
Jak nejraději tráví léto? A proč je Praha složitější na ilustrace než 
New York? Rozhovor s úspěšnou českou ilustrátorkou a animátor-
kou najdete uvnitř!

Proč nejde třídit kelímek na kávu s sebou? A co můžeme udě-
lat pro to, abychom se za chvíli neutopili v plastech (a odpadcích 
obecně)?

Eliška Podzimková

#dostbyloplastu

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

DUDES&BARBIES



JSME PARTA LIDÍ, KTERÁ SE JEDNOHO DNE ROZHODLA, 
ŽE CHCE DĚLAT VĚCI JINAK. 

Naše nadšení a do velké míry i nový smysl života v nás někdy na konci léta 2013 
zažehla opuštěná budova plná odpadků, která už měla mít svůj osud spočítaný. 
Nasoukali jsme se tenkrát do monterek a každou volnou chvilku jsme trávili s ní. 
Po nespočtu hodinách práce a díky pomoci našich kamarádů, jsme zde jednoho 
dne otevřeli RADLICKOU KULTURNÍ SPORTOVNU – místo, které odstartovalo jedno 
velké dobrodružství.

Nedlouho na to jsme jen o kousek dál objevili další místo zašlé slávy a z bývalé 
truhlářské dílny jsme vykouzlili kavárnu, kterou znáte pod jménem KAVÁRNA CO 
HLEDÁ JMÉNO. Nejnovějším počinem je pak projekt, v rámci kterého jsme si dali 
za cíl oživit celý jeden vnitroblok. V dolních Holešovicích tak vznikl multižánrový 
prostor s kavárnou, tanečním studiem, kinem, multimediálním studiem, prodej-
nou limitovaných tenisek, eventovou halou a dalšími koncepty, které se budou 
postupně otevírat – VNITROBLOCK.

Kromě vlastních projektů se snažíme podporovat i další, které jdou ruku v  ruce 
s naší filosofií. Rádi se zapojujeme do aktivit pro lepší Prahu, podporujeme a sami 
iniciujeme ekologické výzvy, snažíme se dávat nový smysl starým věcem, které 
by jinak skončili na skládce, a co hlavně – žijeme svůj život naplno a v tom nikdy 
nepolevíme! 

home of

        my z 
DUDES&BARBIES

CHCETE BÝT STÁLE V OBRAZE A VĚDĚT O TĚCH NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH AKCÍCH, KTERÉ CHYSTÁME? PŘIHLASTE SE NA WEBOVKÁCH 

VNITROBLOCKU K ODBĚRU NEWSLETTERU A VŠECHNY NOVINKY VÁM BUDOU CHODIT JEDNOU ZA ČAS DO E-MAILOVÉ SCHRÁNKY. 



Právě jste otevřeli prázdninové dvojčíslo našich dalších novin, které (doufáme!) 
vám ještě víc zpříjemní už tak příjemné letní dny ve Vnitroblocku, Kavárně co hle-
dá jméno, Klasick Wheels nebo kdekoliv jinde, kde se vám těchto pár s  láskou 
tvořených stran dostane do ruky. 

Toto vydání je jiné hned z několika důvodů. Za prvé se výjimečně jedná o dvojčís-
lo, což znamená, že ho budete potkávat oba dva prázdninové měsíce. Za druhé 
jste si možná všimli, že jsme se změnili z Vnitroblock novin na Dudes & Barbies 
noviny, což ale není důvodem k panice. Místa, kde si můžete některý z výtisků vzít 
a přečíst, se nám pomalu rozrůstají, a proto jsme usoudili, že je na čase vystupo-
vat spíše pod zastřešujícím brandem než pod jménem jednoho z našich projektů. 
Nechceme nadržovat, žejo. No a za třetí máme asi tu nejhezčí titulku všech dob! 
Ilustrovala nám ji nadaná Eliška Podzimková, která zároveň na fotce figuruje a se 
kterou najdete uvnitř velký rozhovor. 

Takže! Užívejte si léta, prázdnin, dovolených a čtení našich novin, nešlapejte na 
mořské ježky, nezapomeňte se mazat, doplňujte tekutiny (třeba u nás na baru) a 
kašlete na nedokonalosti v plavkách!

S pozdravem,

celá Vnitroblock parta

EDITORiAL
AHOJ VŠEM V LETNÍCH DNECH!

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

CO A KDY? 
ANIMOVANÝ SVĚT ELIŠKY PODZIMKOVÉ
#DOSTBYLOPLASTU
KEEP IT CLEAN – ZA ČISTŠÍ HORY, LESY OCEÁNY I MĚSTA
DEN BARISTY V KAVÁRNĚ CO HLEDÁ JMÉNO
LETNÍ DUDES & BARBIES GALLERY
POMALUJTE ZEĎ
KLASICK WHEELS RADÍ KAM NA VÝLET
PRÁZDNINOVÝ TANEČNÍ SECTOR
INSPIRACE Z FOOTSHOPU
PRONAJMĚTE SI NĚKTERÝ Z NAŠICH PROSTORŮ
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KDYŽ ZROVNA NEBUDETE BROUZDAT SVĚT NEBO KRÁSY ČESKA V RÁMCI DOVOLENÝCH 
A PRÁZDNIN, STAVTE SE NA NĚKTEROU Z NAŠICH CHYSTANÝCH AKCÍ. 
MOC RÁDI VÁS UVIDÍME!

Co a kdy
DOPORUČUJEME

17/7 pá, 19:00

NIKA HOLÚSKOVÁ
VNITROBLOCK

Niky druhá autorská výstava bude plná ma-
leb s prvky koláže a realismu balancující na 
hranici tajemna a surreálna. Tématem bu-
dou ponuré části lidského života – nicot-
nost duše, ošklivost, destrukce. I v těch však 
lze najít krásu a klid.

Holky z květinářství Papavera si připravili další ze svých provoněných workshopů. Tentokrát vám ukážou, jak si uvít ten nejhezčí 
květinový věnec do vlasů, který z vás udělá opravdovou a nefalšovanou letní vílu.

Květinářství Papavera není jen o řezaných květinách. V nabídce najdete i kompletní květinové výzdoby na svatby, do restaurací 
a kaváren, nebo třeba ke zvelebení firem a zasedaček.

27/7 pá, 16:00

VINYL PARTY III.
VNITROBLOCK

Tenhle event vás baví, tak jsme se mu roz-
hodli udělat třetí vydání. Chybět nebude 
nic, co se vám líbilo v minulých dílech, tak-
že se můžete těšit na live hraní z vinylů, te-
matické občerstvení nebo pořádný SWAP 
box (přines vinyl – odnes vinyl).

26/8 ne, 11:00

FARMÁŘSKÁ ULIČKA
VNITROBLOCK

Den, ze kterého si můžete odnést spoustu 
dobrot, ale i krásných handmade věcí, kte-
ré vám budou dělat radost. Těšit se může-
te na hromadu prodejních stánků, na něco 
dobrého k snědku i něco dobrého k pití.

25/7 ne, 18:00

WORKSHOP KVĚTINÁŘSTVÍ PAPAVERA: 
JAK NA KVĚTINOVÝ VĚNEC DO VLASŮ 
VNITROBLOCK
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MAXIM NÁŠ NEJVĚTŠÍ VÝSTAVNÍ 
PROJEKT UŽ JE ZA DVEŘMI!

KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNO 

DUDES & BARBIES 
CREATIVE LAB

NEZAPOMEŇTE

12/7 čt, 10:00

WORKSHOP: KÁVA JAKO UMĚLECKÝ 
PROCES
Workshop je ideální pro všechny, kteří už mají alespoň lehkou 
představu o kávě a její přípravě, nebo je kávová tématika fasci-
nuje. Na konci workshopu by pak měli odcházet s porozuměním 
o přípravě kávy samotné a se základy techniky latte art. A kromě 
toho se dozví i o celém procesu od pěstování až k samotnému 
šálku kávy.

Vytvořili jsme laboratoř, ve které budeme rozvíjet naši kávu, 
míchat nové limonády a koktejly a vzájemně se vzdělávat. 
Máme totiž spoustu nápadů, které potřebujeme zkoušet. A 
protože věříme, že to může bavit i naše hosty, rádi to, co 
naučíme sebe, následně naučíme i vás.

11/8 so

Svou výstavu nazval „Alchymista“ s jasným odkazem ke kultovní knize 
Paula Coelha, která se před dvaceti lety stala posledním impulzem 
k jeho rozhodnutí odejít objevovat svět a naplnit tak vlastní osud. Jak 
sám říká, rozměrné obrazy jsou symbolickou „knihou“ zpovědí, odrá-
žející poznání, že každý z nás je zodpovědný za svůj životní příběh. Co 
o výstavě říká sám MAXIM?

„Alchymista je moje vůbec první výstava na rodném kontinentě. Vy-
stavovat v Praze je pro mě jakýmsi logickým vyústěním cesty, na kte-
rou jsem se před dvaceti lety vydal. Jel jsem si napsat svůj životní 
příběh a teď ho jedu vyprávět zpět do rodného města. Díla, která v 
Praze představím, jsou z mé poslední kolekce “The Universal Argu-
ment”. Rozsáhlé, extrémně texturované obrazy zhmotňují mé vnitřní 

úsilí a boj v hledání charakteru a významu lidské společnosti v dnešní 
době. Jsou mým portrétem lidské rasy a její rozpadající se identity 
ve světě zidealizovaných mediálních model a překroucených hodnot. 
Vyjadřují mou touhu po znovunalezení dávno ztracených schopností 
komunikace a soužití s přírodou a jejím řádem. Obraz je mým svědec-
tvím světa, v němž žijeme, můj portrét lidské rasy – její nerozvážnost 
a krása, svobody a indoktrinace. Moje obrazy jsou projevem mého 
vnitřního boje najít vyšší význam a pořádek v lidské povaze.“

MAXIM, PRAŽSKÝ RODÁK, KTERÝ UŽ NĚJAKÝ ČAS ŽIJE V USA A TĚŠÍ SE TAM ZNAČNÉMU RENOMÉ, PŘEDSTAVÍ 
SVÁ VELKOFORMÁTOVÁ EXPRESIVNÍ PLÁTNA POPRVÉ V EVROPĚ. STANE SE TAK OD 11. SRPNA DO 18. ZÁŘÍ 
VE VNITROBLOCKU A V KAVÁRNĚ CO HLEDÁ JMÉNO.

Vernisáž za hudebního doprovodu MAXIMova bráchy Karla Havlíčka 
proběhne 11. srpna ve znovuotevřené Radlické – kulturní sportovně! 
Sledujte Facebook, kde vám budeme postupně servírovat více info.
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Podzimková 
Eliška:
„vůbec jsem 
nečekala, že 
budu mít co 
dočinění 
s ilustrací“
Jak ilustrátorka, animátorka a fotografka ke svému řemeslu 
přišla, jak si nejvíce dokáže užít léto a proč je podle ní Praha 
těžší na ilustrace než New York?
JE JÍ 26 LET, PŘES ROK ŽILA V NEW YORKU, KDE PRACOVALA V MARKETINGU NA FILMOVÉ ŠKOLE,  
A (NEJEN) MÍSTNÍ OBYVATELE TEHDY OKOUZLILA SVÝMI ILUSTRACEMI MĚSTA. MIMO TO KRESLILA PRO 
JAMIEHO OLIVERA, TOMÁŠE KLUSE A PRACOVALA NA PROJEKTU DOKRESLENÉ ČESKO. MILUJE PSY 
A VÝLETY V DODÁVCE, A AČKOLIV SI JAKO TEENAGER PROŠLA TĚŽKOU NEMOCÍ, DOKÁŽE VŠECHNY 
OKOLO SEBE OKOUZLIT SVOU OTEVŘENOSTÍ A DOBROU NÁLADOU. ŘEČ JE O ELIŠCE PODZIMKOVÉ, 
UMĚLKYNI, KTERÁ JE V KREATIVNÍM SVĚTĚ UŽ DÁVNO ZNÁMÝM JMÉNEM, A TAKY O OSOBNOSTI, KTE-
ROU JSME SI TENTOKRÁT VYBRALI NA NÁŠ ROZHOVOR.

Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Asi ničím konkrétním. Až když jsem byla starší a už jsem nějakým způso-
bem zabředla do animace, chtěla jsem pracovat v Pixaru… teda to chci 
pořád! To je takovej dream job.

Kreslila jsi od malička?
Jo, protože máma je výtvarnice. Takže jsme v tom s bráchou vyrůstali oba.

Kdy se začalo schylovat k tomu, že budeš ilustrátorkou/fotograf-
kou/animátorkou?
Upřímně jsem vůbec nečekala, že budu mít co dočinění s ilustrací. Pro mě 
byla ilustrace takový ten klasický obor, který se vystuduje na UMPRUMce, 
ale nakonec se jím málo kdo uživí, protože je to složité a všichni to vědí. 
Ačkoliv teď je vizuální doba a začíná se to zase chytat… 

Animátor je o něco lepší, je jich míň, takže se uplatnění hledá lépe. Stu-
dovala jsem ten obor na výšce a myslela si, že skončím v nějakém studiu 
a budu animovat nebo dělat speciální efekty. Nakonec s neskutečným 
štěstím a souhrou náhod z toho vyplynulo to, co dělám teď.

Jaké souhry náhod konkrétně myslíš?
Jedna z  těch strašných náhod, které měly dopad do budoucna, bylo, 
když mi napsal týpek od Jamieho Olivera. Ačkoliv já to tak na začátku 
vůbec nevnímala. Jamie Oliver je totální mediální bublina, ale pro mě to 
byl prostě další projekt, který jsem udělala a byl super, ale nebrala to tak 
velkolepě. No, a to jsou pak takové startovače k tomu, že se tím dá uživit.

Jak vypadá takový tvůj běžný pracovní den?
Já vlastně nemám běžný den. Na tom, co dělám, nejvíc miluju, že to 
není jedno a to samý pořád dokola. Baví mě spíše kratší projekty trvající 
třeba týden než ty, které trvají rok, protože pak už ztrácím trpělivost.
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Takže ráno vstaneš a jdeš podle potřeby dělat, co je zrovna třeba?
Nevstávám brzo. Když potřebuju dlouho pracovat, jedu třeba do čtyř 
nebo do pěti do rána, protože na to mám v noci klid. Pak vstanu, jdu se 
psem, mám schůzky, nebo jedu za mamkou do Dobřichovic, nebo ně-
kam na výlet, nebo něco fotit… Je to různorodý.

U čeho si dokážeš odpočinout a nabrat síly?
Ráda na hoďku nebo na dvě vypadnu ven se psy. A snažím se cestovat. 
Ačkoliv to nicnedělání vždycky vydržím tak dva dny a pak už mi to nedá.

