
Nomád za kamerou, který stojí za několika kultovními filmy 
i projekty jako třeba Snowporning nebo Klasick Wheels. Co pro 
něj znamená cestování a jak se stalo, že v něm zahořela vášeň 
pro staré motorky? Dozvíte se v rozhovoru.

PidiKino dalo dohromady ty nejkultovnější snímky o práci na  
cestách. Pusťte si je v dodávce s výhledem na oceán, nebo  
klidně doma v obýváku. 

Radek „Karkys“ Karko

5 filmů, které by měl vidět 
každý nomád
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CHCEŠ SI NÁS PŘEČÍST? NEVÁHEJ A LISTUJ! A AŽ DOČTEŠ, KLIDNĚ NÁS POŠLI ZASE DÁL.



My, kdo tvoříme VNITROBLOCK, věříme, že jde dělat věci jinak. Neustále vymýšlíme jak posouvat hranice, co se dá 
zdokonalit a nepolevujeme ani když se nám to zrovna nedaří. Nové projekty nemusí vznikat jen bořením těch starých 
– naopak. Místa, která si už něco zažila, skrývají jedinečný genius loci, který se těžko hledá. Proto oživujeme 3400m2  
v dolních Holešovicích, kde jsme našli to pravé místo pro realizaci našich nápadů.

S tímhle přesvědčením jsme začali budovat VNITROBLOCK v bývalé tovární hale na pivní pípy. Některé z projektů jsou 
ryze v naší produkci, a na některé jsme přizvali parťáky, kteří mají podobný životní styl a smýšlení, a kteří nás dokáží 
posunou v tom co děláme dál, stejně jako my je. 

Vytvořili jsme industriální kavárnu SIGNATURE cafe, která svými rozměry nemá v Čechách obdoby, taneční studio 
Sector, ve kterém vyučují jedni z nejlepších tanečních lektorů v Praze, velikostí a dramaturgií naprosto ojedinělé  
PidiKino, galerii Dudes & Barbies Gallery, ve které představujeme díla současných nejtalentovanějších umělců, vlastní 
hudební složku Dudes & Barbies Music, která (mimo jiné) zásobuje večery živými sety rezidentních i hostujících DJs. 
Spojili jsme se s Footshopem, aby jsme oba svoje brandy posunuli o krok dál, takže si zde můžete koupit nejnovější 
limitované kousky tenisek, a zaparkovali jsme americký žlutý školní autobus Booze & Food, aby u nás v uličce připra-
voval pravděpodobně ty nejlepší burgery široko daleko (přijďte se přesvědčit).

A ani tímto nekončíme. Chceme vás už brzy překvapit dalšími novými koncepty a vytvořit tak alternativní středobod 
kulturního a gastro vyžití mimo přeplněné historické centrum Prahy. Chystáme fine dining restauraci, fast a local 
bistro, květinářství, které bude (jak už je u nás zvykem) tak trochu jiné, pivovar, ve kterém pro vás budeme přímo ve 
VNITROBLOCKU vařit a čepovat vlastní pivo a eventovo-divadelní halu, která poskytne prostor pro všechny možné typy 
akcí.

Projekty jsou různorodé, ale u tvoření každého z nich je vždy na prvním místě, abyste odcházeli se zážitkem a úsmě-
vem na rtech. A pokaždé se těšíme, až se k nám zase vrátíte! 

Dudes & Barbies

Místo, které dává domov 
několika skvělým projektům

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

@Vnitroblock



Jsme rádi, že otevíráte další vydání našich novin – ať už ve Vnitroblocku, Kavárně 
co hledá jméno nebo nově v Klasick Wheels a doufáme, že vás budou bavit ales-
poň tolik, jako všechny předchozí.

Tentokrát jsme si pro vás připravili něco o (digitálním) nomádství, cestování a glo-
balizaci, která vlastně tohle všechno umožňuje. Téma je to sice poslední dobou 
často diskutované, ale pro jistotu tenhle termín ve zkratce trochu přiblížíme: digi-
tální nomád – člověk, který si uspořádal život tak, že dokáže pracovat a vydělávat 
odkudkoliv na světě. Využívá moderních technologií a znalostí v oboru, u kterého 
není nutností, být přítomen v pevné pracovní době na jednom místě.

Na stránkách potkáte rozhovor s Radkem Karko, známějšího pod přezdívkou Kar-
kys, který stál u zrodu několika fajn projektů jako třeba kultovního brandu Life is 
Porno nebo prostoru Klasick Wheels. Kromě toho vám představíme další ze zna-
ček Local Brands by Signature, která má k nomádství a cestování hodně blízko, 
připomeneme si Davida Segeťu, malíře tvořícího na cestách, který měl ve Vnitrob-
locku loni výstavu, naservírujeme vám pět nejlepších nomádských filmů a mno-
hem víc. No uvidíte sami.

Fajn čtení, příjemné plánování letních dovolených a pevné nervy všem studentům 
během zkouškového přeje

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

CO A KDY V ČERVNU? 
NAKOUKNĚTE DO FILMOVÉHO SVĚTA RADKA ‚KARKYSE‘ KARKA
LOCAL BRANDS BY SIGNATURE PŘEDSTAVUJE NAUT
DUDES & BARBIES GALLERY: KDYŽ UMĚLEC TVOŘÍ NA CESTÁCH
JAKÝ BYL MAD SESSIONS V TANEČNÍM SECTORU?
PIDIKINO – 5 FILMŮ PRO NOMÁDY, KTERÉ POTŘEBUJETE VIDĚT
CESTOVATELSKÝ ŽIVOT DJŮ
INSPIRACE Z FOOTSHOPU
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AHOJ VŠEM V POSLEDNÍM PŘEDPRÁZDNINOVÉM 
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. 



NEŽ SE ROZUTEČETE NA DOVOLENÉ, ZASTAVTE SE NA NĚKTERÉM Z NAŠICH EVENTŮ 
(NEBO ROVNOU NA VŠECH). CHYSTÁME PRO VÁS DNY PLNÉ JÍDLA, WORKSHOPŮ A VYLETNĚNÉ NÁLADY!

Co a kdy
DOPORUČUJEME
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1/6 pá, 12:00

ICE ICE BABY

Nejen děti milují zmrzlinu, a proto jsme na Mezinárodní den dětí 
nachystali zmrzlinové hody pro malé, větší i velké. Celý den si 
budete moct dát nejrůznější druhy rolovaných zmrzlin, kávu se 
zmrzlinou, a nebo třeba palačinky se zmrzlinou od našich kámošů 
Easy rolls.

30/6 pá, 12:00

V_NITRO JARMARK

Móda, hračky, přírodní kosmetika a dobroty – všechno od zlatých 
českých ručiček. Přijďte si vybrat něco pěkného a udělat si radost.

