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Neobyčejné místo, 
odkud se chodí zásadně 
„Na Fešáka“
Pánové, chcete být ostříhaní opravdu Na Fešáka? Žádný problém.
Stejnojmenné holičství, sídlící v Obchodním domě Zlín, činí tu nej-
lepší reklamu svému názvu. I když je otevřené teprve rok a půl, stalo
se ve Zlíně skutečným pojmem a synonymem špičkové péče 
a originálních střihů pánských vlasů a vousů.
V obchodní pasáži Obchodňáku ho nemůžete minout. Už zdálky se
z něj line vůně kvalitní kolínské, u vchodu vás zaujmou originální ku-
lisy – autobusová zastávka a vrak auta sloužícího jako recepční pult
- a při pohledu dovnitř pak i neustálý čilý ruch, když dvojice zdejších
holičů obletuje své zákazníky. Lukáš Marušínský i jeho kolega 
Michael Janík jsou díky svému umění tak vyhledávaní, že si u nich
musíte termín rezervovat mnoho týdnů dopředu.
Majitele a zakladatele holičství Lukáše Marušínského jsme vyzpo-
vídali hned v první den po nucené „koronavirové“ přestávce, když
se konečně mohl opět naplno vrhnout do práce. 

Lukáši, jak jste „U Fešáka“ přečkali minulé období? 
Bylo to těžké, ze dne na den jsme museli zavřít a nemohli jsme prak-
ticky nic dělat. Teď máme naopak práce nad hlavu, ale jsme za to
vděční. Hodně nás v minulém období podrželi zákazníci. Mnozí si 
u nás předplatili služby a koupili si dárkové poukazy, aby nás pod-
pořili hotovostí, to nám moc pomohlo. Během nucené pauzy jsme

pracovali nejen na sobě, ale také na novince: vlastní edici oblečení.
Už máme první trička a z každého kusu jde 100 korun na nadaci
Muži proti rakovině. Vše najdete na Instagramu - @nafesaka_clo-
thing.
Termíny máte u vás obsazené dlouho dopředu, vaše práce je
velmi žádaná. Jak jste se vlastně k této profesi dostal? 
Úplnou náhodou. Vystudoval jsem obor mechanik – elektrotechnik,
ale když jsem začal hledat uplatnění, všude jsem narážel: že nemám
dostatečné vzdělání, nemají čas a prostředky školit nováčky 
a „stejně byste nám pak utekl“… Takže jsem tento obor navždy 
zavrhl a začal hledat jinde. Během jednoho roku jsem zkusil práci
číšníka, prodavače v masně, prodejce energií nebo jsem pracoval
na stavbě mateřské školy. Nakonec mě na tu pravou cestu přivedla
bývalá přítelkyně, skvělá kadeřnice.
Začala vás učit?
Často jsem od ní slýchával, že stříhání mužů je namáhavé a málo
placené. Tak jsem ji požádal, ať mě to naučí. Dostal jsem od ní ne-
spočet rad, postupů, návodů i informací, jak správně držet nůžky, jak
komunikovat s klienty, jak vybrat správný střih a styl pro daného 
klienta.. První půl rok jsem s tím bez problémů vystačil. Pak se ve
mně něco probudilo - touha se zlepšovat, nápady, které chtěly z mé
hlavy, zkoušet něco nového, začít tvořit svůj styl, svůj postup. To nad-
šení jsem u žádné předešlé profese necítil.
Co bylo dál?
Po dvou letech, kdy jsem pracoval v kadeřnictví v Luhačovicích, jsem
dostal nabídku z pánského holičství ve Zlíně, kde jsem působil rok
a půl. Nakonec zvítězila touha mít svůj vlastní podnik. A když nová
cesta, tak nová budova. Tak jsem se ocitl v Obchodním domě Zlín,
který právě prošel rekonstrukcí.

Lukáš Marušínský Michael Janík
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Bylo těžké prorazit? Jak dnes muži přistupují k péči o svůj 
zevnějšek?
Je pravda, že ještě před pár lety se střihy vlasů a vousů u mužů ne-
řešily tolik jako dnes, kdy zažíváme opravdový boom. Vrátilo se i dříve
opomíjené holení klasickou břitvou, které má skutečně svůj smysl.
Když totiž klientovi nejprve tvář napaříme horkým ručníkem, vousy
vystoupí více z pokožky a oholení je následně hladší. Kdo k nám 
jednou přijde, většinou zůstává. Máme stálé klienty všeho věku.
Tomu nejmladšímu jsou necelé tři roky, nejstaršímu je osmdesát.
Jaká je vaše filozofie?
Kvalitní střihy, precizní holení, hýčkání, pohodová atmosféra….
Naším mottem je slogan, který jsem dal do názvu a má v sobě vše:
aby od nás klienti odcházeli ostříhaní a oholení „na fešáka“. Určitě
jsme nevymysleli žádnou průlomovou metodu, ale muži u nás
zkrátka vypnou, zahodí stres a starosti. Představte si místo, kde jste
jenom vy a osoba, které můžete říct naprosto všechno, protože jí 
důvěřujete. No, nespadly by z vás všechny obavy?
Takže jste trochu i zpovědníci…
Jsme lazebníci. Vše, o čem si s klienty povídáme, je naprosto 
důvěrné. Někdy jsou samozřejmě i pálivější historky, dáme chlapům
rozhřešení a jde se dál.
Co je teď u vás nejvíc trendy? Jaké střihy vedou?
Oblíbený je old school, ale hodně letí i takzvaný cropp top, při němž
kombinujeme úpravu vlasů částečně střihem a částečně břitvou.
Naši zákazníci mají rádi i hair tatoo, kdy se do krátkých vlasů tvoří 
břitvou jednoduché obrazce.
Na Obchodňáku, „ve svém“, jste začínal sám, ale pro velký
zájem jste si loni našel posilu. Bylo těžké najít parťáka?
Hledal jsem dlouho, holiči nejsou k mání. Michael Janík, který tu

dnes se mnou působí, původně pracoval v oboru průmyslového 
designu. Neměl odbornou školu, ale byl do této profese nadšený 
a naučil se skvěle stříhat. Našel jsem v něm nejen skvělého holiče,
ale i výborného kolegu a opravdového přítele. I tak už ale máme opět
problém kapacitně uspokojit poptávku.
Jaké tedy máte plány do budoucna?
Potřebujeme se rozšířit. Momentálně hledám nové kolegy, klidně 
i větší počet. Nemusí být vyučení, hlavně to musí člověka bavit 
a musí mít zájem se vzdělávat. A rád bych tady slíbil jednu věc: kdo
mi doporučí schopného člověka, který k nám skutečně nastoupí 
a rozšíří náš tým, ten u něj bude mít stříhání zadarmo. Dejte nám
vědět, kontakt najdete na našem webu www.nafesaka.cz. 

Martina Žáčková
Foto: archiv Na Fešáka


