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EDITORIAL

Pravděpodobně se toho u Vás moc nezměnilo, 
ale to nutně není špatná věc. Vždy mi připadalo 
nešťastné, aby člověk na sílu něco měnil kvůli jed-
nomu dni. Podobně jako by Valentýn neměl být 
záminkou k tomu, abychom najednou vzali své 
drahé polovičky na večeři a Vánoce a narozeniny 
by neměly být jedinými dny v roce, kdy někoho 
obdarujeme. Chuť po „lepším já“ by nás měla pro-
vázet na každém kroku. Čistě z toho důvodu, že ži-
jeme jen jednou, tak proč to maximálně nevyužít?

Novým číslem Pragmoonu vás tak znovu chceme 
motivovat. K užívání si života, k poznávání nové-
ho i ke zlepšování vlastního já. A že jsme si toho 
pro vás na našich téměř devadesáti stránkách 

znovu připravili požehnaně (ať už jde o kultivo-
vání ducha nebo těla, máme něco pro všechny). 

Pokud Vás z novoročních slibů stále nepustila 
touha po lepší fyzičce, určitě si pročtěte další část 
našeho pravidelného speciálu ze Železné koule. 
Kdo by chtěl inspirovat své tvůrčí já, jednoznač-
ně zalistujte na zpovědnici, kde najdete rozhovor s 
duem Jan Prušinovský / Petr Kolečko. Právě tihle 
dva stojí za geniálním seriálem MOST!, který do-
kázal, že to s naší společností ještě není tak zlé, 
když se dokážeme společně u podobné show bavit.

Milovníci kultury se tradičně mohou spolehnout 
na naši třicítku tipů a ani labužníky nenecháme 
na holičkách. Vyjma oblíbené soutěže o nejlepší 
burger máme připravenou várku nových gastro-
nomických podniků, které stojí za hřích. A tím 
samozřejmě výčet obsahu zdaleka nekončí, takže 
směle do toho a užijte si každou stránku čtení...

... a jaké bylo mé předsevzetí (protože každý, chtě 
nechtě, si ho dá)? Že tu s námi Pragmoon znovu 
bude v plné síle celý rok. A hodlám ho splnit!

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

ačátky roku mají vždy ná-
dech změn. Chceme se stát 
lepší verzí sebe sama a svůj 
život opět o nějaký ten stu-
peň posunout výše. Naše 

první letošní číslo Pragmoonu přichází až nyní, 
takže už byste měli mít za sebou veškeré marné 
pokusy a být zpátky nohama na zemi.

Z
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SOUČÁSTÍ CESTY JE I KONEC

Jedenáct let. Nechce se ani věřit tomu, kolik času uplynulo od prvního Iron Mana. Neříkám, že jde o 
nejpodstatnější filmovou sérii, jaká kdy vznikla. Ale rozhodně je nejvýznamnější v novodobých dě-
jinách filmu a člověk se tak nějak nemůže ubránit emocím z toho, že se tahle cesta blíží ke konci. 
Jistě, marvelovky se budou točit i nadále (možná ještě ve větším množství). Ale „verze“ s Robertem 
Downeym Jr., Chrisem Evansem, Chrisem Hersworthem a dalšími vždy bude ta první a čeká nás lou-
čení. Pro mnohé nejspíš nepůjde o nejvýznamnější kulturní událost následujících 
měsíců, přesto osobně věřím, že si ten post zaslouží. Je to konec jedné velký éry. 
 

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

FILM

VÝSTAVA

DIVADLO/SHOW

KONCERT

8

Výstava Nevěsta prodaná do ciziny představí Proda-
nou nevěstu od prvního provedení v cizině ještě za 
Smetanova života (roku 1871 v Petrohradě) či okol-
nosti jejího triumfu na Mezinárodní hudební a diva-
delní výstavě ve Vídni (1892), který ji otevřel cestu 
do světa. Rok po tomto úspěchu uvedlo operu Diva-
dlo na Vídeňce, a v rychlém sledu následovaly další 
zahraniční scény. Prodaná nevěsta se vydala na cestu 
kolem světa.Výstava se dotkne také novodobých vý-
znamných nastudování, mj. pařížského z roku 2008 i 
uvedení v Mnichově v prosinci roku 2018.

Místa konání: Muzeum Bedřicha Smetany, Praha 1
Cena vstupenek: od 50 Kč

6 .3 .

NEVĚSTA PRODANÁ DO CIZINY 

Předkrm před hlavním chodem v podobě Avengers: 
Endgame, který divákům představí klíčového hráče 
(respektive hráčku) v boji proti Thanosovi. Snímek 
Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech 
dvacátého století a je tak zcela novým dobrodruž-
stvím z dosud neviděného období filmového světa 
Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze 
které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek 
světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi 
dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá 
s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.

Akční / Dobrodružný, USA, 2019, Režie: A . Boden, R . Fleck
Hrají: Brie Larson, Samuel L . Jackson, Ben Mendelsohn

CAPTAIN MARVEL

7 .3 .
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Famózní a nedostižní Lord Of The Dance se již po 
dvanácté vracejí do České republiky, aby opět uchvátili 
zdejší publikum. Při posledním turné v roce 2017 se 
jim nadšení diváci odměnili dosud rekordní návštěv-
ností! Celkem u nás toto představení shlédlo neuvě-
řitelných bezmála sedm set tisíc návštěvníků. Zbrusu 
nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i 
zvuk, efektní světelný park, překrásné kostýmy, nová 
hudba a 40 nejtalentovanějších mladých umělců z celé-
ho světa pod přímou režijní taktovkou tanečního génia 
Michaela Flatleyho – to jsou Dangerous Games.

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1190 Kč

LORD OF THE DANCE 2019 - 
DANGEROUS GAMES

Hravý, ale zároveň niterný příběh o radostných i tra-
gických okamžicích v životě ženy je ve zpracování 
režisérky Ivety Duškové strhující mozaikou, kde se 
prolíná příběh titulní postavy Blaženky ztvárněný 
čtyřmi herečkami (Petra Bílková, Pavla Drtinová, 
Klára Jakubová a Agáta Menšík Dušková) s podma-
nivým zpěvem Vandy Hauserové a živým kytarovým 
doprovodem Jany Steidl-Kindernayové. Každá z he-
reček vložila do inscenace svou rozdílnou povahu 
a temperament. Další termíny v Divadle Kampa:  
4. dubna a 14. května. Hraje se vždy od 19:30.

Místa konání: Divadlo Kampa, Praha 1 - Malá strana 
Cena vstupenek: od 160 Kč

7 .3 .

BLAŽENKA

9 .3 .

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony 
„Pysk“ Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi 
newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vy-
řešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista 
Dr. Don Shirley (držitel Oscara® Mahershala Ali) si 
ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné 
po divokých státech amerického Jihu 60. let. Aby 
společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvr-
dohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné 
přešlapy. Originální komedie Zelená kniha získala 
získala tři Oscary včetně sošky pro Nejlepší film. 

Drama / Komedie, USA, 2018, Režie: Peter Farrelly
Hrají: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

7 .3 .

ZELENÁ KNIHA 

Josef Klíma se u diváků zapsal coby vynikající a 
především zvídavý investigativní novinář, který 
umí pokládat ty správné otázky a tím dostává je-
dinečné odpovědi. Dává proto jenom smysl, že se 
nakonec dočkal vlastní divadelní talkshow. Jmenu-
je se Labyrint a známý reportér si do ní zve nejrůz-
nější zajímavé hosty. 20. března bude hostem zná-
mý zpěvák Tomáš Klus. Další reprízy pořadu jsou  
3. dubna, kdy Klíma vyzpovídá Miroslava Etzlera 
a Josefa Formánka. 23. května bude hostem Radim 
Uzel a 12. června Michal Prokop a Helena Třeštíková. 

Místa konání: Divadlo Na Maninách, Praha 7
Cena vstupenek: od 330 Kč

LABYRINT JOSEFA KLÍMY 

20 .3 .
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Festival ovládne celou čtvrť a okolí unikátní spoje-
ní nejzajímavějších klubů, kaváren a hospůdek. Na 
devátém ročníku Žižkovské Noci zažijete desítky 
multižánrových scén, stovky interpretů z celého světa 
a tisíce lidí v ulicích. Devátý ročník multižánrového 
festivalu Žižkovská Noc nabídne ve dnech 21. až 23. 
března 2019 přes padesát scén v klubech, divadlech, 
kavárnách, hospodách i galeriích. Po tři dny a tři noci 
vystoupí až přes pět stovek interpretů z celého světa.
Magická zákoutí, malebné hospůdky, kavárny a galerie. 
Přesně tohle utváří specifický žižkovský „genius loci“.

Místa konání: Žizkov (různá místa), Praha 3 
Cena vstupenek: 600 Kč (třídenní festivalový pas)

Legendárního Clinta Eastwooda tentokrát poznává-
me v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmde-
sáti letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí 
majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této 
situaci je mu nabídnuta příležitost k výdělku – mís-
to řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě upsal 
jako kurýr drogovému Mexickému kartelu. Snímek 
vychází ze skutečného příběhu válečného veterána 
Lea Sharpa, který se ve svých devadesáti letech stal 
oficiálně nejstarším pašerákem drog historie. A East-
wood film natočil v neskutečných 88 letech. 

Drama, USA, 2018, Režie: Clint Eastwood
Hrají: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest

21 .3 .

PAŠERÁK 

August Strindberg - ve své době kontroverzní spi-
sovatel a dramatik, ve svém nejznámějším dramatu 
Slečna Julie vypráví hluboce intimní příběh hlavní 
představitelky. Naturalisticky proniká do citového 
rozpoložení hrdinů, kteří jsou postaveni před složi-
tou životní situaci a snaží se najít východisko. Vztah 
slečny Julie ke sluhovi Jeanovi tragicky naráží na 
společenské bariéry, na třídní propast,kterou nelze 
překlenout. Toto Strindbergovo drama je jakýmsi 
manifestem tehdy nového směru,naturalismu. Hrají 
Jan Révai, Lucia Jagerčíková a Františka Stropnická.

Místa konání: Divadlo Na Maninách, Praha 7
Cena vstupenek: od 290 Kč

SLEČNA JULIE

KULTURNÍ SERVIS TOP 30
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Klasický příběh se vrací v hraném kabátu. Majitel cir-
kusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou 
hvězdu Holta Farriera (Colin Farrell), aby se staral o 
novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smí-
chu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co 
se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitel-
ný návrat. Dumbo stoupá na vrchol slávy díky spo-
lečným vystoupením s okouzlující a okázalou krá-
lovnou vzduchu Colette Marchantovou (Eva Green). 
Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným 
povrchem se skrývá nejedno temné tajemství.

Rodinný / Fantasy, USA, 2019, Režie: Tim Burton
Hrají: Eva Green, Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito

DUMBO 

28 .3 .22 .3 .

21 .3 .

ŽIŽKOVSKÁ NOC 2019 
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Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 
www.glf.cz, info@glf.cz, Po – Ne od 10h do 18h

V Galerii La Femme si můžete od 10. 3. do 31. 5. 2019 prohlédnout výtvar-
ná díla, která vznikla v rámci projektu Domácí úkoly s dlouholetou tradicí. Le-
tošní „úkol“ má číslo XVI a nese název Hudba v obrazech. Zhostí se jej přib-
ližně 70 českých a slovenských umělců. Tento projekt dává vedle autorů 
zvučných jmen příležitost i umělcům, kteří do světa umění vstoupili relativně 
nedávno. Jde např. o J. Anderleho, B. Jirků, M. Jiránka, Z. Jandu, B. Eliáše ml., 
J. Velčovského, L. Kuklíka, J. Kopejtkovou, M. Hencla, J. Slívu, J. Blechu, P. Pie-
kara, M. Mádrovou, D. Filipa, M. Komáčka, J. Čutka, I. Piačku, a mnoho dalších.
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Oblíbenci tuzemského publika, belgičtí Hoover-
phonic, se 1. dubna vrátí do Lucerna Music Baru a 
přivezou s sebou zbrusu novou stylovou a nápadi-
tou deskou Looking For Stars- Hooverphonic osla-
ví příští rok 25 let existence a jako první dárek si v 
listopadu 2018 nadělili novou, v pořadí již desátou 
studiovou desku Looking For Stars. Hlavní kreativní 
duo kapely, basák a producent Alex Callier a kytaris-
ta Raymond Geerts, k sobě tentokrát přibrali teprve 
osmnáctiletou zpěvačku Luku Cruysberghs, vítězku 
talentové soutěže The Voice Of Flanders 2018. 

HOOVERPHONIC 

Místo konání: Lucerna Music Bar, Praha 1
Cena vstupenek: od 839 Kč

1 .4 .

To, že ABBA už mnoho let nekoncertuje, není žádným 
tajemstvím, takže pomyslnou štafetu převzal projekt 
„The Show – a tribute to ABBA“, který je podle ofici-
álního fan clubu kapely nejlepší na světě. The Show 
vznikla v roce 2001 a od té doby má za sebou impo-
zantních 18 let úspěšného koncertování po celém svě-
tě. Originální nádech této show dodávají i původní 
hudebníci skupiny ABBA. Publikum se může těšit na 
legendárního saxofonistu Ulfa Anderssona, který se 
zúčastnil turné s původním albem ABBA a společně s 
původním členem ABBA Benny Anderssonem.

THE SHOW - A TRIBUTE TO ABBA 

Místo konání: Tipsport arena, Praha 7
Cena vstupenek: od 690 Kč

30 .3 .

Výstava v podzemí zámku Troja, barokní stavbě v 
bezprostřední blízkosti Pražské zoologické zahrady, 
bude prezentovat originály kamenných soch z obdo-
bí baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, 
konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrt-
bovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka 
a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální 
vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Brau-
novy dílny nebo Číňani Václava Prachnera jsou v 
instalaci doplněny velkoformátovými archivními 
fotografiemi z počátku minulého století.

KAMENNÍ SVĚDCI 
PRAŽSKÝCH ZAHRAD 

Místo konání: Trójský zámek, Praha 7
Cena vstupenek: od 60 Kč

28 .3 .

Adelaide Wilsonová (Lupita Nyong‘o) přijíždí s man-
želem a dvěma dětmi na prázdninový pobyt na chatu 
na kalifornském pobřeží, kde jako malá trávila léto. Na 
první pohled vyrovnaná a spokojená žena v sobě skrý-
vá velké trauma z dětství a hned po příjezdu v ní řetě-
zec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou para-
noiu a pocit, že rodinná idyla brzy skončí. Předtucha se 
promění v realitu, když se uprostřed noci na příjezdové 
cestě k domu objeví čtveřice podivínů. Děsivá noční 
můra je o to strašlivější, že ti útočníci vypadají úplně 
stejně jako Wilsonovi. Jen mají v rukou zbraně. 

Horor, USA, 2019, Režie: Jordan Peele
Hraje: Lupita Nyong‘o, Winston Duke, Elisabeth Moss

28 .3 .

MY

PRAGMOONbřezen / květen 2019



Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin 
s plnou parádou a tentokrát vybaven ratingem R (tedy 
stejně jako Deadpool krvavě a sprostě). Pod hlavičkou 
ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) se 
vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obáva-
ná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ 
zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu. 
Rohatý cynik má naštěstí k ruce svého nevlastního 
otce, profesora Trevora Bruttenholma, a kamarádku 
Alice, mimořádně nadané médium. Spolu s nimi od-
halí šokující pravdu o svém původu i poslání.

Akční / Fantasy, USA, 2019, Režie: Neil Marshall
Hrají: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Legendární Čtyřlístek slaví padesátiny novým ce-
lovečerním filmem! Na kraji Třeskoprsk, v malém 
domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík 
a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dob-
rodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z 
hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nej-
lepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet 
na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání 
po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou 
cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u 
malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?

Animovaný / Rodinný, ČR, 2019, Režie: Michal Žabka 
Mluví: Tereza Bebarová, Jan Maxián, Bohdan Tůma

4 .4 .

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU 

DC vytahuje další trumf proti konkurečnímu Marve-
lu - Shazama! V každém z nás dříme superhrdina a k 
jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě Bi-
llyho Batsona (Asher Angel) stačí zvolat jediné slovo 
– SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnác-
tiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého 
kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama 
(Zachary Levi). Shazam s dokonalým tělem s vyrýso-
vanými svaly si však uchovává duši dítěte a v dospělé 
verzi se pouští do všeho, co by dělal každý teenager, 
kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval si je! 

Akční / Fantasy, USA, 2019, Režie: David F . Sandberg
Hraje: Zachary Levi, Mark Strong, Ron Cephas Jones

4 .4 .

SHAZAM!

Řbitov zvířátek je remakem stejnojmenného snímku 
z roku 1989, který byl takovým tím poctivým horo-
rovým béčkem, na jakých jsme počátkem devadesá-
tých let ujížděli (dvakrát tolik, pokud byly inspiro-
vány mistrem žánru Stephenem Kingem, s nímž v 
poslední době slaví filmaři obrovské úspěchy). Po-
pis děje nové verze je následující: Louis Creed se s 
rodinou přestěhoval na okraj klidného maloměsta, 
kde široko daleko není nic pozoruhodného kromě 
svérázného pohřebiště domácích zvířat, které je opře-
deno mnoha mýty. Mýty, které jsou děsivé a pravdivé.

Horor, USA, 2019, Režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Hrají: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz

11 .4 .

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK

13
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11 .4 .

HELLBOY
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Německý producent a hudebník jménem Christian 
Löffler se pohybuje na poli minimal houseu a tech-
na už více než dekádu. Některými je označován za 
nekorunovaného krále minimal techna, jiní mluví 
o jedné z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osob-
ností současné hudební scény. Faktem je, že Löf-
flerova hudba je podmanivá, rytmická, nabízí nej-
různější nálady a pokaždé vás tento autor překvapí 
tím, že dalším songem přejde do úplně jiného stylu. 
Pokud jste ještě neměli tu čest, určitě to napravte. 
Podobných, jako je Löffler, skutečně moc není.

Místo konání: Cross Club, Praha 7
Cena vstupenek: 390 Kč

13 .4 .

CHRISTIAN LÖFFLER  

Hans Zimmer se vrací do Prahy, aby znovu potěšil 
své fanoušky. Nová show však doznává řady změn. 
Kromě obměny repertoáru, kde však ani tak nechybí 
Piráti z Karibiku, Pearl Harbor, Temný rytíř, Lví král, 
Šifra Mistra Leonarda, Prázdniny, Mission Impossi-
ble 2 či Madagaskar, Zimmer dlouhé měsíce praco-
val na nových aranžích. Celý repertoár totiž úplně 
poprvé upravil do verze pro symfonický orchestr. 
Velké plátno na podiu, na kterém během hudebního 
doprovodu poběží i filmové sekvence, pak umocní 
celkový prožitek fanoušků i po vizuální stránce.

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 990 Kč

14 .4 .

THE WORLD OF HANS ZIMMER 

AVENGERS: ENDGAME

25 .4 .

Tak je to tady. Velkolepé finále desetileté komiksové 
ságy, která nám postupně představila desítky hrdinů 
i padouchů a získala si fanoušky po celém světě (ne-
mluvě o tom, že to dotáhla na pozici nejúspěšnější 
filmové značky vůbec). Konečná bitva mezi Thano-
sem a seskupením všech superhrdinů se uskuteční 
bude velké a rozhodující. Teď můžeme jen tipovat, 
která ze zásadních postav odejde na věčnost. Jedno 
je jisté - čekají nás změny a v ohrožení jsou tentokrát 
úplně všichni. Ostatně, připravovaná fáze 4 má být 
novým začátkem pro MCU. Kapesníky s sebou!