21/6 po , 19:00

VERNISÁŽ: JAKUB VOLKA & 
IVETA HANKOVÁ / IŠONI?
Jak to dopadá, když se dva partneři okouzlení Japonskem pustí 
do série černobílých obrazů, ve kterých každý reaguje na toho 
druhého? To vše okořeněné rozšířenou realitou? 

3/6 čt, 12.00 

FOOD BLOG MARKET

Pokud rádi sledujete food blogery a rádi si dáte dobré jídlo, stav-
te se k nám první červnovou neděli! Budete tady moct ochutnat 
všechno, co vidíte celý rok na sociálních sítích a strávit odpoledne 
se svými oblíbenci.
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21/6 čt, 15.00

Další event z naší vlastní produkce, tentokrát už po sedmé. 
Hlavním tématem odpoledne bude cestování na vlastní 
pěst, kempování, stopování a všechno, co patří 
k pořádnému dobrodružství. A k tomu spousta jídla, 
drinků, workshopů, promítání i přednášek.

30/6 čt, 12.00

MISKA PLNÁ ASIE

V tento ten najdete v prostorách Vnitroblocku stán-
ky s dobrotami ze všech koutů Asie. A co víc, nejen, 
že se dobře najíte, ale zároveň se i něco dozvíte a 
zažijete – součástí budou workshopy a další dopro-
vodný program.

PLNÝ
BLOCK

          ROAD TRIP



Radek „Karkys“ 
Karko: 
„Když nemám 
plán, tak si 
všechno užiju 
mnohem víc“

AČKOLIV JE RADEK KARKO VYUČENÝ ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ A KONSTRUKTÉR, K TÉHLE PROFESI SE NA-
KONEC NEUCHÝLIL. TEDY VLASTNĚ JEDNOU ANO – KDYŽ SI POTŘEBOVAL VYDĚLAT NA SVOU PRVNÍ 
KAMERU. NEDOSTATEK VIDEÍ O SKATEBOARDIGNU V JEHO TEENAGERSKÝCH LETECH HO TOTIŽ PŘIMĚL 
K TOMU, ABY JE ZAČAL SÁM NATÁČET. O NĚJAKOU DOBU POZDĚJI STÁL U ZRODU KULTOVNÍHO BRANDU 
LIFE IS PORNO A SPOLUZALOŽIL JEHO FILMOVOU ODNOŽ LIP PRODUCTION. A KROMĚ TOHO V SOBĚ 
PŘED PÁR LETY OBJEVIL VÁŠEŇ PRO STARÉ MOTORKY, KTERÁ DALA VZNIKNOUT UNIKÁTNÍMU PROSTORU 
V HOLEŠOVICÍCH JMÉNEM KLASICK WHEELS. ŽIVOT ZA KAMEROU VYŽADUJE KROMĚ KREATIVNÍHO DU-
CHA TAKY HODNĚ CESTOVÁNÍ. JAK MOC JE TO VÝHODA, JAK SE DÁ FILMAŘINA SPOJIT S MOTORKAMI 
A PROČ JE OBČAS LEPŠÍ NEMÍT PLÁN SE DOZVÍTE V ROZHOVORU.

JAKÉMU ŽÁNRU SE VĚNUJEŠ, NEBO CO NEJČASTĚJI NA-
TÁČÍŠ?
Začal jsem v extrémních sportech, které mě baví do dnes, ale neživí. 
Z komerčních věcí dělám hlavně reklamy. Rád vytvářím věci, který můžu 
sám vymyslet a sám je realizovat, takže hodně točím s Klasik Wheels 
výlety na motorkách, nebo kampaně s různými umělci, kteří jsou často 
moji kámoši.

JAK DLOUHO V TOBĚ HLODALA MYŠLENKA NA OTEVŘENÍ 
PROSTORU KLASICK WHEELS?
To má spojitost s takovým problémem, který mám. Když si najdu nějaký 
koníček, chci z toho vždycky nějaký způsobem získat víc. 

Takže to bylo tak, že jsem nejdříve díky staré motorce objevil nástroj pro 
útěk ze všedního života, velkýho města, práce, stresu. Protože na mo-
torce prostě SMSku nevyřídíš. Objevil jsem kouzlo toho, že nasedneš, 
jedeš krajinou, někde zastavíš a když ti nevadí zákaz, tak se dostaneš na 
fajn místa. Pak jsem se na ní chtěl i nějak obléknout a zjistil jsem, že tady 
nejsou žádné brandy, které jsou s  touhle kulturou spojené. Následně 
jsme odjeli do francouzského města Biaritz na akci Wheels and Waves, 
kde jsme se ocitli v super prostředí. Za celý týden se tam u piva nikdo 
nepopral ani nepohádal. Tak jsem si řekl, že když ve světě to funguje a 
v Čechách nic takového není, mělo by se s tím něco udělat. 

„Ten, kdo cestuje, má rozhled, nachází 
svobodu a učí se.“

Ideální stav je, když se z koníčku stane práce.
 Když si za tím ale jdete a jste ochotni riskovat, není to nemožné.
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Z TOHOTO VÝLETU VZNIKL I KRÁTKÝ FILM, JE TO TAK? 
Během tohoto výletu jsme natočili film „Howl Seat“, jehož promítání pro-
běhlo v Radlické kulturní sportovně. Říkal jsem si, že kdyby tam přišlo 
třeba sedmdesát lidí, byla by to pecka, ale my jsme ten barák nako-
nec naplnili. Sešlo se tam strašně moc lidí na hezkých motorkách, a tak 
jsem si řekl jo, musím pro to něco udělat a začal jsem vymýšlet Klasick 
Wheels.

DÁ SE TEDA ŘÍCT, ŽE V  ČESKU TATO KOMUNITA ÚPLNĚ 
CHYBĚLA?
To ne, ale my do té kultury přikládáme polínka. Když jsme otevírali Kla-
sick Wheels, věděli jsme, že otevíráme obchod, pro který není komunita 
a že ji sami musíme hodně rozšiřovat. Tak to děláme. Pořádáme napří-
klad různé výlety. Nabalujeme nové a nové lidi, kteří se začínají spojo-
vat… Je to fakt hezký pozorovat.

A KDO KONKRÉTNĚ TEĎ TEDY TVOŘÍ TU KOMUNITU KO-
LEM KLASICK WHEELS?
Lidi, kteří mají rádi tyhle motorky, jsou většinou vyrostlí skejťáci a podob-
ní lidé, co dřív něco takového dělali, ale třeba už mají rodiny. Zároveň 
se ale chtějí něčemu věnovat dál a motorka pro ně funguje jako taková 
náhrada. Tak se to stalo nejspíš i mě. Od snowboardingu jsem plynuje 
přešel k motorkám. 

