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Tomáš a Tamara – pár, který sledují a milují 
statisíce fanoušků. Jací jsou, když se ocitnou
oba na jednom rozhovoru?
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Během gradujícího nákupního šílenství za dopro-
vodů smyčky koled, kterou nám obchodní centra 
pouštějí do uší už od půlky října, se nezapomeňte 
na chvíli zastavit a udělat si čas jen pro sebe. Vy-
kašlete se alespoň na chvíli na stresy z toho, že ješ-
tě nemáte nakoupené (a ani zdaleka vymyšlené) 
všechny dárky, uvelebte se a otevřete naše noviny. 
(Tip: s nějakým horkým drinkem v ruce si je vychut-
náte ještě lépe).

Možná vás v tomto čase na konci roku přepadá me-
lancholická nálada a přemýšlíte, co vám uplynulý 
letopočet 2018 přinesl. My nad tím přemýšleli taky. 
Spojili jsme se s Footshopem a poskytli mu ve VNIT-
ROBLOCKU nové útočiště. V uličce VNITROBLOCKU 
vznikly tři nové murály, které jste si hned zamilova-
li. Vedle Kavárny co hledá jméno jsme otevřeli ka-
mennou prodejnu květinářství Papavera. Na půdě 
Kavárny jsme otevřeli náš vysněný Creative Lab, 
kde vznikaly nové drinky, zdokonalovala se přípra-
va kávy a proběhly kávové workshopy. 

Dudes & Barbies Gallery podnikla 21 vernisáží, 
zprovoznili jsme Dudes&Barbies web a od Městské 
části Praha 7 jsme obdrželi ocenění za „to nejlepší 
na sedmičce“. Stejně tak se stalo i několik nepří-
jemných věcí a naše prostory se musely na pár dní 
zavřít. Ale tak už to v životě chodí. Hlavně že se po-
řád něco děje, člověk se stále učí a nezůstává str-
nule na jednom místě.

Ať už se vám povedlo (ale i nepovedlo) v uplynu-
lém roce cokoliv, ze všeho si odneste, co je třeba, 
a nezapomeňte – v příštím roce mejdan pokračuje!

Krásné sváteční chvilky a málo zbytečného stresu 
přeje

Editorial
Ahoj všem!
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Naše nadšení a do velké míry i nový smysl 
života v nás někdy na konci léta 2013 zaže-
hla 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 kamará-
dů, jsme zde jednoho dne otevřeli Radlic-
kou 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 VNITROBLOCK.

V dolních Holešovicích tak vznikl multižán-
rový prostor s kavárnou, tanečním studiem, 
kinem, multimediálním studiem, prodejnou 
limitovaných tenisek, eventovou halou 
a dalšími koncepty, které se budou postup-
ně otevírat – VNITROBLOCK.

Kromě vlastních projektů se snažíme pod-
porovat i další, které jdou ruku v ruce s naší 
filosofií. Rádi se zapojujeme do aktivit pro 
lepší Prahu, podporujeme a sami iniciu-
jeme 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! 
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KAVÁRNA

Zaujal vás některý z prostorů natolik, že by 
se vám líbilo použít ho na workshop, firem-
ní meeting nebo svůj event? Zajděte si na 
vnitroblock.cz/pronájmy a vyberte si ten, 
který bude pro vaši akci nejlepší.
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15/11
Pravda o koulích a 
mužském zdraví

Listopad je už tradičně ve znamení mužů. A tak 
kromě toho, že si páni tvorstva nebudou měsíc 
holit knír, by si také mohli zajít na panelovou dis-
kuzi s odborníky ve svém oboru o koulích, plod-
nosti i svalech, kterou pořádá oblíbená neziskov-
ka Loono v rámci své série „pravda o…“. 

VNITROBLOCK  18:00 - 21:00

Než začnou Vánoce a než se uvelebíte s mísou 
cukroví před pohádky, dorazte na některý z 
našich chystaných eventů. Vybírat je z čeho!Co a kdy?

20/11
Workshop Kartoons – 
výroba papírových lamp

Ideální event pro všechny příznivce DIY, kvalit-
ních českých značek a výrobků, které jsou še-
trné k přírodě. V rámci tohoto podvečerního 
workshopu si za odborné pomoci sami vyrobíte 
originální stínidlo na lampu, které nikde jinde ne-
najdete.

VNITROBLOCK  18:00-20:00

1/12
Papavera: workshop 
vázaných adventních 
věnců

Přijďte si uvázat svůj perfektní adventní věnec. 
K ruce vám budou šikovné holky z květinářství 
Papavera, které vám vysvětlí celý postup a pro-
zradí několik triků, aby vaše dílo vypadalo co nej-
lépe.

VNITROBLOCK  11:00

1/12
Papavera: workshop 
vypichovaných 
adventních věnců

Vytvořte si adventní věnec přesně podle vašich 
představ. Pod taktovkou holek z květinářství Pa-
pavera to bude hračka. Kromě správné techni-
ky a dávky inspirace vám předají i důležité rady 
ohledně toho, aby vám věnec vydržel co nejdéle, 
a také aby vám třeba nechtěně nevzplál. Věděli 
jste třeba, že je potřeba poctivě dbát na kvalitu 
svíček a zápichů? 

VNITROBLOCK  14:00

4/12
Vernisáž: Lucie 
Jindrák Skřivánková

Přijďte se podívat na tvorbu jedné z předních 
českých malířek, která se dlouhodobě zabývá 
skloubením architektury a experimentálních 
technik. Čas bude na osobní setkání, poklábose-
ní i na pošmáknutí si na něčem dobrém k jídlu 
a pití.

KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNO  19:00

8/12
Zkruhu 
VIII

Iniciativa Zkruhu vznikla myšlenkou jednoho z 
pěti předních českých tatérů Ondry Konupčíka 
známého spíše jako Ondrash. Od roku 2010 po-
řádá tým Zkruhu charitativní tattoo happening. 
Osmý ročním proběhne ve spolupráci s Footsho-
pem.

VNITROBLOCK 

16/12
Vánoční 
ulička

Cukroví, svařák, dobré jídlo, skvělá atmosféra a 
výroba posledních dárků, které jste ještě nestihli 
nakoupit. To je vánoční ulička ve VNITROBLOCKU 
– letos (pro úspěch z loňského roku) na scéně 
už podruhé! A třeba nám i tentokrát zachumelí.

VNITROBLOCK 

28/11
Vernisáž James Cole: 
Květy zla

James Cole, legenda českého rapu známá svou 
nekonečnou potřebou experimentovat, si střih-
ne svou druhou výstavu. Obrazy vznikly formou 
analogových koláží inspirované surrealismem 
tak, aby zachytily tok podvědomí oproštěné od 
předem definovaných představ o tom, co by 
měly nést za myšlenku.

Vernisáž bude mít netradiční formát multimedi-
ální prezentace. Celkem 20 koláží budou repre-
zentovat obálky fiktivních knih, kterým James 
vymyslel název i anotaci. A společně se svým 
kolegou z hudební branže Ristem k tomu složil 
speciální hudební pásmo.

VNITROBLOCK  

13/12
Vernisáž: Mira Macík / 
Self-portraitmp

Stavte se do Kavárny přivítat novou výstavu, kterou má na 
svědomí rodák z Prostějova. Celá bude ve jménu prostoro-
vé instalace objektů a sérigrafií, během které potkáte motiv 
lebky a umění Art-brut. A pokud si ani po přečtení tohoto 
popisku nejste jistí, co by vás mělo čekat, je to o důvod víc 
přijít!

KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNO   19:00

VNITROBLOCK KAVÁRNA CO 
HLEDÁ JMÉNO
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Na čem se neshodnete? Jaký je váš největší protiklad?

Tamara: Můj neklid a Tomášův klid.

Tomáš: Ona má vrtuli v zadku. Musí pořád někde být a nejraději by byla všu-

de najednou.

Tamara: Taky si myslím, že nejsem zdaleka tak proměnlivá. Tomáš má ne-

ustále nějaké období. Období jógy, půstu, nekouření, kouření… Když si do 

Googlu zadáte „Tomáš Klus“ a podíváte se na jeho fotky za posledních šest 

let, zjistíte, že si ten člověk každý půl rok není vůbec podobný. A že jeho 

období proměňují i celou jeho vizáž a vkus. To je jedinečná vlastnost, kterou 

neznám u nikoho jiného.

Tomáš: Jsem zvídavý člověk neustále v proměně. Věci se mění a já jdu jen 

v tempu pohybu.

Jaká je představa ideální dovolené každého z vás?

Tamara: V tomhle jsme dost stejní. Pro nás je ideální dovolená ta, která je 

kvůli povolání Tomáše mimo Českou republiku, takže jsme tam jen spolu a 

nejsou tam žádné rušivé vlivy okolního světa. Je to dovolená s našimi dětmi 

a je akční. Nejsme ti, kteří by jezdili do rezortů. Většinou si najdeme baráček 

přímo v daném místě, abychom žili lokální příběh té země. A hodně propa-

gujeme „intuitivní cestování“ bez průvodců. Prostě jdeme bez plánu a stejně 

vždycky ty největší domény sami objevíme.

Tomáš: Poznávat svět je hrozně důležité. Vidět, jak lidé žijí a zjišťovat, že žijí 

jinak jenom tím, že bydlí jinde, ale že hodnoty jsou všude stejné.

Tamara: Další dovolenou nám ale vymyslela Jozefínka. Tuhle přišla a říká: 

„Tak jsem to vymyslela. Pojedeme do Skotska, protože to je jediná země na 

téhle planetě, kde žijí opravdoví jednorožci.“

Tomáš: Nevíme, jak na to přišla, ale později jsme zjistili, že národním zvíře-

tem Skotska je jednorožec. Napsal jsem to pak na Instagram a odepsala mi 

nějaká paní, že tam dokonce mají muzeum jednorožců.

Za co byste se z dosavadního života nejvíce pochválili?

Tamara: Asi za děti. Myslím si, že jsem je dobře upekla, porodila a že je s To-

mášem hezky vedeme životem k jejich vnitřní svobodě. To ale samozřejmě 

naplno poznáme, až vyrostou.

Tomáš: To mám asi stejně. Člověk může v životě udělat sebevětší věci, ale 

ten ryze lidský úspěch je opravdu v těch, kterým dáme dětství.

A za co jste nejvíce pyšní na toho druhého?

Tomáš: Tamara je pro mě symbol pravdy, kterou mi přinesla do života právě 

tím, že ji žije. V momentě, kdy se někde děje nějaká nepravda a ona je toho 

součástí, nebojí se to nahlas říct. Samozřejmě to způsobuje i mnoho explozí, 

protože se lidé začnou ošívat a používají proti tomu různé zbraně, ale já jsem 

na ni za to vždycky pyšný.

Tomáš: A já jsem pyšná na Tomáše v tom, že je to muž, který nemá stud vy-

jevovat své city. Ať už k rodině, ke své ženě, společnosti. Má odvážné srdce 

a nebojí se do světa hlásat to, co cítí. Myslím si, že v dnešní době je hodně 

důležité, držet tuto pochodeň. V době, kdy slova jako „pravda“ a „láska“ ztrácí 

svoji sílu, je pro mě nadějí, že si svět ještě může znovu obnovit ty hodnoty, 

kterých si vážíme, a které ctíme.

Tomáš: Takových lidí je ale dost, jenom o sobě navzájem neví. A tak se sna-

žím dávat víc takových aktivistů dohromady, abychom táhli za jeden provaz 

a dobro zvítězilo. Na tomto světě chceme všichni to samé – být šťastní. Ne-

pravdy jsou teď silnější a hlasitější, a proto máme pocit, že se svět zbláznil. 

Myslím si ale, že je to tím, že nemá „dobro“ tak silný hlas. Ten bude mít zase 

v momentě, kdy se pospojujeme a uvidíme na sebe.

Jaký byste řekli, že je největší zlozvyk toho druhého?

Tamara: Myslím si, že největším Tomášovým zlozvykem je jeho obrovitánská 

přísnost k sobě samému. Často dává sám sobě tresty, teď třeba půst. Ten je 

sice kladný, ale on si ho vždycky dá v momentě, kdy je to v jeho životě úplně 

nevhodné. 

Tomáš: Tamara zase žije spoustu životů. Je velmi otevřená a empatická, a to 

vyzařuje do okolí. Spousta lidí to vycítí a pak jsou to hodiny a hodiny, kdy in-

vestuje svou energii a volný čas do mnoha jiných životů. Pak nemá dost času 

na sebe, jak si zaslouží. Je to vlastně pozitivní, stejně jako půst, ale myslím si, 

že je dobré soustředit se občas i na svůj vnitřní klid.

Jak se vám spolu pracuje? Na klipech, na písničkách, …?

Tomáš: Nejlépe a jsem za to strašně vděčný. Od doby, kdy jsem poznal svoji 

ženu a pochopil princip fungování vztahu, začal jsem potkávat lidi v párech, 

kteří spolu spolupracují a jsou nejvíce šťastní. Apeluji proto na všechny chla-

py, že je záhodno konzultovat cokoliv se ženou. Kdyby se tak dělo, ubyla by 

polovina konfliktů na této zemi. Ženy jsou sice drbny a říkají si ošklivé věci, 

ale nejsou zlé, nejsou to válečníci a nemají to tvrdé mužské ego. Obě po-

hlaví a s nimi i úhel pohledu jsou tak diametrálně odlišné, že jen ve spojení 

je ta genialita.

Oba obratně ovládáte sociální sítě a máte deseti(sta)tisíce sledovatelů. Do 

jaké míry si držíte některá svá tajemství a osobní život pro sebe? Na základě 

čeho se rozhodujete, o co se podělit a o co ne? 

Tamara: Když jsme spolu s Tomášem začali žít, úplně jsme se uzavřeli okol-

nímu světu a tím jsme s ním nepřímo nastoupili do války. Potýkali jsme se 

s agresivním přístupem bulvárních médií i fanoušků, kteří Tomáše prosili, ať 

jim ukáže Jozefínku. Když to ale dospělo do bodu, kdy se objevila zpráva, že 

jsem porodila, a okolí mi začalo gratulovat, ale já byla pořád těhotná, byl to 

pro mě zlom. Řekla jsem si, že když nedáme světu alespoň nějaké informa-

ce, tak si je budou cucat z prstu. A tak jsme udělali opačný extrém. Odemkli 

jsme svůj svět a dáváme ven věci, za kterými si stojíme,a které žijeme. A 

přesně díky tomu jsme se s okolním světem dostali do smíru.

Tomáš: A navíc jsme pány situace, protože si sami volíme to, co půjde ven.

Oba používáte svůj vliv na soc. sítích i ke konání dobra. A to za to stojí.

Tamara: Sociální sítě se snažíme využívat k tomu, k čemu byly předurčené 

– k diskuzi a vyvolávání určitých otázek. Ať už okolo mateřství, politiky nebo 

třeba udržitelné módy. A když má člověk možnost mít vliv na nějakou skupi-

nu, je důležité ho co nejvíce použít pro dobro.