Akční / Dobrodružný, USA, 2019, Režie: A . a J . Russoovi
Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr ., Chris Hemsworth

Elton John se v rámci tohoto turné „Farewell Yellow 
Brick Road“ vrací po třech letech do České republiky. 
A bude to velké, protože současně legendární umělec 
oznámil, že půjde o jeho poslední: „Je čas ukončit jed-
nu cestu, abych mohl plně přijmout další důležitou ka-
pitolu svého života. Na turné se velmi těším a ukončím 
jím tak kapitolu svého koncertování. Potřebuji věnovat 
více času výchově svých dětí.“ Eltonova zbrusu nová 
pódiová produkce tak nabídne fanouškům dosud ne-
vídanou hudební a vizuálně ohromující cestu, která 
obsáhne jeho padesátiletou kariéru plnou hitů.

ELTON JOHN 

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1990 Kč

7 .5 .
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Napůl hraný a napůl animovaný snímek Pokémon: 
Detective Pikachu (mluvený Ryanem „Deadpolem“ 
Reynoldsem!) vypráví příběh slavného pokémona 
Pikachu, stvoření žijícího v tzv. pokébalu a bojující-
ho proti dalším pokémonům v turnajích. Filmaři se 
pro svůj snímek nenechali inspirovat jen u slavného 
anime seriálu, ale hlavně u populární videohry Great 
Detective Pikachu. Oblíbený žluťásek je zde velmi in-
teligentní a schopný slídil. Takže když hlavnímu lid-
skému hrdinovi (Justice Smith) unesou tatínka, spojí 
se tito dva ve společném pátrání po jeho stopách.

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 

Akční / Rodinný, USA / JP, 2019, Režie: Rob Letterman
Hrají: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton

9 .5 .

Moderátorská ikona Leoš Mareš se i letos vrácí jako 
zpěvák. Po dvou vyprodaných koncertech loni v dub-
nu se celý jeho tým pokusí posunout hranici nemož-
ného a postaví letošní rok v O2 areně dosud nevidě-
nou, spektakulární, pohyblivou scénu s přechodovými 
lávkami, centrálním i oválným pódiem vedoucí napříč 
halou, která má zaručit jediné, aby se všichni diváci 
cítili co nejblíže centru show. Hned tři večery po sobě, 
ve čtvrtek 16.5., v pátek 17.5. a v sobotu 18.5. od 19:00 
tak vystoupí Leoš Mareš s živou kapelou, symfonic-
kým orchestrem, mnoha hosty a mnoha kožichy.

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 990 Kč

16 .5 .

LEOŠ MAREŠ 2019 

JOHN WICK 3

16 .5 .

Ve třetí části této adrenalinové akční série má náš nej-
oblíbenější současný filmový zabiják John Wick (Kea-
nu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilu-
jících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho 
hlavu. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného 
mezinárodního spolku nájemných vrahů High Table se 
z Johna Wicka stává excommunicado - psanec, který je 
terčem zabijáků po celém světě. Připravte se na válku! 
Velkolepé finále akční trilogie slibuje nejnašlapenější 
akční scény i důstojné uzavření Wickova příběhu. Po 
dvou fantastických dílech věříme, že se to povede!

Akční / Krimi / Thriller, USA, 2019, Režie: Chad Stahelski
Hrají:  Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne

Všichni známe původní animovaný film a nyní přichá-
zí (jak má Disney v posledních letech ve zvyku) hraná 
verze, která se pokusí moderním způsobem převy-
právět klasický příběh: Aladin vypráví o okouzlujícím 
pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědo-
mé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná 
klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie 
(Sherlock Holmes s Robertem Downeym Jr.), který 
by měl do pohádkového přístavního města Agrabahu 
vnést svižnou a strhující akci. Teď jen aby diváci přijali 
džina Willa Smithe. Na trailery se moc netvářili.

Dobrodružný / Rodinný, USA, 2019, Režie: Guy Ritchie
Hrají: Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott, Joey Ansah

ALADIN 

23 .5 .
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Každou neděli můžete vyrazit s dětmi do Starého pukrab-
ství na speciální program, který začíná vždy v 15 hodin.

Staré purkrabství Vyšehrad, Praha 2 
vstupné: dítě 80 Kč / dospělý 60 Kč
www .praha-vysehrad .cz

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI 
NA VYŠEHRADĚ

Galerie La Femme, kterou najdete nedaleko Staro-
městského náměstí, nabízí pestrou nabídku výtvar-
ných děl českých a slovenských umělců současnosti. 
Spolupracuje s několika stovkami renomovaných, 
ale i začínajících výtvarníků. Příští rok oslaví 20 let 
své existence. Za tu dobu uspořádala mnoho výtvar-
ných sympózií v zahraničí a České republice. Projekt 
Domácí úkoly, při kterém umělci tvoří na jedno za-
dané téma se stal tradičním počinem galerie a získal 
na oblibě jak mezi výtvarníky, tak mezi klienty.

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1
Po–Ne: od 10h do 18h, www .glf .cz
info@glf .cz, vstup volný 

GALERIE LA FEMME

Během svého šestadvacetiletého putování galaxií 
funku dosáhli Jamiroquai mnoha pozoruhodných 
úspěchů. Od roku, kdy Jamiroquai vystoupili z lon-
dýnského acid jazzového undergroundu, vydali osm 
studiových alb, jichž se po celém světě dosud pro-
dalo přes 26 milionů. Jamiroquai sedmkrát dosáhli 
britského žebříčku Top 10 (tři alba obsadila # 1), zís-
kali cenu Grammy, byli nominováni na Brit Awards 
a jsou navíc zapsáni v Guinnessově knize světových 
rekordů za nejprodávanější funkové album všech 
dob. A nyní si tohle všechno užijeme v Praze!

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1590 Kč

Loňský rok patřily kina Freddiemu Mercurymu, 
letos se pokusí být podobnou senzací biopic Eltona 
Johna. Slavného hudebníka se ve filmu ujal Taron 
Egerton (série Kingsman). Snímek režíroval Dexter 
Fletcher (Orel Eddie), což je shodou okolností stejný 
člověk, který byl povolán na plac Bohemian Rhapso-
dy poté, co studio vyhodilo Bryana Singera (ale pod 
filmem nakonec podepsán není). Podle distributora 
se můžeme těšit na „Životní příběh hudební legendy 
Eltona Johna vinoucí se od jeho hudebních začátků 
až na samotný vrchol, protkaný jeho největšími hity.“

3. března, výtvarná Recyklo dílna 
Pro radost: Pohlednice od srdce
10. března, pohádka: Spoutaný 
trávou 
17. března, výtvarná dílna Staré po-
věsti české: Vyšehradský kodex 
24. března, pohádka: Vivi tady nebydlí 
31. března, výtvarná Recyklo dílna 
Pro radost: Nástěnná tapiserie 
7. dubna, pohádka: Rozum a štěstí

14. dubna, výtvarná dílna Staré po-
věsti české: Bitvy Vladislava II. 
23-25. dubna, festival pohádek pro 
batolata KUK! 
28. dubna, výtvarná Recyklo dílna 
Pro radost: Odlesky pro jarní paprsky 
5. května, pohádka: Turnaj krále Karla 
12. května, výtvarná Recyklo dílna 
Pro radost: Lístek po lístku 
19. května, pohádka: Tři přání
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25 .5 .

JAMIROQUAI

Životopisný, USA / VB, 2019, Režie: Dexter Fletcher
Hraje: Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard

30 .5 .

ROCKETMAN 
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PIXAR V PRAZE

větoznámé animační stu-
dio Pixar otevřelo v pro-
storách Křižíkova pavi-
lonu E svou velkolepou 
výstavu. Výstava ukazuje 

základní principy tvorby animovaných filmů, 
návštěvníkům přibližuje, jakým způsobem vzni-
kají filmy, které znají z pláten kin.

Expozice s názvem Pixar - 30 let animace je oficiál-
ní putovní výstavou studia sídlícího v americké Ka-
lifornii. Návštěvníci, kteří si do Křižíkova pavilonu 
najdou cestu, uvidí stovky skutečných skic, na kte-
rých najdou historicky první vyobrazení slavných 
postaviček filmů, které změnily pohled na animo-
vaný film. Studio Pixar dalo v roce 1995 filmem Toy 
story: Příběh hraček světu nový fenomén zvaný 3D 
animace. Od té doby stihli tvůrci, mezi které patří 
také český režisér a animátor Jan Pinkava, vyprodu-
kovat takové snímky jako Auta, Ratatouille, Hledá 
se Nemo, Vall-I, Vzhůru do oblak, V hlavě, Coco a 
mnoho dalších. Studio získalo nespočet prestižních 
ocenění, včetně ceny americké akademie Oscar, kte-
rých má ve své sbírce celkem čtyřiadvacet.  

Mezi nejzajímavější exponáty výstavy patří ilu-
zivní stroj Zoetrop, ve kterém ožijí modely posta-

viček filmu přímo před zraky návštěvníků. Zají-
mavé je také velkoplošné kino Artscape. 

„Trvalo celkem čtyři roky vyjednat možnost uspořá-
dání výstavy slavného studia v České republice. Jsme 
rádi, že můžeme veřejnosti nabídnout pohled na 
animaci z dílny těch nejlepších tvůrců světa,“ řekla k 
výstavě Markéta Matoušková, jedna z producentek 
z pořádající společnosti Art Movement.

Výstava, nacházející se v jednom z pavilonů výsta-
viště Holešovice, který byl pro její potřeby kom-
pletně přestavěn, bude otevřena do 26. 5. 2019 a 
návštěvníci ji mohou navštívit každý den. „Výstava 
nebude v Praze prodlužována tak, jak to u jiných 
putovních výstav bývá, putuje následně do další 
země,“ upozorňuje Matoušková za pořadatele. 

ml.

S

Pixar - 30 let animace
Křižíkův pavilon E, Praha 7

www .pixarexhibition .cz
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TROLLOVÉ MEZI NÁMI

ra Trollové mezi námi se 
stala po své premiéře, kte-
rou měla ve Švandově di-
vadle na podzim loňského 
roku, jednou z nejnavštěvo-

vanějších inscenací tamější studiové scény. Virtu-
ální svět - jeho existence, která je běžnou součástí 
našich životů, ale i tajemství, nebezpečí a zálud-
nost, je téma, které láká všechny generace diváků.

Příběhem nás provází sympatický student Vojta 
(Petr Buchta), který se v jednom pražském baru na 
Letné zrovna sešel s mladou počítačovou hackerkou 
(Natalie Golovchenko), se kterou se seznámil, jak ji-
nak, než na internetu. Během příjemně se vyvíjejí-
cího rande dostává Vojta informaci, že jeho dědeček 
(Miroslav Hruška) je obviněn z teroristického činu. 
Touto zprávou začíná vnukova cesta za dědečkovou 
záchranou. Cesta, která odhaluje trolly, fake news, 
záhadnou dědečkovu přítelkyni (Marta Dancinge-
rová) i přílišnou důvěřivost a její zneužití.

Autorku Barboru Hančilovou inspiroval k napsání 
hry „první český teroristický čin“, který byl spá-
chán na Mladoboleslavsku. „Ocitáme se v době 
post-pravdivé, v níž se zamlžuje hranice mezi 
pravdou a lží, mezi realitou a fikcí, a to především 
ve veřejném a politickém prostoru. Lidé přestávají 

věřit takzvaným mainstreamovým médiím. Velká 
skupina obyvatel naší země dnes za každou udá-
lostí vidí jakési spiknutí. A to je podle mě opravdu 
velký problém,“ domnívá se Barbora Hančilová. 

Vyprávění o mezigeneračních rozdílech, vztazích, 
manipulaci, pravdě a lži režírovala teprve třiadvace-
tiletá Alexandra Bolfová, nepřehlédnutelná osobnost 
nastupující divadelní generace. I přes svůj věk doká-
zala záludnost dnešní doby přiblížit každému zcela 
srozumitelně. Nemoralizuje, nepoučuje, provádí di-
váka každého věku hrou nenásilně, velmi přirozeně. 

Kostýmy, světelný design a projekce skvěle dokre-
slují pointu příběhu.

A mezi námi - víte, kdo jsou to vlastně trollové?

ml.

H

Trollové mezi námi
Hraje se: 30 .3 ., 24 .4 . a v 

květnu 2019
Režie: Alexandra Bolfová
Hrají: Petr Buchta, Natalie 

Golovchenko, Miroslav Hruška, 
Marta Dancingerová
Švandovo Divadlo

Štefánikova 57, Praha 5
www .svandovodivadlo .cz

KULTURNÍ SERVIS DIVADLO MĚSÍCE
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Strhující a stále současný příběh o tom, co se stane, 

když se ze dvou zamilovaných 

stanou loutky v rukou lásky.



“HARMONII MUSÍ VYTVOŘIT REŽISÉR”

22

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR

JAVIER BARDEM 

22 PRAGMOONbřezen / květen 2019



KULTURNÍ SERVIS

23

Jak jste se k tomhle projektu dostal?

Jestli si dobře vzpomínám, bylo to v roce 2013 
nebo 2014 v Los Angeles. Asghar tam propagoval 
svůj film, já jsem tam byl taky pracovně a tehdy 
jsme se setkali. Na schůzku jsem dorazil nervózní 
a zároveň natěšený, že tohoto umělce - a především 
člověka - potkám. Fascinuje mě stejně jako jeho fil-
my. Snažili jsme se domluvit anglicky, jak nejlépe 
jsme uměli, a naťukli jsme možnost spolupráce. O 
pár měsíců později mi přišel návrh ke vznikající-
mu scénáři a od té doby jsme byli v kontaktu.

Jaký byl váš první dojem z toho návrhu scénáře?

Asghar pracuje na námětech, konceptech, příbě-
zích. Napsal dvacet, třicet stran, ke kterým přiložil 
velmi podrobné shrnutí. Bylo to jako scénář bez 
dialogů. Moc se mi líbil ten příběh, jeho atmosféra 
a především vztahy mezi postavami.

Stejně jako jeho dosavadní filmy je i Všichni to vědí 
o mezilidských vztazích a způsobu, jak se k sobě lidé 
chovají. Je také o minulosti, která se znovu vynoří a 
může mít vliv na jejich současné životy. Zároveň to 
byl i nesmírně trefný popis španělských způsobů. A 
na to, že jej vytvořil cizinec, mi to přišlo geniální.

Jak jste ve spolupráci s Asgharem Farhadim vde-
chl postavě Paca život?

Když Asghar dopsal scénář, začali jsme se o po-
stavě bavit a zkoušet. Moc jsem se těšil, že si s ním 
sednu a budu ho poslouchat. Způsob, jakým vede 
herce a tvoří své filmy ukazuje, jak je geniální. 
Takže práce s ním je pro herce úplná slast. Miluje 
totiž hraní, rozumí mu a ví, co obnáší. Herce re-
spektuje a je k nim velmi ohleduplný.

Během zkoušek jsem zjistil, že má dar dodat na-
šim hereckým výkonům barvu a lesk. Pro mě to 
navíc byla i příležitost jak být s lidmi, které obdi-
vuji a s nimiž jsem už pracoval, jako s Eduardem, 
samozřejmě s Penélope a s Ricardem, s nímž jsem 
sice nikdy předtím nehrál, ale považuji ho za jed-
noho z nejlepších herců na světě.

Když jsme se všichni sešli kolem stolu a Asghar 
nám vykresloval jednotlivé postavy, když po nás 
chtěl, abychom se zaměřili na nějaký velmi kon-
krétní detail, a my díky tomu mohli vystihnout 
jejich podstatu, byl to úžasný zážitek. Zkoušením 
jsme strávili asi dva nebo tři týdny. Vím, že by 
uvítal, kdyby na to bylo ještě více času, ale mnozí 
z herců měli ještě jiné závazky.

Řekněte nám něco o vaší postavě, o Pacovi.

Žije na venkově, i když má kontakty s městem. Tvr-
dě pracoval, aby se dostal tam, kde je. Narodil se v 
domě, kde teď žije Lauřina rodina. Postupně začal 
obhospodařovat půdu a starat se o vinici. Na začát-
ku filmu se cítí spokojený se svým osobním i profes-
ním životem. Ale pak se stane něco, co na něj klade 
různé požadavky: psychologické, emoční, fyzické i 
etické a jeho život se změní. Jeho minulost se najed-
nou znovu vynoří a zasáhne mu do přítomnosti. Pa-
cova postava, tak jak je napsaná, je velmi komplexní 
s řadou nuancí a doufám, že je tak i zahraná.

Identifikoval jste se s Pacem?

Mám tu postavu moc rád. Jak řekla skvělá Victo-
ria Abril, herci mají za úkol své postavy spíš hájit 

panělský herec Javier Bar-
dem se postupem let vypra-
coval na jednu z největších 
hvězd stříbrného plátna. Za 
svůj nezpochybnitelný ta-

lent byl již oceněn i Oscarem (za film Tahle země 
není pro starý), dále se objevil ve filmu Goyovy 
přízraky, Skyfall či Vicky Cristina Barcelona. 
Před nedávnem si zahrál po boku své manželky 
Penélope Cruz v životopisném dramatu Escobar. 
Spolupráce zřejmě páru zachutnala, neboť o dva 
roky později tu máme jejich další společný film. 
V dramatu Všichni to vědí oscarového režiséra 
Asghara Farhadia (Rozchod Nadera a Simin) 
se ujali rolí dávných milenců, kteří se sejdou na 
svatbě, jíž naruší nečekaný únos jednoho z hostů.

Š
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než je odsuzovat, jinak neodvádějí svou práci. Je 
pak logické, že vám některé postavy úplně ne-
sednou. Ale to nebyl tento případ. Jako Ramón 
Samedro v Hlasu moře nebo Reinaldo Arenas v 
Než se setmí - jsou to zkrátka postavy, na které 
vzpomínám s láskou. Mám to tak i s Pacem. Má 
kolem sebe světlo, záři, jednoduchost, která se 
blíží jistému druhu moudrosti. Stojí nohama pev-
ně na zemi, má výrazný selský rozum.

Jaké jste měl vztahy s ostatními herci? Co jste ří-
kal na to, že točíte zase s Penélope a Ricardem?

S Penélope jsme zrovna dotočili Escobara, kde 
oba hrajeme velmi silné postavy, které pojí ničivý 
vztah. Hráli jsme spolu v mnoha scénách a bylo to 
dost složité. Tentokrát to ale bylo mnohem jedno-
dušší. Penélope jako herečka roste s každou novou 
rolí a je radost ji vidět při práci, jak rozkvétá.

Dobře se nám spolu pracuje, protože se už zná-
me a to nám hodně pomáhá. O ostatních hercích 
bych mohl mluvit hodiny. Třeba o Inmě Cuesta, 
s níž jsem se předtím nesetkal, ale její práci jsem 
znal. A pak to byli třeba Elvira či Eduard, které 
jsem znal nebo jsem s nimi už točil.

A konečně se mi poštěstilo zahrát si s Ricardem 
Darínem, s nímž jsem chtěl pracovat už dlouho. 
Nemáme spolu moc scén, ale jsou velmi intenziv-
ní. Také jsem rád, že jsem mohl při práci vidět Ra-
móna Bareu. Je to neobyčejný člověk i herec. I když 
už má hodně zkušeností, pořád chce zkoušet nové 
věci. To mi přijde úžasné a velmi inspirativní.

Kterou scénu máte nejradši a která vám přišla 
nejobtížnější?

Myslím, že celý film je komplikovaný, ale to je 
svým způsobem každý snímek. Tady už samot-
ný námět představuje úrodnou půdu pro velkou 
emoční intenzitu. Žádná scéna nebyla snadná. 
Asghar vždycky něco navrhnul, podíval se, jak to 
funguje, a když chtěl zkusit nebo zdůraznit něco ji-
ného, změnil tam různé detaily. Nic nebylo rigidně 

dané, nikdy neřekl: „Takhle to musí být.“ Naopak, 
Asghar miluje život a chce, aby každá scéna sku-
tečnému životu odpovídala co nejvěrněji.

