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NEONE Night Guide navazuje na globálně sdílené hodnoty, ke kterým 
se v manifestu pro budoucnost nočního života zavázaly scény po celém 
světě. Na následujících stránkách uvidíte, jak se promítají do lokálního 
kontextu a co noční kultuře hrozí v případě, že je opustí.

NEONE. Místo, které z původního záměru pop-upu na jeden měsíc pře-
rostlo v roce 2013 ve čtyřleté dobrodružství kolektivu Lunchmeat, jeho 
přátel, fanoušků klubové hudby a audiovizuální zábavy.
 
Na podzim 2022 se NEONE rozzáří znovu.
 
NEONE; neustále se proměňující tvůrčí prostor, kde měsíc žijeme, 
pracujeme a potkáváme se s těmi, kteří žijí současným audiovizuálním 
uměním a klubovou kulturou a představujeme ji těm, kteří do tohoto 
světa a jeho hodnot pronikají. 

NEONE; platforma, která pečuje o svobodomyslnost, otevřenost, vzá-
jemnou zodpovědnost, a respekt.  

NEONE; klub, kavárna, galerie.
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Noc je důležitá z mnoha důvodů, které 
překračují její tržní výhody a komerční 
potenciál. V noci se otevírají možnosti 
prostorům a místům, v nichž cítíme silný pocit 
sounáležitosti. V noci fungují místa, která mají 
zásadní význam pro utváření naší identity, 
pro socializaci, pro vznikající hnutí, ale 
i prosté trávení volného času. Ať už se jedná 
o organizace hájící zájmy nočních subjektů, 
kluby a bary pro LGBTQ+ návštěvníky, místa 
spojená s menšinovými komunitami nebo naše 
oblíbené místní hospody, noční život slouží 
jako důležitý kontext pro řadu sociálních, 
politických a kulturních hnutí. Ve chvíli, kdy 
jsou ohroženy podniky nebo dokonce celé 
oblasti noční kultury, máme pocit, jako by 
společně s nimi někdo mazal část našeho 
vlastního příběhu.

Aniž bychom chtěli vykreslovat 
zromantizovaný obraz noci, možná 
že existovaly doby, kdy jsme neměli pocit, že 
noční život byl tak moc zkomercionalizovaný 
a zredukovaný na nejnovější tržní diskurzy. 
Spíše než alternativní (a mladými lidmi 
prozkoumávanou) noční krajinou se noční 
život stal dominantou velkých barových 
řetězců a korporátních zájmů. Mnohé změny, 

Night Guide
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k nimž v městských centrech došlo, byly 
důsledkem zákonů speciálně navržených 
právě k deregulaci těchto nových podniků. 

(Ewa Mazierska, Les Gillon, Tony Rigg, 2021, 
The Evolution of Electronic Dance Music)

Noční Praha ale není jen zkomercionalizované 
hřiště pro turisty a bary vytvářející nepořádek 
v ulicích. Rozhovory o nočním životě nebo 
rozhodování o tom, kam se bude noční život 
ubírat, přitom vychází z problémů, které 
souvisí především s touto částí jinak velmi 
komplexní a rozmanité noční zábavy.

Chceme ukázat, že noční život je především 
kultura, která byla dlouho podceňována, 
že noční život má své hodnoty, které sdílí ti, 
jež dopředu žene touha po kreativitě a tvůrčí 
realizaci. Chceme ukázat, jak je noční život 
důležitý pro lidi, kteří své místo ve městě jinak 
nemají. Chceme ukázat, jak můžeme společně 
vytvářet noční život, který má smysl.

Intro
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V  posledních dvaceti letech centra měst ovládla 
zdánlivě nová zábava – noční kluby s  nepřerušova-
nou hudební produkcí, kterým vládne elektronická 
taneční hudba. Mladí již nechodí v  pátek v  deset 
z  hospody nebo o  půlnoci z  diskotéky, teď se vrací 
za světla a  nejlépe až v  neděli. Co je to vlastně za 
kulturu, která zvenčí působí jako kravál, bušení 
a  drogy?  Všechno vzniklo již v  polo-
vině 80. let na obou stranách Atlantiku. V Evropě se 
skrze experimentální vážnou hudbu a  progresivní 
rock syntezátory postupně probojovaly až na taneční 
parket a v Americe si toho velmi rychle povšimli ino-
vativní tvůrci z afroamerické části hudebního spektra 
a  aktualizovali tím svůj funk i  disco. Výsledkem byl 
vznik techno-house hudby – stylu, který hudebně 
i  vizuálně čerpal od zmíněných předchůdců, ideově 
byl však ukotvený v prostoru mezi hippie, punkovou 
a reggae subkulturou.  Šedesátkové léto 
lásky mělo na vznikající „rave“ scénu vliv především 
v tom, že svět je změnitelný k  lepšímu a že je nutné 
to udělat zespoda, změnou myšlení jednotlivých lidí. 
Již od počátku je krédem taneční scény „peace, love, 
unity, respect“, neboli „mír, láska, jednota a respekt“ 