Tomáš: To, co prezentujeme, je pro nás normální. Prvotní fokus je rodina a 

ta zpětná vlna na to je obrovská. Lidi si říkají, že už si mysleli, že to normální 

není a důležitých je teď spousta jiných věcí. A tak stále ukazujeme, že rodina 

je v pohodě.

Tamara: A že dítě vám nezničí život.

A jedna aktuální otázka na konec. Jak u vás vypadají Vánoce? Dodržujete 

nějaké zvyky?

Tamara: V zimě často jezdíme pryč, tak se nám stává, že tady nejsme ani na 

Vánoce, a tím pádem je ani moc neslavíme. Ale když jsme v Čechách, jsme 

zastánci těch tradičních českých Vánoc s obrovským kýblem bramborového 

salátu. Pečeme cukroví, posloucháme koledy, rozkrajujeme jablko, máme 

šupinu pod talířem a máme nazdobený stromeček. Často s  námi takové 

Vánoce slaví i kamarádi, kteří mají na Štědrý den rodiče daleko nebo jsou 

rozešlí. Takže jsem jeden rok vařila i pro patnáct lidí. A bylo to úžasný. Je to 

prostě čas, který trávíme s milovanými a nemusí to být čistě jen rodina. 

Tomáš: Protože rodina nemá hranic.

Když po mně chce bezdomovec 
peníze, tak mu je dám. Vždycky. 
I když říká, že nemá nohu, ale 
všichni víme, že ji má. To je jen 
jeho karma. Ale v momentě, kdy 
může člověk pomoct, tak má po-
moct a nic neřešit.

Příchod třetího dítěte všech-
no zpečetil, stala jsem se sama 
sebou. Ale ne tou Tamarou 
mámou, ale tou Tamarou duší. 
Upevnilo mě to v tom, kým 
jsem se narodila.

Co je vaší největší společnou vášní?

Tomáš: Plození dětí. V tom jsme hodně dobří. A cestování. Tam se ty děti taky 

dají dělat a následně vyvést. 

Tamara: A hudba. A také nekonečné nakupování vonných tyčinek, různých 

vykuřovadel, vonných svící a knih. Těch vlastníme asi zhruba několik tisíc.

Tomáš: Ale všechny jsou přečtené.

Tamara: Spíše jsou všechny rozečtené. 

Tomáš: Protože do toho čtení vždycky přijde další zajímavá. 

Tamara: Říká se, že když si vezmeš knížku a přečteš si z ní pár stránek, tak je 

to přesně to, co v daný moment potřebuješ číst. 

Pozvali jsme si je dohromady, ačkoliv se znají už tak dobře, že 
by údajně stačilo, kdyby přišel jen jeden z nich a odpovídal za 
oba. Zpěvák a hudebník Tomáš Klus a jeho manželka zpěvač-
ka a influencerka Tamara mají (kromě tří dětí) opravdu hodně 
společného. Oba využívají svého vlivu k boji za dobro a s vášní 
tvoří pro lidi. V čem se ale naopak liší? Na co jsou pyšní? To (a 
ještě o kus víc) se dozvíte v dynamickém dvojrozhovoru.

„

“ „

“ 

-  Tamara

Foto : Boodya

Tomáš a Tamara 
Klusovi

-  Tomáš

Ještě pár otázek navíc a několik fotek navrch najdete v online verzi rozhovoru na 

vnitroblock.cz/noviny.
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Spojuje je pokrevní pouto a nikdo 
jiný nezná toho druhého víc, než 
ten druhý. Jejich rodiče provo-
zovali rekreační střediska a díky 
tomu měli od mala blízko k po-
hostinství. Řeč je o Martinovi a 
Karlovi Kozlových – hlavních 
tvářích liberecké pražírny 
Nordbeans. 
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Martin je o tři roky starší a byl tím, kdo se začal o kávu zajímat první. Karel se 

připojil později. Provozovat pražírnu s blízkou osobou je velká výhoda. Ono 

obecně podnikat s někým, koho znáte od mala. Dokážete předvídat chování 

toho druhého, doplňujete se. Jste na sebe zvyklí, tolerujete se, vycházíte 

spolu. Ve firmě jste vy a vaše druhé já. 

Mládí strávili v Krkonoších. Poté se Martin přestěhoval k České Lípě, Karel 

do Prahy. Na chvíli se rozdělili, ale jejich cesty se zase spojily. Přesunuli se 

do Liberce. Založili značku Sweet City, k původnímu podnikání brzy přibyla i 

kavárna a kávový obchod. I proto se začali zajímat o kávu a snažili se její kon-

cept uchopit jinak. Chtěli poznat, jaké příběhy se za kávou skrývají, a chtěli 

opravdu poznat svou kávu. A tak v roce 2015 vznikla pražírna Nordbeans. 

Společnými silami vybudovali úplně novou značku, která po třech letech od 

jejího vzniku už v kávovém světě něco znamená. A můžeme říci, že kdyby na 

to nebyli spolu, tak by to nebylo tak rychlé. Opravdu mít vedle sebe někoho, 

na koho se můžete v každé situaci spolehnout znamená moc, a oba to velmi 

dobře vědí. I když firma vyrostla, stále v ní vládne rodinná atmosféra, kterou 

chtějí i nadále zachovat.

Některé příběhy jsou ale pořád velmi osobní. V únoru 2018 se Martin s Kar-

lem poprvé společně vydali přímo do pěstitelských zemí – příznačně do Eti-

opie, která jako pramáti kávového světa dodnes představuje genetickou zá-

kladnu celého druhu coffea arabica. Právě tady poznali, jak doopravdy velká 

je Afrika. Z hlavního města Addis Abbeba se vydali jeepem na jih do regionu 

Sidama, Guji a dalších, kde spolu s farmáři vybrali to nejzajímavější z jejich 

probíhajících sklizní. Z Etiopie dorazili s příslibem skvělých káv ze zpracova-

telského závodu Semalo Pride, které se v ČR objeví v listopadu. Především 

si ale přivezli společné zážitky na celý život. Tohle pouto je totiž napořád...

Pražírna 
Nordbeans: 

když se dva bráchové 
zamilují do kávy

Zajímá vás víc ohledně této liberecké pražírny? Nebo si chcete koupit 

dobré kafe?  Navštivte nordbeans.cz!

Vánoční lekce a workshopy

V termínu 15.12. - 19.12.  Budou probíhat jak klasické lek-

ce dle rozvrhu, tak speciálni vánoční workshopy. Více 

informací naleznete na www.tanecnisector.cz/rozvrh 

nebo v našich událostech na Facebooku.

Vánoční punch s Wahem, Zizoe a Otcem Mircem 

18.12. 17:00-19:00  Naši vánoční párty odstartuje právě 

jeden z tanečních workshopů zaměřený na urban ta-

neční styly. Povedou ho hned 3 skvělí lektoři a umělci 

- Wahe Akopjan, Zuzana Zizoe Veselá a Otec Mirec. 

Nadační fond NEJEN SRDCEM

O to, že náš večírek bude dog-friendly, se nemusíte bát! 

Pokud máte chlupáče rádi, dozvíte se i to, jak můžete 

zakladatelkám Denise a Anetě pomoct v jejich aktivitách 

na podporu pejsků. Už jenom samotným zakoupením 

vstupenky na taneční workshop nebo na náš vánoční 

večírek přispějete částkou 20 Kč! Holky si pro vás také 

připravily velké překvapení.

