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S nejbarevnější kuchařkou a cestovatelkou,
která už nějaký ten pátek dobývá sociální
sítě, si zpestříte barevný podzim ještě více.
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My z

dudes&
barbies
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 kždou
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
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
skončily na skládce, a co hlavně

Jsme spousta lidí,
kteří se jednoho
dne rozhodli, že
chtějí dělat věci jinak.

žijeme svůj život naplno a v tom nikdy nepolevíme!

KAVÁRNA

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.
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Editorial
Ahoj všem, kdo
jste otevřeli
další vydání
našich novin!

Máme tu říjen, takže už opravdově opravdový podzim. Čas, kdy pošmourné dny
střídají ty pestrobarevné, o které se stará
naše neuvěřitelná malířka matka příroda.
Také je to čas, který jedni milují a druzí by
ho nejraději přeskočili. Podzimně zabarvený lesní svět v kombinaci s modrou oblohou
ale musí potěšit srdce snad každého. Proto
jsme se rozhodli, že stejně jako příroda,
i my říjen věnujeme barvám. A to barvám
ve všech možných souvislostech.
Barvy patří do našeho každodenního
života natolik, že už nad nimi vědomě ani
moc nepřemýšlíme. Když se ale ponoříme
hlouběji, zjistíme, že ve světě barev existuje
spoustu zvláštností.
Každý z nás vnímá konkrétní barvu trochu
jinak. To už je poměrně známá věc. Na
serveru britské stanice BBC ale nedávno
upozornili na fakt, že mozek skládá barvy
tak, jak mu přijde smysluplné a jakou má
osobní zkušenost. Vše se tedy odehrává jen
v naší hlavě a je ryze subjektivní.

A jinak než my, vnímají barevný svět
i zvířata. Zatímco třeba psi mají v sítnici jen
dva čípky namísto tří, jako mají lidé, a vnímají jen žlutozelenou a fialovou, takoví
ptáci, včely a další hmyz vidí i
ultrafialové vlny.
A taková kreveta díky svým šestnácti receptorům vidí navíc nejen ultrafialové
a infračervené světlo, ale také takové
barvy, o kterých si můžeme nechat jen zdát.
(Což mimo jiné inspirovalo malířku,
o které se dozvíte více ve článku pod
Dudes & Barbies Gallery).
Svět barev je prostě boží.
Krásný měsíc plný co nejbarevnějších dní
i nálady přeje celá Vnitroblock parta
P.S. Možná jste si všimli, že noviny dostaly
nový vizuál. Doufáme, že se vám bude líbit!

Ani to, jak máme pojmenované barvy my,
není všude jinde na světě stejné. Třeba
Warlpiriové ze severní Austrálie barvy jako
takové vůbec nerozlišují. Nahrazují je slovy
vztahující se k pocitům nebo smyslům.
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Když
Filip Jankovič
ovládne Taneční
SECTOR

Ondřej „Onky“
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Květinářství
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v přírodě

Inspirace z
Footshopu

Chcete nás z jakéhokoliv důvodu kontaktovat?
Nebo napsat feedback? Neváhejte a pište
na noviny@dudesandbarbies.cz

Sepsala: Terezice Váchalová
Dala do kupy: Andrea Davalos
Za foťákem stál: Vojta Tesárek
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Co a kdy?
Co se týče eventů,
říjen se nám pěkně vybarvil!
Připravenou pro vás máme
celou škálu různě zaměřených
akcí, abyste měli z čeho vybírat.
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Pracovní
restart

Kavárna co hledá jméno 18:00

Máte pocit, že potřebujete lépe využít své
silné stránky (nejen) při změně práce?
Skočte si na tenhle koučovací workshop
s praktickými informacemi a HR tipy, jak
pracovat se svým CV. Registrace nutná.

Vnitroblock 18:00

Podzim ve floristice je nádherný. A taky
hravý. Kromě sezónních květin můžete
zapojit i všechny ostatní rostliny a plody,
kterých je podzim plný. Ať už jsou to mechy, ořechy, šípky nebo ovoce. Inspirujte
se návodem na výrobu jednoduchého
věnce, který najdete dále na stránkách
těchto novin, a pokud se budete chtít naučit víc, sledujte Facebook Květinářství
Papavera a včas si rezervujte workshop.
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Kup
si vohoz

Workshop :
Podzimní kytice

Zázračná
cognac praty

Vnitroblock

Zkuste pro jednou (a klidně pro víckrát)
zapomenout na módní řetězce a přijďte
si vybrat něco, co vám udělá radost, ušetří rozpočet i planetu. Na výběr toho bude
dostatek a pro každého. Ať už jste malí,
velcí, širocí či tencí.
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Workshop :
Podzimní věnce

Vnitroblock 18:00

I podzim umí vázat nádherné květiny.
Tedy ve spolupráci s Dianou, floristkou
z květinářství Papavera. Přijďte si uvázat
ozdobu, která vdechne vašemu domovu
klidnou, avšak stále barevnou, podzimní
náladu. Nezapomeňte sledovat Facebook
Květinářství Papavera, kde si své místo na
workshop můžete zarezervovat.

