
Jsem bytová designérka, v současné době spolupracující s Farní charitou Česká Lípa. 
V rámci své práce zde navrhuji ze starého, zdánlivě nepotřebného nábytku designové
kousky, které renovujeme v truhlářské dílně Provoz 13. Návrhy interiérů jsou dlouhodobě
mou vášní, v mnoha ohledech výzvou a posláním. Spolupráce s Farní charitou dala mé
práci ještě hlubší smysl. Každý člověk, dům i nábytek má svůj příběh a já si nesmírně
vážím toho, že smím být toho všeho součástí a spoluvytvářet tak pokračování těchto
příběhů.

Lenka Srbková
Bytová designérka a vedoucí Provozu 13

 
Dobrý den, mohla byste nám říct něco málo o sobě?

Upřesnila byste, co je to Provoz 13? 
Co si vlastně pod tím názvem
představit? A znamená třináctka
šťastné číslo?

Provoz 13 je truhlářská dílna, která se
zabývá upcyklací nepotřebného nábytku,
také výrobou nového nábytku, ale
zejména renovacemi nábytku - a to v
duchu tohoto projektu s patřičným
názvem „Dáme věcem další šanci!“, který
realizuje Farní charita Česká Lípa. Název
Provoz 13 navazuje na odkaz kdysi slavné
dílny novoborského Crystalexu, kde sídlila
ruční výroba a rodily se ty nejkrásnější
kousky skla. Věříme na  génius loci tohoto
místa. 
Moc bych si přála, aby v případě tohoto projektu byla 13 šťastným číslem, a to nejen
proto, že zde zaměstnáváme zdravotně nebo sociálně znevýhodněné lidi, kteří takto
dostali šanci začlenit se do běžného života, ale také proto, že tato práce má daleko
hlubší smysl, ať už ve smyslu upcyklace nebo jejím dalším charitativním počinu. Naše
práce a hlavně zpětná vazba našich zákazníků nás velmi naplňuje, posouvá nás dál       
 a také pomáhá překonávat překážky, kterým mnohdy čelíme. To, že zde pracujeme
nejen rukama, ale hlavně srdcem, je myslím z naší práce cítit. 



 

Na výstavu v informačním centru máme samé kladné, někdy až dojemné ohlasy,             
 z kterých je cítit, jak si lidé naší práce váží. V tuto chvíli už je výstava téměř vyprodána,
ostatní kusy nábytku budou vystaveny v naší dílně. Krásnou vzpomínkou na tuto
výstavu nám bude návštěvní kniha, kde návštěvníci nešetřily výrazy jako „klobouk dolů
před vaším umem“, “neuvěřitelné proměny“ „šikovné ručičky“, „krásná inspirace a super
nápad“, „tvůrci krásna“ apod. To myslím mluví za vše.

Kde se, kromě výstavy v TIC Nový Bor, mohou lidé podívat na vaše
realizace? Máte nějakou galerii, nebo jak se dnes říká showroom?

Jak jsem již zmínila, ukázky naší práce jsou k vidění v prostorách naší dílny ve Wolkerově
ulici v Novém Boru, ale největší přehled je asi k vidění na našich webových stránkách     
 a pravidelně aktualizovaném Facebooku a Instagramu.

Provoz 13 začíná být v Novém Boru a okolí docela pojem. Nedávno jste
instalovali třeba výstavu renovací v Turistickém informačním centru. 
Jaký to mělo mezi lidmi ohlas?

Starožitná kredenc před a po renovaci.

Co pro vás znamenají všechny ty staré věci, rozbité židle, rozklížené skříně?
Znamená to, že když najdu na půdě starou komodu nebo stolek, mám ji odvézt  
 k vám do Provozu 13 a vy si s tím už budete umět poradit? Dáte věcem druhou
šanci, jak říkáte?



Říkáme tomu poklady z půdy, čím starší a rozbitější, tím větší výzva. Někdy je to radost,
někdy trápení, ale nakonec vždy sladká odměna v podobě rozzářeného pohledu
zákazníka a to je nejvíc. Údiv střídá dojetí, zvláště když má zákazník k nábytku blízký
vztah a řadu vzpomínek. Když říkáme, že nábytku vdechujeme nový život, tak to
myslíme opravdu doslova. To je to, co nás naplňuje a ubezpečuje, že naše práce má
smysl. V praxi to funguje tak, že po telefonické dohodě se se zákazníkem domluvíme na
schůzce a krátké konzultaci. Nábytek je možno přivézt nebo zajistíme dopravu naší
vozem.

Kdo jsou převážně Vaši zákazníci? Chalupáři libující si ve věcech po
babičce, nebo třeba firmy, úřady..? 

Naše klientela je velmi rozmanitá. Od malých, drobných zakázek se postupně dostáváme
k velkým projektům. Klienti si předávají informace a reference. Ale jak říkáte, ve většině
případech jsou našimi klienty lidé milující starý nábytek. Lidé, kteří si cení ruční práce,
chtějí pomáhat a podporovat smysluplné projekty. Zároveň jsou si vědomi hodnoty
těchto věcí, mají vztah k upcyklaci a životnímu prostředí.

Která zakázka byla pro Vás prozatím největší výzvou? A co byste toužili
proměnit? Máte nějaký vysněný projekt?

Pár takových výzev je nyní před námi. Provoz 13 za dobu své činnosti ušel kus cesty,
čehož si všimli i významní lidé našeho města, s kterými nyní uvažujeme o krásné
spolupráci.
Někdy se také díky naší práci doslova přeneseme v čase a nevíme, zda jsme v pohádce
nebo jiném světě. Dostaneme se do míst, kde na vás dýchá historie a jsme naprosto
okouzleni. Jedno takové místo jsme měli možnost nedávno navštívit a bylo by nám
velkým potěšením „zahrát“ si v této pohádce a uskutečnit tak náš sen. 

Děkuji za milý rozhovor a přeji hodně nových výzev a neutuchající inspiraci
k jejich realizování.
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