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EDITORIAL

dpočatí? Máte do-
volenou za sebou a 
vplouváte do pracov-
ního procesu? Tak 
nikam nespěchejte. 

Podržte si ten pocit nicnedělání, 
nebo to všechno bude k ničemu. 

Práce šlechtí. A bez ní nejsou kolá-
če. Máme to tak hluboce zafixova-
né, že už neumíme ani relaxovat. 
Dokážeme jít na masáž, trochu 
se připít, nebo na týden zmizet za 
moře. To ale nestačí. Pokud provo-
zujete podobné nárazovky, je to v 
podstatě placebo. Snaživá, ale ve 
výsledku nefunkční náplast na ránu 
způsobenou vyčerpáním. 

Základem je zbytečně se nestreso-
vat. Máte po návratu email přepl-
něný k prasknutí? Dejte jim priority 

a věnujte se odepisování několik 
následujících dní. Straší vás vidina 
rychlého rána? Tak si přivstaňte a 
pak si v klidu udělejte snídani.

Rytmus, to je základ. A my se vám v 
našem prvním poprázdninovém čís-
lo pokusíme s tím rytmem pomoci. 
Tradičně vám přinášíme tipy na to 
nejzajímavější z kultury a gastrono-
mie. Kulturní výhled jsme doplnili 
o rozhovor s kráskou Taťánou Ku-
chařovou a svalovcem Vinem Die-
selem. A protože se pomalu blíží 
Vánoce a s ním firemní párty, máme 
pro vás i speciál v podobě tipů na ty 
nejzajímavější večírky v celé Praze. 

Zkrátka je toho hodně, z čeho mů-
žete vybírat. Snad vás inspirujeme.

Tomáš Chvála, šéfredaktor

Vítejte doma!

O
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Plzeňské oslavy
vzniku republiky

28. 10. 2013

www.visitplzen.eu

historické centrum Plzně

Vstupné do vybraných turistických cílů za 28 Kč 
nebo zdarma

Jízdy historickou tramvají

Plzeňský Prazdroj – muzeum, historické podzemí, 
prohlídková trasa

Komentované prohlídky plzeňské radnice,Měšťanské 
besedy, Velké synagogy a Loosových interiérů

Loutková představení pro děti, kulturní program, 
slovenské trhy

Lampionový Průvod světel centrem města

Slavnostní ohňostroj na náměstí Republiky
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KULTURNÍ SERVIS TOP 30

áří je rozporuplný mě-
síc. Většina lidí ho 
má spojený s koncem 
volna, nástupem sych-
ravějšího počasí a bo-

lehlavem z přeplněných doprav-
ních prostředků, kde to znovu 
začne přetékat školáky.

Sám jsem léta trpěl podobným 
„škytnutím“, kdy jakoby se prvního 
září najednou obloha zatáhla a svět 
začal být o něco pochmurnější. Ale 
dnes? Ani omylem. Léto je totiž od-
počinkem pro všechny a to včetně 
umělců. Divadla spí, koncerty se 
orientují spíše na taneční hudbu, 
filmy hrají hlavně na blockbustery, 
léto je zkrátka kulturně chodí. V září 
tudíž nezačíná jen škola a nekončí 
pro většinu z nás dovolenková se-
zóna, ale hlavně svět začíná kultur-

ně žít. A ani letošek není výjimkou. 
Co jsme pro vás vybrali tentokrát?

Inu, ve filmech musíme vyzdvihnout 
návrat sympatických zabijáků Rid-
dicka a Machety, klasiků Arnolda a 
Slye, novinku režiséra Jiřího Men-
zela snímkem Donšajni a přede-
vším dechberoucí sci-fi Gravitace, 
v níž Sandra Bullock a George Clo-
oney bloudí vesmírným prázdnem.

U výstav je třeba naposledy připo-
menout výborného Tutanchamona 
(končí již za pár týdnů), v hudbě 
si svůj díl pozornosti zaslouží Pla-
cebo, Nick Cave a tím zdaleka ne-
končíme. Však si naši třicítku sami 
projděte. Nepochybně v ní najdete 
nejednu inspiraci na volné víkendy.

th.

dobří holubi se Vracejí

Z



23.8.
-

29.9.

09září / listopad 2013 www.pragmoon.cz

KULTURNÍ SERVISTOP 30
Jedinečná kolekce prezentuje 
tvorbu více než čtyřiceti čínských 
umělců, jejichž díla vycházejí z kul-
turního prostředí současné čínské 
společnosti. Praha je již třetí zastáv-
kou této putovní výstavy, před ní se 
díla představila v Sofii a v Bukurešti. 
Výstavní projekt přináší poselství o 
vyzrálé orientaci svých tvůrců v glo-
bálním uměleckém prostředí. Reali-
ta a smysl pro detail se zde harmo-
nicky prolínají se snovou abstrakcí 
jen zběžně načrtnutých celků.

Když Riddick poprvé vstoupil do kin, 
nadchnul davy. Poté ale fanoušky 
trochu zklamal, když z nekompro-
misní zabijácké mašiny přeřadil na 
zábavu pro celou rodinu. Ne, že by 
ztratil šmrnc. Ale Rko tomuhle fra-
jerovi přeci jen sluší o něco víc. Vin 
Diesel proto udělal to nejrozumněj-
ší, co mohl - přislíbil nekompromisní 
krvavý návrat. A jak slíbil, tak nyní 
plní. Riddick se vrací ve formě, kosí 
nepřátelé s lehkostí vycvičeného at-
leta a k tomu horda kreatur. Paráda!

peking praha

riddick

Místo konání: Císařská konírn
Pražský hrad, Praha 1 - Hradčany

Akční / Horor / Sci-fi, USA, 2013
Režie: David Twohy
Hrají: Vin Diesel, Katee Sackhoff, Karl Urban

tutanchamon 
- jeho hrob a poklady

Místo konání: Výstaviště, Praha 7
Cena vstupenek: 190 - 1000 kč

Výstava Tutanchamon – jeho hrob-
ka a poklady vás přenese do kou-
zelného světa – ocitnete se v útro-
bách obrovské pokladnice, objevíte 
nové světy a nové zázraky. S pomo-
ci nejnovějších technologií úspěšně 
oživuje fascinující svět zaniklého 
exotického impéria na Nilu. Užijete 
si nádherné exponáty, videoprojek-
ce a přirozeně nemohou chybět i lá-
kavé suvenýry. Ale pospěště. V říjnu 
si již Tutanchamona neužijete.

1.9.
- 

22.9.

5.9.
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                   TOP 30KULTURNÍ SERVIS

Ve své době patřila mezi nejznáměj-
ší a nejpopulárnější světové osob-
nosti. A její náhlá smrt vyvolala, jak 
už to tak bývá, řadu divokých teorií 
a spekulací. Hlavní otázkou ale je 
– kdo byla ve skutečnosti Lady Dia-
na? Na to se nám pokusí odpovědět 
snímek nesoucí její jméno, zaměřu-
je se na poslední dva roky jejího ži-
vota, kdy opustila královskou rodinu 
a tísnivý život v Buckinghamském 
paláci. Nelehkého úkolu vytvořit její 
portrét se ujala Naomi Watts.

Skupinová výstava Obrazy a před-
obrazy konfrontuje práce součas-
ných umělců Nairy Baghramian, 
Henrika Olesena, Floriana Pumhös-
la a Mathiase Poledny s ukázkami 
modernistického výstavnictví, su-
rrealistické typografie a funkcionali-
stického skla. Jako celek se výstava 
snaží vytvořit inscenovaný prostor, 
v němž se můžeme ptát, jakou roli 
ve společnosti hrálo umění nejen v 
minulosti a současnosti, ale i jakou 
by mohlo hrát v budoucnosti.

dianaobrazy a předobrazy 

Drama, USA / VB / Švédsko, 2013 
Režie: Oliver Hirschbiegel
Hrají: Naomi Watts, Naveen Andrews

Místo konání: Městská knihovna
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
Cena vstupenek: 30 - 120 kč

mauglí

Místo konání: Divadlo Kalich
Jungmannova 9, Praha 1
Cena vstupenek: 199 - 599 kč

Po velkém úspěchu předchozího 
muzikálu Robin Hood přichází au-
torská dvojice Ondřej Soukup – Ga-
briela Osvaldová s dalším rodinným 
tématem muzikálu. Se sympatic-
kou nadsázkou vyprávěný příběh 
vychází z Knihy džunglí a spolu s 
hlavním hrdinou zavádí diváky do 
pestrého světa nebezpečné i čaro-
krásné džungle, který je výstižným 
obrazem spíše lidské než zvířecí spo-
lečnosti. Více najdete na straně  26.

12.9.

18.9.
-

17.11.
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Galerie hlavního města Prahy slaví 
v roce 2013 padesátiny. Při tako-
vých příležitostech se sbírkotvorné 
instituce většinou prezentují nejvý-
znamnějšími díly. GHMP se však 
rozhodla pro jiný koncept – bude 
bilancovat. Výstava představí nejen 
dějiny galerie od roku 1963, ale i 
dřívější pokusy o její ustavení. Ideo-
logické tlaky totalit, mnohdy nelehký 
odpor kurátorů, kteří zde působili, to 
vše a mnohem více výstava ukáže. 

Nové pojetí klasické hry nejlépe vy-
stihují slova Jiřího Suchého. „Tento-
krát jsme zvolili pro naše předsta-
vení nezvyklou formu, kterou jsme 
nazvali mystická crazy komedie. Z 
toho můžete usoudit, že tato stará 
hra dostane u nás novou podobu. 
Když jsem kdysi měl možnost hru 
režírovat, stalo se to v roce 1987 ve 
finském divadle TTT, nenašel jsem 
odvahu odpoutat se od zavedeného 
pohledu. Teď jsem však tu odvahu 
konečně našel“. Těšíme se!

ŽiVot galerie hlaVního 
města prahy 50

kdyby tisíc klarinetů 

Místo konání: Dům u Zlatého prstenu
Týnská 630/6, Praha 1
Cena vstupenek: 30 - 120 Kč

Místo konání: Divadlo Semafor
Dejvická 27, Praha 6
Cena vstupenek: 150 - 350 kč

donšajni

Komedie, ČR, 2013 
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Jan Hartl, Martin Huba

Legendární český režisér Jiří Men-
zel (Ostře sledované vlaky, Obslu-
hoval jsem anglického krále) se 
tentokrát rozhodl vyprávět příběh 
operního souboru na malém městě, 
které chce uvést Mozartova Dona 
Giovanniho. Pohled do zákulisí 
příprav odhalí svět opery zbavený 
pozlátka. Příběh o lásce a zklamá-
ní, o hudbě a vášnivém milování se 
vyznačuje typickou Menzelovou po-
etikou a jemným humorem.

26.9.

20.9.
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KULTURNÍ SERVISTOP 30
Čtyři barmanky jsou si nejen kolegy-
němi a přítelkyněmi, ale také tvrdý-
mi glosátorkami a kritičkami, sršící 
energií a někdy až chlapsky drsným 
humorem. (Anti)feministickou smršť 
v podání mladých zpívajících here-
ček dokresluje hravá hudba Ondře-
je Brzobohatého. Hra Barmanky je 
koncertem čtyř hereček, které hrají 
vždy několik rolí během představení 
a své party si patřičně vychutnávají. 
Ostatně, na pódiu je neruší žádný 
muž. A to se dámám líbí.

Nemusí pršet, hlavně když z nebe 
padá jídlo. V prvním díle ztřeštěné 
animované komedie o potravino-
vé bouři byl vynálezce Flint a jeho 
přátelé nuceni opustit jídle zahlcené 
město. Tentokrát ke svému úžasu 
zjistí, že zařízení stále pracuje a vy-
tváří neuvěřitelné tvory - živoucí jíd-
lo. Napadlo vás někdy, jak by vypa-
daly takové čiperné okurky, hladoví 
tacodýli nebo divoké krevetí opičky! 
To vše a mnohem více vám odhalí 
neméně bláznivé pokračování

barmanky

zataŽeno, občas 
trakaře 2

Místo konání: Divadlo Radka 
Brzobohatého, Opletalova 5/7, P-1
Cena vstupenek: 300 - 350 Kč

Komedie / Rodinný, USA, 2013
Režie: Cody Cameron, Kris Pearny
Mluví: Anna Faris, Neil Patrick Harris

steVe Vau

Místo konání: Lucerna - Velký sál, Praha 1
Cena vstupenek: 690 - 990 kč

Na základě nadšených reakcí na 
turné „Story of Light Tour 2013“ čí-
tající 90 koncertů se virtuózní kyta-
rista a vizionářský skladatel Steve 
Vai rozhodl přidat další evropská 
koncertní data. Že jste o Vaiovi ješ-
tě neslyšeli? Chyba! Ne náhodou 
je označován za kytarového alchy-
mistu, který byl za svůj talent oceněn 
prestižní cenou Grammy. Milovníci 
kytarových strun by měli brát návště-
vu jeho koncertu jako povinnost.

29.9.

3.10.
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Zadržte dech, čeká vás divoká jíz-
da vesmírným prázdnem. Napínavá 
sci-fi Gravitace je příběhem doktor-
ky Ryan Stone (Sandra Bullock) a 
vesmírného veterána Matta Kowal-
skyho (George Clooney), kteří se 
vydají na rutinní výpravu do kosmu. 
Jenže dojde ke katastrofě, která je-
jich loď rozmetá na kusy a hrdinové 
jsou náhle uprostřed vesmírného 
prázdna s minimální šancí na zá-
chranu. Vzduch rychle dochází, 
adrenalin stoupá. Více na straně 30.

V říjnu přivezou norští „jazzoví Vik-
ingové“ Jaga Jazzist do Prahy nové, 
symfonické nastudování největších 
hitů. Norové vydávající alba na lon-
dýnské značce Ninja Tune, držitelé 
řady hudebních cen, včetně té od 
BBC pro nejlepší jazzovou nahráv-
ku roku, se s každým albem snaží 
posouvat své hranice. Na nové desce 
Live with Britten Sinfonia se této příle-
žitosti zhostili s kreativitou jim vlastní 
za podpory mnohahlavého orchest-
ru. V Lucerně je doprovodí City of 
Prague Philharmonic Orchestra.

graVitacejaga jazzist  

Sci-Fi / Thriller, USA / VB, 2013
Režie: Alfonso Cuarón
Hrají: George Clooney, Sandra Bullock

Místo konání: Lucerna - Velký sál, Praha 1
Cena vstupenek: 550 - 990 kč

joe bonamassa 

Místo konání: Kongresové 
centrum Praha, Praha 4
Cena vstupenek: 1290 - 2190 kč

Americký kytarista Joe Bonama-
ssa zahraje na pražském koncertě 
průřez své dosavadní tvorby včetně 
novinek z chystaného alba, které je 
naplánované na druhou polovinu 
roku. Bonamassa je považován i 
přes svůj relativně mladý věk za jed-
noho z nejlepších současných kyta-
ristů. Je řazen na úroveň Jeffa Bec-
ka či Stevie Ray Vaughana, o čemž 
svědčí nejen neustále se zvětšující 
počet obdivovatelů, ale i ohlasy od-
borných hudebních médií a kritiků.