Vnitroblock 18:00

Přijďte zažít zázračnou limonádu v koktejlovém spojení s cognacem z rukou barmanů z vyhlášeného brněnského „Baru,
který neexistuje“. Na pop-upu
plném drinků, hudby a zázraků se potkáte
s Cognac Educatorkou Terkou Franc
a brand ambasadorem Benjaminem
Bakerem.
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Narozeniny
Vnitroblocku
31 / 10

Rok se s rokem sešel (a pak ještě s jedním
rokem) a máme tu druhé narozeniny!
Pamatujeme si to jako včera, když jsme
dvacet čtyři hodin před otevíračkou
nasadili vražedné tempo a šůrovali jsme až
do samotného odemčení vrat prvním návštěvníkům. A od té doby se snažíme být
stále lepší a dělat věci, které baví nás i vás!
Budeme hrozně rádi, když se k nám poslední říjnový den připojíte a pomůžete
nám pořádně oslavit, že jsme už dva roky
součástí pražského života – díky vám!
A aby to nebylo jen tak, dáváme postupně
dohromady i lehký program, na který
se v tento slavností den můžete těšit. Odhalovat ho budeme posupně (ostatně jak
už je naším zvykem). Tak sledujte náš Facebook a neunikne vám nic!

4

D&B Vol. 11

„

Kamila
Kamu
Rundusová

“

„

Na to, že je život
barevnej, jsem
přicházela
postupně.

“

Pokud máte Instagram, pravděpodobně
vaší pozornosti tahle energická divoženka
neunikla. KAMU je barevná osobnost snad
po všech stránkách a když vydala svou „Nejbarevnější kuchařku“, strhl se o ní okamžitě
obrovský zájem. Nyní už je na cestě její další
dílo, které bude opět pestré od začátku až
do konce. O něm, o počátcích vášně k barvám i vaření, nebo třeba o neplastování si
přečtěte v rozhovoru.

Asi nebudu jediná, komu se vybavíš ty, když
se řekne “barvy”. Jsou barvy tvoje vášeň
odjakživa?
Vůbec ne, asi do dvaceti let jsem byla jenom
černá. Měla jsem tehdy úplně jiný pohled
na svět, byla jsem takovej rádoby drsňák.
Odráželo se to od dětství, od zkušeností,
prostě jsem to tak měla vžitý. A pak se mi
úplně otočil svět vzhůru nohama. Zhubla
jsem ze svých původních devadesáti tří kilo,
vycestovala jsem do světa, poznala nové
lidi a kultury a změnila jsem pohled na celý
svět. Začala jsem vidět svět v úplně jiných
barvách. A teď už se to jenom stupňuje.
A co vaření, k němu tě to táhlo vždycky?
To jo, vyrostla jsem ve Špindlu, kde jsme
měli hospodu, takže jsem v tom kuchyňském prostředí od malička. Bavilo mě to, i
když na začátku to byla spíš povinnost. Když
mi bylo nějakých třináct let, odešel od nás
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táta, mamka si musela najít druhou práci
a já jsem doma začala vařit. Byla to moje
denní samozřejmost. Na vášeň se to přetočilo až o pár let později. Odjela jsem na Zéland, kde jsem poprvé nahlížela na vaření
jako na něco, co mě může v životě dál posouvat. Bylo to i tím, že na rozdíl od Česka
tam bylo vaření jedno z nejžádanějších povolání, bylo dobře placený a lidi to zajímalo.
Máš toho hodně procestováno. Co z cest
a kultury jiných zemí ti v Česku chybí?
Chybí mi srdečnost, ale já si na to nestěžuju.
Češi jsou prostě takoví a mě to baví. Navíc
nerada srovnávám. Každá kultura má za
sebou úplně jinou historii, úplně jiné zářezy. Nejde vyčítat Čechům, že jsou studení
čumáci, protože zažili úplně jiné věci než
lidé jinde. Takže se prostě na každé zemi
snažím najít to nejhezčí a to si zapamatovat.
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„

Chci vytvářet
nejhezčí kuchařky
na světě.

“

Která ze světových kuchyní tě zatím nejvíc
vzala za srdce?
To nejde říct, miluju je všechny. Některá má
skvělé chutě, jiná zase výborné suroviny. A
to mě baví, jak je to všechno barevné a rozmanité.
Spíše než srovnávání zemí mezi sebou,
srovnávám oblasti v té jedné zemi. Třeba
Mexiko má třicet jedna států a baví mě, co
v každé z oblastí používají a vaří.
Musím ale říct, že miluju všechny kuchyně, které používají limetu, koriandr a chilli. Thajsko, Peru, Mexiko, Vietnam. Jsou to
země, které si neskutečně dobře umí vyhrát s chutěmi. Nechybí jim sladkost, kyselost ani slanost a kuchyň je zábavná.
A co Česká kuchyně?
Miluju ji a vařím ji často. Obzvlášť, když se
vrátím z ciziny. Přijeli jsme z Mexika a první,
co jsem uvařila, byl kotel koprovky, bramboráky a smažený hřiby. Vlastně i když jsem
v cizině, baví mě vařit místním česká jídla. A
reakce jsou super. Většinou je to pro všechny něco úplně jiného.
Barvy nosíš i na kůži. Odvážíš si i nějaké kérky z cest?

a další jídlo, hned se začnou zajímat. Navíc
je to pro ně velké haló, ženy většinou kérky nemají a oni se diví, kolik jsem kvůli nim
musela vydržet bolesti.

vu, kdy ani nechci, aby na mě někdo mluvil.
Je to taková horská dráha. Jsem buď úplně
nahoře, nebo úplně dole.
Je ještě něco tvou vášní kromě vaření a
cestování?