Když se ohlédnu zpět, řekl bych, že asi nejsloži-
tější byly skupinové scény. Bylo nás tam hodně a 
každý herec měl svůj vlastní přístup. Každá emo-
ce, například strach, se dá ztvárnit různými způ-
soby. Harmonii musí nakonec vytvořit režisér, ale 
od herců to vyžaduje notnou dávku soustředění. 
Vždycky musíte vnímat ostatní, ale když je vás 
deset, je soustředěnost o to důležitější.
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NOVINKY Z METROPOLE

Premiér Andrej Babiš v jednom ze svých oblíbených 
„slibovacích vystoupení“ (pracovně mu dejme čísel-
né pořadí #457) prohlásil, že bude “bojovat za Apple 
Store. Protože to je to, co pražané potřebují.Řekl to 
téměř s bojovnou vášní Williama Wallace. Ne že by-
chom neměli v Pragmoonu Apple rádi, ale jestli do 
téhle chvíle vypadali pražáci před zbytkem republiky 
jako rozmazlení povaleči, co se válí v penězích, pak 
nám na to dal pan premiér pěkné oficiální razítko. 

NAKOUSNUTÁ KOBLIHA

Už nám v Praze dlouho nikde nic nezavřeli. A protože 
na okrajích už si užili své, je na řadě centrum. Kon-
krétně dojde na Karlovo náměstí. Zelený park, který v 
teplých dnech okupují Pražané ve velkém, dostane prý 
zcela novou tvář. Projekt vyjde na 230 milionů korun a 
bude zrealizován ve třech etapách. První úpravy zeleně 
začnou již na jaře. Dokončeno má být v roce 2025. Tak-
že v překladu - léta pražané Karlák neuvidí, nakonec to 
bude stát půl miliardy a skončí se v roce 2030 nejdřív.

KARLÁK SI DÁ PAUZU

Území bývalého nákladového nádraží na Žižkově se v 
příštím desetiletí promění v novou rezidenční čtvrť až 
pro desítky tisíc lidí. Přesah bude mít až do Malešic a 
Strašnic, na jejichž rozhraní už developeři budují velké 
projekty. Ty největší však teprve přijdou právě na vy-
sloužilých drážních pozemcích. Současný stav Nákla-
dového nádraží Žižkov. Což je rozhodně fajn. V Praze 
potřebujeme nové byty jak sůl. Škoda jen, že si je pak 
zase všechny kvůli vysokým cenám skoupí cizinci.

NÁKLAD NA ŽIŽKOV

Není to tak dávno, co prošlo Hlavní nádraží náklad-
nou rekonstrukcí. Jeden by proto čekal, že vše bude 
fungovat jako na drátkách, ale ejhle - do haly zaté-
ká. A Praha přišla s nejtradičnějším řešením: roze-
stavila kbelíky! Ale o to nejde. Jde o to, že zatéká z 
parkoviště, které je nad halou a ve hře je možnost, 
že se parkoviště zruší a bude tam vyhlídková plocha 
s občerstvením. Protože to je to, co Praha opravdu 
potřebuje - méně parkovišť a více ploch se žrádlem.

NEMUSÍ PARKOVAT, HLAVNĚ KDYŽ KAPE
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Pokud jste mladí, neklidní, hudebně talentovaní a ne-
máte kde zkoušet, tohle vás potěší. Na Praze 5 na adrese 
Plzeňská 70 otevřela první sdílená hudební zkušebna. 
Ta by měla posloužit také individuálním muzikantům, 
kteří nemohou trénovat jinde. Na začátku jsou k dispo-
zici digitální piana a bicí, klávesy, akustické i basové 
kytary nebo housle a viola. Postupně bude přibývat 
technika, noty i nástroje podle přání samotných hrá-
čů. Koho tedy svrbí prsty, má je kde vybrnkat.

HUDEBNÍ FITKO

Už je to zase tady - odstartovala Matějská pouť, které 
potrvá do 22. dubna a nabídne více než stovku atrak-
cí.Kromě tradičních kolotočů se na pouti představí 
volný pád Techno Power, hvězdicovitý kolotoč na ob-
řím rameni To Scan, italská bobová dráha či obří kolo 
vysoké 28 metrů. Kromě toho si návštěvníci mohou 
zahrát paintball. Zkrátka taková ta klasika, za kterou 
si hodně zaplatíme a na konci nás překvapí, jak to zase 
celé bylo relativně o ničem (ale pro děcka dobrý).

PŘIJELA POUŤ

Jeden by čekal, po všech těch problémech, které pro-
vázely Opencard, že se město poučí. Že dokáže dát 
dohromady něco, co bude fungovat. Dávno jsme re-
zignovali na myšlenku, že by předplacená karta do 
veřejné dopravy uměla víc než ukázat nahraný ku-
pon. Jenže ono je to ještě lepší - „Opencard 2“ Lítačka 
neumí ani to! Úřady sice ujišťují, že takových případů 
evidují jen pár desítek do měsíce, ale i tak. Těšíme se v 
Pragmoonu na třetí variantu - Nicneumímačku. 

LÍTACÍ PASAŽÉŘI

Nemusí se to zdát, ale v Praze zdaleka nebydlí jen 
lidé. I zvířata si tu našla svá místečka (na Jarově na-
příklad máme ježky a zajíce). A sem tam se některý 
zatoulá, kam by neměl. Naštěstí na to nekašleme. 
Loni jsme dokonce pomohli zachránit rekordní po-
čet volně žijících zvířat - konkrértně 4 712. Mezi 141 
různými živočišnými druhy převažovali jako tradič-
ně ptáci, ale také nechyběli ježci či veverčata. Zkrátka 
a dobře, není nám to jedno. A to je sakra dobře!

MĚSTSKÁ DŽUNGLE
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Uplynuly roky od doby, kdy pekelní démoni poprvé 
vkročili na tento svět, ale nyní započala nová démonic-
ká invaze a poslední nadějí lidstva se stávají 3 osamělí 
lovci démonů, každý s radikálně odlišným herním sty-
lem. Spojeni vírou a žízní po pomstě se budou muset 
tito lovci postavit svým démonům, pokud chtějí pře-
žít. Série, v jejímž rámci se prodalo více než 16 milió-
nů her, se vrací v čele s původním režisérem jménem 
Hideaki Itsuno. Hra nabídne celkem 3 hratelné postavy 
a každá z nich přináší radikálně odlišný herní styl.

DEVIL MAY CRY 5

DEAD OR ALIVE 6

Capcom
PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, PC

Team Ninja
PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, PC

HRYKULTURNÍ SERVIS

Již šestý díl známé značky Dead Or Alive z dílny Team 
NINJA je tady. Hra nabídne nové lokace, vylepšenou 
grafiku včetně doposud neviděných výrazů v tváři a 
známé postavy. V šestém díle se objeví například He-
lena Douglas, majitelka Dead or Alive Tournament 
Executive Committee, Kasumi, Ryu Hayabusa, Zack 
a Jann Lee. Mezi nové lokace pak patří DOA Colosse-
um a The Throwdown. Vybrané lokace (jako napří-
klad The Throwdown) pak nabídnou živé obecenstvo, 
které se tak dostane blíže k akci, než kdy dříve.

Lidstvo je na pokraji záhuby. Od New Yorku, po Mo-
skvu a Jeruzalém se rozšiřuje nemrtvá apokalypsa. Čím 
víc se blíží konec všeho, skupina několika odvážných 
jedinců se rozhodne čelit hordám zombie a přežít. 
World War Z je kooperativní střílečka z pohledu třetí 
osoby pro 4 hráče, kde vašim nepřítelem budou stovky 
zombíků. Hra nabídne také intenzivní módy umož-
ňující bojovat i proti ostatním hráčům, kdy obě stra-
ny budou ohrožovat zombie. Celý svět je postaven na 
stejnojmenném filmu, potažmo jeho knižní předloze.

WORLD WAR Z
Saber Interactive 
PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, PC

Nejvíce chráněné město na planetě padlo za oběť smrtí-
címu viru, který drasticky snížil populaci na Zemi před 7 
měsíci. Agenti Divize jsou poslední linií obrany, jedinou 
nadějí na přežití pro Washington DC, ale také zbytku 
národa. Pokračování úspěšné taktické akční hry s RPG 
prvky nás zavede do hlavního města USA. The Division 
2 je navržena tak, aby hra nikdy neskončila. I po dokon-
čení příběhové linie bude mít hráč přístup k obsahu, 
který bude vycházet celý rok po vydání. Těšit se můžete 
na příběhové mise, rozšíření mapy a nové herní módy.

THE DIVISION 2
Ubisoft
PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, PC

PRAGMOONbřezen / květen 2019



29

KULTURNÍ SERVIS

Očekávaný Mortal Kombat 11 by měl do zavedené 
série přinést prohloubení prožitku ze hry díky uni-
kátnímu hernímu systému přizpůsobení postavy 
(Custom Character Variation System), který hráčům 
umožní vytvářet přizpůsobitelné verze bojovníků v 
rámci herního rosteru. Hra Mortal Kombat 11 také 
přinese nový filmový příběh jako pokračování epic-
ké ságy, která spatřila světlo světa před více než 25 
lety.  Pro opravdové fajnšmekry vychází limitovaná 
edice s hlavou Scorpiona v životní velikosti. 

MORTAL KOMBAT 11

RAGE 2

Warner Bros. Interactive Entertainment
PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, Switch, PC

Bethesda Softworks
PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, PC

Post-apo střílečka od slavného studia id Soft je zpát-
ky. V otevřeném světě můžete jít kamkoliv, zastřelit 
kohokoliv a odpálit cokoliv! Píše se rok 2185, svět se 
nachází v nebezpečné a nelehké době, kdy jej tyranizují 
nemilosrdné a krvežíznivé gangy jezdící po otevřených 
silnicích. Vy jako Walker budete posledním strážcem 
pustiny, chránící ji před gangy. Monster trucky, gyro-
koptéry a mnohem více - RAGE 2 nabídne škálu drs-
ných dopravních prostředků. Platí jednoduché pravi-
dlo - jakmile můžete něco vidět, můžete to i řídit.

Po všech těch hordách nemrtvých, soubojích na život 
a na smrt a drsné post-apo atmosféry, kde je každá 
minuta životu nebezpečná, si dáme něco barevněšjího 
a odlehčenějšího. Team Sonic Racing spojuje nejlepší 
prvky arkádového a rychlého kompetitivního stylu 
závodění a to nejlépe s přáteli v multiplayeru. Závoď-
te spolu, ale ne proti sobě, ale v rámci jednoho týmu 
a sdílejte power-upy a rychlostní boosty. Vyberte si ze 
tří typů postav, odemkněte další vylepšení vozidel a v 
neposlední řadě vyberte styl svého závodníka.

TEAM SONIC RACING
Sega
PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, Switch, PC

Survival akce jenž se odehrává v otevřeném světě, dva 
roky po globální nákaze. Ta zabila většinu lidí na plane-
tě a další miliony proměnila v krvelačná monstra zvaná 
Freakers. Budete hrát za tuláka a lovce odměn jménem 
Deacon St. John, který raději na vlastní pěst cestuje ne-
bezpečným světem, než aby se usadil v jednom z „bez-
pečných“ táborů. Days Gone se odehrává na sopečném 
a zničeném americkém severozápadě, kde na vás čeká 
svět plný zdegenerovaných příšer, které kdysi byly lidmi. 
Letošní první velká exkluzivita pro PlayStation.

DAYS GONE
Sony Interactive Entertainment
PS4, PS4 Pro exkluzivita
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Bohempia je řada konopného oblečení, včetně košil, 
džín, mikin a bot, které jsou 100% tkané a barvené v 
České republice a vyrobené ze směsi francouzského, 
italského konopí a bavlny. Džíny se barví speciální 
metodou potahování, která šetří barvivo a snižuje, 
tak vystavení barvivu naší kůži. Kolekce oblečení je 
teprve na svém začátku, ale jeho budoucí plán také 
zahrnuje další kousky, jako jsou ponožky, rukavice, 
opasky, kalhoty a další, plus více střihů a stylů.

BOHEMPIA
Sokolovská 76, Praha 8, 
Tel .: +420 773 475 559, www .bohempia .com

Rýži, těstoviny, luštěniny, obiloviny, kuskus, ale také vlo-
čky a různé přílohové nebo polévkové směsi můžete v 
Česku zakoupit pod značkou ARAX. Ta si přízeň svých 
zákazníků získává již od roku 1997. Široký sortiment 
výrobků můžete zakoupit v každém supermarketu Kau-
fland, Globus, Penny Market, Norma, Billa, ale také v 
mnoha maloobchodních sítích (ROSA Market, Kubík, 
Brněnka, JIP…) po celé České republice. Letos si Zdravé 
potraviny Arax připravily novinku v podobě dvou spe-
ciálních omáček: Lilková ikra a jemně pikantní Adžika.

ZDRAVÉ POTRAVINY ARAX
www .potravinyarax .cz

DesignBuy.cz je e-shop, specializující se na to nejlep-
ší z české a zahraniční designérské tvorby. V nabídce 
obchodu často naleznete prestižními cenami oceně-
né, exkluzivní a limitované kolekce, které nekoupíte 
nikde jinde na internetu ani v kamenných obcho-
dech. Na DesignBuy.cz si vyberou i ti nejnáročnější. 
Pokud chcete svůj domov něčím zpěstřit, zde roz-
hodně načerpáte inspiraci. DesignBuy.cz provozuje 
DesignCorporation s.r.o., které vydává také nejčte-
nější český on-line design magazín DesignMag.cz.

DESIGNBUY
www .designbuy .cz

100CLASS concept store najdete v historické čás-
ti Prahy. Je to místo, kterému vévodí nadčasovost 
a minimalismus a kde se setkává současná móda s 
designem. Pokud hledáte něco jedinečného, něco, 
co se bude hodit nejen do vašeho šatníku, ale i in-
teriéru, jste na správném místě. Unikátní koncept 
obchodu si zakládá na prezentaci exkluzivně navr-
žených kolekcí oděvů, módních doplňků a umělec-
kých předmětů předních tuzemských designérů. 

100CLASS
Soukenická 1096/30, Praha 1
Tel .: +420 604 833 822, www .stoclass .com

TIPY NA NÁKUPY
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TIPY NA NÁKUPY

Erotic City nabízí erotické pomůcky, prádlo, masážní 
oleje a lubrikanty, afrodiziaka a další erotické zboží 
pro ženy, muže a páry. Odborné poradenství v pro-
dejnách i on-line. Vše s ohledem na zákazníka a pří-
padný ostych. Top prodejna Praha 1, Ve Smečkách 
802/56 v blízkosti Václavského náměstí (9:00-22:00), 
celkem 22 prodejen v Praze. Otevřeno je denně 9:00-
21:00. Při nákupu nad 1000 Kč DÁREK ZDARMA. 

EROTIC CITY
MODERNÍ PRODEJNY 
S EROTICKÝM ZBOŽÍM
Tel .: +420 737 221 221, www .eroticcity .cz Tento výběrový second hand funguje již od roku 

2014 a za dobu své existence si vydobyl téměř kul-
tovní status. Vybrané kousky sortimentu najdete 
na facebookovém účtu (Crashily - výběrový second 
hand), kde si je můžete prostřednictvím zprávy za-
rezervovat či objednat pro zaslání poštou. Primární 
second hand zboží Crashily pochází z Anglie. Větši-
na věcí je v top stavu (tedy nemá žádné známky no-
šení), Krom zboží z druhé ruky v Crashily seženete 
také výrobky nejrůznějších českých designerů.

Ječná 14, Praha 2
Tel .: +420 773 230 830, www .crashily .com

CRASHILY

Gattto Fashion je módní salón s oblečením z naturální 
kůže a kožešiny pro ženy vytvořeného italskými ná-
vrháři. Jak návrháři tak módní tendence ve světě zase 
vsázejí na naturální kůže a kožešiny. Každá kolekce 
představena v salónu se vyčleňuje mnohotvarností ba-
rev, kombinováním kožešin, kůže a látek, různých stylů 
jak pro všední den tak pro vyšší společnost zdůrazňují-
cí vytříbenost a individualitu. Gatto Fashion není velký, 
ale vkusně zařízený salón, najdete ho v centru Prahy.

Společnost Denim Heads vznikla z jednoduchého 
důvodu: nedostatek kvalitního denimu na českém 
trhu. Džíny obléká denně polovina světové popu-
lace. V Čechách je to samozřejmě také tak a cílem 
Denim Heads je tak nabídnout oblečení, které spl-
ňuje i ty nejnáročnější požadavky. V nabídce obcho-
du nenajdete „nejmodernější“ výšivky na zadních 
kapsách nebo otřesné samoúčelně rozdrbané džíny 
za neúměrně vysoké ceny. Tady jde hlavně o kvali-
tu a ne pomíjivé trendy. Nově si můžete vybrat i v 
kamenném obchodě v centru Prahy, Konviktská 30.

www .denimheads .cz

DENIM HEADS GATTO FASHION

Na Příkopě 853/12, Praha 1
Tel .: +420 739 592 064, www .gatto-fashion .cz 
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Blíží se pomalu léto a naši chlupatí mazlíčci začnou 
ve velkém pelichat. Pokud se doma nechcete brodit 
v záplavě chlupů, vyražte do Psího salonu Darling. 
Tady Vám miláčka vyčešou, upraví, vykoupou, zkrát-
ka kompletní servis (a nemají ani problém s velkými 
psy). V salonu najdete vše od pamlsků až po speciální 
kosmetiku. Na rozdíl od jiných „salónů“ zde disponují 
certifikáty, dlouholetou praxi v oboru a láskou k domá-
cím mazlíčkům. Novinkou je možnost dopřát svému 
čtyřnohému příteli i nějakou tu barvičku do kožichu.

PSÍ SALON DARLING
Chlumova 11, Praha 3
Tel .: +420 608 450 453, www .salondarling .cz

ŠAOME

Levný, ale kvalitní autoservis na vozy Mercedes-Benz 
s více než 20ti letou tradicí v Praze a okolí? Ano, v 
Šaome! Zde můžete mechanikům svého čtyřkolého 
miláčka bez obav svěřit a nemusí být jen z „Merce-
des-Benz stáje“ (opravují zde vozy všech evropských 
značek). Úpravy motorů, zvyšování výkonu, snížení 
spotřeby motoru, úspora paliva až 15% (chiptuning), 
čištění a odstranění filtrů pevných částic, čištení vstři-
kovačů paliva, opravy (či rychloservis) na počkání, to 
je jen zlomek toho, co na vás v Šaome čeká.

Rýznerova 177, Únětice, Praha - Západ
www .saome .cz

TIPY NA NÁKUPY

lakýrnické práce

nástřik variopaint
malířské práce

Antické malby
do pizzerií

Poděbradská 195/7
Praha 9 

tel.: 736 625 474

www.kapitan.eu

Malíři pokojů Praha

Kapitán 3.indd   1 5.5.2015   11:43:27
Untitled-1   1 04.09.2018   10:50:24



BEAUTY POLICE

Jaro ve znamení detoxu!

Kdy jindy si očistit tělo a pořádně ho nastartovat, než na jaře?!
Dovolte nám vám představit pár úžasných pomocníků, které vám po dlouhé zimě krásně 
probudí tělo i pleť. A to jak navenek, tak i uvnitř! 