5.10.

3.10.

14 září / listopad 2013 www.pragmoon.cz

3.10.





10.10.

1.9.

                   TOP 30KULTURNÍ SERVIS

Určitě vás někdy napadlo, jak byste 
se zachovali, kdyby došlo na Apoka-
lypsu. Přesně takovou otázku si po-
ložila i partička lidí v Hollywoodu a 
společně natočili bláznivou komedii, 
kde hrají sami sebe. James Franco, 
Seth Rogen, Emma Watson, Jason 
Segel, Jonah Hill, Paul Rudd a další 
skončí v luxusním domě jednoho z 
nich. Jak si s koncem světa celebri-
ty poradí? S humorem, jak jinak. A 
možná i někoho nechtěně zabijí. 
To se v Hollywoodu stává.

Agent Národního úřadu pro kontrolu 
obchodu s drogami Bobby Trench 
(Washington) a důstojník Americké 
námořní rozvědky Marcus Stigman 
(Wahlberg) si nejdou pod nos. A ke 
své smůle si nejdou pod nos už 12 
měsíců, kdy společně pracují v uta-
jení jako členové drogového syndi-
kátu. Když dojde na lámání chleba, 
hodí je nadřízení přes palubu.Teď 
je to jen na nich. Tradiční zápletka, 
ale dynamické uchopení a hlavně 
tradičně skvělý Denzel Washington.

apokalypsa V hollywoodu2 zbraně 

Komedie / Fantasy, USA, 2013 
Režie:  Seth Rogen, Evan Goldberg 
Hrají: Jason Segel, Jonah Hill, Seth Rogen

Akční / Drama, USA, 2013
Režie: Baltasar Kormákur
Hrají: Denzel Washington, Mark Wahlberg

kameňák 4Po kulatých deseti letech se v plné 
parádě vrací hrdinové městečka 
Kameňákov. Pepanovi (Václav Vy-
dra) odjela žena Vilma do Austrálie 
za jejich dcerou a Pepan se synem 
Pepíkem tak žijí v ryze mužské 
domácnosti, kde není navařeno a 
vyžehleno a kde vybuchují vajíčka 
v mikrovlnce. Není to zrovna kul-
turní tip, ale co si budeme povídat, 
úspěšných sérií máme v česku jako 
šafránu. A hit to bude, o tom žádná.

10.10.

10.10.
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Komedie, ČR, 2013
Režie: Ján Novák
Hrají: Václav Vydra, Martin Dejdar
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Inscenace Mirage uváděna v pro-
dukci 420PEOPLE ve spolupráci s 
Novou scénou ND hodlá diváky za-
ujmout svérázným pojetím, které se 
nebojí otázek a odpovědí a svébytné 
interpretace. Inscenace je postave-
ná na půdorysu stand-up comedy a 
osciluje mezi humorem a palčivými 
otázkami, které míří do nitra těch, 
kdo stojí na jevišti a snaží se roze-
smát publikum. Performance na je-
višti jako forma psychoterapie nebo 
vykrádání sebe sama a zrada na 
vlastních emocích? Jděte a uvidíte.

Finští rockeři HIM se vrací do české 
republiky představit své nové album 
„Tears On Tape“. Drsné melodie a 
romantika, to je charakteristický 
hudební mix pro tuto finskou pětici. 
HIM se v České republice předsta-
ví v rámci exklusivního koncertu 
ve Velkém sále pražské Lucerny. 
H.I.M. do Prahy přivezou i zajíma-
vého hosta – americkou instrumen-
tální post-rockovou skupinu Caspi-
an, která vystavěla svou existenci 
na ryze instrumentálním základě.

mirage him

Místo konání: Národní divadlo
Národní 4, Praha 1

Místo konání: Lucerna - Velký sál, Praha 1
Cena vstupenek: 990 kč

escape plan

Akční / Thriller, USA, 2013 
Režie: Mikael Håfström
Hrají: S. Stallone, A. Schwarzenegger

Klasici Stallone a Schwarzenegger 
chytli druhý dech a točí jeden film za 
druhým. Tentokrát se díky nim po-
díváme do ultramoderního vězení, 
z něhož má Sly coby expert utéct. 
Jenže ho někdo podrazí a z před-
stíraného útěku je skutečný boj o 
život. Naštěstí je v lochu i Arnie, kte-
rý umí ostatním domluvit. Poctivá 
žánrovka s poctivými akčními hrdi-
ny. Co chtít víc? Ještě ten Willis tam 
chybí. Ale tak nemůže být všude.

17.10.

12.10.
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Limuzínou - za cenu taxi...

www.citytaxi.eu

služby s přesahem



mirage 

Místo konání: Národní divadlo
Národní 4, Praha 1

16.10.
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Příběh následující komedie bude 
bližší mnohem většímu procentu 
mužů, než kolik jich to skutečně 
přizná: Don Jon je film o mladém 
muži (Joseph Gordon-Levitt) z New 
Jersey, jemuž závislost na interne-
tovém pornu brání v navazování 
skutečných vztahů. Kamarádi mu 
říkají Don Jon, protože mu neodolá 
žádná žena, ale jemu přináší dale-
ko více uspokojení sledování porna. 
Vydrží mu to? Těžko, svádí ho Scar-
lett Johansson a Julianne Moore.

Ambiciózní projekt Příběh kmotra 
by měl naplno ukázat špinavé zá-
kulisní praktiky domácí politiky a 
k tomu odkrýt život nejslavnějšího 
českého Kmotra Františka Mrázka. 
Přirozeně by bylo naivní čekat od 
českých filmarů fresku hodnou ro-
diny Corleonů. K tomu jsme u nás 
nikdy neměli zázemí. Ale i česká 
mafie má nepochybně o čem vyprá-
vět a pokud si Petr Nikolaev vybere 
svou lepší chvilku, možná se po del-
ší době dočkáme poctivé žánrovky.

don jon
příběh kmotra  

Komedie, USA, 2013
Režie: Joseph Gordon-Levitt
Hrají: J. Gordon-Levitt, Scarlett Johansson

Drama / Krimi, ČR, 2013
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík

a pak uŽ tam nezbyl ani jeden 
(aneb deset malých černoušků)

Deset lidí z různých sociálních vrs-
tev přijme pozvání na tajuplný ost-
rov. Po příjezdu však pozvaní zjistí, 
že hostitelé chybí. Na úvodní večeři 
jsou všichni přítomní hlasem z na-
hrávky obviněni z činů, které v mi-
nulosti spáchali, ale nebyli za ně od-
souzeni. A kolotoč záhadných vražd 
začíná... Děj napínavého příběhu 
Agathy Christie, který patří mezi 
nejznámější a nejoblíbenější díla 
svého žánru, si můžete v říjnu vychut-
nat v Divadle Radka Brzobohatého.

24.10.

17.10.
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Místo konání: Divadlo Radka 
Brzobohatého, Opletalova 5/7, P-1
Cena vstupenek: 380 - 430 Kč



24.10.

1.9.
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Je zpátky! A znovu nadělá pořádnou 
paseku. Zběsilé pokračování hitu 
Machete, v němž Danny Trejo s ele-
gancí sobě vlastní popravil vše, co 
mu přišlo do cesty, přináší ještě na-
bušenější hereckou sestavu. Vyjma 
navrátilých přeživších z předchozí-
ho dílu se diváci nově mohou těšit 
na Mela Gibsona v záporné roli, 
zpěvačku Lady Gagu a Charlieho 
Sheena, který poprvé ve své kariéře 
hraje pod svým rodným jménem - 
Carlos Estevez. Cool!

Natacha Atlas dávno přesáhla 
nálepku „hlas Transglobal Under-
ground“ a v posledních letech se 
vymaňuje také ze škatulky etnic-
kých tanečních fúzí. Propojuje hud-
bu Blízkého východu a Evropy a dů-
kladně promíchává arabské postupy 
se „západním“ písničkářstvím, prvky 
jazzu i odkazem evropské klasiky. 
Tentokrát se představí v trochu jiné 
náladě než během předchozích ná-
vštěv. Akustická koncertem proběh-
ne v rámci cyklu Top Of The World. 

machete zabíjí

natacha atlas

Akční, USA / Rusko, 2013
Režie: Robert Rodriguez
Hrají: Danny Trejo, Mel Gibson, Charlie Sheen

Místo konání: Palác Akropolis, 
Kubelíkova 27, Praha 3
Cena vstupného: 650,- Kč 

lucie, Větší neŽ malé 
mnoŽstVí lásky

Místo konání: Hudební divadlo Karlín
Křižíkova 10, Praha 8

Jedno je třeba si ujasnit na začát-
ku: „Lucie, větší než malé množství 
lásky“ není muzikálem o skupině 
Lucie! Jde o ambiciózní projekt této 
nejpopulárnější tuzemské hudební 
skupiny a Hudebního divadla Karlín, 
který by podle obou stran měl pře-
kročit hranice zavedených postupů. 
Tvůrci hry slibují práci s unikátní 
technologií, filmovými dotáčkami a s 
původním příběhem o lásce, bolesti 
a věcech mezi nebem a zemí.

31.10.

1.11.
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Od uspořádání první edice Trans-
mission uběhla už dlouhá doba. 
Během uplynulých deseti let si tahle 
hudební akce vydobyla u fanoušků 
přímo legendární pozici. Pořadatelé 
dokázali učinit nemožné možným. 
Nyní je čas na největší Transmis-
sion v historii s velmi speciálním 
jubilejním překvapením. Zbrusu 
nový a originální zážitek Transmis-
sion. Připravte se na 10. vydání, díky 
kterému protančíte boty. Za to ručíme.

Nick Cave není českému publiku 
neznámý - od počátku devade-
sátých let k nám pravidelně jezdí 
koncertovat. Tentokrát Nick Cave s 
Bad Seeds na pražském koncertě v 
Tipsport Areně představí patnácté al-
bum Push the Sky Away, které vyšlo 
letos v únoru a dočkalo se nadšených 
ohlasů. „Tahle deska mi prostě přijde 
nová, víte, ale nová tak nějak posta-
ru“ říká tajemně k albu Cave. Fa-
noušci se mohou samozřejmě těšit 
i na největší hity. 

transmission 2013nick caVe & 
the bad seeds 

Místo konání: 02 arena, Praha 9
Cena vstupenek: 1150 - 2900 kčMísto konání: Tipsport arena, Praha 7

Cena vstupenek: 1350 - 2500 kč

placeboPokud patříte mezi fanoušky podiv-
na a originality, nepochybně znáte 
londýnské trio Placebo, patřící ke 
špičce alternativní scény. Již tento 
měsíc, konkrétně 16 září, vydává 
kapela po čtyřech letech novou des-
ku. A časově k tomu krásně vychází 
pražský koncert. Ten kromě nových 
skladeb Placebo představí i materiál 
z předchozích alb, kterých doposud 
prodali po celém světě více než 12 
milionů.  Více najdete na straně 28.

13.11.

22.11.
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Místo konání: Lucerna - Velký sál, Praha 1
Cena vstupenek: 1190 kč



Clasik.indd   1 12.9.2013   13:09:14



24 září / listopad 2013 www.pragmoon.cz

KULTURNÍ SERVIS ROzhOVOR

ikdy si nehrál na osca-
rového herce. Rych-
le pochopil, že jeho 
největší silou je cha-
risma. „Nejsem hez-

ký, ani elegantní. Ale jsem cool. 
Zatraceně cool.“ Vin Diesel chá-
pe své postavení v Hollywoodu. 
Nejvíce miluje zabijáka Riddicka a 
proto nikdy nevzdal boj za třetí díl. 
Nakonec ho prosadil za cenu niž-
šího rozpočtu. Co na diváky čeká? 

V prvním díle se zabiják Riddick 
přeměnil ze záporáka na klaďase. 
Ve dvojce dokonce získal několik 
nadlidských schopností. Jakou 
evolucí projde ve trojce?

Nechci toho moc prozradit, ale 
skvělé na téhle sérii je tvůrčí svobo-
da, kdy si můžeme vybrat prakticky 

jakoukoli cestu, jíž se vydáme. Je to 
velmi kreativní prostředí, v němž já 
a režisér David Thowy na Riddicko-
vi pracujeme a přišlo nám správné v 
Riddickovi znovuprobudit zvíře, kte-
ré musí bojovat o holý život. Vrátit 
se ke kořenům z jedničky.

Riddick byl natočen jako Rko, 
stejně jako první díl Černočerná 
tma. Kronika temna Rko nebyla a 
šla do kina coby PG-13. Bylo těž-
ké u studia znovuprosadit Rko?

Samozřejmě, nikomu se do toho 
nechtělo! Ale my jsme na tom ten-
tokrát trvali a raději snížili rozpočet. 
O Kroniky temna se nám to vymsti-
lo, protože tehdy jsme s chutí přijali 
peníze a pak si studio nadiktovalo, 
že musíme natočit film přístupný 
mládeži. A my jsme chtěli rozšířit 

Vin diesel

N



ROzhOVOR   KULTURNÍ SERVIS
Riddickův vesmír, posílit celou my-
tologii a proto jsme tehdy vsadili na 
peníze. Tentokrát jsme zvolili opač-
ný přístup, aby byl tlak minimální, je 
to ohromně osvobozující pocit.

Přijde mi, že celá ta kritika Rko-
vých filmů je trochu nesmyslná.

Moje generace na nich třeba vy-
rostla. Když mi bylo třináct, sledoval 
jsem Vetřelce, tehdy tu byl zkrátka 
pro Rka prostor. Teď už se takové 
filmy skoro netočí, což je škoda.

Co vás na postavě Riddicka baví?

Hrozně si užívám roli typického an-
tihrdiny. Když jsem o té postavě četl 
poprvé, přišlo mi, že takového hr-
dinu jsem ještě nikdy neviděl. Vím, 
že to vyzní kýčovitě, ale myslím, 
že díky hraní Riddicka jsem v sobě 
objevil něco nového. Vydat se do 
temné izolace, kde člověk porozumí 
sám sobě. Riddick odráží mé vlastní 
hledání identity, když jsem byl dítě. 

Na jaké akční scény se můžeme 
těšit?

Šílené! (smích) Důležité je vždy my-
slet na to, jak je udělat co nejlépe. 
Pokaždé se snažím, aby choreogra-
fie akčních scén měla určité reálně 
prvky a aby v nich byla jistá logika.

Riddickovu mytologii prohlubují 
mimo jiné i úspěšné počítačové 
hry. Můžeme s nějakou další hrou 
počítat i do budoucna?

