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Doba pomády, (ne)vinných 
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přežít turné“
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Kam v Praze zajít na 
nejlepší těstoviny

JOSEF KARAS
ViceMr. World se zpovídá
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www.bohemia-balon.cz

“Proleťte se s námi nad krásami
  České republiky!”

Novým technologiím a designovým 
stylům se uniká těžko. Neustále 
na nás útočí z televizí, rádií, 

letáků a vlastně i z nás samých, neboť 
kdo se nechá nalákat, s chutí pak 
produkt propaguje. Každý člověk na ulici 
je proto vlastně určitým produktem. 
Někdo podporuje konzervatismus, jiný 
excentrismus a jiný (ač třeba neúmyslně) 
propaguje obyčejnost.
  Jako každý člověk odkojený 
velkoměstem jsem si zvykl na 
nepřeberné množství módních stylů, 
bytových doplňků a technických hračiček, 
které se nám nabízejí na každém rohu. 
A osobně mám podobné možnosti rád, 
protože mě fascinuje pokrok a jako každý 
amatérský pozorovatel umění jsem 
fascinován tím, jak se mu designové 
výrobky přibližují. V dnešním čísle tak 
naleznete řadu unikátních desénových 
tipů, kterým stojí za to věnovat 
pozornost.
  Design má však i temnou stranu síly. 
Psychologické testy uvádějí, že pokud 
nabídnete stejný produkt té samé kvality, 
ale za rozdílné ceny, budou mít lidé 
větší potěšení z dražší věci. Protože jí 
„více věří“. Přijde mi to velmi naivní, 
vzhledem k tomu, že téměř každý 
spotřebitel úmyslně nadsazuje. Důkazem 
budiž hyperúspěšné „jablíčko“ se 
svými výrobky, které se těší masivnímu 
zájmu veřejnosti, přestože za svou cenu 

nenabízí nic extra. Ale je to styl.
  Ještě jedna studie, shodou okolností 
vztahující se též k „jablíčku“, mne 
zaujala. Majitelé jejich slavného 
mobilního telefonu mají údajně více 
sexuálních partnerů. To by bylo panečku 
logo pokroku – vrz díky mobilu! Mno, 
já raději zůstanu u klasiky – budu dámy 
lákat do postele slovy. Sice to možná už 
tolik nefrčí, ale co na to říct, mám rád 
klasiku. A budu si sám dělat názor na 
design, místo toho, abych pouze přebíral. 
Říjnové číslo vám umožní to samé… 
  S pozdravem možná nepříliš in, zato 
sobě a Vám věrný…             Michal Liška



prag moon.indd   1 9/21/10   4:45:37 PM



6 PRAG MOON

oBsah

redaKce: 
šéfredaktor: Jitka Peterová 
editor: Milada Hrušková
redakce: Michal Liška,  
Alice Klouzková, Jana Lupoměská 
korektury: Daniela Bečková 

ManaGer projeKTu:
Lukáš Buriánek, tel. 724 586 755, 
burianek@bedekerpublishing.eu

GraficKé Zpracování:
Luboš Gregor, Michal Tutko, 
dtp@bedekerpublishing.eu 

obchodní oddělení-inZerce: 
inzerce@bedekerpublishing.eu 
Fax.: 226 013 956
Denisa Skoupilová, 
skoupilova@bedekerpublishing.eu
Jana Pirunčíková,
piruncikova@bedekerpublishing.eu
 
disTribuce: 
distribuce@bedekerpublishing.eu

Časopis není volně prodáván 
distribuováno zdarma na vybraná 
místa. 

Číslo 10/2010 vyšlo: 1. 10. 2010 

foto na titulní straně: 
Václav Kastner

registrace: MK ČR E 1982

vydavaTelsTví:
BEDEKER Publishing s.r.o., 
Dukelských Hrdinů 747/19  
170 00 Praha 7 
www.bedekerpublishing.eu

Vydavatelství neodpovídá za obsah 
zveřejněné propagace

www.pragmoon.cz

KulTurní servis
Pražský výběr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Divadlo: Ať žije rokenrol! . . . . . . . . . . . . . 14

Rozhovor: Jan Hrušínský  . . . . . . . . . . . . 20

Galerie: Designblok 2010. . . . . . . . . . . . . 22

Kino: Scott Pilgrim proti zbytku světa . . 28

Hudba: Deep Purple. . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zpovědnice
Josef Karas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

KonZuM
Hitech novinky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

TéMa Měsíce
Designblok 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

GasTro
Italská kuchyně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Restaurace: Rustica  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Gastrotip: Charleston  . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Gastrookno – netradiční recepty  . . . . . 58

Bar: Dog´s Bollocks . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Cafe: Faux Pas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Zábava
Wellness Salon – nechte se hýčkat . . . . . 74

Tečka – co nás zaujalo . . . . . . . . . . . . . . 80

Soutěže  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Křížovka – zaluštěte si . . . . . . . . . . . . . . . 82

BedekeR
Publishing



i a PragMoon159 22 .indd   1 22.9.10   12:32



8 PRAG MOON

PRAŽSKÝ VÝBĚRpraŽsKÝ vÝběr

Popáté se do Prahy vrací filmová 
přehlídka toho nejzajímavějšího 
z aktuální německy mluvené 
kinematografie. Vybraná díla 
německé, rakouské a švýcarské 
filmové produkce budou uvedena 
ve čtyřech sekcích. Tematicky 

obzvlášť atraktivní je první z nich - Am Limit - zabývající se 
životem „na hraně“ společnosti či za hranicemi konvencí. 
Z historického pohledu nejzávažnější téma v této sekci 
nabízejí dva filmy věnované temnému odkazu Veita Harlana, 
jedné z hlavních postav nacistické filmové propagandy. 
Festival uvede dva filmy o něm - Film bez svědomí je hraný 
film o něm a Harlan – Ve stínu Žida Süsse je dokument.

OchuTNáVKA VíN
V rezidenci River 
Diamont, můžete 
ochutnat ta nejlepší vína 
z různých oblastí. Nejprve 
se budou představovat 
vinařské klenoty 
z Moravy, při kterých 
budete mít možnost 
okusit až deset druhů vín, které vám odprezentuje 
sommelier. V polovině října můžete okoštovat ta nejlepší 
vína ze slunné Itálie a počátkem listopadu zase silnější 
a specifická vína ze Španělska. Při všech degustacích 
se můžete těšit také na krajové speciality, sýry, uzeniny, 
pečivo… Při každé takové degustaci se bude nakonec 
losovat tombola o příjemné ceny.

KUltUrNÍ SErViS

5. 10., 19. 10., 3. 11., rezidence river diamont, rohanské 
nábřeží 657/7, p-8, www.galerie-epicure.cz, 260–490 Kč

4.–6. 10., kino evald a kino lucerna, www.dasfilmfest.cz, 90 Kč

DAS FILMFEST

For Toys je veletrh hraček a For Babies zase veletrh potřeb pro děti. 
Rodiče zde najdou všechno od dětského nábytku, kojeneckých potřeb, 
kočárků, autosedaček, až třeba po dětské sportovní potřeby. Milovníci 
her se zase mohou těšit na nabídku hraček, her, hlavolamů, stavebnic 
a dalšího. Ve spolupráci s Městskou policií bude připraveno i dopravní 
hřiště, kde se děti naučí pravidla bezpečné jízdy na silnici. .Kdyby vám 
ani to nestačilo, těšit se můžete také na hudební vystoupení Ewy Farné, na soutěže o ceny, neustále 
bude probíhat dětská diskotéka a pánové se mohou těšit na profesionální kulečníkový turnaj.

FOR BABIES A FOR TOYS

30. 9.–3. 10., výstaviště letňany, beranových 667, p-9, www.for-toys.cz, 60–230 Kč

Designblok je každoroční týdenní 
přehlídka novinek ve světovém 
designu - a to jak v designu nábytku, 
tak i bytových doplňků, módy 
a životního stylu. Bude se v Praze 
konat už po dvanácté a tématem 
letošního ročníku je zejména voda. 
Důvodem je, že se podstatná část 
přehlídky bude odehrávat zejména 
ve třech zónách a to v Holešovicích, 
Karlině a na Starém Městě. A co 
tyhle tři oblasti spojuje? Přeci řeka, 
která jimi protéká. Vltava je totiž také 
hlavním orientačním bodem letošního 
Superstudia Designbloku, které bude 
umístěno v prostorách původního 
Paláce Elektrických podniků. Tam 
najdete prezentaci firem a designérů, 
módních návrhářů, škol a institucí.
Řadu dalších prezentací ale bude 
rozmístěno všude možně po Praze.

DESIGNBLOK ´10

5.–10. 10., vybrané showroomy 
a galerie, www.designblok.cz
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Dva zahajovací zápasy 
nové sezony NHL 
se budou konat opět 
u nás. Organizátoři si 
dali záležet a hodlají 
přenést celou NHL 
atmosféru k nám - 
což znamená, že O2 
Arena bude vyzdobe
na v barvách 
„domácího“ týmu s originálním osvětlením, 
jejich hudbou i videoprojekcemi. Proti sobě se 
v obou zápasech postaví Boston Bruins a Phoenix 
Coyotes. Zajímavé je, že v sestavách obou týmů je 
i několik Čechů. Za Phoenix jich hraje celkem pět, 
za Boston dva. Jenom byste asi neměli příliš váhat 
s lístky, protože předchozí NHL Premiere Prague 
byly beznadějně vyprodané.

NhL PREMIERE

Pavel Kožíšek totiž představuje své speciální představení 
s názvem S kouzly kolem světa, které je přímo určené dětem, 
ale nudit se nebudou ani dospělí. Celé šedesátiminutové 
představení je koncipováno jako výlet letadlem a v každé zemi, 
kde se přistane, na diváky čeká typická a originální kouzla 
dané země. Děti dokonce budou mít možnost s kouzelníkem 
čarovat přímo na jevišti a také je některá kouzla dokonce naučí. 
Dospělí taťkové budou mít možnost obdivovat Kožíškovu 
sličnou asistentku Martinu Dvořákovou.

S KOuzLY KOLEM SVěTA

Není to ani Česká Miss, není 
to ani Miss ČR, je to prostě 
Supermiss. Finále této soutěže, 
kterou pořádá producent 
a dvojnásobný vítěz Mistrovství 
Evropy v automobilových 

závodech Tomáš Vavřinec a společnost 
Motorsport Vavřinec, se odehraje v kongresovém 
sále hotelu Hilton. Jde o soutěž, které se mohou 
účastnit dívky od 18 do 28 let, které „jsou 
nejen krásné, ale také i něco zajímavého umí“. 
Prostě jsou to takové Supermiss. Soutěž pak 
probíhá celkem klasicky - rozhovor s finalistkami, 
volná disciplína a nesmí chybět ani promenáda 
v plavkách. A ani ceny nejsou k zahození - vítězka 
získá nový automobil, kromě jiných věcí. Pokud 
tedy chcete vidět hezké a snad i chytré dívky, 
vydejte se do Hiltonu.

SuPERMISS 2010

9. 10., divadlo Metro, národní třída 25, p-1, www.divadlometro.cz, 149 Kč

9. 10., hilton prague, pobřežní 1, p-8,  
www.supermiss.eu, 250 Kč

9.–10. 10., o2 arena, ocelářská ulice 460/2, p-9, 
www.ceskasportovni.cz, 990–4490 Kč

AMNESIA PRESENTS...
Léto je sice definitivně za námi, ale díky klubu Mecca ještě dostanete šanci 
si ho připomenout. V Mecce se totiž chystá akce, při které byste se měli cítit 
jako na Ibize. Speciální taneční večer Amnesia totiž vychází z tohoto známého 
klubu právě z Ibizy, a aby byl vjem umocněn, jako hlavní hvězda večera 
vystoupí slavný španělský DJ Brian Cross, který je v Amnesii residentem. 
Protože rád kombinuje reprodukovanou hudbu s živými vokály a kytarou, 
vzal s sebou i vynikající zpěvačku Nurii Swan a na kytaru bude hrát Manuel 
Moore. Během večera ho za českou stranu podpoří LayDee Jane, rezidentka 
noci Vogue a DJ a producent Nesquik, rezident stylové noci Rehab.

8. 10., Mecca, u průhonu 3, p-7, www.mecca.cz, 190-890 Kč
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FESTIVAL BOLLYwOODSKÉhO FILMu
Bollywood je indická verze Hollywoodu. A skutečně tomu tak je - v Indii 
se natáčí téměř stejné množství filmů jako na americké půdě a točí se 
tam téměř i stejné množství peněz. Ve financích sice Hollywood pořád 
vyhrává, ale nic to nemění na tom, že indická kinematografie je velká 
a její popularita se začíná rozrůstat i do zbytku světa. Pomáhají k tomu 
i přehlídky jako je právě Festival bollywoodského filmu, jež se bude konat 
v Praze po osmé. Program na letošní ročník ještě není připraven, ale jisté 
je, že se opět návštěvníci budou moci seznámit s nejnovějšími velkolepými 
trháky, ale také s řadou vážnějších indických titulů, s nezávislými snímky 
z této oblasti a také výjimečnými dokumentárními filmy.

11.–16. 10., kino světozor, vodičkova 41, p-1, www.bollywood.cz

ROzhLASOVý 
PODzIM 2010

Cílem festivalu je 
nabídnout veřejnosti 
nové a zajímavé 
dramaturgie, 
podporovat českou 
hudební kulturu, mladé 
umělce, uvádět české 

i světové premiéry a propagovat méně známé 
skladby. Ten letošní festival bude zahrnovat 
celkem šest koncertů klasické hudby od baroka 
až po v Česku nikdy neuvedené soudobé 
kompozice. Praha přivítá dva zahraniční 
rozhlasové orchestry. Tematicky vzdává tento 
ročník hold zejména polské národní hudbě 
a i proto jsou letošními zahraničními hosty dva 
symfonické orchestry právě z Polska.

12.–15. 10., dvořákova síň rudolfina a betlémská 
kaple, www.rozhlasovypodzim.cz, 90–690 Kč

Český bigbít oslavuje půl 
století své existence. 14. 
října tomu bude přesně 
50 let, co Pavel Sedláček 
na podzim roku 1960 
přejmenoval svoji kapelu EP 
Hi-Fi na Studijní skupinu big 
beatu. Takhle vznikl název 
nového hudebního stylu 
a takhle vznikla i hudba, 
která konečně dostala smysl 
a začala se psát další kapitola 
našich hudebních dějin. Při této příležitosti pořádá 
rádio Beat speciální velkolepou akci, při které 
zahraje devět legendárních kapel, bez kterých 
by český a moravský bigbít nebyl tím, čím je. 
A k nim se přidá jedna kapela nová - Nightwork.

50 LET BIGBíTu

14. 10., o2 arena, ocelářská ulice 460/2, p-9, 
www.o2arena.cz, 590–890 Kč

MTV BEST czEch AND SLOVAK AcT
V rámci MTV Europe Music Awards se poprvé bude udělovat jedna cena také českým a slovenským 
umělcům. To už je dáno tím, že také konečně máme českou a slovenskou mutaci známé hudební 
stanice, ve které se už hudba příliš nehraje, protože reality shows jsou očividně sledovanější. 
O vítězství mezi pěticí nominovaných rozhodnou diváci a k tomu všemu je připraven speciální večírek 
v klubu SaSaZu, kde bude vyhlášen také vítěz. Samozřejmostí je, že 
koncertovat budou všichni nominovaní (Aneta Langerová, Charlie 
Straight, Ewa Farná, Marek Ztracený a Rytmus), přítomní budou také 
moderátoři české MTV a nakonec bude i taneční párty.

14. 10., klub sasaZu, bubenské nábřeží, p-7, http://ema.mtv.cz, 270-1780 Kč
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Pražskou kulturní scénu již po 
patnácté rozčísne mezinárodní 
divadelní festival 4+4 dny v pohybu. 
V jeho rámci se uskuteční deset 
představení pocházejících z různých 
koutů Evropy. Každý ročník se koná 
v neobvyklých nebo přehlížených místech v Praze. Letos se 
srdce akce usídlí v Domě uměleckého průmyslu na Národní 
třídě, kdysi perla české funkcionalistické architektury. Zajít 
můžete na taneční poctu fotbalu, kterou přiveze nezávislý 
soubor ze Skandinávie. Navštívit můžete také melodrama 
o životě první manželky Gustava Husáka, masový hrob 
společných vzpomínek od belgického umělce a architekta, 
nebo třeba heavy metalovou soap operu.

OchuTNáVKA čAJE
Máte rádi čaj? Chcete 
ochutnat vícero druhů 
a chutí? Tak potom 
zamiřte do rezidence River 
Diamont, kde se bude 
po dobu tří dnů konat 
ochutnávka různých druhů 
čajů. Když si zaplatíte 
vstupné pouhých 50 korun, dostanete možnost ochutnat 
z deseti druhů čajů těch nejlepších kvalit. Abyste jen 
nepopíjeli, dostanete také něco k zakousnutí - výborné 
francouzské pečivo a nakonec také malý dárek. Když vám 
nějaký čaj zachutná, samozřejmě dostanete možnost 
koupit si jej. Jenom si nezapomeňte zarezervovat místo, 
protože počet míst je omezený.

15. 10. – 24. 10., různá místa v praze, www.ctyridny.cz

FESTIVAL 4 + 4

Zumba je sportovní aktivita, která 
spočívá v kombinaci posilovacích 
cviků a tanečních kroků za doprovodu 
latinsko-americké hudby. Jednoduše 
řečeno, zatímco tvrdě posilujete 
a pálíte tuky, zároveň také tančíte 
rychlé a vášnivé tance jako je tango, 
salsa, samba a další. No, a právě 
v této fyzicky náročné aktivitě se 
bude konat maraton v pražském 
Top Hotelu. Když se přihlásíte, 
budete dostávat čtyři hodiny v kuse 
do těla od profesionálních zumba 
instruktorů, kteří přijedou z celé ČR. 
Půjde o nemasovější Zumba maraton, 
protože se počítá až se šesti sty 
účastníky. Zajištěno bude občerstvení 
a pitný režim a vaše lístky budou navíc 
slosovatelné v tombole. Na místě si 
lze také nakoupit přírodní kosmetiku, 
doplňky stravy a originální ZUMBA 
oblečení za zvýhodněné ceny. 

zuMBA 
MARATON

16. 10., Top hotel praha, blažimská 
1781/4, p-4, www.zumbamaraton.cz, 
590–790 Kč

DEcADANcE: BLAcK & whITE
Do SaSaZu se vrací párty Decadance, která bude tentokrát zaměřena na 
houseovou muziku. Black & White znamená černobílá a právě v tomto duchu se 
ponesou také všechny dekorace, kostýmy a další. Nejde ale jenom o prostředí, 
jde také o muziku a tu zahraje duo britských DJ a producentů Freemasons. Jejich 
song Watchin s vokály Amandy Wilson je nesmrtelný hit, který se na diskotékách 
hraje dodnes. Druhou zahraniční hvězdou černobílé edice Decadance bude 
francouzský DJ Norman Doray z formace The Freshmakers.
15. 10., sasaZu, bubenské nábřeží, p-7, www.sasazu.com, 390 Kč

14. 9.–16. 10, rezidence river diamont, rohanské nábřeží 
657/7, p-8, www.galerie-epicure.cz, 50 Kč 
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Každý rok pořádá módní návrhářka Jiřina Tauchmanová svou módní přehlídku, 
která se teď bude konat již posedmé. Prezentovány nebudou ale jen poslední 
výrobky Tauchmanové, která pracuje ve všech oborech - v pánské módě, 
v kolekcích a také ve svatebních šatech. Právě jedny svatební šaty se budou na 
přehlídce dražit a výdělek z nich půjde, stejně jako v předchozích ročnících, na 
charitu. „Šaty musí padnout nejen na tělo, ale i na duši. Jen tak vynikne půvab 
nositelky i modelu,“ říká Jiřina, která patří mezi naše nejznámější návrhářky 
a nápady se v ní prý rodí prostě samy. Jaké měla nápady na nový rok, to se 
můžete jít sami přesvědčit. A třeba i přispět na dobrou věc.

MóDNí ShOw JIŘINY TAuchMANOVÉ

Brunch je, jak tvrdí odborná literatura, kombinace snídaně a oběda. Je to vlastně spojení anglických 
slovíček breakfast a lunch, ale tohle spojení se tak nějak zavedlo všude ve světě. A jak se rozlišuje od 

snídaně a oběda? Jde o těžké jídlo, nesmí se jíst před desátou 
hodinou ranní a obvykle se požívá v jedenáct dopoledne. 
Právě na jeden takový, přímo švýcarský, můžete zajít do hotelu 
Mövenpick. Tam totiž připravili speciální ochutnávku toho, jak to 
vypadá ve Švýcarsku. Co si budete mít možnost místo snídaně 
a oběda dát? Bude toho mnoho - telecí párečky, foundue, 
raclette a spoustu dalšího. K jídlu bude hrát typická harmonika 
s jódlováním. Snad vás to jódlování moc od jídla rušit nebude.

ŠVýcARSKý BRuNch

19. 10., hudební divadlo Karlín, Křižíkova 8, p-8, www.tauchmanova.cz, 230–590 Kč

23. 10., Mövenpick, www.moevenpick-prague.com, 950 Kč

Pokud to ještě nevíte, speciální 
festivaly má dnes snad už 
všechno. Třeba také akordeonové 
orchestry. Jde o mezinárodní 
soutěž neprofesionálních 
akordeonových orchestrů, během 
které se budou konat také koncerty 
ve vybraných sálech a kostelích 
v Praze. Soutěžit se bude 
v několika kategoriích – akordeonové orchestry mládež 
s 12 a více hudebníky, další kategorií je klasická a moderní 
hudba, kdy se musí zahrát jedna z povinných skladeb, 
soutěžit se bude také v zábavné hudbě, což je kategorie 
bez jakýchkoliv omezení. Přesný program celého festivalu 
a místa konání najdete na oficiálních stránkách akce.

28.–31. 10., koncertní sály v praze, www.accordion.cz

FESTIVAL 
AKORDEONOVých 
ORchESTRů

ŽENSKý KRuh
Jak už název napovídá, teď 
půjde zejména o dámy. 
A to o dámy, které jsou 
alespoň duchovně založené. 
Ženský kruh je totiž taneční 
hledání vnitřní síly, vlastní 
spontaneity, sebeúcty 
a sebelásky. Na vlnách 
hudby budete nechávat 

rozkvétat přirozenou moudrost těla 
v pohybu i v klidu a probouzet v sobě 
hravost, radost a tvořivou sílu. To 
alespoň tvrdí organizátoři pod vedením 
Marcely Krčálové, která se zaměřila na 
sebepoznávání a kultivaci osobnosti. Při 
terapeutických tancích se využívá principů 
tantry i prastarých matriarchálních rituálů. 

28. 10., prostor 42, Gorazdova 1, p-2, 
www.prostor42.cz, 1100 Kč



PRAG MOON 13

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

HRAJÍ :  JIŘINA JIRÁSKOVÁ,
DANA SYSLOVÁ a ALEŠ CIBULKA

REŽIE: KATEŘINA IVÁKOVÁ

J O H N  M I S T O

DVĚ ŽENY •  DVA ŽIVOTY •  DVĚ ŠANCE

rezervace a on-line prodej:
www.divadlobezzabradl i .cz

Předprodej vstupenek v pokladně Divadla Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1, tel. 224 946 436,  e–mail: vstupenky@bezzabradli.cz,

N OV I N K A
N A  R E P E R TO Á RU

Křivoklání je pořádáno za finanční podpory Středočeského kraje

Křivoklání je pořádáno za finanční podpory Středočeského kraje

PRAŽSKÝ VÝBĚRpraŽsKÝ vÝběr
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V     50 letech se v USA stalo něco, co navěky 
změnilo tvář hudebního průmyslu – zrodil 
se rokenrol. Velmi rychle se rozšířil po 

celém světě a již v polovině padesátých let se 
řadil k nejoblíbenějším hudebním stylům vůbec 
(což je stav, který dodnes trvá). Není žádným 
překvapením, že to neměl tenhle energický 
směr v tehdejší československé kotlině dvakrát 
jednoduché. Dle názoru strany a vlády byl rokenrol 
ideologickou hrozbou, díky čemuž každý, kdo 
nové hudební vlně podlehl, zbrojil proti režimu 
a zasloužil si nemalé problémy. 
Takový je i příběh Ronnyho, občanským jménem 
Rudolfa Konopáska, který rokenrolu okamžitě 
propadne. Namísto toho, aby se oddal přání vlády, 
která propaguje dechovku a ruské častušky, 
vrhá se naplno do nového smyslu života. Stává 
se regulérní hvězdou, na kterou fanoušci nedají 
dopustit, současně je ale trnem v oku všem 
zastáncům východní ideologie. Pod vousy nejde 
především stranického funkcionáři Radimeckému, 
s jehož dcerou Yvettou navazuje vztah. Ronny 
se díky své vášni rychle dostane do problémů 
a postupně se propracuje až do psychiatrické 
kliniky. Jeho život provázejí úspěchy a pády 
a k tomu nechybí ani nějaké ty návykové látky. 
Inu, tak to zkrátka ve světě showbyznysu chodí.