Proslavila ses ilustracemi New Yorku a pak jsi v rámci jednoho pro-
jektu dokreslovala Česko i Prahu. Dá se o některém z měst říct, že 
jeho ilustrování bylo náročnější?
Náročnější na ilustraci byla určitě Praha. New York je surový, pompézní 
a vlastně docela ošklivý, a věcí, které se tam dají domalovat, je obrovský 
množství. U Prahy je pro mě hrozně těžký trefit se tak, aby už to nebylo 
moc.

Jaký projekt pro tebe byla největší výzva?
Projekt s  Tomášem Klusem byla docela challenge. Přišel v době, kdy 
jsem se rozhodla, že se stěhuju z New Yorku zpátky do Prahy, a nevěděla 
jsem, co tady budu dělat, jestli budu na volné noze, nebo budu muset 
někde být alespoň na půl úvazku. A najednou se ozvala Tamara s Tomá-
šem, jestli chci dělat Tomášovi tour. Tak jsem se ptala: „jak jako tour? Co 
to znamená?“ a oni „veškerý vizuál – plakáty, merch a scénu.“ Tak jsem 
to vzala a Tomáš mi dal naprostou důvěru ve všem. Problém je, že člo-
věk si vždycky vymyslí tunu toho, co všechno chce udělat, ale pak musí 
z půlky upustit, protože to prostě nemůže stihnout.

Je pro tebe lepší, když dostaneš v zakázkách volnou ruku?
Jo, ale je nutný mít alespoň nějaké směrnice. Když je to úplně volný, tak 
se pak zase člověk nemá čeho chytit. Proto kreslím do fotek, tam mám-
jasný impuls, není to bílý papír. To vždycky nevím, jak začít.

Na jakých teď pracuješ projektech?
Ilustruju knížku Marušce Doležalové. Má k ní nádherné černobílé foto-
grafie od dědečka z flexarety, na kterých se skvěle vyblbnu. Pak děláme 
s Jarkem Rubešem průvodce s takovým vlastním pojetím toho, jak před-
stavit Prahu cizincům. Bude to hodně hravý, součástí budou například 
takové průhledné folie, které budou pasovat k místům, ke kterým člověk 
přijde.
Pak mám dělat s Albatrosem speciální edici Malého Prince, takové vlast-
ní vydání. Snad jenom jedinkrát jsem viděla Malého Prince s ilustracemi, 
které si Exupéry nekreslil sám, takže je to výzva. Řekla jsem si ale, že to 
chci fotit na Islandu a Faerských ostrovech, takže to bude pojatý úplně 
jinak.

Lidé v Praze můžou potkávat jeden z tvých projektů PrahaART v 
metrech. Jak tě tenhle typ pojízdné galerie napadl? Jak vybíráš 
umělce? 
Magistrát se mnou chtěl vymyslet nějakou spolupráci a já přišla s tímhle 
projektem, který v New Yorku už jede mnoho let a mě to tam hrozně 
bavilo. Je to vlastně strašně jednoduché, ale místo reklam je to něco, 
co může potěšit. Nastartovala jsem to, vykopla první obrázek, a teď jsem 
vlastně něco jako kurátor. Mezi ilustrátory se snažím se vybírat spíše 
mladší lidi, kterým alespoň touto cestou dám šanci zviditelnění.

Čím tě vlastně New York natolik uhranul, že jsi se v něm rozhodla 
nějakou dobu žít? 
Když jsem tam jela poprvé na několikatýdenní workshop animace, by-
dlela jsem u kamarádky. Nebyla jsem tam teda jako klasický turista. Po 
škole jsme šli například k někomu na dvorek, kde se jeli raperský battly, 
a já jenom koukala, co se děje. Takže mě to pohltilo z důvodu, že jsem to 
město zažila úplně jinak. Bavilo mě třeba jenom jezdit metrem a pozo-
rovat místní život. Všude se tam toho děje tolik, že je to obrovská nálož 
inspirace. 

Ve chvíli, kdy jsem tam začala bydlet, přestala jsem mít na tohle čas. 
Řešila jsem už jiný věci a nebyl to najednou ten New York, který jsem 
chtěla. A tak jsem si řekla, že raději zůstanu jen návštěvníkem.

Plánuješ teď nějakou dobu zůstat v Čechách, nebo tě to táhne 
někam dál?  
Jo, bydlet chci zatím tady. Mám dokonce tiky, že se vrátím do Dobřicho-
vic, protože v Praze je na mě nějak moc věcí.

Jaké největší kontrasty vnímáš mezi New Yorkem a Českem? V li-
dech? Nebo v přístupu k práci?   
Zajímavá je taková ta americká pseudo-otevřenost. Je příjemná, ale jen 
do nějaké chvíle. Když si jde člověk koupit boty a zakecá se s prodava-
čem, tak je to vlastně milý. Ale pak jsi někde s kámošema a zjistíš, že ty 
small talky jsou úplně stejné jako v tom obchodě. A navíc z půlky těch 
lidí cítíš, že je to vůbec nezajímá. Říká se, že Amíci jsou otevření, ale ono 
je to vlastně naopak. Během prvním setkání to tak možná je, ale když 
toho člověka chceš poznat víc, už je to těžký. Postupně mi začalo chybět 
sednout si s kamarády u piva a normálně si pokecat. 
A ohledně práce… Čekala jsem nějaký moderní přístup, ale bohužel jsem 
schytala klasický open office a šéfa, který musel mít kontrolu úplně nad 
vším a měl absolutní nedůvěru v zaměstnance. Ptala jsem se ho, jestli 
nemůžu jít na chvíli ven, vzít si foťák a něco vymýšlet, protože to od stolu 
nedokážu. Neexistovalo. Bylo tam nepochopení, bez svobody. Tak jsem 
to vzala jako zkušenost a vyklouzla jsem z toho. 

Byla jsi součástí jedné naší větší akce ve Vnitroblocku jménem 
„Iceblock“, kde jsi společně s Lucí Raisovou za projekt NEJKID vytvo-
řila jednu z uměleckých ledniček. Jak jste se daly na tento projekt 
dohromady? A věnujete se mu společně dál?
S  tím nápadem za mnou tenkrát přišla Lucie. Její mamka umřela na 
rakovinu a ona si řekla, že chce prostřednictvím sebe něco udělat. A 
protože je kadeřnice, tak jediné, co může, jsou ty vlasy.
V tuhle chvíli je spousta lidí, kteří se jdou nechat ostříhat a vlasy darují, 
což je super, máme tím hodně materiálu. Řešíme ale problém, že ne-
máme jak paruky vyrábět, protože na to jsou potřeba peníze. Pokud 
si dobře pamatuju, tak minimum na výrobu jedné paruky je deset až 
patnáct tisíc. Vymýšlíme tedy nějaké transparentní účty a různé akce… 
Věřím, že se to rozeběhne, akorát jsme v tom obě nové, tak se učíme, 
jak v tom chodit. Vyřešit neziskovku není žádná sranda, ale vypadá to, že 
už konečně máme všechny papíry.

A teď trochu odlehčující aktuální otázka: co se ti vybaví, když se 
řekne “léto”?
Dovolená v dodávce. Když jsem byla malá, trávila jsem v ní s rodiči celé 
léto. Objeli jsme Skotsko, Korsiku a celou Evropu. Probudíš se, vylezeš 
z auta a šlápneš do ovčího hovna, prostě klasika. To je pro mě úplně 
nejlepší možnost, jak cestovat. Jet, kam chci. Zastavit, kde chci. Spát, kde 
chci. 