Nechali jsme se inspirovat celebritami, abychom zjistili, co stojí za jejich krásou a čím 
startují svá těla na jaře. Tak tady to máte:

Beauty Police

34

Chcete mít pleť jak v bavlnce a zároveň jí trochu 
oživit po náročné zimě? Potom čtěte dál. Nejrozší-
řenějším druhem, ze kterého se růžový olej vyrábí, 
je Rosa damascene - patří k jednomu z nejluxus-
nějších olejů v kosmetice.  Olej se vyrábí z okvět-
ních lístků, které se mísí s vodou a poté se destilují. 
Až 100kg růží je potřeba na výrobu 0,1l růžového 
oleje, který  obsahuje až 300 druhů léčivých složek. 
Růžová řada regeneruje pleť a zabraňuje předčas-
nému stárnutí pokožky. Zmenšuje červené žilky. 
Vhodný také pro péči o vlasy - vlasy zjemní a roz-
září. Zamezuje roztřepení konečků vlasů.

Poprvé se v naší beauty rubrice objevuje také něco ji-
ného než produkty na pleť a vlasy. Jedná se o tradiční 
nápoj kombuchu - pěstěný, fermentovaný a uzrávaný. 
Je raw a ještě ke všemu chutný! Kombucha na základě 
přírodních procesů a mikrobiologického šlechtění je 
živou superpotravinou. Je skvělým pomocníkem pro 
jarní očistu, detoxikuje tělo a napomáhá ozdravným 
procesům v lidském organismu. A ty jejich designo-
vé skleněné láhve jsou třešničkou na dortu!  

MAGU KOMBUCHA
k dostání na www .magukombucha .cz

ROSE OIL V KOSMETICE
k dostání na www .adonis .cz
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Jaro je tady, léto je za humny a tak bychom vám rádi 
představili EcoPure a jejich samoopalovací organické 
výrobky Eco by Sonya. Jsou vyrobené na východním 
pobřeží Austrálie ze 100% přírodního ovoce, bylinek, 
kakaa a květových extraktů. Nabízejí samoopalovací 
mléko, krém, vodu na obličej či na tělo. Naprostým tr-
hákem je samoopalovací pěna. Na rozdíl od ostatních 
samoopalovacích produktů jsou tyto čistě přírodní a 
hlavně vám nezpůsobí známé fleky na těle. Budete vy-
padat jako byste se právě vrátili do moře! Co víc si přát. 

ECOPURE
k dostání na  www .ecopure .cz

Dalším super tipem je Blendea! Na rozdíl od jiných ze-
lených produktů kombinuje Blendea SUPERGREENS 
hned 4 různé zelené supepotraviny: mladý ječmen, mla-
dá pšenice, spirulina a chlorella. Vše v BIO kvalitě. Jsou 
tak úžasným pomocníkem pro jarní detox a nastartování 
imunitního systému, regeneraci buněk, zlepšení trávení 
a zabraňují nadměrnému ukládání tuku. Dále zlepšují 
usínání, spánek a nabudí vás, takže ve dvě odpoledne 
nebudete v práci usínat. Chuť vás možná neohromí, ale 
vaše tělo vám bude vděčné a po pár dnech začnete poci-
ťovat příjemné změny. Přinášíme vám unikátní slevový 
kód: pragmoon11, který vám přinese 11% slevu.

k dostání na www .blendea .cz

BLENDEA

Zdravé, krásné a rychle rostoucí vlasy jsou zázrak. Ob-
zvlášť po porodu si o tom většina žen může nechat zdát. 
Naštěstí Hairburst přináší šampon a kondicionér, které 
neobsahují parabeny, ani silikony a v nabídce mají také 
vitamíny, které s vypadáváním vlásů a lámáním jed-
nou provždy zatočí! Jsou bez lepku, laktózy i GMO. 
Jediným mínusem jsou delší dodací lhůty, jelikož jsou 
stále beznadějně vyprodaní. Ale čekání stojí za to! 

Produkty jsou vyrobeny a testovány v ČR. Každý výro-
bek obsahuje 18 účinných složek v každé kapsli. Jejich 
fukce je především výživná, dodává živiny potřebné 
pro tvorbu zdravé pokožky a kvalitní nehty a vlasy. Na-
bízejí kúry různých délek od 40 denní po 120 denní. 

k dostání na www .venira .cz

VENIRAHAIRBURST
k dostání na www .hairburst .cz

BEAUTY POLICE

PRAGMOONbřezen / květen 2019



BEAUTY POLICE

36

Erebos nebo-li drink bohů. Energetický, radikální, efek-
tivní, biologický, okamžitý a strategický. Mluvíme o čistě 
bylinném stimulujícím nápoji, který se vyrábí pomocí 
louhování 19 bylin a koření. Dodává energii, vitamíny, 
minerály a celkově čistí tělo. Navazuje na starověké po-
znatky o bylinkách a jejich silných pozitivních účincích. 
Je bez konzervatů, alkoholu a je vyrobený v ČR. 

EREBOS
k dostání na www .erebosdrink .cz

Jestli milujete kokos ve všech možných formách, pak 
možná budete mít problém stejně jako my. U produk-
tů značky Cocoes vždy bojujeme, protože díky té vůni 
bychom je nejraději snědli! Zamilujete si je i vy. Pou-
žívají olej nejvyšší bio kvality za studena lisovaný, čer-
pají ze zkušeností a receptur asijské kultury přizpůso-
bených moderní době. Jejich tělové kokosové máslo je 
doopravdy boží, slovy nepopsatelná, záležitost! 

k dostání na www .cocoes .cz

COCOES

Unikátní čistící olej pro jasnější a zdravější pleť, jehož 
základem je Skinny&Co kokosový olej, vyrobený naší 
nejmodernější patentovanou technologií Nutralock™, 
s přidáním různých přírodních esenciálníh olejů. Čis-
tící balzám pro jednoduché odstranění make-upu na  
bázi kokosového oleje vás zcela překvapí svou schop-
ností poskytnout ochranu před zanesenými póry a 
zároveň rychle odstranit make-up z obličeje.

Deodoranty používáme snad všichni. Znáte ale tento 
minerální, který je čistě přírodní a antibakteriální, vhod-
ný jak pro muže, tak ženy. Nezanechává bílé stopy na ob-
lečení, je bez parfemace a alkoholu a je ideálním parťá-
kem pokud trpíme alergiemi či máte citlivou pokožku. 

k dostání na www .purityvision .cz/produkty/deo-krystal/

PURITY VISIONSKINNY COCO
k dostání na www .skinnycoco .cz
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V rámci akce Koule pro kola si mohl každý přícho-
zí vyzkoušet jízdu na handbiku, což je speciálně 
upravené kolo pro potřeby vozíčkářů - nešlapete 
na něm totiž nohama, ale rukama. 

Úkolem bylo ujet 500 metrů v co nejkratším čase. 
Za každý pokus se vybíral poplatek 50 Kč.

Všechny vybrané peníze šly na dobrou věc, kon-
krétně na podporu Sportovního klubu vozíčkářů. 

Co takový klub vlastně dělá?
Jednou z populárních akcí jsou společné výjez-
dy na hory. Na takovou akci dorazí okolo sedmi 

vozíčkářů - k nim potřebujete nejmíň osm dob-
rovolníků. Dobrovolníkům klub hradí ubytování, 
vleky, dopravu. Je to odměna za jejich čas, ener-
gii, fyzickou pomoc. Vozíčkáři si svoje náklady na 
ubytování, dopravu i vleky platí sami. Tím se zapo-
jují zpátky do společnosti, protože si na účast musí 
sami vydělat. Získávají přátele, sportují v přírodě. 
Žijí pohybem. Tak jako my, zdraví. Problém je ale s 
vybavením. Jednu speciální pomůcku pro vozíčká-
ře (monoski) pořídíte mezi 50-150 tisíci. 

Asi si dokážete představit, že není úplně snadné na 
takovu věc našetřit - a právě třeba tenhle problém 
částečně řeší zapůjčováním pomůcek Sportovní 
klub vozíčkářů.

Na hory často jezdí celá rodina. Modelová situace 
- táta, máma na vozíku, dvě děti. Pro tátu by bylo 
dost náročné pomoci při sportu mamce a ještě se 
postarat o děti. Tyhle akce díky dobrovolníkům 
umožňují zažít společné chvíle bez stresu. Děti 
navíc poznávají, že nejen ony mají rodiče na vozí-
ku a necítí se pak ničím zvláštní.

jet půl kilometru na kole 
zvládne kdekdo, ale zvládli 
byste to i v případě, že budete 
muset šlapat rukama? Pokud 
ano, měli jste na přelomu 

roku v gymu Železná koule šanci vyhrát třímě-
síční školné a navíc si vylepšit karmu. 

KOULE PRO KOLA

U

WELLNESS
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                WELLNESS

Akce Koule pro kola běžela od 5. listopadu 2018 
do 15. ledna 2019 a podařilo se vybrat skoro “samé 
koule”. Na finálním šeku se totiž skvěla částka 15 555 
Kč. Šek přebrala ředitelka Sportovního klubu vozíč-
kářů Michaela Krunclová z rukou trenéra Železné 
Koule Ondry Nováka. Ondra s Míšou se už dobře 
znají z Božího Daru, kam odjel Ondra jako asistent 
na zimní zájezd, který SKV pořádá pro svoje členy. 

Nejlepší výkony na handbiku dosáhly na čas 38,8s 
v ženské kategorii, resp. na 29,2s v mužské. Mys-
líte, že byste je dokázali trumfnout? Šanci budete 
mít 11. května ve Žlutých lázních. Právě tam se 
uskuteční sportovní odpoledne “Koule pro kola ve 
Žluťákách”, kde se zabaví sportovci všech věkových 
kategorií. Připravený je workshop acrojógy a vy-
zkoušet si budete moci i řadu pomůcek, které vo-
zíčkářům pomáhají vést aktivní život. 
K dispozici budou např. i zmíněné monoski (spe-
ciálně upravené lyže), případně se můžete pokusit 
skórovat z florbalového vozíku. Na místě bude i 
handbike, který si tentokrát budou moci všichni 
účastníci vyzkoušet přímo v terénu. Součástí celé-
ho dne bude opět soutěž o cvičení zdarma v Želené 
kouli a pokud dorazíte, stanete se dost možná i sou-
částí jednoho rekordu, který se na místě uskuteční. 

Email: info@zeleznakoule .cz
Telefon: +420 608 177 332

www .zeleznakoule .cz
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ZPOVĚDNICE

JAN PRUŠINOVSKÝ &
                    PETR KOLEČKO 

Z OKRESNÍHO PŘEBORU DO MOSTU
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Jakou roli hraje v Mostu samotné město Most? 
Co je na Mostu tak specifického, že by se příběh 
nemohl odehrát v jiném městě?

J.P.: Most je ryze dělnické město, a proto má svou 
nezaměnitelnou filozofii. Vizuálně je naprosto 
unikátní, protože vyrostlo na zelené louce bě-
hem několika let jako náhrada za zbořený starý 
Most. Když jsem tam přijel poprvé, zarazilo mě, 
jakou má člověk o tom městě představu a jaká je 
skutečnost. Není moc měst, kde se snoubí krásná 
příroda s ryze socrealistickou architekturou. Lidé 
tam mají jiné tempo, ona rasová nenávist najed-
nou působí jako titulek z bulváru. Člověk potká-
val smíšené dvojice, démonizovaný Chanov není 

žádný slum, ve skutečnosti jde o pár dálnicí izo-
lovaných paneláků. Chodil jsem tam na začátku 
úplně sám a nikdo mi do držky nedal. Každoden-
ní realita je prostě mnohem barevnější než repor-
táže v televizi. To, co se odehrává v seriálu, ale 
není každodenní realita, ale pokus ji nějak vypra-
věčsky a stylisticky uchopit. Tak jako se ve městě 
Fargo ve skutečnosti nenahánějí nájemní vrazi, 
v Midsomeru neumírá každý den člověk, ani v 
Mostě se v takové míře neděje to, co v této sérii.
P.K.: Z Mostu pochází moje manželka a hospo-
du Severka jsem navštěvoval s tchánem. Postavy 

jsou inspirované skutečnými předobrazy. Tedy 
některé. To je důvod, proč je to v Mostě. Nena-
padlo mě to přesouvat jinam.

Jak myslíte, že Mostečané seriál přijmou? Je spí-
še o nich, nebo pro ně?

P.K.: Nevím. Seriál nemá ambici nějak obecně po-
jmenovávat Mosťáky. Je to spíš konkrétní příběh, 
který se prostě odehrává tam. Byť jsou tam témata, 
která jsou pro Most nebo kraj asi signifikantní.

Jane, v jednom rozhovoru jste říkal, že česká ki-
nematografie je pragocentrická. V tomto smy-
slu jdete většinou svých počinů proti tomuto 
trendu. Je to cíl?

J.P.: Mně je prostě líp v Lochovicích, Kralupech 
nebo v Mostě.

Možná to bylo dokonce v tom samém rozhovo-
ru, kde jste říkal, že je pro Vás při režii důležitá 
„osobní rovina“. V čem byla ta osobní rovina v 
případě Mostu?

J.P.: Hlavním hrdinou Mostu je Luděk Říha. 
Trochu jsme se s Petrem Kolečkem přeli o to, 

ZPOVĚDNICE

počátku se zdálo, že půjde 
„jen“ o další z řady komedi-
álních seriálů dua Prušinov-
ský/Kolečko. Autorská dvoji-
ce si diváky získala Okresním 

přeborem a od té doby natočila několik dalších 
úspěšných seriálů (Čtvrtá hvězda, Trpaslík). 
Most! se již z upoutávky jevil jiný. Zatímco 
předchozí seriály s jistou nadsázkou ukazovaly, 
jak to u nás chodí, Most! šel takzvaně „do plnej-
ch“. Tentokrát už žádné milé hrátky s „typickou 
českou povahou“, ale naprosto syrové zrcadlo, 
nepřikrášlené a o to zábavnější. Bylo otázkou, 
jak diváci něco podobného přijmou.

A Jan Prušinovský s Petrem Kolečkem dokázali té-
měř nemožné - vzali všechna kontroverzní témata, 
o kterých se v české společnosti (ne)mluví a posta-
vili na nich lidský, hřejivý, upřímný i výbušně vtipný 
seriál, který baví úplně všechny a jehož každý další 
díl byl o něco sledovanější než ten předchozí. Vzni-
kl nový fenomén, který říká, že „jsme sice homofo-
bové a rasisti, ale když chceme, umíme se mít rádi“. 
A diváci s tím souhlasí, což je zřejmě ten největší 
úspěch, jakého mohlo oblíbené duo dosáhnout. 
Následující rozhovor vznikl v době, kdy ještě Pruši-
novský ani Kolečko netušili, jak velký fenomén se z 
jejich nového seriálu vyklube. Dycky Most!

Z
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„ NENÍ MOC MĚST, 
KDE SE SNOUBÍ KRÁSNÁ PŘÍRODA S 
RYZE SOCREALISTICKOU ARCHITEKTUROU.“
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jaký má být. Petr ho viděl více v jemnějších bar-
vách, jeho Luděk byl spíš takový trouba, který 
chce všem vyhovět a utíká z konfliktů. Já jsem 
v té postavě ale vycítil jistou neurvalost. Takový 
namachrovaný slon v porcelánu, egoista, kte-
rý prohrává tím, jak jistý si je sám sebou a jak 
rychlými soudy se řídí. Bavilo mě sledovat Říhu 
už jen proto, jak uvažuje. Koupí sice novou pod-
lahu do domu, ale nikdy ji nepoloží. Rozhodne 
se uklidit na zahradě, dvakrát hodí lopatou a už 
sedí s pivem u televize nebo táhne do hospody a 
tam nadává, jak je všechno špatně. Takových lidí 
znám spoustu, fascinují mě a přál jsem si dostat 
takovou figuru do nějaké konfrontace. Možná 
proto, aby vystrčila hlavu z vlastního zadku.

Vaše filmy a seriály se hemží outsidery a exoty. 
Vyhýbáte se cíleně příběhům o „obyčejných li-

dech“? Anebo jsou to právě postavy Vašich fil-
mů, které vnímáte jako obyčejné lidi?

J.P.: Moji hrdinové bývají obyčejní lidé. Pohybujeme 
se v komediálním žánru a já jen dávám důraz na ur-
čité archetypy. Ve všech těch seriálech a filmech jsou 
postavy, které lze charakterizovat klidem a elemen-
tární soudností. V Okresním přeboru to byl třeba 
předseda Orel, ve Čtvrté hvězdě ředitel hotelu. Lidé si 
ale samozřejmě více pamatují ty expresivnější figury, 
nebo dokonce snad jejich expresivnější výstupy.

Kdo je v Mostu kladný hrdina? A co pro Vás vů-
bec znamená pojem „kladný hrdina“?

P.K.: Kladným hrdinou je asi Dáša.

J.P. Kladným hrdinou Mostu je bez diskuze Dáša 
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Říhová. Prochází se vztyčenou hlavou peklem, a 
kdyby do příběhu nevstoupila, vlastně by se nic 
nestalo. Ona má obrovskou vnitřní sílu. A k tomu 
pojmu… Kladný hrdina jaksi bez přívlastku musí 
být vlastně nezajímavý, až nesympatický. Divák 
nebo čtenář se nemá šanci s ním skrze to všeob-
jímající dobro ztotožnit, protože normální zdravý 
člověk má tendenci o sobě spíš pochybovat, řešit 
svoje chyby a špatnosti. V hlavě se přece nezabývá-
me tím, že jsme „strašně dobří, bezchybní a skvělí“. 
A právě proto se identifikujeme s hrdiny spíše skr-
ze špatné vlastnosti a chyby. Vidíme, jak se s nimi 
hrdina pere, jak sám chybuje, jak je trapný. Buď se 
mu řehtáme, nebo mu fandíme, ať už to proboha 
zvládne, nebo ho právem či neprávem odsoudí-
me. Kladný hrdina je nuda. Vždycky, když jsem 
viděl Rychlé šípy a slyšel mluvit Mirka Dušína, v 
duchu jsem si představoval, jak mimo své scény 
třeba krade v samoobsluze nebo zkouší v té klu-
bovně čichat toluen. Na druhou stranu se mně a 
Petrovi občas vyčítá, že jsou naše postavy „zlé“. 

Ano, naše vypravěčská estetika je trochu úzko-
profilová, ale zaprvé – jsme v žánru komedie, kte-
rá klade důraz na prohřešky, a zadruhé – celkem 
jasně se vyhýbáme nějakým povýšeným soudům, 
protože na ně nemáme právo. Pokud pak má di-
vák pocit, že jsme zlí, vulgární a jízliví, je to tím, že 
není naladěn na stejnou vlnu a necítí, že se pod ná-
nosem těch vulgarismů a obhroublosti snažím říct 
vlastně něco jiného. Já osobně si myslím, že posta-
vy, které jsem napsal ať už sám, nebo dohromady s 
Petrem, jsou ve skutečnosti velmi křehké. Ale zase, 
jde o ten úhel pohledu a schopnost empatie.

Jak byste definoval Most! z hlediska žánru?

J.P.: Most! je úplně klasická maloměstská tragiko-
medie.

P.K.: Honza trochu ten seriál i žánrově posunul. 
Myslím, že je to vlastně skoro až western ve finále.

Přemýšlel jste někdy, koho byste si pozval do 
Pošty pro tebe, kdybyste třeba musel?

ZPOVĚDNICE
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P.K.: „Muset někoho pozvat do Pošty pro tebe“ je zají-
mavá nutnost. V takové situaci jsem se zatím neocitl.

J.P.: Tak třeba zrovna Petra Kolečka. On je z pod-
staty neurotik a hysterka. Asi bych se docela bavil 
tím, jak by řešil, kdo ho asi pozval.

V seriálu tematizujete rasismus a homofobie. 
Jakou roli to v příběhu hraje a jak s tím praco-
vat, aby z těch všech fobií nebyl nakonec obvi-
ňován sám filmař?