PAMěTNícI JANDA A ŠíP

Tvrdohlavý boj hlavního hrdiny není pouhým 
scenáristickým výplodem, ale opírá se o skutečné 
zážitky tehdejších žánrových průkopníků, kteří si 
s režimem zažili „svoje“. Autoři muzikálu Karel 
Šíp a Petr Janda jsou pamětníky těch časů.
Mladší ročníky se možná pousmějí nad tím, že se 
jejich dědové a babičky odvážně v džínech vydali 
na koncert za svými oblíbenci, ale doba byla jiná 

Ať ŽIJE ROKENROL!
doba pomády, (ne)vinných flirtů, 
bouřlivého zpěvu a divokého mládí se 
vrací.

a podobný druh činnosti mohl lehce jednoho 
dostat do vážných problémů.
Přestože je hlavním tématem muzikálu rokenrol, 
mohou se diváci těšit na podstatně bohatší 
hudební repertoár, který má lépe pomoci 
vystihnout nálady hlavního hrdiny. Tvůrci 
k hudbě dodávají: „Písničky jsou stylově velice 
rozmanité a nabízejí škálu nálad, od Ronnyho 
fantasmagorického blouznění pod vlivem drogy, 
melancholické blues z pankrácké věznice až po 
milostné kňourání mladých policajtů v roztomilém 
valčíčku.“
Zcela původní příběh nabízí v české muzikálové 
scéně svěží vítr, který v rámci možností autenticky 
popisuje boj jedné generace, ať už formou 
písní, dramatickými motivy či humorem. Starší 
ročníky si mohou do Divadla Broadway vyrazit 
zavzpomínat a ti mladší doplnit bílá místa ve 
znalostech historie. Ostatně, i naši (pra)rodiče byli 
kdysi mladí a ochotní postavit se za něco, čemu 
starší generace nerozuměla. Je čas vyrazit do 
boje s nimi!                                                     -liš-

DIVADLOdivadlo

premiéra 20. října, libreto a texty písní: Karel Šíp, hudba: petr janda, režie: viktor polesný, hrají: 
Tomáš beroun/Tomáš löbl/jan Toužimský, lucie Černíková/Zdenka Trvalcová/lucie vondráčková. 
divadlo broadway, na příkopě 31, p-1, tel. 225 113 311, www.atzijerokenrol.cz, 149–699 Kč
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WWW.VIDEOSEZNAMKA.CZ

SMS - SEZNAMKA – Zašlete SMS ve tvaru:
X*JMENO*PRIJMENI*ULICE*CISLO DOMU*MISTO 
BYDLISTE*PSC na 602 571 111.

GRAND největší seznamka pro celou ČR (tel.: 602 551 
111 - volejte jen po-pá 8-12h) – desatero seznamek pro 
vážné seznámení (seznamka, videoseznamka, extra-
grand, V.I.P.-seznamka, korespondenční, internetová 
a SMS-seznamka, srazy nezadaných, levná seznamka 
a seznamka pro zdravotně postižené). Kancelář: 
Macešková 20, 106 00 Praha 10.

GRAND (tel.: 602 551 111 - volejte jen po-pá 8-12h) 
– zájemcům  o rychlé a kvalitní seznámení na počkání 
doporučujeme objednat se na Garantovanou registraci 
do naší kanceláře. Jedná se o nejvhodnější variantu pro 
všechny zájemce, kteří nás mohou navštívit osobně na 
naší adrese Macešková 20, 106 00 Praha 10.

GRAND (tel.: 602 561 111 - po-pá 8-12h) - objednávky 
stávajících klientů do kanceláře naší agentury.

PRAŽSKÝ VÝBĚRpraŽsKÝ vÝběr
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BROučcI
Kdo by neznal legendární Broučky? Česká pohádka 
Jana Karafiáta (původní profesí evangelického faráře!) 
je jedním ze základních děl české dětské literatury. 
Hra Divadla Minor, jak již napovídá samotný název, se 
tímto fenoménem (konkrétně Karafiátovou knihou) 
nechává inspirovat. Dobrodružné loutkové panoptikum 
je příběhem malého neposedného Broučka, který 
je odhodlaný poznat celý svět a všechny jeho krásy. 
Vydává se proto na dlouho cestu, na níž potká různé 
broučky. Někteří na něj budou hodní, jiným se bude 
lepší vyhýbat a někteří ho ohromí svým půvabem. Loutková pohádka se odehrává během jedné 
Svatojánské noci a nabídne poetickou atmosféru a krásný příběh pro celou rodinu.

Mefisto nebo Mefistofeles je v původním významu fiktivní 
démonická bytost objevující se hojně v evropské literatuře (například 
v legendách o dr. Faustovi). Název adaptovaného románu Klause 
Manna není zvolen náhodou. Hlavní hrdina se taktéž (podobně jako 
nešťastník ve Faustovi) rozhodne vyměnit duši za úspěch. Herec 
Hendrik Höfgen se mění z bolševicky smýšlejícího rebela na miláčka 
nacistického režimu, aby mohl rozjet vysněnou dráhu úspěšného 
herce. To s sebou přirozeně nese následky. Skutečnými událostmi 
inspirovaný příběh proslul nejen v literární, ale i divadelní a filmové sféře (Mefisto v režii Istvána 
Szabóa z roku 1981). Pokud jste tuto klasiku ještě neviděli, nyní máte šanci.

premiéra: 8. 10., autor: Klaus Mann, režie: emil horváth, hrají: jiří langmajer, Klára issová, ondřej 
Kavan, eva Kodešová. divadlo pod palmovkou, Zenklova 34, p-8, tel. 283 011 127,  
www.divadlopodpalmovkou.cz, 200–280 Kč

MEFISTO

premiéra: 3. 10., režie: jan jirků, hrají: diana Čičmanová, Marie Štípková nebo jiří laštovka, hynek chmelař, 
Karel Kratochvíl... divadlo Minor, vodičkova 6, p-1, tel. 222 231 351, www.minor.cz, 100 Kč

DIVADLOdivadlo

Slavný nedokončený surrealistický román Franze Kafky (napsaný 
v roce 1922) vypráví o komické srážce jednotlivce s nepochopitelnou 
byrokratickou mašinerií. Zeměměřič K. přijíždí do malé zapadlá vesnice 
se zdánlivě jednoduchým cílem – hodlá zpracovat údaje z místního 
zámku. Místo je však zahalené rouškou nejrůznějších tajemství a hrdina 
proto neustále naráží na nové a nové překážky, které mu úkol splnit 
nedovolují. I přes otevřený konec jde o Kafkovo nejoceňovanější dílo, 
jehož neuzavřenost paradoxně dílu prospívá, neboť umožňuje v rámci 
adaptací osobité interpretace. „Nejtajemnější a nejkrásnější ze všech 
Kafkových větších děl“ (Herman Hesse) v říjnu můžete „číst“ na prknech 
Divadla na Vinohradech.

premiéra: 8. 10., autor: franz Kafka, režie: natália deáková, hrají: jiří dvořák, jaroslav satoranský, ladislav 
frej, pavel batěk. divadlo na vinohradech, nám. Míru 7, p-2, tel. 224 257 601, www.dnv-praha.cz, 40–380 Kč

záMEK
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Hrají:

K. Střihavka, B. Basiková, Dasha,
V. Noid Bárta, O. Brzobohatý,

J. Korn, M. Skořepa, J. Toužimský
a další

Hrají:

Přebásnil: Michael Prostějovský

Vstupenky
v síti TicketArt a CK Čedok
v obvyklých předprodejích 

a v pokladně divadla
Křižíkova 10, Praha 8, 

tel.: 221 868 666
objednavky@hdk.cz,

www.hdk.cz

ENGLISH SUBTITLES

PragueMOON_136x62_JCHS.indd   1 9/2/10   1:15 PM

Peníze od Hitlera

www.svandovodivadlo.cz

Radka Denemarková

4. 10. | 29. 10. | 8. 11.

Výjimečná žena ve víru českých dějin 20. století.
V hlavní roli exceluje Marie Málková,
trojnásobná držitelka Cen Alfréda Radoka.

DIVADLOdivadlo
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SPAcí VADY ANEB DVAcET PěT MRKNuTí OKA
Hra s komplikovaným názvem Spací vady aneb Dvacet pět 
mrknutí oka je originálním pohledem do života umělkyň, 
které se musí střetnout samy se sebou. Hlavní hrdinky - 
Sylvia Plathová, Virginie Woolfová a Ivana, zvaná Madam 
T – jsou sice po smrti, nikdo se ale o ně nehlásí. Bývalé 
spisovatelky proto čekají v mezipatře mezi životem a smrtí, 
vaří z listů vlastních knih, čekají na odchod a rekapitulují 
vlastní existenci. Autorka originální hry Radka Denemarková 
ke svému dílu dodává: „Tématem mé hry Spací vady jsou 
otázky, co to znamená narodit se v kůži ženy, co to znamená 
být spisovatelkou a jak se vyrovnat se ztrátou blízkých lidí. Hru 
jsem psala o sobě, vše se odehrává v groteskní nadsázce.“

Známá postava, která se vyskytuje prakticky ve všech 
zpracováních Legendy o králi Artuši i mnoha dílech, která 
z legendy čerpají, se tentokrát představí perem jednoho 
z největších současných dramatiků, němce Tankreda 
Dorsta. Dorst z pověstí ve svém díle vychází, na rozdíl 
od jiných však příběh pojímá zcela současně a věnuje se 
problémům čistě moderním. Přesto se nebojte, že by 
nedošlo na zrození kouzelníka, bájný Excalibur či Kulatý 

stůl. To vše má v příběhu neoddiskutovatelné místo. Hra Merlin je rozdělena na dvě části – na dvě 
samostatně existující inscenace, přičemž první s podtitulem „Zrození“ má premiéru tento měsíc 
a druhá část s podtitulem „Grál“ by měla následovat letos v prosinci.

premiéra: 16. 10., autor: Tankred dorst, režie: dodo Gombár, hrají: petra hřebíčková, filip Čapka....
Švandovo divadlo, Štefánikova 57, p-5, tel. 234 651 111, www.svandovodivadlo.cz, 99 Kč

MERLIN: zROzENí

premiéra: 18. 10., režie: slobodanka radun, hrají: Magdaléna sidonová, Marie spurná, jana hubinská. 
divadlo na zábradlí, anenské náměstí 5, p-1, tel. 222 868 870, www.nazabradli.cz, 60–350 Kč

DIVADLOdivadlo

„Všechny moje hry jsou tragédiemi – jsou komické 
jenom proto, že jsou strašné“, řekl Ödön von Horváth 
ke svým hrám. I takto se může definovat jedinečný 
autor. Mezi nejoceňovanější díla tohoto předčasně 
zemřelého spisovatele (dožil se pouhých 37 let) patří 
i Víra, naděje, láska z roku 1932. Hlavní hrdinkou 
tragikomického příběhu je mladá žena Alžběta, která 
vystihuje upadající společnost a díky lžím čím dál více 
pokouší osud. Svého času nacisty zakázaná hra je 
trefným odrazem krize 30. let 20. století, která v mnohém připomíná současný stav společnosti. Pocit 
bezpečí platí jen do chvíle, kdy se člověk může opřít o platné dokumenty a peníze. V opačném případě 
se blíží bodu, odkud není návratu.
premiéra: 15. 10., autor: Ödön von horváth, režie: Kamila polívková, hrají: Martin finger, david jařab, 
stanislav Majer... divadlo Komedie, jungmannova 1, p-1, tel. 224 222 734, www.prakomdiv.cz, 132–300 Kč

VíRA, NADěJE, LáSKA
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MuRLIN MuNRO
Název hry nezastírá odkaz na slavnou Marylin. Ostatně 
tvůrci vybavili hru mottem „Co zabilo Marilyn Monroe? 
Muži? Osamělost? Či touha po lásce?“. Její slavná 
jmenovkyně žije v případě divadelní hry v Šipilovsku, 
malém městě uprostřed Ruska, které se nedá najít 
a z něhož nelze odejít. Murlin však odejít chce. Je svírána 
svou vlastní existencí a potřebuje nový směr. Život jinde, 
který by ji dovolil opět svobodně dýchat a možná se 
i zamilovat. Zkrátka být někým jiným, jehož minulost zůstala v městě bez východisek. Tahle Murlyn 
není blonďatá sexbomba s bujným poprsím, ale obyčejná žena koukající na Esmeraldu. A přesto si vás 
získá. To vše v hořké komedii jednoho z nejhranějších současných ruských autorů.

Experimentální tvorba je vděčným prostředkem k vyvolání diskuzí. 
Hamlet part II (realizovaný v roce 1998 v divadle Komedie) zjišťoval 
možnosti spojení textu a pohybu, Pessoův Faust v Neúplném snu 
(studio DAMÚZA od roku 2007 v experimentálním prostoru Roxy/
NoD) se zabýval tématem divadla jako takovým a nyní přichází 
čas na konfrontaci s výtvarným uměním. Herec David Prachař 
s režisérem Janem Nebeským ve své alternativní tvorbě sledují 
linii velkých postav evropské literatury a staví je do konfrontace 
se zásadními uměleckými tématy. Konkrétně s cyklem 
grafických listů na téma Don Quijote Bohuslava Reynka, jedné 
z nejvýraznějších českých osobností katolické kultury 20. století.

premiéra: 27. 10., režie: jan nebeský, hrají: david prachař, lucie Trmíková, pavel fajt. roxy/nod, 
dlouhá 33, p-1, www. nod.roxy.cz

NOD QuIJOTE

premiéra: 20. 10., autor: nikolaj Koljada, režie: Michal lang, hrají: lena ouhrabková, jiří racek, 
jan hofman, ivana Wojtylová. strašnické divadlo, solidarity 1986/53, p-10, tel. 776 654 076, www.
strasnickedivadlo.cz, 130-230 Kč

Co měsíc, to hra od klasika Williama Shakespeara. Tentokrát se nabízí jedna 
z jeho nejlepších a nejoblíbenějších komedií Večer tříkrálový, poprvé uvedený 
na jevišti Divadla Na Jezerce. Příběh je, jak se na pořádnou komedii sluší, 
patřičně zamotaný, plný převleků, záměn a nedorozumění. Hlavní postavy to 
mají pěkně složité. Viola je sice dívka, situace ji ovšem přinutí, aby v převleku 
za chlapce pracovala pro Orsina. Viola se do Orsina zamiluje, jeho srdce však 
již patří Olivii (po které touží i řada dalších mužů). Jenže Olivie miluje Violino 
klučičí alter-ege. To už je slušný citový zmatek. Režii nadčasové hry si vzal na 
starost Jan Hrušínský, který s ní má bohaté zkušenosti - v minulosti v této 
komedii několikrát sám hrál.
premiéra: 26. října, autor: William shakespeare, režie: jan hrušínský, hrají: 
barbora Kodetová, hana Marie Maroušková, radek holub. divadlo na jezerce, 
na jezerce 1451, p-4, tel. 261 224 832, www.divadlonajezerce.cz, 250-390 Kč

VEčER TŘíKRáLOVý
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 Q: Stojíme na začátku divadelní 
sezóny. Jaká bude u vás Na 
Jezerce?
Těžká, jako všechny předešlé. 
Ta letošní začala opravdu 
zběsile. Šidilo mě obchodní 
oddělení, takže jsem je musel 
propustit a místo prázdnin 
zakládat nové. Pak onemocněl 
kolega a přítel Jan Kačer 
a my měli čtyři vyprodaná 
představení, z nichž jedno 
bylo slavnostní zahájení 
mezinárodního divadelního 
festivalu. K tomu jsme začali 
zkoušet novou hru a také znovu 
a znovu řešit, kdy herci mají 
a nemají čas, aby se vůbec 
dalo hrát. Zkrátka a dobře vím 
bezpečně, že sezóna už začala.
 
Q: V říjnu premiérově uvedete, 
Shakespearův Večer tříkrálový. 
Nemáte pocit, že je poslední dobou 
trochu „přeshakespearováno“?
Přeshakespearováno je od 
začátku 17. století a doufám, 
že ještě dlouho bude, protože 
Shakespeare patří k tomu 
nejlepšímu, co bylo kdy 
pro divadlo napsáno. Večer 
tříkrálový má strhující a zábavný 
příběh, skvěle napsané postavy 
a nádherný humor i smutek. 
V životě je to přece úplně 
stejné. A právě proto stojí za to 
Shakespeara hrát a právě proto 
stojí nad všemi ostatními. 

Q: Večer tříkrálový sám režírujete. 

Je to proto, že 
nemůžete odolat 
práci na této hře?
Režie mě 
v poslední době 
zajímá víc, než 
hraní. Snažím 
se ctít autora, 
pochopit jeho 
záměr a co 
nejlépe držet 
žánr a styl, ve 
kterém je hra 
napsána. Jinými 
slovy, nemám 
potřebu být 
za každou cenu „chytřejší“ 
než autor a neupřednostňuji 
své nápady na úkor hry. Chci, 
aby se diváci dobře bavili a aby 
z divadla odcházeli s dobrým 
pocitem, že neztratili večer. 

Q: Na Jezerce jste ředitelem, 
režisérem, hercem… Nezačnete 
psát i vlastní divadelní hry?
Ne. Hry psát nezačnu, protože 
to neumím. Tolik drzosti zase 
nemám. Blbé hry musím často 
číst, vím jaké to je a nebudu 
tedy jejich počet rozmnožovat.

Q: Na úvodní straně webových 
stránek DNJ visí věta – Divadlo, 
které Vás zbaví blbé nálady. Podle 
čeho usuzujete, že lidé chodí do 
divadla špatně naladěni?
Jde samozřejmě o parafrázi 
slavné věty. Ale cožpak vás 
neznepokojuje nepoctivost? 

Krádeže ve velkém? Korupce? 
Beztrestnost pro nejhorší 
zločiny? Doktoři práv z plzeňské 
fakulty? Nepotrestané 
zločiny komunismu? Poslanci 
a senátoři, kteří mají sedmdesát 
placených funkcí a zaměstnání, 
která nemohou poctivě 
vykonávat? Politici, kteří zároveň 
zůstávají podnikateli? České 
přidělování dotací a grantů? Lži, 
nestatečnost a neodpovědnost? 
Mám pokračovat? Když se Na 
Jezerce diváci dvě hodiny smějí 
a dobře baví, tak evidentně na 
tyhle věci zapomenou. Věta na 
našich stránkách je pravdivá.“

Q: O diváky je tedy postaráno, co 
ale zbaví blbé nálady vás?
Ty nejobyčejnější lidské radosti. 
Dobře se najíst a napít, nebýt 
nemocný, hezky se pomilovat, 
těšit se ze sluníčka a podobně.
                                        -lupo-

DIVADLOdivadloKUltUrNÍ SErViS

JAN hRuŠíNSKý
po delší odmlce uvidíme na podzim 

jana hrušínského ve filmu i na 
televizní obrazovce. role, která ho 
v současné době stojí většinu sil, se 
ale jmenuje „ředitel divadla  
na jezerce“.





Upravuje se podle trendů a potřeb 
nakupujících, využívá stále novějších prvků 

či oživuje ty dávno prachem zapadlé. A co je 
nejdůležitější, vždy nabídne něco osobitého 
a originálního. Není se proto čemu divit, že je svět 
designu jedním z nejsledovanějších odvětví, které 
se letitým vývojem zapsalo coby svébytná forma 
umění, v níž se tvůrci předhánějí v kreativitě.
Během posledních let si řada českých 
designérských studií a samotných designérů 
zvykla na to, že mohou své umění prezentovat 
v říjnovém Designbloku, který si bere za cíl 
upozorňovat na nové trendy, představovat více 
i méně známé firmy české veřejnosti, nabízet 
jedinečnou spolupráci a současně prezentovat 
moderní výstavu současného módního proudu.

SPOJOVAcí čLáNEK = VODA

Ani v letošním roce nebudou Pražané 
o Designblok, který se za dobu své existence 
etablovala coby přední každoroční přehlídka 
světového a českého designu, ochuzeni. Jak bývá 
u akce zvykem, bude i letos Designblok rozmístěn 
po celé Praze, přičemž spojovacím článkem 
dvanáctého ročníku je voda. V konkrétních číslech 
se návštěvníci mohou těšit na 218 prezentací 
novinek designu, výstav, módních přehlídek 
a přednášek na 40 místech v Praze, v galeriích, 
výstavních síních i prestižních obchodech. Na 
programu toho opravdu není málo.
Dvanáctý ročník se odehraje především ve 
třech zónách – v přístavních Holešovicích, 
znovuzrozeném Karlině a na Starém městě. Místa 
spojuje kromě bohaté tradice a osobité atmosféry 
též řeka Vltava, která jimi protéká. Voda coby 
ústřední téma festivalu se tedy přímo nabízí. Že 
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to tvůrci se zvolenou látkou myslí vážně potvrzuje 
i výběr orientačního bodu letošního Superstudia 
Designbloku, který bude umístěn v prostorách 
původního Paláce Elektrických podniků Bubenská 
1. Ten se nachází přímo ve stanici metra Vltavská 
(k dispozici je více než 7000 m2 vystavovatelské 
plochy, takže se rozhodně bude na co dívat). 

BOhATý PROGRAM V SuPERSTuDIu

Do Superstudia bude též umístěn bohatý 
doprovodný program včetně přehlídky designérů, 
designérských studií, škol a projektu Créme 
de la créme, kde se ve speciálních instalacích 
představují jednotliví výrobci. Téma vody se 
přirozeně promítne i do vizuálu ročníku, konkrétně 
formou fotografií Salima Issy (fotograf roku Czech 
Grand Design 2006, 2009). 
Letošní Designblok nabídne stejně jako 
předchozí ročníky řadu poutavých a jedinečných 
designových instalací, které budou v následujících 
letech udávat tempo v mnoha odvětvích. 
Designblok je vyloženou povinností pro každého, 
kdo s nadšením sleduje novinky v oblasti designu 
a stylu – tady se produkty a nové směry prezentují 
hezky za čerstva.                                            -liš-

5. 10.–10. 10., designblok 2010 (superstudio) , bubenská 1, p-7, tel. 267 990 545-6,  
www.designblok.cz. otevřeno 10.00-21.00, ne 10.00-19.00, vstupné 50–200 Kč

DESIGNBLOK 2010
TAK TROchu „MOKRý“ ROčNíK

GALERIEGalerie

Málokde je vidět pokrok tak, jako ve světě designu. rok od roku se 
jeho tvář mění.
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Od 10. září je na Národní třídě v Praze znovuotevřena Galerie 
Václava Špály. Novou éru zahajuje síň výstavou Jiřího Černického 
„Gagarinova věc a věci, kterých mi není líto“, jejímž tématem je 
tajuplný předmět z modulu sovětského kosmonauta. K vidění budou 
i Černického pozoruhodná videa, fotografie a nejrůznější předměty, 
které náhodně oslovení kolemjdoucí autorovi bez lítosti věnovali.