– každý je vítaný, každému je dán prostor, každý se může zapojit a vše 
prostupuje atmosféra sounáležitosti. Pokud je něco špatně, je třeba se 
tomu společně postavit a důvěřovat vlastní iniciativě před odcizenými 
společenskými organizacemi a  obchodníky s  čímkoliv. S  tím souvisí 
i odstranění strachu z odlišností a  rozvíjení vlastního potenciálu – ať 
již prostřednictvím sdílené tvorby, společným hypnotickým tancem, 
či rozpouštěním vlastního ega pod vlivem psychedelik.  
Punková subkultura přinesla taneční scéně hlavně definitivní nedů-
věru vůči všem institucím a s tím spojenou radikální snahu vytvářet si 
svou kulturu nezávisle, po svém, v undergroundu. Bez grantového či 
sponzorského krytí vznikly svépomocné nahrávací, vydavatelské i dis-
tribuční společnosti, které měly vlastní kanály založené na decentrali-
zované síti a vzájemné osobní důvěře. Po celosvětovém selhání usku-
tečnění pozitivní společenské změny po dobrém se pak „rave“ scéna 
stejně jako punková scéna obrnila určitou obrannou militantností, aby 

txt
Honza
Rave Boy

SustainableNoční život

usiluje o udržitelnost, 

která vychází z hodnot 

jeho začátků
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nedošlo k lacinému výprodeji subkulturní symboliky tak, jako se to při-
hodilo hippie scéně.  Z reggae scény pak „rave“ subkultura 
přejala nejen způsob práce se zvukem, kde hlavní melodie je vedená 
basovou linkou, na jejíž nejhlubší a  nejsilnější frekvence je naladěná 
i celá reprodukční aparatura, tzv. soundsystém, ale především vědomí 
toho, že samotné hudební setkání není pouze taneční zábava, ale forma 
bohoslužby, která po předchozím úspěšném tažení Boba Marleyho má 
potenciál bez kompromisů oslovit a proměnit celý svět.  
Tato multikulturní směsice, podobně jako reggae, neovládla jen západní 
svět, ale celou planetu a  s  ní opět přišla zpráva o  tom lepším v  nás. 
V USA zásadně přispěla k akceptaci homosexuální menšiny i ke zru-
šení dlouhotrvající izolace mezi černošskou a bělošskou částí hudební 
scény. V  Británii přinesla světlo naděje mládeži vyděděné rozpadem 
společnosti pod vlivem thatcherovské privatizace a pouliční nadvládou 
náboženských fundamentalistů nebo fotbalových chuligánů. Ve sjed-
nocujícím se Německu se stala důležitým pojítkem mezi mladou gene-
rací z obou stran zhroucené železné opony, jež překonala přirozenou 
nedůvěru a ostražitost generace jejich rodičů.  I v českých 
zemích „rave“ subkultura zapustila své kořeny. Byla jedním z magnetů, 
skrz který se mladá generace začala seznamovat se Západem, ovliv-
nila její mentalitu směrem od diskotékového maloměšťáctví nasáklého 
latentním rasismem i alkoholismem, je pravidelnou součástí protivá-
lečných hnutí či pochodů za práva sexuálních menšin a v neposlední 
řadě i spolutvůrcem tolerantní globální identity nezávislé na národech 
či státech. Tudíž stojí za to, jednou týdně zapomenout na svoje starosti 
i na svoje předsudky. 