Hodně bojuješ za neplastování. Jak
konkrétně u tebe tenhle boj vypadá?

Hrozně ráda píšu různé povídky, vyprávění.
Ráda tancuju, už od dětství kreslím a obecně mám ráda všechny grafické a vizuální věci. Vlastně nejlepší, co můžu dělat, je
tvorba kuchařek. Je tam všechno, co miluju. Jídlo, cestování, lidi, psaní, vizuály.

Vypadá tak, že i já se v rámci něho učím,
protože jsem ještě před pár měsíci ani netřídila. Není to tak, že bych plasty dokázala
vynechat úplně, ale snažím se je omezovat,
přemýšlet nad nimi a nebýt lhostejná. Myslím si, že když už mám nějaký vliv na sociálních sítích, je dobré ho k něčemu takovému
využít, a ne se jen fotit s produkty.

Zrovna jsi ve finálním procesu tvorby nové
kuchařky „Nejbarevnější Mexiko“. Kdy ti
přesně vyjde a co v ní lidi najdou tentokrát?

Snažíš se dělat nějakou osvětu i v asijských
a indonéských zemích, kde se často pohybuješ a kde ty důsledky lidé ještě tolik neznají?
Rozjeli jsme to hlavně na Bali, tam je všude
hrozný bordel. Začali jsme s různými organizacemi uklízet pláže a zároveň k tomu
nabádali i další lidi. Pro místňáky děláme
různé přednášky. Oni si zlo plastů neuvědomují, nikdo jim o něm nic neřekl. Ještě
před nedávnem dojedli jídlo z banánového
listu, zahodili ho, a teď dojedí z plastu a zahodí plast. Nejsou prostě srozuměný s tím,
jaké jsou následky.

O

První knížka „Nejbarevnější kuchařka“ byla
poskládaná z receptů asi osmi zemí. Pak
jsem si řekla, že vydám nejbarevnější edici,
a postupně vydám knížky zaměřené na jednotlivé země. Objevím je všechny do morku
kostí přesně tak, jaké jsou, a ne tak, jak jsou
známé mezi turisty. Kniha „Nejbarevnější
Mexiko“ je tedy odrazem opravdového Mexika a je kombinací receptů a fotek z cest, ke
každému receptu je pak moje verze veganského receptu. Venku bude 1.11. a mám k ní
taková dvě velká překvápka, jedno opravdu
hodně barevné!
Sen vydat kuchařku už sis splnila. Co dál?

Z každé cesty, kde jsme natáčeli, mám nějaké kérky. Z Vietnamu mám hůlky s kloboukem, v Mexiku jsem si nechala vytetovat
„todo bien“ (česky „všechno dobré“). Velké
barevné věci si ale nechávám dělat v Česku, buď od Szabiho nebo Petra Bobka. To
jsou asi takoví nejvíc barevní tatéři.
Zajímavé ale je, že právě na kérky stahuji
v cizině hrozně moc lidí. Když jim říkám, že
vařím, a k tomu jim ukážu vytetovanou cibuli, maso, koriandr, bylinky, mrkev, kokos

Jsi hodně energická a optimistická osobnost. Je něco, co ti k tomuhle stavu pomáhá
nebo je to dané jen povahou?
To jsem prostě já. V minulosti jsem měla
kluky, kteří mě spíše stahovali, takže mě to
brzdilo. Teď mám ale doma stejný motor,
a když jste dva magoři, přichází energie ve
velkém. Probudím se a už mi to v hlavě jede.
Jsem nezastavitelná a neumím být v klidu.
Mám ale i dny, kdy to nejde. Pět dní jedu na
plný pecky a pak jsem den nebo dva ve sta-

Mým velkým celoživotním snem je vytváření nejhezčích kuchařek na světě. Tak
doufám, že se tomu do deseti let alespoň
přiblížím. Už teď mám námět na další dvě
kuchařky. Strašně jsem se v tom našla.
Napadlo tě někdy otevřít si i nějaký svůj
podnik?
Možná někdy, až budu stará.
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Michal
Burda
Pokud vím, i tetování podléhá určitým módním trendům.
Jaké styly jsou teď v kurzu?

Foto : D.Salafia

Byl mezi prvními, kteří se rozhodli
tetování více rozšířit mezi lidi.
Když však v roce 1996 zakládal Tribo
tetovací studio, ještě vůbec netušil,
jak moc se tahle undergroundová
zábava stane součástí běžného
života napříč všemi sociálními
skupinami.
Pokud jde o barvy, ty inkoustové doživotní, které mnozí z nás tahají
pod oblečením, nemohly chybět. V rozhovoru s Michalem jsme se
ptali na ně, na trendy a na řemeslo jako takové.
Jak, kde a kdy začala tvoje vášeň k tetování?
Tetování mě zajímalo od puberty. Měl jsem jí docela punkovou a tak
nějak to k tomu patřilo. Když pak byla po roce 89 možnost
cestovat, hodně jsem se jezdil dívat do Vídně, Berlína a Londýna, kde
už tetovací studia byla. Zajímal jsem se o to víc a víc, sháněl si literaturu a z něčeho, co mě baví, se postupně stala práce.