GAGARINOVA Věc A VěcI, 
KTERých MI NENí LíTO

do 31. 10., národní 30, p-1. otevřeno 11.00–19.00

GALERIEGalerie

STARÉ POVěSTI čESKÉ
Kdo by neznal Staré pověsti české – legendární sbírku 
povídek, která patří ke klasickému literárnímu vzdělání 
každého českého občana. Jak moc ale známe veškeré 
pozadí fenoménu a s ním spojené umělecké předměty? 
Pokud jsou pro vás Staré pověsti české pouhými slovy na 
stránkách knih, pak vám výstava Národního muzea otevře 
oči. Vystaveny budou slavné i zcela neznámé obrazy, sochy, 
knihy, ilustrace, grafika, střelecké terče, divadelní kostýmy 
a scénografické návrhy, mince a medaile, ale i reklamy 
a karikatury 19. a 20. století. Návštěvníci se též mohou 
těšit na jedinečné archeologické exponáty, například hrob 
kolínského knížete, ale také falza a omyly, která bádání 
o dávné historii provázely.

Patříte mezi vášnivé gastronomické gurmány, kteří 
rádi zkoušejí nejrůznější pražské podniky? Pak by 
vaší pozornosti neměla ujít výstava Pražské výletní 
restaurace, která ze široka nahlíží na fenomén 
stravování od míst za pražskými hradbami 19. století, 
přes „zelené útulky“ na periferii, až k vyhlášeným 
trampským a turistickým hospůdkám v okolí Prahy ve 
20. století. Protože z podobné akce člověku snadno 

vyhládne, bude součástí výstavy i plně fungující dobová restaurace. Ta návštěvníkům umožní zcela 
jedinečnou možnost okusit atmosféru a kuchyni doby, kdy se Pražané kupříkladu vydávali do vyhlášené 
vyhlídkové restaurace Terasy Barrandov za živou hudbou Rudolfa Antonína Dvorského a jeho orchestru.

do 20. 3., Muzeum hlavního města prahy, na poříčí 52/1554, p-8, tel. 224 816 772–3, www.muzeumprahy.cz, 
otevřeno 9.00-18.00. Zavřeno po.

PRAŽSKÉ VýLETNí 
RESTAuRAcE

6. 10.-6. 7. 2011, národní muzeum, václavské nám. 68, p-1,  
tel. 224 497 111, www.nm.cz. otevřeno 10.00-18.00
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Máloco umí 
vyvolat takové 
pozdvižení, 
jako 
potencionální 
hrozba 
atomovou 
zbraní. 
Mediálně 
propírané 
téma, ke 
kterému se 

čas od času s chutí nějaká země přihlásí (případně 
vše vehementně popře) se sice může zdát jako 
science fiction, ve skutečnosti jde ale o hrozbu 
velmi reálnou. „Výstava ukazující svět, v jakém 
nechceme žít“ volně navazuje na téma letošní 
konference Forum 2000 „Svět, ve kterém 
chceme žít“. Na návštěvníky čekají autentické 
artefakty a záběry z výbuchu atomových bomb 
nad Hirošimou a Nagasaki i z událostí hodin a dnů, 
které následovaly. Působivé panely s černobílými 
fotografiemi a vysvětlujícími texty rozebírají 
jednotlivé dopady výbuchu na města a jejich 
obyvatele z hlavy jen tak nedostanete.

10. 10.-14. 11., novoměstská radnice, Karlovo 
nám. 1/23, p-2, tel. 224 947 190, www.
novomestskaradnice.cz. otevřeno 10.00-18.00

hIROŠIMA–NAGASAKI 
1945–1956

LIBEň –  
zMIzELý SVěT
Změny 
nemusí 
být vždy 
nutně 
k lepšímu. 
O tom 
by mohli 
vyprávět 
obyvatelé 
Libně. 
Jejich 
domovina 
proměnila v posledních desetiletích několikrát 
tvář a ne vždy z toho byl důvod k radosti. Někdy 
se zkrátka lobbing stavebních společností 
doslova převalí přes zájmy občanů. Výstava 
Libeň – zmizelý svět si vzala za cíl připomenout 
minulost místa jak v časech dobrých, tak v těch 
méně šťastných. Omyly se totiž zapomínají skoro 
stejně snadno, jako úspěchy a člověk pak lehce 
může chyby opakovat. Dle pořadatelů je žádoucí 
obrátit pozornost občanů k těm hodnotám, které 
zbyly, aby si uvědomili význam jejich zachování do 
budoucna. Vydejte se tedy do Libně a pamatujte si 
vyřčená poselství. Mohla by se jednou hodit.

12. 10.-20. 2., Muzeum hl. m. prahy, na poříčí 52/1554, 
p-8, tel. 224 816 772–3, www.muzeumprahy.cz, 
otevřeno 9.00-18.00. Zavřeno po.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:HLAVNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNER VÝSTAVY: PARTNEŘI: S PODPOROU:
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15. 10.-9. 1. 2011, Městská knihovna, 2. patro, 
Mariánské nám. 98/1, p-1, tel. 222 310 489,  
www.ghmp.cz, otevřeno 10.00-20.00. Zavřeno po

VácLAV BOŠTíK
Jméno Václava Boštíka není kulturním 
nadšencům neznámé. Boštík se svými 
malbami, které spojovala práce se světlem 
(autorova tvorba byla silně ovlivněna jeho 
křesťanským pohledem na svět), zapsal do 
historie umění coby nejvýraznější osobnost 
českého malířství 2. poloviny 20. století. 
Zatímco jiní 
autoři zůstávají 
u jednoho 
stylu, který léty 
ladí, Boštíkova 
tvorba přešla 
od realistické 
malby (práce 
z druhé 
poloviny 30. 
let) až k ryze 
abstraktnímu 
projevu, jenž 
vnímal jako 
kosmogonický 
proces 
a vyjádření vztahu k univerzu. Monografická 
výstava bude doplněna i o práce Boštíkových 
souputníků jako byl Jan Křížek a Jiří Mrázek.

Gejša bývá velmi 
často vnímána coby 
prostitutka, samuraj 
jako nelítostivý 
zabiják. Obojí je 
chybnou definicí. 
Gejši byli podstatně 
vznešenější, 
oblékaly se podle 
poslední módy, 
byly vzdělané 
v nejrůznějších 
druzích umění 
a vzhledem 
k vysoko 
postaveným 
klientům zvládali 

často náročná konverzační témata. Samurajové 
samozřejmě byli profesionální vrahové, současně 
ale obdivovali krásu básní, květů i myšlenek. Gejši 
i samuraje plně představí ve dvou přízemních 
výstavních sálech Náprstkovo muzeum. Výstava 
obsahuje na 780 předmětů, přičemž největší 
pozornost je věnována čepelím japonských mečů 
restaurovaných v roce 2009 a výjimečné sbírce 
mečových záštit, která doposud nebyla jako celek 
vystavena.

GEJŠA A SAMuRAJ

21. 10.-3. 4. 2011, náprstkovo muzeum, betlémské 
nám. 1, p-1, tel. 224 497 500, www.nm.cz. 
otevřeno 10.00–18.00

Karvinský rodák Václav Jirásek sice původně vystudoval 
obor užitá grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Brně (1984) a malbu u Jiřího Načeradského na Akademii 
výtvarných umění v Praze, nakonec si ale zamiloval fenomén 
fotografie. Od roku 1988 se začal aktivně věnovat focení, 
přičemž hned následující rok založil (společně s řadou dalších 
umělců) fotografickou skupinu Bratrstvo. Vedle inscenované, 
portrétní a krajinářské fotografie se věnuje také fotografování 
architektury. Působivost jeho fotografií a jedinečný styl vychází 
ze skutečnosti, že Jirásek k fotografování vždy přistupoval spíše 
z pohledu malíře nebo z pohledu amatéra. Výstava UPSYCH 
316a představí jeho aktuální tvorbu.

VácLAV JIRáSEK: „uPSYch 316A“

21. 10.-12. 12., ateliér josefa sudka, Újezd 30, p-1, tel. 251 510 760, 
www.sudek-atelier.cz. otevřeno 10.00-18.00. Zavřeno po
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manitera-pharma s.r.o., Františkánské nám. 34, 350 02  Cheb, Czech Republic 
www.manitera-pharma.cz

Martin Valovič
jednatel společnosti
mobil: +420 603 183 888
tel.:       +420 725 175 467
e-mail: valovic@manitera-pharma.cz 

Petr Meindlschmid
jednatel společnosti
mobil: +420 725 175 466
tel.:      +420 602 569 201
e-mail: meindlschmid@manitera-pharma.cz 

Kdy Cineol manitera použít?

    »   při pálení v krku
    »   při zánětech horních cest dýchacích
    »   při problematickém odkašlávání
    »    při tlaku a bolesti hlavy, které jsou typické 
         pro zánět nosních dutin
    »   pro usnadnění volného dýchání
    »   jako doplněk při užívání antibiotik
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Tenhle film je vlastně 
zfilmovaná šílená japonská 
videohra z první poloviny 
90. let. Pokud nějaké takové 
znáte, dokážete si představit, 
co to znamená. Pokud nikoliv, 
pokusím se o malé vysvětlení - 
je to asi jako kdyby si někdo vzal 
spoustu halucinogenních drog 
a při tom největším tripu napsal 
scénář i koncept. Ano, ten film 
je přesně tak šílený, jak zní jeho 
popis. A je to něco naprosto 
úžasného, originálního, dech 
beroucího a plného emocí!
Jedinou obrovskou slabinou 
Scotta Pilgrima je jeho příběh, 
ale jak se to vezme. Je schválně 
tak jednoduchý a schválně 
má strukturu starých videoher 
– je tu hrdina Scott, který se 
zamiluje do tajemné dívky 
Ramony. Začnou spolu chodit, 
ale až pak se dozví, že aby 
s ní mohl být, musí nejprve 
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usa 2010 (scott pilgrim vs. the World), režie: edgar Wright, hrají: 
Michael cera, Mary elizabeth Winstead, Kieran culkin, chris evans

porazit sedm jejích ex-partnerů 
v epických bitvách, při kterých 
se používají nadpřirozené 
schopnosti (nikdo příliš neřeší, 
kde k nim přišli - tak to prostě 
ve videohrách chodí). „No co,“ 
řekne si Scott a jde se do boje.
A je to tedy pořádná jízda. 
Zhruba od druhé minuty filmu 
je naprosto jasné, že tohle 
nebude žádný konvenční 
film, který se bude držet 
nějakých zavedených nebo 
snad logických pravidel. Britský 
režisér Edgar Wright totiž 
očividně mohl popustit naprosto 
uzdu své fantazii a tvořivosti, 
a navíc měl na všechno 
dostatek peněz, což znamená, 
že každý záběr je vypiplaný do 
posledního detailu, v každém 
druhém je nějaký digitální trik 
(ať už je to jen komiksově 
laděný zvukový efekt vytvořený 
nápisem v obraze) a neustále 
objevujete nějaké nové nápady, 
které se v žádném jiném 
filmu zatím neobjevily. Scott 
Pilgrim proti zbytku světa je 

prostě jeden z těch filmů, 
které vás donutí dívat se na ně 
opakovaně. A pořád nacházet 
něco jiného. Prostě na nás křičí - 
ze mě bude kult!
Těžko říct, jestli tomu tak 
skutečně bude, protože 
pokud nepatříte do oné námi 
na začátku definované cílové 
skupiny, může vám docela 
dobře Scott Pilgrim připadat 
jako šílený téměř dvouhodinový 
videoklip, který má naprosto 
hloupý děj (záměrně!), 
praštěnou a nesmyslnou 
zápletku (záměrně!) a postavy, 
které vám vůbec nic neřeknou. 
Ale i tito lidé si mohou na 
Scottu Pilgrimovi něco najít. Je 
totiž třeba prohlédnout za tu 
pestrobarevnou skořápku do 
nitra. Tam totiž najdete docela 
standardní metaforu na to, čím 
si všichni procházejí, když mají 
nový vztah - minulost partnera, 
nedostatek sebevědomí 
a spoustu dalšího. Je to prostě 
výborný film. Ale to ze mě 
možná mluví geek.        -hruš-

ScOTT PILGRIM 
PROTI zBYTKu SVěTA

je ti 25-30 let, jsi 
muž a v 90. letech 

si hodně četl komiksy 
a hrál počítačové 
hry? pak je scott 
pilgrim proti zbytku 
světa určen přímo 
tobě. pokud ne, 
nebudeš vůbec tušit, 
co se děje, proč se to 
děje a co se na tom 
někomu může líbit.

od 

14.10.

FILM MĚSÍCEfilM MěsíceKUltUrNÍ SErViS
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Český horor s Lucií Vondráčkovou v jedné z hlavních rolí? Proč ne? 
Tenhle navíc vypadá dost profesionálně natočený. Skoro bychom 
se jej nebáli označit za „hollywoodsky natočený“. Příběh je celkem 
standardní - parta kamarádů, z nichž jeden zmizí a kolem ostatních se 
začnou dít hodně podivné věci. Protože je v partě i novinářka, začnou 
řešit co se to děje, a tím se dostanou až do záhadného podzemního 
labyrintu. No a tam jim půjde o život. Jak jinak! V hororu…
Náš názor: Z filmu jsme zatím viděli jen obrázky, ale četli jsme 
scénář a ten se povedl. Tak to snad vyjde!

Julia Roberts se vrací do hlavních rolí. Tentokrát ztvární Liz, která se 
jednoho dne rozhodla, že bude poznávat svět. Jakmile její životní 
priority naprosto rozvrátí rozvod, rozhodne se hodit všechno za 
hlavu a vydat se na dobrodružnou cestu po světě. A možná najít 
také nějakou tu novou lásku - jde přeci jen o romantický film určený 

zejména ženám. Najde tu lásku v Itálii, nebo v Indii, nebo nakonec na Bali? Na to si budete muset 
počkat. Náš názor: Julia Roberts je k sežrání a film se odehrává na krásných exotických místech, ale je 
absolutně bez emocí. Knížka, ze které vychází, je tedy mnohem lepší. Zase.

JíST, MEDITOVAT, MILOVAT

usa 2010 (eat, pray, love), režie: r. Murphy, hrají: j. roberts, j. bardem, j. franco, b. crudup

LABYRINT

od 

14. 10.

Juraj Herz chce Oscara. Nebo alespoň Českého lva. Takové ceny se za 
velké filmy odehrávající se za druhé světové války prostě dostávají. Tenhle 
se navíc odehrává v Sudetech v letech 1938 až 1945, což je období a místo, 
které není ve filmech ještě příliš zmapováno a zajisté nabízí spoustu velkých 
lidských příběhů. Jak se píše – je to doba, která proměňovala oběti ve vrahy 
a následně pak vrahy v oběti. A nejtěžší bylo zůstat stát stranou a nad věcí.
Náš názor: První ohlasy nejsou moc pozitivní, což je velká škoda.

hABERMANNůV MLýN

Česko/německo 2010, režie: j. herz, hrají: K. roden, h. herzsprung, b. becker,  
f. Weisz

od 

7. 10.

Pirani se vrací a zase hodlají žrát lidi. Tentokrát v režii skvělého francouzského hororového režiséra 
Alexandreho Aji (Hory mají oči). A samozřejmě ve 3D. Pozor, ať vás 
nekousnou. Děj se tentokrát přesouvá k jezeru Victoria. Tam se v létě 
sleze spousta mladých lidí. Popíjejí alkohol, užívají si radovánek a v tomto 
filmu se také nechávají sežrat. Do jezera se totiž dostanou divoké rybičky 
s obrovskými zoubky (dostanou se tam kvůli zemětřesení, na detaily se 
raději neptejte). A lidské maso je nejlepší, to ví snad každý.
Náš názor: Hezcí herci, ohryzané končetiny a celá torza, spousta krve  
a pár lekaček. Nic víc, ale také nic míň!

usa 2010 (piranha 3d), režie: a. aja, hrají:  
a. scott, e. shue, v. rhames, e. roth PIRAňA 3D

od 

7. 10.

Česko 2009, režie: T. houška, hrají: l. vondráčková, 
M. Zbrožek, j. Zadražil, M. coronado

od 

7. 10.
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Režisér Robert Rodriguez si našel v poslední době takovou libůstku - natáčet 
se spoustou slavných herců šílené, béčkově pojaté akční filmy. A má to své 
kouzlo, to se musí uznat. V jeho Machete - což je vytrénovaný zabiják s tváří 
Dannyho Treja - se nechá titulní postava najmout na vraždu senátora, ale 
když ho chce zlikvidovat, zjistí, že se někdo zároveň snaží zlikvidovat jeho. 
To se samozřejmě nedělá a tak se vydává pomstít se svému občasnému 
zaměstnavateli. Což znamená, že poteče krev. Hodně krve. A možná 
potečou i mozky a střeva. Náš názor: Asi nejlepší film, ve kterém se objevil 
Steven Seagal, za posledních pár let. Možná za posledních dvacet let. 

Tohle je teprve pohádka! Francouzský Iluzionista, který byl k vidění už na festivalu v Karlových Varech, 
se odehrává v 50. letech a vypráví o postarším kouzelníkovi, který zjišťuje, že jeho stará kouzla už nikoho 

nezajímají. Vydá se tedy na dlouhou cestu, až do Skotska, kde potkává svou 
největší fanynku. Ta mu od základů změní celý jeho život. Snímek vychází 
z nerealizovaného scénáře napsaného francouzských hercem a režisérem 
Jacquesem Tatim v roce 1956. Původně šlo o osobní dopis pro svou 
nemanželskou, odcizenou dceru. Náš názor: Film beze slov, přesto plný emocí. 
Smutný a veselý zároveň. Nebojíme se říct, že tohle je vážně mistrovské dílo.

ILuzIONISTA

francie 2010 (The illusionist), režie: s. chomet, hrají: j. c. donda 

MAchETE

Zack Snyder který rozhýbal komiksové Strážce, trošku otočil a natočil animovanou 
pohádku. Pro změnu, jsou animovanými hrdiny sovy. Mladý Soren je unesen do 
sovího sirotčince, kde jsou všem vymývány mozky, aby se z nich stali nemyslící 
vojáci. Soren, společně s kamarády, unikne a připojí se ke vzbouřencům, kteří 
proti těm nemyslícím ptákům z armády vzdorují. Náš názor: Upoutávky vypadají 
lákavě, ale lze v animovaných filmech se zvířátky najít ještě něco nového? Pixar 
dokazuje, že lze všechno, ale Zack Snyder ještě nic takového nedělal…

LEGENDA O SOVích STRáŽcích 

usa/au 2010 (legend of the Guardians: The owls of Ga’hoole), režie: Z. snyder, hrají: 
j. sturgess, G. rush, r. Taylor, d. Wenham  

od 

14. 10.

Malé texaské městečko, 50 léta minulého století. Lou Ford je 
místní šerif, který je lidmi velice oblíbený. Je sympatický, usměvavý, 
trpělivý, přemýšlivý. V soukromém životě se schází s místní 
učitelkou a prostě to vypadá jako dokonalý páreček v dokonalém 
městečku. Lou Ford má ale spoustu tajemství. Zejména pak jedno, 
které od svého mládí před všemi ukrývá. Má totiž vražedné sklony, 
které čím dál více nedokáže ovládnout. A proč by to také dělal, když 
je sakra šerif, no ne? Náš názor: Temné, hrozivé a s vynikajícími 
hereckými výkony. A častokrát i dost nechutné - nic pro citlivé dívky.

usa 2010 (The Killer inside Me), režie: M. 
Winterbottom, hrají: c. affleck, j. alba, K. hudsonVRAh VE MNě

od 

21. 10.

usa 2010 (Machete), režie: r. rodriguez, e. 
Maniquis, hrají: d. Trejo, M. rodriguez, r. de niro

od 

14. 10.

od 

21. 10.
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Další film, který slavil úspěch na filmovém festivalu v Karlových Varech. 
Čtyři lvi vypráví o Omarovi a Wajovi, kteří jedou do výcvikového tábora  
v Pákistánu. Jenže nejde o ledajaký výcvikový tábor. Tenhle patří 
teroristům. Omar a Waja jsou ale velice brzy vyhozeni pro neschopnost.  
V buňce jsou i další - třeba Barry a Faisal, kteří umí sestrojit bombu  
a hodlají je přidělávat na vrány. Nebo Hassan, který je snad ještě větší 
neschopa než Omar a Waja… Náš názor: Komedie plná černého 
humoru o terorismu. To je hodně odvážné filmové téma, ale Čtyři lvi to 
všechno dokázali naprosto geniálně zkombinovat.

Ondřej Trojan si dal od Želar, se kterými to dotáhl až na nominaci 
na Oscara, od režírování na pár let přestávku, ale už se zase vrací 
s novou látkou. Občanský průkaz vychází ze stejnojmenné knihy 
Petra Šabacha a sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich 
přátel, lásek a rodičů. Začínáme je sledovat v patnácti letech, kdy 
dostávají občanku (to abyste pochopili ten název) až do osmnácti, 
kdy se v 70. letech snažili vyhnout vojně. Náš názor: Film jsme 
zatím neviděli, ale Ondřej Trojan, to je taková malá jistota. Doufejme.

OBčANSKý PRůKAz

Česko 2010, režie: o. Trojan, hrají: l. Kovář, M. vrba, j. vlček, j. Šárka

čTYŘI LVI

od 

21. 10.

Když pracujete jako sportovní komentátor, máte vizáž a charisma Cliva 
Owena, máte zajištěnou zářnou kariéru. Joe ale neměl jen to. Měl také 
krásnou rodinu. Jenomže jeho manželka za tragických událostí umírá 
a on je na svého syna sám. Navíc se k němu přistěhuje syn z prvního 
manželství. Nebude to mít tedy zrovna lehké. Všichni se musí vyrovnoat 
se ztrátou a Joe ještě najít cestu, jak skloubit dohromady kariéru a své 
dva kluky. Co nás čeká? Dojemný film, který pohladí na duši! Náš názor: 
Je to všechno jedno velké klišé, ale Clive Owen je k sežrání.

KLucI JSOu zPěT

au/vb 2009 (The boys are back), režie: s. hicks, hrají: c. owen, l. fraser

od 

21. 10.

V roce 1975 byl rock výhradně mužskou záležitostí. Pak ale přišla parta 
holek, která se to rozhodla změnit. Byly hezké, sexy, ale měly v sobě 
ďábla - prostě všechno, co je třeba pro to, abyste mohli dělat skvělou 
rockovou muziku. Začali si říkat The Runaways. První rocková kapela 
složená ze samých ženských a tohle je film o nich. A kdo jiný by mohl 
natočit film o první ženské rockové skupině než zkušená režisérka 
videoklipů Floria Sigismondi? Náš názor: Člověk by neřekl, jak ta dětská 
hvězdička Dakota Fanning rychle dospěla. Odsýpající děj, skvělé písničky. 
Zajímavý příběh o vzestupu a pádu jedné skutečné skupiny.

usa 2010 (The runaways), režie: f. sigismondi,  
e. Maniquis, hrají: K. stewart, d. fanningThE RuNAwAYS

od 

21. 10.

od 

21. 10.

vb 2010 (four lions), režie: ch. Morris, hrají:  
b. cumberbatch, j. davis, a. Macqueen, d. boyd
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První Paranormal Activity byl film, který se stal tak trošku fenoménem. 
Byl natočený za pár tisíc dolarů, přesto vydělal miliony. Vlastně dost 
připomínal legendární Záhadu Blair Witch - také horor vyrobený víceméně 
na koleně, ale nakonec se z něj stal kinohit. Paranormal Activity hodně 
pomohl i fakt, že šlo po letech o opravdu děsivý horor a těch je v poslední 
době jako šafránu. Může na jedničku tedy navázat pokračování? Těžko 
říct. Tvůrci nehodlají prozradit ani děj filmu. Náš názor: Jiný tvůrčí tým a jediný, kdo je pořád stejný, je 
herečka Katie Featherston z jedničky. Bojíme se, že to bude propadák. Rádi bychom se ale mýlili!
usa 2010 (paranormal activity 2), režie: T. Williams, hrají: K. featherston

Frank Moses (Bruce Willis) je vysloužilý agent, který nechce už nic jiného, 
než si užívat důchodu. Skončil se zabíjením, odstěhoval se na venkov, ale 
idylka mu skončí v okamžiku, kdy se jeho bývalý zaměstnavatel rozhodne 
jít mu po krku. To se mu ani trošku nelíbí, takže dává dohromady starou 
partu - samozřejmě samé důchodce - kteří musí využít všechny své 
schopnosti, které snad ještě nezapomněli, aby zjistili, co se děje a proč je 
chtějí lidé ze CIA odstranit. Red je akční komedie, která vychází z méně 
známé komiksové série. Náš názor: Obsazení je hezké, pár akčních scén 
efektních, ale podobných filmů jsme už viděli desítky.