J.P.: Most! je náš první seriál, kde hlavní postava 
skrze řadu opravdu absurdních situací dojde k 
nějaké zásadní vnitřní změně. Luděk Říha není ty-
pem postavy, jako byl Jirka Luňák z Přeboru nebo 

recepční Koláček ze Čtvrté hvězdy, kteří se nikdy v 
hlavě nepohnuli ani o píď. Luděk se pohne. Malič-
ko, ale pohne. To je pro mě nakonec možná nejvíc. 

Samozřejmě že mě spousta lidí odsoudí a kvů-
li těm nadávkám a příšernému chování postav 
ze mě a Petra budou rasisté a homofobové. Ale 
člověk by si měl uvědomit, že vyprávíme příběh 
o nějakých lidech, z nějakého prostředí. Nejsme 
ty postavy, nepoužíváme jejich slovník, nemáme 
jejich mentalitu. To by pak mohl někdo odsou-
dit tvůrce thrillerů o masových vrazích, že chtě-
jí taky vraždit lidi, nebo že člověk, který napíše 
knížku o Hitlerovi, musí být fašista. Režisér Tra-
inspottingu nebyl feťák a ti, co točí Batmana, ne-
spí vzhůru nohama. Pořád opakuji: není důleži-
té, co lidé říkají, jak se tváří, ale co ve skutečnosti 
udělají! Můj postoj jako vypravěče je takový, že 
se snažím na ty lidi nahlížet z mnoha úhlů tak, 
aby je divák mohl co nejvíce poznat a udělat si 
obrázek sám. Osobně mám k rasismu a homofo-

„NEJSME TY POSTAVY, 

NEPOUŽÍVÁME JEJICH SLOVNÍK, 

NEMÁME JEJICH MENTALITU.“
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bii jasně vyhraněný negativní vztah. Umění může 
mít tu sílu, že pokud chcete něco odsoudit, stačí 
to jen ve své odhalené blbosti ukázat.

P.K.: Ten seriál je dost o tom, že rasista jen těžko 
dodrží všechny „pozice” své ideologie. Rasismus 
vystavený mostecké realitě je vlastně nepraktiko-
vatelný a nemá logiku. Postavy vlivem událostí 
nevědí, jestli jsou vlastně rasisté, nebo naopak li-
berální humanisté. To je princip a vtip seriálu.

U všech Vašich věcí hraje výraznou roli soun-
dtrack. Most! není výjimkou. Jak s hudbou pra-
cujete? Víte třeba, už když danou scénu točíte, 
jaká hudba bude tu scénu doprovázet?

J.P.: Moc často nepoužívám skládanou hudební 
stopu, která jen ilustruje. I tam, kde jsem měl 
hudbu skládanou, tak vycházela z původních 
písní. Okresní přebor stál na instrumentaci ha-
lekaček Vráti Kydlíčka, Čtvrtá hvězda využívala 
vršovických nálad Prago Unionu. Blbá popová 
písnička s jednoduchým štěpným veršem může 
velmi dobře sloužit. Může se z toho stát komen-
tář, který nejen ilustruje, ale také říká něco ne-
hmatatelného, staví do nového světla jak scénu, 
tak písničku samotnou. 

Po Kobrách a užovkách kdosi napsal, že ten 
film mu představil další rozměr tvorby Kamila 
Střihavky. A to je přesně to, co mě baví. Míchat 
dohromady věci, které se zdají být i neslučitel-
né. Několik měsíců před natáčením jsem seděl v 
Mostě v hospodě a z rádia začala hrát písnička 
„Rent“ od Pet Shop Boys. Došlo mi, jak silně ten-
hle rádiový popík rezonuje s obrazem maloměsta 
a jak výstižné pocity ve mně vyvolává.

Čím si vysvětlujete, že kritici a diváci si mnohdy 
ztotožňují postoje a názory filmových postav s 
postoji a názory jejich autorů?

P.K. Nevím, je to dost nesmyslný pocit. U kritiků 
až neprofesionální. Ale je pravda, že se s tím v hod-
nocení mé práce setkávám často.
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BURGER SPECIÁL

P řipravili jsme si pro vás 
již sedmý ročník oblíbené 
soutěže PRAGMOON 
TOP BURGER 2019! Jako 
každým rokem, i letos 

Vám přinášíme tipy na skvělé burger restau-
race, které se nebojí soutěžit o Vaší přízeň. 

Protože burgery jsou v Praze stále na vzestupu a 
je více a více míst, kde si tuhle oblíbenou lahůd-
ku můžete dát, je naše práce rok od roku složi-
tější. V tomto ročníku jsme pro vás vybrali 15 
prověřených burgráren, které nám věnovali do 
soutěže poukázky v celkové hodnotě 15 000Kč! 
Z každé restaurace máme dvě poukázky po 
500Kč, takže hladoví odcházet nebudete.

Pojďte si pro to s námi zahrát na porotce a 
najít ten nejchutnější burger!

TI NEJLEPŠÍ V HOUSCE

46

Soutěž bude probíhat na FB a Instagramu PRAG-
MOON, kde od 11. března 2019 až do 26. června 
2019 nasadíme každý týden jednu restauraci. 

U každé z restaurací je napsaný týden, kdy 
jí budete moci podpořit na sociálních sítích 
svými hlasy. Restaurace, které během čtrnácti 
dnů od nasazení nasbírají nejvíce lajků, skončí 
na stupni vítězů. Proto neváhejte a ve velkém 
podpořte své favority. Podmínky pro získání 
výherních poukázek sledujte vždy v popisu re-
staurací na našem FB a Instagramu.

Chybí vám zde Váš favorit? Napište své oblí-
bené restauraci, ať se přihlásí do ročníku 2020 
na info@pragmoon.cz, nebo nám o ní řekněte 
sami, my si jí s chutí osobně prověříme a třeba 
zařadíme do příštího ročníku.

Dycky Burger!
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Burger’s je velmi mladý podnik, který se striktně za-
měřuje na přirozené chutě bez umělých konzervantů. 
Nejoblíbenějším burgerem v nabídce je Bacon burger. 
Vláčná bramborová bulka, grilovaná bílá cibulka, šťav-
natý plátek hovězího masa z býka s rozteklým čedarem 
na vršku, dvojitá dávka domácí Burger’s slaniny, křupa-
vý salát, medovo-hořčičná omáčka z medu z Bílých 
Karpat a originální Dijonské hořčice. K burgeru roz-
hodně doporučujeme jednu z organických limonád, 
které sami připravují z bio kůry citrusů a čerstvých šťáv.

BURGER’S
Klánovice, Kunčická 28, Praha 21
Tel .: +420 266 312 065, www .burgers .company
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PEPE BURGER
Náchodská 703/91, Horní Počernice
Tel .: +420 739 140 014, www .pepeburger .cz

Čerstvost a poctivost pokrmů je v restauraci Jacob´s 
na prvním místě, proto zde odebírají každý den čer-
stvé maso a zeleninu od tuzemských dodavatelů. Na 
stůl Vám tak vždy přijde jen to nejlepší. Pracuje zde 
skvělý tým mladých lidí, kteří gastronomii milují a 
věnují se jí celý život. Jejich cílem je tuto lásku a zku-
šenosti s Vámi sdílet a vytvořit místo, kam se budete 
vždy rádi vracet. Do souboje vysíláme Jacob´s bur-
ger s hovězím mletým masem, slaninou, hruškou, 
mayo, cibulovým chutney, gorgonzolou a salátem.

JACOB’S
Plavecká 404/4, Praha 2
Tel .: +420 222 520 288, www .jacobsrestaurant .cz

11 – 24. 3. 2019

25. 3 – 7. 4. 201918 – 31. 3. 2019
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Pepe Burger je mladá rodinná firma zabývající se 
provozováním bistra v americkém stylu, kde doslova 
ochutnáte atmosféru slavné route 66. Základem 
celého jídelníčku jsou kvalitní suroviny od místních 
dodavatelů a poctivé domácí produkty (žádné 
polotovary a předem nakoupené omáčky). Vyzkoušet 
rozhodně musíte lahodného fešáka jménem Indiana 
chipotle - šťavnaté grilované hovězí v domácí bulce se 
slaninou, chipotle papričkou, smaženými cibulovými 
kroužky, sýrem čedar a lahodnou BBQ majonézou.

CENY V HODNOTĚ 15 000 KČ!



BURGER SPECIÁL
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Daddy's je jedním z nejoblíbenějších hamburgerů, 
který si v této restauraci můžete dát. Daddy's je 
rodinný hamburger, který má rodina týmu restaurace 
ráda a nabízí ho široké veřejnosti. Základ a jinost od 
klasických burgerů na trhu tvoří Drobkův dip (pozn.: 
Drobek je majitel), jogurtová majonéza, která je 
doplněna dalšími ingrediencemi. Šéf podniku říká, že 
tento hamburger vznikal testováním na něm samém 
a dal do něj vše, co má rád. Hovězí maso odebírají od 
českého řezníka, který zpracovává pouze české býky.

DADDY’S BURGER
Sarajevská 1690/25, Praha 2, Tel .: +420 721 701 806
www .facebook .com/daddysburgerpraha

Kvalitní pečivo ja základem dokonalého burgeru. V 
Hadogu mají každý den čerstvě napečené z rodinné 
pekárny, k tomu maso z nejlepšího řeznictví v Praze, 
vlastní dipy (vždy originální a chuťově jedinečně 
vyvážené). Naším tipem je vyhlášený Hadog burger, 
který nabízí mleté hovězí maso, domácí malinovou 
BBQ omáčku, slaninu, nivu, hranolkový chips s 
goudou, červenou cibuli, majonézu, okurku a ledový 
salát. Jako přílohu doporučujeme jejich domácí 
cibulové kroužky s meruňkovou hořčicí.

HADOG
Sokolovská 379/204, Praha 8
Tel .: +420 728 636 850, www .hadog .cz
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Již z popisu speciality Kachní knedlo-burger, kterou 
pro vás připraví v Czech Burgeru, vám potečou sliny.  
Knedlo-bulka se na ohni opéká, dokud nemá kůrku 
jako křupavá bageta, přesto tenká vrstva uvnitř je 
stále klasický nadýchaný houskový knedlík. Obě 
vnitřní strany bulky pomažou domácím demi-glace 
a následně naloží, co se vejde: trhanou farmářskou 
kachnu vykořeněnou a pečenou ve vlastním sádle 
celou noc, vrstvu červeného zelí, cibulku, osmaženou 
na kachním sádle a výpeku z pekáče. Už máte hlad?

CZECH BURGER
Náplavka Praha, vždy v sobotu jednou za 14 dnů (od 16 .3, 
30 .3, 13 .4, 27 .4 atd .), Tel: +420 721 977 977

„Jídlo je láska“, tohoto hesla se drží v žižkovské Želva 
beers & burgers. Burgery ladí do posledního detailu, ať 
už se jedná o použité sýry, druhy salátů, omáčky, či jiné 
suroviny, kompromisy zde nepřichází v úvahu. Každý 
rok představí aspoň dva nové přírůstky a je pouze na 
zákaznících, jestli si najdou v jídelním lístku místo na-
stálo. Na čepu vás čeká pět pivních speciálů z pivovaru 
Starokladno. Podnik se stal velmi populární, proto do-
poručujeme rezervaci. Na obrázku El Gordo s čedarem, 
černými fazolkami, chipotle majonézou a salátem.

ŽELVA BEERS & BURGERS
Jana Želivského 1806/23, Praha 3
Tel .: +420 777 307 071, www .facebook .com/burgerzelva

1 – 14. 4. 2019 8 – 21. 4. 2019

15 – 28. 4. 2019 22. 4 – 5. 5. 2019
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V Tom‘s Burgeru dbají na používání kvalitních čer-
stvých surovin a dipy tu nenajdete jiné než domácí. 
Do boje o nejlahodnějšího fešáka vysíláme zdejší Boss 
Burger. Mleté hovězí maso, sýr raclette, karamelizo-
vaná cibulka, chipotle majonéza, papričky jalapeños, 
pečená slanina, salát lollo rosso, ledový salát, plátky 
rajčátek a červená cibulka, to vše tvoří hotovou harmo-
nii chutí. Další pobočky najdete v ulicích Hybernská 
26, Praha 1 - Nové Město, Valentinská 9 - Staré Město, 
Praha 1 a Anny Letenské 916/16, Vinohrady, Praha 2.

TOM’S BURGER
Centrum Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 11 - Chodov
Tel .: +420 720 032 309, www .tomsburger .cz

Tato speciálka zaměřená na burgery a sendviče 
je vyhlášená především díky skvělým domácím 
omáčkám a mletému masu od český farmářů, to 
vše v delikátní domácí máslové housce. Restaurace 
nabízí i výbornou čepovanou Plzeň a Svijany 11 
nebo předkrmy či chuťovky. Vyzkoušet jednoznačně 
musíte Big Cheesse - domácí houska, EKO mix 
skopové a hovězí maso (2x 150g), 2x slanina, 2x 
monterey, 2x cheddar, salát, rajče, kyselá okurka, 
karamelizovaná cibule a lahodný domácí dressing.

LAFA GRILL
Václavská 9, Nové město, Praha 2 (Karlovo Náměstí)
Tel .: +420728 756 123, www .lafa-grill .cz

Oblíbená restaurace U Čížků nabízí ve svých burge-
rech jen to nejlepší. Hovězí maso pochází z bourárny 
Absolon v Českém Brodě, které si v podniku melou 
a dochucují sami.  Pečivo  je  ze  sousední  pekárny  
pana  Zoulka,  z  Václavské  pasáže  na  Karlově  ná-
městí. Jednoznačným tipem je v tomhle případě vlaj-
ková loď Čízburger - 150 gramů mletého hovězího 
krku, sýr chedar, anglická slanina, rajče, dubový salát 
a biondo salát, jalapeňo zelená paprika, pikantní do-
mácí dip uvnitř housky a k tomu hranolky se slupkou. 

BEER & BURGER U ČÍŽKŮ
Karlovo náměstí 34, Praha 2, 
Tel .: +420 223 003 424, 773 496 607, www .ucizku .cz

The PUB je unikátní franchisingový koncept 
restaurací, který spojuje kvalitní kuchyni, výborné 
pivo a skvělou zábavu. I v nově zrekonstruované 
pobočce na Praze 1 si můžete sami načepovat tankový 
Prazdroj u stolu se samoobslužným pivním výčepem, 
přes jehož dotykový displej můžete volat obsluhu, 
objednávat jídlo a mnoho dalšího. Burgery v The PUB 
jsou od základu domácí a vždy z kvalitních surovin. 
„Za mě nej je ten PUB Super Cheese Beef Burger“, 
doporučuje Petr Topol, šéfkuchař konceptu The PUB.

THE PUB PRAHA 1
Veleslavínova 3, Praha 1 – Staré Město
Tel .: +420 222 312 296, www .thepub .cz

29. 4 – 12. 5. 2019 6 – 19. 5. 2019

13 – 26. 5. 2019 20. 5 – 2. 6. 2019
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„V ruce držíte ten nejšťavnatější a největší burger, který 
jste snad kdy jedli. Představte si ten pocit, když se za-
kousnete do poctivého českého hovězího obloženého sa-
látem, cibulí, kyselou okurkou, zalité nefalšovanou ma-
jonézou v pravé křupavé domácí housce. Vaše vyprahlé 
masožroutské chuťové buňky křičí radostí.  Je to sen a 
vy nikdy nebudete mít dost.“ Přesně takový zážitek sli-
bují svým návštěvníkům ve Streetburger Bistro. Hovězí 
burgery zde grilují na medium a šperkují čedarem, sla-
ninou, rajčetem, červenou cibulí, salátem a majonézou.

STREETBURGER BISTRO
U Lužického semináře 15, Praha 1
Tel .: +420 720 108 192, www .streetcatering .cz

BURGER SPECIÁL

Restaurace The Burg vás pohostí na Smíchově kousek 
od krásné zahrady Kinských. Z bohaté nabídky lahod-
ných macků doporučujeme Burger Baconchillicheese, 
který nabízí to nejlepší, co si vůbec v burgeru dovedete 
představit. Paleta všech chutí, která začíná u naší křehké 
briošky, 150 gramů lahodného hovězího, ostré chilli ma-
jonézy, svěžího salátu, rajčete a červené cibule. Pro zpes-
tření zde nesmí chybět pikantní jalapenos papričky, jem-
ný cheddar a především křupavá uzená slanina. Zapít 
ho můžete některým z piv Pivovarského dvora Zvíkov.

THE BURG
Drtinova 358/20, Praha 5
Tel .: +420 773 690 293, www .theburg .cz

Výborné jídlo z čerstvých ingrediencí, obrovské 
porce, osobitá bulka a vstřícný personál. Milovníci 
burgerů si v bistru Western Chilli rozhodně přijdou 
na své. Silnou stránkou podniku jsou nejen domácí 
suroviny a vlastní receptury, ale především zkušenosti 
a silné zázemí, které budují již od roku 2007. Návštěva 
Western Chilli je vždy zárukou skvělé pochoutky, kdy 
je každá porce připravená s láskou. Do našeho výběru 
zařazujeme Vepřový Buffalo kombinující vepřová 
žebírka, ledový salát, rajčata a pepřovou majonézu.

WESTERN CHILLI
Na Obci 1778, (u dopravního hřiště), Říčany u Prahy
Tel .: +420 777 299 410, www .western-chilli .cz

Koncept Domyno Burger Barů, jehož mateřský podnik 
sídlí na pražské Lhotce, se rozrostl o novou moderní 
restauraci ve Vodičkově ulici. Nabídku legendárních a 
lety prověřených burgerů doplňují například grilované 
hovězí steaky nebo přeštické kotlety. Odleželé a vyzrálé 
hovězí maso pochází, v tomto případě již tradičně, z 
domácích chovů plemene „čestr“. V Domyno Burger 
Barech uvítáte rovněž zajímavou skladbu čepovaných 
piv, kterým vévodí příkladně ošetřený plzeňský 
Prazdroj a některý z „ejlů“ pivovaru Matuška.

DOMYNO BURGER
Chýnovská, Praha 4 / Vodičkova 8, Praha 1
Tel .: 728 034 457 /  774 161 068, www .domynoburger .cz

27. 5 – 9. 6. 2019 3 – 16. 6. 2019

10. – 23. 6. 2019 17. – 30. 6. 2019
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www.potrefena-husa.cz

...anebo si přijďte jenom tak posedět ;-)

PERFEKTNÍ MÍSTO PRO ROZLIČNÉ AKCE

OSLAVA
NAROZENIN

ROZLUČKA
SE SVOBODOU

FIREMNÍ
AKCE

ZAPÍJENÍ
POTOMKA

ÚSPĚŠNÁ
PROMOCE

Na Vaší návštěvu se těší také nově zrekonstruovaná Potrefená husa Platnéřská.
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ART RESTAURANT MÁNES: 
LAHODNÉ UMĚNÍ

udova Galerie Mánes byla vy-
budována na místě bývalých 
Šítkovských mlýnů v letech 
1928 - 1930 na žádost Spolku 
výtvarných umělců podle ná-

vrhu architekta Otakara Novotného. Jedná se o 
funkcionalistický komplex staveb, který slouží 
jako výstavní prostor a restaurace. 

Art Restaurant Mánes nabízí znamenitou českou 
a francouzskou kuchyni v moderním pojetí pod 
vedením zkušeného šéfkuchaře Jaroslava Zahál-
ky. Veškeré prostory jsou dnes nově zrekonstruo-
vané a plně respektují původní myšlenku propo-
jení působivé gastronomie s uměním.

V Art Restaurantu Mánes tak na návštěvníky ne-
čeká jen jedinečný gastronomický, ale též kulturní 
zážitek, neboť zde najdete stálou výstavu umělec-
kých děl – obrazů, perokreseb, velkoformátových 
fotografií, soch a mnoho dalších. Jednoznačným 
vrcholem umění jsou originální fresky od Emila 
Filly, které mají nevyčíslitelnou hodnotu. Ty na-
leznete v restauraci přímo nad vašimi hlavami.  