Už jsi zmínil, že jinak je to s tetováním u nás a jinde v Evropě, potažmo
ve světě. Můžeš říct nějaké konkrétní rozdíly? V oblíbenosti tetování,
přístupu, motivech,…?
V západní Evropě třeba vždy bývalo populární tradiční japonské
tetování. Velké motivy přes záda, rukávy. To nás tady trochu minulo.
Co se týče oblíbenosti, myslím si, že to už se hodně posunulo a
srovnalo. Když jsme začínali, tak to byl naprostý underground. Studia
tu nebyla a tetování se týkalo jen určitých subkultur. Za těch dvacet
let se to ale úplně celospolečensky proměnilo a přibyli lidé, kteří by se
před těmi dvaceti lety rozhodně potetovat nenechali. Dnes už k nám
klidně chodí doktoři, právníci, starší lidé…
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Tím, že už jsme v tom přes dvacet let, vidíme, že i tady se některé
trendy po čase vrací. Na začátku třeba nikdo nechtěl žádná barevné
tetování. Všechno bylo hodně temné a vycházející hlavně z motorkářské tématiky. Nebyly to vůbec motivy, které známe dnes. Barva
přicházela ke slovu pomalu, až se to zlomilo a v jeden čas se barvou
naopak tetovalo hodně. A v současné době se to zase hodně vrací
k té jednoduchosti. Jsou tu tatéři, kteří opět tetují jen černě. Jinak se
ale moc nedá říct, co teď frčí. Je to hodně jiné u nás a ve světě, každý
stát má nějaké své specifikum. Tetování se rozvětvilo, stylů je obrovská
spousta, až se občas dají jen těžko pojmenovat.
Přece jen, dá se odhadnout, jak některé trendy vznikají?
Často se to odvíjí od konkrétních tatérů, kteří si tvoří svůj vlastní styl.
Obecně to ale dříve bylo více čitelnější. Existovala realistika, tribální
motivy, oldschool. Pak přišla vlna grafického tetování, do kterého už
se zapojovali i lidi z uměleckých škol. A nová generace tatérů do toho
všeho vnesla nový svěží vítr. Určitě i díky velké inspiraci na internetu.
Dobří tatéři se ale vždy snaží o nějakou svou originalitu, i když se
něčím inspirují.
Hodně oblíbenou technikou se za poslední dobu stal hand poking
(tetování jehlou bez strojku). Existoval v Česku tenhle „směr“ už dříve,
nebo je to novinka?
Když jsme okolo roku 2006 jezdili s Petrem Bobkem po světových
veletrzích, znal jsem asi jen dva lidi, kteří se tomu věnovali. Když
samozřejmě pominu tradiční japonské a polynéské techniky. Před
osmi lety jsme pak v Tribu v Lidické ulici dělali event „Outsider Tattoo
Convention“. Byla to taková legrace, v pár lidech jsme jehlou tetovali
kamarády. A v té době mě vůbec nenapadlo, že to, co z legrace
děláme, se stane takhle populární.

Jsi jeden z průkopníků tatérského řemesla u nás. Je něco, co tě za ta
léta v rámci tvé práce překvapilo?
Překvapil mě celý ten vývoj. Na začátku by mě nenapadlo, že se to
klima takhle změní. S rozvojem nových stylů a s nástupem nové
generace tatérů, kteří přicházejí i z různých uměleckých škol, se také
dost změnilo. Někteří z nich přidali tetování k dalším ze svých
uměleckých oborů, promítli do něho své zkušenosti, a to oslovuje
nové a širší publikum. Studia se začala kombinovat s galeriemi a vše
se víc propojilo. Dříve to bylo mnohem více izolované.

D&B Vol. 11

Protože nás v PidiKině
baví dělat seznamy,
rádi bychom v
tradici pokračovali
a dali vám tip na 5
filmů, které zajímavě
pracují s barvami.
Za PidiKino Filip Štoček

01

02

Až přijde kocour (1963)

Černý narcis (1947)

Nejdřív krátká lekce historie, abychom vás
taky trochu povzdělali. Film si s barvou
potykal před více jak stoletím. Jeden z
prvních barevných kousků se datuje do
roku 1899 (!), což je doba, kdy u nás byl
ještě císař pán, kadit se chodilo do křoví
a elektřinu měl doma jen každý devátý.
Tenkrát se natáčelo na celuloidové pásy,
neboli filmovou surovinu. To něco stálo.

Český zářez v seznamu od Vojtěcha
Jasného je barevnou a živou alegorií.
V hlavní roli je kočka, která vidí barevné
aury kolem lidí a podle kterých pozná, kdo
je zlý a kdo hodný, společně s Janem
Werichem, který z výšky ironicky glosuje,
co se kolem děje. Vojtěch Jasný a především kameraman Jaroslav Kučera využívají
barevnou paletu do sytosti. (V PidiKině
bychom si rádi tento film promítli koncem
října, tak sledujte nás Facebook, ať o tu
nádheru nepřijdete).