Protože jsme jeden kmen, jedna rodina.
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Hudební subkultury byly vždy také nositeli politických 
myšlenek. Ať už to bylo skrze pacifismus nebo anar-
chii a odpor k systému, aktivismus je s historií různých 
scén pevně spojen. Není tak divu, že se tyto hodnoty 
otiskly také do prostorů nočních klubů.  
I  přesto, že je noční život chaotický, jeho komunity 
vždy držely pevně pohromadě. Lidé, kteří se každý 
týden scházeli na stejných místech a  hromadně 
se domlouvali skrze nejrůznější pamflety, letáky či 
jen slovem poslaným dál, vždycky věděli, co se kde 
děje.  Byla to právě tato schopnost 
promlouvat k masám, která si ale stále zachovávala 
určitý level intimity, pocit komunitní sounáležitosti 
a aktivistická povaha, jež zachránila tisíce životů – to 
vše dalo základy prvním osvětovým harm reduction 
kampaním.  Harm reduction programy 
se zrodily z  prostředí klubů a  nočních večírků jako 
strategie zdola. Osvěta, která místo úplného vymý-
cení, cílí na minimalizaci negativních dopadů drog 
či promiskuity, se po svém zavedení prokázala jako 
velmi účinný nástroj, který následně v dalších dese-
tiletích přebraly jak neziskové organizace, tak vládní 
projekty.   Začátek však zažehnali čle-

nové taneční hudební scény. Ti byli první, kdo se snažili svým komu-
nitám pomoci při zvládání užívání drog a později i při šíření viru HIV. 
Prvním oficiálním harm reduction projektem, který vzešel z  klubové 
scény a prostředí noční zábavy v Evropě, byl Crew 2000 v Edinburghu 
v roce 1989. V průběhu 90. let potom vznikaly další: například Eve & 
Rave v Německu v roce 1994, Energy Control ve Španělsku a Check 
iT! v Rakousku.  Kluby, které sloužily jako útočiště a místo 
pro zábavu, tak v době, kdy se rozmáhala epidemie viru HIV a četné 
případy předávkování, od svých lidí ruce pryč nedaly. Naopak, byly jako 
první připraveny pomáhat a  vzdělávat svoji komunitu v  momentech, 
kdy se většinová společnost od queer lidí či závislých odvracela zády. 

 Důležitá podpora a osvětová činnost klubů a hudebních 
platforem ale nezůstala v  minulosti. Naopak, jde o  hodnotu, kterou 
si mnoho nočních klubů zachovává do dnešního dne. Jak je v  sou-
časnosti schopnost vzdělávat a aktivizovat své návštěvníky důležitá, 

txt
Tereza Patočková

Aware
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jsou součástí

respektujícího nočního 

života
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nejlépe ukazuje příběh gruzínského klubu Bassiani.  Noční 
klub Bassiani se stal důležitým hybatelem poměrů Gruzínců hned 
dvakrát. Poprvé v  roce 2013, kdy dav homofobních protestujících ve 
většinové ortodoxně křesťanské společnosti napadl šedesát LGBTQ 
aktivistů, kteří slavili v centru Tbilisi Mezinárodní den proti homofobii 
a transfobii.  V návaznosti na událost a strach, který útoky 
rozvířily, nabídl do té doby nepříliš známý klub myšlenku své prostory 
využít k pořádání nocí propagujících LGBTQ práva skrze elektronickou 
hudbu. Z této myšlenky se potom také zrodila pravidelná akce Horoom 
Nights, jež dodnes poskytuje bezpečný prostor pro setkávání se 
a šíření osvěty tisícům LGBTQ Gruzínců. I přesto, že LGBTQ aktivismus 
v  Gruzii existoval již před klubem Bassiani, nebyl celistvý. Až kombi-
nace nového undergroundového prostoru a odhodlané sítě aktivistů, 
v  Gruzii skutečně utužila hnutí pro práva LGBTQ osob.  
O několik let poté Bassiani využil své zázemí a připravenou síť sociálně 
uvědomělých mladých lidí znovu. Tentokrát k šíření osvěty o extrémně 
vysokých sazbách spojených s  užíváním drog, včetně marihuany. 
Síla osvětové činnosti klubu, která v roce 2013 vedla k vytvoření bez-
pečnějšího prostředí pro homosexuály potom v  roce 2018 přispěla 
společně s místními organizacemi také k rozhodnutí soudu, jenž dekri-
minalizoval marihuanu. Politika země se tak v oblasti této drogy přes 
noc změnila z jedné z nejpřísnějších v Evropě na jednu z nejliberálněj-
ších.  Gruzínský Bassiani ale není jediným klubem, který 
poskytuje prostor pro šíření osvěty ohledně důležitých sociálních či 
politických kauz a zároveň aktivně vzdělává své návštěvníky. Ke stej-
ným hodnotám se obrací klubová kultura napříč celou Evropou, ať už 
jde o Berlín, Amsterdam či Tallinn, Prahu nevyjímaje. Kluby poskytují 
důležitou platformu pro podporu sociální angažovanosti mladých lidí. 
Důležitá společenská témata podávají skrze své platformy atraktivně 
a diskuzi přesouvají do známého a důvěrného prostředí. Ve společnosti, 
která je velmi polarizovaná a ve které jsou práva menšin stále nerovná,