Pokud by vás některé z vystavovaných děl natolik 
ohromilo, že byste si ho chtěli odnést domů, stačí 
říct personálu - díla lze zakoupit. Milovníci hudby 
jistě ocení pohled na zrekonstruované klavírní kří-
dlo, na které v Mánesu ve 30. letech hrával slavný 
umělec Jaroslav Ježek. Každý pátek a sobotu večer 
je na programu pravidelné klavírní představení. 

B

GASTRO

PRAGMOONbřezen / květen 2019
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Budova Mánes 
Art Restaurant

Masarykovo nábřeží 250/1 
Tel: +420 730 150 772
info@manesgroup .cz

www .manesrestaurant .cz

Ať už plánujete rodinnou oslavu, firemní večírek, 
romantickou večeři ve dvou či velkou svatební hos-
tinu, Mánes je tím pravým místem pro Vás. Zajistí 
vše od A do Z pro Vaši maximální spokojenost.

Za hezkého počasí Vás rádi usadí na rozlehlých let-
ních terasách, které poskytují překrásný výhled na 
Vltavu, novodobou architekturu Tančícího domu, 
dále pak Petřín, Žofín, Pražský hrad a v neposlední 
řadě i Národní divadlo. Užijete si tak klidné pose-
zení, přestože je Art Restaurant Mánes v samém 
centru Prahy. Nabízí zde masové speciality z grilu 
a širokou nabídku míchaných nápojů. 

Ve stejné budově je také malá kavárnička Art Café, 
která Vás na první pohled upoutá svojí geniální 

polohou s výhledem na Vltavu a Národní divadlo 
a také útulným prostředím. Přes den zde můžete 
ochutnat jedinečné domácí zákusky a cukrářské vý-
robky od jejich paní cukrářky, která s láskou každý 
kousek ráno vyrábí a sama připravuje na pult.

ŠÉFKUCHAŘ DOPORUČUJE:

Hovězí svíčková Wellington, pečená v listovém těs-
tě s hříbkovým ragú, sušenou šunkou a omáčkou 
Madeira, bramborové máslové pyré 
1355 Kč (pro 2-4 osoby)

Pečení šneci s bylinkovým máslem, podávané na 
mořské soli, chléb s kaštany
185 Kč

GASTRO

PRAGMOONbřezen / květen 2019
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RESTAURACE CHARLESTON:
30. LÉTA V KARLÍNSKÉM STYLU

harleston není karlíňanům 
neznámý. V tamních konči-
nách je totiž nepřehlédnutel-
ný. Gastronomicky i formál-
ně. Těžko bystě jinde v okolí 

(a dost možná po celé Praze) našli druhý podob-
ně věrný otisk třicátých let, působící téměř jako 
kulisa drahého hollywoodského filmu. 

Dvoupatrový Charleston je zajímavý především 
tím, že není pouhou hrou na efekt. Nejsou to umělá 
třicátá léta. Jakkoli podnik ctí současné gastrono-
mické standardy, má naprosto plnohodnotný ná-
dech dob minulých. Tento dojem utváří i muzika v 
podobě večerní živé hry na klavír. Ten se nachází 

v dolním patře a právě proto se podzemní část ve 
večerních hodinách stává naprosto ideálním mís-
tem pro romantickou schůzku u svíčky a sklenky 
dobrého vína z nedávno rozšířeného sortimentu.  

V letních měsících podnik disponuje dvěma za-
hrádkami - ta živější se nachází před restaurací, mi-
lovníci klidu ocení zahrádku ve vnitrobloku. Vyjma 
mimořádného interiéru se podnik může pochlubit 
vynikajícími poledními menu, fantastickými steaky, 
které určitě musíte vyzkoušet. Na jídelníčku dále 
najdete těstoviny, saláty, dezerty, bohatý výběr alko 
i nealko nápojů. Vše samozřejmě vždy z čerstvých 
surovin a upravených dle sezóní nabídky.

th.

C

GASTRO

Restaurace Charleston
Křižíkova 55

Praha 8 – Karlín
Tel .: +420 222 322 098

www .charlestonrestaurant .cz

PRAGMOONbřezen / květen 2019



restaurace Na Baště Letenské sady, Praha

OTEVŘENO
PO-NE 11-24:00

Nabízíme vám nejen příjemné posezení s přáteli, 
ale též ideální prostor pro firemní akce, pořádání 
svateb, rodinných oslav. Zajistíme: kompletní ca-
tering,grilování mas,selat a kýt. Projekce a spor-
tovní přenosy jsou samozřejmostí. 

www.obcerstveninabaste.com
+420 603 927 446

NOVĚ tankové pivo 
Staropramen

LETNÁ solo.indd   1 31.08.2017   14:43:54
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Těšte se na nejlepší pastrami v Praze! Kvalitní suro-
viny jsou základem restaurace a maso je základem 
konceptu Meatcraftu. Proto si na jeho výběru dali 
majitelé opravdu záležet. Maso berou z farmy Rudi-
mov, která má nejlepší jehněčí v bio kvalitě. Výtečná 
masitá jídla můžete zapít pivem Poutník 12° nebo 
Černou Barborou a případně i něčím ostřejším.

MEATCRAFT 

Jindřicha Plachty 27, Praha 5
Tel: +420 721 457 392, www .meatcraft .cz

GASTRO NOVĚ OTEVŘENO

I v bláznivém a přeplněném centru Prahy si můžete 
užít božský klid. Přijďte se posadit a do kavárny ve 
Františkánské zahradě. Café Truhlárna se nachází 
ve více jak  600 let starém Františkánském klášteře 
v zrekonstruovaném objektu bývalé františkánské 
truhlárny s mimořádně velkou zahrádkou, která 
plynule navazuje na Františkánskou zahradu.

TRUHLÁRNA

Jungmannovo náměstí 19, Praha 1
Tel .: +420 604 205 913, www .cafetruhlarna .cz 

V těsné blízkosti Václavského náměstí se zrodil nový 
gastro - kulturní koncept „club meets kitchen“. Jeden 
prostor spojuje restauraci, nabízející trendové sezónní 
menu odkazující k nové české kuchyni s důrazem na 
vybrané lokální suroviny, koktejlového baru a tanečního 
klubu. Synergie jednotlivých složek má hostům zajistit 
veškeré pohodlí a dokonalý zážitek po celý den či noc. 

SWIM

Štěpánská 36, Praha 1
Tel .: +420 774 173 295, www .swim .cz

Restaurace Srdcovky jsou vlajkovou lodí značky 
Gambrinus. Najdete zde výborně ošetřené čepované 
pivo, poctivou českou kuchyni v současném pojetí, 
kvalitní servis a odpovídající prostředí. Ať už zajdete 
„na jedno“, rozhodnete se povečeřet, sledovat promí-
tání důležitého zápasu nebo rovnou uspořádat oslavu, 
jste na správném místě. Tady se Vám bude líbit.

SRDCOVKA PROSEK

Jablonecká 712, Praha 9
Tel .: +420 730 554 554, www .srdcovkaprosek .cz 

Název restaurace pochází z thajského jazyka, kde slo-
vo ,,khomfi’’ znamená lampion. V Asii má vypouštění 
lampionů dlouholetou tradici a pojí se s vyslovením 
přáním pro lepší budoucnost. Interiér se nese v duchu 
zenu, kde cílem bylo vytvořit příjemný a harmonický 
prostor. Při návrhu byl kladen důraz na použití pří-
rodních materiálů a neutrálních zemitých barev. 

KHOMFI

Vítkova 202/18, Praha 8
Tel:+420 606 882 842, www .khomfi .com

Pauwel Kwak Bierhuis je druhý belgický pivní bar v 
Praze, který je součástí projektu s názvem Bierhu-
is. Ten má za úkol přivézt a nabídnout zákazníkům 
pivní kulturu z této země, která má mnoho krásných 
přívlastků a o které se majitelé podniku domnívají, 
že zde nemá stále takové místo, jaké by si zasloužila. 
Je to svět piva, kde si prý každý najde tu svou chuť.

PAUWEL KWAK BIERHUIS

Nádražní 47/90, Praha 5
Tel . +420 722 918 815, www .pauwelkwak .cz
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Skvělá mexická kuchyně, to je něco, čeho v Praze není 
nikdy dost. Las Margaritas je nový Mexicky laděný 
bar a restaurace, ve které se budete cítit jako v poko-
jíčku díky skvělé domácí kuchyni! Ke sklence Mar-
garity či shotu nejrůznějších tequil a mezcalů vám 
zahraje electromusic, která dává podniku ten správný 
drive. Nemluvě o řadě lákavých specialit v menu!

LAS MARGARITAS

Bořivojova 25, Praha 3
Tel .: +420 777 116 973, www .facebook .com/lasmargaritascz

Kavárna s nezaměnitelnou atmosférou v samém 
centru Prahy pouhých 300m od stanic metra Muze-
um a I.P. Pavlova, tím je „kavárna nejen pro cesto-
vatele“ Bali Café. Přijďte si vychutnat kvalitní kávu 
a výborné jídlo do nádherného prostředí s originál-
ním ručně vyráběným nábytkem a krásnými reliéfy 
přímo z kouzelného indonéského ostrova Bali.

BALI CAFÉ

Čelakovského Sady 8, Praha 2
Tel .: +420 721 283 281, www .balicafe .cz 

NOVĚ OTEVŘENO

Gorilla Guerilla přináší street food verzi české a lokál-
ní kuchyně. CK Knödelrei je zamýšlena jako gerilový 
útok na establishment „pravé české kuchyně“ Tradiční 
česká restaurace, která se chová jako mladý pankáč. 
Návštěvníci si pochutnají na trhané kachně, dvakrát 
pečeném bůčku, kuřeti na paprice, bramborovými 
noky, mákovém trhanci a tvarohovými coules.

CK KNÖDELREI

Spálená 16, Praha 1
Tel . +420 602 680 636, www .gorilla-online .com

PRAGMOONbřezen / květen 2019
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ZVONICE

Jindřišská věž, Praha 1 
Tel: +420 224 220 009, www .restaurantzvonice .cz 

U Hubatků – to dnes už není jen legendární hospoda, 
ale celý moderní restaurační komplex (pizzerie, neku-
řácká restaurace, pivnice a zahradní restaurace s gri-
lem). Najdete ho v přímé blízkosti metra Vysočanská, v 
přízemí dvou sousedících domů v ulici Pod Pekárnami 
7-9. V létě místu dominuje úžasná velká zahrádka ve 
vnitrobloku. Rezervací zde nikdy nic nezkazíte.

U HUBATKŮ

Pod Pekárnami 7–9, Praha 9 - Vysočany
Tel .: +420 252 548 138, www .uhubatku .cz

Okouzlující restaurant v centru Prahy, který vás rá-
zem přenese do minulých časů. Najdete jej v horních 
patrech Jindřišské věže, v místech bývalé zvonice, 
odkud se vám naskýtá úžasný pohled na okolní his-
torické budovy. Zvonice se stala díky preciznímu in-
teriéru a špičkové gastronomii již několikrát vítězem 
prestižních gastronomických soutěží.

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

Vegetariánská restaurace Etnosvět se během tří let 
od otevření stala velmi oblíbenou a vyhledávanou 
restaurací. Díky rozmanité nabídce chutí si sem našli 
cestu také milovníci masa. Delikátní speciality ze všech 
koutů světa najdete jen pár kroků od stanice metra I.P. 
Pavlova. Samozřejmostí je kvalitní nabídka vín a vy-
hrazená místa pro parkování přímo před restaurací.

ETNOSVĚT

Legerova 40, Praha 2
Tel .: +420 602 503 103, www .etnosvet .cz

Mondieu je oblíbený řetězec bistro kaváren založený 
v roce 2013 na Slovensku v Bratislavě. Za poslední 
čtyři roky bylo otevřeno šest nových poboček – pět 
na Slovensku a 1 v České republice. Popularita Mon-
dieu velmi rychle roste a to nejen mezi místními, ale 
i zahraničními hosty. Nyní otevřela v České republice 
svojí první pobočku v Praze, v Centru Chodov.

MONDIEU

Roztylská 2321/19, Praha 4
Tel: +420 739 155 966, www .mondieu .cz 

Pravou neapolskou pizzu a další pokrmy neapolské ku-
chyně si nyní vychutnáte i v Holešovicích na třídě Mi-
lady Horákové. Šéfkuchařem je italský mistr pizzař An-
tonio de Filippo. V Neapoli je pizza pokládaná za vášeň 
a umění a k jejímu stvoření jsou dána jasná pravidla. 
Základem jdou čerstvé ingredience a příprava v ka-
menné peci, ve které by se měla pizza péct pod 400°C.

SAN CARLO LETNÁ

Milady Horákové 1289/9, Praha 7
Tel .: +420 733 227 983, www .sancarlo .cz 

Xclusive Society nabízí na české poměry vskutku ne-
tradiční koncept - jde o Supper club specializující se 
na nejčerstvější ryby a mořské plody. Něco takového 
Vám s jistotou žádný jiný podnik v celé České republice 
nenabídne. Ten, kdo mořským plodům a rybám nehol-
duje, také nepřijde zkrátka, pamatují zde i na milovní-
ky masa a vegetariány. Tak co, zkusíte si členství?

XCLUSIVE SOCIETY

Korunní 810/104, Praha 2
Tel: +420 728 575 767, www .xclusivesociety .cz
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Rodinný pivovar Berounský medvěd slaví 
20let od znovuotevření. Tento jedinečný 

“pivovarský skanzen” nabízí k prohlédnutí 
varny piva na přímý otop dřevem. Pivo je 
vyráběno spodním kvašením z tradičních 
surovin: pitné vody, hlávkového chmele, 
pivovarských kvasnic a ječného sladu vlastní 
výroby. V současnosti nabízíme 8 druhů piv 
v naší pivovarské restauraci a to i s sebou. 
Prostor restaurace a salonku je vhodný pro 
firemní i soukromé akce, teambuilding, svat-
by, exkurze pivovaru a další ...Pivovar Ber-
ounský medvěd leží na trase turistických cest 
do chráněné krajinné oblasti Český kras a do 
Křivoklátské vrchoviny. Dostupnost pivovaru 
je 20 minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Ber-
oun - centrum, nebo  2 minuty od vlakového 
a autobusového nádraží.

Pivovarská restaurace
Tyršova 135, Beroun 
Tel.: +420 311 625 239
www.berounskymedved.com

Untitled-2   1 26.02.2019   11:51:48
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Restaurant Lavička nabízí posezení v rozlehlé ven-
kovní zahradě, útulný vstupní prostor s krbem, kte-
rý je určený pro nekuřáky, hezké prostředí setkání 
s přáteli či oslavu. Lze také využít veliký salonek v 
přízemí. Pochutnat si v Lavičce můžete na pestré na-
bídce specialit mezinárodní i české kuchyně. Velké 
oblibě se v Lavičce těší domácí limonády.

LAVIČKA

Seifertova 77, Praha 3 
Tel: +420 733 440 206, www .restaurace-lavicka .cz 

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

V nově zrestaurovaných prostorách rodinného pi-
vovaru Berounský medvěd byla zřízena Pivovarská 
restaurace. Návštěvníkům nabízí speciality české 
kuchyně, bohatý sortiment minutek a samozřejmě 
všechny druhy jejich piv. Restaurace pojme až 100 
hostů, salonek „šalanda“ v prvním patře usadí cca 
100 osob. V restauraci lze pořádat oslavy, rauty atd..

BEROUNSKÝ MEDVĚD

Tyršova 135, Beroun
Tel .: +420 728 325 809, www .berounskymedved .cz

Chcete zažít atmosféru sto let starého vesnického 
stavení? Pokochat se interierem, na něž byl přenesen 
materiál z vodního mlýna postaveného roku 1914? 
Pošmáknout si na bramboračce, plackách, nebo 
pečínce jako od babičky? Zapít to pivem jako křen, 
nebo si snad pochutnat na pressu jak od taliána? 
Udělejte krok do „minulosti“ a zajděte do Půdy.

PŮDA

Počernická 509/85, Praha 10 - Malešice
Tel .: +420 274 772 989, www .restauracepuda .cz 

Máte chuť na čerstvě připravený bramborák? Dáte 
si grilovaný ovčí sýr z krkonošské farmy? Máte rádi 
dobrý smažák nebo řízky? Zavítejte pár metrů od 
centra Palmovky k železničním viaduktům. Odmě-
nou za tříminutovou cestu vám bude dobré pivo, ši-
roký výběr alkoholu a hlavně poctivá česká kuchyně. 
O pivo se zde stará rodinný pivovar Bernard.

PŘÍZEMÍ

Pod hájkem 1, Praha 8 - Libeň
Tel .: +420 602 750 601, www .doprizemi .cz

Útulná kavárna Čekárna nabízí kávu z produkce Ka-
várny Pražírna a dalších českých pražíren zabývají-
cíh se výběrovou kávou. Čaje zastupuje Klasek Tea, 
mlsalové ocení pochoutky od Dada cakes. Kromě 
členitých vnitřních prostor kavárny, kde naleznete 
wi-fi, je Vám k dispozici také příjemná a útulná za-
hrádka, kterou můžete celoročně navštěvovat.

ČEKÁRNA

Vratislavova 30/8, Praha 8
Tel .: +420 601 593 741, www .kavarnacekarna .cz

Pizzerie jako každá jiná? Kdepak! V Rustice ochutnáte 
originální italskou domácí kuchyni díky výrobě vlastních 
těstovin a vysoké kvalitě surovin, které jsou téměř všech-
ny dováženy přímo z Itálie. Z tradiční pece na dřevo 
můžete ochutnat největší pizzy v Praze za cenu běžných. 
Rustica byla oceněna mnoha certifikáty kvality a spoko-
jenosti hostů, naposledy se stala pizzerií roku 2015.

RUSTICA

Opletalova 36, Praha1
Tel .: +420 224 234 868, www .rustica .cz
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SVATEBNÍ SPECIÁL

JE TO VÁŠ DEN!

Lékaři středověku se o lásce posměšně vyjadřo-
vali jako o nemoci, kterou je třeba léčit. Nejspíš i 
proto po mnohá staletí nebýval sňatek spojován, 
až na výjimky, s city. To už naštěstí neplatí. Dnes 
máme svatební den jako stvrzení něčeho výjimeč-
ného, co nás bude provázet po zbytek života a co 
nám dá základy pro další generace. Ostatně, exi-
stuje romantičtější gesto, než ochota navléct si na 
prst malý kroužek, jím světu dáváme jasně najevo, 
že byl někdo dostatečně velký blázen na to, aby s 
námi šel oficiálně životem? Je to krásný symbol, 
který navzdory rostoucí skepsi přetrvává. 

A protože jsme romantici, přichystali jsme si pro 
vás malý speciál, kde si můžete vybrat to nejlep-
ší místo pro Váš jedinečný den. A jako bonus pár 
tipů na rozlučky. Bez ní by byla svatba poloviční!

th.

Kaple, zasvěcená sv. Terezii, která před pouhými pár 
lety prošla nákladnou rekonstrukcí, stojí v zahradě 
bývalého kláštera karmelitánek, pro které byla sv. 
Terezie z Avily významnou světicí. Kaple je barokní 
z první poloviny 18. století a nachází se v krásném 
prostředí Vojanových sadů, které jsou historicky nej-
starší zachovanou zahradou v Praze (první zmínky 
pocházejí ze 13. Století!). V případě zájmu o svatební 
obřad v této malebné lokalitě je dobré jednat s velkým 
předstihem. Matrika Prahy 1 již pár let jede doslova 
„na plný plyn“ a zájem svatebčanů nepolevuje.