Film, za který byl kameraman Jack Cardiff
vyzdvihován do nebes a po právu dostal
Oscara. Uhrančivě nasnímaný život
řádových sester, které se snaží předělat
bývalý harém kdesi v Himalájích na
ošetřovnu, a snaha nepodlehnout
erotickým svodům, jesice víc než 70 let
starý, ale není to na něm vůbec znát.
Doporučujeme všema deseti.

03

04

Ran (1985)

Vertigo/Závrať (1958)

Japonská verze Shakespearova Krále Leara
od Akiry Kurosawy je velký, hlučný a hlavně
barevný samurajský epos, kde je každá barva sytá, výrazná a hlavně má hlubší smysl.
Kurosawa byl totiž do značné míry hlavně
vizuální vypravěč a na jeho filmech je to
znát. Mimochodem drobná zajímavost netýkající se barev: tohoto japonského mága
dost často vykrádal Hollywood. Spoustu
jeho samurajských filmů se stalo
předlohou pro extrémně známé kovbojky.
Například film „Sedm statečných“ téměř
doslova vykradl Kurosawovy Sedm samurajů.

Chtěl bych si zažít tu dobu, kdy se každá
premiéra Hitchcockova filmu rovnala malému zázraku. Dnes se nám to už tak nezdá, ale ve své době platil Alfred Hitchock
za mainstreamového režiséra, který se
nebál přistupovat k filmu poněkud experimentálně. „Závrať“ s Jamesem Stewartem
a Kim Novak není žádná výjimka. Už jen to,
že hollywoodského Mirka Dušína, Jamese
Stewarta, obsadil do role závratí trpícího
anti-hrdiny, ale i samotné použití barevného pole. Podobně jako u filmu Ran, i zde má
každá barva svůj smysl. V mnohých směrech vlastně dodnes nikdo neví, o čem ten
film byl, ale i tak z něj není možné spustit
oči.

05
Vejdi do prázdna (2009)
Jsou režiséři, kteří jsou v přísném diktátu
filmové řeči a točí filmy klasicky, tak jak se
má, hlavně aby se na to někdo díval, příběh
dával smysl, mělo to spád, bavilo to a já nevím, co ještě. No a pak je tu francouzský režisér Gaspar Noé. Kdybych měl soudit charaktery režisérů podle jejich filmů, tak bych
řekl, že Gaspar je ten typ člověka, který se
na party sjede LSD a filozofuje nad párečkem souložících much. Vypovídá o
tom jeho vizuální masterpiece „Vejdi do
prázdna“. Téměř tří hodinový psychedelický
opus o smyslu života, o smrti a tak vůbec,
který se musí vidět ergo prožít.
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Klasick
Wheels:

svět custom bikes
není černobílý
Text: Jakub Frey / Klasick Wheels

Custom úpravy motorek jsou v
Čechách opět na vzestupu. Proč?
Protože jedinečnost je pro náš
národ jedním ze základních pilířů.
Ano, jednou jsme nahoře a jednou zase dole, nebo někde mezi. Nicméně nyní jdeme nahoru, sebevědomí stoupá a přibývají odvážlivci,
kteří si začínají troufat vystoupit z řady a být veřejně sami sebou.
Mít jinou barvu vstupních dveří než sousedi, mít nejstarší káru ve
městě, mít své vlastní názory na svět... Tito průkopníci bývají v menšině a často jsou odsuzováni. Spoustě lidem může přílišná svoboda
nahánět přímo hrůzu a všichni víme, jak se lidstvo dokáže chovat
ve strachu. Věřím, že tito lidé potřebují jen trošku víc času, aby si
vyzkoušeli, uvědomili a osahali co vlastně jedinečnost znamená a
mohli být také jedineční. Bohužel jednou za čas smete náš kvetoucí
svět lidská hloupost v nejrůznějších podobách a ti méně odvážní z
nás se nikdy nedostanou k tomu, aby zjistili, kým by mohli být, kdyby…
Až se vaše já propracuje k jedinečnosti, bude potřebovat nový stroj a
bude třeba se v custom světě lehce zorientovat, existuje pár základních stylů, ze kterých všechna ta nádhera vychází. V reálu se tyto
styly různě kříží a každý “výtvarník domácí” si přidává něco ze sebe,
díky čemuž můžeme každý den obdivovat nové a nové speciály. Svět
custom bikes zkrátka není černobílý. Tady je kraťoučký přehled. Ke
každému stylu se dají samozřejmě napsat knihy (ale to až příští rok).
Café-Racer: Tento styl vznikl někdy v padesátých letech, kdy majitelé
silničních strojů vlastními úpravami začínali připodobňovat své miláčky speciálům Moto Grand Prix. Hlavně v Anglii a Evropě. Jde tedy
o silniční stroje s čistou rovnou linkou pod nádrží a sedlem, vedenou
vodorovně se silnicí. Čistokrevné café-racery jsou svou pohodlností
opravdu spíš nepohodlné a stan se spacákem na nich budete stěhovat poměrně obtížně. Vhodnější pro kratší vzdálenosti a slušný
povrch.
Brat: Jde o japonskou odpověď na evropské Café-Racery. Rozlišovacím prvkem je např. skejt místo sedla. Vlivem nejvýraznějších osobností japonské custom scény mívají tyto stroje povrchové úpravy tak,
aby vypadaly odřeně a opotřebovaně. Provozní vlastnosti jsou však
stejné jako u café-racerů.
9