je takových hlasů a aktivit potřeba o to více.
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„Stalo se mi nespočetněkrát, že jsem se šla s kama-
rádama bavit, tancovali jsme, přitočil se ke mně kluk, 
chvíli jsme tancovali spolu, byla to zábava, pak na mě 
ale začal sahat a nedal se odbýt. To, že se jdu bavit, 
neznamená, že chci, aby na mě každý sahal,“ popi-
suje svoje zážitky s nočním životem Alena. Podobnou 
zkušenost má i Jana: „Nedávno se mi stalo, že jsem 
stála sama na chodbě a čekala v klubu na kamarádku, 
když ke mně přišel muž, namáčkl mě na zeď a začal 
mi říkat, co by se mnou nejradši dělal. Bylo to nechut-
ný, bála jsem se. Noc pro mě skončila a šla jsem hned 
domů.“  Se sexuálním obtěžováním se 
za svůj život setká polovina žen a 12 % mužů. Statis-
tiky nám říkají, že mezi ženami do 30 let jich zažilo 
sexuální obtěžování dokonce 90 %. V prostředí, kde 
hraje hlasitá hudba, tancuje se a lidé se baví, dochází 
k  sexuálnímu obtěžování ještě častěji než jinde. Ně-
kdo na vás sahá, když nechcete, do něčeho vás nutí, 
odmítá od vás odejít i poté, co mu řeknete, že nemáte 
zájem se s ním bavit. Takové projevy dokážou člověku 
zkazit večírek, ale i nahnat strach. Podobné chování 
ale nemusí být součástí nočního života a  jít se bavit 
nemusí nutně znamenat, že musíme vydržet nechtě-

né doteky a nátlak. Pití alkoholu by pro tohle chování omluvou nemělo 
být už vůbec.  V Berlíně, Londýně i Tel Avivu je v nočních 
klubech běžně proškolený personál, který umí s podobnými situace-
mi zacházet. Když se pak na takovou osobu někdo obrátí, dokáže mu 
pomoct, případně zasáhne ve vyhrocených situacích. Tento přístup 
se pomalu stává normou i v Česku. V takových místech vám obsluha, 
night manager nebo security, když je požádáte o pomoc, neřekne, že 
jste si obtěžování určitě vymysleli, ale podpoří vás a doptá se, co pro 
vás může udělat. Těm, kteří obtěžují, pak dá najevo, že některé hranice 
není možné překračovat a že z podniků má vždy odejít ten, kdo kazí 
noc ostatním, ne ti, kterým se stalo něco nepříjemného.  
Party a  bezpečný prostor tvoříme společně  Obtěžování často 
člověka zaskočí natolik, že se nedokáže sám ozvat. Proto bychom 
měli v takových chvílích pomoct i my ostatní. Stačí si začít všímat, co 
se kolem nás děje. Většina lidí nezasáhne, protože čeká, že to udělá 

txt
Johanna Nejedlová 
Konsent 

SafeZodpovědnost

nočního života

začíná s bezpečím
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někdo druhý. Nebo máme pocit, že se v situaci dostatečně nevyzná-
me a nejsme si jisti, jestli je pomoc vůbec potřeba. Říká se tomu efekt 
přihlížejícího. Když si ale tohle řekne každý, nakonec nepomůže nikdo. 
Přitom to, že se vás někdo zastal, může nepříjemnou situaci výrazně 
změnit a  pomoc dokáže výrazně zmírnit nepříjemný zážitek. Jak na 
to? Existuje několik způsobů/věcí, co můžeme udělat.  
Delegujte  Když vidíte, že se někomu děje něco nepříjem-
ného, ale necítíte se na to, přímo zasáhnout, poproste o pomoc někoho 
dalšího – třeba night managera, security, barmany a barmanky nebo 
klidně další návštěvníky a návštěvnice. Popište jim situaci a vyzvěte je, 
ať něco udělají.  Narušte situaci nepřímo  Přijde 
vám, že se děje něco špatně, ale nejste si úplně jisti nebo zrovna nemá-
te odvahu pouštět se do konfrontace? Zkuste situaci narušit nepřímo. 
Vstupte do situace a zeptejte se třeba na něco nesouvisejícího: kolik je 
hodin, kde se jsou toalety nebo na cokoliv jiného. Situaci tím přerušíte 
a dáte možnost osobě, která je zrovna obtěžovaná, ze situace odejít. 

