
Rozhovor s jedním z předních postav současné české 
urban scény. Kde hledá motivaci zakladatel několika 
kultovních projektů (Life is Porno, Forbidden Taste 
spousty dalších) a co ho donutilo odejít ze skvělé 
práce? Dozvíte se na straně 6-7.

Je po prázdninách a všechno se tak nějak vrací zpátky 
do zajetých kolejí. Pro mnohé z nás je to období, kdy 
hledáme pořádnou dávku motivace a inspirace. 
A právě proto jsme pro vás dali dohromady číslo, 
které vás nakopne!

Tino Hrnčiar

Motivace

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

DUDES&BARBIES
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ZAUJAL VÁS NĚKTERÝ Z PROSTORŮ NATOLIK, ŽE BY SE VÁM LÍBILO POUŽÍT HO NA WORKSHOP, FIREMNÍ MEETING NEBO SVŮJ EVENT? ZAJDĚTE SI 
NA VNITROBLOCK.CZ/PRONÁJMY A VYBERTE SI TEN, KTERÝ BUDE PRO VAŠI AKCI NEJLEPŠÍ.

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 montérek  
a každou volnou chvilku jsme trávili s ní. Po nespočtu hodin 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. Posledním 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, prodejnou li-
mitovaných 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 skončily na skládce, a co 
hlavně – žijeme svůj život naplno a v tom nikdy nepolevíme! 

home of

        my z 
DUDES&BARBIES
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VÍTÁME VÁS PO LÉTĚ!

Sepsala: Terezice Váchalová
Dala do kupy: Káťa Prokopová
Za foťákem stál: Vojta Tesárek
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TINO HRNČIAR – O MOTIVACI ZE VŠECH STRAN
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CHCETE NÁS Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU KONTAKTOVAT? PIŠTE NA NOVINY@DUDESANDBARBIES.CZ. 
NEBO CHCETE BÝT STÁLE V OBRAZE A VĚDĚT O TĚCH NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH AKCÍCH, KTERÉ CHYSTÁME? 
PŘIHLASTE SE NA WEBOVKÁCH VNITROBLOCKUK ODBĚRU NEWSLETTERU. 

Září. Pro děti pravděpodobně nejdepresivnější měsíc v roce, pro rodiče oddych, 
že už nemusí svým ratolestem vymýšlet každý den program. Pro některé radost, 
že pomalu končí sezóna propocených triček a pro jiného období, kdy dozrává po-
slední letošní ovoce a další plody (ačkoliv letos je to všechno posunuté, tak uvi-
díme, jestli v září vůbec ještě něco sesbíráme). Dá se říct, že podobně jako leden 
je září měsícem nových začátků. Po dvou měsících prázdnin a dovolených se vše 
pomalu vrací do starých kolejí, školou povinní otevírají nové sešity a dospěláci řeší 
nové úkoly v práci. Proto jsme se rozhodli, že kašleme na leden, kdy se na vás 
motivace hrne ze všech stran, ale zkusíme vás trochu inspirovat právě teď. 

Splnit tento nelehký úkol nám pomohlo hned několik lidí z různých oborů, kteří 
ale mají minimálně jedno společné – dá se od nich ledasčemu přiučit. Tak toho 
využijte!

A máme tento měsíc taky důvod ke slavení. Je tomu přesně rok, kdy jste tyto noviny 
poprvé potkali na našich stolech. Proto bychom chtěli poděkovat vám, čtenářům, 
které tohle čtení ke kávě baví, a taky všem úžasným hostům, které jsme si do novin 
přizvali a oni přišli. A že už jich za ten rok bylo. 

Krásný měsíc plný nových zážitků přeje,
celá Dudes&Barbies parta.

P.S. Pokud vás zajímá, co všechno jsme za ten rok napsali, můžete se na všechna 
čísla podívat i v online verzi. Stačí zadat do vyhledávače vnitroblock.cz/vnitronoviny 
a vyskočí na vás archiv všech dosud vydaných kousků.

1rok
 DÍKY

O
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PŘIJĎTE SI ZPŘÍJEMNIT KONEC LÉTA NĚKTERÝM Z NAŠICH 
EVENTŮ. NABÍDKA JE ROZMANITÁ, ABY BYLO Z ČEHO VYBÍRAT.Co a kdy

DOPORUČUJEME

MISKA RAMEN VE VNITROBLOCKU
VNITROBLOCK

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
VNITROBLOCK

ANNA MUSILOVÁ / AUTORSKÉ ČTENÍ
VNITROBLOCK

WORKSHOP S KARTOONS
VNITROBLOCK

1/9 so

15/9 so

14/9 pá

25/9 út

Zbystřit by měli všichni milovníci japonské kuchyně, konkrétně 
nudlové polévky ramen. Pražská pop-up restaurace „Miska Ramen“ 
se totiž dostaví do Vnitroblocku, aby vám dali možnost ochutnat 
originální ramen vlastnoruční výroby. Tak si přijďte pochutnat!

Opět jsme součástí velké akce „Zažít město jinak“, sousedské slav-
nosti, která zcela výjimečně oživuje město a ukazuje ho ve světle, 
které jen tak každý den neuvidíte. Stavte se v rámci tohoto unikát-
ního dne i k nám a podívejte se, jak jsme si s myšlenkou poradili.

Přijďte si poslechnout autorské čtení mladé spisovatelky Anny 
Musilové a dalších dvou spisovatelů. K tomu si třeba dejte něco 
dobrého k pití a na zub a užijte si pohodový večer.

O

Ideální event pro všechny příznivce DIY, kvalitních českých značek 
a výrobků, které jsou šetrné k přírodě. V rámci tohoto podvečer-
ního workshopu si za odborné pomoci sami vyrobíte originální 
stínidlo na lampu, které nikde jinde nenajdete.

O
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DERNISÁŽ MAXIM / ALCHYMISTA
VNITROBLOCK

VERNISÁŽ JULIA CHOCHOLA / BLACK
VNITROBLOCK

18/9 út 20/9 čt

Kdo nestihl neskutečnou vernisáž při západu slunce na střeše Kot-
vy, má jedinečnou příležitost se alespoň osobně s  vystavenými 
velkoformátovými díly MAXIMA rozloučit. Party sice bude o něco 
menší, ale i tak to rozhodně bude stát za to!

UŽ PO OSMÉ SE V PROSTORU VNITROBLOCKU POTKÁTE S EVENTEM, KTERÝ ZAPLNÍ KOMPLET CELÝ 
PROSTOR. HLAVNÍCH TÉMAT BUDE TENTOKRÁT VÍCE – MOTIVACE, LOKÁLNÍ MÓDA A FRESH START 
DO NOVÉ SEZÓNY.
Největším lákadlem bude chystaný Local Brands Market, v rámci kterého se vám představí více než čtyřicet lokálních designérů, od kte-
rých si budete moct nakoupit jejich fair trade a sustainable kousky. Chybět nebudou ani workshopy a přednášky. No a samozřejmě se i 
dobře najíte a napijete (s tím můžete počítat vždycky)! Pro více info nezapomeňte sledovat náš Facebook, kde budeme postupně odha-
lovat všechno, co se na tento den chystá.

Jedna z předních českých umělkyň navazuje na svou loňskou pom-
pézní výstavu v Mánesu s názvem „Your Eyes Are Golden“ výstavou 
s názvem „BLACK“. Stavte se na vernisáž, o jejíž hudební doprovod 
se postará uznávaný hudebník Jiří Burian.

VŠECHNO PODROBNÉ INFO O ZMÍNĚNÝCH EVENTECH NAJDETE U NÁS NA FACEBOOKU. 
STAČÍ ZADAT FACEBOOK.COM/VNITROBLOCK, FACEBOOK.COM/KAVARNACOHLEDAJMENO 
NEBO JEN NASKENOVAT QR KÓD.

KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNOVNITROBLOCK

22-23/9 út

O

O
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Tino HrnČiar:

„cílů i snů mám 
opravdu hodně. Je 
důležité je mít, a 
ještě důležitější 
umět je konkrétně 
pojmenovat“

Aneb o motivaci s jednou z hlavních postav české urban scény.
TINO JE JEDNÍM Z TĚCH LIDÍ, KTEŘÍ VÁS DOKÁŽÍ INSPIROVAT A NAMOTIVOVAT BĚHEM JEDINÉ SCHŮZKY. 
JEHO NÁPADY NEPOSTRÁDAJÍ KREATIVITU A ON ZASE NEPOSTRÁDÁ KURÁŽ A PÍLI, ABY MYŠLENKY NE-
ZŮSTALY POUZE MYŠLENKAMI, ALE ZHMOTNILY SE DO PROJEKTU, KTERÝ NÁSLEDNĚ NADCHNE VELKOU 
SPOUSTU LIDÍ. CO DĚLAL, NEŽ ZAČAL S VLASTNÍMI PROJEKTY, JAKÁ DŮLEŽITÁ VLASTNOST MU CHYBÍ  
A CO BY VZKÁZAL SVÉMU MLADŠÍMU, JÁ SE DOZVÍTE V ROZHOVORU.

