
 

FUCHS 2  / F2 UNLIMITED _  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020  
 
Fuchs2 je hudební klub na ostrově Štvanice, který se sestává ze tří menších prostor: hlavního sálu zaměřeného na koncerty 
a klubové noci s kapacitou 600 diváků, menší prostor Salo zaměřený na elektronickou hudbu s kapacitou 120 osob a prostor 
Bike Jesus který kombinuje koncerty nezávislé kytarové a elektronické scény společně s cyklodílnou. (Pozn.: Hlavní sál klubu 
a prostor Salo jsou otevřeny vždy v dny konání událostí, prostor Bike Jesus funguje jako kavárna s denní otevírací dobou a 
zajišťuje tak mj. občerstvení návštěvníkům ostrova Štvanice.) Přes svou polohu na pomezí Prahy 1 a 7 je dramaturgie klubu 
směřovaná pro místní publikum (turisté a cizinci přesto na některých akcích tvoří cca 10-20% část publika). Dramaturgie klubu 
je zaměřená na propojování nejrůznějších subkultur a žánrů a podporu umělců a umělkyní z řad menšin a znevýhodněných 
skupin aktérů kulturní scény, mezi něž patří mj. ženské umělkyně. Důležitým aspektem dramaturgie je pak představování 
výrazných jmen zahraniční alternativní hudební a klubové scény, což v dlouhodobém horizontu pomáhá tuzemským umělcům 
navazovat důležité osobní kontakty s umělci ze zahraničí. Fuchs2 zároveň dlouhodobě pomáhá rozvoji začínajících umělců a 
umělkyň (hudební kapely i DJs). 
Klub je v provozu od listopadu roku 2018 a za dobu své existence se stal oblíbenou scénou jak pro kulturní alternativu, tak 
pro širší veřejnost. 
  
SOUČÁSTÍ KLUBU FUCHS 2 je : HLAVNÍ SÁL, SALO, BIKE JESUS, BIKE KITCHEN, HUDEBNÍ ZKUŠEBNY 
  
DRAMATURGIE     LEDEN - BŘEZEN 2020  
V období 1. ledna - 7. března 2020 bylo v klubu Fuchs2 realizováno 30 událostí.  
 
Dne 11.3. byly kvůli epidemii COVID 19 uvedeny v platnost vládní restrikce (především omezení shromažďování osob) jejichž 
dopady na klubovou scénu lze označit za drtivé. Poslední akce v klubu proběhla 7.3. 2020, poté byly zrušeny desítky akcí 
naplánovaných na období březen–květen a po dobu restrikcí byl klub pro veřejnost uzavřen. Vzhledem k restrikcím se změnil 
dramaturgický plán projektu, ovšem  
  

PROGRAM Fuchs 2:  klubová scéna   

10.1.2020 ANTHONY PARASOLE  

11.1.2020 Radio Wave narozky  

17.1.2020 Nine (RARE) years  

18.1.2020 DUB CLUB #4 King Alpha Sound 

23.1.2020 TALICHOVO KVARTETO  

24.1.2020 Salo w/ Fatty M & Schwa  

25.1.2020 koncert Radikal Chef  

31.1.2020 Safe Space w/ Nastya Muravyova 

1.2.2020 Psytrance Winter Tales  

7.2.2020 Klub Fuchs w/ James Booth, Moreti  



 

8.2.2020 Salo   

14.2.2020 Vape w/ Cera Khin  

15.2.2020 Fleika All Night Long  

21.2.2020 We Are/Nazdar Bazar Label night 

22.2.2020 Mungos Hi-Fi + Charlie P  

28.2.2020 Focus Group w/ Relaxer  

29.2.2020 Benefiční koncert pro Marka 

6.3.2020 AFRICAN ACID IS THE FUTURE 

7.3.2020 Kirill Astra All Night Long  

    
ANTHONY PARASOLE  
Anthony Parasole byl ovlivněn techno- scénou v New Yorku, byl také rezidentem berlínského klubu Berghain. Z českých DJ's si v průběhu 
večeru zahráli DJ's  Ariana, Ado a  64.  
 