RED

PARANORMAL AcTIVITY 2

od 

28. 10.

Autorem kontroverzního českého snímku Bastardi je Tomáš Magnusek. 
Ten léta působil jako spisovatel a hlavně jako učitel na základní škole, 
kde se právě jeho film odehrává. Bastardi vypráví drsný příběh o dětech 
ze sociálně vyloučených lokalit a o vraždě mladé praktikantky, kterou 
má právě trojice takových spratků ze základky na svědomí. A víte, co 
se stane, když někoho zavraždí nezletilí? V podstatě vůbec nic, protože 
v tomhle věku na vás ruka zákona ještě sáhnout nemůže… Náš názor: 
Tvůrci o snímku tvrdí, že jde o jeden z nejkontroverznějších českých 
filmů. Tak snad!

BASTARDI Česko 2010, režie: p. Šícha, hrají: T. Magnusek,  
l. potměšil, j. Šulcová, e. Čížkovská

od 

28. 10.

Herec Ben Affleck se po výborném Gone, Baby, Gone vrátil na režisérskou sesli a natočil další drsný 
kriminální příběh ze sychravého Bostonu. To je město, kde se nežije zrovna nejlépe - každou chvíli 
máte vykradené auto, obchody neustále přepadají lupiči, sem tam se 
stane únos. Doug je jeden ze zločinců. Mistrný lupič, který jednoho dne 
unese manažerku banky, ale bez zranění ji nakonec propustí - zamiluje se 
do ní. Manažerka se ale dostává do tenat FBI, která díky ní chce Douga 
konečně polapit. Strhne se drama, u kterého nebudete dýchat. Náš názor: 
Akční scény jako v nejlepších filmech Michaela Manna, trýznivá atmosféra 
a skvělí herci. Z Bena Afflecka bude geniální režisér. Fakt.

usa 2010 (The Town), režie: b. affleck, hrají:  
b. lively, b. affleck, c. cooper, j. hammMěSTO

od 

28. 10.

od 

28. 10.

usa 2010 (red), režie: r. schwentke, hrají:  
b. Willis, M. freeman, h. Mirren



Inu, neustále se mění. Nejenže 
mění styl, jaký hrají, ale zásadně 
se v kapele mění i lidé. Někteří 
odcházejí, jiní přicházejí, další 
se zase vracejí. Deep Purple 
prostě nejsou Rolling Stones. 
U Deep Purple je to úplně jinak 
a za ta léta už dokonce měli 
pár přestávek, kdy celá kapela 
přestala existovat. Ale nakonec 
se vždycky někdo vrátil. Deep 
Purple je totiž legendaa, na 
kterou se nedá zapomenout. 
Kapela vznikla v anglickém 
Hertfordu, tehdy ještě 
s vokalistou Rodem Evansem. 
Ještě než vydali první desku, už 
koncertovali ve Skandinávii, ale 
jakmile se na Shades of Deep 
Purple konečně vrhli a vydali 
ji, hned se z nich staly hvězdy. 
Tedy, alespoň v Americe, kde 
se jejich předělávka Hush od 
Joea Southa dostala mezi pět 
nejžádanějších songů. Jejich 
první deska byla nejpopovější 
v celé historii této kapely, 
a ačkoliv si díky ní vysloužili 
jisté povědomí na americké 
půdě, nikde jinde velký úspěch 
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nezaznamenali. Ten nepřišel 
ani s ambiciózní druhou deskou 
a příchodem zpěváka Iana 
Gillana do kapely. Tohle jejich 
album, které kombinovalo 
rock a klasickou muziku, 
a které nahrávali s Královským 
symfonickým orchestrem, 
nebyl žádný hit, ale uleželo se 
a dnes je považováno za jednu 
z jejich nejlepších desek.

ROcKEM K ÚSPěchu

Jenže když žijete v té době, 
chcete prostě úspěch. Proto 
si vzal další směřování kapely 
na starost kytarista Ritchie 
Blackmore a ten směr byl 
jasný – tvrdší a kytarovější zvuk, 
který naplno využije Gillanův 
fenomenální hlasový potenciál. 
A fungovalo to. S vydáním 
desky Deep Purple in Rock 
začíná komerčně nejúspěšnější 
období kapely.
Možná ale právě ta výrazná 
změna ve stylu, díky které se 
tak moc proslavili, je pozitivem 
i negativem Deep Purple. 

Zatímco se tedy v 70. letech 
drželi psychadelického rocku, 
jejich styl se změnil v 80. letech 
a to dost výrazně. Už žádné 
hravé a dlouhé kytarové riffy, 
nic moc balady, ale typický 
osmdesátkový rock, který 
uháněl stále kupředu a nebyl 
čas se zastavit. Samozřejmě, 
byly výjimky v několika písních, 
ale už tohle naznačuje, jak se 
dokážou změnit podle toho, jak 
se mění trendy.
Ovšem má to co dělat i se 
třenicemi v kapele, kdy jeden 
chtěl jít tímhle směrem, někdo 
další chtěl jít zase jiným. A i 
to je důvodem, proč se tak 
často v Deep Purple měnila 
sestava a lidi. Směr, kterým se 
ale vydávají teď, opět s Ianem 
Gillanem, Stevem Morsem, 
Rogerem Gloverem a Stevem 
Morsem, je spíš návrat ke 
klasickému zvuku. Až je skoro 
škoda, že říkají, že půjdou brzy 
do důchodu, a že tohle turné je 
rozhodně poslední. Na druhou 
stranu, to samé říkají už skoro 
deset let.                      -hruš- 

deep purple vystoupí 26. října 2010 od 20.00 v o2 areně. Zřejmě jde o poslední možost vidět je naživo. 
vstupenky jsou za 690–1190 Kč. více na www.livenation.cz 

je dost zajímavé, že 
ještě dnes existuje 

a aktivně koncertuje 
kapela, která vznikla 
už v roce 1968. deep 
purple pořádá koncerty 
a nahrává desky už 
neuvěřitelných 42 let. jak 
je něco takového možné?

DEEP PuRPLE

HUDBAhudba



GOLDFRAPP
Tohle elektropopové duo pochází z britských 
ostrovů. Skládá se v podstatě pouze ze zpěvačky 
Alison Goldfrapp a producenta Willa Gregoryho, 
ale ačkoliv jsou na všechno pouze dva, vůbec to 
neznamená, že by jejich muzika neměla plný zvuk. 
Goldfrapp se nedají žánrově tak úplně zařadit - 
ano, kombinují ženské vokály a elektroniku, ale 
v hudbě neustále experimentují a vyvíjejí se. 
Zatímco tak jejich první desky mohly připomínat 
trip-hop, později to zkoušeli i s folkovějším 
zvukem. Deska Head First, kterou budou na 
koncertu představovat, je dokonce disko z 80. let.

cARLOS SANTANA
Po dlouhých šesti letech se do Prahy vrací muž, 
který je považován za jednoho z nejlepších 
kytaristů na světě. Dvaašedesátiletý Carlos 
Santana má na svém kontě deset cen Grammy 
a na aktuálním turné propaguje nově vydanou 
reedici své jedenáct let staré desky Supernatural. 
Což znamená jediné. Fanoušci uslyší v O2 Areně 
jeho staré známé hity. Právě Supernatural vydané 
v roce 1999 se stalo v jeho kariéře přelomovým. 
Úspěch měl možná co dělat i s tím, že Santana na 
albu spolupracoval s takovými jmény jako je Eric 
Clapton nebo zpěvačka Lauryn Hill.

12. 10. (22.00), sasaZu, bubenské nábřeží, p-7, 
www.sasazu.com, 770–2590 Kč

MORchEEBA
Pokud jste Morcheebu propásli na letním Rock 
For People, máte další možnost vidět je naživo. 
A je rozhodně o co stát. Zpěvačka Sky Edwards 
se totiž po odchodu ze své domovské bandy zase 
pěkně vrátila (Morcheebě se nedařilo bez ní, a jí 
zase Morcheeby), a zpívá a hraje jim to snad ještě 
lépe než předtím. Navíc návrat, který se odehrál 
v tomto roce, je to velkolepý. Po znovuobnovení 
vydala Morcheeba novou desku s názvem Blood 
Like Lemonade, které se klidně může směle 
zaměřit mezi jejich nejlepší. Na koncertu se budou 
hrát ale i všechny jejich největší hity - ani Rome 
Wasn’t Built in a Day určitě nevynechají.

VANESSA MAE
Těžko říct, co českého posluchače tak moc 
uhranulo. Možná její exotická krása, nebo 
výborná práce s houslemi. V roce 2007 vydala 
takhle slavná houslistka, možná nejslavnější 
houslistka na celém světě, kolekci Platinum 
Collection, na kterém jsou její největší hity – 
a právě z nich se bude skládat i její pražský 
koncert. A proč tvrdíme, že je to nejslavnější 
houslistka na celém světě? Znáte snad nějakého 
jiného virtuóza v tomto oboru, který by dokázal 
prodat 10 milionů desek ve sto zemích světa?

16. 10. (20.00), sasaZu, bubenské nábřeží, p-7, 
www.sasazu.com, 590–950 korun

18. 10. (20.00), o2 arena, ocelářská ulice 460/2, 
p-9, www.jvsgroup.cz, 990–2190 Kč

HUDBAhudba

15. 10. (20.00), o2 arena, ocelářská ulice 460/2, 
p-9, www.livenation.cz, 790–1490 korun
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ELáN – TOuR 2010
Eláni vyrazili na turné s poetickým názvem 
Tour 2010. A jedna zastávka bude i u nás. 
Jak by také ne, když všechny jejich předchozí 
koncertní zastávky v České republice bývají 
vyprodané a občas dokonce trhají rekordy v počtu 
návštěvníků. V roce 2003 se na ně přišlo na 
Letenskou pláň podívat 80 tisíc návštěvníků. 
Obáváme se, že tolik lidí by nepřišlo ani na U2, 
kdyby u nás konečně koncertovali. Elán funguje 
už dlouhých 40 let a na kontě mají tři desítky alb.

IAMX
Chris Corner, frontman a zakladatel kapely 
IAMX, si Českou republiku oblíbil. Koncertuje tu 
poměrně často, a jak se zdá, možná nám jako 
prvním představí ukázky z nového alba, které má 
vyjít až na jaře příštího roku. Přitom IAMX není 
vůbec jednoduchá muzika – s každým albem se 
různě mění a posouvá, takže jejich fanoušek musí 
být hudební chameleon. Jednoho se ale IAMX 
drží. Jejich hudba musí mít sexuální napětí, dravé 
kytary a hypnotické, provokativní texty. IAMX jsou 
ale zajímaví ještě v jedné věci: každý jejich koncert 
je nejen hudebním zážitkem, ale také vizuálním, 
protože ty správné audiovizuální vjemy jsou stejně 
důležité, jako samotná hudba.

20. 10. (20.00), o2 arena, ocelářská ulice 460/2, 
p-9, www.elan.cz, 490–790 Kč

PENDuLuM DJ SET
Australská elektrorocková parta Pendulum je 
velice oblíbená u festivalových návštěvníků 
po celé Evropě. Jejich koncerty jsou totiž plné 
energie. Už od počátku stojí za projektem trojice 
hudebníků Rob Swire, zpěvák a producent, 
Gareth McGrillen, DJ a hráč na basu a Paul 
Harding alias El Hornet, DJ. Právě posledně 
jmenovaný obstarává DJ set verzi této kapely, 
a přesně to bude možné vidět v MeetFactory.  

JOE SATRIANI
Joe Satriani je italsko-americký muzikant, který se 
proslavil zejména svým instrumentálním rockem. 
A samozřejmě svou virtuózní hrou na kytaru. K nám 
se vrací po dvou letech. Těšit se tak opět můžeme 
na jeho mistrovskou herní techniku, neuvěřitelně 
rychlé a dlouhé tóny a osobitý zvuk a styl. Vydal 
dvanáct sólových studiových alb a na řadě dalších 
spolupracoval. Byl také několikrát nominován na 
cenu Grammy, ačkoliv zatím žádnou nezískal. 
Člověk, který učil hrát na kytaru i takové lidi jako je 
Kirk Hammett z Metallicy nebo Steve Vai, jistě ještě 
neřekl poslední slovo. A když už nic jiného, může 
najít slávu třeba v nové superkapele Chickenfoot, 
kde hraje spolu s bývalými členy Van Halen a Red 
Hot Chilli Peppers.

29. 10. (21.00), Meetfactory, Ke sklárně 15, p-5, 
www.meetfactory.cz, 200–380 korun

22. 10. (22.00), Meetfactory, Ke sklárně 15, p-5, 
www.meetfactory.cz, 560 korun

3. 11. (20.00), Tesla arena, Za elektrárnou 419, p-7, 
www.charm-music.cz, 660–935 korun
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Q: Začněme u nového alba. 
V jakém duchu se nese deska 
„Není na co čekat“?
Na novém albu je 13 písniček 
a vrátili jsme se ke starému 
osvědčenému modelu 
nahrávání, tedy všichni 
dohromady. Šlo nám o to, 
dostat na nahrávku společnou 
energii a drajv. Podle prvních 
ohlasů se to podařilo a navíc 
je deska stylově hodně 
pestrá. Najdete na ní rockové 
vypalovačky, balady, swing 
i punk. 

Q: Album je nabízeno i formou 
online distribuce za 99 Kč. Slyší na 
to fanoušci?
Nemám přesné informace, 
ale zatím se deska stahuje 
celkem dobře, za první den to 
bylo asi 500 lidí. V elektronické 
verzi je pouze 10 písniček 
a doufáme, že zapůsobí jako 
dobrá “ochutnávka” a lidé si pak 
koupí celé album na klasickém 
nosiči. Ten navíc vychází i v 
limitované edici s DVD, kde 
posluchači najdou dokument 
z natáčení desky, komentáře 
všech členů k jednotlivým 
písním, dokument z turné po 
USA z dubna letošního roku, 4 
písničky ze společného turné 
s Davidem Kollerem z podzimu 
2008, videoklip a fotografie. 

Q: Ty jsi vystudoval DAMU, 
nakonec to ale skončilo hudbou. 
Kdy se z herce stal hudebník?

Jelikož jsem si první 
elektrofonickou kytaru koupil 
ve stejný měsíc jako jsem 
začal hrát divadlo, dlouho to 
šlo ruku v ruce a se nemohl 
rozhodnout. Až do roku 1999 
jsem byl v angažmá jako 
herec, ale kapele se poté 
začalo dařit a tak zvítězila 
hudba.

Q: Kdy se stal z Michala 
Novotného Michal Malátný?
V roce 1994 jsem nastoupil do 
angažmá ve Východočeském 
divadle v Pardubicích, kde 
již působili tři Novotní. Aby 
se to nepletlo, zvolil jsem si 
pseudonym Malátný, zpočátku 
to byla legrace...

Q: V roce 2007 si oprášil herecké 
zkušenosti ve filmu Chyťte doktora. 
Hodláš ještě hrát ve filmech?
Byla to velice zajímavá 
zkušenost. Pokud mi někdo roli 
nabídne, bránit se nebudu, ale 
herecké ambice nemám. Jsem 
spokojený v kapele.

Q: Nadcházející turné je v produkci 
Brita Simona Sidiho. Jak jste 
Sidiho přemluvili ke spolupráci?
K Simonovi se promailoval 
bubeník Ota. Simon dostal 
naše dvě DVD a v Los Angeles 
dokonce přišel na koncert. 
K našemu všeobecnému 
údivu na spolupráci kývl. Zatím 
navrhl pódium, světelnou 
show a zbytek, tedy synchron 

videoprojekcí s pódiovou show. 
Tu nazkoušíme tři dny před 
začátkem turné v Pardubicích.

Q: Když má člověk k ruce někoho, 
jako je Sidi, i profesionál lehce 
dostane trému…
Samozřejmě ano, ale nejvíc 
jsem nervózní ze své angličtiny, 
která není až zas tak „perfekt“.

Q: Co chystá kapela do budoucna?
Z turné určitě vznikne DVD. 
Právě teď řešíme otázku, ve 
kterém ze šesti měst záznam 
natočíme. V blízké době 
natočíme i klip k písni Šatna. Na 
jaro je naplánovaná premiéra 
celovečerního animovaného 
filmu Autopohádky podle knížky 
Jiřího Marka, resp. našich 
dvou CD. Léto proběhne ve 
festivalovém duchu, a co bude 
dál, to je ve hvězdách…

Q: A co chystá samotný Michal 
Malátný?
Chystám se ve zdraví přežít 
turné a pak se trochu věnovat 
rodině, na kterou jsem letos 
neměl moc času.               -liš-

MIchAL MALáTNý 
nejčastěji si jeho tvář (a hlas) spojíme 

s kapelou chinaski, ve které působí coby 
zpěvák, textař a kytarista. před nedávnem vydala 
kapela novou desku a čeká ji velkolepá chinaski 
tour 2010. co na to Michal Malátný?
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TIP NA VÝLETTip na vÝleT
Nenechte se zvyklat 
pochmurným podzimem 
a nepropadejte melancholii. 
Zlepšete si náladu některou 
z připravovaných akcí...

62. zLATá PŘILBA 
MěSTA PARDuBIc

S příchodem 
podzimu pomalu 
nastává konec 
motoristické 
sezony. Ještě 
než se pomyslné 
„dveře“ těchto 
sportovních 
disciplín úplně 

uzavřou, mohou příznivci burácejících motorů 
vyrazit například na pardubickou plochou dráhu. 
Na programu je tradiční motocyklový závod Zlatá 
přilba. V současné době se jedná  
o nejstarší pravidelně pořádaný závod svého 
druhu na světě. Nejen proto vám nabídne 
atraktivní podívanou a mnoho špičkových jezdců 
světové kvality. Chybět nebude ani zastoupení 
domácích závodníků.

3. 10., plochá dráha, svítkov-pardubice, 
www.zlataprilba.cz. vstupné 200–800 Kč

čESKý LEV
Nenechejte se 
zmást úvodním 
názvem. Nejedná 
se o tradiční 
předávání prestižní 
ceny. Tento „Český 
lev“ je zcela 
nové divadelní 
představení jehož 
autorem je Bolek 
Polívka společně  
s Pavlem Liškou  
a Petrem 
Vachlerem. 
Hlavními 
protagonisty 
jsou první dva 
jmenovaní. Navíc 
Bolek Polívka 
nezůstal nic dlužen své pověsti výborného baviče  
a humoristy. Do děje totiž nezapoměl zapojit 
samotné diváky, čímž představení nabírá nové 
rozměry. Právě vy budete v rolích těch, kteří 
bývají zváni do hlediště při vyhlašování ankety 
Českého lva. Jejich prožívané pocity poznáte již 
v samotném foyer divadla.

6. a 27. 10., divadlo bolka polívky, jakubské  
nám. 5, brno, www.bolek.cz. vstupné 175–350 Kč

JOSEFíNSKÉ SLAVNOSTI
Pokud máte v oblibě různé vojensko-historické přehlídky 
a ukázky, jsou pro vás Josefínské slavnosti vhodným 
tipem na výlet. Jedná se o tradiční oslavy založení 
královského pevnostního města Terezín císařem 
Josefem II. Zaměřeny jsou především na jeho vojenskou 
historii. Jestliže neodoláte pokušení k návštěvě, uvidíte 
mnoho zajímavého. V pátek je na programu vojenský 
pochod s pochodněmi ke kostelu Vzkříšení Páně, 
kde následně dojde k požehnání vojenských praporů 
litoměřickým biskupem Mons. Mgr. Janem Baxantem. 
Vše proběhne až ve večerních hodinách. Sobotní 
program začíná již v dopoledních hodinách, proto je 
mnohem obsáhlejší. Hned v jeho úvodu se uskuteční 
příjezd císařovny Marie Terezie společně s císařem Josefem II. Ke shlédnutí bude mimo jiné několik 
bojových ukázek z období sedmileté a první světové války.

8.–9.10., město, Terezín, www.terezin.cz. vstupné 70 Kč
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9.–10. 10., bvv výstaviště, výstaviště 1, brno, www.cyklocestovani.cz. vstupné 100 Kč

cYKLOcESTOVáNí 
Máte v oblibě cestování na kole spojené s objevováním různých 
koutů světa? A máte pocit, že všechno podstatné jste již viděli 
a projeli? V tom případě vyrazte do Brna na festival Cyklocestování 
nabrat trochu inspirace. Pozvaní hosté s sebou přivezou spousty 
podkladů pro zajímavé promítání ze svých cest. Hlavním tahákem 
bude projekce Nicolaie Bangsgaarda, který jako první Dán objel celý 
svět na kole. Velmi aktuální bude prezentace půlročního cestování 
napříč Amerikou od Martina a Renáty Stillerových. Ze svého putování 
se vracejí jen několik málo dnů před zahájením. Dále se budete moci 
podívat například do Laponska, Himalájí, Afriky… Festival proběhne 
v rámci prestižního mezinárodního cyklistického veletrhu Bike Brno.

16.–17. 10., nádvoří hradu Křivoklát, www.krivoklat.cz. vstupné: v přeprodeji 120 Kč dospělí, 80 Kč dítě, na místě 
150 Kč, 100 Kč dítě. dále bude možnost slevových rodinných vstupenek

Město Terezín 
ve spolupráci s 

KVH Pevnost Terezín 
a THJ Infanterieregiment N°42 o.s. Vás zvou na

JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2010
v královském městě Terezín

Oslavy 230. výročí založení pevnostního města Terezín 
císařem Josefem II. 
Hlavní program: 
sobota 9. října 2010 

v prostoru Ravelinu 18 a Bastionu 5

Bojové ukázky: 
12:00, 15:00 a 20:00 hod.

Podrobnosti naleznete na www.terezin.cz 

KŘIVOKLáNí 
Další ročník mezinárodního multižánrového festivalu šermu, divadla, 
hudby a středověkých řemesel je opět za dveřmi. Tak jako pokaždé, 
se uskuteční na nádvoří státního hradu Křivoklát. Této historické 
podívané se ujala profesionální šermířská skupina Merlet. Určitě 
tedy bude k vidění mnoho zajímavých a nelítostných šermířských 
soubojů. Otrlejší povahy mají možnost dozvědět se něco o 
středověkých mučících praktikách. Důsledně je bude popisovat 
znalec v oboru, mistr kat. Chybět samozřejmě nemohou ani ukázky 
středověkých řemesel. Předvedou se i méně známé profese, mezi 
které spadá umění platnéřské, řezbářské, svíčkařské, košíkářské. 
Orientální čajovna nabídne lahodné moky pro oživení těla i smyslů. 
Zkrátka a dobře, prvotřídní podívaná pro všechny věkové kategorie. 
Akce se uskuteční za finanční podpory Středočeského kraje.
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22.10., Garbera budvar arena, Mánesova 24/3, 
České budějovice, www.therapysessions.cz. 
vstupné 250-360 Kč

ThERAPY SESSIONS
Pod tímto názvem 
se skrývá velká 
taneční párty obíhající 
celý svět. Čtvrtý 
ročník české verze 
proběhne v jižní části 
republiky. Hlavním 
hudebním proudem 
je čím dál více 
oblíbený drum and 
bass. O velikosti akce 
svědčí vystoupení 
hned tří (respektive 
čtyř) headlainerů. 
Exklusivně vystoupí 
duo KATHARSYS. 
Společně totiž 
vystupjí velmi ojediněle. Dalším protagonistou 
bude LIMEWAX. Chybět nebude rezident 
FORBIDDEN SOCIETY. Ani druhá stage není bez 
zajímavostí. Zde vystoupí AUDIOTRIX, jenž jsou 
zakladateli legendárních Spiral Tribe.

TIP NA VÝLETTip na vÝleT
KLADEňáK

Neobvyklé 
divadelní 
představení 
má ve svém 
repertoáru 
Městské 
divadlo 
Kladno. 
S menší 
nadsázkou 
by se 

dalo říci, že je určeno pro příznivce hokeje. 
Na druhou stranu toto tvrzení není daleko od 
pravdy. Hra totiž byla věnovaná významné 
kladenské osobnosti. V titulní roli Jaromíra Jágra 
se představí David Matásek. Tento autorský 
projekt z pera úspěšného českého dramatika 
Petra Koláře můžeme nazvat hrdinským eposem 
se zpěvy. Koncept celého příběhu se odvíjí 
v rozmezí tragikomedie, pohádky a grotesky. 
Shlédnout jej můžete na dvouch místech 
v závisloti na přízni počasí.