Tracker: Název tohoto stylu vychází z amerických “Dirt Track” závodů
a silniční verze nese prvky flat-trackových speciálů, podobně jako
Café-Racery imitují stroje z Moto GP. Jde o jednosedadlové stroje,
kde jezdec sedí ve vzpřímenější poloze. Řádné trakery potkáváme
na našich silnicích velmi poskrovnu, i když jsou svou konstrukcí na
české silnice vhodnější než café-racery. Věřím, že jejich boom u nás
teprve přijde.
Scrambler: Velmi podobné Trackerům, ale lépe přizpůsobené offroad terénu. Např. vyšší zdvihy, výfuky vyvedené nahoru, offroad
pneumatiky. Právě tento styl si začíná v Čechách získávat největší
oblibu. Zřejmě s ohledem na offroadový stav mnoha českých silnic.
Pro nás volba číslo jedna. Ideální k přivázání pár věcí na výlet bez
terénního omezení.
Chopper: Hlavními charakteristikami tohoto stylu jsou pevný rám s
prodlouženou přední vidlicí a vysoko položená řídítka. Nejrozšířenější jsou přirozeně v USA. Vzhledem k absenci zadního pružení a
stavu českých silnic, spíš na kratší, ale za to výživnější pojezdy. Za ten
pocit za to ovšem stojí!
Bobber: Velmi podobné Chopperům, ale s rovnými řídítky, kratšími
předními vidlemi a bez výjimky jednomístné. Podobné chopperům
jsou i cestovní vlastnosti. Možná do našich podmínek, kde slušnou
rovinku moc nenajdete, přeci jen vhodnější díky snazší ovladatelnosti.
Na našem Facebooku nyní najdete fotky našich jedinečných zákazníků a jejich strojů, které jsme sbírali během léta. Stačí zadat facebook.com/klasickwheels.
Klasick Wheels je pohodové místo s kavárnou kousek od metra Vltavská, ale také obchod, kde páni i dámy pořídí něco na sebe, na
svou motorku i na výlety. Mrkněte na www.klasickwheels.cz nebo
se stavte osobně na Bubenskou 942/8
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Filip
Jankovič
tanečník s barevnou myslí
Patří k nejlepším českým tanečníkům
a součástí našeho Tanečního SECTORu je
už od samého začátku. Jako lektora MTV
Dance už ho možná znáte. Nově vás však
naučí, jak to rozjet na podpatcích.

Co tě přivedlo k tancování?
Přivedl jsem se sám. Moji rodiče tvořili taneční pár ještě před tím, než
jsem se narodil, takže jsem tancoval už v bříšku. I když máma ze mě
chtěla mít hokejistu, geny se nezapřely, a já si u rodičů vydobyl, aby
mě přihlásili do taneční skupiny. Nejdřív to byl folklorní soubor a pak
od třinácti let Street Dance a moderní tance.

Úplně prvotně ses ale proslavil zpěvem, je to tak? Věnuješ se
mu ještě, nebo už jsi od něj úplně upustil?
Studoval jsem muzikál, zpěv byl jeho hlavní složkou. Takže jsem se
mu aktivně věnoval několik let. Teď už si zpívám jenom sám pro sebe.

V SECTORU vyučuješ tanec už od jeho otevření. Na jaké lekce
si k tobě můžou lidi zajít? A komu tyto lekce doporučuješ?

Na novou lekci SEXY HIGH HEELS
můžete přijít ve středu od 18:00 do
19:00. Na MTV DANCE pak ve
čtvrtek ve stejný čas. A pokud
chcete vidět celý rozvrh, najdete
ho na

tanecnisector.cz

Moje lekce má název MTV DANCE, což bych volně přeložil jako LA
STYLE. Směs komerce, jazzu a streetu. A teď nově mi přibude i lekce
SEXY HEELS DANCE, kde budu učit tančit na podpatcích.
Jelikož je v SECTORU taneční standard klientů na velice kvalitní úrovni, přizpůsobuji se tomu i jako lektor a lekce jsou víc pokročilé. Samozřejmě se je ale snažím vést tak, aby si je užili i ti, kdo přišli poprvé.

Téma novin jsou „barvy“. Řekl bys o sobě, že máš „colorful
mind“?

Jak bys popsal svoje lekce třemi slovy?

Moje aura je hodně barevná a s ní i moje energie.

Fun, energické a nabíjející.

Jak prožíváš podzim? Co tě na něm (ne)baví nejvíc?

Co je tvůj největší taneční úspěch/zážitek?

Vlastně nic moc. Stýská se mi po létě, které je moje oblíbené. Ale
těším se třeba na změnu šatníku.

Poštěstilo se mi toho v kariéře už strašně mnoho, ale nikdy nezapomenu na moment, když mi po dvou letech v Londýně zavolal můj
agent, jestli bych měl zájem tančit v televizním pořadu s Kylie Minogue. To by zlom. A taky, když jsem v osmnácti letech obsadil 2. místo
na Evropském poháru v kategorii Disco Dance sólo muži.