KAPLE SV. TEREZIE
Vojanovy sady, Praha 1
Tel .: +420 221 097 688 (rezervace termínů)

Již od pradávna je Petřín oblíbeným místem zamilo-
vaných. Tak proč si právě v tomto krásném prostředí 
neříct své „ano“? Romantická svatba na Petřínských 
terasách vás díky své jedinečné atmosféře okouzlí. 
Restaurant je posazen uprostřed východního sva-
hu Petřínského kopce, s naprosto neopakovatelným 
výhledem na celou Prahu. Od vznešených Hradčan, 
přes střechy Malé Strany, až po horizont moderní 
Pankráce a prastarý Vyšehrad. Samozřejmostí je svat-
ba na klíč, aby „váš den“ byl opravdu jedinečný.

PETŘÍNSKÉ TERASY
Petřínské sady 393, Praha 1 - Malá Strana
Tel .: +420 257 320 688, www .petrinsketerasy .cz

PRAGMOONbřezen / květen 2019



Zajištujeme: 
Grilování masa s obsluhou na firemních večírcích, svatbách, 

hostinách, rautech. Možnost dodání i dalších potravin, nápojů a také 
potřebného vybavení na zahradní slavnosti. 

Prodej naložených selat, jehňat, krůt, zvěřiny, steaků. 
Půjčování a prodej grilů, domácí zabíjačky, vepřové hody. 

Stupice 14, 250 84 Sibřina, Praha – východ, tel.: +602 807 437
www.grilservis.cz, www.facebook.com/grilservis.cz

Grilservis.indd   1 18.05.2017   15:18:47

SVATEBNÍ SPECIÁL

Nejvýznamnější událost svého života můžete osla-
vit i v srdci pivovaru Plzeňský Prazdroj ve stylo-
vém Konferenčním a společenském centru Secese. 
Secesně zdobené vnitřní prostory Konferenčního 
centra jsou ideálním místem pro svatební hostinu a 
večerní veselí (až pro 150 osob). Kromě mistrovské 
kuchyně a bohatého výběru jídla i pití není problé-
mem zajistit veškeré doprovodné služby (květino-
vou výzdobu, hudbu, dekorace, dorty a zákusky). 

PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
U Prazdroje 7, Plzeň
Tel .: +420 735 189 019, www .prazdrojvisit .cz

Vyhlášená restaurace Pálffy Palác, nacházející se na 
jednom z nejromantičtějších míst v celé Praze s výhle-
dem do Palácových zahrad, nabízí kompletní svatební 
servis - služby květináře, tisk menu, jmenovek a dal-
ších náležitostí, vše stylově sladěné s barvou a deko-
rem celé svatby. Pálffy Palác oprávněně už několik let 
patří k nejvyhledávanějším místům na pražské gast-
ronomické scéně, takže svatební hostina se zaručeně 
stane nezapomenutelným kulinářským zážitkem.

PÁLFFY PALÁC
Valdštejnská 14, Praha 1 - Malá Strana
Tel .: +420 257 530 522, www .palffy .cz
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Těžko byste našli v okolí Hostivaře podnik s boha-
tější historií - Na Kačabce hostila už Masaryka, pa-
matuje srazy Charty 77 nebo vznik kapely Šlapeto. 
Pravda, již to není TA putyka, která vytvořila kuli-
su pro Smrt černého krále s radou Vacátkem, ale o 
to víc se díky své současné moderní fasádě hodí na 
oslavy všeho druhu, od rozluček po svatební hosti-
ny. A i kvalitní gastronomií si můžete být jistí. Právě 
zde natáčel svůj úplně poslední díl Ano, šéfe Zdeněk 
Polreich a kuchyni si jenom pochvaloval.

NA KAČABCE - PUTYKA
Chalupnická 12, Praha 10 - Hostivař
Tel .: +420 603 217 934, www .nakacabce .cz

Citlivě zrekonstruovaný Zámek Mitrowicz z roku 
1565 patří mezi jedno z nejkrásnějších míst pro 
svatbu v jižních Čechách. Nachází se na břehu řeky 
Lužnice a nabízí možnost uspořádat vše na jednom 
místě v každém ročním období. Areál zámku po-
skytuje možnost ubytovat až 46 hostů, obřad v kapli 
sv. Anny, kde můžou být civilní i církevní obřady, 
hostinu v zahradě s více jak 10.000 sazenicemi, od-
počinkovou zónu u koupacího jezírka, ohniště či 
vlastní přístaviště pro výlet lodí na Lužnici.

MITROWICZ
Koloděje nad Lužnicí 1, Týn nad Vltavou
Tel .: +420 728 353 133, www .zamekmitrowicz .cz

SVATBY A ROZLUČKY

Před třinácti lety se uskutečnil úplně první svatební 
obřad v Růžovém sadu v Památníku Lidice. Tehdy 
oddaný pár v sadu symbolicky zasadil růžový keř 
a zařadil se tak mezi dárce růží, jejichž počet od té 
doby každým rokem narůstá. Svatební obřad pod 
širým nebem dnes ohromuje svým unikátním pro-
středím, které čítá 23 tisíc keřů růží z 200 odrůd z 
celého světa. Zasazení růže je uctěním památky za-
vražděných lidických obyvatel a zároveň krásnou 
vzpomínkou na významný den novomanželů.

RŮŽOVÝ SAD
Obecní úřad Lidice
Tel: +420 312 253 083

Rezidence Vogelsang se nachází v nádherné les-
ní lokalitě Národního parku Šumava s jedinečnou 
vyhlídkou na hrad Kašperk a obec Červená. Svým 
umístěním uprostřed malebné přírody, ale v lehko 
dosažitelné vzdálenosti mnoha historických pamá-
tek i sportovních a kulturních příležitostí, nabízí Re-
zidence Vogelsang ideální podmínky pro uspořádá-
ní svatby v každém ročním období. V loňském roce 
získala Rezidence Vogelsang od odborné poroty 3. 
místo v kategorii „Svatební místo roku 2018“.

REZIDENCE VOGELSANG
Podlesí č .p . 1, Kašperské Hory
Tel .: +420 723 919 415, www .rezidencevogelsang .cz
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Golemův RESTAURANT  
& Golden Golem HOTEL
Na Hlavní 21/71, Praha 8
Tel.: 775 698 301 • 283 910 213
golem@golem-praha.cz
www.golem-praha.cz

• Gurmánská kuchyň
• Luxusní rodinný restaurant s hotelem
• Svatební salóny, velké parkoviště
• Výborná kuchyně, oslavy, rauty, menu
• Zahrádka v zeleni + grill, WiFi internet
• Rauty, menu, oslavy, meetingy 
• Masivní dubový interiér, klimatizace
• 15 + 65 + 40 + 100 míst

TECHTLE MECHTLE je bar s kapacitou až 600 lidí stvořený pro váš firemní večírek či rozlučku se svobodou...
Vinohradská 47, Praha 2, Tel.: +420 222 250 143, www.techtle-mechtle.cz 

Techtle.indd   1 27.02.2019   10:39:05
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Golemův restaurant nacházející se v Praze 8 v 
malebné Březiněvsi jednoduše nepřehlédnete – 
již z ulice vás ohromí obří socha slavné hliněné 
postavy. Stylové prostředí celého areálu je 
přímo ideální pro rozlučku na úrovni. Interiér i 
exteriér areálu je zdoben originálními malbami 
z rudolfínského období. V 1. patře restaurantu se 
nachází 2 salónky, které lze využít pro uzavřejnější 
společnosti. Součástí areálu je i útulný rodinný 
luxusní hotel z bývalého zemědělského stavení z 
18. století, kde si můžete po večírku schrupnout.

GOLEMŮV RESTAURANT
Na Hlavní 21/71, Praha 8 – Březiněves 
Tel .: +420 777 079 445, www .golem-praha .cz

Rozlučka  může mít řadu nejrůznějších podob. Ně-
kdo preferuje aktivnější přístup, jiní raději skončí v 
nějakém podniku. Co takhle zvolit unikátní střed, 
kdy budete neustále v pohybu a přesto si užijete 
dokonalou párty? K tomu je ideální přepychová 
limuzína společnosti Simix - 10 metrová kráska 
Hummer H200. Až ji uvidíte na vlastní oči, spadne 
vám brada na zem. Což ostatně platí i o výbavě - 
kožené sedačky do tvaru U, osvětlený bar, LCD ob-
razovka, v případě zájmu krásné hostesky a mnoho 
dalšího. Na tuhle noc nezapomenete.

PÁRTY V LIMUZÍNĚ HUMMER
www .simix .cz

SVATBY A ROZLUČKY

Jo´s Bar & Restaurant najdete ve stínu kostela sv. 
Mikuláše na Malé Straně. Podnik je svým pojetím 
přímo ideální pro oslavy a firemní večírky. Vyjma 
úvodního prostoru s nádherným dřevěným barem 
nabízí v zadní části ještě jednu místnost, kde si mů-
žete užívat veškerý komfort a servis pěkně v soukro-
mí. Celý podnik pojme cca 60 lidí. Samozřejmostí je 
špičková hudební aparatura, rauty na míru (přičemž 
tu myslí i na vegetariány a vegany) a v případě zájmu 
tematická výzdoba a doprovodný program. 

Historie Kramářova zámku, který je dvojčetem 
známé pražské Kramářovy vily (sídla českých 
premiérů), sahá do dob první republiky. Impozantní 
budova o třech podlažích byla postavena ve dvacátých 
letech a i dnes udivuje velikostí a honosností. Na 
zámku lze pořádat velké akce v podobě svateb, 
oslav, smutečních hostin atd. pro více jak 100 osob. 
K dispozici je velká restaurace s dvěma salónky a 
dětským koutkem. Přímým vstupem z restaurace lze 
jít na překrásnou terasu v zámecké zahradě.

JO’S BAR & RESTAURANT KRAMÁŘŮV ZÁMEK
Malostranské nám . 264/7, Malá Strana
Tel .: +420 257 531 422, www .josbar .cz

Lyžařská 307, Vysoké nad jizerou
Tel .: +420 606 083 900, www .kramaruvzamek .cz
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www.simix.cz

AUTOSALON - NOVÁ ADRESA! 
Budova  RUSTONKA B2 
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8
723 200 780, e-mail:  autosalon@simix.cz
Po-Pá: 8:00 - 18:00, So: 8:30 - 12:00

PRODEJNA NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
Sekaninova 18, 128 00 Praha 2 
tel.: 224 936 586, 224 936 731 
mobil: 602 203 575, 736 202 232 
e-mail: simix@simix.cz
Po-Čt: 8:00 - 18:00, Pá: 8:30 - 17:00

Limuzína Hummer H200 vás zaujme svou jedinečností. Elegantní, přitom 
dráždivý design, spolehlivé jízdní vlastnosti a především pohodlný interiér, 
který nabízí pro 16 členů posádky komfort po celou dobu cesty. Využijte 
naší vyjímečné nabídky na zapůjčení tohoto vozu.
Více informací na tel.: 221 864 216 – autosalon SIMIX.

Pro nevšední příležitost… pronájem luxusní 
netradiční limuzíny Hummer H200!

ag_moon_115x167mm.indd   1 23.4.2012   11:25:2 7
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TIPY NA VÝLETY/AKTIVITY

Již roky je areál Dolní oblast Vítkovic nejnavště-
vovanější památkou a velkým lákadlem regionu. 
V přípravě jsou však i nové aktivity a atrakce. V 
současné době dochází ke spojení technických pa-
mátek pomocí projektu zvaného Technotrasa, kde 
patří například Úzkokolejná dráha na Osoblaze, či 
technická muzea v Ostravě, Kopřivnici a Studénce. 
Během léta se zde konají víkendové akce v rámci 
Fajneho léta určené pro děti i dospělé. 

Mezi stálé tahouny cestovního ruchu v kraji patří 
pestrá nabídka hradů a zámků, např. hrad Hu-
kvaldy, nebo Hradec nad Moravicí. Pro turisty 
hledající aktivní odpočinek nabízí kraj originální 
golfová hřiště, adrenalinové parky, lanová centra 
a stovky kilometrů turistických a cyklistických 
stezek v nádherném prostředí Beskyd.

V letošním roce se na seznam Národních kultur-
ních památek dostal poutní areál s kostelem Panny 
Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na 
Cvilíně u mého rodného Krnova. Při svém výleto-
vání po okolí byste ho proto 100% neměli vynechat.
Pro kratší trasy určitě využijte půjčovny elektrokol, 
které se nacházejí téměř v deseti lokalitách. 

Další zajímavou atrakcí je gastrofestival „Jak šma-
kuje Moravskoslezsko“, jehož návštěvnost se kaž-
dým rokem zvyšuje a těší se větší oblibě. Návštěvní-
ci zde mohou ochutnat krajské speciality, zúčastnit 
se nejrůznějších soutěží, kuchařských přednášek a 
shlédnout vystoupení známých českých kapel.

ml.

ítejte v regionu plné rozma-
nitostí a atraktivit, který jen 
loňském roce navštívil bez-
mála milion turisů.  K ros-
toucímu zájmu o turismus v 

moravskoslezském kraji bezpochyby přispěly vel-
ké eventy jako například Zlatá tretra, Colours of 
Ostrava či Beats for Love nebo konference TBEX. 

KRAJ PLNÝ ATRAKTIVIT, 
TO JE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V
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Technické muzeum v Brně nabízí malým i velkým 
fandům techniky 17 expozic věnujících se technice 
od hodinových součástek až po letadla. Nepřeberné 
množství vědeckých pokusů si můžete vyzkoušet ve 
VIDA! science centru. Nechybí v něm ani speciální 
sekce Dětského science centra, které je věnováno 
dětem od 2 do 6 let a Divadlo vědy, v němž si užijete 
pravidelné science show. V Zetor Gallery si můžete 
osedlat třeba legendární Zetor 25 nebo nový Crystal. 
A naleznete zde i budoucí Ferrari mezi traktory, ke 
kterému se jinak dostanou jenom vývojáři.

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
www .technicalmuseum .cz

MonkeyPark Špindlerův Mlýn je nejdelší lanový 
park v Krkonoších nacházející se u dolní stanice 
bobové dráhy. Svým návštěvníkům nabízí tři okruhy 
s různým počtem překážek, nejdelší měří 432 metrů. 
Park je určen pro širokou veřejnost včetně dětí s 
výškou nad 140 cm. Menším dětem slouží bezplatný 
lanový parčík, ve kterém si mohou zkoušet svou 
zručnost.    Každý návštěvník dostane před zahájením 
překonávání překážek „MonkeyPark Harrachov“ 
potřebnou odbornou instruktáž a i jeho další pohyb je 
stále pod dohledem výrazně označených instruktorů.

MONKEYPARK ŠPINDLERŮV MLÝN

www .bobovka .cz

Na co určitě přijet do Tábora? 19. června až 22. září 
vyražte na výstavu Fimfárum, která bude obsahovat 
trojrozměrné scény z jednotlivých pohádek vč. loutek, 
rekvizit a dekorací a také originální scénické návrhy, 
ilustrace, fotografie i část věnovanou herecké legendě 
Jana Wericha. 12. července pak Tábor ožije v rytmu 
mezinárodního festivalu Bohemia JazzFest, jednoho 
z největších letních jazzových hudebních festivalů 
v celé Evropě. Pro více informací navštivte stránky  
www.visittabor.eu, za něž si letos město Tábor odneslo 
třetí místo v kategorii Nejlepší elektronický projekt.

TÁBOR - FIMFÁRUM A JAZZ
www .visittabor .eu

ENDORFIN
Petrohradská 216/3, Praha 10 – Vršovice, www .endorfin .cz

Únikové hry jsou u nás fenoménem již několik let. 
V podstatě jde o dobrodružnou hru, zasazenou do 
tematického prostředí, kdy musíte vyřešit sérii hádanek 
a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Endorfin 
jako jediný v České republice nabízí hru pro jednotlivce 
(Márnice), kterou nabízí ve dvojím provedení, a tak 
můžete někoho vyzvat na třicetiminutový souboj! 
Na své si zde přijdou i filmoví fanoušci (najdete tu 
hry Titanic, Saw, Star Wars nebo Freddy Krueger). 
Oproti jiným společnostem Endorfin nabízí unikátní 
prostory, které můžete využít i na různé akce a oslavy.
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Tábor - pestrá paleta zábavy pro každou generaci
Pojďte se s námi toulat labyrintem uliček, objevovat malebná zákoutí kontrastující se syrovostí hradeb, nádherně 

zdobené renesanční domy, majestátní radnici a pozůstatky hradu, nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě, duch husitství 
každoročně připomínaný velkolepými slavnostmi. Pojďte probádat Tábor z výšky i z hlubin podzemí, porozumět mu skrz 
jeho historii a zároveň si naplno užít jeho moderní stránku. Najděte zábavu pro vaše děti a místa, kde si nejlépe zaspor-

tujete. Vyberte si z široké nabídky kaváren a restaurací a užijte si Tábor podle svého gusta. Tábor – město s husitskou 
minulostí, pulzující srdce regionu, srdce turistické oblasti Toulava. Navštívit Tábor je nejlepší volba! 

www.visittabor.eu

13. – 14. 04. 2019 •  KUTNÁ HORA SPARTAN SPRINT A SUPER
           30. 04. 2019  •  KUTNOHORSKÝ MAJÁLES
           17. 05. 2019  •  MUZEJNÍ NOC
           25. 05. 2019  •  GASTROFESTIVAL
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„Když jednou okusíš létání, budeš už navždy krá-
čet po zemi s pohledem upřeným k nebi, protože 
tam jsi už byl a tam se stále toužíš vrátit.” 
- Leonardo da Vinci.

Michal Pospíšil a piloti Mistral Paragliding jsou 
kvalifikovaní a zkušení instruktoři a jejich registro-
vané středisko pilotního výcviku Vás do světa pa-
raglidingu uvede tou nejjednodušší možnou cestou. 
Začátečníky a nováčky rychle naučí základy bez-
pečného létání, těm zkušenějším pak pomohou při 

zdokonalování pilotních schopností a dovedností 
(termika, přelety, nácvik pokročilé pilotáže atd.).

Celá věc probíhá zhruba následovně: V den koná-
ní se napřed sejdete s celým kolektivem. Zatímco 
budete mimoděk nasávat atmosféru a volnost to-
hoto krásného sportu, vyslechnete si úvodní in-
formace k paraglidingu. Budou Vám vysvětleny 
základy létání, seznámíte se s padákovým kluzá-
kem a postrojem (sedačkou) a také si převezmete 
kompletní vybavení, se kterým budete trénovat.

Poté začnete bez odkladu s praktickým nácvikem 
ovládání padáku. V pauzách praktického výcviku 
zažijete své první teoretické přednášky o paraglidin-
gu. Základy se učí na kopci Raná u Loun, který bez-
konkurenčně patří mezi tamní nejlepší školní terény. 
A buďte si jistí, že se u Vás budou starat opravdoví 
odborníci. Instruktoři, kteří se Vám budou věno-
vat, jsou totiž skutečně aktivními piloty s bohatými 
zkušenostmi. Právě zázemí a zkušenosti umožňují 
nabídnout kurzistům a začínajícím pilotům daleko 
více, než je zvykem nebo předpisy vyžadováno.

paraglidingu se říká, že je to 
koníček na celý život. A aby 
ne. Pohled na krajinu pod 
sebou, překrásné scenérie pří-
rody a města jako na dlani, 

to se jednomu jen tak neomrzí. Jen se odhodlat 
k prvnímu vzletu. V Mistral Paragliding Vám 
názorně předvedou, jak se snadno, pohodlně a 
bezpečně se můžeze vznést do oblak. 

MISTRAL PARAGLIDING

O
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Pří vícedenním létání můžete využít ubytovaní v 
budově správce areálu Raná (penzion „Skleník“) 
nebo přilehlém kempu. Pokud jde o stravování, 
přímo v místě ubytování je občerstvení, které lze 
využít pro snídaně a jednodušší jídla během dne. 
V blízké vesnici je také slušná restaurace „Ponor-
ka“ s teplou kuchyní a obchod. Velmi často se zde 
grilují dobroty při večerním posezení.