Máš pro tobě podobné dodávkové nadšence nějaký tip, kam vyrazit?
Slovinsko! K řece Soče.

Jsi spíš horský nebo mořský typ?
Horský. A hodně mě baví hory v létě, dokonce asi víc než v zimě. 

A jaké máš plány na toto léto?
Na dva měsíce jedu s přítelkyní do Ameriky. V Los Angeles si půjčujeme 
od kamaráda dodávku a pojedeme. Chceme jet po pobřeží, dát si nějaký 
surfy a nějaký parky. Původně jsem chtěla až do Portlandu, protože jsem 
tam ještě nebyla, ale je to asi moc daleko.

Jedna věc, co máš ráda
Docela si ujíždím na autech, na veteránech. Je to ale velká starost a 
vzhledem k tomu, že se neumím postarat ani o kytku, tak nevím, nevím.

jedna věc, co nemáš ráda
Co úplně nesnáším a způsobuje mi to úzkost, je týrání zvířat, hlavně psů. 

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

„Ten, kdo cestuje, má rozhled, nachází 
svobodu a učí se.“„Ten, kdo cestuje, má roz-
hled, nachází svobodu a učí se.“
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#dostbyloplastu
ŘÍKÁ MINISTR ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ I MY
NEUSTÁLE SE SNAŽÍME DĚLAT NĚCO PRO LEPŠÍ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME. NOVĚ JSME SE TAK ZAPOJILI DO 
PROJEKTU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ #DOSTBYLOPLASTU, KTERÝ CHCE ZAKROUTIT KRKEM JEDNORÁ-
ZOVÉMU NÁDOBÍ. PROČ? PROTOŽE JENOM V ČESKÉ REPUBLICE SE ROČNĚ SPOTŘEBUJE AŽ 20 TISÍC TUN PLASTOVÉ-
HO NÁDOBÍ. A TO NENÍ DOBRÝ. PŘEČTĚTE SI NÁŠ KRÁTKÝ (ALE ZAJÍMAVÝ) ROZHOVOR PŘÍMO S PANEM MINISTREM 
RICHARDEM BRABCEM O PŘÍČINĚ VZNIKU A MYŠLENCE CELÉHO PROJEKTU.

Ve VNITROBLOCKU i Kavárně co hledá jméno nabízíme slevu každému, 
kdo si přinese vlastní hrnek na kávu s sebou. Zrušili jsme plastová brčka a 
nahradili je papírovými a bambusovými. Odpad, který vzniká za provozu, 
se snažíme maximálně třídit. A v plánu máme i další kroky. Zamyslete 
se i vy nad zbytečnými plastovými obaly a pomozte, abychom se v nich 
jednoho dne neutopili.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Jaký impuls vedl k tomu rozjet tento projekt?
Docela jednoduchý, prostě už jsem se na to nemohl dívat. Všechno to, 
co dnes vidíme ve fastfoodech, ale i běžně v supermarketech, to ob-
rovské množství kelímků, brček, obalových materiálů, zelenina balená 
po jednom kuse v plastu, to je naprosto tristní. Navíc Evropská komise 
už dlouho slibuje, že připraví nějaký jednotný výklad a znační pro biolo-
gicky rozložitelné materiály, a zatím stále čekáme, zpozdila se i s nový-
mi návrhy k omezení jednorázových obalů plošně v celé Evropě. Já už 
zkrátka nechtěl čekat a chtěl jsem něco udělat.

Co je cílem projektu? Má nějaké dílčí kroky?
Je to hlavně osvětový projekt, ale ta přidaná hodnota jsou právě dobro-
volné dohody s firmami, které se samy chtějí změnit. Totiž, aby se změ-
nilo zákaznické chování, je potřeba tomu jít naproti a nabídnout zákaz-
níkům alternativy. A je jasné, že ty alternativy na ně nesmí mít nějaké 
finanční dopady, protože ve většině případů si člověk vybere tu levnější 
variantu. Takže cílem je ty alternativy vytvořit a přesvědčit zákazníky, že 
to jde i bez jednorázových plastů, cukrů, brček. Před 30 nebo 40 lety 
jsme bez nich přežili úplně v pohodě.

Proč se nedá zrecyklovat papírový kelímek na kávu s sebou?
Kelímek na kávu je takový trik. Tváří se jako papírový, ale není. Je obale-
ný tenkou fólií, aby neprotekl. Takže ve výsledku je to takový hybrid, který 
se nedá zrecyklovat a končí na skládce nebo ve spalovně.

Dá se zhruba odhadnout, kolik papírových kelímků na jedno pou-
žití denně skončí na skládkách? 
To bohužel nedá a nechci spekulovat. Ale někde jsem četl, že Evropané 
spotřebují 725 milionů kelímků denně! To je obrovský objem odpadů, 
který u nás, v Česku, především zahrabáváme do země. To je dáno tím, 
že 45 % našich komunálních odpadů stále ještě končí na skládkách.

Jaké jsou alternativy jednorázového plastového nádobí, které se 
tolik používá ve fast foodech, na letních fesťácích, … ?
Alternativy určitě existují, ale musíme si uvědomit, že pokud nahradí-
me veškeré plasty třeba papírem, pak stále tvoříme odpad a někde se 
to projeví. Takže nejlepší je vzniku odpadu předcházet úplně, takže ve 
fastfoodech je ideální používat klasické kovové a keramické nádobí, na 
festivalech opakovatelně použitelné zálohované kelímky, které se pak 
jenom vymyjí. Také je důležité se nad odpady opravdu zamýšlet, potře-
buju to brčko, potřebuju ten balený cukr? Je to o změně našeho myš-
lení a jsem rád, když nám s tím firmy pomohou a půjdou tomu naproti. 

Můžeme si jako Česko vzít příklad z nějaké jiné země, která dokáže 
s plasty zacházet šetrněji?
Asi nejakčnější je Británie, odkud nejčastěji přicházejí zprávy o revoluci 
v recyklaci kelímků na kávu. Britové ročně vyhodí kolem 2,5 miliardy 
jednorázových kávových kelímků a 99,75 % z nich se nedostane do re-
cyklace. Největší ostrovní kavárenský řetězec Costa Coffee, který má 
tisíce poboček v dalších více než 30 zemích, chce proto rozjet projekt na 
podporu sběru takovýchto kelímků. Odpadovým firmám hodlá platit 70 
liber (což je v přepočtu přibližně 2 tisíce korun) za každou tunu sebra-
ných kelímků a následně díky těmto finančním pobídkám umožnit jejich 
recyklaci, která je prý možná. 