Beauty koutek OUTLÁ • KÁBRTOVÁ 

Únik od předvánočního stresu vám poskytnou holky ze 

salonu OUTLÁ • KÁBRTOVÁ. Chcete si nechat poradit v 

oblasti líčení, nebo si dopřát krátkou masáž se sklenič-

kou punche v ruce? Stačí zabloudit do našeho beauty 

koutku.

Mamba Store

Možná už znáte MAMBÍ trika s ručně kreslenými potis-

ky,  která vzdávají hold tanečním a hudbením legendám. 

Kromě triček vychází z její dílny i originální ručně malo-

vané náramky či náhrdelníky. Pokud chcete sobě nebo 

někomu blízkému dopřát krásný vánoční dárek, na mís-

tě si jej můžete zakoupit nebo případně sami dotvořit.

Sector sisha lounge 

K tomu není potřeba moc psát. prostě vodní dýmka, 

pohoda a punch. Co víc si přát.

Vánoce se blíží a SECTOR by vám rád vě-
noval jeden taneční punch. Bude se tančit, 
relaxovat, tvořit, mlsat a zároveň pomáhat. 
Na tohle všechno se můžete těšit na naši 
poslední tohtoroční taneční akci!
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Delikvente, jsi průšvihář? Máš svou přezdívku oprávněně?

Jo. Třeba teď mám kvůli jednomu průšvihu odklad na papíry na motorku. 

Občas prostě děláš věci, co dělat nemáš, bavíš se s lidmi, se kterými by ses 

bavit neměl, a to všechno je trochu na hraně.

Měl jsi to takhle vždycky?

Od malička. Když si vzpomenu na všechny ty průšvihy a na všechno, co jsem 

řešil za pět minut dvanáct… To nechceš.

Narážíš někdy na to, že je tvoje přezdívka tak zajetá, že si lidi občas nevzpo-

menou, jak se doopravdy jmenuješ?

Většinou spíše ví, ale i já se prezentuju různě podle nálady. Delikvent je 

možná něco jako moje alter ego. Něco jako má Bruce Wayne a Batman. 

Občas jsem prostě víc Delikvent, občas víc Dalibor. Dalibor je ten vážnější a 

přísnější – hlavně na sebe. Ten, co řeší business a chodí na úřady, naslouchá 

lidem jiným způsobem a řeší věci jinak. Delikvent miluje život, dělá si, co 

chce a jak chce, i když občas přes hranu. Ani s jedním ale nemám problém 

a nedokážu říct, kdo z nich jsem víc. 

Není to tak dávno, co jsi oslavil třetí kulatiny. Jak tenhle přechod vnímáš?

Těšil jsem se na to. Těším se i na to, až mi bude čtyřicet, padesát. Přijdou zase 

nové věci. Nestárnu, ale dozrávám. Stárnou lidi, kteří chtějí umřít. Ale určitě 

se dá říct, že mám jiné priority.

Kromě holícího strojku je ti dobře známý i ten tatérský, ačkoliv trochu jinak. 

Dokážeš ještě vůbec spočítat, kolik kérek máš?

Říkám lidem, že mám jen dvě velké tetovačky na zápěstí. Ale jinak je vlastně 

jednodušší říct, co potetovaného nemám. Jedny žebra, levou holeň, obličej, 

vrch hlavy, dlaně a chodidla.

A máš v plánu i tato místa zaplnit?

V plánu jsou ještě dlaně a chodidla. 

Můžeš nám třeba jednu z těch pro tebe nejzásadnějších kérek přiblížit? Co 

pro tebe znamená?

Mám rád tu, kterou mám zezadu na rtu, vlaštovku. Vlaštovky vylétávají 

z hnízda anebo tam navždy zůstanou. Nejsou takové, že na něco čekají. A 

já to mám stejné s tím, že co si myslím, to buď řeknu naplno nebo si to na-

vždycky nechám pro sebe.

Neuvažoval jsi někdy, že se staneš taky tatérem?

Vlastně to byla věc, kterou jsem chtěl dělat po celou dobu, co jsem byl na 

střední. Párkrát jsem to i zkoušel a pár lidí jsem dokonce počmáral – tímto 

se jim všem omlouvám! Nedokázal jsem se ale pořád naplno rozhodnout, 

jestli chci zůstat u vlasů nebo tetovat, tak jsem si hodil mincí a vyhrály vlasy.

Ale jsi spokojený s tím, jak to dopadlo, viď?

Miluju svou práci! A upřímně už si ani neumím představit, že bych strávil se 

zákazníkem víc než tři hodiny a způsoboval mu bolest.

A máš kromě kérek ještě nějakou další vášeň?

Mašiny, ať už jsou to motorky nebo auta. V poslední době mě taky znovu 

začalo bavit hrát si s hodinkami, úplně původně jsem totiž chtěl být hodiná-

řem. Pak sport, crossfit. A co ví málo kdo, miluju latinsko-americké tance, ale 

i čardáš nebo třeba balkanbeat.

E
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co má společného 
s Batmanem?

Klasick Wheels: 
já a mé druhé já

Vnímáme náš obchod jako živou bytost a stejně 

jako každý člověk i KW by jednou mělo být kom-

plexní osobností. 

První a nejzásadnější „já“ našeho obchodu je 

ta nejkřehčí část, bez které by ostatní nemohlo 

vzniknout, a bez které by vše zaniklo. Jde o my-

šlenku, pocit, nápad, atmosféru a lidi, kteří se o 

tohle vše starají. Tohle „já“ je neviditelnou duší 

KW.

Dalším „já“ jsou samozřejmě motorky a s  nimi 

úzce spojené cestování. Ať už každý den do prá-

ce, jednou za čas kolem celého světa nebo sem 

tam na naše oblíbené tajné místo, kde si v klidu 

ležíc na louce a sledujíc padající hvězdy urovná-

váme, kdo jsme. 

Třetím „já“ je místo, kde KW bydlí. Již nějaký 

pátek je to stodola u pražského nádraží Bubny. 

Těžko tohle místo popsat slovy. Stařičký nádraž-

ní dřevěný sklad a uvnitř sotva narozené KW. 

Tenhle barák má ve svých stěnách, stejně jako 

naši prarodiče, zapsané neuvěřitelné příběhy 

včetně světové války, komunismu atd. Nemohu 

se ubránit pocitům podobným při pozorování 

starého člověka s  vnoučaty. Poklidná stodola 

a kolem ní pulzující nový život. Ano, celý are-

ál v  příštích letech padne k  zemi, ale nebude 

v tomto svém posledním období sám. Máme pro 

něj ještě velkou zásobu zážitků!

Čtvrtým „já“ je business. Účetnictví, DPH, objed-

návky, reklamace, banky, pojišťovny, pracov-

ní doba, porady atd. Klasick Wheels je obchod 

s  věcmi na motorku a cestování, které vyhle-

dáváme po celém světě. Zní to trošku suše, ale 

když jsme k těmto věcem připojili bar, koncerty, 

divadlo, kino, zajímavé přednášky, organizování 

různých závodů, focení, natáčení, start vlastní 

značky oblečení, čímž jsme spojili spoustu na-

šich koníčků, vzniklo tím pro nás v podstatě za-

městnání snů. 

Pátým „já“ jsou naši zákazníci, kteří se svým zaj-

mem nebo naopak nezájmem, zásadně podílí 

na všem, co v KW děláme. Vzhledem k povaze 

našeho obchodu a zřejmě také naší, se ze zá-

kazníků postupně stávají kamarádi. Za vrchol 

našeho vztahu nepovažujeme, když si u nás ně-

kdo něco koupí, ale když poté vyjedeme na stro-

jích na společný výlet a zákazník se k nám začne 

pravidelně stavovat třeba jen na kus řeči a stává 

se tak nedílnou součástí celého příběhu.