NASTYA MURAVYOVA  
Ukrajinská DJka Nastya Muravova se pohybuje na pomezí techna, breakbeatu a insdustriálního techna. Dramaturgie večra pak byla 
doplněna gruzínskou DJkou žijící v Česku -  Ly Sas, z lokální scény vystoupila DJka Umresh.  
 
JAMES BOOTH  
James Booth je berlínský producent, který si zahrál například v berlínském klubu Berghain / v Panorama baru. James Booth si v klubu Fuchs 
zahrál v únoru v české premiéře.  Večer byl doplněn českými DJ's Tvyks, Møreti  a  Silhouette.  
 
MUNGOS HIFI + CHARLIE P  
Mungos Hifi je soundsystém (reggae/dub)  ze skotkého Glasgow. Ve Fuchs 2 Mungos Hifi Zahráli společně s Charlie P, který vystoupil v 
České republice poprvé. (viz foto)  
https://wave.rozhlas.cz/mungos-hifi-a-charlie-p-v-prazskem-klubu-fuchs2-8150971 
 
AFRICAN ACID IS THE FUTURE  African acid is the future je berlínské uskupení oscilující mezi hudebními žánry od afrických rytmů  až po 
techno. Na druhé stagy zahráli čeští Motch, Losko, Kosmospiel. 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
OBDOBÍ RESTRIKCÍ    BŘEZEN – ZÁŘÍ 
  
Po nutném uzavření prostoru a částečném uvolnění restrikcí jsme usilovně hledali alternativní řešení, jak udržet alespoň omezenou činnost, 
zůstat v kontaktu a přiblížit se alespoň v omezeném režimu návštěvníkům a scéně. V dubnu proto byly v prostoru uspořádány dva DJ’s live 
streamy a v létě po uvolnění některých opatření jsme dramaturgii přesunuli do bezpečnějšího venkovního prostředí. Vznikla myšlenka 
projektu letních koncertů na Higway Stage, což je prostor před čelem budovy obráceném směrem k Severojižní magistrále. 
 



 

STREAMY jaro 2020  
 
V době, kdy kluby nemohly plnit své hlavní poselství (přinášet zážitek z poslechu a prožitku hudební akce)  se objevilo mnoho modelů jak na 
vzniklou situaci reagovat. V rámci jednoho z nich se spojilo několik hudebních aktérů a uskupení a společně vytvořili platformu, která 
přenášela hudební zážitky alespoň virtuálně - vznikl projekt Virtual healing. 
Virtual Healing je komunitní streamovací projekt hudebníků, DJů, producentů a organizátorů, kteří se spojili především proto, aby ve  složité 
a nepředvídatelné společenské situaci udrželi pražskou kulturu při životě a bojovali s ataky izolace. Kolektivy a prostory působící na místní 
scéně vystupují z komfortní zóny přirozeného prostředí aby společně zmírnily negativní dopady současné virové epidemie, která nás 
připravila o vzájemnou blízkost - a nejen o ni. Společná platforma nabízí online streamy živých hudebních a vizuálních vystoupení, DJ setů, 
rozhovorů i komentovaných prohlídek. 
Do projektu se zapojili : Altenburg 1964, Ankali, BCAA system, Bike_Jesus, Cukr, Deviant, Dietl Archive, Endless Illusion, Fuchs2, Genot Centre, 
Glory Affairs, GOOD NIGHT, Harmless Youth, Harmony Rec., Komiks, KSK, Lunchmeat Festival, MeetFactory, Mezibranská, NEONE, 
Noise.kitchen, ONYX, PERSONA, Radio Laude, Radio Punctum, ( RARE ), San Trancisco, SEED, Shotgun festival, Signal Festival, SOfT, 
Transforma, Unizone, Wrong, Wildt, Whiskas, XYZ project Media Partners:  Český rozhlas - Radio Wave, Full Moon Magazine. 
  
V klubu Fuchs 2 byly živě streamovány dva elektronické večery.  
Jeden stream byl věnován projektu ONYX a druhý DJ setu No Sleep Club. 
 