CHYSTÁŠ DO BUDOUCNA NĚJAKÉ POKRAČOVÁNÍ HOWL 
SEATU, KDYŽ BYL TAK ÚSPĚŠNÝ? NEBO NĚCO PODOBNÉHO?
Takové velké pokračování je vlastně celé Klasick Wheels. Do toho si sa-
mozřejmě hraju s myšlenkou, co natočit dál, ale chci, aby to tentokrát 
mělo nějakou větší přidanou hodnotu. Na začátku natáčení každého fil-
mu se vždy ptám na dvě otázky – „proč?“ a „jaká by v tom filmu měla 
být poslední věta?“. Několik variant už mám, ale dávám tomu ještě čas.

A CO TVÉ PŮVODNÍ ZAMĚŘENÍ NA SKATEBOARDING, 
WAKEBOARDING NEBO SNOWBOARDING? NEPLÁNU-
JEŠ NOVÝ SNÍMEK?
Je možný, že ještě natočíme nějaký snowboardový projekt, ale pravdou 
je, že jsem ztratil v české snowboardové komunitě příběh. Myslím, že 
se v Čechách přestal snowboarding vyvíjet. Celých šest let jsme točili 
s jednou partou, a to je divný. Mělo by to být tak, že první film natočíš 
s nějakou partičkou, do druhýho pokračování se někdo připojí a někdo 
odpojí a za šest let máš funkční a progresivní partu. Ale ono to bylo 
vlastně pořád o tom samém. A když ve filmu chybí příběh, přijdou se na 
jeho promítání lidi jenom opít, druhý den už o něm neví a nedá jim to 
žádnou message.

LIDÉ OKOLO CUSTOM MOTOREK MAJÍ ZAJÍMAVĚJŠÍ PŘÍ-
BĚHY?
Ti lidé, kteří na těch starých motorkách jezdí, příběhy mají, a to mě baví. 
Baví mě poslouchat kohokoliv, kdo k nám přijede, a začne povídat o tom, 
co dělal a co dělá. Jsou to lidi, kteří díky té motorce našli něco, co jim 
v životě chybělo, ačkoliv jsou jinak šťastní. Svobodu, chvilkovou samotu… 
Když jedeš na motorce, tak si nemůžeš povídat se spolujezdcem. Máš za 
sebou sice partu, ale při jízdě jsi jen ty sám.

NA ČEM TEDY PRACUJEŠ TEĎ AKTUÁLNĚ?
S Jägermeisterem připravujeme natáčení s Nobodylistenem a Zbyňkem 
Štanderou a jelikož jsme teď dokončili orientační závod týmu s Klasick 
Wheels, tak se konečně můžeme vrhnout na přípravu Klasik Raceu, což

jsou další závody a zároveň event, který si dokážou užít i lidi, kteří o 
motorkách nic nevědí. Chceme skrze něj ukázat, že motorky nejsou jen 
takové ty včely, co lítají bezhlavě na silnicích, ale pohoda a kultura okolo. 
To bude poslední prázdninový víkend.

JAK JSI SE VLASTNĚ DOSTAL K PRÁCI ZA KAMEROU? 
Jsem z  Janova ze severních Čech, což je dost špinavý sídliště. Moje 
mamča ze mě chtěla mít mistra v dílně, ale já se tam rozhodně neviděl. 
Při škole jsem začal natáčet. Hodně jsme v té době skejtovali a měli jsme 
do party jen jedno skejtový video na VHSce a mě nějakým způsobem 
napadlo, že bych mohl další natočit sám. Ani nevím, kde se zrodila ta 
myšlenka, prostě mi vběhlo do hlavy, že musím začít točit. Hned po škole 
jsem šel na rok makat do dílny, abych si vydělal na první kameru. Špina-
vý jsem z toho byl až za ušima a ještě dál. Pak jsem na tři měsíce odjel 
do Londýna rekonstruovat byt, abych vydělal další peníze. Díky tomu 
jsem po návratu mohl natáčet bez toho, aniž by mě to muselo živit. Pak 
to bylo hrozně rychlý. Začal jsem natáčet s lyžaři a snowboardisty a pak 
mě oslovil David Kačírek z Red Bullu, kterého jsem tenkrát vůbec neznal 
a se kterým mám teď Lip Production, jestli bych pro něj nenatočil jedno 
video. Souhlasil jsem a tím jsem vstoupil do filmařského businessu. Na-
jednou jsem zjistil, že z koníčku se stala práce.

DÍKY SVÉ PRÁCI HODNĚ CESTUJEŠ, JE TO PRO TEBE SPO-
JENÍ PŘÍJEMNÉHO S UŽITEČNÝM? PŘÍJEMNÝ BONUS? 
NEBO SE ZAMĚŘUJEŠ JEN ČISTĚ NA PRÁCI?
Kamera mi dopomohla cestovat, což je skvělý, protože jako mistrovi 
v zámečnický dílně by se mi tohle určitě nestalo. Beru to jako velkou 
přidanou hodnotu, ačkoliv mě trochu mrzí, že dost věcí vidím a vnímám 
přes objektiv. Tolik jsem si na to ale zvykl, že když někam jedu, tak si ka-
meru stejně beru s sebou. Vždycky jedu s větším batohem než všichni 
ostatní, protože ho mám plný techniky a místo pěti trik si musím vystačit 
s jedním. Mám ale v plánu cestu úplně bez toho a těším se, že si ji užiju 
zase úplně jinak. Určím si jen čas, kdy se mám vrátit a vyrazím od baráku 
bez plánu kam.

MYSLÍŠ, ŽE CESTOVÁNÍ A PRÁCE K TOMU ANEB DIGITÁLNÍ 
NOMÁDSTVÍ JE JEN TREND? NEBO JE TO SOUČÁST DNEŠ-
NÍ DOBY, KTERÁ PŘIROZENĚ VYKRYSTALIZOVALA?
Myslím, že to je výsledek tohoto systému. Akorát díky tomu bohužel vy-
mizeli řemeslníci. Trend je možná ten název, ale ne nomádství jako ta-
kové.

CO MYSLÍŠ, ŽE NUTÍ LIDI PŘEJÍT NA TENTO STYL ŽIVOTA? 
PUD NEZÁVISLOSTI? SVOBODA?
Chuť cestovat. Pro mě je cestování nejlepší škola života. Poznáš díky 
němu nový kamarády a ukáže ti směr, jakým máš žít. Cestovat je výhra. 
Kdo necestuje, je dost v pr… Já to vidím, když přijedu domů. Spousta lidí 
tam nemá prostředky ani čas na cestování, takže žijí jen z toho, co vidí 
kolem sebe, nebo v médiích, a vůbec neví, jak to je doopravdy.