Podle CC jde jen o to, aby odpadové firmy vytvořily a obhospodařovaly 
vhodnou infrastrukturu, tedy síť sběrných míst. Odhadují, že na konci 
roku 2020 jejich opatření natolik zaberou, že zrecyklují tolik kelímků, 
kolik jich pustí do oběhu, což by jistě byl úspěch.
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KEEP IT CLEAN: 
ZA ČISTŠÍ HORY, OCEÁNY, LESY, 
I MĚSTA
ZVEDNĚTE RUKU, KDO JSTE JEŠTĚ NEZAŽILI PODOBNOU SITUACI: JE LÉTO, VENKU KRÁSNĚ, VYRÁŽÍTE TEDY K VODĚ. 
CHCETE SI ROZLOŽIT DEKU, ALE MÍSTO NA ZEMI UŽ ZABÍRAJÍ VAJGLY A PLECHOVKY OD PIVA. MÍŘÍTE DO LESA, KDE 
MEZI BORŮVČÍM VYKUKUJÍ KŘIKLAVÉ OBALY OD SUŠENEK A PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY. JDETE SE PROJÍT PO PLÁŽI, ALE 
BOJÍTE SE SUNDAT SI BOTY, ABY SE VÁM DO NOHY NEZABODL KUS OSTRÉHO PLASTU NEBO STŘEP… ZVEDL RUKU 
VŮBEC NĚKDO? A PŘESNĚ Z TOHOTO DŮVODU ROZJELI PŘED PĚTI LETY DVA MILOVNÍCI PŘÍRODY GABI A TADEÁŠ 
TRAGA PROJEKT, KTERÝ MĚL NA TUHLE NEHEZKOU SITUACI NEJEN UPOZORNIT, ALE TAKY S NÍ NĚCO DĚLAT. 

Aneb jeden takový tip, jak spojit příjemné (letní procházka) 
s užitečným (lepší životní prostředí).

Co je zatím největší úspěch projektu?
To že funguje! Že se rozšířil převážně českou komunitou po celém světě 
a že máme uklízeče na všech kontinentech. Úspěch je pro nás to, že 
nám lidi posílají fotky z velkých úklidů, které sami provádí, a tím se vlast-
ně uklízí tzv. od spodu. Úspěch je pro nás to, že lidé nečekají, až to za ně 
uklidí obec nebo nějaká samospráva.

A jak se teda do projektu můžou zapojit i další lidé?
Zapojit se můžou tím, že budou uklízet a inspirovat další lidi. My jsme 
platforma, která snažení ráda ukáže širšímu publiku. Takže na fotkách z 
jednotlivých úklidů nebo jiných inspirativních a příkladných aktivit může-
te označit náš profil a my fotky pošleme do světa. Pro českou Republiku 
máme na Instagramu hashtag #keepitcleanczech. Tak se těšíme na další 
příspěvky!

Myslíte, že se chování lidí v přírodě zlepšuje, nebo naopak? 
Pokud se bavíme o Čechách, tak myslíme, že se chování lidí zlepšuje, a 
to nejen v přírodě. Divoký devadesátý už jsou dávno za námi a nastupuje

nová generace, která to chce mít prostě jinak, což se odráží i v přístupu k 
přírodě a odpadkům. Co se týče světového pohledu, tak tam to je samo-
zřejmě složitější. Všude jsou trochu jiné příčiny, ale nakonec to doslova 
odnese oceán.

Ambasadorkou projektu je Eva Samková. Jak jste na sebe narazili? 
A jak vám to spolu klape?
Evu známe hodně dlouho, takže už si ani nepamatujeme, jak přesně 
proběhlo naše spojení. Evka ale byla vždycky pořádnice a uklízela sama 
od sebe, takže bylo přirozené, že jsme spojili síly.

Podstata Keep It Clean je sdílet vize a postoje k tomu, že je dobrý cho-
vat se k přírodě s respektem. Ukázat, že v tom nejste sami a dát impuls 
dalším lidem k tomu, aby sami nevytvářeli nepořádek a přinejlepším 
ještě uklidili po těch, kteří to ještě nepochopili. Je to částečně marke-
tingový nástroj k tomu, aby ten, kdo sebere odpadek, se nestyděl před 
ostatními, že sahá na špínu, ale byl naopak za toho správňáka, kterému 
mu není lhostejné, že je kolem něj bordel, který ostatní přehlíží

Naskenujte QR kód a pusťte si nové Keep it Clean video s Evou Samkovou!



10

DEN BARISTY 
V KAVÁRNĚ CO HLEDÁ JMÉNO

Odemykám bránu a procházím zatím ospalou uličkou kolem rozestavě-
ného plotu. První věc, kterou po příchodu do kavárny udělám, je nasta-
vení tý správný hudby na ranní přípravy. Pustím se do práce a chvíli na to 
se začne trousit i zbytek lidí, se kterými dneska budu na směně.
Během půl hodinky, než přijdou první hosté, toho musíme stihnout spous-
tu. Jelikož už jsme sehraní, jde to jako po másle. Všichni vědí, co je třeba. 
Barman krájí dorty, kluci v kuchyni míchají holandskou omáčku a barista 
hledá správný recept na vyváženou chuť kávy. Někdy se to povede hned, 
někdy to chvilku trvá. Nicméně dávat si šestý kafe na lačný žaludek je 
někdy krásný start do nového dne... 

Vše je připraveno. Zjišťujeme, co nás dnes čeká, jestli je nahlášená nějaká 
akce nebo pronájem. A pak jdeme pomalu odemknout bránu.

Čistím kávovar od ranního náporu kafe, aby si udrželo kvalitu. Zároveň 
končí snídaně, v kuchyni se uklízí a pomalu se začínají připravovat oblo-
žené chleby a polévka. Kavárna je v klasickém tempu, tedy střídavě plno 
s frontou na volná místa. Někdy se to takhle protáhne do celého dne, 
někdy se po poledni vyprázdní skoro celá kavárna. Ani tak ale na baru 
neleníme. Připravujeme se na další vlnu nedočkavých hostů. 

Hosté přicházejí a odcházejí. Někdo zůstane déle, někdo si jen dojde pro 
kávu s sebou.

Po čtvrté odpolední se začínají měnit nároky hostů. Do práce se víc zapo-
juje barman, nalévají se vína a míchají se drinky. Já na kávovaru připra-
vuju víc ledových káv a naše speciality jako espresso & tonic, irskou kávu, 
nebo espresso martiny.

Den pomalu spěje ke konci, hosté už se tolik nemění a tempo je klidnější. 
Za barem je ale pořád co dělat, ať už jsou to přípravy na druhý den, nebo 
doskladnění zásob.

Obcházíme hosty s  posledními objednávkami. Potom je na řadě úklid. 
Celý kávovar i mlýnek se musí kompletně rozebrat a pořádně vyčistit, je-
likož i v klidnější den promeleme přes 3 kg kávy. Hostům necháváme čas 
na dopití, ale nejpozději deset minut před desátou musejí všichni odejít, 
abychom splnili nařízení města a večerní klid.

Kavárna je prázdná a konečně si můžeme oddychnout. Povídáme si o 
průběhu celého dne. Co se povedlo a co ne. Bavíme se vtipnými pří-
hodami... že jich za ten den je. Zhasínáme, loučíme se a odcházíme. A 
těšíme se na další den tady!

Tady se většinou láme chleba, jelikož za vraty někdy čeká třeba 15 lidí. 
Takže se může stát, že už deset minut po otevření máme plnou kavárnu 
a musíme vytáhnout ceduli, která prosí hosty o chvilku strpení, než je 
usadíme. 

První půlhodinka je vždycky hektická. Udělat dvacet kafí najednou, z toho 
šest V60 (filtrovaná káva) není lusknutím prstu. Káva se musí umlít, zvá-
žit, správně utemprovat, páka zasadit do kávovaru, zmáčknout tlačítko, 
a hlavně kontrolovat správný průběh. Mezitím, co se extrahují espressa, 
si připravuji kávu na filtr. Takže navlhčím papírový filtr, namelu správné 
množství kávy a nastavím ohřev vody na správnou teplotu. Mezitím se 
vracím zpět ke kávovaru, kde zatím protekly čtyři šálky. Odměřím si mlé-
ko, správně ho vyšlehám a dokončuji to latte artem. Hotová káva se od-
náší hostům a já dodělávám V60. Takže během první půl hodiny vidím jen 
kafe a mléko, v hlavě mi běhají časy extrakce a sem tam ochutnám kávu, 
jestli si stále drží kvalitu chuti.

