčastěji začíná 
kombinací mellow beats, instrumentálním hip hopem a trip hopem  
a končí housem a deep technem. Co zahraje uprostřed, pak záleží 
jenom na vás! Za naším DJ pultem ho zastihnete každý sobotní večer.

Can aka Blackloud je původem z Turecka, nyní ale tráví nějaký ten čas 
v Praze. Kromě DJingu ho živí i jeho role hudebního producenta. O tom, 
že není v hudbě žádným nováčkem, svědčí i fakt, že se jeden z jeho trac-
ků letos objevil na dobře známém „Ibiza compilation“. Nejčastěji od něj 
uslyšíte melodický deep house a techno. Přijďte si poslechnout jeho set 
každý čtvrtek večer (teda kromě těch, kdy si ho na akci bookne někdo jiný 
různě po světě).

Tygra, Adam a Alex – hlavní postavy tohohle uskupení hrající hlavně 
techno a deep house. Všichni tři ale mají návyk poslouchat širší spekt-
rum souvisejících žánrů, proto občas sáhnou i po skladbách mimo tyhle 
mantinely. Co umí tihle tři, si můžete poslechnout vždy v pátek večer.

Jméno, které už možná znáte. Tento londýnský DJ a producent měl 
nejdřív na starost obchod s vinylovými deskami „Relish the Sound“ a nyní 
pod sebe přibral i celou Dudes & Barbies Music. Jeho styl hraní je těžké 
někam zaškatulkovat. Je to muž mnoha stylů, a tak ho můžete slyšet 
hrát jazz, jungle, house, techno, hip hop i funk. Tris hraje v různé dny pro 
radost, nebo zaskakuje za ostatní DJe, když zrovna musí odletět hrát do 
jiných koutů naší planety.

droWe

Blackloud

A-Kollektiv

Tris Kayo

Dudes & barbies MUSIC
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POWER WOMEN BY 
PUMA X FENTY 
VE FOOTSHOP! 
VÍCE NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM MAJÍ HOLKY MOŽNOST PROJEVIT SVOJI OSOBNOST, NÁZOR A VÍCE 
SE NAVZÁJEM PODPORUJÍ ,  ABY BYLY TĚMI NEJLEPŠÍMI VERZEMI SEBE SAMÝCH. ŽENY, KTERÉ SI 
NAVZÁJEM NEKONKURUJÍ ,  ALE SNAŽÍ SE VZÁJEMNĚ POVZBUDIT. ŽENSKÁ SÍLA PROVÁZÍ TAKÉ 
TVORBU KAŽDÉ SEZÓNY PUMA X FENTY, KTEROU PRO NĚMECKÝ SPORTOVNÍ BRAND NAVRHUJE 
ZPĚVAČKA RIHANNA JIŽ OD ROKU 2016.
Ve Footshopu jsme spojili síly s rapperkou Sharlotou, výherkyní naší soutěže Vanessou a další power woman Kačkou. Přinášíme editorial  
k nejnovější kolekci PUMA x FENTY, která je inspirována motocrossem a surfingem, na první pohled dvěma úplně odlišnými sporty, které ale  
spojuje volnost, adrenalin a to, že jsou považovány spíše za pánskou doménu. Holky v roce 2018 ale boří veškeré předsudky!
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Foto: Dinara Zhumazhanova
Make up: Nina Kirke 
Styling: Silvia Haupt Kozoňová
Asistence: Nikola Fantová



SECTOR miluje pohyb
Ghetto Zouk Dance – tanec, kterému nechybí chytlavý 
rytmus ani vášeň Tentokrát bychom vám rádi představili tanec, jehož autorem je jeden z našich lektorů – Vitor Mendes. 

Vyučuje ho společně s tanečnicí Ivonou Szantovou, a pokud máte rádi párové tance, určitě vás  
zrovna tento chytne za srdíčko.

Jak jste se jako taneční pár našli a dali dohromady?