 Přímo konfrontujte  Když vidíte něco, co vám 
nepřijde OK, můžete zasáhnou i přímo. V takové situaci lidem, se kte-
rými mluvíte, vykejte. Dáte tak okolí signál, že se nejedná o roztržku 
mezi kamarády. Můžete říct: „Přestaňte ho obtěžovat.“  
Je dobré situaci slovně popsat: „To co se tu děje, mi nepřijde vhodné / 
je přes čáru / je obtěžování.“ Není vhodné na obtěžující osobu útočit, ač 
máme třeba vztek. Nemusíme přistupovat na diskuzi, většinou vysvět-
lování obtěžující osoby stejně nikam nevede.  Dokumentujte 

 Pokud nechcete zvolit ani jednu z  předchozích variant, 
můžete sitauci zdokumentovat – například natočit na telefon. Na-
hrávku potom nabídněte tomu, kdo byl obtěžován, aby s  ní potom 
mohl naložit podle vlastního uvážení.  Odložte podporu na 

později   Je možné, že se vám z nějakého důvodu v danou 
chvíli nepovede zareagovat. I  tak ale můžete podpořit toho, kdo byl 
obtěžovaný. Třeba tím, že řeknete: „Viděl/a jsem, co se dělo. V tu chvíli 
jsem nevěděl/a, co dělat, ale fakt mě to mrzí. Můžu nějak pomoct?“ 
I taková podpora je důležitá.  Ne vždy se cítíme na přímou 
nebo nepřímou konfrontaci, což je naprosto v pořádku. Zároveň je ale 
žádoucí udělat alespoň něco. Situaci totiž měníme už tím, že alespoň 
NĚJAK zareagujeme. Lidé mají často pocit, že jejich úlohou je vyšetřit, 
co se stalo, nebo potrestat toho, kdo se choval nevhodně. To ale často 
nejde. I když je potřeba lidem, kteří se chovají nevhodně, nastavovat 
hranice, to hlavní, o co by mělo jít přihlížejícím, je podpořit toho, kdo

zažil obtěžování. C
re
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Tep nočního života umí nabízet nové a vzrušující pro-
žitky. Umožňuje překračovat vlastní hranice, ale také 
unikat od společenské rutiny. V  prostoru, který noc 
vytváří, se spolu mohou setkávat, vyjadřovat, tančit 
a  hrát si lidé s  nejrůznější identitou, postavením či 
kulturním pozadím. Má-li příznivé podmínky, je klub 
schopen do městského ekosystému vnášet nenahra-
ditelný kulturní element, porozumění, inspiraci a po-
těšení. Tyto podmínky však musí nutně zahrnovat 
kreativitu a umění.  V diskuzi o klubech 
je důležité rozlišovat mezi nočním klubem, který je 
uměleckým a kreativním místem, má prostory k tanci 
a  zkulturňuje svoje návštěvníky hudebním progra-
mem, který pečlivě utváří, a  klubem či koktejlovým 
barem, který slouží pouze k  setkávání a  popíjení 
dlouho do noci.  I  přesto, že velká část 
subjektů do nočního života program a uměleckou čin-
nost vnáší, jsou tyto tvůrčí aktivity v mnoha debatách 
opomíjeny, anebo se jim věnuje jen málo pozornosti. 
Kluby s kulturním programem jsou tak stále ve stínu 
problémů podniků, jejichž primárním zaměřením je 
noční pohostinství. Přitom právě kreativita a umělec-
ká činnost jsou klíčovým principem a hnacím moto-

rem mnoha lidí, již se společně snaží utvářet hodnotnou noční kulturu. 
Kam nás diskuze o nočním životě zavedou, budeme-li v noci opomíjet 
důležitou hodnotu, na kterou ve městě přes den nikdo nezapomíná?  