Jak už je tomu dlouho, co ses začal věnovat vlastním projektům?
V podstatě už od dětství jsem měl nějaký svůj projekt a snažil se tak nějak 
podnikat a tvořit. Ale první skutečný byznys jsem založil v sedmnácti. Byl 
to první skateboardový a snowboardový e-shop na Slovensku Warehouse.
sk. Pamatuji si, jak jsme museli čekat se spuštěním, až mi bude osmnáct 
a budu si moct oficiálně založit živnost.

Jakým všem projektům jsi vlastně doposud vdechl život?
Je toho docela hodně. V posledních letech jsou to ale vždy projekty, které 
alespoň nějak souvisí s našim labelem Life is Porno, nebo s našim gastro-
nomickým konceptem Forbidden Taste. Je to ale třeba i Forbidden Spot, 
který jsme momentálně přestěhovali a čerstvě otevřeli. Nebo festival spor-
tovních filmů 7DAYZ Film Contest, ale i množství různých eventů.

Kdy byl ten moment, kdy sis řekl, že je na čase vzít to do vlastních 
rukou a dal jsi výpověď v práci?
Měl jsem v podstatě dream job, dělal jsem na neskutečných projektech 
a globálních kampaních.

Nic vlastně logicky nenasvědčovalo tomu, že bych mohl dát výpověď. 
Vlastně jsem k tomu neměl důvod. Kromě toho, že mi bylo 26 a hrozně 
mě sralo, že svá nejaktivnější léta žiju ve městě pro důchodce a turisty.  
A celý můj svět – přítelkyně, kamarádi, hudba – je na Slovensku a v Praze. 
Tak jsem se rozhodl s moji (teď už) ženou Ivon přestěhovat ze Salzburku 
do Prahy a s Dianem naplno rozběhnout Life is Porno.

Asi hádám správně, že to mluvíš o práci pro Red Bull. Vím, že tahle 
společnost klade velký důraz na kreativitu, vlastní nápady a inici-
ativu. Myslíš, že ti tenhle job nějak pomohl do dalšího pracovního 
života?
Určitě ano. Red Bull byl můj lovebrand od mých skejtových časů, takže už 
téměř dvacet let. A měl jsem fakt štěstí, že jediná firma, pro kterou jsem 
kdy pracoval, byla právě Red Bull. Já nevím, prostě kdyby byl Red Bull sku-
tečný člověk, tak je to určitě můj blízký kámoš. Máme podobný mindset, 
hodně jsem se od něj naučil, hodně jsem mu také dal...

O

O

O

O

O O

O

O

O

O O

O



7

Tino HrnČiar:
Ještě jedno malé zamyšlení navazující na předchozí otázku. Myslíš, 
že je důležité, v jakém zaměstnání se člověk nachází? Jak moc my-
slíš, že ho náplň práce a firemní kultura ovlivňuje?
Výborná otázka. Odpověď je určitě ano. Když jsi zaměstnaný, tak v práci 
trávíš větší část dne a s kolegy jsi často denně déle než s vlastní rodinou. 
Jasně, že tě firemní kultura i náplň práce musí ovlivňovat. Znám hodně 
lidí, kteří mají vlastní byznys a ten postavili na stejných principech a pro-
cesech jako jejich původní zaměstnání. To je příklad i samotného Red 
Bullu. Jeho zakladatel Dietrich Matteschitz také zavedl množství procesů 
a věcí, které fungovali v Procter & Gamble, kde před založením pracoval. 
Člověk by si měl vzít ze svých předchozích zkušeností to, co fungovalo.  
A změnit to, co vždy nenáviděl a věděl, že nefunguje.

Je něco dalšího, co myslíš, že ti ještě pomohlo být tam, kde jsi teď?
Toho je fakt hodně, ale to nejzásadnější jsou určitě mí rodiče. Táta začal 
podnikat hned po revoluci, tak jsem z první ruky viděl, co znamená mít 
odpovědnost sám za sebe a jak těžké je mít zaměstnance. Přesto jsem 
vždy věděl, že chci někdy vybudovat něco vlastního, jít vlastní cestou. Díky 
rodičům jsem také už od malička cestoval. I když to často byly klasické do-
volenkové destinace, měl jsem možnost vidět různé kultury, mít míň před-
sudků. A myslím, že mě hodně ovlivnil i rok na střední škole v Americe. Být 
v šestnácti sám celý rok na opačný straně zeměkoule než je tvá rodina a 
přátelé, je docela formující zážitek.

Znáš se se spousty zajímavých a úspěšných lidí. Mohl bys jmenovat 
někoho, kdo tě nějakým způsobem hodně ovlivnil a říct jak?
Snažím se obklopovat lidmi, kteří mě nějak posouvají. Je těžké jmenovat 
někoho konkrétního. Ale právě proto jsem teď nedávno začal dělat roz-
hovory s lidmi, kteří mě samotného inspirují. Často s nimi mívám zajímavé 
konverzace a bylo mi líto si to nechávat pro sebe. Proto jsem začal s kon-
ceptem INSP.EAT. Vychází jako videa na YouTube i jako podcasty (hledej 
„Tino Forbidden INSP.EAT“). Bavíme se o inspiraci, produktivitě, kreativitě, 
knihách. Chtěl jsem to původně dělat vždy při zajímavém jídle, no často 
je kvůli hlučnému prostředí jednodušší udělat rozhovor před jídlem nebo 
po něm. Samého mě obsah těch rozhovorů hrozně baví, takže pozitivní 
feedback je jen bonus.

Čím sis myslel, že jednou budeš, když jsi byl malý?
Žurnalistou. Moc se to v dětství ani neměnilo a byl jsem vlastně přesvěd-
čen, že budu moderátorem nebo reportérem. Na střední jsem začal číst 
dost o marketingu a podnikání. Pak jsem věděl, že chci mít vlastní značku. 
Ale vůbec jsem ještě nevěděl, čeho značka by to měla být.

Je nějaká vlastnost, která víš, že ti chybí, ale rád bys ji měl?
Asi trpělivost. Hodně jsem na tom za posledních pár let zapracoval, ale 
rád vidím plody své práce okamžitě. A pokud ne okamžitě, tak alespoň 
ihned [smích].

Prošel sis někdy obdobím, kdy ti nebylo úplně nejlíp?
To je jasné. Že mě někdo vidí stále se smát, cestovat a jíst na Insta Stories, 
neznamená, že v životě nemám pot nebo slzy. Ale nejsem člověk, který 
by svými problémy potřeboval zatěžovat jiné. Těžká období má samozřej-
mě každý.

Pokud se člověk v takovém stavu ocitne, co je podle tebe důležité, 
aby dělal?
To je hrozně individuální, ale mně vždy pomáhá zamyslet se nad úhlem 
pohledu. Vůbec netuším, kde se to ve mně vzalo, jestli jsem se to naučil 
nebo to zdědil, ale problémy tak nějak vždy rovnou zpracovávám s mož-
nými řešeními. Neutápím se v  tom, nezasekávám se nad věcmi, které 
nemůžu nijak ovlivnit. A nikdy v životě jsem si nepoložil otázku typu „proč 
se to stalo zrovna mně.“ Moje častá odpověď je „prostě to tak mělo být 
a děje se to z nějakého důvodu“. Je jednoduché to říct a těžší si to uvě-
domit, když těžká situace nastane. Ale je to zas jen a jen o úhlu pohledu. 

Co je pro tebe největší motivace?
Svoboda. respektive nezávislost. A s touto klišé odpovědí souvisí i soukromý 
tryskáč [smích].

Jsi člověk s plány, nebo spíše bereš život tak, jak přichází?
Jsem člověk s plány, který bere život tak, jak přichází. To mě myslím do-
cela vystihuje.

Kdybys měl říct tři své nejzákladnější hodnoty, jaké by to byly?
Loajalita. A další dvě? Tyto otázky mi nikdy příliš nešly, asi bych se nedo-
stal ani přes první kolo pohovorů na žádný job [smích].