23.10., Zámecká zahrada, Zádušní 1, Kladno, 
Městské divadlo, divadelní 1702, Kladno,  
www.divadlokladno.cz. vstupné 220 Kč

FESTIVAL OTEVŘENých SKLEPů
Letošní vinařský podzim vyvrcholí putovním Festivalem otevřených sklepů, který se uskuteční 13. a 14. 
listopadu. Bude tak ve znamení Svatomartinských slavností. Pět obcí v regionu Kyjovské Slovácko 
otevře téměř třicítku sklepů, kde návštěvníky přivítají jak velká vinařství, tak malí vinaři, z nichž někteří 
otevírají své sklepy vůbec poprvé. 
Tentokrát se tedy představí vinaři 
z tradičních vinařských obcí – Kyjova, 
Milotic, Bzence, Vlkoše a Svatobořic-
Mistřína. Festival začíná 13. listopadu, 
kdy budou sklepy otevřeny od 10 
do 21 hodin. V neděli pak pokračuje 
od 10 do 15 hodin a po oba dva dny 
bude u všech vinařů možnost nákupu 
vína. Vstupenky jsou v předprodeji 
v síti Ticketstream, k dispozici budou 
i 13. listopadu od 8 do 15 hodin 
a v neděli od 10 do 12 hodin na 
registračním místě ve vstupní hale 
kulturního domu v Kyjově.

13.–14. 11, vinařské sklepy a další místa v Kyjově, Miloticích, bzenci, vlkoši a svatobořicích-Mistříně, 
www.otevrenesklepy.cz. vstupné 790 Kč v předprodeji, 990 Kč na místě





ZPoVĚDNiCE

 Q: Nemrzí tě, že to zásadní, s čím 
jsi v médiích spojován, je tvůj 
vzhled? 
Pochopitelně, člověk by chtěl 
být spojován s něčím více 
hmatatelným. Ale ani jedno 
z výše uvedeného bohužel 
ještě nejsem. Jsem kluk 
s diplomem, který skoro vyhrál 
soutěž krásy. Jsem spokojený 
s tím, čeho už jsem v životě 
dosáhl, ale ještě není konec. 
Ze života vyždímám každou 
kapku.

Q: V Česku se krásný 
automaticky rovná ne příliš 
chytrý. Setkal ses s podobným 
despektem?
Bohužel jsem se nejspíš ještě 
nikdy nesetkal s opačným 
názorem. Asi je to v české 
povaze, abychom přistupovali 
s despektem k věcem, kterým 
nerozumíme nebo je neznáme. 
Je to jeden z dlouhodobých 
„darů“ z dob komunismu, 
spolu se závistí, pomluvami 
a nepřejícností.

Q: V rozhovorech často opakuješ, 
že k úspěchu v Mr. World je 
zapotřebí i vnitřní krása...
Řekl bych, že vnitřní 
krása je odrazem výchovy 
rodičů a životní zkušenosti 

z prostředí, ve kterém člověk 
vyrůstá. Hodně jsem cestoval 
a stěhoval se, ale základní 
pravidlo, které funguje 
všude, je být slušný. „Dobrý 
den, prosím a děkuji“ jsou 
nejdůležitější a nejsilnější 
slova v jakémkoliv prostředí. 
V tom spočíval základ mojí 
výchovy. 

Q: Tvoje zájmy a aktivity jsou 
opravdu všestranné, koketuješ 
i s myšlenkou na medicínu...
Myslím, že člověk hledá celý 
život. Modeling, moderování 
a sportovní poradenství jsou 
moje práce. Baví mě, můžu se 
v nich nějak najít, ale hlavně mi 
platí účty. Zpívání a medicína 
jsou věci, které mě naplňují 
jinak. Prostě mě baví.

Q: Zanedlouho tě uvidíme 
v pořadu o vaření? Umíš vařit?
Naučil jsem se trochu vařit od 
mamči. Pokaždé, když jsem 
prošel kolem 
kuchyně, tak 
mě zaměstnala. 
Většinou mytím 
nádobí. Mám 
sice pár jídel, 
které rád vařím, 
ale v pořadu 
„Prostři pro tři“ 

se raději spolehnu na holky 
(Diana Kobzanová a Andrea 
Verešová, pozn.red.).

Q: Jako sportovci ti určitě není 
cizí kázeň a snaha o stoprocentní 
výkon. Jak snášíš spolupráci 
s někým, kdo tato pravidla nectí?
Spolupráce s takovým 
člověkem pro mne neexistuje.

Q: Od tvého úspěchu v soutěži 
uplynulo už půl roku, přesto si 
se dosud nestal hlavním hrdinou 
žádné bulvární aféry...
Taky o mně bulvár napsal 
pár věcí, které bych raději už 
nechal ležet, ale tak to chodí. 
V Čechách vám může bulvár 
kariéru udělat nebo ji i zničit. 

Q: Existuje ve tvém životě 13. 
komnata, kterou nikdy neotevřeš?
Pochopitelně. Mám taky svoje 
osobní démony – myšlenky, 
pocity, které zůstanou jen 
u mne.                           -lupo-
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Modeling, moderování, sportovní poradenství 
nebo třeba účinkování v televizní soutěži 
o vaření. přestože jsou aktivity a úspěchy 
josefa Karase všestranné, v současné době je 
pro všechny především druhým nejkrásnějším 
mužem světa.

JoSEf KaraS
INTERVIEWinTervieW

JOSEF KARAS
Narozen: 20. 8. 1978, Most
Povolání: atlet, model
Současný stav: zadaný
Úspěchy: Jeho osobní rekord v desetiboji z roku 2007 
má hodnotu 7922 bodů. Dvakrát se stal držitelem 
mistrovského titulu ČR v této disciplíně. V roce 2010 
získal 2. místo na prestižní soutěži mužských modelů 
Mister World v Jižní Koreji.
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KoNZUM HITECHhiTech

hiTech novinKy
v září si budeme trochu 
hrát. představíme si „téměř 
nezničitelný“ fotoaparát a budeme 
se vysmívat náladové přírodě. FROSTFIRE RYchLOSTAN

Každý správný dobrodruh tu prekérní situaci 
zná – jede se na kole na túru a najednou se 
spustí taková buřina, že už to zkrátka nejde 
dál. Je třeba se utábořit, jenže to není v dešti 
nic jednoduchého. Už tak nevděčná situace 
se mokrem ještě komplikuje a ze sestavení 
stanu je hotová noční můra (pro někoho i za 
sucha a hezkého počasí!). Podobné situaci se 
lehce vyhnete se stanem Frostfire, který se 
postaví sám a to doslova bleskově – za pouhých 
10 vteřin! Frostfire je v nesestaveném stavu 
malý, lehký a ideální jako plážový stan, stan na 
kempování či festivaly. Ve vrchní a boční části 
stanu je ventilace. Stan je vhodný pro 2 osoby.  
více na www.moredarku.cz, 1588 Kč

PLAYSTATION MOVE
Dříve byly konzole pouhým 
dětským doplňkem domácnosti. 
Dnešní postavení konzolí je jiné. 
Legendární Playstation přidal 
k herní platformě moderní 
velkokapacitní přehrávač 
(Blu-ray), multimediální 
knihovnu a řadu dalších 
technických aspektů, díky 

kterým má současná herní konzole 
pevné postavení v domácí výbavě 
milovníků hudby a filmů. V jednom 
však donedávna Playstation 
zaostával. Jakkoli byl moderní, 
chyběl mu pohybový ovladač, 
díky kterému se prosadila vizuálně 
i obsahem podstatně jednodušší 
platforma Wii od Nintenda. Pokud 
vás právě tento rozdíl odrazoval 
od koupě „PSka“, nemáte již 
nyní důvod váhat. Na trh přichází 
stylový ovladač Playstation Move, 
který doslova rozhýbe celou vaši 
domácnosti.   
více na www.alza.cz, 1050 Kč

SONY cYBER-ShOT TX5
Patříte 
k vášnivým 
cestovatelům, 
kteří své 
dobrodružné 
výpravy rádi 
zaznamenávají 
na fotkách? Pak 
jistě znáte ten 
nepříjemný pocit, když se svým fotícím miláčkem 
skončíte nechtěně ve vodě, případně vám 
upadne, zamrzne, či se mu do těla dostane až 
příliš prachu. Těch možností, jak nenávratně přijít 
o všechna data, je mnoho a dvakrát tolik během 
dovolené, kdy jen nesedíte v hotelovém pokoji 
a nepopíjíte bezpečně mojito. Sony Cyber-shot 
TX5 má tloušťku 17,7 mm a existuje v několika 
barevných verzích. Nevadí mu prach, přežije pád 
z výšky až 1,5 m, poradí si s mrazem až do -10 
°C a hodí se i na potápění v malých hloubkách. 
Aparát je též schopen zachytit video ve vysokém 
rozlišení odpovídající 720p HD. 
více na www.kamennyobchod.cz, 7926 Kč

wATER BALL
Určitě jste někdy na internetu 
narazili na zábavná videa, ve 
kterých si to lidé šinuli po 
vodě v šílených nafukovacích 
balónech. Chtěli byste si 
udělat radost a jste ochotni do 
podobné srandy investovat 
téměř sedmnáct tisíc? Pak 
může být Water ball i váš. Pomocí pumpy jej nafouknete i s 
odvážlivcem uvnitř a zavřete za ním dvojitý zip. Koule má průměr 
2.5 metru a za slunného počasí je v ní dostatek vzduchu na 20 
minut řádění. S touhle ptákovinou dostanou vodní radovánky 
úplně nový rozměr. A konečně pochopíte vyčerpaný obličej 
svého křečka. více na www.smartstore.cz, 16 800 Kč
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Dentim s.r.o. - zubní klinika

www.dentim.cz
Dentim s.r.o., Janovského 34, Praha7
telefon: 220 801 820

Dentim s.r.o. - zubní ordinace přijímá neregistrované pacienty. 
Možnost standartního i nadstandartního ošetření v moderně 
zařízených ordinacích poblíž centra Prahy.
Ošetřujeme dospělé i dětské pacienty. Ošetření bez čekání 
ve Vámi stanoveném čase.

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN: 5% SLEVA NA BĚLENÍ ZUBŮ

TAO SHOP

www.taogrowshop.cz

Kouření zabíjí

Vaporizace léčí



tÉMa MĚSÍCE
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Jak vlastně vznikl Designblok a co byl 
primárně jeho účel?
Designblok vznikl před 12 lety, kdy se několik 
pražských showroomů se špičkovým designovým 
nábytkem rozhodlo společně představit ve svých 
obchodech novinky od zastupovaných firem. 
Inspirovali jsme se  mezinárodním veletrhem 
nábytku iSaloni, který se koná v Miláně. 
Každoročně oživí celé město.

Změnilo se v konceptu Designbloku za těch 
dvanáct let existence něco zásadního?
Základ zůstává stejný – v jediný okamžik 
představit novinky v oblasti designu. Designblok 
se však otevřel veřejnosti. Zapojili se do něj 
se svými instalacemi i designéři a má také 
mezinárodní výstavní program. Klíčovým se 
v tomto smyslu stalo Superstudio Designbloku, 
které umožňuje výstavní program realizovat 
a dávat prostor k prezentaci designérů i výrobců.

JIŘí MAcEK:
“Designblok je výběrová akce...”

Každoroční přehlídka světového 
a českého designu nebude chybět 
ani v letošním kulturním programu. 
na co se můžeme těšit, co teď letí a o 
všem dalším možném i nemožném 
jsme si povídali s kreativním 
ředitelem profil Media a kurátorem 
designbloku jiřím Mackem.

“Trendy je neohlížet se na trendy, takže 
nám paralelně krásně roste několik 

trendů, které se vzájemně propojují.”

Jak veliký mají Češi zájem o design?
Každoročně rostoucí návštěvnost designbloku, 
v loňském roce více jak 30 000 návštěvníků, 
dává myslím jasnou dopověď. Touto návštěvností 
i zájmem médií se nemohou chlubit ani na 100 % 
designu v Tokiu nebo na ICFF v New Yorku.

Co je teď nejvíce „trendy“ ve světě designu?
Trendy je neohlížet se na trendy, takže nám 
paralelně krásně roste několik trendů, které 
se vzájemně propojují. Je skvělé sledovat, jak 
výrazně odlišní tvůrci ovlivňují další vývoj designu.

Jaké jsou největší taháky letošního ročníku?
Zejména prezentace špičkových výrobců, ať 
už světových jako je Vitra, Kartell, Ligne Roset 
a další, nebo domácích Ton, Moser, Bohemia 
Machine, Lasvit, Preciosa. Je skvělé vidět, jak se 
čeští výrobci propojují s designéry. Z designérů 
jsou pak největšími hvězdami Inga Sempé, 
Richard Hutten nebo objev loňského roku norští 
StokkeAustad. Nesmíme zapomínat  na domácí 
jako jsou Olgoj Chorchoj a Maxim Velčovský.

Jaký bude doprovodný program?
Kromě výstav a instalací budou zásadním bodem 
programu módní přehlídky, které budou probíhat 
v Superstudiu. Mezi návrháři, kteří se zde 
představí, naleznete skutečně výjimečné tvůrce, 
jako je Liběna Rochová s kolekcí Paměť nebo 
Hana Zárubová, Chatty či Zuzana Kubíčková, které 
všechny můžete každoročně nalézt na nejvyšších 
místech nominací na Ceny Czech Grand Design.

Je obtížné dát dohromady program?
Designblok je výběrová akce. Každý rok 
vyřídíme asi 50% přihlášených projektů. K tomu 
nám každoročně přibývá zahraničních výstav 
a speciálních projektů, většina z nich vzniká 
speciálně pro Designblok.                             -liš-



Architektonické a designérské 
studio s vlastní výrobní základnou.

Investice do interiéru je investicí do budoucnosti.

 Základem naší činnosti je:
 ► kreativita a znalost nejnovějších vývojových 
     trendů             
 ► profesionalita a dlouhodobá zkušenost
 ► perfektní znalost materiálů

Veřejné interiéry:
    
 
►

 
realizovali jsme přes více jak 40 restaurací, 

     kaváren,penziónu a hotelů
 ► realizované restaurace: Na Vinici, Jizera, Labe, 
     ÖMV Mikulášov, Sapa, Sládečkovi
 ►

 
realizované hotely: Majestic, Meteor Plaza

Obchodní interiéry:
     ► realizované obchody: centrum FOTO ŠKODA 
     v paláci Langhans, prodejny nábytku a doplňků 
    

 
Home Art Zličín, Chodov, Hradec Králové

 ►
 
expozice pro fi rmy: Alza, Philips, Nikon

MK Studio Design, Arch. Vítězslav Mácha, Tel.: +420 602 241 976
www.mkstudio.cz
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po trochu ospalých 
prázdninových měsících se 
praha začíná opět probouzet 
a ožívat – začátkem října ožije 
designem a módou! 

desiGnbloK Módní

Začátkem září se uckutečnil v Pařížské ulici 
první ročník víkendu plného módních přehlídek 

- Prague Fashion Weekend. A protože všechny 
začátky jsou těžké, byl přijat poněkud s rozpaky. 
O rovný měsíc později můžete (tentokrát už 
určitě bez rozpaků) navštívit Dny designu v Praze 
- Designblok. Jedná se totiž už o dvanáctý ročník 
mezinárodní přehlídky novinek z oblasti designu 
nábytku, bytových doplňků a módy. Za dvanáct let 
se z malé prezentace pro pár zasvěcených stala 
zavedená prestižní přehlídka, kterou každoročně 
první říjnový týden navštíví tisíce návštěvníků.
V posledních letech je nedílnou součástí 
Designbloku i prezentace toho nejlepšího 
z české módy. Prezentace probíhají na území 
celé Prahy ve vybraných showroomech, 
prodejnách a galeriích. Zajít můžete například 
do obchodu Kláry Nademlýnské v Dlouhé ulici, 
která představí Kolekci COSMOS vytvořená 
speciálně pro EXPO 2010 v Šanghaji, nebo do 
nedalekého butiku Bohéme Hany Stoklassové. 
Konceptuální pohled na módu předvede ve Studiu 
LR na Malostranském nábřeží jedna z našich 
nejúspěšnějších návrhářek Denisa Nová.
Nejvíce prezentací bude soustředěno do 
Superstudia Designbloku, které v letošním 
roce naleznete na adrese Bubenská 1 v Praze 
Holešovicích přímo u stanice metra Vltavská. Ve 
speciálních instalacích se zde představí designéři, 
designérská studia, školy a výrobci.

MóDA PRO ŽENY I MuŽE

Těšit se můžete třeba na modely vytvořené pouze 
z pruhů látky od Zuzany Sedmidubské, kolekci 
dámských oděvů Classic line Zuzany Veselé, 
unisexovou kolekci „ID“ Zdeňky Imreczeové. 
Pokud vám v obchodech chybí zajímavá pánská 

móda, nenechte si ujít 
novou kolekci značky 
Sisterconspiraci, která 
tvoří originální oděvy 
pro muže. Nebudou 
chybět ani šperky 
Belda Factory, kteří 
představí nejnovější 
kolekci navrženou 
světoznámou 
architektkou Evou 
Jiřičnou, nebo práce 
studentů ateliéru 
K.O.V. pražské VŠUP 
prezentující šperky 
vzniklé ve spolupráci se studenty ateliéru Designu 
oděvu a obuvi. Módní doplňky budou zastoupeny 
tradičními českými výrobci Botas a Novesta 
i začínajícími mladými tvůrci jako je čerstvá 
diplomantka Zuzana Serbáková.
Největším lákadlem bude jistě doprovodný 
program v podobě módních přehlídek probíhající 
ve večerních hodinách ve dvoraně holešovického 
Superstudia po celý týden.
Vždy originální a zajímavé jsou přehlídky dua 
Chatty nebo značky No. Hany Zárubové a Štěpána 
Malovce. Společně s první dámou české módy 
Liběnou Rochovou, která připravila Oděvní 
performance „Paměť“, budou tyto přehlídky jistě 
vrcholem letošního Designbloku a vy byste si je 
určitě neměli nechat ujít!

PS: Pokud Designblok nestihnete, jen o pár dní 
později - konkrétně 20. října - proběhne další 
ročník projektu Shooting Fashion Stars. Velkolepá 
módní show se bude konat v unikátním prostoru 
galerie DOX, Centru současného umění v Praze 
Holešovicích a představí nastupující generaci 
mladých módních designérů - značku Dvojitá, 
Zuzanu Kubíčkovou, Zuzanu Sedmidubskou 
a Mirku Talavaškovou.                               -klouz-

designblok ´10 se koná 5.–10. 10. superstudio 
designbloku je otevřeno od 10.00–21.00.
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KRB BEz KOMíNu

Není to levná 
hračička, 
můžete si 
být ovšem 
jistí tím, že 
se stane 
pýchou vaší 
domácnosti. 
Elegantní 
krb značky 
Blomus je 
vyroben 
z leštěné 
nerezové oceli 
a nepotřebuje komín (hoří na bio-alkohol). 
Finančně náročnější, ale naprosto nádherný 
doplněk domácnosti.

MAGNETIcKÉ čINKY

Každý 
aktivní 
sportovec 
to moc 
dobře zná 
– činky 
jsou sice 

potřebná věc, nepatří ovšem k hvězdným 
výplním bytu a zpravidla se musí složitě 
schovávat. To již nyní neplatí. Stačí, když si 
pořídíte elegantní magnetické činky, které 
bohatě poslouží i jako dekorace.

DESIGNOVÉ DOPLňKY
nechali jsme se inspirovat 
nacházejícím designblokem 
a přinášíme několik zajímavých 
doplňků do domácnosti

DIGITáLNí TEPLOMěR NA 
VíNO VIGNON

Vybavujete kuchyň a zajedly se vám klasické 
Milovníci vína na tenhle kousek čekali – 
teploměr s velkým čitelným displejem, který 
se navlékne na láhev jako hodinky a po chvíli 
sdělí teplotu vína. Jako bonus jedinečné 
stylové provedení, které bylo oceněno 
několika prestižními cenami za design.

Značka: blomus, www.krbovenaradi.eu, 34 007 Kč Značka: Menu, www.dokuchyne.cz, 916 Kč

Značka: Menu, www.starbrana.cz, 4559 Kč

tÉMa MĚSÍCE
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STOJAN NA NOŽE wOODOO 
chROM

Vybavujete kuchyň 
a zajedly se vám 
klasické dřevěné 
stojany na nože? 
Pokud máte alespoň 
maličký smysl pro 
černý humor, získá si 
vás originální plastový 
stojan na nože s pěti 
nerezovými noži. Nože 
drží ve stojanu pomocí 
magnetu, ochrana před 
ztupením.

více na www.homein.cz, 3990 Kč
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KERAMIcKý GELOVý 
SVícEN

Stylové mini-ohniště za rozumnou 
cenou, kterým doslova rozzáříte jak 
domácnost, tak zahradu. Keramický 
gelový svícen má průměr 32 cm, 
nerezové ohniště a praktické dusítko, 
které je též přirozeně z nerez oceli. Doba 
hoření je v případě tohohle fešáka až dvě 
hodiny.

STRuhADLO S cORIANOVýM TácKEM

Máte pocit, že na takovém kuchyňském struhadle není co vymýšlet? 
Pak jste na obrovském omylu. Originální tvar vysoké věže dodává 
EGO struhadlo nejen jedinečný vzhled, ale i přesně padne do ruky. 
Struhadlo EGO získalo ocenění red dot design award 2007.

Značka: eGo, www.mall.cz, 2240 Kč

Značka: blomus, www.devilshop.cz, 2906 Kč

BzučáK NA KREDITNí KARTY

Kreditní karta patří mezi základní výbavu každého a současně 
mezi největší zdroj starostí – někde ji zapomenout se 
skutečně nevyplatí. S tímto pouzdrem zapomenutí lehce 
předejdete. Skvělý elegantní pomocník každých dvacet 
sekund diskrétně pípne, není-li karta uvnitř.

Značka: Menu, www.livestyle.letaak.cz, 916 Kč
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MAGNETY NA NOŽE

Chtěli byste 
kuchyni 
dodat zcela 
originální 
a přitom 
praktický 
prvek? 
Co takhle 
stylové oblé 
magnety, 
díky kterým 
můžete 
mít nože 
doslova po 

ruce? Magnety jsou uzavřeny v nerezové oceli 
s přední částí z protiskluzové pryže. Lze použít 
i pro velmi velké nože či sekáček.

Značka: eva solo, www.eod.cz, 2175 Kč
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ITALSKá KuchYNě 
nadčasová jednoduchost

Je lidskou přirozeností 
pamatovat si jen určité 
obrysy celku a proto je 

i italská kuchyně pro většinu lidí 
okleštěná na pizzu a těstoviny. 
Tak prosté to samozřejmě není. 
Itálie, coby celek, neexistuje 
zas až tak dlouho. Dnešní Itálie 
bývala skupinkou samostatných 
republik a království, kdy každý 
vyznával vlastní gastronomii. 
Díky tomu je italská kuchyně 
ohromně rozmanitá. 
Pracuje s těstovinami, 
rybami, telecím a kuřecím 
masem, rýží a řadou 
dalších ingrediencí. Jednou 
z nejzásadnějších je tradiční 
italský sýr mozzarella di 
bufalla, který se začal 
vyrábět v Itálii kolem roku 
1700.