Makáme na tom, aby osobnost Klasick Wheels 

postupně rostla a těšíme se jakým způsobem se 

zapojíte i vy.

PS: Šoupli jsme minošku na zimu do tepla pod 

střechu, tak se přijďte zhoupnout! A nezapo-

meňte checknout naše připravované eventy!

Text: Jakub Frey  / Klasick Wheels

www.klasickwheels.cz

www.facebook.com/klasickwheels/

www.instagram.com/klasickwheels/

Od prvních myšlenek na založení 
obchodu Klasick Wheels nám vždy 
šlo o více úrovní. Jakési druhé, 
třetí, čtvrté… já.

Na barber a urban scéně by se těžko hledal někdo, kdo by ho neznal. Více než 
jako Dalibora Hajdina ho ale všichni znají pod přezdívkou Delikvent. Člověk, 
který v prestižním kadeřnickém salonu Toni&Guy dokonale ovládá nůžky a 
holicí strojek, a kterého na ulici nepřehlídnete, nám zodpověděl pár otázek.
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Dalibor 
Delikvent 
Hajdin

Delikventa už jste u nás možná někdy potkali. Online na našich 

socials i offline v kavárně. Patří totiž k našim častým zákazníkům a 

dobrým kamarádům.
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Zima ve 
Footshopu
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Tenisky se můžou nosit i v zimě, nebo alespoň přední brandy jsou o 
tom přesvědčený. V zimní verzi Vans MTE můžete třeba klidně i do hor. 
Ne, to možná přeháníme, ale určitě vás v nich díky přizpůsobené pod-
rážce nepřekvapí sníh v pražských ulicích, stejně tak jako v dalších mo-
delech, které najdete ve Footshopu.

12

VANS SK8-HI MTE

2 490 Kč (prodává Footshop)

NIKE LUNAR FORCE 1 DUCKBOOT 3 

790 Kč (prodává Footshop)

FILA FLOYD PUFF HOOD JACKET

3 090 Kč (prodává Footshop)

NIKE SF AIR FORCE 1

4 590 Kč (prodává Footshop)

HUF DBC FC HOOLIGAN SCARF

1 040 Kč (prodává Footshop)

VANS OFF THE WALL POM

590 Kč (prodává Footshop)

Y-3 LOGO GLOVES

1 991 Kč  (prodává Footshop)

NEW BALANCE 574

2 790 Kč (prodává Footshop)
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Zkruhu: 
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Už od roku 2010 se pořádá charitativní happe-

ning Zkruhu, který založil díky tatér Ondřej Ko-

nupčík, známějšího pod jménem Ondrash. Jeho 

název vznikl z nejdokonalejšího motivu, který je 

zároveň i jeho hlavním motivem, z kruhu. I letos 

můžeš pomoct “bolestí” a to 8. prosince 2018 v 

holešovickém VNITROBLOCKU. 

Lidi se nechávají tetovat z různých důvodů. 

Chtějí zvýšit svoje sebevědomí, svoje tělo vní-

mají jako plátno nebo jednoduše chtějí vyjádřit 

sami sebe nebo svoji příslušnost. Iniciativa Ond-

řeje “Ondrashe” Konupčíka dává lidem možnost 

tetováním pomoct někomu jinému.

Happening Zkruhu dostal název podle toho nej-

dokonalejšího tvaru na Zemi, jak říkají sami na 

svém webu. Kruh může mít spoustu interpre-

tací od geometrického tvaru, přes ochranný 

kruh, rodinný, ale i kruh lidí se stejným údělem, 

či osudem. Kruh je zároveň i hlavním motivem 

tohoto tattoo happeningu, který je svým kon-

ceptem jediný v České republice a za sedm let 

svého působení se mu podařilo pomoct už více 

než jedním milionem korun.

Zeptali jsme se kolegů Ondrahe, Vítka Chalou-

peckého a Petry Hanáčkové, na všechno, co bys 

měl o osmém Zkruhu vědět.

Musí být hrozně těžké vybrat, kam poputuje 

pomoc. Podle čeho se rozhodujete?

Petra: Je to těžké. Snažíme se, aby naše po-

moc zlepšila kvalitu života, a co nejvíc přiblížila 

příjemce vysněnému cíli. Nemáme ale pevně 

dané schéma, řídíme se hlavně vlastním poci-

tem a určitě vítáme i doporučení.

Co bylo Ondrashovým hlavním impulsem 

k vzniknutí Zkruhu?

Petra: Jednoznačně narození dcery. To štěstí, 

které vás zaplaví, když držíte v rukou ten malý 

uzlíček, a ten pocit, když si uvědomíte, že jsou 

lidi, kteří to štěstí nemají. Zjistil, že tím, co dělá, 

má možnost pomáhat a “zatáhnout” do toho 

další, podobně naladěné lidi a Zkruhu bylo na 

světě.

Nechají se u vás potetovat i lidé, kteří by se 

normálně potetovat nenechali?

Petra: Často slýcháváme, že to je první kérka. 

Když se člověk rozhodne a jde do toho s Zkruhu, 

tak myslím, že v té skupině “kérku nikdy” vlastně 

vůbec nikdy nebyl.

Bude se i letos tetovat symbolický kroužek?

Vítek: Možnost nechat si vytetovat symbolický 

kroužek bude po velkém ohlasu i letos. Ale díky 

zázemí, které nám Vnitroblock poskytl, jsme roz-

šířili řady tatérů a registrace letos nebude nutná. 

Kroužky se budou tetovat walk-in systémem.

Jak můžu Zkruhu podpořit i bez tetování?

Vítek: Jako každý rok, tak i letos bude možnost 

podpořit Zkruhu dobrovolně, nebo koupí Zkru-

hu merche. Pro letošek jsme oslovili Stanislava 

Tomšeje a Antimultivitamína. Na konkrétní pro-

dukty budeme lákat postupně a rozhodně je na 

co se těšit. Merch nám potom nechává šít 

Footshop.

Letos je to poprvé, co přijede Zkruhu do Prahy. 

Jaké od toho máte očekávání?

Vítek: Vlastně je asi nejlepší žádné nemít. Určitě 

bychom rádi zachovali pohodovou a přátelskou 

atmosféru. Taky trochu očekáváme účast těch, 

co předchozí léta psali: “Kdyby to tak bylo někde 

blíž než na Moravě!”

Na koho z tatérů se kromě Ondrashe 

můžeme těšit?

Vítek: Kromě špičky české a slovenské tatérské 

scény nás navštíví několik zahraničních hostů. 

Kdo to bude, to je zatím tajemství, které odkry-

jeme až během aukce motivů, která bude první 

dva týdny v listopadu.

Text: Footshop

Undercowear: 

Kde se zrodil nápad začít se věnovat výrobě designových zástěr na zakázku?

Už deset let působím v gastro segmentu, který nadevše miluji. Práce s lidmi 

mě hodně naplňuje a ruch provozu je něco, co patří do mého každodenní-

ho života. Na všech pozicích, ať už za barem nebo v kuchyni, jsem vždy při-

šla do kontaktu s nějakou zástěrou. Když jsme v Bratislavě rozbíhali novou 

provozovnu, jako jediná žena – manažerka jsem dostala na starost, jak bude 

vypadat náš personál. A právě to byla první příležitost popustit trochu uzdu 

kreativitě.