Co bys dnes poradil svému mladšímu já?
Tuto otázku také dávám svým hostům v INSP.EAT a tajně doufám, že mi ji 
nikdy nikdo nepoloží. Ale určitě bych mu zmínil třeba Bitcoin, Facebook 
nebo Amazon [smích]. Sám sobě bych si jen řekl, ať skutečně vše dělám
tak, jak chci já sám. Že to je ta správná cesta. A možná bych sám sobě 
prozradil, kdo bude má žena, abych ji mohl poznat ještě dříve.

Máš nějaký sen nebo cíl, kterého bys ještě opravdu moc chtěl do-
sáhnout?
Cílů i snů mám opravdu hodně. Je důležité je mít, a ještě důležitější umět 
je konkrétně pojmenovat. Je rozdíl, když řekneš „můj sen je hodně ces-
tovat“ versus „chci procestovat alespoň sto krajin světa“. Mimochodem, 
momentálně jsem na padesáti krajinách. Nebo „chci být bohatý“ versus 
„chci mít do čtyřicítky soukromý tryskáč“. Už dávno jsem to nedal na pa-
pír, musím to udělat.

Co myslíš, že lidem nejčastěji brání jít za svými sny?
Pohodlnost, lenost a kecy místo tvrdé práce.

„Člověk by si měl vzít ze svých předchozích 
zkušeností to, co fungovalo. A změnit to, co 
vždy nenáviděl a věděl, že nefunguje.“

„Problémy tak nějak vždy rovnou zpracová-
vám s možnými řešeními. Neutápím se v tom, ne-
zasekávám se nad věcmi, které nemůžu nijak 
ovlivnit.“

„Jsem člověk s plány, který bere život tak, jak 
přichází.“

TINO HRNČIAR  
Je spoluzakladatelem dnes již kultovního streetwear brandu 
„Life is Porno“ a kreativního prostoru „Forbidden Spot“, který 
původně sídlil v budově Orco, ale po jejím uzavření a plánova-
né rekonstrukci se musel přesídlit na Letnou. 

Mimo to má na svědomí „Forbidden Taste“, netradiční koncept 
gastronomických zážitků na místech, které by žádný host ne-
čekal a poměrně nově rozjel na svém YouTube kanále sérii 
rozhovorů s názvem „INSP.EAT“, kam si zve inspirativní lidi, aby 
se podělili o pár svých životních mouder.

Než se rozhodl věnovat se vlastním projektům, pracoval šest let 
pro značku Red Bull, z toho značnou část strávil přímo v cent-
rále v Salzburgu. V září navíc slaví svoje narozky, tak přejeme 
všechno nejlepší!
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BEREŠ SI NÁLEPKU? A NECHCEŠ I LIFE IS PORNO 
GOODIES? ZAPOJ SE DO SOUTĚŽE. 

PRAVIDLA JSOU JEDNODUCHÁ:  

1/ NALEP STICKERKU NA ZAJÍMAVÉ MÍSTO.

2/ VYFOŤ NEBO NATOČ DANÉ MÍSTO NA INSTAGRAM 
(a když se na fotce objeví i naše noviny, dostaneš pár plusových bodů navíc).

3/ OZNAČ @DUDESANDBARBIES @TINOFORBIDDEN @LIFEISPORNO

SOUTĚŽ KONČÍ 30.9 A V PRVNÍM ŘÍJNOVÉM TÝDNU VYBEREME  
S TINEM VÍTĚZE, KTERÝ DOSTANE BALÍČEK DÁRKŮ OD LIFE IS PORNO.
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Nic nezkazí jen ten, 
kdo nic nedělá.

POUČIT SE Z CIZÍCH CHYB SE DO ŽIVOTA NÁRAMNĚ HODÍ.  
A POKUD BUDETE PRAVIDELNĚ CHODIT NA EVENTY 
FUCKUP NIGHTS, BUDETE POUČENI AŽ AŽ.

SMÁT SE CIZÍMU NEŠTĚSTÍ NABÍRÁ JINÝ ROZMĚR. TEN ROZMĚR SE JME-
NUJE FUCKUP NIGHTS A NA ČESKÉ SCÉNĚ FUNGUJE UŽ ČTYŘI ROKY. 
PŘIŠEL S NÍM TOMÁŠ STUDENÍK A MY JSME ZA TO RÁDI, PROTOŽE TAKOVÝ 
DRUH STAND-UP COMEDY NÁS VŠECHNY MŮŽE OBOHATIT A POUČIT 
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE. PŘESVĚDČIT VÁS O TOM MŮŽE ROZHOVOR PRÁVĚ 
S TOMÁŠEM.

Kolik speakerů se už u vás od roku 2014, kdy jste s tímhle koncep-
tem zavítali do Čech, protočilo a vyprávělo o svých fuck upech?
Celkem 209 speakerů. To už je víc než posranců v parlamentu :-)

Dá se říct, že za každým úspěchem se skrývá nějaký neúspěch, 
nebo se našli i tací, které jste oslovili a oni museli odmítnout, pro-
tože je žádný fuck up nepotkal?
Ano, našli se i tací. Několikrát se mi stalo, že byl potenciální host frustro-
vaný nadmírou své vlastní úspěšnosti. Ale já ty šťastlivce nelámu. Vím, že 
mi brzy budou volat sami s nějakým überfuckupem.

Jsou většinou všichni vystupující ok s tím, že budou mluvit o tom, 
co se jim v životě nepovedlo? Přece jen se o osobních nedostatcích 
spíše mlčí.
Ze začátku se cukaj. Nejsme zvyklí na sebe kydat hnůj před stovkami 
divňaček a divňáků. Často vystupující vyprávějí jen o takových menších 
průšvizích, kterým se zasmějí a už zase svítí sluníčko. Ale měli jsme tam 
i životní tragédie bez světla na konci tunelu. Dokonce se nám to “sere” 
naživo. Syn se rozešel se svým otcem poté, co ho tatínek přímo na pódiu 
označil za největší fuckup svého života.

Myslíte, že když už se řečník odhodlá, je to pro něj nějakým způ-
sobem osvobozující pocit? Stejně jako když slyší od ostatních, že 
v tom není sám? Taková malá terapie?
Určitě. Pro část vystupujících je to terapie, část si jde honit triko, ale vět-
šina chce opravdu zbavit mladé Češky a Čechy předposranosti ze života. 
Učit se na chybami druhých je navíc geniální koncept. Exemplis discimus.

Tuhle otázku berte s nadsázkou. Myslíte, že je důležité, aby se kaž-
dému v životě něco nezdařilo, aby se pak uměl nad ostatními věcmi 
zamyslet, srovnat si priority, vážit si jich a porvat se s životem znova?
Ano, je naprosto nutné, aby se vám něco nepodařilo. Ideálně brzy, aby 
to netrvalo dlouho a bez fyzických následků. Schopnost vyrovnat se  
s nezdarem, s tím, když si rozbijete hlavu o svět, který se nechová tak, jak 
byste si přáli, nám není vrozená a musí se tedy trénovat. Při pracovních 
pohovorech je čím dál častější otázka, co se vám nepovedlo a co vám to 
dalo do života.

Můžete zavzpomínat na nějaký konkrétní fuck up od konkrétního 
speakera, který vám utkvěl v paměti?
Třeba příběh Petra Stančíka, jednoho z nejtalentovanějších českých spi-
sovatelů, držitele Magnesie Litery za román Mlýn na mumie. Petr chtěl 
vybudovat start up, kde by choval nosorožce. Proč?

Protože prášek z jejich rohu má afrodisiakální účinky a je po něm velká 
poptávka v Asii. Ale pozor, on by jim neubližoval, jen by těm nosorož-
cům ten jejich roh jemně upilovával. Ne, to není vtip. Petr už měl do-
konce hotový manuál korporátní identity. Nakonec realizace (naštěstí) 
narazila na legislativní omezení, která zabraňují podnikavým spisovate-
lům pilovat nosorožce.

Naučil jste se od speakerů i něco vy sám?
Určitě. Poznal jsem stovky oborů, kde se nikdy neuplatním. A taky se ze 
mě stal zřejmě největší expert na slepé podnikatelské uličky. Tento odkaz 
Járy Cimrmana rád budu zvelebovat i v digitální době.