Byla to veliká shoda náhod. Vitor zvažoval ukončení taneční kariéry, 
protože neměl v Praze taneční partnerku a já jsem se naopak po dlouhé 
době chtěla k tančení vrátit. Po dovolené v  Portugalsku jsem hle-
dala hodiny Kizomby. Jednoho dne jsem zašla na hodinu k Vitorovi  
a zjistili jsme, že jsme se tak nějak našli ve správnou chvíli. Samozřejmě 
pak ale následovaly hodiny a hodiny tréninku.

V Sectoru spolu vyučujete Ghetto Zouk Dance, můžete ho krátce před-
stavit? Je vhodný i pro začátečníky? 

Ghetto Zouk Dance je taneční metoda vycházející z afrického tanečního 
stylu Kizomba a jeho tvůrcem je právě Vitor. Ghetto Zouk existuje  
i jako hudební styl a z něho při tvorbě a tančení vycházíme. Má velice 
chytlavý rytmus a rychlejší tempo než Kizomba, proto se může zdát 
obtížnější, ale jako u každého tance, je to o tréninku. Nás na něm baví, 
že může být pokaždé jiný, záleží na písničce. Někdy je hravý a energic-
ký, jindy více elegantní nebo sexy. Nejlepší je zajít si na hodinu a zkusit 
na vlastní kůži! 

Jak hluboká je vaše láska k tanci?

Hodně hluboká! U obou z nás sahá do dětských let. V kapverdské ko-
munitě se žádná oslava nikdy neobešla bez zpěvu a tance. Vitor proto 
od dětství tančil tradiční kapverdské tance, Kizombu a pak hlavně Ca-
poeiru, kterou později začal v Londýně vyučovat. Já tančím od šesti 
let v taneční skupině, a když zrovna netančím s Vitorem, tak jsem na 
zkouškách v divadle nebo v našem tanečním SECTORU. Oba tancem 
žijeme a živí nás. To by ho člověk nemohl nemilovat!

VÍCE O GHETTO ZOUK DANCE SE Z KRÁTKÉHO ROZHOVORU DOZVÍTE 
PRÁVĚ OD IVON:

OTEVŘENÉ LEKCE UČÍME KAŽDOU STŘEDU OD 19:00 A REGIST-
RACE V PÁRU ANI PŘEDCHOZÍ TANEČNÍ ZKUŠENOSTI NEJSOU 
PODMÍNKOU.
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VITOR MENDES
VITOR SE NARODIL V CHUDÉM GHETTU PEDREIRA DOS HUNGA-
ROS V PORTUGALSKÉM LISABONU KAPVERDSKÝM RODIČŮM. 
OSM LET PŮSOBIL V LONDÝNĚ A OD ROKU 2010 ŽIJE V PRAZE. 
KROMĚ TANČENÍ SE V SOUČASNOSTI VĚNUJE SVÉ RODINĚ, ALE 
TAKÉ ZPĚVU, MODEROVÁNÍ A NATÁČENÍ. OD ROKU 2015 PRA-
CUJE NA SVÉ VLASTNÍ TANEČNÍ METODĚ – GHETTO ZOUK DANCE. 
 

IVONA SZANTOVÁ
IVONA POCHÁZÍ ZE SLOVENSKA A DO PRAHY JI VE STEJNOU 
DOBU PŘIVEDLO STUDIUM DIPLOMACIE. PO ŠKOLE SI ZKUSI-
LA PRACOVAT VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ, ALE BRZY ZJISTILA, ŽE 
KANCELÁŘSKÝ ČLOVĚK Z NÍ NEBUDE. MOMENTÁLNĚ ÚČINKUJE  
V NĚKOLIKA PRAŽSKÝCH MUZIKÁLECH, SPOLUPRACUJE S VITO-
REM A JE PRAVOU RUKOU V TANEČNÍM SECTORU.

NOVINKA

Máte chuť protancovat celý den? Vyzkoušejte naši novinku DAY PASS, se kterou můžete zůstat 
na všech lekcích v daný den jen za 250,- (u multisportky s doplatkem 150,-).DAY PASS
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SECTOR miluje pohyb
Kavárna co hledá jméno 
aneb stará láska 
nerezaví

Kavárnu tvoří prostředí, dobrá káva a tým.  
A jsme si jistí, že takovou partu lidí, jako je ta naše, 
jinde na světě nenajdete.