Rozhodně! Jsem z té generace, 
která začínala s TV Pongem a po-
řád je vě mě pařan. Výhoda her je v 
tom, že na ně dáte 10-20 milionů a 
umožní vám ohromným způsobem 
prohloubit svět, o němž vyprávíte. 
Je to chytrý způsob, jak moci vyprá-
vět něco, co by ve filmu stálo moc. 
Takže ano, další hra 100% bude.
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Místo konání: Divadlo Kalich
Jungmannova 9, Praha 1
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v džungli se vyprávějí 
příběhy. Nejpodivnější je 
příběh lidského mláděte, 
jehož život mohl být kratší 
než pád srpnové hvězdy. 

Ale džungle ho přijala a dala mu 
jméno Mauglí.

Po velkém úspěchu předchozí-
ho muzikálu Robin Hood přichází 
osvědčená autorská dvojice Ondřej 
Soukup – Gabriela Osvaldová s dal-
ším rodinným tématem muzikálu. 

Se sympatickou nadsázkou vyprá-
věný příběh vychází z Kiplingových 
Knih džunglí, jež se dočkaly řady fil-
mových adaptací. Spolu s hlavním 
hrdinou vejdete do pestrého světa 
nebezpečné i čarokrásné džungle, 
který je výstižným obrazem spíše 
lidské společnosti než té zvířecí.

Muzikál o přátelství, lásce, ale i o 
boji o přežití provází kromě nápa-
dité hudby Ondřeje Soukupa a vtip-
ných textů Gabriely Osvaldové také 
neotřelá režie mladého režijního 
tandemu SKUTR, která diváky pře-
kvapuje efektními výrazovými pro-
středky sahajícími až ke špičkovým 
akrobatickým číslům. Ve výpravné 
show se objeví ti nejlepší umělci, 
schopní suverénně zvládat vysoké 
nároky na zpěv, herectví i tanec. 

Nezapomenutelný zážitek slibují 
rovněž kostýmy naší přední výtvar-
nice Simony Rybákové a scénogra-
fie Jakuba Kopeckého. 

ml.

mauglí

I



D I V A D L O  B E Z  Z Á B R A D L Í

Divadla Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1 • rezervace a on-line prodej: w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

9., 19., 30. 9.,
15., 29. 10. 2 013

 v  19.00 hod.

PREMIÉRA 12. ZÁŘÍ 
V DIVADLE KALICH

Hudba Ondřej Soukup
Libreto a texty písní Gabriela Osvaldová

V roli pantera Baghíry Jiří Korn

STRHUJÍCÍ CHOREOGRAFIE A AKROBATICKÁ ČÍSLA

O F I C I Á L N Í  V O D A

ÍCÍ CHOREOGRAFIE A AKROBATICKÁ ČÍS

MIMOŘÁDNÝ MUZIKÁLOVÝ ZÁŽITEKÝ ÁŽ

ORIGINÁLNÍ VÝPRAVNÁ SHOW

IMM media

w w w. d i v a d l o k a l i c h . c z



Lucerna - Velký sál, Praha 1
Cena vstupenek: 1190 kč
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ritské alternativní 
rockové trio Placebo 
představí v Lucerně 
nové songy z chys-
tané desky, ale nebu-

dete ochuzeni ani o staré známé 
pecky. Koncert roku se blíží!

Příští rok oslaví Placebo kulaté 20. 
výročí na hudební scéně. Během 
své existence vydali temné roman-
tici se širokou škálou experimentů 
šest studiových alb. U zrodu kape-
ly stál v první řadě zpěvák a kyta-
rista Bryan Molko spolu s basákem 
Stefanem Olsdalem ze Švédska. 
Později se k nim připojil bubeník 
Steve Hewit, který zároveň působil 
v kapele Breed a v Placebo nahradil 
Roberta Schultzberga.

První stejnojmenné album vydali 

Placebo již v roce 1996, kapela se 
stala senzací a písně Nancy Boy a 
Bruise Pristine obrovskými hity.

Nyní přichází album s názvem Loud 
Like Love. Dva singly, které z novin-
ky kapela zatím vypustila, potvrzují, 
že Placebo pokračují ve svém ojedi-
nělém a těžko zaměnitelném stylu.

Ale proč to zbytečně okecávat. Po-
kud jste fanoušek, pak již dávno 
doma máte vstupenku. No a pokud 
tomu tak není, stále jsou lístky v pro-
deji za 1 190 korun v síti Ticketpro. 
Ale spěchejte. Moc jich už nezbývá.

ml.

placebo

B





Sci-Fi / Thriller, USA / VB, 2013
Režie: Alfonso Cuarón

Hrají: George Clooney, Sandra Bullock
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do by nechtěl letět ke 
hvězdám. Jenže sta-
čí jedna malá chyba 
a všechno může být 
rázem jinak. Sandra 

Bullock a George Clooney jsou 
ztraceni ve vesmíru.

Měla to být rutinní akce. Smršť aste-
roidů ale rozmete vesmírnou stanici 
na kusy a náhle plují doktorka Ryan 
Stoneová (Bullock) a vesmírný ve-
terán Matt Kowalsky (Clooney) ves-
mírem jen ve svých skafandrech. 
Spojení se Zemí je přerušeno a zá-
soby kyslíku se rychle ztenčují.

Gravitace nemá nijak komplikovaný 
základ, v čemž tkví její kouzlo. Jas-
ná zápletka, dobře čitelná i opicím 
poskakujícím ve Vesmírné odysee 
Stanleyho Kubricka, je pro tvůrce 

nosným výchozím bodem k roze-
hrání maximálně dramatické situa-
ce. Ostatně, dokážete si představit 
tíživější moment, než že skončíte 
volně plující vesmírem s minimální 
šancí na záchranu? Z toho mrazí.

Dobrý nápad ale nestačí. A snímek 
naštěstí přistál na stole Alfonsu Cu-
arónovi, králi nepřerušovaných zá-
běrů, který natočil famózní Potomky 
lidí a třetího Harryho Pottera. Výsle-
dek? Strhující podívaná, jíž zahra-
niční kritici označili „budoucností 
kinematografie“. Nepřeháněli.

ml.

graVitace

K



Lázeňský hotel Bellevue – Tlapák**** v Poděbradech

facebook.com/hotelbellevuetlapak 
www.bellevue.cz

čtyřhvězdičkový fullservisový hotel v srdci okouzlujícího lázeňského parku

Hotel Bellevue – Tlapák ****
náměstí T. G. Masaryka 654/III, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 623 111, e-mail: hotel@bellevue.cz

 60 komfortních pokojů standardu 4* s Wi-Fi zdarma  
reprezentativní konferenční prostory pro až 130 osob 

s kompletním servisem při organizaci akcí

balneo-rehabilitační centrum s profesionálním zdravotnickým 
personálem pro komplexní léčbu a rehabilitaci 

wellness centrum s bohatou nabídkou příjemných 
relaxačních a zkrášlujících procedur 

sauna, solná jeskyně a beauty & care centrum 

restaurace a bar s nabídkou kvalitní gastronomie  
široký výběr fl exibilních léčebných a relaxačních pobytů  

Spa*  Well ness *  Congre ss 
ve středních Čechách

Čtyřhvězdičkový lázeňský hotel Bellevue - Tlapák v Poděbradech Vám poskytne veš-
keré pohodlí a jedinečnou atmosféru, ať už cestujete za prací nebo odpočinkem. Díky 
komfortním pokojům, výborné kuchyni, široké nabídce doplňkových služeb, reprezen-
tativnímu konferenčnímu zázemí a skvělé poloze blízko Prahy je ideální volbou pro 

Vaše fi remní akce i volný čas.
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mÓda z PRaŽSKÝch ULIc

Tato sličná slečna nás tentokrát 
zaujala svým outfitem ze všech 
nejvíce! Je jednoduchý, ale při-
tom odvážný! Barvy a vzory jsou 
super sladěné. Nápaditě uvázaný 
šátek je super a díky němu je sleč-
na skoro nepřehlédnutelná :). Tri-
ko velmi zdařile kombinuje dva 
trendy letošního léta – záda z 
transparentního materiálu a ba-
revný postisk na přední straně. 
Svetříku a kalhotám nemám co 
vytknout, boty opět zapadají do 
celku svým vzorem. Slečně se 
povedlo vyvážit outfit tak, aby vy-
padal výrazně, ale ne přepláca-
ně, a to hlavně díky volbě umír-
něných kalhot, svetru a kabelky. 
Tleskáme a klobouk dolů!

Čauky mňauky módní nadšenci! :) Léto je nejspíš definitivně za námi, nic-
méně nezoufejme a podívejme se na to z té lepší stránky – méně potících 
se lidí v MHD, méně super-truper fotek vašich kamarádů u vody ve chvíli, 
kdy vy musíte sedět v kanclu, méně hádek kvůli nastavení klimatizace… 
Ale zato více krásných podzimních kabátků, šálů, svetříků, trendy holínek, 
klobouků, kožíšků! Proběhněte si v rychlosti butiky v centru a uvidíte, že ten 
letošní podzim nevypadá vůbec špatně! Tentokrát pro vás máme připravenou 
pěkně povedenou várku módy z pražských ulic, pojďme se na na to mrknout!

Nnico

Fashion Police
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Mladý muž oblékl pohodo-
vý outfit do města, do práce 
(zpod svetříku vykukuje koši-
le) nebo i na takové randíčko 
by se hodil :). Chválím svetr s 
rozepínáním na knoflíky, které 
je v současné době skutečně 
v kurzu, ovšem pánům přijde 
v mnoha případech zdlouha-
vé. Vyměnila bych pásek s 
kovbojskou zlatou přezkou za 
nějaký sportovnější.

Kamarád WOW! Outfitu vy-
padá také úžasně! Od super 
účesu po kecky je všechno 
tak jak má být! Chválím džíno-
vou bundičku, které se většina 
kluků bojí, tady můžou vidět, 
jak moc dobře může vhodně 
zkombinovaná vypadat! Loso-
sová košile skvěle zkombino-
vaná s modrou džínovinou a 
náramek na ruce považujeme 
za třešničku na dortu!



Slečna šla do nadčasové 
a neokoukatelné kombina-
ce barev. Bílá v kombinaci 
s modrou a červenou není 
nikdy krokem vedle, celek 
doplněný o černou vypadá 
super. Možná bych vytkla še-
divou kabelku, pokud by byla 
černá nebo nejlépe červená, 
vypadal by celek daleko lépe. 
Chválím i trendy kratší účes a 
kalhoty z lesklého materiálu, 
které jsou letos tolik v kurzu.

A máme tu naprostý balzám 
pro oči! Skvěle padnoucí 
sako, košile se zábavným 
lemováním, crossbody braš-
nička a úžasné krásné čisté 
sportovně elegantní botky jsou 
super. Jediné co mi lehce láme 
srdce, jsou roztrhané džíny, 
vyměnila bych je za tmavší, 
možná malinko užší a rozhod-
ně méně rozedrané. Nicméně 
se nám líbí holohlaví pánové, 
takže vše budiž odpuštěno :)

mÓda z PRaŽSKÝch ULIc
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... STAVTE SE CESTOU ...
POSEZENÍ A NÁKUPY V 

IMPOZANTNÍM PROSTORU ATRIA

Adresa:
Karlovo náměstí 10

Praha 2

Otevírací doba:
Po – Pá 7:00 – 22:00

So: 8:00 – 20:00
Ne: 8:00 – 20:00

www.nakupnigalerieatrium.cz

Atrium.indd   1 12.9.2013   12:46:41
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Další žhavá kandidátka na 
WOW! Outfit! První co milu-
ji je barva vlasů, hned za ní 
barva rtěnky a hned za ní bar-
va baseballové bundičky.  Vtip-
né triko s kostrou vypadá úžas-
ně, dokonce se vtipně doplňuje 
s pruhovaným lemováním na 
rukávech bundy. Umírněnému 
zbytku outfitu, jenž tvoří kva-
litní jeggíny a černé kecky ne-
lze nic vytknout. Super!

Poslední a neméně povedený 
outfit! Super styling vlasů, nej-
sem si jistá, zda je má sleč-
na stažené, nebo vytvořený 
side-shave. Chválím trendy 
výrazné náušnice. Kožená 
bundička je klasika, stejně tak 
jako černá pouzdrová sukně 
– to v šatníku nesmí chybět! 
Líbí se mi tričko s potiskem, 
celý outfit pěkně rozsvěcí a 
dělá ho zábavným! 

mÓda z PRaŽSKÝch ULIc



Kostel sv. Rocha
Sídlo Nadačního fondu TREBBIA a Galerie MIRO
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 354 066, fax: +420 233 354 075
e-mail: info@galeriemiro.cz   
www.galeriemiro.cz    www.trebbia.eu

Galerie MIRO – umění investovat 
do trvalých hodnot
Galerie MIRO nabízí kromě Obrazové poukázky miro také originální 
díla současných umělců a světových klasiků: Picasso, Chagall, Miró, 
Dalí, Braque, Degas, Warhol, Rodin, ... 

Těšíme se na Vaši návštěvu

PragueMoon 2013.indd   1 9/18/13   11:40 AM
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TIPY Na NÁKUPY

a dovolenou se lidé 
těší z nejrůznějších dů-
vodů. Někdo chce „vy-
padnout k móři“, jiný 
se těší na exotické pro-

středí. A pak je tu ještě jedna sku-
pinka, která rovnou počítá s tím, že 
při cestě zpátky svým kufrem pře-
kročí na letišti povolený limit.

Protože co je lepší, než nakupovat 
v zahraničí? Kdo jede do arabských 
zemí, ten se nadšeně těší na to, jak 
si koupí „pravé“ věhlasné značky za 
směšné ceny. Návštěva Londýna 
zase svádí k nějakému tomu under-
groundu. A New York? To je mekka 
kýčovitých třiček „I love New York“ 
a mikin nesoucí jména nejrůznějších 
sportovních klubů. Jiný kraj, jiný mrav. 
V tom je kouzlo zahraničních náku-
pů a každý shopaholik to dobře zná.

Po návratu do našich „skromných 
krajin“ se může jevit nabídka chud-
ší, ale i nám tu nechybí originální 
kousky hodné zájmu, případně kva-
litní zboží za přijatelné ceny (případ-
ně, pokud jste požitkáři, co nejmají 
hluboko do kapsy, můžete volit i 
značky, kde styl drtí peněženky). 

Nakupování je radost, která se ne-
vytrácí po celý rok a jíž je třeba vše-
obecně sdílet (a nestydět se za ní). 
Protože k čemu by bylo to celoroční 
pracovní nasazení, kdyby se člověk 
nedokázal patřičně odměnit? Dovo-
lenou si přesně proto dopřáváme. 
Proč by to mělo být s nákupy jiné?