Práce v gastru jsi nenechala ani s rozjezdem podnikání. Kde je možné tě pot-

kat teď?

Aktuálně působím v konceptu Fach Bratislava, kde mám na starosti bistro s 

výběrovou kávou, pekárnou a sezónním menu. Mám okolo sebe skvělý tým 

kolegů a naše práce je pro nás zároveň hobby.

Kde nacházíš inspiraci pro designy zástěr? Fungují v tomto odvětví nějaké 

trendy? 

Většinou jsou mi inspirací klienti sami. Snažím se vnést do jejich práce něco 

komfortního a personalizovaného, v čem se budou cítit dobře. No a dnes jsou 

to už dva roky, co s mojí šikovnou švadlenou zhmotňujeme potřeby a přání 

skvělých lidí. Nepovažuji se ale za umělce ani designéra, jen se snažím dělat 

svojí práci nejlépe, jak umím a chci, aby se lidi v mých zástěrách cítili dobře. 

V dnešní době, kdy se chce každý vyjadřovat, každý má svůj styl a různé pre-

ference, je každá jedna objednávka malá challenge. A právě to mě na tom 

baví nejvíce.

Prozradíš, jak konkrétně probíhá návrh designu? Čím se řídíš a jak vůbec celý 

proces výběru zástěr pro určitý podnik probíhá?

Stále ještě funguju na principu papír a tužka. Vždycky si vyslechnu představu 

klienta, projdu si fotky z prostoru, styl, použité barvy. Celý proces od první-

ho setkání se zákazníkem a navrhnutí konceptu, přes výběr materiálu až po 

návrh na míru na konkrétního člověka a do konkrétního prostoru je časově 

velmi náročný. Do toho všeho spadá i má snaha dělat to jinak. Odlišovat se 

hlavně osobním individuálním přístupem, právě v návaznosti na to, že poža-

davky každého člověka jsou jiné. 

Máš nějaké plány do budoucna nebo vizi, kam směřovat?

Mám velké plány, co se týče práce s kůží. A nadále bych si ráda vychutnávala 

ty momenty, když jsou lidi s mou prací spokojení.

není zástěra jako zástěra

Zuzana Podkonická je přesně ten šťastný typ člověka, 
u kterého se spojila vášeň s prací. Celoživotní pohyb 
v gastru ji přivedl na nápad ruční výroby zástěr na za-
kázku, do kterého se pustila a dnes už je její práce vi-
dět hned v několika bistrech, restauracích a kavárnách. 
Speciální kousky od ní mají i baristé ve VNITROBLOCKU.pomoz 

bolestí

Zástěry na míru (třeba i pro sebe) najdete na undercowear.com.



Svátečně 
naladěná 
Papavera
Květinářství Papavera už je naplno připravena zaplnit vaše domovy vánoční atmo-
sférou. Ve VNITROBLOCKU pro vás chystá pop-up store s věnci a dekoracemi, pro 
tvořivé z  vás má nachystané workshopy. A neochudí vás ani o vánoční rostliny, 
které tradičně zdobí sváteční stoly a parapety… Víte vlastně, jaké to všechny jsou?

HYACINT – Jakožto venkovní cibulovina, doká-

zal za dávnějších dob zkrásnit domovy i chudších 

rodin, které neměli na bohatou vánoční výzdo-

bu. Dal se totiž vykopat na zahrádce a speciál-

ním rychlením přimět k tomu, aby vykvetl právě 

v období vánočních svátků.

JMELÍ – Říká se, že čím víc má kuliček, tím více 

bude mít jeho majitel peněz. Jmelí bychom si 

ale neměli kupovat sami, mělo by být darované 

(často se dostává k Mikuláši). Celý rok bychom 

ho pak měli mít přivázané na stejném místě, 

po roce pak spálit, popel rozhodit do přírody a 

na jeho místo pověsit nové. To by mělo zaručit 

domácnosti blahobyt po celý rok. Ať už dáváte 

přednost přírodnímu, zlatému nebo stříbrnému, 

dejte pozor, jeho kuličky jsou extrémně jedova-

té pro domácí zvířátka!

VÁNOČNÍ HVĚZDA – Na sváteční stoly patří 

stejně jako cukroví. Často se ale může stát, že 

uvadne dříve, než si jí stihnete pořádně užít. Na 

vině může být přílišné chladno. Vánoční hvězda 

je subtropická rostlina a zima jí nesvědčí. Tato 

skutečnost by se měla brát v úvahu už při jejím 

převážení (ale to se ve chvíli, kdy ji kupujete, bo-

hužel většinou nedozvíte).

HVĚZDNÍK (AMARYLLIS) – Kromě krásného kvě-

tu k  němu neodmyslitelně patří i pevný dutý 

stonek. A toho se dá využít. Kromě klasického 

naaranžování do vázy se dá stonek hvězdníku 

naplnit vodou a zavěsit třeba nad okno. Dokáže 

tak vydržet klidně čtrnáct dní.

CESMÍNA – Nepostradatelný symbol Vánoc 

hlavně v USA a Velké Británii. Její tmavě zelené 

listy a sytě červené plody jsou totiž pro vánoční 

čas ideální kombinací. Úžasně se tak hodí jako 

součást různých dekorací a adventních věnců.

BRAMBOŘÍK – Pokud se budete o brambořík 

náležitě starat, odmění se vám svými květy i 

několik let po sobě. Jedna z důležitých zásad je 

dopřát mu chlad. Pokud bydlíte v domě s dvoji-

tými okny, je prostor mezi nimi naprosto ideální 

útočiště!

VÁNOČNÍ KAKTUS – Nepatří sice k českým Vá-

nocům odjakživa, ale za poslední léta si vypěs-

toval velkou oblibu. Jeho velkou výhodou do 

zimních dnů je skutečnost, že ke svému životu 

potřebuje délku svitu kratší než dvanáct hodin, 

takže mu období Vánoc dokonale vyhovuje.

OXALIS – Oxalis neboli Šťavel nebo prostě jen 

čtyřlístek, se tradičně nosí s další výslužkou na 

novoroční návštěvy, aby rodině přinášel štěstí. 

Zvláštností je, že si své listy na noc zavírá.
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Pidikino 
uvádí: 
5 nej(netradičnějších) 
vánočních filmů

Batman se vrací (1992)

Možná se ptáte, proč je Batman v tomhle sezna-

mu. Svým zvráceným způsobem je totiž perfekt-

ní burtonovskou variací na vánoční téma. Mož-

ná si řeknete, že třeba Noční můra před Vánoci 

je lepší, nebo že i ten Střihoruký Edward má víc 

co říct. On je ale maskovaný hrdina Gothamu 

spojený s Vánocemi víc, než si myslíte. Už totiž 

první díl klasické animované série o Batmanovi 

byl Vánoční speciál. Je cosi krásně bizarního na 

spojení temného, vnitřně rozervaného hrdiny s 

veselým a barevným Štědrým večerem. Jste-li 

unaveni z přeslazené jízdy, kterou vám Ježíško-

va sezona nabízí, vydejte se do Gothamu a zažij-

te svou nejlepší vánoční chvilku.

01

Cítíte to ve vzduchu. Je to všude kolem nás. Není před tím úniku a dřív nebo později vás to stejně sejme. 

Řeč není o chřipce, ale o Vánocích. I když mnozí by vám potvrdili, že oboje má na lidský organizmus 

stejné devastační účinky. 