PěSTuJTE SI BYLINKY

Základ italské kuchyně spočívá 
ve dvou bodech – za prvé jsou 
důležité co nejlepší ingredience, 
za druhé jsou recepty zpravidla 
jednoduché a působivý 
výsledek tvoří chuťově výrazné 
složky. K tomu prvnímu se váže 
skutečnost, že každý opravdový 
„gurmán italských pochutin“ by 
si měl pěstovat vlastní bylinky 
a být schopný připravit domácí 
těstoviny. Samozřejmě můžete 
využít i předem připravených 
ingrediencí, ale výsledek 
nikdy nebude chuťově stejný, 

jako pravé „Made in Italy“. 
Významnou složkou italské 
kuchyně je též olivový olej, který 
se v posledních letech prosadil 
i v českých domácnostech.  
Samotné recepty jsou 
v podstatě velmi jednoduché. 
Kupříkladu spaghetti al 
pomodoro, tedy špagety 
s rajčaty, bazalkou a extra 

panenským olivovým olejem, 
nejsou složité na přípravu. Díky 
užití aromaticky výrazných 
ingrediencí, jde však o jedno 
z nejoblíbenějších italských jídel.
Pro Italy je nejvýznamnějším 
jídlem dne vydatná večeře, 
skládající se z předkrmu, 
dvou hlavních chodů 
a dezertu. Začíná se polévkou, 
zeleninovým salátem, či 
carpacciem, tuňákem nebo 
caprese (mozarella s rajčaty). 
Hlavní chod tvoří těstoviny, 
rizoto, gnocchi nebo pizza. 
Druhý chod se může skládat 
z ryby, masa nebo hub. 

desítky let se těší popularitě po celém světě a ani u nás tomu není jinak. 
a přitom není příprava až tak složitá, aby vám z poklidné domácnosti 
udělala „itálii“.

Ani nabídka dezertů není 
nejchudší, přičemž všeobecně 
nejoblíbenější je vyhlášené 
tiramisu a krémové italské 
zmrzliny, které patří k těm 
nejlahodnějším na celém světě. 

PIzzA PŘIŠLA z ŘEcKA

A jak to je vlastně 
s legendárními pizzami? 
Podle některých historiků 
to byli Řekové, kteří ve 
středověku potíral svůj pita 
chléb olejem a kořením a z 
názvu pita posléze vzniklo 
označení pizza. První recept 
na pizzu tak, jak ji dnes 
známe, se objevil v roce 
1878 v Neapoli.

KVALITA I u NáS

Neutuchající oblíbenost italské 
kuchyně je dána nadčasovostí 
samotné tamní gastronomie. 
Nejde o jídla nijak složitá, přesto 
velmi chutná, na pohled efektní 
a využívající těch nejlepších 
možných ingrediencí. Není 
to směr, který by se nějak 
extrémně rozvíjel, nebo 
transformoval. Pouze se ladí, na 
což naštěstí již přistoupili i čeští 
restauratéři, kteří se předhání 
ve shánění vhodnějších 
ingrediencí. Samozřejmě, pokud 
chcete opravdu 100% italské 
pochutiny, těžko se jich dočkáte 
u nás.                                  -liš-
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cARLLINO
Pizzerie Carllino vládne coby kvalitní 
italská restaurace celému Karlínu. 
Carllino nabízí špičkovou italskou 
gastronomii v moderně navržených 
prostorách, které dotvářejí dojem 
tradiční italské pohostinnosti. Obrovskou 
výhodou, který Carllino vymezuje od 
řady pražských pizzerií, je vzdušný 
interiér s dostatečným soukromým. 

Zdejší pizzy jsou připravovány v peci přímo před zraky hostů. Kromě 
tradičních italských koláčů najdete na jídelním lístku řadu klasických 
italských pokrmů a minutek. Zjistili jsme, že nedávno obměnili jídelní 
lístek. Carllino, to je Itálie na dosah.

Thámova 26, p-8, tel. 222 311 522, www.carllino.cz. otevřeno 10.00–23.00

ITALSKÉ RESTAuRAcE
italská kuchyně si české knedlíky velmi rychle podmanila. dnes jsou 
pizzerie a ristorante symbolem čerstvé a poměrně lehké stravy. víme, 
kam stojí za to vyrazit!

PORTO
Jeden a půl roku stačilo 
karlínské restauraci Porto, aby se 
zapsala do podvědomí Pražanů, 
jako kvalitní podnik nabízející 
produkty středozemní kuchyně, 
včetně italské. Decentní interiér 
působí útulně a čistě. Ideální 
místo na poklidnou romantickou 
večeři. Restaurace nabízí domácí těstoviny, čerstvé ryby a plody 
moře, široký výběr vín z Moravy, Itálie a Francie. V létě můžete 
využít příjemného posezení na venkovní zahradě. Personál pro vás 
rád připraví jakékoli oslavy a vždy se těší na vaší návštěvu. 

urxova 436/10, p-8, tel. 222 313 926, www.ristoranteporto.cz. otevřeno 11.00–23.00
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KMOTRA
Na začátku 90. let svým neokoukaným jihoslovanským nábojem 
přitahovala davy lidí toužících po změně. Současní majitelé přinesli 
do Čech trend otevřené kuchyně a zdejší koláče se nadále připravují 
před zraky hostů. Ať už se usadíte v kavárně v přízemí nebo ve 
stylové sklepní pizzerii v suterénu, vždy se vám dostane pocitu skvěle 
odváděné práce místního personálu. Pokaždé je z čeho vybírat. Na lístku 
pravidelně objevíte více než 30 druhů pizzy a desítky pokrmů z těstovin.

v jirchářích 12, p-1, tel. 224 934 100, www.kmotra.cz. otevřeno 11.00–23.00

LA TORRETTA
Měli jsme možnost ochutnat 
jak zdejší pizzu, tak těstoviny 
a ve finále i to, co byste 
tu nečekali – kančí kýtu se 
šípkovou omáčkou jako 
polední nabídku. Vše bylo 
naprosto excelentní. Na 
ničem se evidentně nešetří 
a suroviny mají tu nejvyšší 
kvalitu. Zjistili jsme, že recepty 
na zdejší pokrmy jsou se 
svolením převzaty přímo 
z italské La Torretty. Dá se 
tedy říci, že v Praze máme 
mladší sestřičku.

Moskevská 56, p-10, www.latorretta.cz. 
otevřeno 11.00–23.00
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P  řed několika dny jsme se 
s přáteli dohadovali, kde 

se sejdeme. Musí to být místo 
pro všechny dobře dostupné, 
kde je široká nabídka jídel 
(máme mezi sebou i dámy), 
a kde je to příjemné. Z doby 
mých studií jsem si vzpomněl 
na pizzerii Rustica v Opletalově 
ulici. Nachází se totiž na rohu 
Hybernské ulice, hned vedle 
menzy, a coby student jsem 
jí často dával přednost před 
ostatními díky příznivým cenám 
a též lokalitě. Odtud je totiž 
všude kousek. Tedy, abych to 
upřesnil. Je to pár kroků na 
„Hlavák“ nebo „Masaryčku“, 
kde je vlak i metro, za rohem 
je tramvajová zastávka „U 
Bulhara“ a na Václavák co by 
„kamenem dohodil“.

VENKOVSKý STYL

Volba to byla správná. Rustica 
totiž stále disponuje velmi 
útulným interiérem, z něhož 
vyloženě čiší osobní přístup. 
Majitelé si podnik opravdu 
hýčkají. Dekorace jsou pečlivě 

vybrány tak, aby vhodně 
doplňovaly název podniku, což 
je v překladu „venkovský“. 
Prostorný interiér nabízí řadu 
příjemných míst k posezení 
a je přirozeně rozdělen na 
nekuřáckou a kuřáckou část.

GIGANTIcKá PIzzA

Na doporučení obsluhy, 
mimochodem stále tak 
příjemné jako kdysi, jsme zkusili 
něco z připravovaného nového 
jídelního lístku. Rozhodli se tu 
totiž pár nových jídel nabízet 
již teď v měsíčním předstihu, 
ale ujistili mne, že zavedenou 
klasiku rozhodně rušit nehodlají! 
Já jsem neodolal játrům 
z mléčného telátka podávaným 
se zeleninou „ratatouille“, 
smetanovými bramborami 
a bylinkovým máslem. Byla 
lahodná, velejemná a rozhodně 
jsem chybu neudělal. Vůbec 
ze všeho na stole jsme měli 
výborný pocit. Přistávaly nám 
na něm místo pizzy gigantické 
klobouky, o kterých v lístku píší 
jako o 36 centimetrů širokých, 
ale jelikož přesahovaly talíře 
tohoto průměru o dobré dva 
centimetry na každé straně, 
zabralo nám dost času, než 
jsme se prokousali ke středu 
a to za cenu, za kterou jinde 

nedostanete ani „mrňouse“. 
Těstoviny byly domácí a též 
výtečné. Boj s čtvrtkilovým 
flank steakem z argentinského 
hovězího s bramborovými 
kostičkami na cibulce a salámu 
„schiaciata“ můj soused málem 
prohrál. Nálada byla výtečná.
Nacpán jsem konečně vydechl 
a rozhlédl se kolem sebe, co 
je za ta léta nového. Mnoho 
nových dekorací. Přibyla i tabule, 
kde se oznamuje jaký chléb je 
zrovna upečen (prý si zde pečou 
každý den jiný druh!!) Na zdech 
certifikáty, že díky spokojeným 
hostům Rustica za ta léta 
mnohokrát zvítězila v soutěži 
o nejlepší restauraci (naposled 
letos na jaře druhé místo), na 
stolech jakoby zapomenutá 
polední menu oznamují, že 
jsme v restauraci, kde denně 
v poledne připravují šest menu 
s polévkou nebo salátem, což 
rozhodně není běžné. No a viděl 
jsem i několik povědomých tváří 
lidí, které jsem zde kdysi vídal.
Ano Rustica zůstala věrná svým 
zákazníkům a oni jí. No a co já? 
Já rozhodně přijdu, už jen proto, 
že jsme si to všichni ten večer 
slíbili. A proč jsem se o tom 
rozhodl napsat? Protože se tím 
živím a v dnešní prapodivné 
době si radost nechci nechávat 
jen pro sebe.                      -liš-

italská restaurace 
rustica dlouhodobě 
sází na pohodovou 
domácí atmosféru 
a na prvotřídní 
suroviny. odměnou 
jí jsou spokojení 
zákazníci, o které 
tam není nouze. 

GASTROOKNOGasTrooKno

opletalova 36, p-1, tel. 224 234 868, www.rustica.cz. otevřeno 11.00–23.00

RuSTIcA



Pizzeria s dlouholetou tradicí. Velký výběr jídel ze stálého jídelního lístku od italských specialit 
až po křehké steaky podávané na horkém kameni. Každý týden nové polední menu již od 79 Kč.
Najdete nás na rozhraní Žižkova a Vinohrad pouhých 99 m od stanice metra Jiřího z Poděbrad

Akce: každé 10. Jídlo zdarma
Otevírací doba: po – ne  11:00 – 23:00

Rozvoz jídel: po – čt 11:00 – 16:00, Pá  11:00 – 14:00, rozvoz jídel od 190 Kč ZDARMA! 

Pizza - steak 
Buon Giorno 

Slavíkova 6, Praha 3

GASTROGasTro
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GaStro

V ždycky jsem 
miloval atmosféru 

starých českých černobílých 
filmů. Měly v sobě určitou 
specifickou noblesu, díky které 
byl každý muž gentleman 
a každá žena opravdovou 
dámou. Ztělesněná elegance. 
Kdo by to byl řekl, že Karlíně 
existuje nedaleko kostela sv. 
Cyrila a Metoděje již celých 
15 let místo, ve kterém jen 
čekáte, kdy se za vámi ozve 
zpěvný hlas Oldřicha Nového. 
Hned zkraje zaujme výrazná 
výzdoba, která pokrývá 
každý volný centimetr. 
Absolutní stylizovanost 
včetně nejrůznějších detailů 
(dobový nábytek i obrazy, 
podle prvorepublikovým 
norem oblečený a naprosto 
profesionální personál) dotváří 
dojem samostatného světa 
uvnitř Karlínské lokace.
Aby byla iluze doby perfektní, 
nechybí každý večer živá 
muzika v podobě klavíru. 
A tak zatímco se na hosta 
dívá z jedné z mnoha dekorací 
nádherná Audrey Hepburn, 
on si dopřává u svíčky 
ojedinělý romantický večer. 
Tím bych nechtěl podcenit 
kouzlo dvoupatrového 
podniku v kteroukoli jinou 
denní dobu. Pro teplejší 
dny nechybí zahrádka nebo 
pohodlné posezení v horní části 
restaurace. Avšak právě v dolní 

části (která 
je rozdělena 
na kuřáckou 
a nekuřáckou 
část) je 
umístěn klavír 
a tudíž v ní 
nejlépe ožívá 
atmosféra 
třicátých let. 
Pokud vzít 
někam drahou 
polovičku 
na intimní 
večeři ve dvou, rozhodně 
do Charlestonu. A to vše za 
naprosto normální ceny.

zA MáLO PENěz hODNě 
MuzIKY. DOSLOVA

Na první pohled to člověka 
nenapadne. Vybavení 
podniku očividně nebylo 
laciné, personál je maximálně 
profesionální, od osmi večer 
bezplatná živá hudba (na 
vstupné se tu nehraje) a v 
rámci pozdější návštěvy je lepší 
zajistit si rezervaci – takový 
podnik už z logiky věci musí být 
drahý! A přitom to vůbec není 
pravda. Stalo se nesmyslným 
českým pravidlem, že se 
úroveň nastavuje podle 
cen. Přitom úroveň má být 
dána vším ostatním. I přes 
nesporné kvality Charlestonu, 
které ho řadí mezi luxusní 
pražské restaurace, nejsou 

jeho ceny přemrštěné. Za 
zmínku stojí především 
excelentní nabídka steaků, 
které svou cenou nepřesahují 
tři sta korun a dospělý chlap 
bude mít s jejich spořádáním 
co dělat. Jídelní lístek toho 
přirozeně nabízí z mezinárodní 
kuchyně více – těstoviny, 
saláty, dezerty, bohatý výběr 
alkoholických i nealko nápojů. 
Vybere si zkrátka každý. Vaří 
se mimochodem do půl 
dvanácté. Jedinečné prostory 
přímo nabádají k pořádání 
soukromých oslav a večírků.
Melodie z prvorepublikových 
filmů, jedinečné dekorace a k 
tomu jako bonus báječná jídla. 
Kdykoli se do Charlestonu 
chystám, neodolám obleku. 
Ne že by ho vyžadovali 
majitelé, kteří se o místo starají 
s očividnou pečlivostí. Zkrátka 
mi to nedá nepřistoupit na hru. 
Takovou možnost totiž člověk 
nemá každý den.              -liš-

před patnácti lety se v tehdy upadajících karlínských uličkách 
rozjel stylizovaný podnik, který málokdo tipoval na budoucího člena 
pražské restaurační smetánky.

GASTROOKNOGasTrooKno

Křižíkova 55, p-8, tel. 222 322 098, www.charlestonrestaurant.cz. otevřeno 11.00–01.00, ne 12.00–24.00

chARLESTON: 30. LÉTA V KARLINě ŽIJí!



... n
ejlepší řízek ve městě

Seifertova 2, Praha 3
www.schnitzelplanet.cz

.... nejeje lep
e městě
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FOTO

nový měsíc a opět nové recepty. Naši 
gastronomičtí fajnšmekři pro vás mají 
nevyčerpatelné zásoby originálních 

receptů. Tentokrát namíchali opravdu jednoduchý 
koktejl pokrmů. Nejen, že s přípravou tohoto 
menu neztratíte příliš času, ani nákup potřebných 
ingrediencí neprovětrá vaši peněženku.
Jak je zvykem Filipa a Rosti, opět ve svých 

receptech kombinují zdánlivě neslučitelné 
suroviny. Ale výsledek je vždy fantastický.
No uznejte sami, jestli nevypadá lákavě 
jejich bruscheta s anglickým roastbeefem, 
parmezánem a listovým salátem. S trochou 
kuchařského umu můžete připravit i vepřovou 
panenku s houbovou fáší, anglickou slaninkou 
a gratinovaným bramborem.

GaStro GASTROOKNOGasTrooKno

ORIGINáLNí REcEPTY
FILIPA VESELÉhO
A ROSTI PuŠPAchERA

PizzaPasta.czPizzaPasta.cz
Inspirace ze světa top gastronomie



59PRAG MOON

POSTUP:
Hovězí nízký roštěnec si důkladně očistěte, opepřete, 
osolte a nakonec potřete hořčicí a worcesterem. 
Takto naložené maso nechejte asi hodinu odležet 
v lednici.
Na přípravu toho nejlepšího roastbeefu jsou různé 
rafinované způsoby pečení. Cílem je vždy dosáhnout 
báječného, ve prostřed růžového a šťavnatého masa. 
Nemusíte z toho však dělat žádnou vědu. Maso vložte 
do trouby vyhřáté na 185 °C a opečte jej 20 minut 
z každé strany. 
Než se maso upeče, opečte si na pánvi bruschety 
(domácí chléb) a připravte si salát, který zakápňete 
olivovým olejem a balzamikovým octem.
Maso po upečení rozkrájejte na tenké plátky, rozložte 
na opečené bruschety a posypte nastrouhaným 
parmezánem. 
Následně vše zakápňete olivovým olejem a ozdobte 
míchaným listovým salátem.

Ingredience pro 4 osoby:
Hovězí roštěná 500 g
parmezán v celku 130 g
mix listových salátu 500 g
olivový olej 1 dcl
hořčice 1 lžíce
worcester 1 lžíce
balsamicový ocet
sůl, pepř
domácí chléb na bruschetu

GASTROOKNOGasTrooKno

Bruscheta s Anglickým 
roastbeefem
…parmezánem a listovým salátem

Tip na závěr: doba pečení masa 
záleží na jeho tloušťce. V případě, že 
máte roštěnec vysoký asi 6 cm pečte 
jej určitě 20 minut z každé strany.  
Nakrájené maso ještě za tepla nechejte 
chvíli odležet na talířku.



GaStro GASTROOKNOGasTrooKno

Vepřová panenka 
…s houbovou fáší, anglickou 
slaninkou a gratinovaným 
bramborem

Ingredience pro 4 osoby:
vepřová panenka 700g
čerstvé houby nebo 
žampiony 400g
cibule 1 ks
česnek 2 stroužky
smetana na šlehání 0,25 l
anglická slaninka 16 plátku
brambory 800 g
sůl, pepř  

POSTUP:
GRATINOVANé bRAMbORy:
Brambory očistěte a nakrájejte na opravdu 
tenké plátky, které vložte do mísy. Pak 
brambory osolte, opepřete, přidejte smetanu 
(0,15 l) a nastrouhaný česnek. Vše důkladně 
promíchejte a rozložte do zapékací misky. 
Takto připravené brambory přiklopte a vložte 
do trouby vyhřáté na 165 °C. Pečte asi hodinu. 
Po hodině brambory zapečte kvůli zlatavé 
barvě ještě 10 minut při 185 °C.

VEPŘOVá PANENKA:
Vepřovou panenku očistěte a naporcujte na 
válečky o hmotnosti přibližně 150 g. Zbylé 
maso nakrájejte na nudličky a syrové vložte do 
mixéru, kam přidejte také houby orestované 
na cibulce a česneku. Dále zalijte smetanou 
(0,1 l), osolte, opepřete a vše důkladně 

mixujte, dokud nevznikne fáš.
Na alobal si rozložte vedle sebe anglickou 
slaninku. Důkladně a rovnoměrně na ni 
rozetřete houbovou fáš a položte váleček 
vepřové panenky, který předem ještě ochuťte 
solí a pepřem. Takto připravené maso zatočte 
do alobalu. Konce utáhněte a vložte do vařící 
vody na 6 minut.
Vařením maso zůstane i po upečení jemné 
a šťavnaté. Ovšem pokud ho nepřepečete!
Maso po vaření vyndejte, rozbalte z alobalu 
a vložte na 15 minut do trouby rozpálené na 
180 °C.
Upečené gratinované brambory nakrájejte na 
4 porce a přidejte váleček z vepřové panenky 
v houbové fáši. Váleček můžete rozpůlit, aby 
vynikla jeho krásna barva a mozaika houbové 
fáše. Vše přelijte šťávou z masa a můžete 
servírovat.

60 PRAG MOON
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Ingredience pro 4 osoby:
krém mascarpone 500 g
smetana na šlehání 2 dcl
čerstvé jahody 200 g
cukr krupice 80 g
máslo 30 g
cukr moučka 60 g

POSTUP:

Jahody očistěte nakrájejte na menší kousky a na 
rozpuštěném másle je orestujte. Přidejte cukr 
krupici, nechte jahody mírně zkaramelizovat a 
zalijte je vodou (1,5 dcl).

Takto připravené jahody nechte zredukovat na 
polovinu a poté propasírujte přes sítko. 

Jahodovou omáčku rozdělte do misek a nechte ji 
vychladnout v lednici.

Vychlazenou smetanu našlehejte a přidejte 
k ní cukr a krém mascarpone. Vše důkladně 
zašlehejte a rozdělte do misek s jahodovou 
redukcí. Misky opět vložte do lednice, dokud 
krém lehce zatuhne.

Tip na závěr: krém můžete obohatit o různé 
druhy ovoce. Jahodovou redukci můžete jemně 
upravit přidáním pár kapek balsamica nebo 
alkoholu. Čerstvé ovoce můžete také použít na 
ozdobu tohoto jemného krému s jahodovou 
redukcí.

GASTROOKNOGasTrooKno

Našlehaný krém 
mascarpone
... s jahodovou redukcí
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GaStro RESTAURACEresTaurace
cARLLINO

Nová italská restaurace 
se zrodila v moderních 
prostorách Karlína. Pokud 
vás přepadne pocit hladu 
ještě před polednem, přijďte 
využít šťastnou hodinku 
s desetiprocentní slevou. 
K nabízeným službám také 
patří rozvoz jídel zdarma 
a můžete tedy jejich kulinářské 
umění vychutnávat v pohodlí 
domova.
Thámova 26, p-8, tel. 222 311 522, 
www.carllino.cz

BuDwEISER BuDVAR

Lidově řečenou Budvarku 
najdete přímo naproti 

terminálům ruzyňského 
letiště, v nákupní pasáži 
Europort. Hned u vstupu 
je znát, že jde o moderně 
zařízenou a životem pulzující 
restauraci. Když si něco 
objednáte, přidáte další 
dovětek – s výtečnou kuchyní. 
Záštitu nad kvalitou převzal 
Budvar. Oslovil nás také 
jednoduchý, ale výstižný 
slogan “Staročeská kuchyně 
na křižovatce mezinárodních 
cest”.   
aviatická 1092/8, p-6, tel.224 242 
577, www.restaurant-letiste.cz

DEMíNKA

Dnešní Demínka svým 
pojetím i provozem zdařile 
navazuje na tradice té původní, 
prvorepublikové. Klade 
tak důraz na skvělé služby 
zákazníkům. Proto spojila své 
síly s plzeňským Prazdrojem 
a zařadila se po boku jiných do 

společenství Pilsner Urquel 
Original Restaurant. Tamní 
pokrmy jsou gurmánským 
zážitkem.
Škrétova 1, p-2, tel. 224 224 915, 
www.deminka.com

EL BARRIO DE áNGEL

Tato latinskoamerická 
restaurace se nachází 
v prostorném a členitém 
suterénu na pražském Andělu. 
Bezprostředně po sestoupení 
delších schodů si můžete 
vybrat, jestli se usadíte 
v kuřácké, nebo nekuřácké 
části. Obě části jsou striktně 
odděleny. Interiér je řešený 
velmi pěkně. Je poznat, že 
se na něm majitelé nesnažili 
uškudlit nějakou tu korunku. 
Celkový dojem pak podtrhne 
hudební kulisa, která je typická 
pro jihoamerický kontinent.
lidická 42, p-5, tel. 725 535 555, 
www.elbarrio.cz

Básník v novém!
U Básníka pánve slavíme  8 let!
Přichystali jsme si pro Vás :

Domácí husí paštika s hruškovou omáčkou a škvarkovou 
placičkou.

Francouzká krémová česnečka s krutony.
Biftek pro Rudolfa II. 

Kančí řízky s domácím bramborovým salátem.
Nové menu, nové ceny, polední menu za lidovky!

Nová vína od Krista!

Francouzká krémová česnečka s krutony.

Kančí řízky s domácím bramborovým salátem.
Nové menu, nové ceny, polední menu za lidovky!