A ODLEHČUJÍCÍ OTÁZKA NA ZÁVĚR, JAKÉ MÁŠ PLÁNY NA 
LÉTO?
Vlastně jsem začal žít bez plánu. Zaprvé mám dvě práce a zadruhé mě 
docela baví neplánovat, protože pak se tím plánem nemusíš svazovat. 
Když nemám plán, tak si všechno užiju mnohem víc. Třeba u natáčení Howl 
Seat byl plán nemít plán. Když bylo špatné počasí, tak jsme otevřeli mapu 
a řekli si: „hele, za Pyrenejemi je hezky, tak pojedeme tam“ a bylo to. Takže 
když vyjde čas a peníze, odcestuju. Každopádně s přítelkyní chci vyrazit ně-
kam na surf, asi někam do Indonésie ochutnat zase trochu jiné vlny. 
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LOCAL BRANDS BY 
SIGNATURE

PŘEDSTAVUJE NAUT A JEJICH 
DOKONALE NOMÁDSKÝ BATOH

ZNAČKU NAUT ZALOŽILI DVA DLOUHOLETÍ KAMARÁDI S VIZÍ VYBUDOVAT 
NĚCO, CO BUDE MÍT SMYSL PRO NĚ SAMOTNÉ I PRO OKOLÍ,  A TO NYNÍ I 
ZA DESÍTKY LET. VÝJIMEČNOU POZORNOST V TOMTO OHLEDU SI ZÍSKALO 
ZAVAZADLO – ZÁKLADNÍ NÁSTROJ, BEZ KTERÉHO SE NELZE OBEJÍT. VÍCE 
O JEJICH MYŠLENKÁCH NAD INOVATIVNÍMI BATOHY BUDOUCNOSTI,  KTERÉ 
NABÍZÍ GENIÁLNÍ ŘEŠENÍ MEZI NADČASOVÝM MĚSTSKÝM ZAVAZADLEM A 
KROSNOU NA CESTY VÁM POVÍ SAMOTNÍ TVŮRCI.

LOCAL BRANDS BY SIGNATURE, TO JE NĚKOLIK VÝJIMEČNÝCH DESIGNÉRŮ 
S JEDINEČNÝM SIGNATURE, KTERÉ NAJDETE VE FOOTSHOPU. ADVA, DOLLER, 
LA RACAILLE, ODIVI, OPTIQA, VASKY, WE ARE ABLE, KATARÍNA CHVÁLOVÁ, 
WEMOVE A NAUT.

Jaká byla prvotní idea, která značku NAUT odstartovala? 

Existují všechny typy zazavadel – klasické, sportovní, retro, minimalis-
tické... Pokud ale hledáte inovativní přístup a nechcete dělat kompro-
misy mezi funkcí a elegancí, okruh se zúží. Když vám navíc záleží na 
originalitě, původu výrobku a odmítáte levnou masovou výrobu, zjistí-
te, že na výběr opravdu moc nezůstalo. 
V roce 2016 jsme předsatavili první zavazadlo NAUT, modulární batoh 
reagující právě na tuto mezeru na trhu a samozřemě i na naše vlastní 
potřeby. Dokázali jsme s ním, že lze batohy dělat “jinak” a přesvědčili se, 
že spoustě lidí nestačí jen módní trendy nebo naopak pouze praktičnost 
outdoorových značek. Tyto hodnoty se snažíme rozvíjet, každý výrobek 
značky NAUT přináší něco nového, užitečného a zároveň vizuálně atrak-
tivního, je vyroben z prémiových materiálů a výhradně v České Republice.  

Co má podle vás splňovat dobrý batoh? A jaká je myšlenka těch vašich? 

V kontextu módy chápeme zavazadlo jako jeden z nejdůležitěších do-
plňků vůbec. Nějaký druh zavazadla u sebe nosíte denně, proto se s ním 
musíte cítit dobře a to jak na pohled tak díky komfortu. Na rozdíl od trika 
ho nevyměňujete tak často, musí být tedy nadčasové, nesmí podléhat 
krátkodobím trendům a musí dlouho vydržet. Batoh se častokrát musí 
postarat i o ty nejhodnotněší předměty denní potřeby – notebook s veš-
kerými daty, peněženka s doklady, zápisník s nejlepšími nápady... Pokud 
vám záleží na nich, musí vám záležet i na tom, v čem a jak je nosíte. 
Základní myšlenka zavazadel NAUT je tedy poměrně jednoduchá, musíte 
se s nimi vždy cítit skvěle, sebevědomě a musí vám dobře sloužit. 

Pracujete na batohu, který se bude určitě skvěle hodit (nejen) digitálním 
nomádům a cestovatelům. Prozradíte nám o něm něco víc? 

S dosavadní tvorbou jsme se zaměřovali především na segment premi-
um urban zavazadel, ve kterém vidíme obrovský potenciál. Velké me-
zery ale vnímáme i ve světě cestovních batohů. Pokud chcete někam 
vyrazit s batohem, ale nejste typický turista v sandálích, může nabídka 
outdoorových krosen zklamat. NAUT v tomto ohledu nabídne alternati-
vu. Pracovně mu říkáme “badass”, kvůli technicistnímu designu s military 
prvky (např. modulární popruhový systém) a použití černé nepromoka-
vé Cordury. Více než výlety do přírody je ale inspirován metropolemi, 
pohybem v nich a kromě toho i zmíněným digitálním nomádstvím. 
Pokud jde o “digitální přívětivost”, bude novinka nejprogresivnějším 
kouskem našeho portfolia. Polstrované pouzdro na 15” notebook bere-
me jako samozřejmost, poprvé ale představíme batoh s implemento-
vaným USB konektorem, díky kterému budete moci zapojit kabel přímo 
do batohu a nabíjet např. telefon za chůze. Za pozornost stojí i skryté 
organizéry na kabely, adaptéry a jinou techniku, která se díky nim nikdy 
neztratí na dně batohu. 

Odkud pracujete vy? Případně odkud se vám pracuje nebo pracovalo 
nejlépe?

Aktuálně hledáme nové prostory a s ním i ideální pracovní prostředí, kde 
budeme moci propojit atelier, kancelář, showroom i sklad do jednoho. 
Nyní musíme procesy častokrát oddělovat.
Budování značky ale vyžaduje víc než stálou pracovní dobu a tak si NAUT 
všichni přirozeně “bereme” i domů, do kavárny, do vlaku, na dovole-
nou... není možné oddělit ho od osobního života a naopak.

KOUSKY NEJEN OD ZAČKY NAUT, ALE I OD OSTATNÍCH BRANDŮ, NAJDETE NA ŠTENDRECH VE FOOTSHOPU.