Přes snídaně je tu vždycky frmol, hosti mnohdy čekají ve frontě. Každý 
den se ale najdou tací, kteří ji celou předejdou s tím, že si místo najdou 
sami. Když zjistí, že máme plno, otočí se na baristu, který je zrovna ve své 
kávové realitě a nemá absolutně tušení o dění u stolů v kavárně, a ptají 
se, kam si můžou sednout. Barista se probírá zpět do reality a poukazu-
je na frontu, která je před nimi. Že by si vzal židličku od tohohle stolu a 
támhle poprosil paní, aby se kousek posunula... Tím se často zdrží celý 
chod kavárny.

od otevíračky až do zavíračky očima baristy Matta.
7. 30

7. 55

8. 00

8. 30

9. 00 - 12. 00

13. 00 - 16. 00

16. 00 - 20. 00

20. 00 - 21. 00

21. 00

22. 00

12. 00

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

BARISTA BĚHEM DNE NĚKOLIKRÁT OCHUTNÁ, JESTLI KÁVA NEZTRÁCÍ 
SVOU KVALITU. NĚKDY SE TAK MŮŽE STÁT, ŽE ZA DEN VYPIJE TAK 
15-20 ŠÁLKŮ KÁVY. 
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Před rokem a půl koupil první plátna. Pár měsíců nato už měl svojí první 
autorskou výstavu „Are You Mine?“ a to hned v jedné z nejlepších českých 
soukromých galerií – The Chemistry Gallery. Výstava velmi zarezonovala 
napříč Prahou a celou ji dokonce nakoupil nově vzniklý The Chemistry 
Art Fond, jehož zakladatelé rozpoznali Dávidův talent a v jeho dílech spat-
řili potenciál a dobrou investici. O pár měsíců později jsme se poznali my, 
slovo dalo slovo a vznikla z toho zářijová výstava „První léto“ v Kavárně co 
hledá jméno. Dávid zde představil novou kolekci obrazů, která vznikla bě-
hem jeho prvního léta coby malíře. Stejně jako na první autorské výstavě 
i tady byla ústřední postavou žena - múza, která v náznacích vypráví kon-
krétní příběhy či vystihuje určité rozpoložení. A jak vypadá takový příběh 
Dávidova obrazu? Zde je jeden z jeho nové série, která vzniká toto léto…:

Louis XIV. 160x140 cm‚18
Večer za Tebou přijde. Vyspíš se s ní, odcházíš a ona se tě zeptá, po čem 
toužíš… odpovídáš, že za sebou chceš něco zanechat, mít status, aby 
tvoje práce měla přesah. Bez slova odchází a dává si tabletku po… ještě 
tam nejsi… ale přijde znova a dá ti druhou šanci. Makej, měj pokoru, 
odvahu a nepanikař, přijde to. Uvolni se, zbav se této myšlenky, protože 
Kerberos rozjímá nad tím, že si s tebou přijde pohrát a to nechceš. Čau 
zejtra a pamatuj na Vindobonu, miluješ, když prší, a na Louise XIII… po 
tobě vždycky někdo přijde. Louis XIV. ...

Malujete rádi? Anebo si naopak ani nevzpomínáte, kdy jste něco naposled 
nakreslili? Ať už patříte do jedné nebo do druhé skupiny, měli byste si sko-
čit do uličky ve Vnitroblocku a zapojit se do takového malého kreativního 
nápadu na společný obraz.
Začínáme u velké černé desky, na kterou jedou za čas načrtneme při-
bližné téma a pak už je to na vás. Namočte štětce do barvy, dopisujte a 
domalovávejte, co se vám zlíbí. A až se nám bude zdát, že je obraz dokon-
čen, přetřeme zase desku na černo a začneme znovu.

Vymalujte 
to ze sebe!

MALÍŘE DÁVIDA KURŇAVKU MOŽNÁ ZNÁTE A ANI O TOM 
NEVÍTE. JEŠTĚ DONEDÁVNA TOTIŽ PATŘIL K ČESKÉ ILUST-
RÁTORSKÉ ŠPIČCE A JEHO DÍLA JSTE MOHLI VIDĚT NA-
PŘÍKLAD V REKLAMĚ PRO ŠKODA AUTO, KAMPANÍCH PRO 
NIKE, BUDVAR, RAJEC, RED BULL NEBO V DĚTSKÉ KNÍŽCE 
PRO IKEU. JEDNOHO DNE ALE ŘEKL ŽIVOTU ZA MONITO-
REM DOST A ROZHODL SE, ŽE BUDE MALÍŘEM. A NEBYL BY 
TO DÁVID, KDYBY Z TOHO NECHTĚL VYMAČKAT MAXIMUM…

MY SI RÁDI HRAJEME I V DOSPĚLOSTI, A CO VY? STAVTE 
SE V ULIČCE VE VNITROBLOCKU K NAŠEMU OBŘÍMU PLÁT-
NU A PROBUĎTE V SOBĚ SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ.

P.S. Děkujeme Primalex, že podporuje kreativitu a poskytl nám (vám) barvy!

P.P.S. Když něco přimalujete, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět na 
sociálních sítích. Jaký připojit hashtag se vždy dozvíte u plátna.

Zajímá vás cokoliv ohledně našich výstav, ať už v Kavárně co hledá jméno 
nebo ve Vnitroblocku? Neváhejte se ozvat našemu kurátorovi 
Dudes & Barbies Gallery Vojtovi: vojta@dudesandbarbies.cz.

POJĎTE SI HRÁT

Druhé léto Dávida 
Kurňavky
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Jižní Čechy, právě sem vedl náš první výlet po založení Klasick Wheels. 
Nádherné cesty pro motorky, ale i hojné lesy pro houbaře, rybníky pro 
plavce, fantastické bizoní maso pro masožrouty a na každém kroku lepší 
tvář architektury z období před podnikatelským barokem a těsně před 
ním.

Nádherná bouřlivá krajina, kde můžete z jednoho místa doslova po-
zorovat postupné utváření povrchu naší Země, tak jak ji dnes známe. 
Rozbité cesty, divoké potoky s průzračnou ledovou vodou ideální pro 
otužilce a v neposlední řadě množství původních obyvatel z Vietnamu, 
kteří nebojácně drží stráž na samém okraji své nové země a brání hra-
nice proti nájezdníkům z Německa.

Lešany u Benešova. Na přelomu srpna a září se již podruhé koná svě-
toznámý a všemi milovaný Klasick Race. Uvidíte, co jste ještě neviděli. 
Tato akce změní celý váš život. Motorky, kluci, holky, prach, nebo bahno, 
koncerty, stromy, louky, rybníky, slunce, mraky, zase koncerty, bar.

Tě pic a vidíme se na výletě!

text a foto – Klasick Wheels

Tak tento cíl je naším nejčastějším. Jen tak si večer po práci o samotě, 
nebo s partou kámošů vyrazit na mopedu jen se spacákem, buřtem a 
pivkem někam hned kousek za město, najít poklidný plácek, rozdělat tá-
boráček, koukat na hvězdy, usnout při tom a ráno šup do práce. Taková 
drobná změna v našem stereotypu dokáže zázraky.