Doufáme, že jste letní nákupy neod-
flákly. Teď je čas připravit se na zimu.

ml.

 báječný sVět letních shopaholiků 

N



Přirozená barva

Krásná vůně

Hebká pleť

OPÁLENÍ 
PO CELÝ ROK?

S revoluční americkou 
samoopalovací 

kosmetikou XEN-TAN 
můžete být 

krásně opálení 
i po dovolené!

více na
www.xentan.cz

Soutěž probíhá od 15. září 2013 do 30. listopadu 2013 
Vylosování se uskuteční 10. prosince 2013

Dovolená v Česko - Slovensku
Maïarské termály, Rakousko

Že ještě nemáte Zákaznickou kartu? 
Nevadí! Získejte kartu ZDARMA na www.ppas.cz, nebo osobně v našich obchodních kancelářích.
Více o získání Zákaznické karty a podmínkách soutěže na www.ppas.cz nebo v obchodních kancelářích.

Další dobrý důvod, proč být s námi.

Se Zákaznickou kartou 
Pražské plynárenské, a. s. 
na Kanáry i na chalupu!

Můžete vyhrát letecký zájezd s CK Canaria 
Travel, víkendový tuzemský pobyt, 
zapůjčení CNG vozu  nebo další 
zajímavé ceny.
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Jeany.cz je internetový a kamenný 
obchod, jenž má v nabídce neoby-
čejně velký sortiment značkových 
jeansů. Obchod se zaměřuje na 
značky: Diesel, Replay, Pepe a Hil-
figer v e-shopu i kamenné prodejně 
můžete vybírat z řad tisíců. V ceně 
je i případné zkrácení jeans. Po-
kud navštívíte e-shop překvapí 
Vás jeho přehlednost, ale co je 
hlavní, všechno zboží mají skladem. 
Společnost navíc funguje již přes 6 
let, a má velmi dobré reference. 

Pro filmové nadšence, kteří s chutí 
skupují všemožné speciální Blu-ray 
a DVD edice, neexistuje lepší mís-
to. Filmarena totiž nejen prodává, 
ale současně maximálně pracuje 
na tom, aby toho u nás co nejvíce 
vyšlo. Nádherné STEELBOOKy, 
sběratelské edice se soškami, ale i 
bohatý výběr klasických „plasťáků“, 
to vše najdete v katalogu Filmare-
na. Vyplatí se sledovat novinky na 
oficiálním webu, kde fanoušci často 
hlasují o podobě STEELBOOKů.

outlet stores jeany.cz filmarena

Sokolovská 551/131, Praha 8
Tel.: +420 777 330 215, www.jeany.cz 

Žitná 49, Praha 1, Tel.: +420 775 590 770
www.film-arena.cz, www.filmarena.cz

Shopping - kam na nákupy

Název tohoto jedinečného e-shopu 
mluví za vše. BotyDoKapsy Redfoot 
jsou nápad, který Vás zachrání v nejed-
né situaci – či už jsou to bolavé nohy z 
vysokých podpatků, deštivé počasí, 
krutá zima nebo širší obvod lýtka. Pro 
každého mají řešení. Na jejich stránkách 
můžete vybírat z opravdu velkého 
množství nejen skládacích balerínek, 
ale také skládacích voděodolných 
holínek, prodlužovacích válenek z 
pravého ovčího rouna a najdete tam 
také kožené rozšiřovací kozačky Twin-
Zip. Redfoot boty – všude sebou!!! 

BOTYDOKAPSY
www.botydokapsy.eu

PALLADIUM je moderní nákupní 
centrum s nejširší nabídkou obchodů, 
restaurací a služeb uprostřed his-
torické Prahy. Na 5 podlažích nalez-
nou návštěvníci téměř 180 obchodů, 
20 restaurací, kaváren a barů a v 
podzemí téměř 900 parkovacích míst. 
Citlivé propojení historických prvků 
s moderní architekturou vytváří 
jedinečnou atmosféru, která činí z na-
kupování opravdový zážitek. 

PALLADIUM 
Náměstí Republiky 1079/1a
Praha – Nové město
Tel.: +420 225 770 250 

Pokud jste přijeli do Prahy nejen za 
požitky, ale i za nákupy navštivte Outlet 
USA, a to zejména pokud jste milovní-
ci značkového oblečení. Jen těžko bu-
dete v Praze hledat lepší obchod se 
značkami Ralph Lauren, Tommy Hil-
figer, Ed Hardy, Guess, Abercrombie & 
Fitch, Nautica, Roxy či Billabong nebo 
Calvin Klein, a to vše navíc na jednom 
místě a za velmi příznivé ceny. 

OUTLET USA Revoluční 30, Praha 1, Tel.: +420 608 
253 981, www. Outlet-usa.com

    Je česká firma, která si zakládá na kvalitní práci,ručně 
vyrobených originálních, nezávadných hraček pro 

www.hrackypropapousky.cz

papoušky,výhradně tuzemské výroby, které byly zkonzultovány s 
veterinárním lékařem se specializací na exotické ptactvo. V našem 
internetovém obchodě naleznete vše, co potřebujete pro spokojený 
život, hru a chov velkých a malých papoušků, kanárů, andulek, 
prostě pro potřeby Vašeho ptactva. Hračky naleznete také v kamen-
ných prodejnách, a to v síti prodejen PetCenter CZ, s.r.o.

Untitled-1.indd   1 20.6.2013   22:31:04



GROW HEAD SEED
OTEVŘENO PO-SO 10.00-18:00 AREÁL LETŇANY BUSINESS PARK - BERANOVÝCH 65 - PRAHA 9

WWW.GROWCITY.CZ

SPECIALIZOVANÉ GROW CENTRUM PRO INDOOR A OUTDOOR PĚSTOVÁNÍ

3500m2
ZAVÁDĚCÍ SLEVA 15%



Taťána Kuchařová

“Můj sen je zahrát si po 
boku Christophera Watze”

42 září / listopad 2013 www.pragmoon.cz
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Její krása vznikla spojením Čes-
ka (otec) a Slovenska (matka). V 
roce 2006 všem vyrazila dech, 
když vyhrála nejen Miss České 
republiky, kde získala i tituly Miss 
Sympatie, Miss Sahara, Miss Nej-
sympatičtější hlas a Miss Elegan-
ce, ale dokonce si svými půvaby 
podrobila Miss World. Nově se 
pouští na hereckou dráhu sním-
kem Jiřího Menzela Donšajni.

Asi to, že moje role nepotřebovala 
žádnou zvláštní průpravu. Natáčení 
jsem si každopádně moc užila.

Vedle Donšajnů si vás diváci užijí 
i v nové řadě populárního seriálu 
Gympl. Jak byste porovnala práci 
na filmu oproti televiznímu seriá-
lu. Byl to pro vás velký rozdíl?

Určitě. Natáčení filmu mi přijde po-
malejší, točí se pár obrazů denně. 
Zato seriál, tam je hrozně rychlý 
spád natáčení a nikdo se vlastně 
nezastaví. Vše musí odsýpat.

Pokud se nepletu, v seriálu Gym-
pl hrajete zápornou postavu bý-
valé přítelkyně. Nebylo pro vás 
zvláštní, že jste se svým přítelem 
Ondřejem Brzobohatým náhle 
byli na place úplně jiní lidé?

Tohle už konečně musím uvést na 
pravou míru! Moje epizodní role v 
seriálu není záporného charakteru, 
jak bulvár rád psal. Naopak jsem 
se ji snažila ztvárnit lidsky a mno-
hem sofistikovanějším způsobem, 
než přímočaře záporně. Jedná se o 
nedořešený milostný příběh bývalé 
přítelkyně a hlavní postavy. Na pla-
ce jsme si to užili a bylo naopak zá-
bavná objevit se před kamerou jako 
bývalá přítelkyně svého současné-
ho partnera, který ji podlehne. 

Zkuste nám svou postavu z Don-
šajnů představit.

Jedná se spíše o malou apperience, 
ale i tak jsem za ni vděčná. Oslovení 
ze strany tvůrců mě hrozně potěšilo 
a je úžasné být součástí nového fil-
mu oscarového režiséra, byť v malé 
roli. A koho hraji? Dívku svého věku, 
vábící jednu z hlavních postav.

Jak se vám s panem Jiřím Men-
zelem natáčelo? Říká se, že je to 
opravdový gentleman.

To mohu jen potvrdit, natáčelo se mi 
s ním prostě úžasně. Mám ho jako 
člověka a režiséra moc ráda.

Objevila jste v sobě objevila při-
rozený herecký talent?

To je záludná otázka. Fakt, jestli ně-
kdo je či není herecký talent, je my-
slím subjektivní věc. Raději to ne-
chám na posouzení jiným (smích).

Co pro vás bylo na natáčení celo-
večerního filmu nejpřekvapivější?

zPOVědNIcE

„S PaNEM MENZElEM 
SE Mi NaTáČElO 
PROSTě úžaSNě“
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Chcete se do budoucna dál věno-
vat hraní? Je šance, že byste ho 
vyměnila za modeling?

Modelingu mě čeká v další sezóně 
hodně a to jak v ČR tak zahraničí, 
takže prozatím v pracovním vytíže-
ní vede. Herectví se ale vůbec ne-
bráním a už teď se hrozně těším na 
další postavy. Každá role je výzvou. 

Máte v plánu prorazit i do zahra-
ničního filmu? Pokud ano, s kým 
byste si opravdu ráda zahrála?

Vlastně se mi to už trochu podařilo, 
neboť mám za sebou malou roli ve 
snímku The big MEET, který má v 
současné době premiéru na MFF v 
Los Angeles. A vedle koho bych si 
ráda zahrála? Můj sen je zahrát si 
v historickém filmu po boku Christo-
phera Watze. Toho mám moc ráda.

Pokud porovnáme hraní versus 
modeling, co byste vy osobně 
označila za náročnější?

To je asi tak. V modelingu i herectví 
jste za určitý charakter a musíte se 
do role vžít na place při focení nebo 
při natáčení reklamy. Obojí vyža-
duje 100% nasazení. Klienti často 
vedle focení reklam zároveň točí, 
takže to vlastně nijak nerozlišuji a 
jsem na to zvyklá. Jediný výrazný a 
náročnější rozdíl je ten, že pro film 
je třeba se naučit text své role.

Jaký máte oblíbený filmový žánr? 
a kdo z herců/hereček vás inspi-
ruje, případně si nikdy nenecháte 
ujít žádný jeho/její nový film?

Jak už jsem naznačila, mám hodně 
ráda historické filmy. Pokud jde o 
herce, miluju Christophera Waltze, 

zPOVědNIcE
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současné době navíc jako novinku 
připravujeme linku pro seniory.

A bilance? Za pět let existence na-
dace poskytla 215 příspěvků, po-
moci se dostalo 134 jednotlivcům, 
76 organizacím a podpořeno bylo 
více jak 100 projektů po celé ČR. Z 
naší práce i výsledku mám velkou 
radost a věřím, že se nám podaří se 
rozrůstat a že přispějeme ke změně 
veřejného mínění vůči seniorům a 
respektu k životu ve stáří.

Věřím, že se to nadaci povede a 
děkuji vám za rozhovor.

th.
   

Leonarda DiCapria, Cate Blanchett 
a Kate Winslet. Z českých je jich 
mnoho, co obdivuji a mam ráda a 
nerada bych na někoho zapomněla, 
tak nikoho raději neřeknu (smích).

V PragMOONu se hojně věnuje-
me nejen kultuře, ale i gastrono-
mii v Praze. Jaké kuchyni dáváte 
přednost a mohla byste dát na-
šim čtenářům tip, kde vám osob-
ně v Praze opravdu chutná?

Miluju sushi, indickou, francouzskou 
ale i českou kuchyni. Vždycky si po-
chutnám v Chesteru, kam poslední 
dobou ráda chodím. Nebo v Caffe 
Paris. To také můžu doporučit.

Nemalý čas věnujete své nadaci 
Krása pomoci, která letos osla-
vila 5 let. Jak byste tu dobu zbi-
lancovala? Myslíte, že je věnován 
nadacím dostatek pozornosti, 
nebo je stále co zlepšovat?

Pokud by stát věnoval potřebným 
oblastem dostatečnou pozornost, 
řešil je a financoval, nebylo by na-
dací zapotřebí. Takže tak daleko 
bohužel nejsme. Nadace fungují a 
pomáhají tam, kde na to stát ne-
stačí. Krása pomoci financuje mo-
derní sociální služby pro seniory a 
pomáháme také při získávání kom-
penzačních pomůcek pro seniory. V 

zPOVědNIcE

„NaDaCE fuNGuJÍ a 
POMáhaJÍ TaM, KDE Na 

TO STáT NESTaČÍ. “
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neVaŽte se V práci, odVaŽte se!

dogs bollocks

www.dogsbollocks.cz
+420 775 736 030 after 4 pm

INTERACTIVE TABLES

ALL NIGHT FUN

Tue - Thu 17:00 - 03:00
Fri  -  Sat 17:00 - 05:00

DB on FB

TWO BARS & DANCE FLOOR

DELICIOUS MEALS

Nádražní 82  
Praha 5

Nádražní 82, Praha 5
Tel.: +420 775 736 030 po 16hod
rezervace: rezervace@dogsbollocks.cz
e-mail: nadrazni@dogsbollocks.cz
www.dogsbollocks.cz

Restaurant a Music Club Dogs Bo-
llock má v pražské gastronomické 
kotlině své neoddiskutovatelné mís-
to – na trhu totiž působí již desátým 
rokem, přičemž disponuje 250 mís-
ty, dvěma bary, audio a video tech-
nikou k využití zdarma a tanečním 
parketem s osmdesátkovou mu-
zikou. O příjemně strávený čas se 
stará nejen ochotná a vždy dobře 
naladěná obsluha, ale též bohatý 
jídelní i nápojový lístek s pestrým 
výběrem z mnoha koktejlů a pivních 
sepciálů (za zmínku stojí i fakt, že 
je podnik přímý dovozce vín z Chile 
a Argentiny). Lze zařídit kuchyň for-
mou rautu a otevřeno je až do ran-
ních hodin. Zábava zaručena.

TIPY Na VEčÍRKY

46 září / listopad 2013 www.pragmoon.cz

Práce je dobrá věc. Můžeme si 
díky ní kupovat hezké věci, mít 
střechu nad hlavou, plnou led-
ničku, zkrátka to není ta nejhorší 
věc, jakou člověk kdy vymyslel (od 
chvíle, kdy se za to dostává plat).

Ale práce žádá i oddechový čas. A 
co je lepšího, než pořádný firem-
ní večírek, kde si můžete s kolegy 
ukázat, že jste vlastně taky jenom 
lidé, co se rádi občas pobaví. Je 
čas opustit svoje kancelářské kóje, 
přestat si říkat číslovky a poznat 
jeden druhého. Je čas na pořádný 
firemní večírek! A my vám dáme 
tipy na to nejlepší v celé Praze.

ml.