Virtual Healing W/ONYX  12.4. 
https://www.facebook.com/watch/?v=241917763614753 
 
Virtual Healing w/ No Sleep Club 15.4. 
https://www.facebook.com/watch/?v=611528072774572 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LETNÍ SCÉNA   „PŘED FUCHSEM” 
Po mírném uvolnění restrikcí (květen 2020) jsme se rozhodli naši produkci přesunout do venkovních prostor a hledat alternativní a především 
bezpečnou cestu k organizaci akcí. Jednou z alternativ se stal projekt „Před Fuchsem“ - série venkovních koncertů, které se odehráli na terase 
/ piazzettě před budovou klubu Fuchs2, tj. prostoru sousedícím s tzv. magistrálou. Letní scéna Před Fuchsem byla opět organizována společně 
s platformou F2 UNLIMITED. V průběhu letních měsíců byla využita existující personální a technická infrastruktura klubu a skrze (většinou) 
zdarma přístupněný program jsme dramaturgii klubu přiblížili širší veřejnosti. Oživili jsme prostor, který po většinu roku zůstává nevyužitý a 
zároveň se pokusili nastínit možnosti budoucího využití prostoru v okolí Severojižní magistrály jako hodnotného místa pro trávení volného 
času. Zároveň se domníváme, že projekt má potenciál fungovat také jako lákadlo pro další prozkoumávání ostrova Štvanice. Dramaturgie 
projektu vycházela z programového směřování klubu Fuchs2 v uplynulých měsících - hudební projekty v širokém žánrovém rozpětí s 
autentickým přístupem, od kytarové hudby přes rap až po elektronickou experimentální hudbu. Z vystoupení rapového uskupení Opak Dissu 
byl pořízen záznam.  
Třebaže byla tato iniciativa vyvíjena v důsledku lehce rozvolněných opatření, pro hudební produkci představovala velmi složitou výzvu. Vše 
diktovala nutnost udržet omezený počet návštěvníků tak, aby byla splněna vládní nařízení, ukončovat hudební produkce v relativně brzkou 
večerní hodinu, a nenarušovat hlasitou hudební produkcí noční klid. Ve finále šlo o sice zajímavou, nicméně značně vyčerpávající (personálně 



 

i finančně) aktivitu. I tak jsme považovali za nezbytné nečinně nesedět a udržovat při životě smysl, který klub Fuchs2 představuje pro nás, 
tak pro hudební publikum. Celkem se uskutečnilo 9 akcí, což považujeme za důležitý signál sobě i veřejnosti. 
  
Program „Před Fuchsem“ červen – srpen 2020 
DINGO a MARIE PRAVDA 12.6. 
AMELIA SIBA a DNÉ dj set 26.6. 
ST. JAKOB live a KLAVIA dj set 3.7. 
KLÁRA VYTISKOVÁ  10.7. 
BOLS/SLOB live a AID KID dj set 17.7. 
DMITRIEVNA live a GERTIE ADELAIDO 24.7. 
KÁČA A SÁRA live a EXHAUSTED MODERN dj set 31.7. 
OPAK DISSU 7.8. záznam – kamera : Jiří Procházka, vizuální intervence: Olbram Pavlíček 
https://www.facebook.com/watch/?v=34844208641759 
BÍLEJ KLUK live a DZURILLAH 21.8. 
 
HUDEBNÍ ZKUŠEBNY 
Protože situace nebyla v posledních měsísích nikdy předvídatelná a ani dnes netušíme, jak dlouho budou restrikce trvat, jedním z dalších 
projektů jak alternativně - a trvale - podporovat místní hudební produkci je vytvoření prostor zkušeben uvnitř klubu Fuchs2. Nejen že 
poskytneme prostory, které se stávají v důsledku restrikcí stěžejní (práce hudebních umělců se přesouvá směrem do studií), ale zároveň 
pokračujeme v revitalizaci hodnotné funkcionalistické budovy. V současnosti využívají prostor zkušeben kapely  Orient, Bibione, Taškent a 
Dozimetr a jsme v jednání s dalšími zájemci.  
 