Co myslíte, že lidi očekávají od toho, že přijdou na váš event?
Mám teorii, že návštěvníci často měli původně jiný, lákavější program. 
Rande s partnerem, sprejování nějaké nové soupravy metra nebo síťo-
vou střílečku s kámošema. Leč se nezdařilo. A jak jinak oslavit fuckup 
než na fuckup night? Ale dost plytkých vtípků, lidé se sem chodí poučit  
i pobavit, edutainment se tomu myslím říká. Můj oblíbený farář a speaker 
z FuckUp Nights Zbigniew Czendlik to charakterizoval jako zábavný večer 
s intelektuální přesahem.

A co si myslíte, že si odnášejí, když event skončí?
Telefonní čísla těch, mezi kterými seděli? Bolest hlavy z naší home-
-brewed fuckup IPA? Totální demotivaci pro svůj projekt? Nikoho jsem se 
nikdy vlastně neptal. Nejsme dobří marketéři, no...

Jak vás napadlo rozjet tento koncept v Čechách? Nebál jste se, že 
se nápad stane taky fuck upem?
Vygooglil jsem nějaké mexikánce, jak se baví o průšvizích na parkovišti 
a pijou při tom pivo. Jak by tohle rezonovalo s naším čecháčkovstvím, 
kde nás nepotěší nic víc, než když sousedovi chcípne koza? Nebo se 
ten stereotyp změnil? Hned jsem věděl, že to potřebujeme dostat mezi 
pražské hipstery, protože unstyling bude the new styling, fuckup bude the 
new success, fail bude the new win. A ukazuje se, že nezdar přestává být 
společenské tabu, a že máme radost, když se kozám Ondřeje Kobzy na 
Pirkštějně daří.

Kde se můžou lidi na některý z nadcházejících eventů přihlásit?
Centrálním mozkem lidsta je  www.fuckupnights.cz  nebo také Face-
booková stránka FuckUp Nights Prague.

Tahle otázka se vyloženě nabízí – zažil jste vy sám nějaký fuck up?
Furt, každý den. Prošustroval jsem miliony v start-upech od mobilní se-
znamovací aplikace až po značku nových jogurtů. Ale beru to jako jing-
-jang, bez tmy není světlo, bez pokusů není mopsů (omylů se nerýmo-
valo a nedávalo smysl). Čtenáři prominou, stejně to nečtou.

A VÍTE, CO JE NEJLEPŠÍ? FUCKUP NIGHTS POTKÁTE 
V RÁMCI EVENTU „PLNÝ BLOCK VOL. VIII“ VE VNIT-
ROBLOCKU. KONKRÉTNĚ V NEDĚLI 23.9. NA JEJICH 
PŘEDNÁŠCE „FUCKUPY VPŘED ANEB DEMOTIVAČNÍ 
PŘEDNÁŠKA“ (VÍCE INFO NA FB UDÁLOSTI).

DOPORUČUJEME
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Nedaří se vám najít 
správnou cestu k cíli?
ODPOVĚDI NA VŠECHNY SVÉ OTÁZKY MÁME V SOBĚ, JEN PROSTĚ OBČAS NENÍ 
JEDNODUCHÉ JE VYŠTRACHAT. ONDRA A DAN Z KOUČINKOVÉHO CENTRA  
AUMAKUA ALE VÍ, JAK NA TO.
ONDRA HALAMA A DAN TRPÁK JSOU DLOUHOLETÍ PŘÁTELÉ. SPOJO-
VAL JE PODOBNÝ HUMOR, NADŠENÍ DO SPORTU, CESTOVÁNÍ, ZÁJEM O 
OSOBNÍ ROZVOJ A DOKONCE I MYŠLENKY A VIZE, KTERÉ SI ZAČALY BÝT 
ČÍM DÁL VÍCE PODOBNÉ. DOKONCE TAK MOC PODOBNÉ, AŽ SE JED-
NOHO DNE ROZHODLI VĚNOVAT TOMU, CO JE BAVÍ NEJVÍCE – PRÁCE 
S LIDMI A POMOC K NAPLNĚNÍ JEJICH CÍLŮ. A TAK VZNIKLO KOUČIN-
KOVÉ CENTRUM AUMAKUA.  AČKOLIV NAJDETE PODOBNÝCH KOUČŮ  
A CENTER SPOUSTA, TOTO SE NĚČÍM PŘECE JEN LIŠÍ - PRACUJE S UNIKÁT-
NÍM KONCEPTEM ZAPOJENÍ MYSLI (SAMOTNÝ KOUČINK), TĚLA (SPORT)  
A DUŠE (MEDITACE). VÍC V ROZHOVORU S ONDROU.

Jak ses dostal k povolání kouče?
Už zhruba dvacet let pracuji s lidmi. Prošel jsem několika společnostmi 
od elektrotechnického a dřevozpracujícího odvětví, přes reklamu, až po 
Zoot, tedy oděvní společnost, přičemž jsem vždy vedl obchodní týmy. 
Kromě toho, že jsme společně plnili určité cíle, bavilo mě se s týmem 
setkávat a snažit se ho rozvíjet. Nakonec jsem zjistil, že práce s lidmi bez 
jakéhokoliv produktu je to, co bych chtěl dělat. Odešel jsem tedy z busi-
nessu a začal jsem pracovat s lidmi ve smyslu osobního rozvoje a zlep-
šení jejich života.

Dá se říct, že je koučink něčím novým?
Kořeny koučinku jsou velmi prastaré, jako většina toho, co dnes objevu-
jeme, a přitom už bylo před mnoha tisíci lety vymyšleno. Pro mě koučink 
znamená opravdové a upřímné naslouchání druhému. A když naslou-
chám, ptám se, co to znamená. Což v běžném rozhovoru většinou nedě-
láme. Dobře je to vidět na tradiční otázce „jak se máš?“. Dotázaný odpoví 
„dobře“ a já vím kulový. Koučink spočívá v tom, že se doptáváme, aby-
chom věděli, co ta daná informace znamená. Zároveň se ale ptáme tak, 
aby si to ten člověk uvědomil a pochopil tím důležité věci, které v něm 
probíhají. Tím, jak mi postupně odpovídá, začne si často uvědomovat, že 
se vlastně zase tak dobře nemá a nakonec dojde do bodu, kdy zjistí, jak 
by se mohl mít ještě lépe. Protože to, že máme peníze, dobré auto a bazén 
nemusí znamenat, že se máme dobře.

Co společného mají lidé, kteří se rozhodnou pro koučink?
Hodně společné je, že říkají, že to nejde, že na to nebudou mít čas, že to 
nezvládnou. Během velmi krátké doby ale zjistí, že to jde, že ten čas mají, 
a že to zvládnou.

Jak často sezení probíhá, aby to mělo smysl?
Nejčastější a nejideálnější perioda je jednou za čtrnáct dní. Je to tak ako-
rát, aby se rozležely všechny informace, se kterými hlava pracuje a taky 
dostatek času na realizaci nějakých kroků.

Chodíš si i ty někam pro inspiraci, motivaci a novou energii?
Když to otočím, i já jsem dlouholetý klient. Přes deset let jsem byl růz-
nými způsoby a různými kouči koučovaný a dopřávám si to i dnes. I jako 
kouč vím, že si v některých situacích sám nepomůžu. Nicméně mé do-
bíjející články jsou sport, film, meditace, cestování, příroda. Ale poslední 
dobou si pro energii nejvíce chodím do práce. To, co dělám, mě nabíjí, je 
to součást mého života a je skvělé, že je to moje součást.

Dokáže pro sebe každý člověk něco udělat sám?
Předně si každý musí uvědomit, jakou má svou vnitřní disciplínu a jestli na 
sebe dokáže být dostatečně důsledný. Mně ale pomáhá například psaní. 
Když jsem něco opravdu chtěl, vzal jsem si papír, vytvoril si příjemné pro-
středí, naladil se správnou energií a začal jsem psát – co by mě opravdu 
naplnilo, co chci změnit nebo co mě tíží. Když píšu, jsem s vizí, cílem, 
nebo problémem propojený. Píšu si k němu i řešení, postupy, termíny.  
A pak si to někde vyvěsím, abych to každý den viděl. Tím si to zvědomím 
a dokážu to lépe zapojit do běžného života.

„Správný kouč nikdy neradí, nemanipuluje a ne-
vnáší do práce s klientem nic svého. Ptá se a na-
slouchá. Otázkami a hledáním odpovědí si  sobě 
člověk odpovídá sám.“

„I když věnujeme svým cílům každý den jenom pět 
minut, tak je ale pořád posouváme kupředu.“

ČÁST NAŠÍ D&B PARTY TOTIŽ STRÁVILA S ONDROU A DANEM 
TŘI DNY V PŘÍRODĚ. ZAŽILI JEJICH TECHNIKY, OCHUTNALI 
AUMAKUA RECEPTY A NAMOTIVOVALI SE DÍKY NIM DO DALŠÍ 
SPOLEČNÉ PRÁCE...