TIPY Na VEčÍRKY

oker je fenomén sou-
časné doby. Jedná se 
pouze o mužskou zá-
ležitost? Zeptali jsme 
se Tomáše Reinbergra 

- organizátora firemních Poker 
Show. Odpověď byla překvapivá. 

Vyhrávají více muži, nebo ženy?

Je to nečekané, ale na našich ak-
cích většinou vyhrávají ženy. 

Proč tomu tak je?

Na našich Poker Show většinou ko-
lektiv firmy seznámíme s pokerem 
poprvé a takto v začátcích se podle 
mě projeví mnohem více sociální 
stránka hry, než ta matematická. 
Poker je totiž komplexní hra, kde 
musíte zapojit spoustu dovedností. 
Z těch sociálních je to právě komu-
nikace a empatie. A jak se ukazuje, 
toto jde v začátcích lépe ženám. Na 
světové úrovni už potom dle mého 
názoru vyhrává mužská disciplína a 
matematický mozek, i když bez so-
ciálních dovedností to prostě nejde.

Jak taková Poker Show probíhá?

V průběhu celé akce se o vás sta-
rá profi hráč a tým profesionálních 
dealerů, kteří vám vše vysvětlí a 
předvedou. Pak už je jen na kaž-
dém, jestli dokáže vyhrát. Nejde ale 
jen o pokerový turnaj, i když ten je 
hlavním bodem. Nejprve profi hráč 
stručně představí pravidla pokeru, 
jeho kuriózní historii a další zajíma-
vosti. Oblíbenou částí je předvedení 
blafů a triků se žetony, stejně jako 
rozdání pokerových převleků a fo-
cení drsných Poker Face.

Kde se Poker Show konají a při 
jakých příležitostech?

Výhodou Poker Show je, že nepo-
třebuje žádné speciální vybavení, 
žádný speciální prostor. Stačí jaký-
koli sál a my přivezeme pokerové 
stoly a ostatní vybavení kamkoli po 
ČR. Díky tomu jsme také mnohem 
levnější než podobné teambuildin-
gové akce, které vyjdou třeba na 
100 000 Kč. Naše cena se pohybuje 
od 10 000 Kč, dle počtu lidí.

Děkuji za rozhovor.

proč Ženy V pokeru poráŽí muŽe?

Poker Show - zážitková firemní akce
Pro mužský i smíšený kolektiv

Více info: www.pokerteambuilding.cz
+420 604 219 565

tomas.reinbergr@showdownpoker.cz 

Slevový kód pro čtenáře                        
    ve výši 20%: PRAGMOON219

                     Téma

P
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Nově otevřená restaurace Kapr v 
medu, pyšnící s pivními speciály a 
poctivou kuchyní, se nachází kou-
sek od Letenského náměstí na Let-
né. Rauty jsou zde vždy připravovány 
na míru, dle počtu lidí můžete večírek 
uspořádat buď v salonku, nebo si pro-
najmout celý podnik (nabízí posezení 
pro cca 60 osob, celková kapacita je 
90 - 100 osob). O zábavu se vám 
postarají DJ, šipky, ledový bar (logo 
firmy z ledu), televize, řízená degu-
stace vín, doutníků, vybraných alko-
holů, mobilní kasíno a další.

Bowling & Billiard Dejvice, jeden z 
nejhezčích bowlingů v celé Praze, 
nabízí šest profesionálních bowlin-
gových drah, 3 kulečníkové stoly, 
šipky, fotbálek a airhokej. Podnik 
je ideálním místem pro firemní ve-
čírky, protože kombinuje příjemnou 
zábavu, výborné jídlo a skvělé pití. 
Kapacita podniku je 140 osob, o 
které se ochotný personál dokonale 
postará a může připravit i vynikající 
catering. Ideálním využitím je firem-
ní turnaj. Osobní tip? Zeptejte se na 
variantu pronájmu All Inclusive. 

kapr V medubowling & billiard dejVice

Veletržní 820/73, Praha 7 
Tel.: 724 386 899 
www.kaprvmedu.cz

Bílá 6 (vchod z ulice Kolejní), Praha 6
Tel.: 774 900 004
www.bowlingdejvice.cz

 
TIPY Na VEčÍRKY

Dnes již klasický karlínský podnik se 
dostal do širšího podvědomí díky je-
dinečné atmosféře, která pravidelně 
graduje na tanečním parketu. Jde o 
podnik členitý, ani velký, ani malý, 
zkrátka naprosto ideální pro uzavře-
nou společnost, která se chce bavit 
hudbou, tancem, výborným jídlem a 
pitím. Rauty jsou dělány na míru až 
pro 250 osob, přičemž je kladen dů-
raz na spokojenost hosta. U mrtvý-
ho ptáka se o kvalitní servis bát ne-
musíte. Letité zkušenosti jsou znát.

u mrtVýho ptáka

Křižíkova 16, Praha 8-Karlín
Tel.: +420 224 814 499
www.restauraceumrtvyhoptaka.cz



 

techtle mechtle
Vinohradská 47, Praha 2 
Tel.: +420 22 22 50 143 
Email: techtlemechtle@email.cz 
www.techtle-mechtle.cz

své. V baru najdete širokou nabídku 
koktejlů, které Vám připraví profe-
sionální tým barmanů, nabídku vín 
z domácích i zahraničních oblastí, 
opravdu mimořádnou nabídku nej-
kvalitnějších destilátů a v neposled-
ní řadě i skvělou kuchyni. A muzika? 
Tančení, RnB, oldies a nechybí i 
rockové hity současnosti a minulosti 
v živém akustickém provedení (vše 
ostatně závisí na tom, co si poru-
číte). Bar s kapacitou 600 osob a 
350 m2 vyhovuje každému večírku, 
přičemž samozřejmostí je příprava 
dle poptávky. DJ, speciální koktejly, 
catering a dostatečně velký taneční 
parket. Zkrátka vše potřebné, abys-
te si s kolegy patřičně zařádili.

                     TémaTIPY Na VEčÍRKY

Připravte se na pořádně divoký 
mejdan. V Techtle Mechtle zábava 
nikdy nespí a každý si zde přijde na 

®
motokáry
ž i žkov
- NejvýkoNNě jš í  motokáry v praze 
-  rychlá a technická 
 krytá dráha
- motory Subaru 270 ccm, 
 výkon 10 hp
- tv Sportbar S krbem
 a výhledem Na trať, 
 Salonky, catering
- F iremN í  akce 
-  orgaNizace závodů

kontakt:
olšaNSká 6, pha-3, 13000
281 916 188, 605 048 245
info@kartareal .cz
w w w . k a r t a r e a l . c z
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Preferujete adrenalinovější zábavu, 
případně byste si rádi něco “akčněj-
šího” vyzkoušeli na vlastní kůži? Žád-
ný problém. Máme tu jeden tip šitý 
na míru právě vám. Lezecké Kurzy 
CZ, které  jsou projektem Lezeckého 
Centra Praha Ruzyně, si berou za cíl 
předat zájemcům o lezení na umělé 
stěně i lezení na skalách všechny 
nezbytné informace, které jsou za-
potřebí pro bezpečné provozování 
lezeckého sportu a jeho dalšímu 
provozování. Na tehle večírek bu-
dete ještě hodně dlouho vzpomínat.

lezení pro Všechny

Telefon: +420 608 983 181
E-mail: kurzy@lezeckekurzy.cz
www.lezeckekurzy.cz

TIPY Na VEčÍRKY

 

Nově otevřené dvě restaurace KOBE 
a KOBE sport v aréně Greyhound v 
pražském Motole nabízí to nejlepší z 
gastronomie značky KOBE. Můžete si 
tu pochutnat na stejném menu, které 
nabízejí ostatní pobočky KOBE, ale 
navíc si užít spoustu aktivit nebo jen 
fantastický výhled z tribuny arény. Re-
staurace jsou pro Vás otevřeny denně 
a podávají dokonce polední menu. Je-
nom v KOBE máte možnost ochutnat 
nejlepší steaky na světě v Praze, a na-
víc v krásném designovém interiéru. 

kobe sport a kobe restaurant

Plzeňská 215f, Praha 5 - Motol
Tel.: +420 257 225 945 
www.koberestaurant.cz

Tento smíchovský bar se navzdory 
sklepnímu umístění těší vzdušnému 
interiéru. Přes den funguje jako restau-
rant, ve večerních hodinách se mění 
v taneční klub (má 2 stage a 1 pódi-
um), tudíž je na firemní večírky přímo 
stavěný. Není to navíc tak dávno, co 
podnik prošel proměnou, tudíž vše 
září novotou a modernou. Vše záleží 
jen na vašich představách – majitelé 
rádi zařídí jakoukoli show s příslušným 
rautem (30 léta, hawaj party, brazilské 
rytmy). Akci v Back Doors lze propojit 
se sousední pivnicí U bílého lva.

back doors

Na bělidle 30, Praha 5
Tel.: +420 257 315 824, +420 603 500 846
www.backdoors.cz 





Téma TIPY Na VEčÍRKY

ečírek má mnoho růz-
ných podob. Toužíte po 
něčem originálnějším. 
Co takhle výlet do pre-
historie? Jak taková akce 

vypadá, na to se Michael Liška zeptal 
provozovatele Pravěkého restauran-
tu v Nuslích Miroslava Růžičky. 

Jste pravěký restaurant. To svádí 
k originálnímu pojetí. Jak u vás 
takový „běžný“ večírek vypadá? 

Snažíme se zákazníkovi nabídnout 
gastronomický zážitek s atmosfé-
rou prehistorie v dobovém interiéru.  
Naší doménou jsou kvalitní úpravy 
nejen jihoamerických steaků, pracu-
jeme také s netradičními surovinami, 
jako jsou pštros a klokan. Rozmanité 
menu nezapomíná ani na vegeta-
riánské a rybí speciality. Večírek v 
pravěku lze pojmou v různém stylu.

Jak probíhá takový pravěký večí-
rek, pokud mluvíme o pojetí?

V základu jde hlavně o to, jakou 
variantu večírku si u nás vyberete. 

Může to být klasické á la carte, pří¬-
padně předem domluvené menu, 
raut složený ze studené i teplé ku-
¬chyně nebo pravěká hostina, kdy je 
pokrm podáván na prknech a de fac-
to si sám vybíráte, na co máte chuť.

a tohle platí i pro běžný provoz?

Ano, pravěké hostiny máme i v 
běžné nabídce, přičemž na akce a 
večírky mi to osobně přijde jako nej-
vhodnější varianta. Díky své rozma-
nitosti jsou mezi našimi zákazníky 
velmi oblíbené.

a co doprovodná show?

I ta samozřejmě nechybí. Pravěkou 
show je ovšem nutné objednat. Ob-
sluhující personál je běžně oblečen 
standardně. V nabídce máme navíc 
obsluhu v dobovém kostýmu nebo 
ve spojení s pravěkým programem, 
který obsahuje zábavné scénky z 
pradávné historie. Program je často 
vyhledávaný a zákazníky žádaný. 
Večírky v pravěku mají úspěch.

Tak to věřím. Děkuji za rozhovor.

originální Večírek? V praVěku!

Nezamyslova 10, Praha 2
Tel.: +420 224 936 272

Mobil: +420 728 342 020
E-mail: pravek@pravek.cz

www.pravek.cz

V

52 září / listopad 2013 www.pragmoon.cz



TIPY Na VEčÍRKY

Loca znamená šílený. V případně 
nového podniku na Smetanově ná-
břeží se ale spíše hodí “šíleně dob-
rý”. Vypiplaný desing, milá a zkuše-
ná obsluha, skvělá kuchyně, bohatý 
výběr drinků a zábava až do rána. 
Toho je v Praze hodně, že? Jenže 
málokde to tak dokonale šlape, jako 
právě v Loca. Když si k tomu připoč-
tete výborné ceny, máte jasno. Loca 
bude ozdobou vašeho vánočního 
večírku. Navíc se nachází kousek od 
Karlova mostu, takže jde o podnik s 
pětihvězdičkovým výhledem.

loca cafe bar

Smetanovo nábřeží 24, Praha 1 
Tel.: +420 604 901 188
www.locabar.cz

                      Téma
 

Blízko Národního Divadla se Vám 
nabízí velmi originální a členitý klub, 
kde si každý může najít přesně to, co 
hledá - posezení v soukromí i mož-
nost tance na otevřeném parketu. 
Kapacita 250 míst, vlastní catering, 
bohatý nápojový lístek (koktejly, me-
zinárodní i zahraniční vína, točené 
i láhvové pivo), velkoplošná DVD 
projekce, TV, profesionálním zvuk i 
osvětlení – vše na jednom místě. N11 
právem patří mezi klubové legendy.

n11

Národní 11, Praha 1
Tel.: +420 222 075 705
www.n11.cz

Motto Rumiky (dříve restaurant 
Rustica) je následující: „Snažíme se 
řídit krédem, aby host, který od nás 
odchází, měl pocit, že dostal víc, 
než kolik zaplatil“. Naštěstí nejde 
o plácání do větru. V duchu motta 
podnik nabízí kapacitu 150 míst, ne-
kuřácký salonek pro 60 osob s ote-
vřeným krbem, gril na sele, kolena, 
steaky, salátový bar, projekční plát-
no, plazmovou TV a samozřejmě 
plzeňské pivo točené z tanku. Místo 
pro firemní večírek, kde za své pe-
níze dostanete to nejlepší.

rumika

Jateční 4, Praha 7
Tel.: 226 519 619
www.rustika-restaurant.cz
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“Trochu netradiční teambuilding? Pokud 
chystáte pro Vaše zaměstnance a kolegy 
pobavení, či odměnu za pracovní nasa-
zení, tak právě Lasergame je to pravé! 
V naší MaxLasergame aréně&bar v cen-
tru Prahy si užijete nejen skvělé relaxace 
a sportovního vyžití, ale i spousty akční 
zábavy, která rozproudí krev v žilách.
Přichystáme pro Vás skvělý program, 
zajistíme občerstvení, či kompletní 
catering v příjemných prostorách našeho 
plně zásobeného baru, tak abychom 
vyšli vstříc všem Vašim požadavkům.
Pro více informací, či rezervace nás 
neváhejte kontaktovat.