PŘEDSTAVUJEME

VÍTE, ŽE 
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David se vydává do různých koutů světa za inspirací a na svých cestách se vystavuje nepohodlí  
a nemalému riziku, které je spojeno s cestováním bez jistot. A roztáčí ruletu náhodných setkání, kte-
ré můžou přinést nečekanou „výhru“. Stačí jen nebýt svázaný plány a nechat se unášet přítomným 
okamžikem.Tato životní filosofie se zrcadlí i na Davidových malbách. „Když tam není prvek náhody, 
tak mě to nebaví,“ říká sám o svých dílech. Jednotlivé série většinou vznikají na konkrétních místech, 
jejichž energii David přenáší na plátno. Obecně však lze říci, že objektem jeho maleb jsou živé bytosti.  
Maluje figury lidí i zvířata, přičemž realističnost ustupuje snaze zachytit jejich živoucí energii.

Davidova ranější tvorba se vyznačovala jistou surovostí zdůrazňující smrtelnost krvavými odstíny rudé. 
Působila tak na diváka konfrontačně, nutila ho uvědomit si realitu fyzického utrpení. Připomínala nesa-
mozřejmost spokojenosti a klidu. Naopak současná plátna mají nečekanou dávku světlých odstínů. Ne-
ztratily se ani nuance rudé, která v ranějším období dokázala působit znepokojivě, nyní si však nachází své 
místo v celku a dodává figurám primitivní podstatu. Živočišná energie, která je vlastní všem bytostem, zde 
nepůsobí jako narušení harmonického celku, ale poskytuje tělům základ, aby se s nimi transformovala  
a poodhalila duchovní rozměr života.

Text: Vojta Fiala, kurátor Dudes & Barbies Gallery

David Segeťa – 
malíř tvořící na 
cestách

Ve městech se pohybuje neobvyklý tulák. Nesomruje a neobchází charity, ale nosí s sebou velká plátna a obchází gale-
rie. Mohli jste ho potkat v Paříži, v New Yorku nebo třeba v Curychu. Jmenuje se David Segeťa (*1977) a ve Vnitroblocku 
jsme minulý rok uspořádali jeho výstavu, v rámci které představil průřez svou tvorbou z posledních několika let. 
A byla rozhodně jedna z našich nejlepších, co říkáte?
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JAKÉ AKTUÁLNÍ VÝSTAVY PRO VÁS CHYSTÁME SE DOZVÍTE NA 
FACEBOOKU @DUDESANDBARBIESGALLERY.

NEZAPOMEŇTE



POKUD MÁTE NEUSTÁLÝ VNITŘNÍ PNUTÍ, ŽE SI MUSÍTE KOUPIT LETENKU, SBALIT BATOH A VYRAZIT DO DÁLAV 
ZA DOBRODRUŽSTVÍM, TAK VĚŘTE, ŽE NEJSTE PRVNÍ ANI POSLEDNÍ. POKUD POTŘEBUJETE PŘED PRÁZDNINOVÝMI 
CESTAMI NAČERPAT INSPIRACI, ZDE JE PĚT FILMŮ, KTERÝ MUSÍ VIDĚT KAŽDÝ NOMÁD –  PODLE PIDIKINA!

LAWRENCE 
Z ARÁBIE

PIDIKINO

Hudba, umění, tanec 
a inovace to byl Mad Sessions 

v tanečním Sectoru

DOPOručuje filmy pro nomády

Přesně v polovině minulého měsíce proběhlo v tanečním Sectoru ve Vnitroblocku druhé vydání 
inspirativního dne pod názvem MAD SESSIONS. Setkání freelance umělců, kreativních duší a mi-
lovníků umění se tentokrát neslo v duchu inovací.
Den, který svým návštěvníkům poslal dávku motivace a inspirace pří-
mo do žil. Nabitý doprovodný program, networkingový jam a hlavně 
rozhovory s hosty, kteří přijali inovativní přístup za vlastní. Téma inovací 
tentokrát protkalo veškeré dění, neboť Mad Sessions byla jedna z do-
provodných akcí Týdnu inovací. 

O svém životě a profesi se tentokrát rozpovídali tři hosté. Svérázný 
umělec Tomáš Břínek aka TMBK, který pravidelně baví svět sociálních 
sítí svými nekompromisními kolážemi reagujícími na současné dění. 
Dále Jindřich Fialka, který dal před pár lety dohromady tým designérů 
a společně s myšlenkou navrhování produktů a služeb s pozitivním do-
padem dělá svět lepším. A v neposlední řadě novocirkusové seskupení 
herců, tanečníků a akrobatů Losers Cirque Company. 

Dobře, začít důstojníkem Lawrencem je trochu podpásovka. On totiž Lawrence měl nomádství v popisu práce. Ja-
kožto důstojník anglické armády byl poslaný na sklonku 1. světové války do Arábie, aby zjistil, jak jsou na tom místní 
arabské kmeny. Po dvou letech se mu je podařilo sjednotit a společně pak bojovali proti rozspínající se Osmanské říši.

Film Davida Leana z roku 1962 je tak úžasný, že přesvědčil Stevena Spielberga, aby se stal filmařem. Jo, toho Steve-
na, který natočil třeba Čelisti. I přesto, že si v něm může najít zalíbení fanoušek historie Středního východu, je film 
mnohem víc o soužití a respektu k jiným kulturám a o tom, že všichni lidé jsou vlastně stejní, ať už žijí v kmenových 
svazcích kdesi v poušti nebo  uprostřed Londýna.

V rámci doprovodného programu proběhla v PidiKině VR vernisáž z 
dílny umělce Vladimíra Storma a propojení pohybu, světla a technolo-
gie v podání art show agency Aliatrix, která si pro návštěvníky připra-
vila světelnou show. Hosty zpovídal J.K. Sanchez, osobnost působící 
na taneční a kulturní scéně již mnoho let. Známý je především jako 
talentovaný tanečník, choreograf, DJ, herec a organizátor několika za-
jímavých akcí.

MÁTE V HLAVĚ MYŠLENKU NA USPOŘÁDÁNÍ PODOBNĚ 
SKVĚLÉHO AŤ UŽ SPORTOVNÍHO, MÓDNÍHO, MOTI-
VAČNÍHO, NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO? NEVÁHEJTE 
SE NÁM OZVAT, TANEČNÍ SECTOR MŮŽE BÝT NA TAKO-
VOU AKCI CELÝ VÁŠ!
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Někoho ten film bere, někoho ne, někdo ho třeba ani nezná. Pravdou 
zůstává, že se jedná o krásný příklad odvrácené strany nomádství. Příběh 
mladého baťůžkáře Richarda (Leo Di Caprio), který potřebuje vypad-
nout z konzumního stylu života a přitom narazí na uzavřenou skupinku 
podobně smýšlejících lidí kdesi na bohem zapomenuté pláži. Čím déle 
žije Richard na pláži, která je jakýmsi Rájem (moře, klídek, tráva a holky), 
tím víc poznává, že tu něco nehraje.