VÍTE PROČ?
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Stanislav Gálik:

ANEB PŘÍBĚH S HAPPYENDEM O TOM, JAK SE 
KAŽDÝ VYPOŘÁDÁVÁ S OBDOBÍM NEZDARU 
PO SVÉM.
JEDNOU JSTE NAHOŘE, JEDNOU DOLE. JDE JEN O TO, JAK SE S  TÍM 
POPERETE. STANISLAV GÁLIK, ZAKLADATEL ÚSPĚŠNÉHO ZAKÁZKOVÉHO 
KREJČOVSTVÍ JMÉNEM GALARD, ŠEL RAKETOVĚ NAHORU A PO NĚJAKÉ 
DOBĚ ZASE RAKETOVĚ DOLU. ROZHODL SE ALE NEVZDÁVAT TO A HODNĚ 
NETRADIČNÍM ZPŮSOBEM SE S NEPŘÍZNÍ OSUDU VYPOŘÁDAL. PROSTĚ 
SI SBALIL KUFR A VYRAZIL STOPOVAT PO SVĚTĚ. ZAJÍMÁ VÁS VÍC? PŘE-
ČTĚTE SI ROZHOVOR.

Jak důležité je podle vás nastavení mysli k tomu, aby se člověk stal 
tím, kým chce? (Úspěšným, spokojeným, …)
Absolutně nejdůležitější. Naše myšlenky definují realitu. Každý má takový 
život, jaký si tvoří a ta tvorba probíhá právě skrze naše myšlenky, náš 
mindset.

Jde se podle vás tohle nastavení mysli nějak naučit?
Za svůj mindset jsme zodpovědní pouze mi sami. Sám vím, že jsem měl 
jiný mindset před 10 lety, jiný před 5 lety a jiný teď. Takže ano, může se 
měnit.

Je něco, o čem si myslíte, že vám osobně pomohlo k tomu být tam, 
kde dnes jste?
Všechno, co se kdy stalo mě dovedlo tam, kde jsem. Ale já taky nejsem 
na žádném výjimečném místě. Já jsem jenom přesně tam, kde jsem vždy 
chtěl být. A tam mě vedly desítky pádů i několik malých vítězství.

Berete si nějaké poučení z neúspěchů? A potkaly nějaké neúspě-
chy vás?
Těch neúspěchů bylo hodně. Pracovních i osobních. Například vysněná 
síť freshbarů skončila v milionových ztrátách.

Co pro vás znamená seberealizace? A jak důležitou roli hraje podle 
vás v životě?
Slovo seberealizace je jedna z mých tří základních hodnot. Doslova. Jsou 
to: Láska, radost a seberealizace. A co to pro mě znamená? Sebereali-
zace pro mě znamená neustále něco tvořit. Vědět, že nejsem zbytečnou 
existencí. Vědět, že po mě něco zůstává – ať už je to projekt, kvalitní vztah 
nebo úsměv na někoho tváři.

MÁTE PO PŘEČTENÍ ROZHOVORU TAKY CHUŤ ZMĚNIT PÁR VĚCÍ VE SVÉM 
ŽIVOTĚ A POŘÁDNĚ HO NAKOPNOUT? ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA PĚT 
ZÁSADNÍCH OTÁZEK, KTERÉ VÁM DOST MOŽNÁ V POSUNU POMOHOU.

Je strach častou součástí mého života?
Jsou strachy z nesouhlasu, ostudy, selhání, osamělosti či budoucích příjmů 
vaši staří známí? A jak by asi vypadal váš život, kdybyste se od přemýšlení 
nad samými nejistotami oprostili?

Dokážu danou situaci změnit?
Když narazíte na problém, zeptejte se: „dokážu ho vyřešit?“ a bez ohledu 
na odpověď se zamyslete, jestli něčemu pomůže, když se budete nad da-
nou situací trápit.

Jaké mám chyby?
Co by se stalo, kdybyste si připustili všechny své chyby? Děly by se některé 
věci ve vašem životě jinak? Pomohlo by to zachránit nebo opravit nějaké 
vztahy, které teď pokulhávají?

Co mám rád/a a co nemám?
Je úplně v pořádku, když se sami sebe zeptáte, co opravdu rádi děláte.  
A pokud se nutíte do věcí, které vám přivozují úzkost, udělejte s tím něco.

Proč ne? A co by se stalo, když…?
Ať už si tyhle otázky přiřadíte k jakékoliv situaci ve vašem životě, zkuste se 
sami sebe opravdu zeptat: co by se stalo, kdybych to udělal/a? A co by se 
stalo, kdyby ne?

Napsal jste veleúspěšnou knížku „Jak jsem stopoval letadlo“  
o tom, jak jste se po sérii osobních nesnází rozhodl postavit zpátky 
na nohy a k tomu využil dost nevšední plán stopování bohatých lidí, 
od kterých jste se mnohé naučil. Pro ty, kteří knížku (ještě) nečetli, 
prozradíte třeba jedno moudro od jednoho člověka, které vás ně-
jakým způsobem zasáhlo/změnilo?
Těch myšlenek, které jsem na cestě slyšel bylo tolik, že jsem je stěží 
vměstnal na 250 stránek. Rád se ale vracím ke slovům jedné ženy z In-
donésie, u které jsem pochopil, že všechno na světě je dokonale nedo-
konalé. Že není sladkého bez hořkého. Že není radosti bez smutku. A že 
je potřeba přijímat život takový, jaký je.

Co si sbalí do kufru člověk, který chce stopovat bohaté lidi?
Pár košil, pár obleků a pár bot. A asi taky hodně velkou chuť pouštět se 
do neznáma, protože hlavní charakteristikou tohoto způsobu cestování 
je, že nikdy nevíte, co bude zítra.

Komu byste svou knížku doporučil? Jakým typům čtenářů?
Asi úplně každému, kdo se chce dozvědět, jak naložit se svým životem, 
když věci nejsou tak, jak bychom chtěli.

Ačkoliv už jste toho dost dosáhl, kladete si další a další cíle? Nebo 
jste už spokojený s tím, kam jste zvládl dojít?
A tak ještě pořád nemám dědice, takže bych měl nějaké vyrobit. Takže 
moje životní hodnoty se obracejí spíše tímto směrem.

Jaké hodnoty (po tom všem, co jste už zvládl zažít) stavíte teď na 
první místa?
Ty dvě hlavní věci, které určují můj život je jednoduše láska a radost. Tím 
se snažím naplnit svůj život každý den. A vypadá to, že se mi to daří.

moje tři základní hodnoty 
jsou láska, radost 
a seberealizace
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Zachyťte motivaci
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ODMĚNA ČASTO NEČEKÁ AŽ VE FINÁLE
Klasick Wheels: 

Vzpomínáte si, jak jste se v dětství těšili na prázdniny, narozeniny, nebo až povyrostete a budete moct sedět v autě 
vepředu? Nyní jsem těmito událostmi spíš zaskočen. Sakra, to už jsou zase Vánoce!? V takový moment si zavzpo-
mínám, jak jsem se strašně na takové události těšil a uvažuji, jak se k tomu vrátit. 

Když jsme s Karkysem založili Klasick Wheels, přirozeně jsme se těšili, až obchod vyroste a „dospěje“ a všechno 
půjde mnohem snadněji. Začátky jsou samozřejmě vždy těžké, obzvlášť když se pouštíte do něčeho pro vás zcela 
nového a učíte se od nuly. Vyhlídky na odměnu v podobě úspěšného rozjetí a fungování společnosti jsou na startu 
prakticky v nedohlednu a ještě dál. Ovšem stala se velká věc. Díky založení Klasicku jsem po dlouhé době opět zažil 
ten kouzelný pocit „těšení se na něco strašně vzdáleného“, takové dospělácké Vánoce. 

A začíná se mi to pěkně spojovat. Během života se učím, že odměna často nečeká až ve finále. I když na to občas 
zapomínám, postupem času si v sobě uvědomuji jakési samovolné sbírání dospělácké trpělivosti, které v kombinaci 
s oním kouzelným dětským pocitem „těšení se na něco vzdáleného“ působí jako velmi silný lék jak pro tělo, tak pro duši. 