MaxLasergame aréna Praha
Plzeňská 1270/56

Praha 150 00
Česká republika

 +420 774 45 46 56
www.maxlasergame.com

Netradiční 
večírek?

laser.indd   1 16.9.2013   13:06:25



Křižíkova 55
Praha 8-Karlín

Tel. rezervace: +420 222 322 098

Křižíkova 16, Praha 8 Karlín
  Tel.: 224 814 499

Karlínské nám. 13
Praha 8-Karlín

Tel. rezervace: +420 224 815 702

Sokolovská 65/97 
Praha 8-Karlín

Tel.: +420 222 313 473

Karlínské nám. 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 224 829 308

řekněte si
o slevovou 
kartu a 
využijte ji 
ve všech našich 
restauracích
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GAsTRO RESTaURacE měSÍcE

propos není pražanům 
neznámý. Léta šlo o 
jeden z nejznámějších 
podniků poblíž Karlova 
mostu, kam se chodilo 

na poctivý flák masa a točené pivo. 
Doba si ale žádá víc. A tak Apropos 
prošel razantní proměnou.

Nyní je z něj Kozlovna. Sedí se u 
stolu na lavicích připomínajících 
školní kozy na cvičení, světla zdo-
bí stínítka ve tvaru sedel a na stě-
nách najdete hravé obrazy, které 
postupně převádí části kozy v pivo 
či člověka (viz obrázek dole pod ča-
rou). Na první pohled je jasné, že na 
rekonstrukci se nešetřilo a vše bylo 
děláno s maximální hravostí a citem 
pro detail. Naštěstí není dobrý do-
jem z interiéru tím jediným pozitivním, 
co si z nového Aproposu odnesete.

Původní Apropos byl mimo jiné ob-
líbený pro svou dokonalou obsluhu. 
Ta se naštěstí nezměnila, takže si 
pořád můžete být jisti tím, že o vás 
bude dokonale postaráno. Obsluha 
kmitá, stará se, mluví všemožnými 
jazyky, nikoho nenechá na holič-
kách. Kdo se bojí změny, nemusí. 
Apropos do velké míry charakteri-
zovala vysoká kvalita nabízených 
služeb, což se nezměnilo.

Pokud jde o výběr v lístku, není nač 
si stěžovat. Zůstala výborná mezi-
národní kuchyně, grilovací specia-
lity (které si v případě zájmu může 
návštěvník sám „otáčet“, neboť lá-
vový gril je součástí restaurace) a 
bez zajímavosti není ani častá na-
bídka čerstvých ryb. Ty jsou uloženy 
v ledu ve speciálním boxu přimo u 
vchodu do Kozlovny, takže si sami 

kozloVna apropos

A



Křížovnická 4, Praha 1 Staré Město
www.kozlovna.cz

Tel.: +420 222 314 573
Tel.: +420 607 748 917

Otevřeno: ne–čt  11:00 – 24:00
pá–so 11:00 – 01:00

vyberete, jakého fešáka vám šéfku-
chař přinese na stůl. Samozřejmostí 
jsou výhodná obědová menu a mož-
nost dovážky jídel bez přirážky.

Další změnou k lepšímu je to, že se 
rozšířila nabídka piv, což nepochyb-
ně každý fanoušek zlatavého moku 
ocení. Vedle výborného tankového 
Kozla ve všech možných variantách 
(11°, černý a řezaný) se dále točí Pl-
zeň, pomerančový Fénix a pro řidiče 
nechybí nealkoholický Birell v láhvi.

V rámci novinek je třeba též zmínit 
sklepní prostor (ten bude fungovat 
od října), který má klubovější cha-
rakter a je určen pro noční život, 
firemní večírky, bujaré oslavy či pří-
padně sportovní přenosy. Místnost 
má svůj vlastní takový výčep i toa-
lety, tudíž návštěvník není závislý na 
zaplněnosti horní části podniku. 

Z Apropos se zkrátka stala luxusní 
pivnice, kam můžete vyrazit s partou 
přátel na divoký večírek / sportovní 
přenost i se svou drahou polovičkou 
na příjemnou večeři ve dvou. V obo-
jím případě nebudete litovat. 

Časy, kdy jít do pivnice téměř zna-
menalo vzít si vlastní půllitr, aby 
člověk nepil se špinavého skla, jsou 
naštěstí pryč. Kozlovna Apropos je 
jasným důkazem toho, že to jde mo-
derně, s dobrým jídlem i pitím a za 
rozumné ceny. Tak to má vypadat.

th.
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Nuselská restaurace Chapadlo se 
vyznačuje komplexně moderním po-
jetím.  Zdařile propracovanému interi-
éru s čistými liniemi a přírodními prvky 
sekunduje moderní gastronomie. Ka-
ždý měsíc jsou připravovány speci-
ální nabídky pokrmů. Ve specialitách 
podniku pak najdete i čtyřsetgramové 
steaky. Využít můžete také nabídky 
poledního menu. Nápojový arzenál 
naplňuje rozsáhlá nabídka plzeňské-
ho piva a vín z celého světa.

Tato restaurace se nachází na hranici 
pražských čtvrtí Vinohrady a Vršovi-
ce, restaurace nabízí cca 120 míst k 
sezení a členitý interiér, který je jistě 
výhodou. Ať si zde objednáte, žebír-
ka, hamburger, kulajdu nebo domácí 
těstoviny, kuchaři Vás překvapí svou 
nápaditostí a svým umem. Na večeři či 
obědě si tu tedy určitě pochutnáte. Bary 
nabízejí nejen víno k jídlu, ale i velké 
portfolio rumů a whisek Pro milovníky 
piva zde mají Plzeňský prazdroj a Vel-
kopopovický kozel světlý i černý.

Pizzerie jako každá jiná? Kdepak! V 
Rustice ochutnáte opravdu originál-
ní italskou domácí kuchyni. A to díky 
vysoké kvalitě surovin, které jsou té-
měř všechny dovážené přímo z Itálie 
a výrobě vlastních těstovin. Z tradiční 
pece na dřevo můžete ochutnat nej-
větší pizzy v Praze za cenu běžných. 
Kvalitu jídel si vychutnáte v útulném 
interiéru navozujícím staré časy. Rus-
tica byla v minulých letech oceněna 
mnoha certifikáty kvality a spokojenosti 
hostů. Rustica to je prověřená kvalita.

chapadlo

Nuselská 44, P-4, Tel.: +420 241 404 337, 
www.chapadlo.com

café restaurant u dědka

Na Kozačce 12, Praha 2, 
Tel.: +420 222 522 784, www.udedka.cz

rustica

Opletalova 36, Praha1
Tel.: +420 224 234 868, www.rustica.cz
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TIP NA NOVÝ DRINK

Grand Tonic

Co je třeba? Stačí 1 díl Grand 
Marnier, 2 díly Tonic Fever 
Tree, plátek pomeranče a led.

K DOSTáNÍ VE VŠECh 
DOBRÝCh BaRECh!



KdE VÁm bUdE chUTNaT

Klasický žižkovský restaurant je tím, 
co si představíte pod pojmem pocti-
vá česká hospoda. Nabízí klidné 
a pohostinné prostředí, exkluzivně 
nefiltrovaný Velkopopovický Ležák, 
možnost sledování sportovních pře-
nosů, letní zahrádku a pestrý výběr 
minutkové i hotové kuchyně. Kvalita 
zde spočívá v surovinách - české 
vepřové, černý Velkopopovický 
kozel, med z křivoklátských lesů a 
speciální pomalé pečení.

Hned po vstupu do Chez Marcel 
získáte pocit, že jste se přenesli do 
restaurace v srdci samotné Paříže. 
Interiér však není to jediné, co Chez 
Marcel nabízí. Vynikající francouz-
ská vína z oblasti Bordó nebo Bur-
gunska potěší i ty, kteří se ve víně 
příliš neorientují. Kvalita jídla je zde 
na vynikající úrovni a v menu může-
te vybírat od Mušlí restovaných na 
bílém víně až po teplý čokoládový 
dortík „Fondant au chocolat“.

u kozla chez marcel

Jana Želivského 4, Praha 3 
Tel.: +420 608 772 205 
www.ukozla.cz

Haštalská 12, Praha 1 – Staré Město 
Tel.: +420 222 315 676 
www. chezmarcel.cz

     GaSTRO





Japonská restaurace 
     a Sushi bar Sasori

Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené japonské restaurace 
a sushi baru Sasori na výběr z japonských specialit a různých druhů 
mas. Restaurace nabízí originální japonské špízy Kushiyaki, výběr 
tradičních polévek a předkrmů, saláty, nudlové speciality a kombinace 
vždy čerstvě připraveného sushi, jako jsou Nigiri sushi, Maki sushi, 
Special maki, Sashimi a speciálních 
setů Sushi-sashimi. Na výběr máte 
taktéž z čerstvých ryb, krevet a 
mas. Specialitou je hovězí steak 
Kobe z tradičního plemene Wagyu. 
Restaurace Sasori nabízí pestrou 
nabídku japonských vín Saké a Ume-
shu. Restaurace Sasori se nachází v 
přízemním patře hotelu Belvedere s 
vchodem z ulice Milady Horákové a 
je zcela nekuřácká. Stylově dekorované prostory nabízejí kapacitu 40 
míst. Japonská restaurace a sushi bar Sasori je ideálním místem pro 
jakoukoliv příležitost. Příprava jídla začíná pečlivým výběrem kvalitních 
a čerstvých surovin a samozřejmostí je dobře vyškolený personál.
Japonská restaurace Sasori nabízí možnost pořádání společenských 
akcí, oslav narozenin, slavnostních obědů a dalších akcí. 

SASORI restaurant 
MILADY HORAKOVÉ 19,

Praha 7,
tel:233 321 073

info@sasorirestaurant.cz
www.sasorirestaurant.cz

Sasori.indd   1 10.9.2013   16:59:00
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arů je v Praze nespočet. 
Najít originál s „vlastní 
tváří“ se téměř rovná 
bojovce. Do plného 
rybníku nyní vplouvá 

ambiciózní ryba, která se oblékla 
do  kostýmu sexy letušky. Vítejte 
v Hangaru, místě, které letí!

Jde o podnik, který nelze přehléd-
nout. Před novým barem Hangar v 
Dušní totiž postává americká auto-
mobilová klasika s logem podniku, 
kterou čas od času jezdí servírky po 
městě a dávají na odiv své půvaby. 
Jde jim to samo. Ostatně, komu by 
se z pohledu na krásnou dívku v ša-
tech letušky nezastavil dech.

Ale Hangar není jen o ženských 
půvabech. Na své si přijdou i dámy, 
neboť přirozeně nechybí sexy vá-
leční piloti jako barmani, jejichž cha-

risma reflektuje ohnivá show, jíž ve 
večerních hodinách provádějí.

Hangar nabízí dvě patra. Horní má 
klasičtější restaurační ráz s mezi-
národní kuchyní a jedním barem. V 
něm si můžete jen tak posedět, vy-
brat si z výborných koktejlů, dát si 
kávu nebo jedno z jídel, které jsou 
připravované výhradně z čerstvých 
surovin (v nabídce nechybí i polední 
menu). Do členitých dolních prostor 
vstoupíte skrz vchod připomínající 
trup letadla a zde již přichází ke slo-
vu noční život. Klub disponuje dvě-
ma bary a unikátními motory s vrtu-
lemi, které během show chrlí oheň 
a dým. Jakmile to začne, zaručuji 
vám, že těžko odtrhnete oči.

Pokud jde o nápojový lístek, domi-
nují mu koktejly a nejrůznější druhy 
nápojů, ať už pro občasné nebo 

B



Jídelní lístek

www.hangarpraha.cz

Jídelní lístek

www.hangarpraha.cz

Dušní 9/9, Praha 1, www.hangar.cz
Tel.: +420 724 004 305

Otevřeno: ne–út  11:30 – 04:00
st–so 11:30 – 06:00

zkušenější pijany. Servis je prvotříd-
ni a personál natolik usměvavý a 
příjemný, až je to nakažlivé. Klidně 
zkuste jít do Hangaru se špatnou 
náladou. Vsadím se s vámi o paná-
ka, že vám dlouho nevydrží.

Milé na Hangaru je, že si na stylu 
nejen zakládá, ale doslova jím žije. 
A tím nemyslím jen již zmíněnou 
show. Pokud v podniku vydržíte déle 
(což jde lehko), budete svědky i „ex-
tra osvěžení“, kdy jedna z letušek 
popadne vozík, jímž se obsluhuje v 
letadle a nabízí hostům pití zdarma 
(to je myslím v Praze unikum). Vozík 
nese logo průkopnické letecké spo-
lečnosti PAN AM, jehož duchem je 
ostatně celý podnik inspirován. Kdo 
tuhle legendu zažil na vlastní „leto-
vou“ kůži, bude doma. V opačném 
případě to berte jako kurz historie.

Pokud jde o hudbu, Djové mixují ol-
dies, rock a pop, což není v žádném 
případě na škodu. Perfektně to do-
kresluje atmosféru celého podniku. 
Za zmínku stojí i to, že to v Hangaru 
žije do ranních hodin celý týden.

Hangar Bar je dokonalým důkazem 
toho, že lze stále přijít se svěžím a 
cenově dostupným konceptem. Při-
rozeně nejde o první podnik, který 
se kdy inspiroval letectvím a piloty. 
Jde tu ale o detaily. A v Hangaru my-
sleli majitelé opravdu na všechno. 
Na palubu tohohle stylového baru 
se budete rádi a pravidelně vracet. 

th.
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Tento téměř „nově otevřený“ bar si 
v Praze našel velmi rychle svou kli-
entelu. Oblíben je pro bohatou na-
bídku koktejlů, stylový a velmi mo-
derně řešený interiér, ale také pro 
téměř povinný dres kód (preferuje 
se elegant dresscode) bez které-
ho Vás do podniku také nemusí 
vpustit, což u pražských barů 
není zrovna typické. Ochranka 
před barem rovněž dbá na to, aby 
klub nebyl přeplněn. V klubu je 
možné rezervovat stůl při minimál-
ní konzumaci  750 Kč nebo box pro 
6 lidí při konzumaci min 6000 Kč.

Nově otevřená pobočka Shadow 
cafe si v Karlíně našla velmi rychle 
svou přízeň mezi místními i „lufťáky“ 
. Jedinečný koncept baru má tak v 
Praze již druhou pobočku. Ta Karlín-
ská se navíc pyšní velmi příjemným 
posezením na zahrádce s grilem a  
speciálními burgery. Pilsner Urquell, 
fotbálek a každou středu až sobotu  
Dj‘s jsou pro Shadow samozřejmos-
tí . Pro příznivce uvolněnějšího stylu 
života je to skvělé místo na relaxaci 
a pro upjaté zase na inspiraci.

maxim bar

Melantrichova 5, Praha 1
Tel.: +420 777 471 671, www.maximbar.cz

radost fx – club

Bělehradská 120, Praha 2
Tel.: +420 224 254 776
Metro: I.P. Pavlova, www.radostfx.cz

shadow cafe karlín

Křižíkova 58, Tel.:+420 725 800 576
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Úderem 22 hodiny Radost ožívá 
nočním životem a otevírají se brá-
ny hudebního klubu v dolních pro-
storách podniku. Originální hudební 
program, čtyři bary, laser show, go-
-go tanečnice, pravidelné sety do-
mácích i zahraničních DJ´s, ale i te-
matické večírky s překvapením. To 
vše a ještě mnohem víc Vás čeká 
v radosti a to od čtvrtka až soboty.

techtle mechtle

Vinohradská 47, Praha 2
Tel.: +420 222 250 143
www.techtle-mechtle.cz

Jednu ze stálic pražských barů ne-
musíme příliš představovat. Techtle 
Mechtle se řadí mezi největší kok-
tejlové bary u nás, celý klub má vel-
mi stylový design a tak uspokojí i ty 
náročnější z vás. Profesionální tým 
barmanů celkovému dojmu z klubu 
jen přidává na kráse. Není tak divu, 
že klub je přes víkend v obležení a 
přes týden často pronajímán spo-
lečnostmi na pořádání firemních ve-
čírků, kterých se i díky kapacitě 600 
osob zde odehrálo nespočet.