Jaké jsou tvé plány do konce roku?
Přeju si stihnout nějaký výlet do Asie nebo Indonésie. Od ledna to
vypadá, že budu hodně vytížený, tak bych si tam rád opět nabil baterky.
10
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Víte, kdo vám vaří v

Kavárně co
hledá jméno?
Ondřej „Onky“ Kynčl patří k těm, kdo se při své práci
nespokojí s průměrem. Miluje kuchařinu a za sebou má
spoustu zkušeností z vyhlášených restaurací. A kombinací
toho všeho dohromady dává vzniknout receptům, které jsou
dokonalou souhrou barev i chutí.

(Ne)horolezec a začátky kulinářství
Vášeň pro vaření plála v Ondrovi odjakživa, takže když se v patnácti hlásil na kuchaře, nebylo to pro nikoho překvapením.
Protože chtěl zároveň lézt po skalách, vybral si školu v Teplicích, kam však nebylo snadné se dostat. Nakonec všechno
dobře dopadlo, vzali ho. A brzy na to zjistil, že se bojí výšek.
Horolezectví tedy padlo, ale na škole už zůstal.
První praxi si odvařil ve velkém hotelu v Hradci Králové. Pak
odjel nabírat zkušenosti do vyhlášené restaurace v Praze, kde
se dostal k přípravě humrů, krabů a krevet, tedy pro učně těžko dosažitelných mas. O nějakou dobu později si pak prošel
kuchyněmi hotelu Marriott, La Veranda nebo třeba Cafe de
Paris, patřící mezi top 30 československých restaurací. Ale
aby si vyzkoušel taky něco jiného, vydal se do Anglie, kde vařil
ve Four Seasons. Tam si trochu zostřil lokty a zjistil, jak funguje
hierarchie podniku.
Vymýšlení nových receptů
Ať už Ondra vymýšlí jakékoliv nové jídlo, drží se několika pravidel. Vždycky vychází z toho, čeho je schopná konkrétní kuchyně. Jak je vybavená, kolik je personálu a jak je zkušený, nebo
kolik hostů denně přijde. Důležitou roli pak hraje sezónnost.

„ Pokud si vezmeme podzim, hodí se třeba nějaké těžší maso,
například zvěřina. Každý zná hřbet z jelena, kolínko z divočáka, málo kdo ale ví, že divočák má líčko. Taky bych mířil na
nějaké sladší tóny dozrávajícího ovoce a kořenovou zeleninu.
Třeba mrkvové pyré s hruškou. Líčka bych naložil do kořenové
zeleniny s badyánem, skořicí a hřebíčkem, aby to mělo až trochu zimní tóny chutí. Vidím ty barvy – zelená, oranžová, tmavě
hnědá. A z chalupy si pamatuju, že jsme v této době pálili listí,
takže bych to možná ještě zaudil. Jídlo ve mně musí vždy něco
vzbuzovat.

“

Ačkoliv tohle vystřelil Ondra na místě z rukávu, ve skutečnosti
vůbec není tak jednoduché recept vymazlit. „Vymyslet recept,
na který může být člověk hrdý a který si vždycky nevyvratitelně obhájí, trvá docela dlouho. Už se mi stalo, že jsem připravoval jídlo na podzim, ale pimpil jsem ho tak dlouho, že muselo
rok počkat.
11

Rozhodnutí na kruháči
Po nějaké době mu zajeté podniky začaly být malé. A když si
pak jednou šel zacvičit na kruhový trénink do Radlické kulturní
sportovny a seznámil se s majiteli, slovo dalo slovu a společně
se vrhli do vytváření vize (tak trochu jiného) bistra. Mezitím se
však ještě vyloupla Kavárna co hledá jméno a tak se Ondra
ujal nelehkého úkolu – sestavit kavárenské
občerstvení a snídaně tak, jako nejsou nikde jinde.
Vlastní restaurace
Plán do budoucna má Ondra jasný – vlastní restauraci. Takovou, kde zrealizuje všechny své nápady bez kompromisů. A tak
se můžeme těšit na místo, kam si budeme moct dojít na
výbornou snídani, obědové menu v moderním mezinárodním
hávu a večerní degustační menu, které se bude párovat třeba
s domácími limonádami (těmi neslazenými, protože ty
Ondra absolutně bojkotuje).
Vejce Benedikt
Nejoblíbenějším jídlem ze snídaňové nabídky se brzy staly vejce Benedikt, kterých se v kavárně týdně naservíruje 600-700
kousků. Na recept tak, jak ho dnes znáte, padlo přes tři
sta vajec. A jelikož se zkoušelo za pochodu, trvalo skoro tři
měsíce ho vyladit. Zajistit se musela stálá konzistence bílku,
tekutost žloutku, suroviny i postupy. Zkoušelo se všechno
možné od využití syfonu, sterilizace až po vakuum. A nakonec
se stejně osvědčila stará dobrá metoda šlehání.