Na dlouhých pět měsíců jsme museli vypojit kávovar ze zásuvky a zamknout vrata. Čekalo nás úřední kolečko a spousta doufání, že jednoho krásného 
dne vám zase začneme s láskou vařit kávu a servírovat snídaně. Tyto dlouhé týdny s nejistým koncem však neodradily nejen nás, ale ani náš kavárenský 
tým, který se nerozprchl za jiné kávovary a 1. března ve stejném složení znovuotevřel! Jak je to možné? Kavárna co hledá jméno (často mezi námi nazý-
vaná prostě jen „KCHJ“) pro naše baristy totiž není jen práce, je to LÁSKA.

Kavárnu dělají lidi. Lidi dávají lásku. Kavárna je láska. // Nikola S.

Pro mě je Kavárna co hledá jméno láska, protože ji tvoří lásky. 
Mám se kam, a hlavně za kým, vracet. // Ludvík L.

Láska je energie a té tady proudí tolik! V každém ručně opracovaném 
koutku budovy, v každé vymazlené kávě, ve starých stromech, 
v dobrých lidech. Kavárna co hledá jméno je energie. // Tereza B.

Kavárna je pro mě druhým domovem, kde je mi dobře. Ať už pracuju, 
nebo tu odpočívám v houpacím křesle. Snažím se, aby tu bylo dobře  
i našim hostům a mohli jsme tak pokračovat v této symbióze dál a dál. 
// Sue B.

Do Kavárny za útěkem od reality. Láska je jeden velký útěk od reality, 
takže kdo hledá lásku, Kavárna je jasná volba! // Tereza P.

Když si představíte nejlepší místo na světě, a to místo je vaše práce, 
tak to musí být láska! // Zuzana V.

Láska je Kavárna co hledá jméno a Kavárna co hledá jméno jsou 
hlavně lidi v ní. // Denisa J.

Kavárna je láska, protože je to domov, který mi dal novou rodinu, 
pochopení, útěk od reality a smysl. // Andy S.

KCHJ je pro mě láska od úsvitu do noci. // Káča Š.

Láska je, když vstoupíš do Kavárny, ucítíš vůni kávy a svěžest naší 
limonády. Láska jsou benedikty k snídani, roastbeefy k obědu 
a víno s drinkem k večeři. KCHJ je láska! // Frank V.

Láska je, když nám do kavárny svítí sluníčko a já jsem u toho. // Matt H.

Je to radost pokaždý, když ji vidím. Je to místo, který mě nikdy neomrzí 
a který mi bez přehánění změnilo život. Je to obrovský pocit klidu, 
který mám, když tam sedím. Je to štěstí, že něco takového můžu 
spolutvořit. A hlavně už teď vím, že je to láska na celý život. // Vojta T.

ZNÁTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ?   NAJDĚTE SI @KAVARNACOHLEDAJMENO NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU A MĚJTE PŘEHLED O VŠEM,  
                                               CO SE DĚJE A CO CHYSTÁME.

PROČ JSME VZHŮRU NOHAMA? VNITROBLOCK NOVINY UŽ NEJSOU JEN VÝSADOU VNITROBLOCKU, 
ALE PŘINÁŠÍME VÁM JE KE KÁVĚ I DO KAVÁRNY CO HLEDÁ JMÉNO.

#KCHJjeláska
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Světově uznávaný hudební skladatel a zároveň brácha malíře 
MAXIMA. Hudbu tvoří k filmům, seriálům, reklamám i muzikálům. 
Vy ji můžete slyšet na živo už brzy v rámci chystané vernisáže, kde 
bude Karel dělat hudební doprovod právě svému dvojčeti. 

Tým z Kavárny co hledá jméno svěřuje, proč pro ně není 
smíchovská kavárna jen další z těch míst, kam se chodí 
po práci.

Karel Havlíček

#KCHJ je láska

CHCEŠ SI NÁS PŘEČÍST? NEVÁHEJ A LISTUJ! A AŽ DOČTEŠ, KLIDNĚ NÁS POŠLI ZASE DÁL.
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