KdE TO ŽIjE



www.dogsbollocks.cz
+420 775 736 030 after 4 pm

INTERACTIVE TABLES

ALL NIGHT FUN

Tue - Thu 17:00 - 03:00
Fri  -  Sat 17:00 - 05:00

DB on FB

TWO BARS & DANCE FLOOR

DELICIOUS MEALS

Nádražní 82  
Praha 5
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tejkárna v Holešovicích 
patří mezi nejoblíbe-
nější pražské podniky 
vůbec.  Za jejím úspě-
chem stojí hodně práce 

a důvěra v to, že dobré nezname-
ná drahé. Před nedávnem otevřela 
svou druhou pobočku v Dejvicích 
a k té příložitosti si Tomáš Chvála 
popovídal s jejím majitelem a šéf-
kuchařem Karlem Voráčkem.

Začneme obecně - představte 
prosím Stejkárnu těm, kteří ještě 
neměli to štěstí ji navštívit.

Stejkárna je v podstatně rodinný 
podnik, který jsme doslova vybudo-
vali od píky. V Holešovicích jsme si 
vzali prostory, kompletně je vlastní-
ma rukama zrekonstruovali a ze za-
čátku samozřejmě bylo zákazníků 

méně, ale s tím je třeba vždycky po-
čítat. Šeptanda naštěstí postupně 
udělala svoje a my jsme mohli Stej-
kárnu neustále vylepšovat. Hodně 
nám pomohly i příjemné ceny.

Ty ceny mi přijdou zajímavé. Mám 
zažité, že steake rovná se draho. 
Jak to, že tomu tak u vás není?

Protože to tak být nemusí a ani 
by být nemělo! Jasně, pokud má 
někdo steak čistě jako doplněk v 
jídelníčku, pak ho kupuje v malém 
množstvím a za draho. Ale podniky, 
které se steakům věnují, mají mno-
hem lepší nákupní ceny, což by se 
mělo promítnout i do cen na lístku. 
A neděje se tak. To mě od začátku 
motivovalo, protože jsem znal ceny 
masa a chtěl jsem otevřít podnik, 
který by zákazníky nenatahoval.

karel Voráček

S



a povedlo se.

Jistě, že se to povedlo, protože to 
tak prostě je! Díky tomu máme dnes 
v Holešovicích po večerech pravi-
delně plno, vyhráli jsme anketu o 
nejlepší restaurant na sedmičce a 
proto jsem se odhodlal k druhé po-
bočce v Dejvicích. Můj sen je mít v 
každé části Prahy jednu Stejkárnu, 
ale nechci ztratit přehled. Když má 
člověk moc podniků, přestane se ori-
entovat a kvalita může jít dolů. Teď 
jsou Stejkárny dvě a díky mé úžas-
né ženě, která je v tom se mnou od 
začátku, to skvěle funguje. Víte, já 
rozumím jídlu a chodu restaurace, 
ale jak dojde na peníze... no, prostě 
díky bohu za mojí ženu (smích).

Co mi k nové Stejkárně řeknete?

V prvé řadě je dobré nebát se toho, 
že se k nám jde přes hotel Villa 
Schwaiger. Jsme sice jeho součástí, 
fungujeme ale samostatně. Jinak je 
to ten samý koncept. Stejná nabídka 
jídel, stejné ceny i kvalita služeb. Ne 

každý jezdí do Holešovic a Dejvice 
mají tu výhodu, že jsme mohli pod-
nik rozšířit o zahrádku. Každopádně, 
pokud jde o nabídku, je jediný větší 
rozdíl, že v Holešovicích vyjma Sta-
ropramenu točíme i Hoegaarden.

Jak jste se k téhle práci dostal?

Miloval jsem jídlo od dětství, tak-
že jsem se během studií vrhnul do 
kuchyně, prošel slavnou Bellevue 
a pak jsem jel do Anglie, kde jsem 
se postupně propracoval ke grilu a 
ukázalo se, že tohle mi fakt jde. Po 
pár měsících mi dali celou tu sekci 
na starost, což byl pro mě ohromný 
úspěch. Doslova sem se tam našel.

Takže poctivě vydřená láska.

Jako s mojí ženou (smích). Ale on 
člověk by měl dělat, co je mu blíz-
ký. My to máme v rodině. Ještě, že 
tak. Bez svý ženy bych nestíhal nic. 
A samozřejmě nemůžu zapomenout 
na personál. I oni mi každý den po-
máhají udržet vysokou míru kvality.

Schwaigerova 59/3, Praha 6
www.stejkarna.cz

Tel: +420 220 400 844
Email: info@stejkarna.cz

Veletržní 5, Praha 7 
www.stejkarna.cz

Tel: +420 777002555
Email: info@stejkarna.cz
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café louVre

Národní 116/20, Praha 1 – Nové Město, 
Tel: +420 224 930 949, www.cafelouvre.cz
Cena: LATTE MACCHIATO 46 KČ

Dobrá čajovna ve spodní části Vác-
lavského náměstí byla otevřena 1. 
června roku 1993 jako první kamenná 
čajovna v Česku a v porevoluční době 
na sebe ihned upoutala pozornost. 
Navštivte unikátní prostory Čajovny-
-Matky, kde fenomén českých čajoven 
započal, a ochutnejte v příjemném 
prostředí některý z pestré nabídky 
čajů velejemných, přivážených direkt-
ně ze všech koutů čajového světa. 

Café Savoy navazuje na prvorepub-
likovou kavárenskou atmosféru. Ne-
všední interiér podtrhuje památkově 
chráněný neorenesanční strop s 
historií od roku 1893. Je oblíbe-
ným místem setkávání. Proslavena 
je bohatými snídaněmi a pokrmy z 
gourmet menu - ochutnat můžete 
říční raky nebo české šneky. Vlastní 
pekárna Vám denně nabídne čers-
tvé cukrářské a pekařské výrobky.

Pohodová kavárna, která je za dobu 
svého působení všem stejně známá 
jako význam jejího názvu. Dobré 
jméno si získala především výbor-
nými palačinkami na slaný nebo 
sladký způsob. Dále nabízejí roz-
manité snídaně již od 8 hod. saláty, 
kuřecí speciality, sendviče a těstovi-
ny. Nově jsou zde 2\3 kavárny neku-
řácké. Internet zdarma je samozřej-
mostí. V letních měsících Vás jistě 
potěší možnost venkovní zahrádky.

Legendární kavárna Louvre vždy byla 
a stále patří mezi špičku pražského 
kavárenství. Její vznik se datuje již 
od roku 1902 a i v dnešní době po-
kračuje v zaběhlé tradici podniku. 
Mezi slavné klienty patří takový ve-
likáni, kterými byli Franz Kafka, Ka-
rel Čapek nebo Albert Einstein. Do 
správné kavárny od pradávna patřil 
„sport“. Proto je zde možnost posedět 
při partičce šachu, nebo si dát kuleč-
ník. Skvělý tip na ranní snídaně!

dobrá čajoVna

Václavské náměstí 14, Praha 1, www.tea.cz

café saVoy

Vítězná 5, Praha 5 - Malá Strana
Tel.: +420 257 311 562, www.ambi.cz
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café faux pas

Vinohradská 31, P-2, Tel.: +420 605 374 611
www.cafe-fauxpas.cz, Cena: Palačinka s  
horkými malinami a vanilkovou polevou 88 Kč
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Jateční 4, 170 00
Praha 7

TEL : 226 519 619
FAX : 226 519 719

Snažíme se řídit 
krédem, aby host, který 
od nás odchází, měl pocit, 
že dostal víc, než kolik 
zaplatil.

Otevírací doba 
Po-So 11:00 - 24:00

Ne 11:00 - 23:00

www.rustika-restaurant.cz

Rumika.indd   1 13.9.2013   13:46:40



J en co gravidní ženě její 
gynekolog doporučí 
koupi růžové výbavič-
ky, je osud do té doby 
v poklidu si žijícího, 

genderově nezatíženého, em-
brya zpečetěn. Ještě než stačí 
rozlepit oko, bude mít bez před-
chozí konzultace pokojík v růžo-
vé barvě, bez ohledu na to, jestli 
její nejoblíbenější barva bude 
žlutá, nebo v horším případě 
černá či dokonce modrá! 

Nad naducanou chlupatou peřinkou 
bude poskakovat zlatý jednorožec, 
vřískající romantickou ukolébavku a 
dominantou místnosti bude nafou-
kaně se tvářící obří domek pro plas-
tové barbíny. Až děvčátko povyroste 
a doplazí se k onomu domku, zjistí, 
že osazenstvo se skládá ze zvlášt-
ního počtu deseti panen a jednoho 
panáka. A brzy pochopí to, co ví ka-
ždá žena: panáček má na výběr a 
vybírat si bude. A volba padne na tu 
nejlepší. Na tu nejkrásnější. V přípa-
dě, že se panence (omylem) utrhne 

ručička, je řešení nasnadě – letí do 
koše z důvodu rušení estetického 
vjemu. A jestli se nějaká nána na-
cpe do džín a botasek, stáhne vlasy 
do culíku a kvapem pofrčí do práce, 
možná si bude moci pořídit naleště-
ný růžový kabriolet, ale projíždět se 
v něm bude perfektně načesaná, v 
obepínajících třpytivých šatičkách 
nasulcovaná a vždy usměvavá Bár-
bí, po boku Kena, samozřejmě. A 
tak holčička jednoduchou logikou 
odvodí, že aby klofla chlapa, bude 
muset dobře vypadat. 

A pak malé děvčátko shlédne o 
Vánocích Popelku. Ta sice nemě-
la super drahý fáro a šatník jak 
dvě průměrné rodiny, mimoto byla 
pěkně špinavá, a pravděpodobně 
i smradlavá, ale měla rozkošnou 
tvářičku, tak skončila taky za vo-

„PaNáČEK Má Na 
VÝBěR a VYBÍRaT Si 

BuDE“

září / listopad 201370 www.pragmoon.cz
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dou. Co na tom, že kdyby byla co 
k čemu, kopne buzerující matku 
do zadku, sbalí tři vořechy a putu-
je do vedlejší vesnice, kde si najde 
práci u koní a malou, skromně vy-
bavenou světnici, kde si v poklidu 
dožije i se svými věrnými holubími 
kamarády. To už by totiž nebyla ne-
bohá chudinka Popelka ale žena 
21. století, takže by jí princ označil 
za emancipovanou babochlapku a 
odtáhl by zachraňovat nějakou jinou 
pipinu. A tak si děvčátko odvodí, že 
krom toho, že musí pěkně vypadat, 
musí být také přiměřeně neschopné 
(nebo to alespoň předstírat), aby 
našlo svého prince. 

Nu a poté si již pubertální děvče za-
koupí první ženský časopis. Hned 
jak si osvojí základy typu „i kdyby 
kroupy padaly, nos vždy sluneční 
brýle“, „pravá dáma má vždy v ruce 
láhev značkové vody“, „když už si 
kupuješ fakt drahej časák, nos ho v 
kabelce tak, aby byl vidět“, postoupí 
do vyššího levelu, kde jí bude pro-

cesem o několika fázích. V té prv-
ní bude potřeba vyrabovat rodičům 
bankovní konto a celý obnos utratit 
v drogérii za krémy proti vráskám 
(poněvadž těm se musí předcházet 
již od útlého věku a starý vrásčitý 
báby nikdo nechce), barvu na vlasy 
(protože přírodní je nudný a nudný 
není sexy a navíc červená je teď v 
kurzu) a samozřejmě tunu malová-
tek (protože ten křivej nos je odpor-
nej, akné není v pubertě normální a 
úzké rty nejsou sexy!). V momentě, 
kdy náctileté děvče za pomoci kos-
metických výdobytků vypadá jak 
vyžilá třicátnice, lze přistoupit k fázi 
číslo dvě. Ta spočívá v natrénování 
svůdných gest, jimiž lze přitáhnout 
muže snadno a rychle. Začátečnice 
by rozhodně měly pilovat svůdné 
olíznutí rtů (vylučuje se se zářivým 
úsměvem, neboť je velká pravděpo-
dobnost, že se svůdným olíznutím 
se olízne i ta trendy rudá rtěnka), 
nevinné koketování s pramínky 
vlasů (symbolizuje to prý zájem o 
druhé pohlaví!) a přitažlivé pohupo-
vání boky při chůzi (samozřejmě na 
ultravysokých podpatcích, protože 
tenisky nejsou sexy). Pokročilé se 
mohou směle vrhnout na trénink 

zrazeno, že vyjma hezké tvářičky 
a inteligence vařící konvice je pro 
ulovení muže nezbytně nutné být 
ultimátně sexy. Toho se docílí pro-

„úZKé RTY 
NEJSOu SExY“

SEx NEbO cITY
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vrhání tajemných pohledů, což se 
pochopitelně musí prokládat cud-
ným sklopením řas, aby se vzápětí 
opět vrhlo tajemnou bulvou. Protře-
lé pouze dopilují logisticky velmi ná-
ročné „nechtěné“ rozepnutí knoflíku 
u už tak napěchované halenky. Do-
plní nevinným úsměvem a výrazem 
„jak se to, proboha, mohlo stát?“. 
Třetí fáze poté spočívá v tom, pře-
vést nastudovanou teorii do praxe.
A tak se pěkné, poněkud jednodu-

ché a patřičně sexy děvče vydá na 
místní diskotéku. Následuje první 
rána – byť klonování bylo doposud 
zakázáno, zdá se, že ho někdo zle-
galizoval. Podnik je totiž prototypem 
pipiny z časáku narván k prasknutí, 
nejvyšší koncentraci lze pochopitel-
ně pozorovat na plácku, v místních 
kruzích znám spíše jako taneční 
parket, který se však vizuálně blíží 
více k ohrádce pro domácí zvířata, 
na němž se jako ty kozičky ony pi-
piny natřásají a lákají tak okounějící 
zbytek populace k akci. Druhá rána 
přichází vzápětí – nelze si nevšim-
nout, že sexy praktiky si osvojily 
všechny přítomné slečny, takže v 
pravidelných intervalech poctivě 
olizuje a nakrucuje, houpe a hloupě 
civí celé dámské osazenstvo. 
Nyní tak nastává pro mladou slečnu 

Část zvolí druhou možnost. Odebe-
rou se do šaten, seberou svůj sexy 
kabátek a odtáhnou do knihovny 
studovat Platóna. Zahodí všechny 
cetky (kromě řasenky), lodičky na 
patnácticentimetrovém podpatku 
schovají na dno skříně, pořídí prak-

zlomový okamžik, kdy se musí roz-
hodnout, jak naloží se svou budouc-
ností. Připojit se ke stádu a i přes 
obrovskou konkurenci doufat ve 
výhru za pomocí lascivních pohybů 
nebo zvolit jinou taktiku? 