Pro ty z vás, kteří se na Vánoce těší asi tak stejně, jako prostatik na návštěvu urologa, máme seznam 

pěti nejlepších vánočních filmů, které vás hodí do zasloužené pohody. Protože občas je dobré si připo-

menout o čem Vánoce vlastně jsou, a kdo jiný to ví nejlépe, než z reality vytrhnutá banda filmařů. Malá 

poznámka autorů: pokud si chcete užít čtení tohoto článku doplnejch, dejte si panáka pokaždé, když se 

v článku zmíní Vánoce.

Smrtonostná past (1988)

Bruce Willis jde navštívit svou ženu na vánoční 

večírek do nedostavěného věžáku Nakatomi 

a přitom je tam přepadne německý terorista. 

Bruce vezme spravedlnost do svých rukou, te-

roristům dá pořádně na zadek a uvědomí si, že 

rodina je základ. Venku přitom sněží a zpívají se 

koledy. Perfektní vánoční film.

02

Tokijští kmotři (2003)

Připravte si kapesníky, tohle bude slzavé údolí. 

Režisér Satoši Kon bourá mýtus o tom, že ani-

máky jsou jen pro děti a servíruje nám příběh 

tří bezdomovců z Tokia, kteří najdou na Štědrý 

den kdesi na skládce novorozence a rozhodnou 

se ho vrátit jeho rodičům. Krásný, ale chvílemi i 

dost bolavý film, který si zaslouží místo v televiz-

ním programu hned vedle Sám doma a Tří oří-

šek pro Popelku.

03
Rolničky kam se podíváš (1996)

Trošinku zapomenutý film, který má ale každý z 

nás tak nějak vzadu v hlavě stále v paměti.

V době, kdy se Arnold Schwarzenegger snažil 

vyprostit z rolí akčních hrdinů a bral role  ve vše-

možných komediích, se upsal i filmu, který vy-

povídá o podstatě Vánoc víc, než je na  

první pohled zdát. Příběh o workoholickým tatí-

kovi, který prostě musí sehnat hračku Trubome-

na pro svého lehounce rozmazleného synka, 

jinak jsou Vánoce v čoudu. Každý rodič se v tom 

pozná, každé dítě taky.

04
Šťastné a veselé (2005)

Film podle skutečného příběhu. V hrůzách prv-

ní světové války se dvě znepřátelené strany 

vykašlali na nesmyslnou bitvu a na Štědrý den 

roku 1914 vylezli ze zákopů podat si ruce. Příběh 

plný lidskosti, zpěvů a radosti i přesto, že zítra na 

sebe zase budou mířit puškami. O tom by asi Vá-

noce měli být. Hodit sváry za hlavy, alespoň na 

jeden den v roce přestat pindat a podat si ruce. 

Když to zvládli kluci z krvavé Východní fronty, 

dokážeme to i my.

05

Tip na vánoční dárek
Papavera rozjela předplatné. To znamená, že můžete své přítelkyni, manželce, mamin-

ce, babičce či komukoliv jinému zajistit pravidelný příjem čerstvých květin. Za to určitě 

Ježíškovi padne kolem krku! Více na papavera.cz. 

Papavera pop-up store 
& workshopy
Zhruba po celý prosinec můžete Papaveru potkat i ve VNITROBLOCKU! Bude tu mít veš-

kerý vánoční sortiment od tradičních svátečních rostlin až po dekorace (oblíbené ad-

ventní věnce pojedou ve velkém!) A jestli máte chuť vyrobit si nějaký přesně podle svých 

představ, přihlaste se na některý z chystaných workshopů (info najdete tady v novinách 

v přehledu akcí nebo na Facebooku).

P.S. Kamenný obchod na Andělu u Kavárny co hledá jméno pojede celou dobu tak, jak 

jste zvyklí.
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Co vás před deseti lety přivedlo na myšlenku založit DOX?

DOX vznikl v roce 2008 jako přirozené vyústění mé životní cesty a dlouhole-

tých profesních zkušeností. Patnáct let jsem prožil v Austrálii, kde jsem pra-

coval v oblasti architektury – na rekonstrukcích a návrzích budov. V  roce 

2002 jsem v Holešovicích narazil na starou továrnu, kterou jsem chtěl pů-

vodně přestavět na lofty, ale její architektonický potenciál i celková atmosfé-

ra rozvíjející se pražské čtvrti mě nakonec přivedla na jinou myšlenku. Pustil 

jsem se do kulturního projektu, v němž jsem mohl uplatnit své osobní zaujetí 

pro umění, design a architekturu. V Praze tehdy chyběla galerie světového 

formátu zaměřená na současné umění, tak jsem si řekl, že to zkusím. Dnes je 

DOX největší soukromou výstavní institucí v České republice, ale tradičnímu 

pojetí galerie se zároveň vzpírá, jak může.

Co v budově dnešního DOXu původně sídlilo? A jak probíhala rekonstrukce?

Budova na Osadní ulici byla postavená na konci 19. století a původně v ní síd-

lila továrna na stroje pro firmu Rossemann a Kühnemann. Za první republiky 

se do objektu postupně nastěhovala továrna letadel Avia, v roce 1928 potom 

firma Antonín Páv, závody zámečnické a instalatérské. Po znárodnění budo-

va připadla národnímu podniku ZUKOV. Její proměna v Centrum současné-

ho umění DOX proběhla ve třech fázích. Nejprve jsem oslovil architekta Iva-

na Kroupu, který navrhl multifunkční prostor určený především k prezentaci 

umění. Záměrně jsme zvolili minimalistický a neutrální charakter, aby vysta-

vované umění vyniklo. Nechtěli jsme, aby architektura umění „válcovala“.

V roce 2016 se nad DOXem objevila Vzducholoď. Čí to byl nápad a kdo ji 

navrhl?

Vzducholoď Gulliver, která představuje další fázi rozšíření DOXu, je takovým 

mým splněným klukovským snem. Na jejím návrhu jsme spolupracovali se 

skvělým architektem Martinem Rajnišem a dnes se v ní odehrávají přede-

vším literární čtení a diskuse na nejrůznější aktuální společenská témata. 

V poslední třetí fázi jsme pak DOX rozšířili o nově vybudovaný multifunkční 

sál DOX+, který je především místem pro scénické disciplíny – divadlo, ta-

nec, performance a hudbu. Úspěch architektonické transformace DOXu do-

kládá řada ocenění, která jednotlivé budovy postupně získávaly. Letos získal 

autor sálu DOX+ Petr Hájek cenu Architekt roku. 

Jak byste charakterizoval zaměření DOXu v uplynulých deseti letech?

Mým původním záměrem bylo přiblížit návštěvníkům prostřednictvím ná-

ročného programu různé druhy umění, ale přitom jsme se nechtěli odtrh-

nout od reality. Rozhodně nás nikdy nezajímalo žádné „umění pro umění“. 

Náš program se po celou dobu snaží kriticky nahlížet realitu současného 

světa. Stojí na principu otevřenosti a v žádném případě není elitářský. Na-

opak žije v úzkém sepětí se společností, reaguje na aktuální témata a udá-

losti. 

Kdo v DOXu rozhoduje o programu?

Dramaturgie DOXu se přirozeně postupně proměňovala. Dokud se pro-

gram soustředil především na výstavy, vznikal ve spolupráci s kurátorem 

Jaroslavem Andělem, který byl do konce roku 2014 uměleckým ředitelem 

DOXu. V posledních letech se ale dramaturgie DOXu významně rozšířila. 