Restaurace a Vinný Bar
U Básníka pánve
Mánesova 62 (vchod z ulice Třebízského), 
Praha 2 Královské Vinohrady 
tel.: 222 250 072
www.ubasnikapanve.cz
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GaStro RESTAURACEresTaurace
chAPADLO

Nuselská restaurace 
Chapadlo se vyznačuje 
moderním pojetím. Zdařile 
propracovanému interiéru 
s čistými liniemi a přírodními 
prvky  sekunduje moderní 
gastronomie. Každý měsíc jsou 
připravovány speciální nabídky 
pokrmů. Ve specialitách 
podniku pak najdete 
i čtyřsetgramové steaky. 
Využít můžete i polední menu. 
Nápojový arzenál čítá rozsáhlou 
nabídku piv od Staropramenu 
a vín z celého světa.
nuselská 44, p-4, tel. 241 404 337, 
www.chapadlo.com

chOPINE

Letní sezona sice skončila, 
ale duch Mediteranu zůstal 
v Praze, hned vedle Riegrových 
sadů. Každý den je pro 
všechny milovníky výborné 
mediteranské kuchyně, 
skvělých vín a příjemné 
atmosféry otevřena restaurace 
Chopine. Nabízí tam široký 
výběr specialit z grilu a pece. 
Mají vždy čerstvé ryby a plody 
moře, domácí těstoviny 
a ke všemu vína i destiláty 
obohacené sluncem Jadranu. 
chopinova 26, p-2, tel. 222 729 041, 
www.chopinerestaurant.cz

KOLIBA u PASTýŘKY

Tento podnik vznikl velmi 
zajímavým způsobem. Koliba 
byla postavena v Montrealu 
roku 1967 na EXPO – Světové 
výstavy, kde sloužila jako 
česká restaurace. Poté 
byla demontována a znovu 
postavena v Nuslích. Prostory 
koncipované ve dřevě společně 
s drobnými maličkostmi, 
například židličky potažené 
ovčí kůží a vůně pečeného 
masa z grilu rozprostírající se 
místnostmi vytvářejí stylovou 
atmosféru.
bělehradská 15, p-4, tel. 222 564 
335, www.pastyrka.cz 

LOS V OSLu

Na jídelním lístku můžete 
najít speciality skandinávské 
kuchyně, včetně pokrmů 
z darů moře. K restauraci 
je připojen belgický pivní 
klub s mimořádně bohatou 
nabídkou. Najdete v ní padesát 
druhů pouze belgických piv. 
Ty jsou řazeny do skupin dle 
několika výrobních postupů. 
Nejsilnější „kousek“ Belzebuth 
patří do kategorie extra silných 
kvašených a obsahuje třináct 
procent alkoholu.
perunova 17, p-3, tel. 222 513 295, 
www.losvoslu.cz

MIYABI

Japonská restaurace přesně 
jak má být, ano to je Miyaby. 
Jedna z prvních restaurací 
svého druhu v Praze. Obsáhlé 
menu je tvořeno originálními 
názvy, ale nebojte se! 
K dispozici dostanete průvodce 
s podrobnými komentáři 
a fotografiemi. Pokud se tam 
vypravíte během polední pauzy, 
doporučujeme jednoduché 
denní suši menu. Pořádají se 
tam také různé akce spojené 
s japonskou kulturou.
navrátilova 10, p-1, p-2, tel. 296 
233 102, www.miyabi.cz

NA KOPcI

Restaurace sice disponuje 
menším prostorem, zato 
však prostorným sezením 
a vyhlášenou kuchyní. Skladba 
jídelního lístku je v porovnání 
s jinými méně obsáhlá, ale 
možná právě proto jsou 
pokrmy o to chutnější, protože 
se jim věnuje velká pozornost. 
Když se k tomu přidá ještě 
vynikající obsluha a netradiční 
výzdoba interiéru, máme zde 
gastronomickou „lahůdku“. 
Pozor, jedná se o nekuřáckou 
restauraci.
K Závěrce 20, p-5, tel: 251 553 102, 
www.nakopci.com



RESTAURACEresTaurace

www.jinakrajina.cz

Denně čerstvé ryby   
Vegetariánské speciality  
Menu je připravováno každý den vždy z čerstvých surovin 
bez použití  universálních dochucovacích přísad.

Telefon: 
+420 2222 311 48

Otvírací doba: 
pondělí - pátek 
od 11 do 23 h.

Adresa:
Řeznická 4

140 00 Praha 1
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NOVOMěSTSKý PIVOVAR

Tato staročeská restaurace 
disponuje vlastním 
minipivovarem, kde vaří 
kvasnicové pivo. Prostor je 
obrovský a hodně členitý. 
Vzniklo tak hned několik 
samostatných salonků. Každý 
z nich je navíc pojat v jiném 
stylu. Můžete usednout 
v Panském sezení, v různě 
goticky laděných sálech nebo 
prostě jen tak ve stodole. 
vodičkova 20, p-1, tel. 222 232 448, 
www.npivovar.cz

PěT PENěz

Tato restaurace sídlící 
v Holešovicích nabízí mix 

české, italské a mexické 
kuchyně. První, menší, spíše 
barová část je v přízemní části 
domu. Hlavní část je situována 
do sklepních prostor, díky nimž 
je velice členitá a tak nabízí 
možnost soukromý. Stylizace 
do podoby školních let je 
opravdu originální. Samotné 
menu je děláno v podobě 
žákovské knížky, ale je možná 
až trochu příliš obsáhlé. 
Chutnost pokrmů jistě neurazí, 
ale na druhou stranu nečekejte 
žádné skvosty. Za to si můžete 
být jisti slušnou porcí specialit.
dělnická 30, p-7, tel. 220 808 376, 
www.restauracepetpenez.cz 

RuSTIcA

Pizzerie jako každá jiná? 
Kdepak, v Rustice ochutnáte 
opravdu originální italskou 
domácí kuchyni. A to díky 
vysoké kvalitě používaných 
surovin, které jsou téměř 

všechny dovážené přímo 
z Itálie, a výrobou vlastních 
těstovin. Kvalitu jídel si 
vychutnáte v útulném interiéru 
navozujícím staré časy, který 
je vybaven repasovaným 
starožitným nábytkem. 
opletalova 36, p-1, tel. 224 234 
868, www.rustica.cz

u KORMIDLA

Strašnická restaurace 
U kormidla je tak trochu 
pohádková. Perfektně střižené 
dekorace vás dostanou do 
věrohodného podpalubí, kde 
se podává poctivá česká 
a mezinárodní kuchyně. 
Tamní kuchař není žádný 
amatér, ale zkušený mořský 
vlk. U kormidla je výborná 
restaurace, kde se dobře 
najíte. Tamní kvalitu dopňuje 
točená Plzeň. Co víc si přát?  
starostrašnická 52, p-10, tel. 274 
821 921, www.ukormidla.com
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u BíLÉhO LVA

Tato vyhlášená restaurace 
nacházející se v památkově 
chráněném objektu nabízí 
kuchyni, v níž se mísí česká, 
italská, francouzská a mexická. 
Přesto je hlavním atributem 
česká a staročeská. Jistě 
zaujme i zajímavým výběrem 
dekorací a malbou celého 
prostoru, díky nimž si zde 
připadáte jako v nějaké 
starodávné, případně 
pohádkové hospodě. Nutno 
říci, že obsluha je velmi 
přátelská.
bělohorská 241/79, p-6, tel. 233 
355 909, www.u-bileholva.cz

u JAROLíMKů

Klasická česká hospoda, 
ale nebojte se, není to jen 
nějaká obyčejná putyka. I když 
stav fasády zvenčí by tomu 
odpovídal. Pokud tam zajdete 
v letních měsících, nejspíš 
narazíte na zavřený vchod, 
protože bývá v provozu pouze 
zahrádka s vchodem z druhé 
strany. Příjemné prostředí 
vnitřní restaurace, výtečnou 
kuchyni a lahodné točené 
pivo skvěle doplňuje schopná 
obsluha.  
primátorská 40, p-8, tel. 283 841 
447, www.ujarolimku.com

u KAŠPáRKA

Pohodová hospůdka umístěná 
do klidného prostředí 
Prahy 10, ale přesto dobře 
dostupná hromadnými 
dopravními prostředky. Což je 
neocenitelné především pro 
ty, kteří se zdrží až do pozdní 
zavírací doby. Celý prostor je 
velmi členitý. Ať se rozhodnete 
posedět kdekoli, na verandě, 
sklepních místnostech nebo 
v salonku, budete vždy 
obklopeni vkusným designem 
a domácí atmosférou. Na 
zahrádce máte zase možnost 
výhledu do parku.
dubečská 4, p-10, tel. 274 784 127, 
www.ukasparka.cz

u SANí

Díky nedávné rekonstrukci 
působí restaurace U Saní 
dojmem nové luxusní 
restaurace, přestože jádro 
původního podniku se povedlo 
zachovat. Jedinečně členitý 
prostor prošel omlazující 
kůrou. Na jídelním lístku 
najdete mezinárodní a českou 
klasiku plus mexickou kuchyni, 
kterou tamní kuchař skvěle 
ovládá. Tanková plzeň je 
třešničkou na dortu.
Karlínské nám. 13, p-8, tel. 224 
815 702, www.restaurantusani.cz

u SVěTOBěŽNíKA 

Do tohoto podniku by měl 
vyrazit každý, kdo si rád 
pochutná na šťavnatých 
steakách. Ty jsou základním 
stavebním kamenem tamní 
nabídky. Na výběr je ale 
i několik druhů burgerů ze 
stoprocentního hovězího masa 
a pokud se rozhodnete pro 
křidélka nebo žebírka, můžete 
si zvolit buď klasickou porci, 
nebo využít možnosti „Sněz, 
kolik chceš“.
vrážská 8, p-5, tel. 257 811 511, 
www.usvetobeznika.cz

u SLáDEčKů

U Sládečků je plzeňská 
restaurace což poznáte 
i díky prosklené podlaze 
u vchodu kde je vidět pivní 
tank. Máte tak jedinečnou 
záruku lahodného moku 
k opravdu kvalitním a chutným 
pokrmům. Ty jsou nejen 
velmi dobré, ale také skvěle 
naaranžované. Prostě „pastva 
pro oči“. Prostor vypadá 
moderně a vzdušně. To 
vše společně s ochotným 
a profesionálním personálem 
dělá z U Sládečků prvotřídní 
podnik.
vinohradská 142, p-3, tel. 267 310 
378, www.usladecku.cz
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VESELý BIzON

Pohodlný interiér nabízí 
steaková restaurace na 
Smíchově. Kromě steaků 
se podávají další pochoutky 
připravené z nejrůznějších 
druhů masa. Při výběru se 
možná i pobavíte, protože 
jsou názvy jídel voleny 
přinejmenším neobvykle. 
Takový „Donaldův nášup“, 
steak z kachních prsou 
v brusinkách, zní slibně.
Štefánikova 44, p-5, tel. 257 318 
894, www.veselybizon.cz 

VYSMáTý zAJíc

Nový majitel udělal 
z původního Vysmátého 

Zajíce multifunkční prostor 
světového formátu. Kromě 
hudebního klubu v suterénu 
zde najdete také rozlehlou 
pivnici a restauraci. Podávává 
se tam především staročeská 
kuchyně v moderním pojetí. 
Samozřejmě tak nechybí 
salátový bar s čerstvými 
a zdravými lahůdkami. 
Nespornou výhodou je, že tam 
najdete zábavu na celý den 
i noc.
Michalská 13, p-1, tel. 224 216 
999, www.vysmatyzajic.cz

zLATá KOVADLINA

Holešovická restaurace Zlatá 
kovadlina překvapí především 
nádherným a vzdušným 
interiérem vkusně zasazením 
do sklepení starého činžovního 
domu. Od sebe dostatečně 
vzdálené stolky zajišťují často 
chybějící soukromí. Vaří se 
tam mezinárodní kuchyně na 

vysoké úrovni. Doporučujeme 
návštěvu i během oběda, kdy 
jsou v nabídce výhodná menu. 
Součástí restaurace jsou také 
čtyři bowlingové dráhy.
Komunardů 1091/36, p-7, tel. 246 
005 313

zVONIcE

Okouzlující restaurant, 
který vás rázem přenese do 
minulých časů. Najdete jej 
v horních patrech Jindřišské 
věže, v místech bývalé 
zvonice, odkud se vám 
naskýtá úžasný pohled na 
okolní historické budovy. 
Citlivě řešenému interiéru ve 
středověkém stylu dominuje 
původní zvon, procházející 
středem restaurace. Zvonice 
se stala již několikrát vítězem 
prestižních gastronomických 
soutěží.
jindřišská věž, p-1, tel. 224 220 
009, www.restaurantzvonice.cz

RESTAURACEresTaurace

Vaše oáza na ruzyòském letišti!

Restaurant Budweiser Budvar

Jídlo, které chutná!

Porce, které pøekvapí!

Ceny, které nadchnou!

www.restaurant-letiste.cz
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Pokud umíte trošku 
anglicky, určitě už víte, jak 
podivně se tohle místo 

jmenuje. Dog’s Bollocks totiž 
v překladu znamená „psí kulky“. 
A tím myslíme skutečně kulky, 
nikoliv náboje do vzduchovky. 
Je to sice trošku nechutné, 
někomu to může přijít 
i nevkusné, ale nedá se tomu 
upřít jistý punc originality. 
Ostatně, tenhle bar je určen 
zejména mladým lidem, kteří 
takový druh originality jistě 
ocení. 
Dog’s Bollocks je primárně 
diskotéka, která se odehrává 
ve spodní části prostor a začíná 
zhruba od 22.00. Do té doby jde 
ale o slušnou restauraci a bar, 

kde se dá nechávat si u stolu 
psát objednávky na účet, slušně 
popít a překvapivě velice slušně 
se i najíst. Jakmile začíná 
v deset diskotéka, obsluha 
vás nechá účet zaplatit a pak 
už musíte každou objednávku 
platit zvlášť.
Dog’s Bollocks funguje sedm 
let, a i když zpočátku měli 
například problémy s méně 
ochotnou obsluhou (tvářili se 
neustále, že je svými penězi 
obtěžujete), v poslední době se 
to už výrazně zlepšilo. Podnik 
spojuje do jedněch prostor 
restauraci, bar, diskotéku 
a dokonce i kavárnu. Na tu je 
třeba upozornit, protože melou 
opravdovou kolumbijskou kávu, 
která je výborná.

ROzLÉVANá VíNA 
NEDOPORučuJEME

Na baru si můžete vybrat ze 
čtyř druhů točených piv. České 
zastupuje pouze Staropramen 
a Granát, zkusit můžete 
i točený Hoegaarden a Stellu 
Artois. V lahvi si pak můžete 
dát i Pilsner Urquell, Conora 
Extra nebo Frisco. Ceny jsou na 

tuto oblast a vzhledem 
k tomu, že do Dog’s 
Bollocks chodí i dost 
cizinců, celkem standardní 
- dvanáctistupňový 
Staropramen si dáte 
za 36 korun (jiný než 
dvanáctistupňový tu ani 
nemají, takže nebuďte 
po čtyřech kouscích 

překvapení, jak rychle na vás to 
pivo funguje).
Pokud jste spíš na víno, 
Dog’s Bollocks funguje jako 
přímý dovozce vín z Chile 
(Santa Carolina) a Argentiny 
(Finca el Origen), takže 
můžete zkusit, jaké vinice 
mají v těchto oblastech. Příliš 
nedoporučujeme ale dávat 
si zde rozlévaná vína - leda 
že byste si je smíchali třeba 
s kolou. Samotná se nedají 
skoro pít (ačkoliv jsou údajně 
z Chile, chutnají jako krabicáky).
Určitě ale můžeme doporučit 
dát si něco k jídlu. Výběr je 
bohatý od skvělých předkrmů 
(sýrové prkénko s výběrem 
českých sýrů s jablky a ořechy) 
až po talíře plné masa o váze 
jednoho kilogramu (Texas mix 
skládající se z kuřecích křídel, 
vepřových žeber, klobásy 
chorizo, jehněčí salchichas, 
čtvrtka vykostěného kuřete, 
kukuřice a několik omáček 
k tomu). Dokonce tvrdí, že 
zde mají i domácí tiramisu, ale 
počítáme, že ho nedělají přímo 
v kuchyni, ale nechávají si ho 
dovážet od někoho, kdo ho 
dělá... doma.                        -hruš-

DOG’S BOLLOcKS:
Sedm let k dokonalosti...
přivítá vás torzo psa, 
kde je jenom ta důležitá 
zadní část. Tedy nohy, 
ocas, pod ocasem 
se zví obrovská díra 
do útrob (ehm) a pod 
dírou je právě to, po 
čem je tento známý bar 
pojmenován.

GaStro

dog’s bollocks, nádražní 82, p-5, www.dogsbollocks.cz.  
otevřeno 17.00-03.00, po 17.00-24.00, pá-so, 17.00-05.00, ne zavřeno

BARYbary



BARYbary
BAcK DOORS

Přes den funguje tento hudební 
koktejl bar jako restaurant, 
ale ve večerních hodinách 
se promění na taneční klub. 
V tamním velmi zdařile 
zrekonstruovaném starobylém 
sklepení se pravidelně 
pořádají party, na kterých znějí 
především houseové rytmy. 
na bělidle 30, p-5, tel. 257 315 824, 
www.backdoors.cz 

BEERFAcTORY

Novodobý fenomén v podobě 
samoobslužných stolů, najdete 
v hospodě nacházející se v 
suterénu Domu módy. Sami si 
tedy načepujete tankovou Plzeň 

dle libosti nebo vám barmani 
namíchají zajímavé drinky. 
václavské nám. 58, p-1, tel. 234 101 
117, www.beerfactory.cz

BučIBAR

Moderní, přírodní styl, ve 
kterém je bar koncipován, vás 
učaruje. Velmi lehce se může 
stát, že při popíjení oblíbených 
drinků nebo správně oroseného 
Budvaru se zavírací doba přiblíží 
takovým tempem, až se to 
bude zdát neuvěřitelné.
lublaňská 4, p-2, tel. 222 515 585, 
www.bucibar.cz

DOG´S BOLLOcKS

Tento podnik bychom mohli 

definovat jako restauraci 
s diskotékou, přes den také 
jako kavárnu. Součástí celého 
prostranství je totiž taneční 
parket. K tomu všemu výběr 
z více než stovky kvalitních jídel. 
A kdybyste nevěděli, tak česky 
se podnik jmenuje psí kulky.
nádražní 82, p-5, tel. 775 736 030, 
www.dogsbollocks.cz

K.u.BAR LOuNGE

Není vyloučené, že zrovna 
při vaší návštěvě se tam 
bude vyskytovat nějaká 
česká celebrita. Po celou 
noc se můžete občerstvovat 
profesionálně připravenými 
koktejly. K mání je i něco 
malého k snědku. Tu právnou 
cool atmosféru zajišťují lokální 
DJs, kteří roztáčejí desky 
v rytmu house music až do 
časných ranních hodin. 
rytířská 13, p-1, tel. 221 181 081, 
www.kubar.cz
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LA cASA DE LA hAVANA 
VIEJA

Koncepce tohoto baru je 
postavená na klasických 
kubánských barech. Nádherný 
dřevěný interiér je doplněn 
fotografiemi ze života na tomto 
ostrově. Kubu kromě Castra 
proslavily dvě věci, světoznámé 
doutníky a rum. Oba atributy 
se zde vyskytují v hojné míře. 
Nabídka rumů čítá přes sto 
druhů. Každý čtvrtek probíhají 
kubánské večery s živou 
muzikou.
opatovická 28, p-1, tel. 222 523 858, 
www.casahavana.cz

M1

Díky lokalitě, ve které se 
nachází, patří mezi kosmopolitní 
kluby. Prostředí, ve kterém se 
ocitnete, pokud jej navštívíte, je 
velice luxusně zařízeno. Možná 
i díky tomu je zaveden takzvaný 
„dress code“. Není povoleno 
sportovní oblečení. O hudební 
kulisu se každý večer starají 
DJ’s. Své desky roztáčejí ve 
stylu R&B, hip-hop nebo house.
Masná 1, p-1, tel. 227 195 235, 
www.m1lounge.com 

MuSIc SKY BAR

Bar se nachází ve sklepních 
klimatizovaných prostorách 
přímo v centru. Těšit se 
můžete na velký výběr drinků 
z kvalitních destilátů za příznivé 
ceny. Vybranou hudbu všech 
žánrů zde hrají od 17 do 5 hodin 
a v případě společenských akcí 
a oslav si rezervujte celý bar.
spálená 47, p-1, tel. 774 982 445, 
www.skybar.cz

PLAcEBO PuB

Najít v Praze bar, kde byste 
mohli i v týdnu posedět až do 
rána, je poměrně těžké. Placebo 
Pub je přesně místo, kam se 
vydat se záměrem prodloužené 
debaty. Stejně jako většina 
barů a hospod na Vinohradech, 
tak i Placebo obsadilo suterén 
činžovního domu. Sice tam 
nevaří, ale něco k pivu mají 
vždycky. Pivní nabídku tvoří 
výběr od Staropramenu.
Mikovcova 12, p-2, tel. 224 248 982, 
www.placebopub.com

ThEATRO MuSIc cLuB

Nově otevřený music club 
nabízí od středy do soboty DJ´s 

GaStro
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E-cigareta 
Supersmoker Elite 
zcela nový model 
s “měkkým” filtrem 

pouze v našem e-shopu 
www.elektronickacigareta.cz Gold Drive, s.r.o., prodejna Prokopova 13, Praha 3 - Žižkov

www.elektronickacigareta.cz 

ELEKTRONICKÉ 
CIGARETY 

od 
GOLD DRIVE 

Elektronická cigareta 
kouření bez zápachu, dehtu, oxidu uhelnatého 
a dalších látek vznikajících spalováním. E-kuřák 
zažívá stejné pocity jako při kouření klasických 
cigaret, může však kouřit zdravěji, ba dokonce 
i v nekuřáckém prostředí. 
Dým se tvoří uvnitř e-cigarety odpařováním 
tekutiny obsahující nikotin a aromatické látky. 
Více informací a e-shop najdete na
www.elektronickacigareta.cz.
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různých žánrů a profesionálně 
připravené koktejly a nápoje. 
Pořádají se tam pravidelné 
party a programy. Ideální na 
uspořádání oslav, firemních 
večírků a to vše s možností 
cateringu. Kapacita je přibližně 
300 osob.
Křižíkova 10, p-8, tel. 605 577 447, 
www.theatro.cz

u BuLDOKA

Při návštěvě si můžete zvolit 
mezi posezením v příjemné 
hospůdce, nebo to rozjet na 
parketu music clubu v podzemní 
části. V hospodě zažijete 
výtečnou atmosféru především 
při různých sportovních kláních 
s kvasnicovým speciálem ze 
Zvíkovského pivovaru. Club 
zase překvapí svým interiérem 
navrženým od předního 
výtvarníka Tomáše Vavříka.
preslova 1, p-5, tel. 257 329 154, 
www.ubuldoka.cz

u STRAŠáKA

Jestli jste slyšeli, že strašidla 
neexistují, přijďte se přesvědčit 
o opaku. Kromě výtečného jídla 
a pití na vás čekají nejrůznější 
příšerky a postavičky z říše 
pohádek. A budete jimi přímo 
obklopeni. Spousty loutek 
a obrazů na stěnách číhají 
doslova na každém kousíčku 
a dávají tak alespoň na 
chvilku zapomenout na strasti 
každodenního života.
hrusická 2617, p-4, tel. 272 655 067, 
www.ustrasaka.cz

u záBRANSKých

Místo se dělí na restauraci 
a sport bar a jeho služby 
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proto může využít jak pouhý 
gurmán, tak i nadšený 
sportovní fanoušek. Nemůže 
chybět široký výběr piva – 
točí se zde Pilsner Urquell, 
Gambrinus a černý Kozel. 
V létě se restaurace rozrůstá 
o předzahrádku. 
Křižíkova 330, p-8, tel. 222 323 332, 
www.uzabranskych.cz

zANzIBAR

Jeden z nejstarších koktejlových 
barů. Místní barmani umějí 
perfektně namíchat i takové 
drinky, které téměř nikdo jiný 
nezná. Rádi se nechají inspirovat 
znalostí zákazníků. Příjemnou 
zprávou pro dámy je pravidelná 
středeční „ladies night“, na 
které mají od sedmnácti hodin 
až do zavírací doby všechny 
míchané drinky za poloviční 
cenu.
lázeňská 6, p-1, tel. 257 530 762, 
www.zanzi.cz
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GaStro CAFEcafe

Z  ulice zdánlivě nenápadné 
místo ukrývá prostor 
pro více než šedesát 

lidí, přičemž nechybí zahrádka 
a nekuřácká část v zadní 
části podniku. Výzdoba je 
velmi jednoduchá, tvořená 
z obrazů, zrcadel a starožitných 
nástěnných hodin. Nijak 
extravagantní, ale účelný 
dřevěný nábytek získává na 
pohodlí množstvím polštářků, 
kterých je v celém podniku 
věru požehnaně. Samotné 
prostředí má velmi dobře 
řešenou akustiku, takže ani 
v případě plného podniku se 
člověk nemusí s protějškem 
překřikovat. V Café Faux Pas to 
zkrátka správně kavárensky žije, 
aniž by to jednoho obtěžovalo.
Hned zkraje si mě získala 
sympatická a pohotová 
obsluha. Nebylo o ní takzvaně 
slyšet, přesto byla neustále po 
ruce.
Úroveň gastronomie nebývá 
v kavárnách valná (ostatně, jsou 
to kavárny, takže jídelní menu 
je spíše přidaná hodnota). 
Nemalá nabídka v Café Faux 
Pas mě však přinutila, abych 
místo vnímal i jako stravovací 
podnik. Ostatně, když si někdo 
dá tu práci, že nabízí bohaté 

snídaňové menu, desítky 
slaných a sladkých palačinek, 
malé i velké saláty, zapékané 
sendviče, kuřecí prsa na několik 
způsobů a dezerty, nelze 
už mluvit o pouhé kavárně. 
Je to zkrátka plnohodnotné 
restaurační zařízení.