„SExY PRaKTiKY Si 
OSVOJilY VŠEChNY 
PŘÍTOMNé SlEČNY“

„JaK SE TO, PROBOha, 
MOhlO STáT?“

SEx NEbO cITY
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tické boty bez jehel a najdou si prá-
ci. Dozrají v mladé, schopné, sebe-
vědomé ženy a dospějí k závěru, že 
je čas najít si toho pravého muže, 
který ocení jejich kvality, které ov-
šem nespočívají jen v přitažlivém 
vzhledu, ale především v charak-
teru. Vydají se proto na onu disko-

módního časopisu není sexy, prostě 
jim chutná. Smějí se, když se chtě-
jí smát a mračí se, když se chtějí 
mračit, aniž by dodržovaly přesný 
návod, kdy tyto gesta použít. A na-
jednou vedle nich stojí největší sym-
paťák z celé místnosti. Usměje se, 
přisedne, začíná konverzace. Takže 
přeci jen nezáleží pouze na vzhle-
du! Když už však chybí jen žádost 
o ruku, tu zpoza rohu vyskočí zma-
lovaná pipina, hodí prdelí, vokem 
a hláškou „hej kanče, pojď trsat“, 
načež sympaťák se slovy „sorry ale 
tomu rytmu nejde vodolat“ odchází 
na parket. A tak mladá, schopná a 
sebevědomá slečna taky okrouhala. 

V čem tedy spočívá to tajemství „jak 
ulovit prince“? V ničem. Vztah není 
matematická úloha, aby se dal vy-
počítat. Prostě to jednou přijde samo. 
Nebo v to aspoň můžeme doufat.

Hodně štěstí v lovení,

přeje

téku, plnou pipin, s tajnou zbraní v 
podobě mozku. Usadí se do kouta 
se sklenicí piva, protože ač to dle 

„hEJ KaNČE, 
POJď TRSaT“

SEx NEbO cITY



Nový restaurant KOBE, Greyhound Motol
Aréna pro vaše eventy…

Svatby – Firemní večírky – představení nových produktů 
večeře managementu – narozeninové oslavy – brunch s rodinou 

večeře s obchodními partnery – školení

Možnost doplňujících sportovních aktivit ušitých Vám na míru, to vše pro Vás 
nabízí prostory Arény Greyhound s nejlepším cateringem KOBE restaurant.

Vše, na co si vzpomenete, je nyní na jednom místě:
Plzeňská 215f, 155 00 Praha 5, Motol

www.koberestaurant.cz
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istě už jste zazname-
nali, že mezi lidmi 
vzrostla nová forma 
soupeření. Po spor-
tovním šílenství, hádce 

o lepší automobilku a diskuzích 
o filmech dostává slovo mobil-
ní svět. Dělí se převážně na čtyři 
hráče - Apple, Nokii, Samsung a 
Sony. A všichni jsou nejlepší.

Vraťme se napřed v našem tématu 
o pár let zpátky. Před takovými de-
seti lety byl mobil hlavně smskovací/
volací přístroj, kde největší vymože-
ností byla možnost zahrát si Hada a 
vytvořit 2Mpx fotku. Pak přišel Apple 
s revolučním řešením. Tady nemá 
smysl se hádat. Byla to parta okolo 
Stevea Jobse, která „myslela jinak“ 
a dokázala to prodat světu. Jejich 
první kompletně dotykový iPhone 

byl zasloužený hit (navzdory tomu, 
že neuměl posílat MMSky), protože 
se nebál být svůj a jít úplně jiným 
směrem. Apple se tak stal průkopní-
kem, který ostatním ukázal, jak vy-
padá mobilní budoucnost. A dlouho 
měl před konkurencí náskok. 

mÍSTO REVOLUcE EVOLUcE

V roce 2013 už Apple tak zajímavý 
není. Nedávno představený iPhone 
5S potěšil čtečkou otisků prstů (což 
se nepochybně hitem stane) a zau-
jal obřím výkonem, který ještě dlou-
ho nebude mít řádné využití. Což 
samozřejmě není ke škodě, pokud 
máte mobil, který vám dokáže dob-
ře šlapat i za pět let. Je to ale poho-
dlná evoluce, v zásadě bez většího 
nápadu. Není to špatná cesta, ale 
Jobs by rozhodně víc tlačil na pilu.

Válka sVětů V mobilu

J



Téma                      hI-TEch
A že by to bylo třeba. Konkurenční 
boj je základ. Utváří trh, dopomáhá 
ke zlepšování produktů a to i za sní-
ženou cenu. Jenže v mobilním světě 
to, zdá se, úplně neplatí. Všichni si 
tak nějak „jedou to svoje“, takže kdo 
čeká na opravdu našlapaný mobil, 
neobejde se bez kompromisů. Vždy 
bude nemoc, jež je pro značku pří-
hodná a která ne a ne umřít.

OPaTRNÁ hRa Na jISTOTU

Nokie (nyní již vlastně Microsoft 
- jestlipak z tohoto „manželství“ 
vzejde něco dobrého?) sází na fo-
toaparát, pod jehož tíhou jakoby 
nezbylo na opravdu silné vnitřnos-
ti. Ano, operační systém Windows 
Phone je dostatečně odladěný, tak-
že příliš výkonu nepotřebuje. Díky 
tomu jsou ale Nokie předem odsou-
zené k tomu, že za rok z nich bude 
pomalá cihla vhodná do muzea.
 
Apple se zase až příliš chytil sloga-
nu „být svůj“. Designem už je svůj 
téměř deset let. A upřímně, je to 
nuda. Kvalitní materiály jsou bezva 
věc a mobil pořád vypadá precizně 
sestaven. Těžko už ale ohromí. Na-
víc je docela s podivem, že si firma 
toliko zakládající na „materiálech, 
za které si stojí za to připlatit“, nedá 
práci se zvýšenou odolností vůči 
prachu a vodě. Čímž se dostávám...

... k Sony. Sony je takový tápající 
kočkopes. Tu se snaží konkuro-
vat fotoaparátům Nokie snaživými 
čočkami s vysokým rozlišením (ale 

horšími výsledky), jinde by zase 
ráda ohromila designem, jak se to 
povedlo svého času Appleu (třeba 
bondovský model T). Body se pak 
snaží dohnat propojením s televize-
mi Sony, ať už přímým (sdílení ob-
sahu), nebo technickým (využívání 
barevného filtru televizí Bravia). 
Sony  jakoby netušila, jakým smě-
rem se vydat a komu vlastně kon-
kurovat, což se odráží i na tom, že 
když dojde na válku mobilů, zpravi-

dla nikdo Sony nejmenuje. Přitom má 
co říct. Ale není dostatečně hlasitá.

Z boje tak aktuálně nejlépe vychází 
asi Samsung. Nechápejte mě špat-
ně - tím nemyslím, že by byl nejlep-
ší. O to v tomhle článku ani nejde. 
Nechci se pouštět do boje ve stylu, 
jestli je lepší Cola nebo Pepsi. Jde 
mi čistě o snahu inovovat. Jít napro-
ti novinkám, snažit se přijít s něčím 
opravdu jiným, co by lidé chtěli, ale 
ještě o tom neví. To neznamená, 
že by Samsung neměl své chyby. 

77září / listopad 2013 www.pragmoon.cz



78 září / listopad 2013 www.pragmoon.cz

hI-TEch            Téma
Především jeho urputné držení se 
plastů ve jménu životního prostředí 
je otravná logika. Ok, dejme planetě 
šanci. Ale co když chci do ruky kus 
pořádného železa? Minimálně jed-
na varianta by nebyla ke škodě.

Největší problém současné vál-
ky mobilů je v tom, že se nehecují 
ke zlepšování na všech frontách. 
Každý si tak nějak vede svůj malý 
směr a ve všem ostatním přináší 
spíše polovičatý výsledek s logikou, 
že „naše páka bude stačit“. Možná 
bude. Ale kdo chce víc, má smůlu.

řEšENÍ za ObzOREm

Existuje nicméně ještě jedna varian-
ta - Čína. Doba, kdy se v tamních 
končinách vyráběly mobily vhod-
né leda jako podtácek, jsou dávno 
pryč. Tamní výrobci si chtějí udělat 
jméno, ovládnout trh a ideálně celo-

světový. Dávají proto vzniknout celé 
řadě zajímavých, technicky nabuše-
ných a přitom cenově dostupných 
telefonů, které se dají pořídit okolo 
deseti tisíc korun (namátkou Oppo 
Find 5, Xiaomi MI2S) a přitom se vý-
bavou a rychlostí mohou měřit s na-
prostou špičkou. Zatímco tak zná-
mé značky spíše vylepšují a čekají, 
co udělá konkurence, možná jim již 
brzy vypálí rybník menší, ale o to 
dravější ryby. Ostatně, „čínští draci“ 
už se pomalu začínají prodávat i na 
našem trhu a je jen otázkou času, 
než si lidé zapamatují jejich jména.

KOLIK LIdÍ, TOLIK chUTÍ

Ve výsledku je dobré nenechat se 
ošálit značkou nebo zapálenými fa-
noušky. Dokonalý přístroj není. Jde 
jen o to, který vám nejvíce sedne. 

th.



Větší, lepší, známý svojí kvalitou 
 Speciální v Praze. 
Výjimečný mezi pražskými kluby. Na 4 pos-
chodích, nad střechami zlaté Prahy najde každý
to své - a to  byl  náš  cíl  od  začátku.  Oáza  pro  zába-
vu  a  relaxaci  v centru  matičky  Prahy.  Přesvědčíme 
Vás  o  tom,  že  s  námi  je  klient  stále  králem. 

 Pokoje: 
16 jednotlivých pokojů, 10  z nich má odlišnou
tématiku.  Jsou  vybaveny  videoprogramy, klima-
tizací  a  hudbou  -   nebude  lehké  si  vybrat. 
“Přicházíte  jako cizinec, odcházíte jako přítel” -  to je 
naše motto.  K5  výjimečný  způsob  relexace. 

Otevřeno denně od 16.00 do 04.00
            Klimatizováno, creditní karty vítány

Korunní 5, 120 00  Praha 2, nám. Míru   
Tel.: +420-224 250 505, 224 250 606    

 email: info@k5relax.com

inzK5_115x167.indd   1 6.6.2012   9:35:39



Soutěžte s námi 
    o zajímavé ceny...

Soutěžíme o 6 
lahví vína. Dobrá 

přívlastková růžová 
vína z Moravy

www.vinazmoravy.cz

Soutěžíme o horské kolo 
zn. Trek 3500 v hodnotě 

9990Kč www.atombike.cz

Soutěžíme o hodinky-
WENGER SEAFORCE 
v ceně 4.890Kč
www.wenger.cz

Soutěžní otázky naleznete 
na: “www.pragmoon.cz/
soutez” O některé z cen se 
soutěží i na našem face-
boku: www.facebook.com/
PRAGUEMOON

soutěž.indd   1 19.9.2013   10:32:30



Dejte o sobě vědět celé Praze ... 

Specifikace:
Ročník:
4
Periodicita:
5x ročně
Počet stran:
84/100
Náklad:
40 000 výtisků
Distribuce:
1200 míst v Praze, cílená distribuce pro velké 
solečnosti, veřejná místa a do stojanů spol. 
Grand Princ a.s.
Provedení:
lak 160g, vnitřek LWC 80g, vazva V1, formát B6

Rok 2013

uzávěrka inzerce                          datum vydání

1.   15.2.2013          19.2013
2.   26.4.2013       29.4.2013
3.   31.5.2013         4.6.2013
4.     6.9.2013       10.9.2013
5. 22.11.2013                          26.11.2013

inzerce@bp-media.cz

U některých vydání může dojít k posunu o max. 14 dní

souteze.indd   1 20.2.2013   15:01:46



82 září / listopad 2013 www.pragmoon.cz

Tečka

e to trvalo. Média nás 
pravidelně strašila ni-
kdy nekončící krizí, v 
níž budeme postupně 
všichni žít na hraně, 

mýt si věci v potoku (který bude 
radioaktivní, přirozeně) a pokud 
budeme mít štěstí, dostaneme se 
k jednomu rohlíku týdně. Chyba.

Zprávy rády dramatizují, neboť čer-
né titulky prodávají. Budiž, ale pro-
blém je, že když dlouho opakujete 
nějakou myšlenku, lidé ji začnou vě-
řit. A pak se panikaří. Díky tomu se 
posledních několik let neslo ve zna-
mení strachu. A je ironií, že zatímco 
u nás jsme tiše zatínali pěsti, Řecko 
ekonomicky padlo, Egypt se stal vá-
lečnou zónou a následky konfliktu 
se Sýrií je lepší nedomýšlet. A my? 
My jsme si pořád stáli na svém.

A konečně to přišlo. Podle statistiků 
a expertů ekonomické krize v Čes-
ku skončila. Ano, nežijeme si jako v 
pohádce. Nemůžeme každý rok ku-
povat nové auto, jezdit ob měsíc do 
zahraničí na dovolenou a k tomu se 
koupat v šampaňském. Neměli by-
chom ale být nevděční. Pořád jsme 
na tom ještě docela dobře. Proč? 
Česká republika je totiž anonymní. 

Nikdo po nás nic nechce, nikoho 
neohrožujeme, nikdo nemá potřebu 
nás zničit. Ano, nemáme moře a ho-
llywoodské hvězdy. Taky ale nemá-
me bomby v ulicích a ekonomickou 
krizi. Když si zvykneme na to druhé, 
možná se naučíme s penězi praco-
vat. Já to vnímám pozitivně. Aspoň 
se ráno nebojím vyjít na ulici.

th.

tak jsme se konečně Vyhrabali!

Ž
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▪ Dům na klíč od 459.000 Kč bez DPH
▪  Doba výstavby nízkoenergetického 

domu na klíč od 2 měsíců
▪ Služba Architekt od projektu po klíč v ceně

nízko e ne rge tické do my a d řevě né ko nstru kce
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