A jaké kurzy v Mistral Paragliding nabízí? Základ-
ní výcvik s možností získat pilotní průkaz v nava-
zujícím kurzu volného nebo motorového paragli-
dingu. Kurzisty zde seznamují s létáním na těch 
nejlepších terénech doma i v zahraničí. Provozují 
i naviják a létají tandemy. Kromě prodeje nového 
vybavení též pomáhají zprostředkovat nákup a 
prodej vybavení použitého - paragliding bazar. 

Zkrátka a dobře najdete v Mistral Paragliding vše 
potřebné k tomu, abyste se mohli bezpečně vznést 
do oblak. Stačí jen překonat počáteční obavy. Věř-
te nám, jakmile se odlepíte od země, pochopíte, že 
opravdu není čeho se bát. A ten následný pocit ab-
solutní volnosti, ten je prostě k nezaplacení.

th.

MISTRAL Paragliding
 

Skleník
Raná u Loun 140

Email: mistral@paragliding .cz
Telefon: +420 608 318 157

www .paragliding .cz
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Proč si neudělat výlet za kulturou? GA/MP neboli 
prostor pro současné umění v Plzni láká na výstavu 
Jiné hlasy Jiné pokoje, která bude probíhat od 14. 2. 
do 7. 4. 2019. Jde o kolektivní výstavu vztahující se 
k nejednoznačnosti milostných a rodinných vztahů. 
18. 4. – 9. 6. 2019 pak galerii ovládne výstava Byty 
od Marie Blabolilové a Hany Puchové. Ta nabídne 
různé typy motivů od pohledů do interiéru, přes 
květinová zátiší, zobrazení bytového zařízení až po 
portréty zasazené do intimního prostředí příbytku 
zobrazovaného. Více na www.galerie-plzen.

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
náměstí Republiky 40, Plzeň, www .galerie-plzen .cz

Poznejte místo, kde ožijí sny z dětství a kde vaše děti 
zažijí dobrodružný výlet mezi divoká zvířata! Aniž 
byste museli cestovat přes devatero hor a devatero řek, 
dostanete se na africké Safari anebo se můžete na celý 
den vžít třeba do role ošetřovatele vzácných zvířat.
Tyhle neopakovatelné momenty nabízí zoologická 
zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. Díky speciálním 
zážitkovým programům se seznámíte se zákulisím 
velké zoo a zažijete něco víc než jen pozorování 
exotických zvířat. Můžete třeba krmit slony, pohladit si 
žirafu anebo poznat mořské akvárium z druhé strany.

PRAVÉ AFRICKÉ SAFARI V ČESKU
Tel .: +420 727 834 460, www .arcadehry .cz
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SEX NEBO CITY

vatý Valentýn. První máj. Klišé 
nebo tradice? 

 

14. února - den jako každý jiný. Proto nechápu ty 
hysterický a zpovykaný single jedince nebo i páry, 
kdy jeden hysterčí, že neví co koupit tomu druhé-
mu a naopak. Sociální sítě byly zaplaveny fotkami 
párů na večeři, dárkami ve tvaru srdce a v nepo-
slední řadě květinami. Odvážnější exhibicionist-
ky se neostýchaly vyfotit své pozadí ve spodním 
prádle nebo se pochlubit dárky, které dostaly od 
svých koloušků. Celkově mi přijde, že se klasic-
ky všichni předháněli, kdo čeho dostal víc a jestli 
chlap nedonesl domu minimálně kytku, tak už je 
dávno mrtvej a zakopanej někdě pod drnem. 

Restaurace napálily ceny pořádně vysoko a 
menu s přídavným jménem „valentýnský“ mělo 
rázem o jednu nulu navíc. Wellness pobyty byly 
rázem o 2.000,- dražší. Obchody s oblečením už 
od ledna prodávaly sytě červené krajkové spodní 
prádlo, v Sex shopech vystřídali černé robertky 
za růžové a červené s potisky srdíček nebo ná-
pisy LOVE. A to vše jen kvůli nějakému svátku.

Víte vůbec, kdo to byl svatý Valentýn? Proč se 
ten (ne)svátek slaví? A není to spíš jen komerční 
boom? Kromě toho, že se každého 14.2. obrací v 

hrobě svatý Valentýn, o jeho historii vzniku exi-
stuje hned několik teorií. Ta první praví, že ve 
starověkém Římě slavil v tento den svátek Luper-
calia. Děvčata vhazovaly do urny lásky lístek se 
svým jménem a poté si jej tahali mladí chlapci, 
čímž si vylosovali svou přítelkyni na další rok. 
Haha, taková seznamka po staru místo Tinderu 
či eDarlingu s bookingem na příští rok.

Další teorie pro změnu tvrdí, že svatý Valentýn žil 
přibližně ve 3. století v Římě, ale není úplně jasné, 
zda byl reálnou osobou či zastupoval několik osob 
pod pseudonymem svatý Valentýn. Údajně to měl 
být kněz, kterého soudce Asterius uvrhl do žaláře 
protože hlásal křesťanství. Valentýn se ale zachránil 
tím, že jeho slepou dceru vyléčil, a tak se Asterius 
společně s celou rodinou nechali pokřtít a i oni za-
čali hlásat křesťanství. Poté byl znovu zatčen kvůli 
hlásání a skončil až před římským vládcem Clau-
diem II. Požadoval po něm, aby se vzdal své víry, 
což odmítl a tak mu 14. února usekli hlavu mečem. 

Tradice svátku sv. Valentýna se znovu obnovila v 
USA na začátku 20. století. Walter Scott, obchod-
ník, se živil výrobou vánočních přáníček a jedno-
ho dne byl jednou nohou v bankrotu, přáníčka 
přestaly mít kupní sílu a šlo to s nimi do kopru. 
Jako řešení vymyslel obnovu tradice sv. Valentý-
na, který se od roku 1907 slaví v USA, začal vy-
rábět dárky pro zamilované a tak jeho společnost 
zvojnásobila zisky během dvou let. Business je 

S
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business a zkrátka budete utrácet, ať chcete nebo 
ne! Však ono se zas nějaký sváteček vymyslí. 

Pro zámečníky je den sv. Valentýna tím nejvýdě-
lečnějším v roce. Dokonce se zavedly i tzv. Valen-
týnské zvyky, kromě dárků, večeří a přání - Va-
lentýnky, se začalo používat otřepané uzamykání 
zámečků lásky, které s Valentýnem ale vůbec ne-
souvisí. Během období Valentýna se zvedá prudce 
poptávka po visacích zámcích, a tak výrobci začali 
vytvářet zámečky s valentýnskými motivy.

De facto se dá říct, že spíš než o svátek lásky se 
jedná o marketingový tlak, kdy se většina párů 
zblázní a podrobí se oslavám svátku, který má 
asi tak XY teorií vzniku a ani jedna není jistá, 
zda se vůbec udála a zda je pravdivá.

První máj, lásky čas. Líbání pod rozkvetlou třešní 
je jasnou povinností, bez toho jako byste neexis-
tovali a nebyli Češi. Tradice praví, že pokud žena 
dostane polibek, bude následující rok oplývat krá-
sou a přitažlivostí, takže ani ty krajky asi nebudou 
potřeba. Ty nepolíbené uschnou do roka a do dne. 
Dříve se i tradovalo, že májový polibek je od muže 
něco jako příslib manželství a svatby. Tak bacha, 
chlapi, abyste se nenamočili ještě do pěkný bryndy, 
pokud ta vaše kopretina uctívá tradice.

Lásku oslavovali již Římané a Řekové - svátkem 
Floralia - bohyně jara a plodnosti. Milenci si ke 
svým domovům vysypávali cestičky lásky a psali 
před domy do srdce svá jména. A každý tak věděl, 
do kterého obydlí zavítala všemocná láska. 

Je ale opravdu nutné si zamilovanost připomínat 
pouze ve vyhrazené dny? Vědět, že chlap musí domu 
přinést kytku, koupit dárky, udělat hezký večer či se 
líbat ženu pod rozkvetlou třešní, navlékat se každé-
ho 14. února 1. května do červeného spodního prá-
dlo, kupovat jahody a šlehačku... bože... Už jenom 
to, že někdo něco musí, protože se to od něj vyža-
duje, je dost zavádějící, stresující a padlý na hlavu. 

Lásku bychom měli vyznávat pořád, každý den, 
když ji cítíme...dělat si hezké dny se svou drahou 
polovičkou a to přeci bez ohledu na to, co je za den. 
Tak nečekejte na květen, běžte za svou spřízněnou 
duší, kamarádkou, mámou či bráchou a prostě je 
jen tak obejměte, dejte pusu na čelo, nadělte kytku, 
udělejte radost ostatním a ono se vám to vrátí. Měj-
te se rádi i po zbylých 363 dnů v roce!

Tady máte pár smysluplných valentýnských re-
ceptů ve stylu od Ládi Hrušky, kterými se můžete 
nechat inspirovat i na 1. Máje, ovšem za zdravotní 
následky nezopovídáme: 
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Aperitiv: Baileys počesku 
Jak na to? Ve slevové akci v Kauflandu koupíme 
Vaječný likér Božkov, který doma pečlivě smíchá-
me s jemně namletou kávou. 

Polévka: Chlebová podle Ládi Hrušky s přesahem 
Jak na to? Do hrnce dejte vodu, bujón a pár dní 
starý chleba. Potom vše rozmixujte a přidejte 
mléko s vejcem, majoránku, sůl a pepř. Posypejte 
krutóny, a jestli polyká, tak i eidamem. 
Pozn. Krutóny na talíři vyskládejte do tvaru srdce. 

Hlavní chod: Srdcová pizza duo formaggi 
Jak na to? Vytvoříme si těsto na pizzu (recept je 
na internetu), ale tvarem bude připomínat srdce, 
jelikož je svátek zamilovaných. Následně pizzu 

zamázneme kečupem, posypeme klasickým ei-
damem a následně uzeným eidamem. Pečeme v 
troubě asi 10 minut na 250 stupňů. 

Dezert: Jednohubky s kostkovým cukrem 
Jak na to? Nakrajíme rohlík na rovnoměrné plát-
ky. Namažeme máslem a opatrně na ně pokládáme 
kostkový cukr. Snadné a přitom chutné. 

K pití: Big Alpy Tea Ládi Hrušky 
Jak na to? Uvaříme černý čaj z pytlíku a necháme 
vychladnout. Do dlouhé sklenice s ledem smíchá-
me v poměru 1:1 s Alpou. Tomu se říká hodně zá-
bavy za málo peněz.

Dobrou chuť!
(vaření převzato z www.g.cz)

„MĚJTE SE RÁDI I PO ZBYLÝCH 

363 DNŮ V ROCE!“
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Co obnáší jeho práce? 
Hodně zodpovědnosti, fyzického i psychického 
úsilí, do toho se musím vypořádávat s nepřízní 
počasí, nedostatkem lidí či materiálu.. 

Co jej na jeho práci nejvíce baví?
Určitě je to různorodost, protože nejsem furt na 
stejném místě a pokaždé řešíme jiný typ stavby. 

Kde nejraději tráví volný čas?
Na své chatě na Sázavě ve Vlkančicích, kde je 
spoustu přátel, akcí a zábavy.

Jakou má rád hudbu?
Nejsem náročný v poslechu, když to není de-
chovka nebo Ben Cristovao tak zvládnu vše :) 
Těším se na festivalovou sezónu.

Jakou rubriku má v našem časopise nejraději 
a proč?
Nejraději mám rubriku s restauracemi, rád po-
znávám nová místa a chutě.

Je zadaný? Má děti, vnoučata atd.?
Nezadaný, bezdětný, pokud vím. Ale mám skvě-
lou neteř Emu, která se mnou občas bagruje :)

Ondra nám prozradil, že je nepolapitelný, po-
kud by ho nějaká žena chtěla polapit, třeba pře-
dáme kontakt ;) info@pragmoon.cz 

NA SLOVÍČKO

ONDŘEJ HAMÁK (29 LET)
Hostivař
pracuje ve stavebnictví, umí řídit 
bagr, nákladní vůz, jeřáb a tříkolku

Co obnáší vaše práce?
Tak hlavně pevné nervy. :) Jako CSD se podílím 
na řízení agentury a jsem zodpovědná za řízení 
týmu lidí a s tím související portfolio klientů a 
reklamních služeb včetně obchodního výsledku. 

Co vás na práci nejvíce baví?
Potkávám spoustu zajímavých lidí, Každý den je 
vlastně úplně jiný a ač je to někdy náročné, tak 
je to práce, kterou bych nevyměnila.

Kde nejraději trávíte volný čas?
Ráda cestuji, chodím na hot jogu, a samozřejmě 
ráda trávím čas s přáteli a rodinou. 

Která restaurace vás v poslední době zaujala?
Rozhodně FoodLab v centru Prahy, mají skvělé 

BARBORA HÁJKOVÁ (32 LET) 
Vinohrady
pracuje jako Client Service Director v 
reklamní agentuře Scholz&Friends Praha

jídlo, dobré víno, velice milou obsluhu a pěkné 
prostředí. To můžu všem doporučit.

Jakou destinaci jste naposledy navštívila?
Naposledy jsem byla pracovně v Argentině, 
kde jsme s naším klientem připravovali kam-
paň a natáčeli televizní spot. Bylo to velmi ná-
ročné, ale myslím, že kampaň bude skvělá.

Jakou máte ráda hudbu?
Nejsem úplně vyhraněný typ. Hudbu poslou-
chám většinou v autě, co mi Spotify nabídne.
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Co obnáší jeho práce? 
Věnuji se převáženě poskytování hypoték a úvě-
rů na bydlení. Zajišťuji pro ně kompletní službu 
od výběru nejvhodnějšího řešení financování 
přes žádost o hypotéku až po její vyčerpání tak, 
aby s tím měli co nejméně práce a starostí.

Co jej na jeho práci nejvíce baví?
Nejvíce mě na mé práci baví různorodost čin-
ností a možnost pomáhat našim klientům plnit 
jejich sny o vlastním bydlení. Důležitá je pro mě i 
časová flexibilita a nejednotvárnost práce, kterou 
tak mohu vykonávat stále s velkým zápalem.

Kde nejraději tráví volný čas?
Rád jezdím na kole a zajdu s přáteli na fotbal. 
Aktivní odpočinek je v naší pracovní činnosti 
základem.

Jaká je jeho oblíbená pražská restaurace a proč?
Bredovský dvůr, pravidelně tam chodím na 
obědy a večer někdy posedět s přáteli či ob-
chodními partnery. Obecně nemusím moc 
trendy směr, takže správná česká klasika je 
tím, co mi plně vyhovuje.

Jaký je jeho oblíbený bar / klub?
Hospoda Pohoda, Techle Mechtle atd.. Do baru 
chodím někdy o víkendech, do klubů už mě pří-
telkyně moc nepouští… (smích)

Jakou má rád hudbu?
V hudbě nejsem nikterak vyhraněný, mám nej-
raději českou muziku, klidně i starší nahrávky. 
Asi nejraději mám ale Tři sestry.

Jakou rubriku má v našem časopise nejraději 
a proč?
Baví mě tipy na výlety, rádi se necháme inspi-
rovat především v jarních a letních měsících a 
tečka na konec je má krevní skupina.

Jakou destinaci naposledy navštívil a jakou 
by nám doporučil?
Naposledy jsem byl v létě s přáteli na katama-
ránu v Chorvatsku. V Norsku s naší firmou se 
mi velmi líbilo, tam bych se v brzké době rád 
podíval znovu.

Je zadaný? Má děti, vnoučata atd?
Jsem šťastně zadaný zhruba rok a půl, děti za-
tím nemám, alespoň nic o čem bych věděl.

Pokud chcete pomoct s hypotékou můžete Lukáše 
kontaktovat na lukas.lyer@mpss.cz

NA SLOVÍČKO

LUKÁŠ LYER (29 LET)
Nusle
manažer hypoteční poradce

NA SLOVÍČKO
Na slovíčko je nová rubrika, kde se ptáme Vás, našich milých čtenářů, co Vás v naší matičce 
Praze baví, co máte rádi, kam rádi chodíte nebo co máte či nemáte rádi na našem časopisu. 
Chcete, abychom krátký rozhovor do některého z dalších čísel udělali právě s Vámi? Jste náš 
pravidelný čtenář? Napište nám na info@pragmoon.cz do předmětu „na slovíčko“. 
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OHNI MĚ, IDEÁLNĚ VE 4K

Nemluvě o přínosu, kdy podobné technologie sku-
tečně člověku nějakým způsobem ulehčují život, 
placením virtuální kreditní kartou počínaje, všu-
dypřítomným fotoaparátem pokračuje a navigací 
zdarma konče. Tolik věcí můžeme vtěsnat do jedné 
malé krabičky. Zatímco však podobná funkciona-
lita jde, zdá se, správným směrem, samotný vývoj 
mobilních zařízení jde dle mého správným směrem.

Abyste mě pochopili - je mi 34. Mobil využívám 
převážně pro surfování, messanger, sem tam foce-
ní, placení a hodně vzácně pro nějakou tu mobil-
ní hríčku. Na filmy ani seriálu na něm nekoukám, 
protože jsem nikdy nepochopil, proč bych chtěl 
něco sledovat na malé obrazovce. Na mobilní hry si 
nepotrpím, bez pořádného ovladače nemá pro mě 
hraní pražádný smysl. A, myslím, že v tom nejsem 
sám. Rádi se chlubíme tím, jaké „dělo“ máme v kap-

se, ale řada uživatelů nakonec skončí na podobných 
základech a papírové rekordy ztrácí na významu.

Je to takový efekt „víc proužků, víc Adidas“. Mobilní 
giganti nás chtějí přesvědčit reklamní masáží, že po-
třebujeme nejnovější technologie v kapse. Je to ale 
vážně tak? Rozhodně má smysl vývoj fotoaparátu. 
Ale tlačit to, že „můj mobil má x jader a proto je 
zase o 15% rychlejší“, postrádá smysl, neboť to běž-
ný uživatel skoro ani nepocítí. Totéž platí u ultra 
rozlišení obrazovky. Může mít kolik pixelů chce, ale 
v rámci malé plochy to stejně velkou roli nehraje.

Je škoda, že giganti více nenaslouchají skutečným 
potřebám. Je určitě hezké, že nová generace mobil-
ních zařízení má dokonalé displeje, nabušené grafi-
ky, ramky na rozdávání a k tomu jako nový bonus 
ohebnost. Ale myslím, že by doslova každý uživatel 
vraždil hlavně pro to, kdyby konečně někdo vyvinul 
baterii, která by udržela mobil nabitý celý týden. Je 
to možná trošku zpátečnické myšlení, když nechci, 
aby mi mobil pomalu sám připravil oblečení na 
druhý den a do toho mi poradil, co si mám dát k 
snídani. Ale nejsem idiot, tohle zvládnu sám. Když 
mu ovšem dojde šťáva zrovna ve chvíli, kdy se to 
vážně nebude hodit, stane se nepotřebný idiot z něj.

th.

určitou fascinací již léta po-
zoruji vývoj trhu s mobilní 
a všeobecně přenositelnou 
elektronikou. Je neuvěřitel-
né, kam se technologie za 

posledních deset let posunuly a jaké neuvěřitelné 
technické vymoženosti dnes můžeme nosit v kap-
se, aniž by nás to stálo celoroční plat. 

TEČKA

S
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Více na  www.wobenzym.cz 
Informujte se u svého lékaře. 

Je na čase podpořit

             imunitu

posiluje oslabenou imunitu
urychluje léčbu zánětů

lék Wobenzym®

může pomoci i Vám

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčbu dětí konzultujte vždy s lékařem.
Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Stáhněte si mobilní aplikaci
Wobenzym 4U
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u. 

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

Inzerce