SLANÉ PALAčINKY 
BODuJí

Po delším váhaní (skutečně 
je z čeho vybírat) jsem zvolil 
coby předkrm palačinku se 
špenátem a nivou. Vždycky 
je dobré znamení, když vás 
jídlo zláká svou vůní. Přesně 
to se stalo, přičemž naštěstí 
nezůstalo jen u vůně a hezké 
prezentace. Nechyběla lahodná 
chuť v ideálním poměru 
sladkého špenátu a doplňující 
nivy. Vzhledem k tomu, že 
šlo o celkem solidní porci, lze 
ji pro méně zdatné strávníky 
doporučit i jako hlavní chod. 
Předkrm tudíž nadchl a zvýšil 
očekávání.
Ani hlavní jídlo nezklamalo. 
Přírodní kuřecí prsa zapečená 
s camembertem a s listovým 
salátem je jídlo jednoduché 
úpravy, na kterém není třeba 
nic vymýšlet. Důležitý je 

správný postup a vhodné 
ingredience. Ani v jednom v 
Café Faux Pas nechybovali. 
Akorát opečená prsíčka, čerstvý 
osvěžující salát a perfektně 
roztavený camembert navrch. 
Lahodné a přitom lehké jídlo.
Co se týče kávy, pracují v Café 
Faux Pas se značkovou kávou 
Illy. Tato káva se vyrábí od 
roku 1933 v italském Terstu 
a je směsí devíti kvalitních 
druhů odrůdy Arabica, díky 
čemuž disponuje chuťovou 
vyvážeností. Znalci je 
vyhledávaná především pro 
její čerstvost, která jí dodává 
excelentní vůni a chuť. Kouzlo 
této kávy jsem v Café Faux Pas 
naplno ocenil, neboť v podniku 
pracují s čerstvými surovinami.
Café Faux Pas je takový malý 
unikát. I když nabízí klasické 
kavárenské prostředí, jde 
o plnohodnotné gastronomické 
zařízení, které kvalitou 
nabízených výrobků lehce strčí 
do kapsy kdejakou vyhlášenou 
restauraci. Zkrátka ideální 
místo pro snídani, oběd, večeři, 
či pouhé posezení u kávy či 
sladkostí. Váš žaludek nebude 
litovat, ať si dáte cokoli a stejně 
tak vaše peněženka. Ceny jsou 
více než vstřícné.              -liš-

ne nadarmo se říká, že je snídaně 
základem dobrého dne.  v café 
faux pas se však nemusí končit 
jen u toho. bohatá nabídka jídel 
slouží i po zbytek dne.

vinohradská 31, p-2, tel. 605 374 611, www.cafe-fauxpas.cz. otevřeno 08.00–22.00, so, ne 10.00–22.00

cAFÉ FAuX PAS:
KaVárNa PlNá ChUtÍ a VůNÍ
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cAFÉ FAuX PAS
Pohodová 
kavárnička, 
která si získala 
dobré jméno 
především 
výbornými 
francouzskými 
palačinkami na 

slaný nebo sladký způsob. Zpestřením posezení 
u šálku kávy nebo sladkého dezertu je výhled na 
rušný život vinohradské třídy skrz okna do ulice.
vinohradská 31, p-2, tel: 605 374 611,  
www.cafe-fauxpas.cz

cELEBRITY cAFE
Komplex 
rozprostírající 
se na dvou 
podlažích nabízí 
útulné prostředí 
kavárny, 
restaurace 
a baru, kde se 

snoubí dvě různá prostředí. Výborná mezinárodní 
kuchyně, v jejímž sortimentu se nachází také 
pestrý výběr snídaní – anglická, francouzská, 
italská nebo tuzemská. Společně s množstvím 
koktejlů za přátelské ceny se řadí tento podnik 
mezi kavárenské skvosty.
vinohradská 40, p-2, tel: 222 511 343,  
www.celebritycafe.cz

cAFÉ LOuVRE
Vždy byla a stále 
patří mezi špičku 
pražského 
kavárenství. Její 
vznik se datuje 
již od roku 1902 
a i v dnešní 
době pokračuje 

v tradici podniku. Mezi slavné klienty patří Franz 
Kafka, Karel Čapek nebo Albert Einstein. Do 
správné kavárny od pradávna patřil „sport“. 
Proto je zde možnost posedět při partičce šachu, 
případně si zahrát kulečník. Kromě toho, že se 
jedná o skvělou kavárnu, na své si tam přijdou 
i milovníci dobré gastronomie. 
národní 22, p-1, tel: 224 930 949, www.cafelouvre.cz

CAFEcafe
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ZáBaVa WELLNESSWellness

wELLNESS SALON:
NEchTE SE hýčKAT

V tůních 1625/8, P-2, tel. 222 543 007, www.wellness-
salon.cz. Otevřeno 7.00–22.00, So, Ne 9.00–22.00

v ulici v tůních v květnu 
letošního roku nově 
„vyrostl“ Wellness 
salon. přestože se 
teprve zabíhá, již nyní 
se může pochlubit 
škálou služeb 
zkušených profesionálů.

Wellness Salon se nachází v prostorách 
1.Republic Hotelu. Při prvním vstupu je tedy 

třeba překonat onen známý ostych „procházení 
přes hotelovou recepci“. Stalo se nepsaným 
pravidlem, že jsou wellness podniky stále častěji 
v hotelech. Má to svojí logiku. Pravidelný přísun 
návštěvníků z řad samotných ubytovaných. Není 
důvod se proto obávat toho, že by byl takový 
wellness určen pouze hotelovým klientům, nebo 
že by nabízel dražší služby. Jak dokazuje Wellness 
Salon, jde o samostatně fungující organismus, 
který uleví vašim starostem, pomůže vám lépe 
pracovat s tělem a nezruinuje vaši peněženku.

KOMPLEXNí PÉčE O TěLO

Hned zkraje přivítá návštěvníky Wellness Salon 
příjemná recepce s několika místy k sezení, které 
odrážejí eleganci a styl celého místa. Z bohaté 
nabídky si vyberou i ty nejnáročnější ženy. Lze 
tam relaxovat, užívat si bylinné koupele, či vodní 
a parní procedury. Pro svou krásu toho můžete 
učinit ve Wellness Salonu vskutku požehnaně. 
Záleží jen na vašich přáních – chcete kosmetické 
ošetření těla i pleti? Žádný problém. Potřebujete 
diskrétně vyřešit problémové tukové partie? Přijde 
vhod odbourávač tuků Infra Jet. Vizážistka dodá 
užitečné rady ohledně líčení, a pokud vás trápí 
nějaké jizvy, hodí se laserová terapie (urychluje 
též hojení ran). Není se čemu divit, že si Wellness 
Salon i přes krátkou dobu působení oblíbila řada 
celebrit (mimo jiné Mahulena Bočanová).
Návštěvníci mají k dispozici dokonale uklizené 

šatny, kde nechybí mýdlo nebo vysoušeč 
vlasů (vše přirozeně zdarma). V rámci masáží 
se střídá rovnou sedm profesionálů a vše je 
esteticky ošetřeno, aby se každý při návštěvě 
cítil co nejpohodlněji. Největším lákadlem nově 
otevřeného Wellness Salonu je ovšem dámské 
fitness SmartFit. Kruhový trénink (cvičící stroje 
jsou v tělocvičně rozmístěny v kruhu, aby měly 
všechny dámy stejný výhled na profesionálního 
trenéra) dokonale uvolní napnuté svaly a pomůže 
k doplnění ztracené energie. V současné 
uspěchané době, kdy je každý utopen v práci 
a nemá čas sám na sebe, je podobný způsob 
rekreace přímo povinností. Ženy každého věku si 
SmartFit zamilují. Dodá jim energii, dobrou náladu 
a pro opravdu pracovité existuje a kratší forma – 
30 minutové cvičení.

MASáŽE I PRO MuŽE

Nebudeme si nic nalhávat – Wellness Salon je šit 
na míru především ženám (které zde jako jediné 
mohou cvičit). Nicméně i muži si přijdou na své 
– i oni mohou přirozeně využít jednu z mnoha 
masáží, nebo nejrůznějších kosmetických služeb. 
V případě Wellness Studia se vyplatí stálé členství 
– k rozmanité nabídce služeb a sympatickému 
personálu se budete rádi vracet (navíc členství 
zajišťuje 10% slevu na vše). Řada speciálních 
akcí (například nyní Beauty balíček v hodnotě 
7500 Kč po slevě za 1954 Kč), bohatý program 
a maximální profesionalita. Zkrátka ostrov relaxace 
a krásy V tůních.                                          -hruš-



BEZBOLESTNÁ LIPOSUKCE ULTRAZVUKEM

Míšeňská 9
110 00 Praha 1

Londýnská 57
120 00 Praha 2
Tel: 773 688 022 (centrální linka) www.slimngo.cz

Nová neinvazivní metoda odstraňování nežádoucích tukových polštářků a tvarování 
postavy za použití nízkoúrovňového laseru. Přístroj byl vyvinut ve Spojených státech 
v roce 2001 a od roku 2008 se běžně využívá k bezbolestné liposukci. Účinnost této 
metody byla prokázána klinickými studiemi.

NOVINKA: Liposukce laserem

CENTIMETRY Z VAŠEHO BŘÍŠKA ČI ZADEČKU
MIZÍ PŘÍMO PŘED VAŠIMA OČIMA!



KRYOcENTRuM
Aplikace extrémního chladu 
neboli celotělová chladová 
terapie patří mezi fyzikální 
lázeňské metody, které 
používají střídavých účinků 
vysokých a nízkých teplot 
obdobně jako sauna. V tomto 
případě jde ale o pobyt ve 
130stupňovém mrazu. V takových podmínkách 
lze bez následků vydržet jen pár minut. Po 
absolvování pobytu v kryokomoře, neboli polariu, 
se každý rád zahřeje pohybem. Kryoterapie patří 
k nejprobádanějším a nejmodernějším metodám 
regenerace a zvyšování výkonnosti tzv. čistou 
formou. Působí úlevu od chronické i akutní 
bolesti, příznivě ovlivní imunitu, působí aktivně 
proti nadváze a celulitidě. Nebojte se to vyzkoušet 
v prvním pražském kryocentru, které se nachází 
v Praze 4 (hned vedle OBI Modřany).

imrychova 984/27, p-4, tel. 241 760 388,  
www.kryocentrum.cz

REJuVENAcE PLETI
Proces stárnutí sice nelze zastavit, 
ale moderní metody estetické 
dermatologie jej dnes dokážou 
zpomalit nebo oddálit. Takovou 
efektní cestou je rejuvenace – 
metoda zlepšující kvalitu a vzhled 
pleti. Rejuvenace je šetrné ošetření 
pokožky vysokovýkonovými neablativními 
lasery či intenzivním pulzním světlem. Po 
ozáření pokožky laserovým světlem dojde v kůži 
k prohřátí vazivové vrstvy a nastartování nové 
tvorby kolagenních a elastických vláken. Dochází 
tak k přímé obnově kožní tkáně. Specialistkou na 
tuto metodu je Jitka Chalupecká z Laserového 
centra Anděl, které je nejmodernější laserové 
centrum v Česku. 

Karla engliše 3221/2, p-5, tel. 222 230 320,  
www.lcandel.cz

SLIM & 
GO
Jedním ze způsobů 
jak se zbavit 
nadbytečného tuku 
je také bezbolestná 
ultrazvuková 

liposukce kavitace. Tu provádí například v klinice 
Slim&Go. Jde o specializované centrum na tuto 
metodu. Špičkově vybavené prostředí se pyšní 
tím, že celý proces se odehrává v jedné místnosti. 
Každý zákazník tak má svou masérku po celou 
dobu trvání odtučňovacího procesu. Klinika 
Slim&Go nyní provádí i revoluční bezbolestnou 
liposukci pomocí laseru. Jde o novinku v Česku, 
která byla testována v USA. Ať se rozhodnete pro 
tu či onu metodu, pokaždé si můžete být jisti, že 
je to bezbolestné, efektivní a okamžité. Kavitace 
navíc stojí od necelých dvou tisíc za určitou 
tělesnou partii.  

londýnská 57, p-2, nebo Míšeňská 9, p-1,  
tel. 773 688 022, www.slimngo.cz
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Místo, kde se budete cítit jako nikdy předtím. 

Otevírací doba: 
Po – So  9:00 – 21:00 hod
Web: www.hairarea.com

Email: info@hairarea.cz
Adresa: Zlatnická 12, 110 00 Praha 1

Tel.: 222 222 016

Hledáte kvalitní umělecký program na Vaši akci?
Dětské oslavy, �remní eventy a další...

 www.partyprogram.cz

bezbolestná liposukce 
trvalá depilace 
rejuvenace pleti 
lymfodrenáže

studio estetické medicíny

Salvátorská 10
110 00 Praha

Czech Republic
+420 737 464 266

objednavky@alghero.cz
www.alghero.cz

do konce
měsíce října
sleva 10%
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AQuAPALAcE PRAhA

Největší aquapark v České 
republice nenabízí pouze 
vodní zábavu. Kde jinde si 
můžete vyzkoušet ponor do 
osmimetrové potápěčské jámy? 
Také fitness zóna nabízí mnoho 
způsobů jak se odreagovat. 
K využití je posilovna, sál na 
aerobic, indoor cycling, power 
plate a jiné.  
Tupolevova 676, p-9, tel: 286 006 
222, www.blueorange.cz

BLuE ORANGE

Sportovní centrum nabízí 
prostornou a klimatizovanou 
posilovnu s cardio fitness, 
pohybový sál, sál na indoor 
cycling nebo kurty na squash. 
Po pořádném protažení těla 
můžete relaxovat například 
v sauně, případně ve vířivce.
Tupolevova 676, p-9, tel: 286 006 
222, www.blueorange.cz 

cLuB hOTEL PRůhONIcE

Na výběr je moderně vybavená 
hala s mnoha druhy sportovišť 

nebo venkovní sportovní 
areál. Najdete zde tenisové, 
badmintonové, squashové 
kurty, ale také sauny a solária 
včetně relaxačního bazénu, 
který je jako jediný v Praze se 
slanou vodou.
průhonice 400, tel: 274 010 530, 
www.club-hotel-praha.cz 

FITNESS STAR

Výborně vybavená posilovna 
pro muže i ženy s rodinnou 
atmosférou. K formování 
vaší postavy můžete využít 
63 stanovišť na posilovacích 
strojích a 11 stanovišť v cardio 
zóně, včetně boxovacího pytle. 
Nápomocni jsou osobní trenéři. 
vojtíškova 1783/2,  p-4, tel. 724 
365 555, www.fitnessstar.cz

hARMONIE

Kosmetické a regenerační 
studio Harmonie nabízí široký 
výběr kosmetických a tělových 
ošetření. Například vám 
tam profesionálně odstraní 
celulitidu, provedou kyslíkovou 
mezoterapii nebo ošetří tělo 
horkými mušlemi, což je tzv. 
luxusní rituál Tokoriki z Fiji. 
Za zmínku také stojí masáže 
lávovými kameny 
dukelských hrdinů 6, p-7, tel. 220 803 
710, www.harmonie-kosmetika.cz

hOLMES PLAcE

První otevřený sport klub patřící 
do sítě provozoven Holmes 
Place najdete na Smíchově. 
Sportovní centra se vyznačují 
především službami na 
vysoké profesionální úrovni, 
nejmodernějším sportovním 
vybavením a šíří nabídky. 
Konkrétně tato provozovna 
mimo jiné nabízí prostornou 
posilovnu, relaxační centrum, 
klimatizované sály na aerobic, 
jógu a bojové sporty. Překvapí i 
nezvyklými programy, kterými 
jsou například program pro 
těhotné nebo taneční kurzy.
nádražní 32, p-5, tel. 221 420 800, 
www.holmesplace.cz

PRAŽAčKA

Sportovní a rekreační areál na 
Pražačce se stále zdokonaluje 
a vylepšuje své nabídky ve 
všech směrech. V dnešní době 
si zde můžete vybrat z několika 
sportovních odvětví. Své 
dovednosti můžete předvést 
v atletice, fotbalu, nohejbalu, 
volejbalu… a v přehršli dalších 
možností. Tím ale nabídka 
zdaleka nekončí, protože jsou 
k dispozici také krytý a nekrytý 
bazén, sauna a posilovna.
Za Žižkovskou vozovnou 19, p-3, 
tel. 222 592 061, www.prazacka.cz

WELLNESSWellness
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SOM´S ThAI MASSAGE

Snad každý Čech, který navštívil 
Thajsko, zkusil tamní proslulé 
masáže. Masážní salón Som´s 
Thai Massage nabízí autentické 
thajské masáže u nás doma. 
Tamní diplomované masérky 
s letitou praxí pocházejí z Thajska. 
Doporučujeme zkusit masáž 
lávovými kameny, která má 
terapeutický a relaxační účinek.  
Moravská 20, p-2, tel. 222 516 403, 
www.soms-thai.cz

SPORT cENTRuM DuO

Komplexně a moderně 
vybavené sportcentrum nabízí 
především krytý dvacetimetrový 
bazén a dvanáct bowlingových 
drah. Dále tam najdete 
ricochet, aqua aerobic, vertikální 
solárium, masáže, saunu 
a dobře vybavenou posilovnu.
Teplická 492, p-9, tel: 266 133 803, 
www.hotelduo.cz 

SPORT cENTRuM 
EVROPSKá

Sport centrum nabízející nejen 

klasické a hojně vyskytované 
druhy aktivního odpočinku - 
squash, stolní tenis, spinning, 
masáže, posilovnu, ale 
hlavně netradiční záležitosti. 
V multifunkčním zařízení najdete 
horolezeckou stěnu s kurzy 
lezení, Indoor Rowing (cvičení 
na veslařském trenažéru) 
a několik druhů aerobicu (tai-chi, 
basic step, body building…)
j. Martího 31, p-6, tel: 220 172 309-
10, www.sportcentrumevropska.cz 

SPORTOVNí AREáL 
hAMR
. 

V současné 
době 
disponuje osmi 
squashovými 
kurty Fiberesin 
a čtyřmi In-Tec. 
Dále osmnácti 
tenisovými 
kurty, které 
jsou v zimě 
zakryté. K 
pronájmu jsou 
i dvě osvětlená 
hřiště na 
petanque. 
Najdete tam 
patnáct kol 
Tomahawk pro 
indoor cycling.
Můžete využít 
63 stanovišť 
na posilovacích 
strojích 
a jedenáct 
stanovišť 
v cardio zóně.

 Záběhlická ul., p-10, tel: 272 772 
762, www.hamrsport.cz

wELLNESS YOGA

Studio pořádá lekce různých 
druhů jóg s rozdílným 
zaměřením a lekce pilates. Dále 
nabízí poradenství v oblasti jógy, 
jak a s čím začít, výběr lekce 
a lektora. V pravidelné nabídce 
jsou outdoorové lekce jógy, 
které však závisejí na počasí, 
a workshopy, které nabízejí 
hlubší pohled do světa jógy.
plavecká 12, tel. 736 647 156,  
www.wellnessyoga.cz 

WELLNESSWellness
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Jen si to vezměte: Cola vs. 
Pepsi, KFC vs. McDonald, 

Sparta vs. Slavia atd. (i takové 
volby jsou zpravidla o dvou 
stranách). Mediální souboj má 
zkrátka rád soupeřící dvojice. 
Není se tak čemu divit, že 
to stejným způsobem chodí 
i mezi televizními stanicemi 
a jejich nabídkou.
Koncem srpna započala 
televizní bitva v podobě dvou 
talentových show – Česko-
Slovensko má talent (Prima) 
a Talentmania (Nova). Prima 
měla od začátku navrch, 
neboť se jí podařilo získat 
slavnou licenci, která díky 
internetu „frčela“ již nějakou 
dobu i u nás. Nova nelenila 
a okamžitě přišla s domácí 
variantou – potud v pořádku. 
Konkurence musí být.
Ale následoval kolosální 
trapas. Ne nadarmo se o nás 
říká, že jsme bulvární národ. 
Nejčtenějším deníkem je 

přestože v životě 
existují tisíce 
variant, jako by se 
v každém odvětví 
jednalo jen o dva 
hráče.

POŠETILOST 
MOcNých

TEČKATeČKaZáBaVa

intelektuální žumpa, která 
se s chutí přehrabuje ve 
spodním prádle celebrit. 
Nejsledovanější zprávy jsou 
ty, v nichž je hodně krve a co 
nejvíce plačících pozůstalých. 
Máme zkrátka rádi trochu 
dramatična. I pro český národ 
ovšem existují místa, kam 
něco takového nepatří. Své 
vlastní světy, kde se nevyplatí 
odrážet ego společnosti. 
A talentová show je jednou 
z nich. Nova si proto značně 
naběhla již prohlášeními, 
že připravují „zcela unikátní 
show, která nemá obdoby“. 
Přijít s něčím takovým 
v okamžiku, kdy každý ví 

(paradoxně díky bulváru), 
že Prima Nově vyfoukla 
známou licenci, je při nejlepší 
vůli úsměvné. To je někde 
v Nováckých paragrafech 
regule o tom, že písnička 
„nejlepší, nejlepší, nejlepší“ 
se zpívá i s kalhotami dole?
Přehnaný mediální tlak 
ze strany Novy zpočátku 
zafungoval, přesto se 
nakonec podařilo televizi 
Prima ve sledovanosti 
vyhrát. To považuji za velikou 
naději pro českou televizní 
tvorbu, protože se konečně 
upřednostnila kvalita před 
nabubřelou reklamou. A to 
není málo.                    -liš-



10x
knížka Naháči 
od Slávka Boury 

4x vstup pro dva 
(kombinace polarium+solná jeskyně)
6x vstup do polaria
 

10x poukázka v hodnotě 200 Kč
do Celebrity Café

 

2x poukázka na vstupenku do sítě 
multikin CineStar
1x cestovní taška k fi lmu Karate Kid
1x DVD
1x přívěšek medvídka Kuky
 

 



vyluštěte správně křížovku
a vyhrajte 2 balíčky 

SPEED8 

Správné řešení posílejte na souteze@bedekerpublishing.eu



Obchodní zastoupení:
Bedeker Publishing s.r.o.

tel.: +420 223 014 624
vinovinidi@bedekerpublishing.eu

Obchodní zastoupení:
Bedeker Publishing s.r.o.

tel.: +420 223 014 624
vinovinidi@bedekerpublishing.eu

Už jste ho ochutnali ve Vaší 
oblíbené restauraci? 



café Louvre
z a l .  1 9 0 2

TISKOVÉ KONFERENCE PREZENTACE
OSLAVY VERNISÁÏE RAUTY RECEPCE

historické i moderní prostory
dobré technické zázemí~kavárna restaurace salónky
billiard terasa galerie

CAFÉ LOUVRE, Národní tfiída 22, Praha 1, tel. 224 930 949  
cafelouvre@cafelouvre.cz, www.cafelouvre.cz
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