Zajímá vás Onkyho „10 nej“? Pokračování článku
najdete na vnitroblock.cz/noviny.
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Všechny
opravdové
barvy
podzimu

Holky z květinářství Papavera už naplno naladily podzimní
náladu, která ale není o nic méně barevná, než ta jarní nebo
letní. Naopak. V tomto ročním období najdete kolem dokola
snad všechny barvy duhy
Mezi květiny, které si svou největší krásu nechaly až do zkracujících
se dní, patří například chryzantémy nebo hortenzie. Kromě nich ale
najdete v různých koutech přírody spoustu dalších „ingrediencí“,
které dokáží váš domov patřičně ozdobit a jdou ruku v ruce s právě
vládnoucím ročním obdobím. Spoustu z nich si navíc dokážete
nasbírat na jakékoliv procházce.
Na mysli máme šípky, jeřabiny, různé druhy vřesů, mechů, ale také
ovoce a plody, které na podzim dozrávají. Stačí si udělat chvilku čas,
popustit uzdu kreativitě a poskládat něco pěkného. Nejenom, že si
tím uděláte radost, ale jak je známo, tvůrčí činnost dokonale čistí
mysl. Pokud vás ovšem zrovna nic nenapadá nebo potřebujete
trochu navnadit, máme pro vás tip na jednoduchý (ale božský) podzimní věnec podle Diany Shatatové, floristky z květinářství Papavera.

Víla vila věnce.
A vy můžete taky!

Chcete si vyzkoušet vázaní věnce
nebo podzimní květiny přímo s Dianou? Na říjen si pro vás květinářství
Papavera připravila dva workshopy.
Více o nich najdete
Papavera spouští nový web. Najdete
na něm vázané květiny, které vám
kurýr doveze kamkoliv po Praze, a
taky přehled všeho ostatního, co umí
z rostlin vykouzlit. Koukněte na to na
papavera.cz.

01

02

Na věnec toho moc potřebovat
nebudete. Stačí silnější dráty,
vázací drát, mech a šípky i s
větvičkami (na jeden věnec
zhruba kilo nebo cca půl hodiny sběru).

Pomocí drátů, které spojíme
dohromady, vytvoříme kruh.
Ten nám bude sloužit jako
základ pro věnec.

03

04

Drátěný kruh pomocí vázacího
drátu postupně obmotáváme
mechem tak dlouho, …

… dokud nebude vypadat takto.

05

06

Na mech navazujeme po celém obvodu postupně i větvičky šípků.

A je to! Kus podzimu
v jednoduché, ale krásné
dekoraci.
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Muži
Y-3 BYW BBALL

Podzimem
barevně s
Footshopem

10 290,- Kč (prodává Footshop)

CONVERSE ONE STAR OX
2390,- Kč (prodává Footshop)

ADIDAS QUESENCE
2 990,- Kč (prodává Footshop)

ADIDAS X PHARRELL WILLIAMS AFRO HU NMD
6 490,- Kč (prodává Footshop)

HERSCHEL SUPPLY CO. LITTLE
AMERICA BACKPACK
3 440,- Kč (prodává Footshop)

13

CARHARTT MADISON LOGO CAP

HUF DBC FC HOOLIGAN SCARF

890,- Kč (prodává Footshop)

1 040,- Kč

D&B Vol. 11

Hvězdy září v září. Nebo alespoň tak se obhajovali maturanti minulý
měsíc u opravných zkoušek. V říjnu hvězdy září v barevných teniskách
a doplňcích z Footshopu, ve kterých se obhajovat rozhodně nic nemusí.
Za chvíli umře i poslední červeně zbarvený strom v ulicích Prahy a jestli
chcete umřít s ním, tak prosím. Na e-shopu se určitě najde spoustu black
and white kousků. My vás ale raději uvidíme v něčem takovým.

VANS X JOHN VAN HAMERSVELD OG CLASSIC SLIP-ON (CANVAS)

ADIDAS NMD_RACER PRIMEKNIT W

1990,- Kč (prodává Footshop)

4 590,- Kč (prodává Footshop)

Ženy

VANS CLASSIC CREW 3 PACK SOCKS
320,- Kč (prodává Footshop)

NIKE WMNS AIR MAX DELUXE
5 390 Kč,- Kč (prodává Footshop)

PUMA X COOGI WOMEN&#39;S LEADCAT
2 190 Kč,- Kč (prodává Footshop)

THE NORTH FACE THE LOGO BOX CUFFED
BEANIE
790,- Kč (prodává Footshop)

EASTPAK X UNDERCOVER PADDED
PAK&#39;R XL BACKPACK
4 940 Kč (prodává Footshop)
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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 rozhodnout? Náš pavouk vám s tím jednoduše pomůže.

ne

ano

ano

ne

ne

(@kavarnacohledajmeno,
@vnitroblock, nebo
@radlickakulturnisportovna)

ano
ano

Budete mít vlastního DJe
nebo kapelu?

Kdy plánujete konec akce?

se domluvíme.
ne
ano
ne

ano

ne

ano

-

Chystáte promítání?

ne

ne

ano
ne

Praha 7

Praha 5

ANO

ano

Do 22 hodiny

k obrazu svému

nebudou

ne

eventovo-divadelní halu

Tak se stavte, rádi vám
ano

2-20 lidí

Ano? Tak pak tedy

10-50 lidí
ne

ano

Ne? Tak paráda!

Ano? Pak tedy tady

AKVÁRKO

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: pronajmy@dudesandbarbies.cz