Že tyto postřehy nejsou jen nějakým náhodným shlukem mých aktuálních nálad se mi potvrzuje, když si na téma 
představ o budoucnosti Klasick Wheels povídáme s našimi zákazníky. Často se setkáváme se zajímavou věcí. Přesto, 
že náš obchod je nyní prakticky na začátku celého toho dobrodružství a nemůžeme našim zákazníkům nabídnout 
vše, co bychom si přáli, tak jim to nevadí. Líbí se jim pozorovat, jak se postupně snažíme celý obchod a vše s tím 
spojené vylepšovat a být toho procesu součástí. Kdybychom otevřeli obchod hned ze startu pomocí nějakých ob-
řích investic ve formě, jaké chceme jednou dosáhnout, okradli bychom mnoho takto smýšlejících zákazníků i sami 
sebe o ten kouzelný pocit být součástí jeho dospívání. Nemluvě o tom, že dospět příliš rychle nemůže být dobré 
pro nikoho.

Dobrá tedy, pojďme si to dětství, pubertu 
a dospívání pořádně užít a možná to přežijeme!
Jakub Frey / Klasick Wheels

Víte, kam se zajít podívat na Klasick Wheels store & coffee? Výsledek jejich práce najdete bedlivě ukrytý v jedné z garáží na adrese Bubenská 942/8.
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Y-3
Začátky návrháře Yohji Yamamota nebyly jednoduché. Když poprvé přijel do 
Paříže, byly jeho návrhy několikrát zamítnuty, a tak na chvíli skončil u pití a ha-
zardu. Po jeho návratu zpátky do Japonska, kde pomáhal své matce, která byla 
také návrhářka, našel svůj hlas. Vrátil se do Paříže spolu s novou monochro-
matickou oversized kolekcí a otevřel svůj první malý obchod.

Y-3 HARIGANE 9 090 Kč

Y-3 BASHYO II 8 590 Kč

12

Všechno jde ve 
správných sneakers
ODPOVĚDĚT SI NA OTÁZKU: „KDE SE VIDÍM ZA PĚT LET?“ MŮŽE BÝT TĚŽKÉ. I TAK MÁ KAŽDÝ Z NÁS 
NĚJAKÝ CÍL, KE KTERÉMU SE POMALÝMI KROKY CHCE DOSTAT. OBČAS NÁS NĚCO POPOSTRČÍ DOPŘEDU, 
OBČAS ZASE NĚCO ZPÁTKY. JAK SE ŘÍKÁ, ŽIVOT NENÍ PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SADEM. O TOM VÍ SVOJE 
TŘEBA I TVŮJ OBLÍBENÝ DESIGNER.

O

O
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VANS
Paul a Jim Van Dorenovi se v roce 1966 přestěhovali do 
Kalifornie, aby tam rozjeli byznys s teniskami. V 70. letech 
se zároveň na západním pobřeží Spojených států rozmohl 
skatebording, ke kterému brand velmi rychle přirostl. 
V roce 1984 došla společnost téměř k bankrotu, protože 
chtěla vyrábět tenisky pro všechny druhy sportu kvůli 
olympiádě v LA. Produkty byly sice skvělé, ale na druhou 
stranu příliš nákladné. Po neúspěchu s teniskami na run-
ning se Paul rozhodl, že se začne veškerá energie směřo-
vat do kvality, a po třech letech smazal 12 miliónový dluh 
a vrátil jí ke klasickým hodnotám. Nyní je Vans doménou 
několika subkultur.

VANS CLASSIC SLIP-ON (SATIN PATCHWORK) 
1 690 Kč

AIR JORDAN 10 RETRO 5 190 Kč AIR JORDAN 1 REBEL XX WMNS 3 890 Kč

VANS OG SK8-HI LX (WTAPS) 
2 490 Kč

JORDAN
K basketbalu přivedl Michaela Jordana jeho otec James, který byl sám velkým fanouškem bas-
ketbalu. Když se poprvé chtěl přihlásit do týmu, byl odmítnut, ale protože je Jordan od narození 
velmi soutěživý, po jednom roku tvrdého tréninku se do týmu dostal. Postupně se pak díky svým 
úspěchům prostřílel přes Univerzitu Severní Karoliny až k NBA. Po smrti jeho otce odešel z ligy  
a zažil neúspěch v baseballu. Poté se vrátil zpět do NBA za Chicago Bulls a přepsal snad všechny 
rekordy, které mu mohly být výzvou.

O

O
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VERNISÁŽ VÝSTAVY JULIE CHOCHOLY BLACK SE 
USKUTEČNÍ 20. 9. OD 20:00 VE VNITROBLOCKU. 
SLEDUJTE FACEBOOK PRO DALŠÍ INFO!

Malířka Julia 
Chochola: „PŘEDÁVAT SVĚTU NĚCO 

PRAVÝHO TĚ POSOUVÁ 
KAŽDEJ DEN.“

PRO JULII CHOCHOLU SE TĚŽKO HLEDÁ ŠKATULKA, I KDYBYCHOM CHTĚLI. SAMOROSTKA, TATÉRKA, MILOVNICE PŘÍRODY, ZLATA ČI TRADIČNÍCH 
ŘEMESEL. NEŽ SE STALA JEDNOU Z PŘEDNÍCH ČESKÝCH UMĚLKYŇ, VYZKOUŠELA SI ŘADU PROFESÍ, OD CHOVATELKY KONÍ PŘES BARMANSTVÍ. 
NA SVÉ CESTĚ VŠAK JULIE VŽDY NEOBLOMNĚ NÁSLEDUJE SVÉ SRDCE. 

Julie, tvoje tvorba je už na první pohled výjimečná tím, že pracuješ 
s přírodními prvky, nejčastěji s lebkami zvířat. Řekneš nám aspoň 
ve zkratce, jaká cesta vedla k tomuhle médiu?
Ke zvířatům mám hodně blízko už odmala. Jsem nadmíru spokojenej 
majitel starokladrubského vraníka (to je kůň.), dvou oslů a jedné bož-
sky vtipné dogy. Jako dítě jsem pobíhala po lesích v oblečení z kapradí  
a doma dělaným lukem přes rameno, takže jako jihlavanka, příroda byla 
jasná volba. S lebkami jsem dělávala kdysi pro koňský ranče, k výstavě  
v Mánesu jsem se k nim po x letech vrátila a pojala to trochu jinak. Chtěla 
jsem k tomu zlatu nějakej zemitej element, něco, co to usadí a zároveň 
něco, čím těm zvířatům vzdám fakt hold. Roky jsem hledala dodavatele, 
který mi zaručí transparentní původ např. z afrických vesnic, z Kanady od 
Inuitů... od lidí, který celý to zvíře snědí nebo s ním celý život ve vesnici 
pracujou. Prodají mi lebku, za peníze si koupí třeba boty, skvělý. Žádný 
pytláci, žádný černý trh. Ve zkratce: znamená to pro mě majestát a hold 
přírodě, životu, tzn. i smrti a zvířatům celkově.

Jaký máš vztah k divákovi své tvorby? Chceš mu předat nějaké po-
selství, nebo ho radši necháš, ať si hledá významy sám?
Vztah, to je složitý, spíš jaký vztah může mít divák k mojí tvorbě, já můžu 
mít vztah jen k lidem, který znám? Diváka vždycky chci nechat, aby měl 
čistej neovliněnej dojem, proto obrazy nepojmenovávám a ideálně  
k výstavám a do katalogů nedávám žádný průvodní texty. Ráda si o tom  
s kýmkoliv popovídám, ale myslím, že je to druhotný. První čistej dojem je 
důležitej a ideální by bylo, aby lidem bylo prostě fajn. Myslím, že dneska 
už z toho umění má být lidem prostě aspoň příjemně, vzhledem k dění 
ve světě myslím, že dadaismu a umění, co má šokovat, tomu už odzvonilo.  
Neznamená to, že jsou ty obrazy plochý a bez obsahu, ale koho má  
v obýváku každej večer s rodinou zajímat, jestli jsem zrovna byla měsíce 
rozervaná z intelektuálního tématu.

A co znamená tvorba pro tebe samotnou? Co se skrz ni učíš sama 
o sobe, jak tě posouvá?
Znamená pro mě život. Mám to tak od narození a nemyslím si, že se to 
změní. Malovat musím a krom sebepoznávání a udržování svojí psychiky 
v normálu se tím snažím předávat světu něco hezkýho.

Něco přirozenýho, základního a pravýho. To tě posouvá každý den i kdy-
bys nechtěl.