Film natočil v roce 2000 Danny Boyle, který byl o pár let později oce-
něný Oscarem za Milionáře z chatrče a jestli něco Boyle umí, tak to je 
nahustit film atmosférou až na kraj a čitelným poselstvím.
Člověk se totiž snaží tak dlouho najít své vnitřní já na cestách, až ho tře-
ba nakonec najde a zjistí, že se mu vlastně vůbec nelíbí.

Poslední doporučení, poslední film. WALTER MITTY ve mně něco zane-
chal, třeba zalíbení v Davidu Bowiem a jeho Space Odity.Jestli je Walter 
Mitty o cestování? Nemyslím si, že jenom o tom, je hlavně o překonání 
strachu. Což je něco, co každý cestovatel musí udělat před svou velkou 
cestou. Překonat se a říct si: ‚‘Tak jo! Pojedu sám do Indie a budu žrát 
naan placky ze země‘‘. Tím nechci říct, že musíte teď všichni riskovat 
salmonelu a tasemnice v pochybných uličkách. Vlastně to asi neumím 
podat tak, jako Ben Stiller ve WALTER MITTY. Asi bude nejlepší, když se 
na to podíváte a pak si pustíte Space Odity do sluchátek... až budete jíst 
naan placky ze země.

Vím, že Che Guevera nebyl zrovna sympaťák a taky jsem zprvu nevě-
děl, proč se mám dívat na film z mládí člověka, který kdysi při projevu v 
OSN v New Yorku řekl: „Jo, popravovali jsme, popravujeme a budeme 
popravovat‘‘.  Pak jsem si ale uvědomil, že byť je film natočený podle 
jeho deníků, kdy brázdil se svým kámošem na motorkách Jižní Ameri-
ku, je to hlavně příběh o svobodě a taky o střetnutí mladého idealisty s 
tvrdou realitou (není tajemství, že díky tomuhle tripu se z Guevary stal 
komunista). Guevara, coby kluk z bohaté rodiny studujícím na doktora, 
se před vysokou vydává na cestu se svým nejlepším kámošem. Od pou-
ští k pralesům a zase zpět až vás do donutí udělat si papíry na motorku 
a taky zmizet v nedohlednu.

To je pětice filmů, které vám doporučuju před tím, než někam vyrazíte. 
Anebo prostě jen tak. Možná až pozvete svojí cestování-chtivou polovičku 
na Netflix a Chill, tak víte, z čeho vybírat. Nebo Vás filmy můžou rozveselit 
až si budete smutnit, že PidiKino přes prázdniny nehraje. Budeme taky 
totiž nomádit. Beny tou dobou bude občanem Nového Zélandu, já budu 
snad točit dokument ve Vietnamu a ing. Arch. František říkal něco o Africe. 
V září se na vás celý opálení a vyzenovaní opět těšíme! Fíla z PidiKina

Další film podle skutečného příběhu. Christopher McCandless byl sku-
tečný, stejně jako jeho touha zmizet mimo civilizaci, a tak zmizel kdesi v 
americké divočině. Hluboce existenciální film o hledání svého já.
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Je svět DJů jen o nekončící party a plný zábavy? Nebo má cestování po světě a noční 
život i své stinné stránky? Koho jiného jsme se na to mohli zeptat než našeho 
rezidentního DJ Trise Kayo.

PLÁŽ

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT

MOTOCYKLOVÉ DENÍKY

ÚTĚK DO DIVOČINY

Dudes & barbies MUSIC
Jak vypadá život DJe, který lítá hrát všude možně po světě?

Život DJe, který je často na cestách, může být pěkně náročný a osa-
mělý. Jinými slovy, není to vždycky o tom, propařit noc. Mladší genera-
ce DJů se navíc o sebe mnohem více stará, spousta z nich vyznává ve-
ganství, nepije a nekonzumuje ani další věci… víš, co tím myslím. Dbají 
na odpočinek a co si budeme povídat, spát v letadlech není vždycky 
zas tak příjemné. Vypadá to, že staré časy „punkových“ Djů, kteří létali 
na party všude po světě, jsou definitivně pryč.

Vtip je v tom, že si mnozí lidé myslí, že být DJem a cestovat po světě 
je život plný parties a extravagance, ale v reálu je to jen spousta času 
strávených na letišti, málo spánku a navzdory tomu, že jste v klubech 
obklopeni lidmi, stejně se často cítíte osaměle.
  
Dotýká se nějak trend globalizace DJského světa nebo hudebního světa 
obecně?

Spousta cestování a přespávání v hotelích má s globalizací co dočinění. 
Stejně jako to, že kluby a jednotlivé eventy se v dnešní době promují 
po celém světě. A například všechny hudební festivaly na Balkáně nebo 
Dálném východě jsou ve skutečnosti pořádány organizátory z Velké Bri-
tánie. To znamená, že tam tyto organizace nejenom posílají tým, který 
event zorganizuje, ale i vystupující umělce a z velké části i publikum. 
Protože například většina festivalů v Indii je pro místní tak drahá, že si 
nemůžou dovolit koupit vstupenky, a tak většinu návštěvníků tvoří cizinci, 
kteří to celé berou jako dovolenou. 

TRIS KAYO
Britský DJ a producent s nespočtem hudebních zkušeností včetně vlast-
ní show na francouzském rádiu Monaco, který se přidal do Vnitroblocku, 
aby zde otevřel obchod s vinylovými deskami. Kromě toho ho čas od 
času můžete vidět (a slyšet) i za naším DJ pultem, se kterým si to dává 
hodně na tykačku.



DOBRÁ MÓDA 
VE FOOTSHOPU
TENISKY, KTERÉ V SOBĚ MAJÍ 11 PLASTOVÝCH LAHVÍ VYLOVENÝCH Z OCEÁNU, NEBO 
LOKÁLNÍ PRODUKTY VYROBENÉ V ČECHÁCH? VE FOOTSHOPU VĚDÍ,  ŽE ZÁJEM O FASHION 
TRENDY MŮŽE JÍT RUKA V RUCE S UDRŽITELNOSTÍ.  INVESTICÍ SVÉHO ČASU ČI PROSTŘEDKŮ 
DOKÁŽÍ PODPOŘIT ORGANIZACE NEBO KONKRÉTNÍ FIRMY, KTERÉ SE VE SVĚTĚ SNAŽÍ 
DĚLAT URČITÉ POZITIVNÍ ZMĚNY.
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ADIDAS X STELLA MCCARTNEY ULTRABOOST PARLEY
5 990 Kč

Stella McCartney (dcera slavného „Beatlesáka“) je dlouhou dobu 
jednou ze zastánkyň veganské módy. Na jejích produktech tak 
nikdy nenajdeš kožešinu ani kůži.