DOX už dávno není jen galerií. Rozšíření architektury DOXu nám umožnilo 

obohatit program o další disciplíny a formáty programů – jako literatura a 

živé umění – které přirozeně navazují na témata představovaná ve výstav-

ních projektech. Proto dnes o programu rozhoduje tým lidí, programová 

skupina, kde se jednotliví členové zabývají jednotlivými žánry a na progra-

mu spolupracují. Dramaturgii nového sálu DOX+ tak například připravuje 

ve spolupráci s ostatními členy programové skupiny Viliam Dočolomanský, 

který je zároveň šéfem divadelního souboru Farma v jeskyni. Toto vynikající 

mezinárodně oceňované uskupení performerů se letos zároveň stalo naším 

rezidenčním souborem. Důležitou součástí našeho programu jsou aktivity 

zaměřené na vzdělávání. Spolupracujeme se školami, jsme součástí plat-

forem neformálního vzdělávání. Nechybí ani programy pro děti či seniory.

Které výstavy a projekty posledních deseti let považujete za nejdůležitější?

Nejvíce si cením tematických výstav, které se staly typickým „rukopisem“ 

DOXu. V těchto projektech se vždy snažíme otevřít nějaké zásadní vel-

ké společenské téma, otázku nebo problém a kriticky na něj pohlédnout 

prostřednictvím konkrétních uměleckých děl a projektů. Dnešní doba drží 

člověka v zajetí všednodenních starostí a jen málo co ho dokáže přimět, 

aby o něčem alespoň na chvíli přemýšlel, aby si kladl otázky a o něčem 

pochyboval. A umění tuhle schopnost má. Za všechny bych zmínil alespoň 

v  tomto ohledu naprosto zásadní a přelomovou výstavu Brave New Wor-

ld (2015), která se zabývala srovnáním slavných vizí budoucnosti, jak je ve 

svých románech popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury se 

současnou společenskou situací, hlavně s důrazem na oblast společenské 

kontroly, konzumu a médií. Tento projekt nás také posunul k mnohem užší-

mu propojení současného umění s literaturou, performancí a dalšími žánry. 

Jaké výstavy a projekty chystáte v nejbližší budoucnosti? 

Před 10 lety jsme Centrum DOX otvírali výstavou Vítejte v kapitalismu. Byla 

to doba, kdy pro českou společnost skončilo přechodné období transfor-

mace a ocitla se v postavení jedné ze stabilních západních kapitalistických 

společností. To s sebou jistě přineslo spoustu výhod, ale také nejistot a zkla-

mání, se kterými se lidé museli vyrovnávat. A my jsme jim dali možnost se 

nad tím prostřednictvím umění zamyslet. Dnes stojíme před úplně jinými 

a zdá se, že daleko závažnějšími problémy jako je uprchlictví, terorismus, 

chudoba, znovuzrození nebezpečných ideologií vyrůstajících na politickém 

nebo náboženském základě. Poslední výstava, jejíž koncept pro DOX při-

pravil známý holandský designér a kurátor Erik Kessels, se proto symbolicky 

jmenuje Vítejte v těžkých časech! Nesnaží se samozřejmě dnešní civilizační 

problémy vyřešit, ale prostřednictvím umění je kriticky pojmenovává a nutí 

diváka přemýšlet. A to je pro nás asi to nejdůležitější.

Rozhovor se 
zakladatelem a 
ředitelem Centra DOX
Leošem Válkou

Pošlete nám do 20. 12. 2018 zprávu na 
Facebooku nebo Instagramu, co se vám 
v DOXu líbí a nelíbí. Autory deseti 
nejzajímavějších odpovědí odměníme 
dvěma volnými vstupy.

Získejte volný vstup 
do Centra DOX! 

DOX a umění, 
které nutí 
diváka myslet
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Pravděpodobně znáte jeho kousavý hlas a syrové rýmy. James Cole, legen-

da českého rapu známá svou nekonečnou potřebou experimentovat, je ale 

celkem renesanční muž – čte filosofické knížky, miluje klasické filmy a v ne-

poslední řadě tvoří koláže. Minulý rok měl svou výstavní premiéru, pak si 

„střihnul“ jednu koláž na obal své nové desky Stanley Kuffenheim a teď ho 

čeká výstava druhá. A my budeme u toho!

Vzpomeneš si, co pro tebe bylo impulzem začít se věnovat 

výtvarnému umění?

Na počátku stála deprese. Byl podzim/zima, zotavoval jsem se po nepřijetí 

svého alba Orfeus a byl jsem sklíčený. Nic mě nebavilo, nemohl jsem spát a 

když jsem spal, pronásledovaly mě tísnivé sny. Moje partnerka Maria jedno-

ho večera navrhla, že budeme dělat koláž jako určitou terapeutickou akci. 

Vzali jsme všechny časopisy, co byly po ruce, a začali jsme. Práce mě na-

prosto pohltila a skončil jsem asi v pět ráno se svým prvním kouskem. Od té 

doby jsem nepřestal.

Proč sis zvolil zrovna techniku analogové koláže?

Jednak z obdivu k analogovým kolážím. Máme neuvěřitelně bohatou his-

torii českého filmového plakátu produkovaného technikou koláže. A jednak 

z  praktických a pragmatických důvodů. Neumím s žádným Photoshopem 

ani žádným dalším programem. Baví mě rozměr ruční práce, fascinuje mě 

povrch vytištěného materiálu, z kterého čerpám. Většinou využívám pu-

blikace vzniklé bez asistence počítače. Každý papír a každý materiál jinak 

vypadá na světle, jinak odráží světlo. Na jednou mém “obraze” se tak mísí 

mnoho materiálů, i když to tak nemusí na první pohled vypadat, a to přispí-

vá k určité plasticitě. To mi v digitálu chybí, vše se slije v jeden homogenní 

prozářený povrch. Role mého originálu je tak nezastupitelná. Jakmile se 

naskenuje nebo ofotí, cosi se ztrácí. 

Mají tvá díla zobrazovat nějakou konkrétní myšlenku či příběh, nebo nechá-

váš divákovi volnost? 

Snažím se být divákem své vlastní práce. Chci tápat stejně jako jakýkoliv 

divák, být hotovým výjevem překvapen. Snažím se důsledně “nevědět”, co 

dělám. Nechávám se vést tvarem, barvou, kompozicí. Snažím se důsledně 

znemožňovat vznik jednoduchého smyslu, nedělám propagandistickou či 

reklamní koláž. Moje věci nemají nic “říkat”, protože jsou to obrazy a nikoliv 

knihy. Chci dát sobě i komukoliv jinému prostor ke svobodě, to znamená 

prostor ke snění. Nicméně nedělám “abstrakci”. Používám konkrétní výjevy, 

snažím se je však rekonfigurovat, aby zmizely jejich běžné asociační dráhy. 

Musí dát asi hodně práce sehnat potřebný materiál. Jak to probíhá?

Lov materiálu je pro mě stejně důležitý jako samotná práce. Nechávám se 

unášet krokem, kam mě zanese a unášet důvěrou, že najdu, co potřebuju. 

Vyjdu do města, procházím antikvariáty a čekám, co “zabrnká”. Kdekoliv ve 

světě, kam se vydám, stále hledám.  

Na vernisáži si pro nás připravíš speciální performance. Prozradíš nám něco 

už teď?

Půjde o multimediální prezentaci. Propojím koláže, hudbu, poezii a text. Slo-

žili jsme s Ristem speciální hudební pásmo. Lidé se mohou těšit na speciální 

performance. Nebudou jen kroužit kolem zavěšených děl a nudit se.

James Cole

Už 28/11 ve Vnitroblocku! 
Více k eventu na Facebooku 
@dudesandbarbiesgallery.

Odhalí svou druhou výstavu 
ve VNITROBLOCKU