Za dveřmi je tvoje velká a na delší dobu poslední výstava v ČR. Pro-
zradíš nám k ní něco?
Jasně. Bude mi třicet, plním si další megalomanskej sen a dělám obří 
výstavu na třech místech v Praze. Vernisáž ten samej den, ten samej čas, 
tři koncepty, tři média, třicet. Ta největší party bude ve Vnitroblocku, kde 
bude hrát DJ set Jiří Burian, budou koktejly a skvělý kafe a úplně nový 
umění speciálně vytvořený pro ten krásnej industriál.

JULIA CHOCHOLA (*1988) pochází z rodiny, kde se umělecký 
talent dědí z generace na generaci. Její bratr, Matyáš Chochola, 
je sochař, malíř a držitel ceny Jindřicha Chalupeckého. Sestra  
je zpěvačkou Mydy Rabycad, jedné z nejzajímavějších sou-
časných českých kapel. Julia Chochola se věnuje výhradně 
abstraktní tvorbě a promyšleně používá a transformuje často 
„neumělecké“ materiály, jako je peří, těsnění, plech, dřevo, pa-
roží, zvířecí lebky nebo pravé zlato. Kromě malířství se věnuje 
také tetování a sochařství. Na své zatím největší výstavě „Your 
Eyes Are Golden“ v pražském Mánesu v roce 2017 přestavila 
cyklus pozlacených maleb a přírodních objektů vzdávajících 
hold tradičním hodnotám a řemeslům a zároveň provokujících 
k otázkám chápání a vnímání světa.

DOPORUČUJEME
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Nechte se namotivovat do tance
ZÁŘÍ ZNAMENÁ PRO TANEČNÍ SECTOR NOVOU SEZÓNU. A TO ZNAME-
NÁ NOVÝ ROZVRH, NOVÉ LEKCE, NOVÉ LEKTORY A HLAVNĚ NOVOU 
DÁVKU MOTIVACE!

WEEF ANGEÉ
Kdo sleduje instagramový svět, dost možná tuhle slečnu zná. Pod heslem 
„míň věcí, víc zážitků“ sdílí se světem skrze fotky, videa a blog svoje zážitky. 
Zároveň je velkou bojovnicí za lepší životní prostředí. Když zrovna neloví 
zážitky nebo není v pracovním procesu, můžete ji potkat u nás v tanečním 
SECTORU, kam se pravidelně chodí vyřádit.

Co tě přivedlo právě do SECTORU?
O SECTORU jsem se dozvěděla přes Vnitroblock, kde jsem pečená vaře-
ná. Hned jsem zjišťovala, jací lektoři tady učí, a jelikož jsem se v taneční 
komunitě pohybovala, ta jména jsem znala a věděla, že je to dobrá volba!

Dříve jsi hodně tančila, jaké styly tance ti nejvíce imponují a proč?
Tančila jsem od svých osmi let. Začalo to klasicky formacemi rock ‚n‘ rollu, 
pak disco a končilo street dancem. Nejvíc mě baví asi house, popping  
a hip hop. 

Momentálně se chceš vrátit k tanci, jaká je tvá největší motivace?
Tanec sám o sobě. Kvůli cestování jsem s ním musela skončit, na cestách je 
těžký udržet si tempo a rytmus tréninku. Dělala jsem a dělám i jiný sporty, 
ale na tanec prostě nic nemá, to je zábava a sport v jednom. Plus teda 
musím říct, že jsem nikdy neměla hezčí postavu, než když jsem tančila.

Na sociálních sítích (@_weef_) denně motivuješ spousty lidí. Bereš 
to jako nějaké své “poslání”?
Určitě jo, pro mě je to, co komunikuju i to, v co věřím. Denně ke mně 
doputuje nějaká milá děkovná zpráva, prozření nebo příběh, který začal 
inspirací právě u mé osoby. Je to nepopsatelný, když si to čtu. Baví mě ta 
síla internetu. Záleží už jenom na nás, jak ji využijeme.

Co pro tebe znamená motivace? Jak důležitá je k životu? Kde se 
motivuješ ty?
Motivace je skvělá, ať už tě popíchne někdo online nebo kamarád. Zá-
roveň je ale důležité vlastní přesvědčení toho, proč děláš, co děláš. Díky 
tomu pak není za potřebí dopovat se motivací zvenčí, ale žene tě moti-
vace vnitřní. Tak to aspoň vnímám.

Jaké tři nejzásadnější body ti pomáhají k osobnímu růstu?
Baví mě se zlepšovat a zkoušet. Stejně tak mě baví se ptát, pokládat si otáz-
ky a díky tomu se ubírat směrem, který uznám za vhodný. A poslední je, se 
nebát. Protože dokud to nezkusíme, tak nevíme. Důležitý je si uvědomit, že 
se ve směs nic horšího, že se to nepovede, nemůže stát. Život je hra!

Angeé je skvělou tanečnicí i taneční lektorkou. S tancem začala už jako 
teenager a hned po střední škole odletěla do New Yorku, kde studovala 
taneční školu Broadway Dance Center. Od roku 2009 je pak součástí JAD 
Dance Company. Za sebou má spoustu zkušeností, dvakrát byla součástí 
světového turné amerického zpěváka Kanye Westa a letos už po páté vy-
mýšlí choreografie pro TV show „Tvoje tvář má známý hlas“. Od září ji pak 
můžete potkávat na televizních obrazovkách v pořadu „1 proti všem“, který 
bude moderovat po boku Leoše Mareše a Libora Boučka. A když zrovna 
netančí, věnuje se režírování různých projektů, například Teniskology nebo 
konferencí.

Jaký je obsah tvé lekce, na co se zaměřuje, pro koho je vhodná?
Učím MTV Style, což by se nejjednodušeji dalo přirovnat k tancování, co 
vidíte ve videoklipech a televizních shows různých popových a hiphopo-
vých umělců. Na svých lekcích se snažím studenty rozvíjet komplexně, 
takže mi nezáleží jen na tom, aby jednotlivé pohyby udělali technicky 
správně, ale aby při tom mysleli i vlastní vyjádření, na výraz v obličeji, 
a hlavně aby si tancování užívali. Protože hlavní důvod, proč lidi tancují je, 
protože je to baví. Na mojí lekci může přijít úplně každý. Není omezená 
ani věkem, ani žádným levelem, pouze tím, že když vstoupíte do sálu, tak 
na vše venku zapomenete a makáte na 100 %!

Na Instagramu (@angeesvoboda) denně motivuješ spousty lidí. 
Bereš to jako nějaké své “poslání”?
Popravdě jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlela. Já sociální sítě beru 
jako skvělý nástroj k propojování lidí a jako možnost přiblížit svojí práci 
dalším lidem. Takže jestli tím někoho inspiruju k tomu, aby dělal to, co ho 
baví, mám obrovskou radost!

Co pro tebe znamená motivace? Jak důležitá je k životu? Kde se 
motivuješ ty?
Kdysi jsem si slíbila, že budu dělat jen to, co mě baví, naplňuje a dělá mě 
šťastnou. Tím se řídím celý život. Takže nevím, jestli jsem slovo motivace 
vůbec někdy použila. Ale mám okolo sebe spoustu lidí, kteří mě inspirují 
být stále lepší a lepší a za to jsem moc vděčná.

Jaké tři nejzásadnější body ti pomáhají k osobnímu růstu?
Mít se rád. Být k sobě a k ostatním vlídný, protože ne vždy je vše růžové 
a po našem, a ne vždy se vše daří. Nebát se vyjít ze své komfortní zóny 
a trochu riskovat, protože jen tehdy můžeme růst. Být trpělivý a nechat 
svojí práci mluvit za sebe… Ajajaj, jsou 4 :).

