
Jako první 
jsme vybrali malý místo na 

začátku Jarošky, který si na nic nehraje, a 
přitom je po necelých dvou měsících provozu 

už docela nápadný.
Říkají mu Milady kaffee, takže tam mají hodně kafe. 

Italský štýlko se mísí s německou pohodou, takže si můžeš 
vrazit rychlý esko nebo nějakou alternativu a 
zas běžet do fabriky nebo si dát 
venku cígo, chvíli pokecat 
s baristou a u toho poňuňat 
pejsky.
30. září navíc tenhle podnik 
pomůže zavřít část Jarošky, takže 
hnusný auta na den vystřídají stánky s 
pitíčkama a chálečkou, stage, kde zahraje i náš 
Tom a (jak jinak než) speciální program nabídnou 

naši staří kámoši z AVA kolektivu.
Tak jestli nás chceš někdy potkat mimo 

holičství nebo jsi takovej ten obrážeč 
kaváren nebo jen tudy chodíš k 

mámě, zastav se třeba.
Tvoje máma si do 

Milady už stejně 
chodí 

/v této části bulletinu vám 
budeme říkat, co si myslíme, že je dobrý/

KOMUNITKA

Co budeš 
dělat, až dneska dostříháš poslední hlavu?

T: Valím za rodinnou užit zbytek odpoledne na písku, jestli 
mě večer pustí tak půjdu na florbal.

Zverimex vedle 
holičství zmizel a já už 

jsem tě párkrát viděl tam za 
igelitem něco dělat. Prozradíš, co 

máš s tímto prostorem za plány?
T: Vedle kutáme novej kabinet! Další čtyři křesla 

pro naše skvělý zákazníky a nový holiče.

A 
je nějakej film, ke 
kterýmu bys chtěl 
nahrát soundtrack?
T: Jasné, animovanej 

velkofilm mý ženy. Až 
odrostou děti a bude na 

něj mít čas.

Vim, že máš rád 
filmy. Kterej jsi 

viděl nejvíckrát v 
životě?

T: Nejvíckrát v kině 
jsem viděl Velkou 

nádheru od Sorrentina, 
snad sedumkrát a 

absolutně nejvíckrát 
Pulp Fiction, klidně 

stokrát. Hoří má 
panenko je v těsným 

závěsu.

INTRVJÚ

Po strništi bos

/tahle 
sekce ti představí úplně nejvíc trendy střihy pro každej měsíc/

/jelikož je 
Kabinet holičů plnej 

holičů, budeme vám v každým čísle přinášet velice chytrý 
a aktuální rozhovory na jakýkoliv témata nás 

napadne, začneme samozřejmě s 
Tomem/

Po 
strništi 

bos (Scala 
17.9. 18:00)

Je naprosto jasný, 
že po létě to chce změnu, vymezit se 

přepadávajícím patkám a ohranejm plnovousům.
V září pojede upravenej style bez větších 
extrémů, příjemná délka na bocích, střízlivej 
vršek a příjemný dvoutýdenní strniště s perfektně 

naladěnejma konturama!
Must have do nový školy, práce, vztahu. 

Cokoliv potřebuješ...

HAIRMENU

Kabinet holičů 
pro mě vždycky byl a je víc než 

holičství, kde mi za slušnou cenu hodí 
hlavu do fazóny, ale i místo, který stačí 

navštívit na rychlý kafe, abych pocítil příjemnou 
hřejivost nekonvenčního prostředí bez přetvářky, 
fungujícího na vzájemným fyzickým styku skutečně 

živých lidí. Tohle všechno plus skoro patnáct let přátelství 
s Tomem, kterej je motorem všeho, co se v Kabinetu holičů 
děje, vedlo ke vzniku tohohle bulletinu, jenž nemá být jen 

další okázalou reklamou, ale v kterým vám z útrob holičství 
každej měsíc představíme ještě o něco víc, ať si společně 

jsme zase o něco blíž.

V 
každodenním 
prostředí 
placených reklam 
na sociálních sítích, 
heštegů k nezajímavým fotkám obědů a 
seznamovacích aplikací, který zaručujou nejideálnější 
partnerskou shodu, se všichni denně tak snadno 

zaměřujeme na vlastní individualitu, až často 
opomíjíme dřív tolik obvyklý jevy, jako 

jsou kolektiv, sdílení společných 
potřeb a zájmů, speciální 

pozdravy a 
objetíčka.
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