NIKE EPIC REACT FLYKNITBLACK/ BLACK-DARK GREY
3 990 Kč

Víš, že firma Nike při barvení svých Flyknit textilií neznečišťuje žádnou vodu? 
Používá speciální technologii barvení bez H2O!

ADIDAS ULTRABOOST X PARLEY
5 399 Kč

Tato dámská běžecká obuv ti s každým krokem připomene, že 
ti záleží na naší planetě. Pyšní se lehkým svrškem adidas Pri-
meknit s přízí vyrobenou z materiálu Parley Ocean Plastic™, 
který se vytváří z recyklovaného odpadu z pláží a pobřeží.
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TOMS WMN CLASSIC
ROSE GOLD/ NATURAL CANVAS DOTS
1 670 Kč

Tomsky jsou takovou letní klasikou. Kromě toho, že potěšíš 
sebe sama, zahřeje tě u srdce i dobrý pocit, jelikož za každý 
prodaný pár putuje jeden dětem do zemí, kde je potřebují nej-
víc!

FOOTSHOP, TUSAROVA 31, PRAHA 7 / FOOTSHOP, CULENOVA 9, BRATISLAVA / FOOTSHOP, KRISTÓF TÉR 4, BUDAPEST / WWW.FOOTSHOP.CZ

FTSHP + LAFORMELA „NO SEASON“ BLOUSE
5 190 Kč

FTSHP + LAFORMELA „NO SEASON“ TEE
1 900 Kč

PINQPONQ CUBIK SMALL PURE BACKPACK AREA SAND
2 790 Kč

Berlínský brand vyrábějící batohy a tašky, který recykluje plastové 
materiály! Více takových trendy batůžků v našich ulicích. 

KOMONO NEUTRØ
2 390 Kč

Sluneční brýle od oblíbené značky KOMONO jsou výjimečné 
svým zpracováním. V materiálech, ze kterých je tento letní 
must have doplněk vyroben, najdeš krom jiného i recyklo-
vané plasty. Doufejme, že se v budoucnu nechají tímto tren-
dem inspirovat i další značky.

Footshop x LAFORMELA

V POŘADÍ DRUHÝ POČIN LOKÁLNÍHO HIGH END BRANDU LAFORMELA SPOLEČNĚ S INOVA-
TIVNÍM RETAILEREM FOOTSHOP. CELÁ KOLEKCE BYLA PREZENTOVÁNA NA PRAŽSKÉM FASHION 
WEEKU, ALE HLAVNĚ BYLA VYPRODUKOVÁNA V ČESKÉ REPUBLICE. A PŘESNĚ O TO TAKÉ JDE 
– PODPOROVAT LOKÁLNÍ ZDROJE, SNIŽOVAT ZBYTEČNOU UHLÍKOVOU STOPU ZPŮSOBE-
NOU DOPRAVOU A HLAVNĚ PODPOROVAT ZDEJŠÍ ŠIKOVNÉ KREJČOVÉ!



ORANGE GIN
„Orange is the new black, tak vypusť oranžového 
džina z láhve!“ (ADÉLKA)

Souznění Saffron Ginu, Campari a ochuceného Red Bullu

LOCAL BARBIE
„Nám holkám ve Vnitroblocku se říká Local barbies. 
A tenhle drink je tak moc růžový, že ho snad nejde 
pojmenovat jinak.“ (JANIČKA)

Drink (nejen) pro holky z Gordon’s Premium Pink, Fentimans 
Premium Tonic Water a jahodIRISH COFFEE GRANITA

„Miluju irskou kávu a s tímhle drinkem se s ní můžu 
osvěžit i v létě.“ (MARTIN)

Ledově mražená irská káva s kapkou víc alkoholu

COLD BREW PUNCH
„Kávové drinky na bázi alkoholu nejsou moc časté, 
proto jsem chtěl s tímhle drinkem trochu vybočit a 
upravit kávu do letní podoby.“ (OLDA)

Kávový nakopávač ze stříbrné tequily, cold brew, pomerančo-
vého sirupu, pomerančů, citronů a jablek

PIÑARI
„Miluju tenhle drink, protože je tak akorát sladký, tak 
akorát silný a tak akorát dlouhý – prostě jako léto!“ 
(ARI)

Osvěžené z Havany,  kokosové vody, mléka a ananasového 
freshe

BORŮVČÍ
„Tento fresh letní drink plný borůvek jsem vybrala pro 
všechny milovníky ovoce, kteří však nemají alergici na 
ovoce jako já. Dejte si rovnou i za mě!“ (KÁČA)

Léto ve skleničce z Cryo vodky, borůvkového Red Bullu 
a pravých borůvek

LESNÍ RADOSTI
„Lesní radost už mezi námi byla minulé léto. Ovšem nikdy 
nebyla v nabídce jako takové. S kombinací pálenky a tonicu 
přišel jeden bývalý skvělý kolega. I proto jsem si ho vybral 
do našeho nového letního menu. Je vý-bor-ný! (LUDVÍK)

Letní svěží drink z Baron Hildprandt malinovice,Fentimans 
Botanical Tonic Water a rozmarýnu

CITRONKURKA
„Nikdy nevím, jestli Gina & Tonic s citronem nebo okur-
kou, tak proč to nespojit?“ (VERUNKA)

Osvěžující spojení citronu, okurkovo-mátového sirupu, ginu 
a tonicu

SOUR & SPICY
„Vodka, limeta a zázvor. Moje tři nejoblíbenější ingredien-
ce v tomhle letním drinku.“ (ZDENĚK)

Letní nabuzení z Cryo vody, zázvorového piva a limety
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VNITROBLOCK 
& DRINKY NA LÉTO

ORANGE GIN

LIDI ZE SIGNATURE CAFE VÁM PŘIPRAVILI PITNÝ REŽIM NA LÉTO. DEVĚT RŮZNÝCH DRINKŮ, KTERÉ VÁS V PARNÝCH DNECH 
PARÁDNĚ OSVĚŽÍ. KTERÝ JE VÁŠ FAVORIT? 

UŽ MÁTE SVÉHO FAVORITA? NAHRAJTE FOTKU NA INSTA-
GRAM S HASHTAGEM #DRINKYZVNITROBLOCKU,AŤ VÍME, 
KTERÝ VÁM CHUTNÁ NEJVÍCE!

IRISH COFFEE 
GRANITA

PIŇari

BORŮVČÍ

CITRONKURKA LOCAL
BARBIE

LESNÍ RADOSTI

COLD BREW 
PUNCH SOUR & SPICY



KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNO 
a digitální nomádství 
z kavárny
S kým jiným o nomádství než s opravdo-
vým nomádem. Jeden takový do Kavárny 
co hledá jméno chodí už tak dlouho, že
jsme se spřátelili. Jmenuje se Jiří Sifalda 
a pokud se rozhlédnete, může se stát, 
že bude sedět někde kousek od vás.

„Jsem 94. ročník a pocházím z malé vesnice u menšího 
městečka na severu Čech. Studoval jsem tamní gymnázium  
a po večerech jsem pracoval na svých projektech, na kterých 
jsem se naučil to, co mě dnes živí – programování. Hned po 
gymplu jsem se začal živit freelanceřinou úplně. Přestěhoval 
jsem se do Prahy, poznal spoustu zajímavých lidí a pomáhal 
na všem, co mi dávalo smysl. Asi po roce mě ale Praha pře-
stala bavit, tak jsem se rozhodl cestovat a při tom pracovat na 
věcech, které jsem měl rozdělané. Nejvíce času jsem strávil  
v Asii, kde jsem procestoval Malajsii, Indonésii, Brunej, Ja-
ponsko, Jižní Koreu, Bali, Thajsko a Vietnam. Dnes zajišťuji 
různé projekty – webové i mobilní aplikace nebo jednodu-
ché weby a to hlavně pro klienty z US a UK.“ začíná vyprávění 
o počátcích svého digitálního nomádství Jirka. Jak vnímá vý-
hody i nevýhody tohoto života? 

Jak často chodíš pracovat do kaváren? 

Na denní bázi. Už ani nepamatuji, kdy jsem naposledy vlastně pracoval 
doma. Myslím, že už bych to ani neuměl. Rád se prostě ráno projdu, 
potkám milé lidi a pak si dám dobrou kávu. 
Ze začátku to ale nebylo úplně jednoduché. Jednak proto, že ne ve 
všech kavárnách se dá pracovat, a taky proto, že se člověk musí naučit, 
aby ho lidi a celý ten ruch kolem nerozptyloval. Je potřeba se zavřít 
do svých myšlenek a pak všechno okolo přestane existovat. To se dá 
naučit. Stejně tak si postupem času najdete místa, kde se vám bude 
dobře pracovat a kam se budete rádi vracet. Pro mě je takovým mís-
tem rozhodně Kavárna co hledá jméno.

Jakou největší výhodu vidíš v pracování z kavárny nebo coworkingu?

Tak hlavně ta výběrová filtrovaná káva, ne?! Ale jinak záleží, co jste za 
člověka. Někdo na tom žádné výhody vidět nemusí. A možná také ne-
jsou. Každopádně já to mám rád. Pro mě je to o tom pocitu svobody. 
A když chodíte do kaváren, kam víte, že nechodíte pracovat sami, je to 
ještě o to lepší. Občas prohodíte pár slov, poznáte zajímavé lidi a rozší-
říte si síť svých kontaktů. Ať už na pracovní nebo přátelské bázi.

A jaké obecně výhody tě potkávají v rámci práce odkudkoliv?

Hlavně ta flexibilita. Když potřebuju na úřad, k doktorovi nebo cokoliv 
jiného vyřídit, s nikým to neřeším. Do kavárny můžete přijít kdykoliv, 
když tedy zrovna nemají zavřeno. Coworky mají tu výhodu, že jsou 
většinou dostupné 24/7, ale já osobně je moc nevyužívám – v noci rád 
spím a přes víkend se snažím „vyzenovat“… ačkoliv si vlastně nepama-
tuji víkend, kdy bych vůbec nepracoval. Mám to prostě rád.

Když cestuješ, bereš si vždycky počítač s sebou?

Vždycky si ho beru s sebou. Nemůžu si dovolit vydat se bez něj. Občas 
se objeví krizové situace, které musím řešit a na které telefon nestačí. 
A když cestuješ na delší dobu, je to nepraktické. Přeci jen i to cestování 
se lépe plánuje z laptopu. Rozhodně to ale neznamená, že když ho 
s sebou mám, tak si neužívám. Myslím, že základ úspěchu digitálního 
nomáda je právě to, že dokáže najít harmonii mezi prací a zábavou. 
Někdy prostě musíte dělat, i když se vám zrovna nechce, ale o to více 
pak můžete vypnout, když se vám chce. 
Rád bych ale někdy zkusil být i offline, třeba na tři měsíce. Přemýš-
lím nad nějakým farmařením na kávové farmě třeba někde ve střední 
Americe.

Je něco, co bys za sebe, jakožto za digitálního nomáda, mohl k tomuhle 
tématu dodat?

Málokdo ví, že digitální nomádství má i své temné stránky. Pro někoho 
to může být dost stresu, neboť člověk je každou chvíli v nové krajině, 
v jiné kultuře, mezi novými lidmi a pořád ve střehu. Na druhou stranu 
věřím, že tohle je věc, kterou v sobě může člověk „vychovat“. Co mi ale 
asi dělalo na začátku největší problém, bylo to hledání balancu mezi 
prací a poznáváním. Práce je pořád hodně a míst na poznávání ještě 
víc. A největší škoda by byla být digitální nomád, který nic neviděl.
Poslední dobou můžete potkat i pár nomádů, kteří svým cestováním 
řeší své osobní problémy, hledají sebe sama a tak podobně. Neříkám, 
že to nemůže být cesta, ale spíše si myslím, že v takovém případě mů-
žete víc ztratit než získat. Jednou se může stát, že se probudíte a nebu-
dete vědět, kam vlastně patříte a odkud jste přišli.

VYFOTILI JSTE U NÁS V KAVÁRNĚ PĚKNOU FOTKU A CHYSTÁTE SE JI NAHRÁT NA INSTAGRAM? AŤ UŽ JE NA NÍ ZVĚČNĚNO VAŠE PRACOVNÍ 
NASAZENÍ NEBO TŘEBA ZÁTIŠÍ S KÁVOU, NEZAPOMEŇTE PŘIDAT HASHTAG #KCHJJELASKA.

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

#KCHJjeláska



V kavárně se občas sejde několik nomádů najednou, obzvlášť u 
našeho velkého stolu. Jedním z nich je i Jirka (když zrovna není 
někde za oceánem), který nám řekl o svém životě na cestách víc.

Potuluje se po městech, nosí s sebou plátna a obchází galerie. 
Potkat jste ho mohli v Paříži, New Yorku, v Curychu nebo třeba 
u nás v Dudes & Barbies Gallery.

Nomád z Kavárny 
co hledá jméno

David Segeťa

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