Pondělí

12 :00                    13 :00                    14 :00                    15 :00                    16 :00                    17 :00                    18 :00                    19 :00                    20 :00                    21 :00                    22 :00

18:00-19:30 

Contemporary Fusion 
Dee Červinková 

19:30-20:30

MTv Style 
Angeé

20:30-22:00

New Style Hustle 
Miss Bibi

Úterý 12:15-13:15

Hatha Jóga
Pavla Brožová

17:00-18:00

Jóga 
Markéta Faustová

15:30-17:00

Sector Juniors 
Káka Kvasnicová  

18:00-19:00 
House Dance 
Zizoe

19:00-20:00

All Stylez 
Wahe Akopjan 

20:00-21:00

Hip Hop Choreo 
Terry Kvasnovská 

Středa 18:00-19:00

Sexy High Heels
Filip Jankovič 

19:00-20:00

Ghetto Zouk Dance 
Vitor Mendes 

20:00-22:00

Soukromý pronájem

Čtvrtek 12:15-13:15

Hatha Jóga 
Pavla Brožová 

16:30-18:00

Sector Juniors
Káka Kvasnicová  

18:00-19:00

Mtv Dance 
Filip Jankovič

19:00-20:00

Afrohouse 
Radka Lišková

20:00-21:00

Dancehall 
Dee Solářová 

Pátek 16:00-17:00

Modelingová 
škola

17:00-18:00

Afro 
Radka Lišková 

18:00-19:30

Soukromý pronájem

19:30-20:30

Soukromý 
Ponájem

12:15-13:15

Hatha Jóga
Pavla Brožová

7 :00                   8 :00                    9 :00

7:30 - 9:00

Soukromý 
pronájem

7:30 - 8:45

Soukromá 
Jóga

7:30 - 9:00

Soukromý 
pronájem

máme NOVÝ 
rozvrh
Vyberte si lekci, která je va-
šemu srdci nejbližší! Nezapo-
meňte, že všechny novinky, 
lektory a rezervace na lekce 
najdete na tanecnisector.cz.
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PidiKino 5 nejlepších 
motivačních filmů

místo plné motivace  
v Kavárně co hledá jméno

Dvanáct let (můj bože, ten čas ale letí) starý dojáček s Willem Smithem 
a jeho dítkem Jadenem Smithem v hlavních rolích je perfektním moti-
vátorem. Příběh o chlapíkovi se třemi dětmi, který se snaží vydělat dost 
peněz, aby uživil svoji početnou rodinu, a i přes nepřízeň osudu se ne-
vzdává naděje, že jednou bude líp, je přesně tím motivátorem, který je 
první zářijový den potřeba.

Druhým zářezem do našeho seznamu doporučení je dokument od 
Netflixu. Osmidílná série, která se věnuje osmi důležitým lidem z oblasti 
designu, fotky nebo architektury, rozhodně není nudný životopisný vy-
právění lidí, o kterých jste asi někdy slyšeli, ale velice zajímavou sondou 
do toho, kde hledají motivaci do práce špičky ve svých oborech. Doku-
ment zkoumá jejich tvorbu práce, proč pracují tak, jak pracují, a co je  
k tomu žene. Pokud ztratíte motivaci do své práce, může se jednat  
o dobrý moodbooster.

Příběh podle reálného umělce z Irska, který psal knížky a maloval. Super, 
říkáte si, takových je fůra. Jenže to má malý háček. Jak název napovídá, 
ten umělec psal a maloval levou nohou. Proč? Protože trpěl dětskou 
mozkovou obrnou a to byla jediná možnost, jak něco vytvořit. Levou no-
hou napsal knížku Moje levá noha a podle ní vzniklo i tohle dílo, šesti 
Oscary ověnčené s Danielem Day-Lewisem v hlavní roli. Pokud si někdy 
budete říkat „můj život stojí za prd“, podívejte se na svoji levou nohu  
a řekněte si: „nepodíváme se na film?“ Nebo tak něco.

Když bude řeč o tom, kde najít motivaci do práce, vždycky je dobré podí-
vat se na život největších workholiků. To nabízí dokument o výjimečném 
režisérovi Stanley Kubrickovi. Za čtyřicet let kariéry natočil sice jenom 
13 filmů (třeba Spielberg za 59 let kariéry jich natočil 44), ale můžeme 
směle tvrdit, že to bylo obsáhlou přípravou, kdy s tématem filmu žil klidně 
i pět let. Proto je každý z nich přelomový (nebo minimálně někoho na-
štval). Po zhlédnutí dokumentu o životě režiséra Mechanického pome-
ranče, Vesmírné Odysei nebo Osvícení budou mít i ti největší pracanti 
pocit, že jsou na dovolené.

Osobně jsem dlouho dobu bral Rockyho jako film, který si užije maxi-
málně nějaký fotřík s lahváčem u pusy. Pak jsem na doporučení kama-
rádky (!) dal italskému hřebcovi šanci (pozn. Redakce: Tak se Stallonemu 
na začátku kariéry fakt přezdívalo, protože hrál v pornu stejného názvu. 
Fakt! Mrkněte na to, je to sranda). A vy byste měli taky. Protože je to film 
o promarněným talentu a o tvrdé dřině bez happyendu, ale i tak s dob-
rým pocitem, že ta snaha nebyla marná. Film o boxu, který ale spíše než 
o boxu, je o tom, jak je těžké začít znova. Vlastně úplně něco jiného, než 
člověk od Rockyho čeká. Je to přesně tak motivační, jak člověk potřebuje, 
když se mu nic nechce. 

MOHLI JSTE SI VŠIMNOUT, ŽE PIDIKINO PŘES PRÁZDNINY SPALO. DO-
VOLENKOVALI JSME A DÁVALI JSME PROJEKTORU ODPOČINOUT. UŽ 
JE ALE POTŘEBA DO TOHO ZASE ŠLÁPNOUT! K NOVÉMU ZAČÁTKU JE 
OVŠEM POTŘEBA NOVÉ MOTIVACE. KDE JI SEHNAT? NA TO NEMÁME 
JEDNU, ALE HNED PĚT ODPOVĚDÍ.

Tak a je to. To jsou naše doporučení. A až vás šéf přistihne, jak místo práce 
koukáte na film, řekněte mu, že vám PidiKino poradilo, že vás namotivují 
do práce. Za PidiKino: Fíla

1) Štěstí na dosah / Pursuit of Happiness

2) Abstract: The Art of Design

3) Moje levá noha / My Left Foot

4) Stanley Kubrick: Život v obrazech

5) Rocky

NEZAPOMEŇTE SE BĚHEM VAŠÍ PROKRASTINACE TAKÉ PODÍVAT NA NÁŠ  
FACEBOOK NEBO GOOUT, CO PŘIPRAVUJEME NOVÉHO A NEBO NÁM 
POŠLETE VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ MOTIVAČNÍ FILM. CELÝ LIST PAK S VÁMA 
VŠEMA NASDÍLÍME NA VNITROBLOCK.CZ/NOVINY.

DOPORUČUJEME

Creative Lab
Na každé položce, kterou najdete v menu, si necháváme záležet. Často 
dlouze zvažujeme její servírování a snažíme se, abyste se u nás nejen 
dobře napili a najedli, ale zároveň si odnesli pěkný zážitek. A protože 
v  tomto ohledu jsme perfekcionisti, nespokojíme se jen tak s  ledačím. 
Proto jsme si na půdě přímo nad kavárnou otevřeli malou kreativní labo-
ratoř. Místo, kde se v klidu zavřeme s knihami a nápady a zkoušíme pro 
vás nové receptury.

Dokonce i káva, kterou si u nás během dne vychutnáváte, prošla touto 
místností – jak espresso, tak filtr. Nastavujeme její ideální proces tak, aby 
co nejlépe chutnala a důkladně testujeme každý roast, který nám na 
kavárnu dorazí. Kromě kávy zde vznikají i všechny drinky, které nabízíme. 
Studujeme nové chutě, postupy i servírování, aby výsledek vždycky stál 
za to. A protože bychom se do budoucna chtěli ještě více opřít do fer-
mentace limonád, bude toto místo i dějištěm zkoušení příchutí a výroby.

Chcete se i vy naučit něco nového? Moc rádi vás ponoříme do kávového 
světa v rámci workshopů s Oldou Vápeníkem, jedním z našich nejlepších 
baristů. Sledujte náš Facebook, abyste to nepropásli.

„Proč nám to přišlo super? Uvědomili jsme si, že už nechceme jen sledovat 
a kopírovat trendy, ale vymýšlet a určovat je. Potenciál a místo na to teď 
máme, takže se těšte! Samozřejmě, Řím taky nepostavili za dva dny, všechno 
má svůj čas a nic není hned!“ Frank, barista v Kavárně co hledá jméno

NAŠÍ VELKOU VÁŠNÍ JE NEUSTÁLE SE ZDOKONALOVAT A POSOUVAT 
HRANICE TOHO, CO VŠECHNO DOKÁŽEME SVÝM HOSTŮM NABÍDNOUT. 

VYZKOUŠEJTE NOVÝ DRINK, KTERÝ JSME V  NAŠEM CREATIVE 
LABU VYMYSLELI. JMENUJE SE „1918“ A ODKAZUJE NA STOLETÉ 
VÝROČÍ REPUBLIKY. ZÁKLADEM JE RUM REPUBLICA INFUZOVANÝ 
ČAJEM MAI TAI, GINGER BEER A LIMETOVÁ ŠŤÁVA
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