BIKE JESUS 
Bike Jesus je autonomní prostor, který funguje v rámci budovy Fuchs 2 od července 2019 (své aktivity přesunul z původního místa na 
pražském Žižkově). Nachází se v západní části budovy a nabízí denní kavárnu, cyklistickou dílnu, bar a koncertní stage. Aktivity Bike Jesus 
pozvolna přechází do volného prostoru ostrova Štvanice, kde vznikla například letní scéna. V závislosti na restrikcích v době pandemie se i 
dramaturgie a program BJ odehrával především na venkovní scéně. Proběhl zde například Křest kompilace Full Moon 10 (koncert   Tomáš 
Palucha + Orient - 29.5. ) ,  Onyx Open Air ( 13.6.),  přednáškový urbanistický cyklus Za Prahu udržitelnou a sousedskou (11. - 13.9.) nebo 
3KINO FEST – projekce polských filmů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PODZIM 2020  (ZÁŘÍ – PROSINEC) 
Klubová sezona se koncentruje především do podzimního a zimního období, v letních měsících je i při běžném provozu spíše utlumena. 
Energie a personální síly se tedy, vedle projektu letní scény “Před Fuchsem” v letních měsících upínaly především na přípravu nové sezony, 
která měla začít v září 2020. Komplikací byl i fakt, že předchozí sezona byla předčasně ukončena v březnu první vlnou pandemie Covid 19. 
Vzhledem k nastupující druhé vlně epidemie koronaviru bohužel nemohla být zahájena podzimní sezona a klub Fuchs 2 musel v září přerušit 
na nezbytnou a nepředvídatelnou dobu svou klubovou činnost pro veřejnost.I přesto, že nebude klub otevřen pro veřejnost, nepolevili jsme  
v budování místa, o které již dva roky pečujeme a celkem početný tým lidí mu věnuje mnoho  času a úsilí. Měsíce, po které jsme nemohli 
provozovat svou pravidelnou činnost, jsme se rozhodli využít a pokračovat v úpravách prostoru a přípravě na budoucí znovuotevření. I přesto, 
že kvůli opatřením nemůžeme pořádat kulturní akce, nepozastavujeme svou činnost a připravujeme program i transformaci aktivit na dobu, 
kdy budeme moci provoz opět obnovit.  
 
VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE  
Komunikace s návštěvníky a celou scénou se vlivem pandemie koronaviru přenesla do online prostředí. I my se snažíme v rámci možností 
zcela neutlumit své aktivity a udržet komunikaci a spojení s lidmi, se kterými se nemůžeme vidět přímo na místě v klubu. Přesto nám přijde 
velice důležitý reálný a hmatatelný kontakt s publikem a veřejností. Budova Fuchs 2 se nachází vedle magistrály, která je důležitou tepnou 
města. I v době karantény a omezení pohybu, okolo budovy projede denně velké množství aut. Jsme si vědomi strategické polohy klubu, a 
proto se budovu snažíme využívat i k vizuální komunikaci s veřejností.  
 
Obecně vzato je největší motivací našich aktivit v tomto směru “vzkaz”, že Pražané i návštěvníci města  mohou díky projektu Fuchs2 objevit 
prostor, který možná roky míjeli a možná ani nevnímali, jak blízcí sousedé vlastně jsou.   
V březnu byl na budovu pověšen banner s motivačním heslem „ You can stop the party, but you can’t stop the future“.  Měl za cíl 
komunikovat, že hudební klub F2 tu i přes své zavřené brány stále je a bude připraven otevřít a přinést nový program -  hned jak to bude 
možné. V červnu jsme poskytli prostor pro banner připomínající 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové. V září 2020 jsme se připojili k 
celosvětovému hnutí #WeMakeEvents, které ma za cíl propojit zavřené kulturní instituce a připomenout, že lokální kulturní sektor potřebuje 
podporu od státu, aby mohl toto těžké období přečkat. Na celém světě se rozsvítily červeným světlem budovy kulturních institucí, které 
nemohou být v plném provozu. Obdobnou akci pak zorganizovalo divadlo Jatka 78, pod názvem „ Maják české kultury“.  Na více než stovce 
míst na celé České republice se v pondělí 12.10. rozsvítily „světelné sloupy“. V obdobné komunikaci s návštěvníky a veřejností bychom v 
těchto nejistých a těžkých časech rádi pokračovali.  
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maják české kultury 12.10. 2020,  #wemakeevents 30.9. 2020 
 
 