Další místo, kam se rádi pravidelně vracíme. Parta našich známých již 
mnoho let dává svépomocí tuto zříceninu dohromady až do nynější po-
doby, kdy je v přízemí hlavní věže parádní bar (stánek pivo-párek) a 
na ochozu věže ubytování (viz. fotka). Ranní výhled na Lipno a okolí je 
slovy nepopsatelný. Skvělé možnosti pro motorkáře, plavce, nudisty i 
houbaře zaručeny!

1/ Bison Ranch Rožnov

2/ Krušné hory
5/ Nejlepší nakonec – KLASICK RACE

3/ Louka (kterákoliv vhodná)

4/ Vítkův kámen neboli Vítkův Hrádek

Klasick Wheels 
na cestách

5 tipů na letní výlety po Čechách přímo od milovníků 
motorek, přírody a zážitků.
VÝLETY A MOTORKY JSOU ZÁKLADEM ŽIVOTA NAŠÍ STODOLY. A VÝLETY JAKO TAKOVÉ JSOU JAKÝMSI MĚŘÍTKEM 
KVALITY NAŠEHO ÚSPĚCHU (VÍCE VÝLETŮ = MÁME SE DOBŘE). NEUSTÁLE OBJEVUJEME NOVÁ ZÁKOUTÍ NAŠICH 
PŘENÁDHERNÝCH ČECH A PŘILEHLÝCH POLNOSTÍ. TADY JE PÁR NAŠICH NEJOBLÍBENĚJŠÍCH CÍLŮ:
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Kdybys měla popsat své lekce třemi slovy, jaká by to byla?
Energie, emoce, sex-appeal.

A teď prosím trochu delší představení lekce – jaký je její obsah, na co se 
zaměřuje, pro koho je vhodná?
Hottie Heels jsou určené pro všechny slečny a ženy, které baví ženskost, 
prudké pohyby, podpatky, emoce, gesta a výraz. Pokud ráda sleduješ 
taneční videa z Millenia Dance Complex a obdivuješ Haley Messick, 
Jojo Gomez, Michelle Jersey Maniscalco, Brinn Nicole nebo Jade Chy-
noweth, pravděpodobně tě bude moje lekce bavit. Součástí lekce je 
warm up bez podpatků, a pak kratší choreografie, kterou tě naučím bě-
hem 30-40 min. Sebou: (není podmínkou) jakékoliv vyšší boty, hodně 
tekutin. 

Můžeš trochu představit sebe sama? Jak dlouho tancuješ a co ráda děláš 
ve volném čase?
S tancováním jsem začala brzy, asi v 6 letech. Ke stylu, kterému se 
věnuji teď však vedla dlouhá cesta. Začala jsem učit asi v 17 letech a 
s přestávkama učím dodnes. Nejvíc mě inspirovalo Millenium Dance 
Complex – taneční studio v L.A. Baví mě tamní atmosféra, tanečníci i 
jejich neskutečná energie. Pocházím ze Zlína a asi před rokem jsem 
tady založila taneční produkci Local Girl Gang. Jako lektorka mám tedy 
základnu ve Zlíně, ale učím v rámci workshopů i v Brně, Ostravě nebo 
Uherském Hradišti. Volný čas trávím nejraději s přítelem, rodinou nebo 
přáteli, nejlépe někde venku v přírodě. 

A jaké máš na léto plány?
Jako ambasadorka pro GoGEN se momentálně připravuji na pracovní 
cestu do L.A., kde budeme fotit podzimní katalog. Na to se moc těším, 
protože zároveň opět zavítám do Playground LA., kde načerpám novou 
energii a inspiraci. 

Kdybys měla popsat své lekce třemi slovy, jaká by to byla?
Musicality, cleanliness of movement, expression (muzikálnost, čistota 
pohybu, výraz).

A teď prosím trochu delší představení lekce – jaký je její obsah, na co se 
zaměřuje, pro koho je vhodná?
Taneční lekce Hip Hop choreo je zaměřena na choreografie tvořené na 
různé songy. Většinou to jsou songy, které jsou hitem v TV nebo rádiu. 
Na tvorbě mě ale baví nejvíc, že si mohu vybrat jakýkoliv hudební styl a 
tvořit co chci. Může to být nejen hip hopová hudba, ale i pop, dancehall, 
house a tak. Někdy je choreo více „girly“ a „slow“, někdy naopak velmi 
rychlá. Úroveň se snažím přizpůsobit tanečníkům, kteří na lekci přijdou. Ať 
už jsou na své první lekci, nebo tančí několik let. Snažím se během hodiny 
hodně vysvětlovat všechny pohyby a jak přesně jdou do hudby. Hudba 
mě inspiruje, buď tvořím na rytmus nebo na slova. Hlavním záměrem 
mojí lekce je, aby si z ní každý něco odnesl, aby si ji všichni maximálně 
užili a odcházeli naplněni radostí.

Můžeš trochu představit sebe sama? Jak dlouho tancuješ a co ráda děláš 
ve volném čase?
Jsem tanečnice, lektorka, choreografka, ale také maminka. Všechny tři 
pojmy pro mě spolu úzce souvisejí a jsou neodmyslitelnou součástí mě 
samotné. Tancuji již od svých 10 let. Věnovala jsem se mnoha tanečním 
stylům – od baletu, přes contemporary, latinu až k hip hopu. Tanečnímu 
stylu, který mě baví nejvíc, a který dělám naplno, se intenzivně věnuji asi 
5 let. Snažím se využít všech možností, které mě posouvají dále. Neustále 
se vzdělávám, abych měla co předat ostatním a abych byla takzvaně IN.

A jaké máš na léto plány?
Léto mám už celkem plné. Pracuji na některých tanečních projektech, 
které mají být k vidění příští rok. Učím na letních tanečních kempech. A v 
nějakém tom volnu si chci užít i nicnedělání a užívám si sluníčka a vody.

Zuzka Volejníková: Hottie Heels Terry Kvasnovská: Hip Hop Chore

LETNÍ SECTOR

POZOR, máme Letní rozvrh Aktuální rozvrh najdete na 
www.tanecnisector.cz.  