 Obrysy odpovědi jsou nastíněny v  teorii kreativní třídy, 
kterou předložil ekonom Richard Florida. Tvrdil, že nejdynamičtější 
města v USA jsou ta, která podporují „bohémsky naladěnou“ skupinu 
lidí, jejichž hodnoty jsou v  rozporu s  hodnotami korporátní Ameriky. 
Dynamika této vrstvy spočívá jednak v  jejich schopnosti inovovat 
a rozvíjet nové podnikatelské iniciativy, ale i v jejich vášni a zájmu o ruš-
ný noční život, který je v rozporu s korporativismem. Mnohdy jsou to 
právě kluby či jiné umělecké subjekty nočního života, jejichž hodnotu 
Florida pro dynamiku a tep města vyzdvihuje. Vedle touhy po kreati-
vitě vzniká tento typ nočního života synergií různých dalších faktorů. 
Najdeme mezi nimi například dostupnost levných pronajatých prostor 
v  budovách s  estetickým potenciálem nebo podnikatelskou energii 
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Tereza Patočková

CreativeKulturu dělají

z nočního života ti,

co přichází

s kreativní činností
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kreativních jedinců. (Marion Roberts, Adam Eldridge, 2012, Planning the Night-time City)

  V praxi můžeme úpadek městské dynamiky, o které Flo-
rida mluví, vidět v Dublinu, kde v posledních několika letech kreativita 
nočního života dramaticky mizí. V roce 2000 bylo v Irsku 522 nočních 
klubů, o 22 let později jich zbylo pouhých 85 a nejvíce je úpadek vidět 
právně v hlavní metropoli. Kreativita a umění noci se z Dublinu již téměř 
vytratily. Menší alternativní kluby s programem se proměnily na kok-
tejlové bary pro turisty, kavárny či restaurace. Kluby s experimentální 
hudbou nahradily hotely a  kanceláře. Neexistuje žádný jeden důvod, 
proč tomu tak je. Úpadek noční kultury Dublin pociťuje systematicky 
vlivem celého mixu kulturních zabijáků. Je to ekonomika města, ve 
které je pro malé nezávislé podniky stále nemožnější dělat alternativní 
a tím pádem riskantnější projekty, přispívají k tomu jedny z nejpřísněj-
ších licenčních zákonů, korporátní gentrifikace, ale také třeba bytová 
krize. Ta neúměrně dopadá na umělce s nižšími příjmy a mladé krea-
tivní lidi, kteří mají hodnotné nápady bez možnosti realizace. Velkým 
problémem je ale také postoj samotného vedení města, které v under-
groundových klubech a alternativních scénách nevidí kulturní hodnotu, 
jež by měla být chráněna a podporována. Ztrátou nočních alternativ-
ních prostorů však města příchází o  důležitou část svého ekosysté-
mu. Pro celistvý a funkční noční život je zapotřebí více než jen vášně 
kreativců.  Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude existovat 
prostor pro lidi, kteří ve jménu umění a lásky k hudbě dělají v noci al-
ternativní projekty, zbyde ve městě jenom velmi zkomercionalizovaný 
a vyprázdněný noční život utvářený těmi, kdo vsadili na kvantitu před 
kvalitou. Takové místo nebude nikoho inspirovat, ani kultivovat. Je pro-
to důležité kulturu z diskuzí o nočním životě nevynechávat a naopak: 
noční život nevynechávat z diskuzí o kultuře. Noční život je více než jen 
party a rušení nočního klidu. Noční život je kultura, je to umění a je to

magický prostor pro hru, kreativitu a seberealizaci. 
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Mají dnešní klubové kultury něco společného a dá se 
stále mluvit o komunitě? S odkazem na „postsubkul-
tury“ Davida Muggletona je můžeme definovat s ohle-
dem na jejich individualizovaný, eklektický a neustále 
se měnící vkus, který okázale demonstruje Spotify, 
spíše než nějaké homogenní komunity s  podobným 
životním příběhem. Jestli je však něco, co může různé 
posluchačské skupiny spojovat, je to právě prostředí 
klubu, které neztratilo relevanci ani v době algoritmů 
streamovacích služeb. Platí to jak pro kluby se stabilní 
dramaturgií a zázemím, tak brownfieldy, které slouží 
jako útočiště pro nelegální rave party. Kde nám „klu-
bové kultury“, o nichž psala v 90. letech Sarah Thorn-
ton a  Steve Redhead, nabízejí inspiraci a  jak využít 
v  nejisté současnosti kluby pro budování udržitelné 
komunity?  Prostor sounáležitosti: síla rituálu 

 Nezávisle na civilních životech návštěv-
níků je klub místem konání určitého rituálu. Můžeme 
jej vnímat jako společenskou a  kulturní událost či 
zážitek, při kterém díky silnému sdílenému prožitku 
mezi návštěvníky vzniká emocionální energie a také 
určitá forma skupinové sounáležitosti. Ta může mít 
krátkodobé trvání i  dlouhodobý efekt s  přesahem 

do každodenního života. I prostory dočasné sounáležitosti mají však 
v době, kdy čelíme polarizaci společnosti, své místo. Poskytují azyl pro 
menšiny a  ty, kteří nenachází prostor pro sebevyjádření nikde jinde. 
Všichni ti se mohou stát alespoň na jednu noc sami sebou, mohou 
svou identitu upevňovat, nebo ji alespoň testovat a  experimentovat 
s  ní. Historie klubových kultur může vyprávět své, ať už s  ohledem 
na formování queer hnutí, nebo emancipaci poválečných subkultur. 

 Prostor pro angažovanou participaci   Klub je totiž 
manifestem celé sítě vztahů a participačních aktivit, které by bez kaž-
dodenního úsilí a seberealizace mnoha členů komunity nebyly možné. 
To se týká menších komunitněji orientovaných prostorů se stálým 
zázemím, jako Punctum – Krásovka, klubů s  širšími aktivitami, jako 
Fuchs2 a Ankali, nebo pionýrských iniciativ a značek, jako Lunchmeat, 
Harmony, Jednota, Genot Centre nebo AVA kolektiv. Klubová scéna 
reaguje na širší sociální souvislosti a je důležité, že ve chvílích, kdy je 
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to potřeba, vytváří prostor pro potenciální aktivizaci členů komunity. 
 Prostor pro péči a budování komunitní odolnosti  Pro 

vnějšího pozorovatele to může působit povrchně, ale pro generaci, 
která se narodila do globalizovaného světa, je sounáležitost zažívaná 
na tanečním parketu důležitější než příslušnost k národu nebo původ. 
Ať už jsou klubové zážitky pro návštěvníky čistou zábavou, společně 
zažívanou euforií, meditací nebo experimentováním s  identitou, mají 
terapeutickou sílu. Kluby by ale měly poskytovat více. Je důležité  
rozšiřovat přístupnost a program směrem k dalším typům publik, pro 
které jsou noční party mimo jejich možnosti. Například rodiče pečující 
o děti. Umožňovaly by tím tak širší zapojení komunity a prohlubování 
její odolnosti a schopnosti čelit nejistotám, jako jsou klimatické změny 
či polarizace společnosti.  Mluvit o komunitách nebo sub-
kulturách dnes může působit jako klišé. Výše popsané komunitní rysy 
klubové scény nejsou univerzálně přítomné napříč celou scénou. Kluby 
pro mnohé z nás ztratily svou původní relevanci, protože novátorská 
dramaturgie a budování komunity často ustoupily komerčním zájmům 
a  sázce na jistotu. Gentrifikace hnaná agresivním developmentem 
a  špatným městským plánováním si vybírá svou daň a  roztříštěná 
klubová scéna neumí vždy táhnout za jeden provaz tak, aby byla ve 
veřejné diskuzi schopna dokázat, že vlastně naplňuje „veřejný zájem“. 
Jsme tak svědky vytváření dočasných prostorů někde mezi klubem, 
dočasnými autonomními zónami a klubovnami, které jsou nuceny po-
hybovat se na hranici legality. Jejich částečná autonomie, schopnost 
aktivizovat komunitu a  experimentování s  využitím prostorů však 
slouží pro kluby jako inspirace a připomenutí jejich původních ideálů. 
Spoléhání se na jejich ochotu riskovat však není udržitelné pro plynu-
lý kulturní provoz měst a  je rezignací na debatu o společných cílech. 
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Život po setmění může být chaotický 
a riskantní, tak trochu kradmý a ztracený. 
Je to čas, kdy v našem počínání neplatí 
to, co je běžně normální. Je to příležitost 
k náhodnému flirtu nebo erotickým 
střetnutím, k hledání rozkoší, k jinému 
vzhledu, k jinému chování, ke ztracení se 
v hudbě. K oddávání se pobláznění, kterého 
budeme možná ráno litovat, ale které za týden 
možná zopakujeme. 
(Dave Haslam, 2015, Life After Dark)

Outro neone.cz/reader
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Music PrograMMeit’s off PrograMMeit’s 

8TH TUE

      CzechMate
Budvar

it’s 

6TH SUN

Psychická hygiena 
v klubovém prostředí

      Diskuzeit’s 

13TH SUN

AUDIRE
Samply, citace 
  a vykrádačky

      Diskuzeit’s 

20TH SUN

PAVEL KAROUS
Vetřelci a volavky
v Pražské tržnici

      Diskuzeit’s 

it’s 

21ST MON

djing w/ Mike.H
      Workshop

      CzechMate
22TH TUE

KV2 audio
it’s 

14TH MON

ovládání světel 
v Resolume

      Workshopit’s 

      CzechMate

15TH TUE

ROBE

      Verni
it’s 

it’s 

7TH MON

Pavel Karafiát 
CREATURES 

FROM
TUNGURAHUA

      Verniit’s 

djing w/ Eva Porating
      Workshopit’s 

it’s 
24TH THU

NeoNe

aNifilM
Short films for late hours

10TH THU
NeoNe

MeziPatra
film: Will-o'-the-Wisp

(dir. João Pedro Rodrigues)

26TH SAT

      For Kids
it’s 

hudební workshop 
s Leošem Hortem HRTL

12TH SAT

      For Kids
it’s 

hudební workshop 
s Leošem HortemHRTL

second hand 
vinyl bazar

NeoNe kérky

      Aktivityit’s 

      Aktivityit’s 

FATCAT PRESS

19TH SAT

      For Kids
it’s 

vizuální workshop pro děti 
s Terezou Bartůňkovou

second hand 
vinyl bazar

NeoNe kérky

      Aktivity

      Aktivity

it’s 

it’s 

PUNX23

NeoNe 4TH – 27TH November
Pražská Tržnice Hala 17

Prague

16TH WED^^ ^

NeoNe
      sssit’s 

SHXCXCHCXSH 
& PEDRO MAIAaV liVe 

VAN BOOM
Dialect

Ancestral Vision
Dj Abu & VJ Moonspotter
PreseNt Chapters Hybrid aV

Olga Zhaldak b2b
 Mooris

Trauma     HYAEN 
The Undertaker's Tapes

Hnát    Ester

17TH THU

NeoNe
      Ambientit’s 

OOOO    Borc of Šumava
Dash & Alex Neivel
Stanislav Abrahám

timmi    Scannt
The Messiah   & more

11TH FRI

NeoNe
      bassoVkyit’s 

AQUARIAN
PEVERELIST 

dis/tance (Kredenc b2b Yadel) 
Tasya    Theya

Yukimura    Andrea Dare

9TH WED

NeoNe

      siNg siNg 
souNdsysteM
it’s 

Terror Phoenix aV liVe

Lastsword aV liVe

Dým aV liVe

27TH SUN

NeoNe

           Sunday
Servis

it’s 

5TH SAT

NeoNe

MeziPatra
BABII aV liVe 

ICEBOY VIOLET liVe 
JOSSY MITSU

phil in a maze 
Sanjin    LILITH

Mary C

4TH  FRI

NeoNe
      oPeNiNgit’s 

DJ MARCELLE
RAMA 

Evil Medvěd & Keya aV liVe

SBSTRD
Footclan  mʊdʌki

Kewu  AMB
special guest

25TH FRI
NeoNe

sPfM it’s 
sHowcase

Ancestral Vision aV liVe

C4AT liVe    Emma Binder
greyArea Hybrid aV

Isama Zing aV liVe   Matwe    
Miklei    New Magic Media

Nina Pixel aV liVe

N I V V A aV liVe    Oblaka liVe

Oliver Torr liVe    SJ Yellow     
Spacer    Tittingur liVe     tmk

19TH SAT
NeoNe

oasisksk
TORUS

LYRA VALENZAliVe

Martyyna aV liVe

Jim Krutor liVe

New Magic Media
Wyme    KTVA    Koruth

12TH SAT
NeoNe

seed
FANTASTIC TWINS liVe

MR TC
Mike.H    Not_me

Eva Porating   Møreti
dasspiegelbild   Leoht

Oozlum   Vapanda   & more

26TH SAT

aka

aka

all day
all NigHt

      closiNg
Mega Party

Hrajou V
NeoNe

VsicHNiˇ
     label Music
affair

18TH FRI

NeoNe

     aisHa    
deVi

Aïsha Devi   Kamixlo
Ecko Bazz & Still liVe

koči360 liVe

soft & delicate
DJ NOS   elastix

curating
..

NeoNe

      MacHiNe
jaM
it’s 

21ST MON
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