SPECIÁLNÍ ROZVRH SE SPECIÁLNÍMI LEKTORY
NEPŘESTÁVÁME TANCOVAT ANI V LÉTĚ. MÁME NA TO NOVÝ ROZVRH S NOVÝMI LEKCEMI, KTERÉ 
JSOU STEJNĚ HOT, JAKO TO POČASÍ VENKU. LEKCE HOTTIE HEELS SE ZUZKOU VOLEJNÍKOVOU  
A HIP HOP CHORE S TERRY KVASNOVSKOU. CHCETE SE O NICH DOZVĚDĚT NĚCO VÍC?
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Jak si užít léto? 
ČERVENEC A SRPEN PATŘÍ FESTIVALŮM. PO ČERVNOVÉ „VOTVÍRAČCE“ NENÍ PO ČESKÉ REPUBLICE SNAD JEDINÝ 
VÍKEND, KDY BY SE NIC NEDĚLO. PRO NĚKOHO JSOU FESŤÁKY POŘÁD PUNKOVOU ZÁLEŽITOSTÍ A MOC NEŘEŠÍ, CO 
SI VEZMOU NA SEBE, PROTOŽE VÍ, JAK TO VĚTŠINOU STEJNĚ VYPADÁ. BOHATĚ SI VYSTAČÍ S REZERVNÍMI VĚCMI NA 
PŘEVLEČENÍ, SPACÁKEM A VANSKAMA NA NOHÁCH, KTERÉ UŽ STEJNĚ MAJÍ ODŽITO. POŘÁD ALE EXISTUJÍ TACÍ, KTE-
ŘÍ SE ODMÍTAJÍ VZDÁT SVOJÍ IMAGE I NA MILOVICKÉM LETIŠTI POKRYTÉM KELÍMKY OD PIVA A ČÍNSKÝMI NUDLEMI. 
KAŽDÝ FESTIVAL SAMOZŘEJMĚ NESE JINOU MÓDU. NA LET IT ROLLU SE LIDÉ SCHOVÁVAJÍ POD MASKAMI, COLOURS 
OF OSTRAVĚ PATŘÍ CROP TOPY A ČELENKY, A CO BY TO BYLO ZA HIP HOP KEMP BEZ POLÁKŮ A ČEPIC. CO JE FES-
TIVALOVÝ MUST-HAVE INFLUENCERŮ, A KOHO BY CHTĚLI VIDĚT NA STAGI?

Starter pack Footshopu

PUMA SUEDE PLATFORM CELEBRATE WN‘S
Vzít si bílý tenisky na fesťák je sebevražda, za to 
černá skryje spoustu nekalostí z večera. A s glittery 
v podrážce budete pevně nohama v párty.

STÜSSY NYLON LOW PRO CAP
Každý z vás si určitě pamatuje alespoň jeden festi-
val, kdy jste odjížděli spálený, protože sluníčko 24/7. 
S tímhle strapbackem se vyhnete úpalu, v noci se 
v davu neztratíte a ráno se sladíte s východem slunce.

VANS MID SKOOL 37 DX (ANAHEIM FACTORY)
Ani vysoký, ani nízký. A kdyby náhodou přišel déšť, necháte 
v zemi obtisk klasický vaflový podrážky.

ADIDAS ATRIC THERMOS BOTTLE
V téhle termosce studený zůstává studený a teplý zase teplý. 
Je jedno, co do ní ukryjete. Jestli ranní kávu nebo vyprošťovací 
drink. Účel to splní.

NIXON SCRIPPS II BACKPACK
Do tohoto batohu nejen, že sbalíte všechno od 
ponožek po jednorázový kartáček s pastou, ale 
hlavně má vysokou tepelnou odolnost, takže 
nějaký namražený veselý drink nějakou dobu 
namražený zůstane.

CHAMPION FULL ZIP TOP
Říká se, že základem je vrstvení. Kdyby náhodou měla být zima, tak tou nej-
svrchnější vrstvou by měla být tahle vintage look-a-like bunda od Champion.

POLAR SKATE CO. SIGNATURE 
HIP BAG BLACK
Vzít si ledvinku do festivalového areálu je nej-
lepší možností. V crowdu pod stagí nepřekáží, 
máte ji furt na očích a šance, že ji ztratíte je 
mizivá.
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„Must have“ na fesťáky? 

Moje festivalové must have jsou rozhodně 
sluneční brýle a pohodlné tenisky. Nej-
radši bych zašla na Lanu Del Rey nebo Kid 
Cudiho! :) Určitě bych vyrazila v nějaký 
Nike teniskách, i když minulý rok jsem měla 
kovbojské boty.

Nutnost na festivaly je pivo. Nedokážu si představit 
fesťák bez kelímku s pivem. Před několika lety jsem 
jel do Anglie na Wireless festival, abych viděl Drakea, 
Travise Scotta a A$AP Rockyho, a do teď to byl jeden 
z mých top zážitků, takže bych si to klidně zopakoval. 
Na festival jsou nejlepší Converse Chuck Taylor Allstar 
- boty, které můžu zajebat festivalovým bahnem a 
prachem a stejně budou vypadat dobře. Možná zaje-
baný vypadají ještě líp než čistý vlastně.

TTapple

Renne Dang

Sharlota
Must have na festivaly je samozřejmě 
dobrá nálada! No, a za mě samozřejmě 
tuna třpytek a cingrlátek. Koho bych 
nejradši viděla na stagi? Nicky Minaj, 
Miley Cyrus a Lady Gagu. Na nohu 
obuju jakékoliv Fenty platformy.

Alex Sedláčková
Na festivalu se neobejdu bez ledvinky! 
A nesmrtelných Vansek samozřejmě. 
Letos se těším především na The Kooks.



HLEDÁTE IDEÁLNÍ 
PROSTOR PRO EVENT? 
VĚDĚLI JSTE, ŽE POD DUDES & BARBIES NAJDETE HNED NĚKOLIK RŮZNORODÝCH PROSTORŮ, VE KTERÝCH MŮŽETE USPOŘÁDAT SVOJÍ VLASTNÍ 
AKCI? TANEČNÍ SÁL, KINO, EVENTOVO-DIVADELNÍ HALA, MULTIMEDIÁLNÍ STUDIO, PŮDNÍ PROSTOR KAVÁRNY CO HLEDÁ JMÉNO NEBO VELKÁ 
EVENTOVÁ HALA RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA. TO VŠECHNO JSOU MOŽNOSTI, KAM MŮŽETE SVOJÍ AKCI USADIT. NEVÍTE, PRO CO SE ROZ-
HODNOUT? NÁŠ PAVOUK VÁM S TÍM JEDNODUŠE POMŮŽE.

CHCETE USPOŘÁDAT VLASTNÍ AKCI?

Budete mít vlastního DJe 
nebo kapelu?

Chcete přijít na některou 
z pořádaných akcí?

Není nic jednoduššího, než 
se podívat na náš Facebook 
(@kavarnacohledajmeno,  

@vnitroblock, nebo  
@radlickakulturnisportovna) 
a najet na záložku „události“.

A chcete odebírat náš newsletter 
aby vám žádná neušla? 

Přihlásit se k odběru novinek můžete na 
našem webu vnitroblock.cz.

Tak přijďte alespoň na kafe!

Kdy plánujete konec akce?

Vejdete se do počtu dva-
ceti účastníků?

Budou vaši hosté 
pouze sedět?

Bude potřeba dostat na 
event nějaké nadměrné věci?

Líbí se vám náš prostor  
pro eventy a přednášky v 
Kavárně co hledá jméno?

Potřebujete prostor co 
nejvíce přizpůsobit 
k obrazu svému?

Tak se stavte, rádi vám 
ji představíme!

A Už jste viděli naši  
eventovo-divadelní halu  
Uprostřed Vnitroblocku?

Je pro vaši akci 
příliš veliká?

AKVÁRKO

My se vám ale stejně budeme snažit 
vyjít vstříc ve všech 
našich prostorách.

Jde o natáčení?

Kontaktujete nás a určitě 
se domluvíme.

Jaká část Prahy 
je pro vás lepší?Jde o veřejnou akci?

Chystáte promítání?
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CHCETE VĚDĚT KOMPLETNÍ INFO O VŠECH PROSTORECH? NAJDETE HO BUĎ NA VNITROBLOCK.CZ, KAVARNACOHLEDAJMENO.CZ NEBO NA KULTURNISPORTOVNA.CZ. PŘÍPADNĚ 
SE ROVNOU OBRAŤTE NA NAŠI PRODUKČNÍ ARINU:


