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EDITORIAL

Tu hru hrajeme s magistrátem téměř každý rok. 
Pokaždé se počátkem července (respektive již v 
průběhu června, abychom se náhodou při cestě do 
práce nenudili) radní rozhodnou, že potřebuje dob-
rá třetina města překopat. Tu se mění tramvajové 
linky, jinde zase rovnou ruší celé trasy. Z již tak ob-
tížně průchozích ulic, věčně ucpaných živelnou do-
pravou, se stávají neprůjezdná staveniště, vytvářející 
novou sérii jednosměrek. Každý rok je to stejné. A 
každý rok to člověka překvapí, neboť (poměrně lo-
gicky) jsou každý rok změny na jiných místech.

Skoro podezřívám radní, že hrají pobaveně s 
Pražany velmi jednoduchou hru, jak je každý rok 
před prázdninami pořádně nas...štvat a následně 
celý teror pozvolna stupňují, aby si každý pracující 
na konci prázdnin vlastně oddechl, že už je koneč-
ně „to hrůzné léto“ za námi a můžeme zase do prá-
ce jezdit naší oblíbenou devítkou a ne patnáctkou s 
přestupem. V životě by mě nenapadlo, jaké si budu 
v dospělosti užívat Pyrrhovo vítězství.

Pokud jsou pražské uzavírky vrtkavá a nevypoči-
tatelná veličina, neplatí to o kultuře a gastronomii. 
Jídlo je dobré v každém ročním období a kultura 
v létě sází obezřetně především na klimatizované 
kinosály, protože nikam jinam by se stejně lidé, po-
kud jde o uzavřené prostory, dobrovolně nevydali.

Vůbec celá naše politická scéna by se mohla od 
kultury učit. Respektive by se měla snažit být dů-
stojnější a přinášet hodnoty, divadelní tyátr mají ve 
sněmovně nacvičený na deset let dopředu.

Ale zpátky k pražským uzavírkám. Jak s něčím 
takovým bojovat? Nijak. To je na tom to nejhorší. 
Změny jsou naprosto náhodné, bez řádného pro-
jednání a vždy přehnaně dlouhé. Vzpomínám, jak 
před pár lety, když Tsunami zasáhla Japonsko, do-
kázali tamní pracovní síly postavit obrovský most 
za pouhé tři dny. A dodnes stojí! U nás potřebuje-
me na rekonstrukci metra dva roky a ve výsledku, 
když člověk projíždí, to tam pořád vypadá vícemé-
ně stejně. Škod,a že moji rodiče neměli dostatek 
prozíravosti a netlačili mě v mládí do stavebnictví. 
Vydělal bych si víc než psaním a za méně práce. Ale 
zase koho by bavilo jednu cihlu pokládat týden...

S přáním pevných nervů..

šéfredaktor Tomáš Chvála

dyž se řekne léto, většině z vás 
se vybaví slova jako dovolená a 
prázdniny. Přirozeně hrají své 
i vysoké teploty, výlety k vodě, 
rozlehlé pláže, míchané drinky a 

prodloužené víkendy. Víte, co se mně osobně ještě 
vybaví? To, že je snad půlka Prahy rozkopaná.

K
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Dušní 9/9, Praha 1, 724 004 305
www.hangarpraha.cz

Hangar Bar Praha je stylový podnik s originální atmosférou letectví 40.- 60. let minulého 
století. Snoubí se zde krása a styl průkopnické letecké společnosti PAN AM, což vyjadřuje 
horní patro podniku s názvem Pilot’s Lounge a zároveň nespoutanost pilotů kaskadérů a 

vojenských pilotů zasazených do prostředí Hangar Clubu, který naleznete v dolní části pod-
niku. Hangar Bar Praha nabízí klidné posezení u koktejlu a jídla nebo divokou atmosféru a 

ohňovou show do pozdních ranních hodin. V Hangar Clubu se také můžete těšit na palubní 
servis vodky a tequilly zdarma v podání našich sexy letušek.

hangar.indd   1 19.6.2014   11:48:59
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LÉTO POD PLÁTNEM

Léto má vždy omezenou kulturní příchuť. Divadelní scény si dají zaslouženou pauzu, podobně „odpočí-
vají“ galerie i hudebníci. Největším tahákem v červenci a sprnu jsou kina, která si naopak na léto šetří ty 
největší pecky.  A ani letošek není výjimkou. Vyrazit budete moci na pokračování hitů Jak vycvičit draka, 
21 Jump Street, Expendables nebo Transformers. I v rámci ostatních akcí je nicméně z čeho vybírat.  Tako-
vý live-show Top Gearu je něco, co se jen tak znovu nenabídne, o hudební vystoupení 
Stevena Seagal nemluvě. Prim každopádně hrají filmové hity. Tak si je pěkně užijte.

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

FILM

VÝSTAVA

DIVADLO/SHOW

KONCERT

Cyklus Umění pornografie (2008–2010) je poctou 
Zbigniewu Liberovi, polskému umělci exploatu-
jícímu ve svém díle téma relativismu. Všechno, co 
vidíte na fotografiích, jsou záběry z hard-core por-
nografických filmů. I když smysl těchto filmů spočí-
vá v explicitním zobrazení pohlavního styku, autor 
úmyslně vybíral části, ve kterých se odehrává dějo-
vá linie, primitivní příběh vyplňující mezery mezi 
jednotlivými sexuálními scénami. Tady nachází 
momenty připomínající nebo odkazující na slavné 
ikony výtvarného umění a fotografie.

Místo konání: Galerie Fotografic, Praha 1 
Cena vstupenek: 60 Kč

18.6.

SLAVNÉ PORNOGRAFIE

A máme tu další očekávané pokračování, tentokrát 
animovaného hitu, v nichž se cvičí draci. O čem to 
bude tentokrát? Zatímco Astrid, Snoplivec a zbytek 
kamarádů proti sobě závodí v dračích závodech (jež 
se staly na ostrově nejoblíbenější kontaktní hrou), 
brázdí Bezzubka a Škyťák nebe, objevují neprobáda-
ná území a nové světy. Jedno z jejich dobrodružství 
je zavede do tajné ledové jeskyně, která je domovem 
stovek nových divokých draků a tajemného dračí-
ho jezdce. V tu chvíli se nerozluční kamarádi ocitají 
uprostřed bitvy s cílem ochránit vládnoucí mír.

Akční / Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Komedie 
USA, 2014, Režie: Dean DeBlois

19.6.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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Výstava „První světová válka. Prolog k 20. století“ 
ukáže svým návštěvníkům unikátní kolekci předmě-
tů z majetku Státního ústředního muzea novodobých 
dějin Ruska. Rusko bude představeno jako jeden z 
hlavních hybatelů událostí první světové války. Re-
flektovány budou dějiny této země od počátku 20. 
století do převzetí moci bolševiky v Rusku na podzim 
1917, uzavření Brestlitevského míru a popravy Roma-
novců. Výstava je pořádána ve spolupráci Národního 
muzea a Státního ústředního muzea novodobých dě-
jin Ruska a je součástí projektu Velká válka.

Již pátý ročník GrandPrix přivítá rekordní počet zá-
vodníků ze zahraničí, mezi jezdci nechybí Brazilci 
Diego Fiorese a Roger Silva, Američan Austen Sea-
holm nebo Kanaďan Micky Papa. Nedílnou součástí 
je hudební festivalová část, která se navrátí ke koře-
nům českého hip hopu. Po delší době se společně na 
podiu představí legendy domácí scény MCs Indy s 
LA4.  Ze současné absolutní špičky se představí ra-
pper James Cole v projektu MobyDick. A za mladou 
krev bude sekat rýmy vycházející hvězda – rapper 
Johny Machette. Na Jägermeister Stage pak vystoupí 
DJs NobodyListen a Nzym, kteří celou akci uzavřou.

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA. 
PROLOG K 20. STOLETÍ

Místo konání: Nová budova Národního muzea, Praha 1
Cena vstupenek: 75 - 190 Kč

Místo konání: Beroun, Cena vstupenek: Vstup zdarma

21.6.

A máme tu další nášup bojujících obřích robotů, co se 
s oblibou přeměňují na dopravní prostředky (a nově 
i na dinopotvory). Lidstvo se pomalu zotavuje z po-
sledního incidentu. Autoboti a Deceptikoni z planety 
zmizeli, ale i tak se našla skupina mocného podnika-
tele a vědců, kteří se chtějí poučit a na základě vědo-
mostí o Transformerech chtějí dojít s technologiemi 
až za jejich dosavadní hranice. To vše samozřejmě v 
době, kdy se Země ocitá v hledáčku pradávného moc-
ného Transformera. Další epická bitva mezi dobrem a 
zlem, svobodou a otroctvím přichází...

TRANSFORMERS: ZÁNIK

Akční / Sci-fi, USA / Čína, 2014, Režie: Michael Bay
Hrají: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci

26.6.

Nejstarší a největší divadelní open-air přehlídka her 
Wiliama Shakespeara nabídne i letos divákům ne-
všední zážitky. Co byste neměli minout? Premiéru 
Mnoho povyku pro nic v režii Jiřího Menzela s Pe-
trem Čtvrtníčkem a Leošem Nohou nebo exkluziv-
ní hostování londýnského divadla Globe s inscenací 
Hamlet. Dále nebudou chybět hry Sen noci svatoján-
ské, Veselé paničky Windsorské, Zkrocení zlé ženy 
či Dvaja páni z Verony. Pokud jste doposud nevidě-
li Richarda III. s Jiřím Langmajerem, máte poslední 
příležitost. Richard III. bude letos uveden naposledy.

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI

Místo konání: Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha 1
Cena vstupenek: 200 - 990 Kč

24.6.

27.6.

GRANDPRIX BEROUN 2014
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Legendární trio poprvé v České republice! “Z vaší 
oblíbené televizní motoristické show jsme vytvořili 
nejvelkolepější motoristické představení ve vesmíru. 
Vybereme z Top Gear to nejlepší a ambiciózně se to 
pokusíme oživit v naší akční aréně. Jsem si jistý, že to 
bude fungovat skvěle!” - Jeremy Clarkson. Fanoušci 
mohou očekávat velkolepé představení, které mezi 
automobilovými show v arénách nemá obdoby. Kas-
kadérské kousky, u kterých si budete napětím oku-
sovat nehty, vzrušující scény plné pádů a hořících 
aut, upravené vozy a samozřejmě neuctivý humor.

Americká rocková kapela Thirty Seconds to Mars 
(často označována jen zkratkou 30 STM), která loni 
zazářila na letním festivalu Rock for People v Hradci 
Králové, představí v červnu v Tipsport Areně turné 
ke svému aktuálnímu albu Love, Lust, Faith And 
Dreams. Thirty Seconds to Mars tvoří zpěváka/zná-
mého herce Jareda Leta ještě jeho bratr Shannon, 
jenž hraje na bicí, a Tomo Miličević, baskytarista. 
Své debutové eponymní album vydali v roce 2002. 
Následovaly studiovky A Beautiful Lie (2005), This Is 
War (2009) a Love, Lust, Faith And Dreams (2013).

Výstava Nucená práce poprvé představuje historii 
nucené práce – této bezprecedentní evropské zkuše-
nosti – ve všech jejích ohledech a podobách. Záro-
veň popisuje souvislosti mezi touto historií a historií 
paměti nuceně nasazených, a snahou se s tímto je-
vem po roce 1945 vyrovnat, a to jak v Německu, tak i 
za jeho hranicemi. Cílem výstavy, usilující o analýzu 
minulosti, je však zároveň nastolení témat k budou-
cím otázkám: náležitého docenění aktu vzpomínání, 
role historické paměti, správné formulace problémů, 
zkoumání a vyrovnání se s tímto obdobím.

TOP GEAR LIVE

NUCENÁ PRÁCE

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Ceny vstupenek: 990 - 2790 Kč

Místo konání: Tipsport arena, Praha 7
Ceny vstupenek: 990 Kč

Místo konání: Královský letohrádek, Praha 1
Cena vstupenek: 80 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

28.6. 30.6.

2.7.

THIRTY SECONDS TO MARS

Kdysi býval hrdina akčních filmů, jehož bylo těžké 
zabít (ba i zranit) a který si mohl stoupnout do míst-
nosti plné po zuby ozbrojených chlápků a vy jste vě-
děli, že on není ten, kdo tam má problém. Jenže od 
počátku devadesátých let, kdy Steven Seagal platil za 
frajera, uteklo hodně vody. A k tomu nateklo dost 
kilo. Kdysi miláček žánru se propadl do vod céčko-
vých videofilmů a jeho filmovou kariéru dnes sledují 
jen ti nejvytrvalejší. To ale neznamená, že nemá čím 
překvapit. Má, jako hudebník. A letos budete mít jedi-
nečnou možnost si to na Rock for People ověřit.

STEVEN SEAGAL

Místo konání: Rock for People, Hradec Králové
Cena vstupenek: od 690 Kč

3.7.

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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Newyorský policista Ralph Sarchie (Eric Bana), kte-
rý se sám potýká s vlastními problémy, se ve snímku 
Chraň nás od zlého pouští do vyšetřování série zne-
pokojivých a nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly 
s nekonvenčním knězem (Edgar Ramirez), odborní-
kem na vymítací rituály, aby společně bojovali s noč-
ními děsy a případy démonického posednutí, které 
ohrožují jejich město. Film se inspiroval knihou, která 
popisuje Sarchieho skutečné mrazivé případy. 

Letošní ročník bude oslava skateboardingu a dva-
cátých narozenin závodu. Do Prahy přijedou nej-
lepší jezdci současnosti společně s legendami světo-
vého skateboardingu (Christian Hosoi, Steve Olson 
nebo David Hackett). Pojede se ve zcela novém 
street skateparku a obnoveném bowlu na ostrově 
Štvanice v Praze. Ze zvětšené tribuny tak diváci uvidí 
opravdový bazénový skateboarding, přesně takový, 
jaký kdysi v Kalifornii začínal. Součástí akce je také 
hudební festival, kde vystoupí například Skindred 
(UK), Dirty Fences (US), Wohnout, PSH a další. 

Jonah Hill a Channing Tatum se vrací jako sehrané 
policejní duo, které je díky mladému vzhledu znovu 
nasazeno do školního prostředí, aby vyřešilo další 
strastiplný případ. Znovu nebudou chybět trapasy, 
bizardní situace, pařby, ale i strhující vyšetřování, 
vedoucí až k šokujícímu odhalení. Komedie 21 Jump 
Street slavila před dvěma lety nejen úspěch u kritiků, 
ale pořádně si na sebe i vydělal. Dvojka je vzácným 
příkladem pokračování, které je lepší než originál. 
Všeho je víc, ale nic není zbytečné. Něco takového se 
ve filmovém světě stává jednou za deset let.

EXCELENT MYSTIC 
SK8 CUP 2014 

22 JUMP STREET

Horror, USA, 2014, Režie: Scott Derrickson
Hrají: Eric Bana, Édgar Ramírez, Olivia Munn, Sean Harris

Místo konání: Štvanický ostrov, Praha 7 - Štvanice
Cena vstupenek: v předprodeji 690 Kč

Komedie, USA, 2014, Režie: Phil Lord, Chris Miller 
Hrají: Channing Tatum, Jonah Hill, Dave Franco

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

3.7. 4.7.

10.7.

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

Jako každým rokem, i letos proběhne (v pořadí již 
jedenáctý ročník) METROpolitní léto hereckých 
osobností pořádané divadlem Studio DVA na Letní 
scéně Vyšehrad. Tento rok program obohatí premiéra 
situační komedie Patrika Hartla Hovory o štěstí mezi 
čtyřma očima. Komedie vypráví tři groteskní situace 
z milostného života současných třicátníků, kteří touží 
být šťastní, ale nevědí, jak na to. Středobodem všech 
situací je rozkládací pohovka, na které tři milenecké 
dvojice a rozmazlená čivava svedou boj o štěstí. Hrají 
Filip Blažek, Jana Stryková, Kryštof Hádek a další.

Místo konání: Letní scéna Vyšehrad, Praha 2
Cena vstupenek: 289 - 559 kč

7.7.

HOVORY O ŠTĚSTÍ MEZI 
ČTYŘMA OČIMA

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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Zrození Planety opic platí za jedno z největších pře-
kvapení posledních let (dvakrát tolik, když vezmeme 
v potaz, že jde o restart série). Na stoličku dvojky 
usedl Matt Reeves, který nám před lety naservíroval 
povedený Cloverfield, herecky snímek převzali Gary 
Oldman a Jason Clarke. A zápletka? Sílící národ 
geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je 
ohrožován skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili 
epidemii smrtelného viru. Obě strany sice dosáhnou 
křehkého smíru, ale jen nakrátko. Kdo vyhraje? Nebu-
deme lhát - nevypadá to pro „méně chlupaté“ dobře.

Keb ’Mo’, trojnásobný držitel ocenění Grammy, přive-
ze na Pražský hrad nové, v pořadí již dvanácté, album 
BLUESAmericana, které vyšlo 22. dubna k dvacátému 
výročí jeho debutu. Na nové desce, která je velmi op-
timistická a radostná, Keb ’Mo’ využívá hodně akus-
tické kytary, mandolinu, perkuse, klávesy a dechové 
nástroje, zůstává ale věrný bluesovým kořenům. Na-
hrávka vznikala v Nashville a produkoval ji Keb ’Mo’ 
a Casey Wasner. Jeho styl hraní inspiroval legendár-
ního výrobce kytar Gibson k výrobě speciální edice 
akustické kytary Keb’ Mo’ Signature Bluesmaster”.

Před dávnými lety bloudila po Zemi zmučená duše, 
která nepatřila ani člověku a ani Bohu. Herkules, moc-
ný syn boha Dia nepoznal v životě nic než bolest. Po 12 
náročných úkolech a ztrátě rodiny, se jeho temná duše 
otočila zády k Bohům a našla jedinou útěchu v krvavé 
bitvě. Po letech ho těší jen přítomnost šesti dalších po-
dobných duší. Jediné, co je pojí je láska k boji a neustá-
lá přítomnost smrti. Tito muži a ženy se nikdy neptají 
kde, proč nebo s kým budou bojovat, ale kolik dosta-
nou zaplaceno. Jednoho dne se o nich dozví král Trákie 
a najme si je, aby mu vycvičili nejmocnější armádu. 

ÚSVIT PLANETY OPIC KEB’MO’ BAND

HERCULES

Akční / Drama / Sci-fi, USA, 2014, Režie: Matt Reeves
Hrají: Jason Clarke, Gary Oldman, Judy Greer, Keri Russell

Místo konání:  Pražský hrad, Praha 1
Cena vstupenek: 900 - 1200 Kč

Akční / Dobrodružný, USA, 2014, Režie: Brett Ratner
Hrají: Dwayne Johnson, Ian McShane, John Hurt

KULTURNÍ SERVISTOP 30

17.7.

24.7.

24.7.

Odvážný dobrodruh Peter se stává středem zájmu 
nájemných zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému 
padouchovi s plány ohrožující celý vesmír, ukradne 
tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je 
Quill nucen spojit své síly se čtveřicí pozoruhodných 
hrdinů – Rocketem, po zuby ozbrojeným mývalem, 
Grootem, humanoidem, který připomíná strom, vra-
žednou a tajemnou Gamorou a pomstychtivým Dra-
xem Ničitelem. Když ale Quill objeví skutečnou moc 
koule a hrozbu, která se v ní ukrývá a ohrožuje celý 
vesmír, je mu jasné, že se hraje o osud celé galaxie.

Akční / Komedie / Sci-fi, USA, 2014, Režie: James Gunn
Hrají: Chris Pratt, Zoë Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel

31.7.

STRÁŽCI GALAXIE

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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Zažije premiéru nového pražského festivalu! Dva-
náctihodinová show složená z předních hvězd světo-
vé taneční scény se odehraje v areálu Incheba Expo 
Praha. Prvnímu Only Open Air Festivalu bude kra-
lovat skotský DJ, producent a zpěvák Calvin Harris. 
Jeho speciální vystoupení v Praze bude zároveň jedi-
ným v rámci Česka, Polska, Slovenska a Rakouska v 
tomto roce. Jak už název festivalu napovídá, těšit se 
můžete na akci pod širým nebem. Celý festival na-
bídne minimálně sedm světových umělců současné 
EDM a zajímavý doprovodný program.

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) 
se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty 
a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci 
při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečeka-
ných příhod a možná také láska…Filmová pohádka 
Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých 
situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně 
známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, 
pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Re-
žie se ujal Jan Svěrák (Vratné láhve, Kuky se vrací).

CALVIN HARRIS
- ONLY OPEN AIR FESTIVAL PRAGUE

TŘI BRATŘI

Místo konání: Výstaviště Holešovice, Praha 7
Cena vstupenek: 750 - 2900 Kč

Rodinny / Pohádka, ČR / DK, 2014, Režie: Jan Svěrák
Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

8.8. 14.8.

Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct noč-
ních hodin promění v peklo. Nepracuje ani jedna ze 
složek záchranného systému a všechny zločiny, včet-
ně těch nejtěžších, jsou zcela legální. Téhle brutální 
noci se říká Očista. Režisér James DeMonaco před 
rokem pozitivně šokoval nízkorozpočtovým thrille-
rem s „očistně“ originálním nápadem, za což byla 
Očista po právu odměněna mimořádnými výsledky 
v kinech. A tak zcela přirozeně vznikla dvojka. Zvlášť 
když její předchůdce položil řadu znepokojivých otá-
zek a zdaleka neodpověděl na všechny.

Horor, USA, 2014, Režie: James DeMonaco
Hrají: Frank Grillo, Michael Kenneth Williams, Zach Gilford

31.7.

OČISTA: ANARCHIE

Během jediného dne je město Silverton zpustošeno 
nebývalým náporem tornád. Celé město je vydáno 
na milost a nemilost nevypočitatelným smrtonosným 
větrným smrštím a podle předpovědí má to nejhorší 
ještě přijít. Většina lidí hledá bezpečný úkryt, zatím-
co jiní utíkají k větrnému víru a sledují, jak blízko k 
tornádu se dostane lovec tornád, aby pořídil snímek, 
který se podaří jen jednou za život. Příběh je natočen 
očima a objektivy profesionálních lovců tornád, ama-
térů hledajících vzrušení a odvážných obyvatel města. 
Film vás vrhne přímo do oka větrné smršti. 

V OKU TORNÁDA

Thriller, USA, 2014, Režie: Steven Quale
Hrají: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter

7.8.
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  ▫▪ pomaturitní studium angličtiny 2014/15 
 lze komb. s NJ, FJ, ŠJ, RJ - dopolední i odpolední, statut studenta 

  ▫▪ prázdninové kurzy angličtiny v Praze 
  ▪▫ příprava na maturitu či reparát  
 angličtina, matika, fyzika 
  ▪▫ příprava na zkoušky z angličtiny 
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Bez osobité trojice Blink-182 by byl hudební svět 
chudší o pořádnou dávku našlápnuté muziky, kterou 
zdobí chytlavé melodie. Své síly u jejich pražského 
vystoupení, které proběhne v pátek 15. srpna v praž-
ské Tipsport Areně, spojily festivaly Rock for People 
a promotérská skupina Conspiracy. V rolích před-
skokanů hlavních hvězd večera, Blink-182, představí 
jednak punkové trio Gnarwolves z anglického Bri-
ghtonu, a dále americká skupina A Wilhelm Scre-
am, produkující melodický hardcore-punk s velkým 
důrazem na instrumentální preciznost.

První ročník festivalu AIR nasadil hudební laťku 
opravdu velmi vysoko. A stačila k tomu dvě stejná 
písmena – W&W, pod kterými se skrývají Willem van 
Hanegem a Wardt van der Harst. Rodáky z holand-
ského města Breda, které je líhní hvězd jako Hardwell, 
Tiësto nebo Dannic, není třeba domácímu publiku 
sáhodlouze představovat. Prožili jsme si s nimi jejich 
vrchol trancové éry a také nám již stihli dokázat, že hu-
dební posun, který za poslední roky absolvovali, byla 
ta nejlepší volba, kterou mohli udělat. W&W vystoupí 
jako headlineři pátečního programu hlavní stage. 

Vedle luxusních kočárů nabídne výstava rozmanité 
druhy saní a nosítek dokládajících technologickou a 
uměleckou zručnost našich předků od 18. do 20. sto-
letí. Pro vytvoření představy o kráse historických spře-
žení nezůstanou však bez povšimnutí ani postroje koní 
nebo livreje sloužících. Pohled do světa dětí zprostřed-
kují dobové hračky. Návštěvníci tak mohou v Jízdárně 
Pražského hradu spatřit např. kočár T. G. Masaryka, 
zlatý vůz olomouckých biskupů, lafetu užívanou k po-
hřbu českých prezidentů a řadu dalších exponátů urče-
ných milovníkům starých časů, techniky i umění.

AIR FESTIVAL 2014 ZAPŘAŽENÁ KRÁSA

Místo konání: Tipsport Arena, Praha 7
Cena vstupenek: 888 Kč

Míísto konání: Festivalpark, Hradec Králové
Cena vstupenek: 199 - 1390 Kč

Místo konání: Jízdárna Pražského hradu, Praha 1
Cena vstupenek: ?

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

15.8.

15.8. 20.8.

BLINK 182

Barney, Christmas a zbytek týmu budou ve třetím 
díle stát tváří v tvář Conradovi Stonebanksovi, který 
před lety s Barneym Expendables zakládal. Později se 
Stonebanks stal bezohledným obchodníkem se zbra-
němi a někým, koho musel Barney zabít... tedy myslel 
si to. Stonebanks tak podruhé unikl smrti a teď má v 
plánu Expendables ukončit, ale Barney to vidí jinak. 
Rozhodne se, že proti staré krvi musí bojovat nová a 
přivede do týmu členy nové éry. Najme jedince, kteří 
jsou mladší, rychlejší a technicky vyspělejší. 

Akční, USA, 2014, Režie: Patrick Hughes
Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Ban-
deras, Wesley Snipes, Mel Gibson, Harrison Ford

14.8.

EXPENDABLES 3
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Formát již léta zavedený v zahraničních televizích zná 
v podání Jana Krause i české publikum. A je to dobře, 
neboť právě tenhle formát televizní zábavy potřebuje 
naše upjatá televize jako sůl. Zažijte atmosféru natá-
čení této jedinečné show na vlastní kůži. Pobaví vás 
zajímaví hosté a břitký humor pohotového i obáva-
ného moderátora.  Délka natáčení je cca 1,5 hodiny. 
Show Jana Krause se natáčí několikrát měsíčně, po-
kud tedy neseženete na představení 26. srpna volné 
lístky, stačí se podívat na plánovaná další představení, 
kde se vždy nějaké to místečko najde.

Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá 
ho strach a všehoschopný Trhač (William Fichtner), 
jehož pozice vládce podsvětí je zcela neotřesitelná, 
dokud se v městské kanalizace vinou nepodařeného 
genetického experimentu neobjeví čtyři obojživelní-
ci s mimořádnými schopnostmi. Tam, kde jsou Mi-
chelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí 
pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April, 
kterou si zahrála Megan Fox. Legendární želví duo 
je zpátky pod produkčním dohledem Michaela Baye 
(Transformers). O velkolepost tudíž nebude nouze.

Když se Jay (Segel) a Annie (Diaz) poprvé poznali, 
byly jejich vzájemné city opravdu velice silné – ale o 
deset let a dvě děti později by jejich láska potřebovala 
poněkud povzbudit. Aby obnovili svou vášeň, roz-
hodnou se – protože proč ne? - natočit si video, ve 
kterém během nepřerušeného tříhodinového natáče-
ní vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Zdá se to 
jako skvělý nápad – než zjistí, že jejich nejsoukromější 
nahrávka už jaksi není soukromá. V sázce je jejich po-
věst a velice dobře si uvědomují, že stačí jediné klik-
nutí a budou doslova obnaženi před celým světem.

SHOW JANA KRAUSE

ŽELVY NINJA

SEX TAPE

Místo konání: Divadlo Archa, Praha 1
Cena vstupenek: 390 Kč

Akční / Komedie, USA, 2014, Režie: Jonathan Liebesman
Hrají: Megan Fox, William Fichtner, Whoopi Goldberg

Komedie, USA, 2014, Režie: Jake Kasdan
Hrají: Jason Segel, Cameron Diaz, Jack Black

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

21.8.

V divadle Studio DVA se ve druhé polovině srpna 
uskuteční Léto slovenských hvězd. V rámci novinky 
METROpolitního léta hereckých osobností je připra-
veno celkem sedm představení, mezi kterými je i jed-
na česká premiéra – Listy Emilovi s Milanem Lasicou. 
Samotná akce probíhá od 14. srpna, my jsme jako 
hlavní tip vybrali Nízkotučný život. Hra vás zavede 
do redukčního sanatoria, kde se setkají redaktorka 
Anita, poslankyně Ingrid trpící bulimií a psychicky 
narušená Krista. Tři osobní příběhy nešťastných žen 
se stávají zábavnou koláží o dnešním Slovensku.

Místo konání: Studio DVA, Václavské náměstí, Praha 1
Cena vstupenek: 289 - 559 kč

26.8.

26.8.

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT

28.8.
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hře Watch Dogs se toho před vy-
dáním hodně napsalo. Jednak pro-
to, že měla hra vyjít v češtině i pro 
konzole a za druhé z toho důvodu, 
že mělo jít o nejvážnější konkuren-

ci GTA pro letošní rok, nemluvě o testu grafických 
schopností konzolí nové generace. Jaký je výsledek? 
GTA je pořád králem, ale musí se mít na pozoru.

KULTURNÍ SERVIS HERNÍ NOVINKA

Stačí pár pohybů prstem. Spojíme se s přáteli. Koupí-
me nejnovější vymoženosti. Ale stejně jednoduchým 
pohybem se za námi dokáže plížit stín. S každým při-
pojením necháváme digitální stopu, která sleduje ka-
ždý náš pohyb a akci, ať se nám to líbí nebo ne. Hlavní 
hrdina Aiden Pearce žije v Chicagu, nad kterým ve 
dne v noci bdí městský počítač ctOS (Central Opera-
ting System). Ten je propojen s profily a účty lidí, se 
semafory, s metrem, elektrickou sítí a bezpečnostními 
kamerami, zkrátka se vším. A vy jako zkušený hacker 
máte do toho všeho přístup skrz svůj mobil. 

Patříte k hráčům, kteří milují to, když mají ve hře 
x možností, jak řešit situace? Pak tyhle řádky čtete 
vlastně zbytečně – hru máte už dávno objednanou! 
Pro ty z vás, kdo posledních pár měsíců proleželi v 
komatu: Hra Watch Dogs je zcela jedinečným her-
ním zážitkem, který staví na komplexním propojení 
celého města. Příběh je sice tuctový, ale hratelnost je 
bezvadná a možnosti značně návykové. 

Recenzovaná verze je pro Playstation 4 a většinu 
hráčů nepochybně zajímá, zda se konzole před-
vedla v dobrém světle. Inu, připravte si pod sebe 

něco měkkého, protože z téhle parádičky vám bra-
da spadne na zem. Již pařba Infamous: Second Son 
svým otevřeným světem ukázala, že se máme na 
co těšit a pokud vývojáři vše správně uchopí, če-
kají nás opravdové hody. Watch Dogs tyto prognó-
zy potvrzuje. Hra vypadá jednoduše fantasticky a 
i ti největší odpůrci konzolí musí uznat, že dnes 
zvládnou tyhle mašinky to samé, co nabušené PC.

th.

 Ubisoft
PlayStation 4

V prodeji od: 27 . května

O
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bohužel připraveni o první díl Metro 2033, který si 
užili majitelé Xboxu 360 a PC. Nyní přichází ma-
ximální náhrada. Na next-gen konzole vyjdou oba 
díly v upravené HD grafice s dodatečným obsahem, 
navíc s českými titulky. Protože Xbox One se u nás 
ještě pár měsíců prodávat nebude, berte to spíše jako 
tip pro Playstation 4. Doufejme, že tahle konverze 
do HD kabátku vyjde stejně dobře, jako v případě 
povedeného Tomb Raidera. A příběh? Hlavní hrdina 
jako malý zažil apokalypsu na Zemi a nyní společně 
s dalšími přežívá v podzemí ruského metra.

všech koutech světa během první světové války. Všich-
ni hrdinové mají společnou jednu věc, přežívají v záko-
pech, zeleném lese, na francouzském venkově nebo za-
sněžených polí. Ubisoft hru popisuje jako emocionální 
2D puzzle adventuru, kde nebude chybět přátelství, 
láska, obětování, ale i tragédie. Přes válečný základ ne-
čekejte tuctovou herní akční řežbu. Valiant Hearts: The 
Great War je animovaná adventura od tvůrců Rayma-
na, čemuž odpovídá osobitá grafika i sázka na příběh a 
emoce. Černý kůň letošního roku.

Není to tak dáv-
no, co jsme si 
mohli na konzoli 
Playstation 3 užít 
hru – dokonce 
česky otitulkova-
nou – Metro Last 
Light. Majitelé 
Playstationu byli 

Valiant Hearts Vás 
zavede do tem-
ného světa, kde 
budete sledovat 
příběhy pěti roz-
dílných postav 
(Emile, Freddie, 
Anna a jejich věr-
ný pes Walt) ve 

Wolfenstein se vrací, aby znovu nakopal nacistům 
zadky. Mnozí z Vás nejspíš čekají zasazení do druhé 
světové války (protože o tom to vždycky tak trochu 
bylo), ale vývojáři ze studia MachinaGames, kteří 
mají tento díl na starost, se rozhodli pro změnu. Děj 
se nám proto posunul do období šedesátých let, kdy 
nacisté druhou světovou válku vyhráli (!) a podařilo 
se jim ovládnout svět (!!). To v praxi znamená vstup 
do alternativní reality, v níž jsou nacisté na každém 
rohu proto, neboť jim ty rohy patří. Náš hrdina se ale 

Milovníci nenápadné střelby opět mají důvod žha-
vit ovladače. Hra Sniper Elite 3, která více soustředí 
na možnosti hráče a rozsáhlá prostředí plná příle-
žitostí pro různé herní styly a která je zasazena do 
exotické (a smrtící) krajiny severní Afriky během 
druhé světové války, sleduje zvláštního americké-
ho agenta Karla Fairburna. Ten se ocitl hluboko 
v nacistickém území a využívá svých (respektive 
vašich) klíčových ostrostřeleckých dovedností, 
zatímco spojenci bojují s obávanými německými 
tanky Tiger napříč Západní pouští. Vaším nepříte-

nedá. I v dávno 
prohrané situaci 
se vrhá do víru 
akce. A pokud jste 
někdy „Wolfíka“ 
hráli, nedá to ani 
Vám, abyste se do 
nového dílu ne-
pustili.

lem nebudou jen 
proslulé Afrika 
Korps, ale i odha-
lení klíčové zbra-
ně celé války. Je 
to na vás, jakým 
způsobem situaci 
vyřešíte. Ať Vám 
to dobře střílí!

METRO: REDUX

VALIANT HEARTS: 
THE GREAT WAR

WOLFENSTEIN: 
THE NEW ORDER

SNIPER ELITE 3

4A Games 
PS4, Xbox One 

Kojima Productions 
PS4, PC, PS3, X360 a Xbox One 

MachineGames
PS4, PC, PS3, X360 a Xbox One 

Rebellion
PS4, PC, PS3, X360 a Xbox One

KULTURNÍ SERVISHERNÍ NOVINKY
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DUKE NUKEM 3D

ebyl první a rozhodně nebyl ex-
tra originální v základu. Nebál 
se však vzít veškerý osmdesát-
kový testosteron + absurditu 
akčních videobéček a vše použít 

k maximální zábavě, kde se ve velkém zabíjejí 
prasata a chodí do kina na prasečinky.

KULTURNÍ SERVIS HERNÍ RETRO

Duke Nukem 3D navazoval na starší bratříčky 
Duke Nukem I a Duke Nukem II, na rozdíl od nich 
však disponoval 3D hávem. Nejen to ale stálo za 
enormním úspěchem. Hra si v roce 1996 vydobyla 
místo v síni slávy z řady dalších důvodů.

Pomineme-li nezapomenutelné hlášky („Shake It, 
baby!“, „Give me some sugar baby!“) a extrémně 
stylového hlavního hrdinu, šlo tu hlavně o přístup 
samotných autorů. Přelomovým prvkem byla mož-
nost používat spoustu věcí ve hře (telefony, hydran-
ty, záchody), což bylo do té doby něco nevídaného 
a svět působil ohromně živě. Za druhé šlo skrčit se, 
skákat a rozhlížet se nahoru a dolů (ano, byly doby, 
kdy TOHLE byla novinka). Ve hře měl hráč k dis-
pozici mnoho zbraní, včetně několika atypických 
kousků, dodnes nepřekonaných (třeba zmenšovač, 
jený člověku umožnil nepřítele krásně rozšlápnout). 
Ano, jsou to víceméně kosmetické drobnosti, ale 
bavíme se o téměř dvě dekády staré hře. Fakt, že 
tvůrci zapracovali i několik parodických odkazů, 

byla třešnička na dortu. Kdo z vás si vzpomene na 
rozdrcené torzo Terminátora a Dukeovu hlášku 
„Terminated“, ten si zaslouží herního bludišťáka.

Převratné na Duken Nukem 3D bylo též to, že 
firma volně nabídla hráčům software pro výrobu 
vlastních map. Kolem softwaru se nakonec vytvo-
řila tak rozsáhlá hráčská a budovatelská komunita, 
že měla hra de facto nesmrtelný potenciál. To po-
tvrzuje ostatně to, že i dnes ji mnozí hrají online. 
Vyjma nových levelů totiž vznikly i grafičtější up-
daty. Inu, fanoušci se před ničím nezastaví.

A ostatně by ani neměli. Duke je legenda, která 
musí žít dál. O to větší ironií je, že ho dlouho oče-
kávané a nakonec neúspěšná hra Duken Nukem 
Forever málem v očích fanoušků pohřbila.

th.

N



Quadrocoptera 
QR X350 Pro

PECKA ZÁŽITEK 

Funkce FAILSAFE TO RETURN AND LANDING 
- v případě ztráty řídícího signálu z vysílače 
model přejde do základního failsafe režimu, 
což znamená, že se model díky GPS modulu 
automaticky vrátí do místa startu a sám 
přistane.

Funkce ONE KEY GO HOME vrátí model zcela 
automaticky na místo startu a přistane s ním 
po přepnutí přepínače na vysílači.

Doba letu cca 20-25 minut
Dosah vysílače cca 400 metrů
Nejnovějčí GPS systém (velice přesný)
Snadné nastavení
Gimbal (držák kamery)
Gimbal je kompatibilní s Gopro Hero3, iLOOK 
kamerou

WWW.PECKAMODEL.CZ

PECKA PRODEJNY 
6X V PRAZE!

Pecka.indd   1 16.6.2014   14:31:10
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NIKOL TROJANOVÁ

B runetka známá z reality show Ho-
tel Paradise a VyVolených si oka-
mžitě získala svou pohodovou po-
vadou a úsměvem nespočet 
fanoušků. Aktuálně připravuje 

svatbu, pracuje na vysněné kariéře a neztrácí chuť 
do života. O tom všem, ale o jiných věcech, si s Ni-
kol Trojanovou povídal redaktor Michael Liška.

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR

Je to už poměrně dlouho, co jsi opustila vilu Vy-
volených, o Hotelu Paradise nemluvě. Když se 
dnes za obojím ohlédneš, co ti obě show daly a 
co bys naopak už nikde nechtěla znovu prožít?

Je to dávno, co jsem opustila zdi vily, za tu dobu 
jsem stihla strašně moc věcí a moje cesta se otočila 
úplně jiným směrem. Myslím že se můj život po 
boku nového partnera dost uklidnil a já si neumím 
představit, že bych něco takového podstoupila 
znovu. Popravdě nám soutěžícím nepřinesla účast 
nic zásadního, pokud jsme se nestali výherci. Mně 
osobně nechybí nic z toho, co jsem v reality show 
prožila. Určitě bylo hezké zažít na vlastní kůži dva 
takovéto projekty (jeden nový koncept, který se ode-
hrával v Dominikánské republice a druhý už zajetý 
a úspěšný formát) a vidět jak to vypadá za oponou 

takové show, ale je pravdou, že vám takováto soutěž 
nic než jen chvilkovou slávu nepřinese. O tu jsem 
popravdě ani nikdy nestála, spíše jsem doufala, že 
budou tyto projekty cestou k mému snu moderovat.

Vídáš se s někým ze zmíněných reality show? Po-
vedlo se tam vybudovat nějaké stále přátelství?

Občas se potkám s nějakým soutěžícím na akci či 
jen náhodou v Centru Prahy na party, ale opravdové 
přátelství se mi ani v jedné soutěži vytvořit nepo-
dařilo. Upřímně si myslím, že to ani není možné. 
Venku totiž zjistíte, že návyky či povaha lidí je jiná 
než za uzavřenými zdi. Dotyčný to nemusí dělat 
schválně, ale je pravda, že uzavřený prostor, kamery 
a hra o velké peníze změní vaši osobnost. Navíc ve 
vile nemáte jinou možnost, než se bavit s těmi, kteří 
tam jsou s vámi a tak trošku se jich „přejíte“. Venku 
jsem tedy už neměla tendenci je vyhledávat.

Kdykoli jsem o tobě četl, zmínila jsi svůj sen stát 
se moderátorkou. Jak se sen daří realizovat?

(směje se) Na to se mě ptají vždy a všude, to je hez-
ké. Myslím, že můj sen se mi daří realizovat, i když 
pomalými krůčky. Moderuji plesy, večírky, turnaje 
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ROZHOVOR

a spoustu dalších akcí. Takže vlastně myslím, že se 
mi to podařilo. Každý si myslí, že když moderátor 
není vidět a slyšet v rádiu či televizi, jakoby nebyl. 
Vždy jsem chtěla dělat tuhle práci a je mi jedno, 
jestli mě u toho uvidí tisíc diváků či jen účastníci 
akce. Spíš se teď snažím dostat k cíli moderovat ně-
jaký větší projekt a pokud by byl v médiu zasahují-
cí velikou skupinu lidí, zlobit se nebudu. 

A ještě jednou k moderátoroví – co je dle tebe tvá 
největší přednost v roli moderátorky?

Sama sebe se na to často ptám. (smích) Když mě 
ale vidí rodina či přátelé při nějaké práci, říkají, že 
je skvělé, jak mluvím, přirozeně, nezadrhávám se, 
že oni by měli trému atd. Takže to je určitě jed-
na z kvalit. Nikdy mě totiž ani nenapadne, že je to 
něco výjimečného. Prostě je to pro mě přirozené 
stát na pódiu, vtáhnout lidi do situace a nebo jim 
jen milým hlasem vysvětlit, o co dnes  půjde. Mojí 
největší předností ale rozhodně je, že mě to baví a 
že to chci. Protože to je vždy cesta k úspěchu.

Není to tak dávno, co tě tvůj přítel Daniel Voj-
těch požádal o ruku. Již máte stanovené datum? 
A jsi jedna z těch žen, která již jako malá věděla, 
jak bude její „velký den vypadat“?

Datum ještě stanovené není. Bude to ale příští léto 
a mám dokonalou představu o tom, jak by měl 
můj svatební den vypadat. Přesně jak říkáš, už jako 
malá holka jsem to věděla. (smích)

Hodláš si nechat své příjemní kvůli veřejnosti, 
nebo se staneš paní Vojtěchovou?

Rozhodně se stanu paní Vojtěchovou a nebo toto 
jméno použiji doprostřed svých jmen. V tomto 
bodě ctím tradice.

Bydlíte společně na Žižkově. Tahle část Prahy 
má u mnohých pražanů, dle mého neprávem, 
poněkud pošramocený obrázek. Jak se ti na Žiž-
kově líbí? Je to perspektivní lokalita, nebo je to 
stále místo, jemuž je lepší se obloukem vyhnout?

(směje se) Ano, Žižkov nemá nejlepší jméno u nás 
pražáků. A neprávem. Upřímně si myslím, že je 
to skvělá lokalita. Blízko centra, spoustu obchodů 
i dobrá dostupnost MHD. Navíc tu teď vzniká i 
hodně novostaveb a parků. Špinavých a ošklivých 
ulic na Žižkově pár je, ale na to jak je to velká část 
Prahy, si myslím, že jsou to jen předsudky. Žižkova 
se nezastávám proto, že tam teď bydlím, pravdou 
je, že bydlím kousek dál, skoro na Jarově.

Kde mohou fanoušci sledovat tvoji práci?

Určitě na mých FB stránkách. Mám osobní pro-
fil, kde mě mohou sledovat, kontaktovat a najdete 
tam také fanpage.  Kdokoliv mě může kontaktovat 
ohledně práce a nebo i jen kvůli otázce, kterou na 
mě třeba má. Webovky chystám. Občas se nějaký 
můj zážitek či článek, o který se chci podělit objeví 
na jednom bulvárním serveru, kde mám svůj blog.
 
Co bys vzkázala svým fanouškům?

Že jim moc děkuji za podporu, kterou mi věnovali 
při mé účasti v obou soutěžích a že si toho moc 
vážím. A také to, že bez nich bych se nemohla vě-
novat svému snu, takže veliké díky.
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BLINK 182

N a scéně se pohybují déle než 
dvacet let a stále neztrácejí 
energii. Americké trio 
Blink-182 se vydává do Prahy 
potřetí. Své síly u jejich praž-

ského vystoupení, které proběhne v pátek 15. srp-
na v pražské Tipsport Areně, spojily festivaly Rock 
for People a promotérská skupina Conspiracy. 

KULTURNÍ SERVIS KONCERT MĚSÍCE

Podle nadšených reakcí fanoušků na současné 
koncerty lze soudit, že nás v Praze čeká pořádná 
jízda. Historie kapely se datuje do roku 1992, kdy 
se pod původním názvem Blink dali dohromady 
baskytaristu a zpěváka Mark Hoppus a kytarista a 
zpěvák Tom DeLonge. Po sporu se stejnojmennou 
irskou kapelou později k názvu přidali - prý na-
prosto náhodnou - číselnou kombinaci 182.

Rozverné trio bylo na hony vzdáleno představě 
spořádaného středoškolského souboru: „...užívali 
jsme si neskutečnou p...l, celý noci jsme trávili venku 
na skejtu. Házeli jsme zbytky jídla a drinků po seku-
riťácích, kteří nás naháněli v obchodních centrech 
ve čtyři ráno, vlámávali jsme se do škol, kde jsme 
v noci hledali ty správný místa na skejt nebo jsme 
nahý sjížděli slalomem parkingy v San Diegu...“ 
vzpomíná zpěvák Tom DeLonge.

Důležitější než jejich skejtová alotria byl ale fakt, 

že kapela našla unikátní klíč, jak spojit punkovou 
údernost s originální a chytlavou melodií. V kom-
binaci s lascivní a dle slov kritiky „záchodovou“ té-
matikou v textech, tak namíchali výbušný koktejl, 
který chutná a přitahuje masy dodnes.

The New York Times i prestižní časopis The 
Village Voice označují Blink 182 za nejvlivnější 
punkovou kapelu 90. let. Joel Madden, zpěvák a 
kytarista populárních Good Charlotte, vystihl ka-
pelu trefně a stručně: „Když vám kdokoli v našem 
žánru řekne, že nebyl ovlivněn Blink-182, lže...“ K 
jejich odkazu se hlásí i nejmladší generace muzi-
kantů, mezi jinými Mumford & Sons, Owl City, 
Waves nebo kanadská electro diva Grimes. 

Skupina za dobu své existence natočila 6 studiových 
alb. Za vrchol kariéry Blink-182 se označuje obdo-
bí mezi léty 1998 až 2001, kdy vyšla nejvíce ceněná 
alba Enema of the State a Take Off Your Pants and 
Jacket. Obě s prodeji kolem 15 miliónů kusů. 

ml.

Místo konání: Tipsport Arena, Praha 7
Cena vstupenek: 888 Kč

Datum: 15 .8 .2014
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září – prosinec 2014

Připravili jsme pro Vás 
3 abonentní skupiny.
Abonentní vstupenky jsou 
v prodeji od 25. 8. 2014.
Rezervace na 
www.zdjc.cz.
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05.8.	 Simon:	Poslední ze žhavých 
milenců

06.8.	 Frayn:	Bez roucha aneb 
Ještě jednou zezadu

08.8.	 Aki Kawazoe (19.00) 
 klavírní	koncert

12.8.	 Simon:	Sunny Boys 	

13.8.	 Spirituál Kvintet (19.00)		koncert

19.8.	 Harwood:	Kvartet

S R P E N – Z Á Ř Í  2 0 1 4

20.8.	 Assous:	Příbuzné si nevybíráme

21. 8.	 Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers: Potkal jsem svůj sen	 	
koncert

22.8.	 Lunari:	Tři muži na špatné adrese
23.8.	 D‘Alessandro:	Římské noci

26.8.	 Slade:	Každý rok ve stejnou 
dobu

27.8.	 Ayckbourn:	Kdes to byl/a/ 
v noci ?

28.8. Jay	&	Lynn:  Jistě, pane 
premiére !

29.8.	 Carriēre:	Terasa 	

03.9.	 2x Woody Allen

04.9.	 Jay	&	Lynn:  Jistě, 
pane premiére !

06.9.	 Veber:	Blbec k večeři

07.9.	 Kundera:	Jakub a jeho pán – 
Pocta Denisi Diderotovi

S R P E N  2 0 1 4 : V  D I VA D L E  B E Z  Z Á B R A D L Í

S R P E N  2 0 1 1 : V  D I VA D L E  B E Z  Z Á B R A D L Í

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

Partneři
LetníHo	HrAní

VS T U P E N K Y  J I Ž  V  P RO D E J I

S R P E N  2 0 1 1 : V  D I VA D L E  B E Z  Z Á B R A D L Í
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Jistě, pane premiére !

Poslední ze žhavých 
milenců

Aki Kawazoe

O. Havelka & Melody Makers
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Divadlo	Bez	zábradlí,	Jungmannova	31,	Praha	1,	tel.	224	946	436,	e–mail:	vstupenky@bezzabradli.cz,	www.divadlobezzabradli.cz
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LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

de u jedno z nejstarších českých di-
vadelních tradic. Každé léto vzdají 
naši nejlepší herci a režiséři hold 
“největšímu spisovatel, který kdy žil” 
- Williamu Shakespearovi!

KULTURNÍ SERVIS     DIVADLO MĚSÍCE

Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a 
největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v 
Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Sha-
kespeara. Což je téměř s podivem. Těžko bychom 
totiž našli v rámci divadelního světa zvučnějšího 
jméno, jehož díla znají diváci celého světa.

Vznik festivalu inicioval samotný prezident Václav 
Havel, který začátkem 90. let otevřel Pražský hrad 
umělcům (smysl byl pragmaticky komerční - Ha-
vel chtěl na Hrad přilákat veřejnost). 

První shakespearovské představení na hradě pro-
běhly už v roce 1990, přičemž od roku 1998 jde o 
pravidelnou akci, na kterou se sjíždějí zvědavci ze 
všech koutů České republiky. 

O popularitě slavností svědčí rekordní počty ná-
vštěvníků (až 87.000 za sezónu) i celková úroveň 
akce, která se těší mediálnímu zájmu a úctě kritiků. 
Během léta se zpravidla odehraje přes 140 předsta-
vení a open-air hlediště s kapacitou 600-1000 míst 
bývají většinou plná. Letošek nebude výjimkou.

Pořadatelé Slavností věnují Shakespearovi k le-
tošním narozeninám premiéru komedie Mnoho 
povyku pro nic, kterou připravuje na 24. června 
legednární režisér Jiří Menzel (Ostrře sledované 
vlaky). „Mám pro tuhle Shakespearovu komedii – 
nekomedii zvláštní slabost. Je rozkošně ukecaná, a 
nepředstírá nijakou zvláštní filosofii, kromě té, že se 
nic nemá brát vážně. A taky nás poučuje, že na této 
planetě je ze všech božích tvorů člověk tvorem nej-
legračnějším“, říká o hře sám pan režisér.

Připomínkou jedinečného výročí bude též hosto-
vání londýnského divadla Globe, které zavítá i do 
Čech a ve dvou večerech (25. a 26. června) předsta-
ví na Pražském hradě inscenaci Hamlet. 

Na co dalšího se můžete na LSH těšit? V programu 
nemohou chybět oblíbené klasiky Sen noci sva-
tojánské, Veselé paničky windsorské, Richard III, 
Zkrocení zlé ženy a Dvaja páni z Verony.

th.

J

Místo konání: Pražský hrad, HAMU na 
Malostranském náměstí

Cena vstupenek: od 200 Kč
Datum: 24 .6-4 .9 .2014

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz



Dokážeme zacílit na Vaše 
zákazníky a zaujmout 
jejich pozornost...

Poptávka inzerce: inzerce@bp-media.cz
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22 JUMP STREET

Ptáte se, proč právě 22 Jump Street jako filmový 
tip měsíce? Ano, nabízeli se třetí Expendables, 
kteří  svou sestavou způsobují akčním nadšen-
cům téměř erekci. Řada z vás se právem těší na 
pokračování Zrození Planety opic, nové Želvy 
ninja či Strážce galaxie. Tak proč právě 22 Jump 
street? Protože komedie je jedna z nejobtížnějších 
filmových disciplín, těch dobrých je jako šafránů 
a návrat dvou pubertálních poldů v utajení je bez 
přehánění ukázkově natočenou taškařicí.

Od restartu 21 Jump Street se před dvěma lety moc 
nečekalo. Kombinace „hezounka z Let‘s Dance“ 
(Channing Tatum) a „tlouštíka ze Superbad“ (Jo-
nah Hill) nevypadala jako komediální terno. Hill 
se navíc postaral i o scénář, což vedlo k ještě větší 
sérii otázek, podobně jako obava z toho, že bude 
původní kultovní seriál s Johnnym Deppem zná-
silněn moderním neuctivým zpracováním. Výsle-
dek přímo šokoval. Namísto očekávané trapnosti 
tvůrci přinesli dost možná nejlepší americkou 

komedii posledních deseti let, nemluvě o faktu, že 
Tatum světu předvedl herecký potenciál a Hill se 
nadobro vymanil z pozice vtipných blbečků ve ve-
dlejších rolích. Kapitolou samou pro sebe je večně 
nas.. kapitán Ice Cube, který by si zasloužil Oscara.

Dvojka je vzácným příkladem pokračování, kte-
ré je lepší než originál. Všeho je víc, ale nic není 
zbytečné. Tvůrci vzali to, co fungovalo a dokázali 
úspěšný recept zopakovat. Něco takového se ve fil-
movém světě stává jednou za deset let.

Nezanedbatelnou zásluhu na výborném výsledku 
má opět ústřední duo (Hill a Tatum mají ukáz-
kovou chemii), nejen jím je však snímek živ. Je to 
komedie plná živých postaviček, nápaditých scén a 
především výborných gagů, které pobaví i ty nej-
větší mrzouty. Kdo si potřebuje naordinovat dob-
rou náladu, ten by neměl návštěvu kina vynechat. 
22 Jump Street je nejlepší komedií letošního roku.

th.

P racují sice v utajení, rozhodně 
ale nejsou nenápadní. Schmidt 
a Jenko se vrací do akce, aby 
znovu ve školním prostředí od-
halili nebezpečné zločince. A i 

tentokrát to v žádném případě nebude nuda.

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Komedie, USA, 2014
Režie: Phil Lord, Chris Miller

Hrají: Channing Tatum, Jonah Hill, Dave Franco
Premiéra: 10 . 7 . 2014



 Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 6. ročník 
fotosoutěže 2014 na téma „Genius loci – Duch místa“.

 Neschovávejte své fotografie doma v počítači a podělte se 
o ně s ostatními, každý máme své oblíbené místo.

 Vítězné fotografie uveřejníme v kalendáři DZS 
pro rok 2015.

 Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami.
 Fotografie do soutěže zasílejte do 15. září 2014.
 Podrobné informace o soutěži naleznete na www.dzs.cz

6. ročník FOTOSOUTĚŽE 2014 
pro amatérské fotografy
na téma „Genius loci – Duch místa“

...  každý máme 
své oblíbené 
místo
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Tato šik slečna to tento měsíc vyhrála. Nej-
větší boom zvířecích vzorů je sice za námi, 
ale setkáme se s nimi pořád. Toto je velmi 
dobrá ukázka, jak by se s nimi mělo naklá-
dat, aby nepůsobily lacině a vulgárně. Na 
šatech klasického a velmi jednoduchého 
střihu působí naprosto decentně a šik. Líbí 
se mi i výběr doplňků – žádné cigrlátka 
jako od kolotočů by se k tomuto outfitu 
nehodily. To samé platí pro výběr kabelky 
a bot, vše velmi jednoduché a elegantní. 
Pravidlem tedy je, pokud se rozhodneme 
obléci do zvířecích vzorů, měli bychom vše 
ostatní vyřešit co nejjednodušeji.

Milí módní nadšenci,

ani jsme se nenadáli a máme tu první letní módu z pražských ulic! Fotilo se v docela příjemných pětadva-
ceti stupních, takže se nemusíte bát, že vám budeme servírovat snůšku upocených obětí prvních pařáků, 
které jsme museli vcelku nedávno přežít. Tomuto létu bude jednoznačně vládnout heslo „v jednoduchosti 
je síla“. Můžeme se těšit na čisté až sportovní linie, zajímavé střihy, geometrické vzory, ale i kombinace 
různých materiálů. Top trendem letošního léta budou metalické materiály a top barvou oranžová. Pojďme 
se tedy podívat, jak jste si s módním diktátem poradili v měsíci červnu vy!

                                                                                                             Svěží léto přeje vaše nico

Fashion Police

OUTFIT MĚSÍCE

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Tato rudovlasá slečna si nejspíš přečetla je-
den z chytrých dámských časopisů a běžela 
si ihned koupit oranžové tričko, aby byla IN. 
A dobře udělala. Barva trička je totiž to je-
diné, co mě na jejím outfitu baví – ostatní 
bohužel nenadchne ani neurazí. Klasiku s 
černými džíny a kabelkou umíme vyšvih-
nout všichni. Celkovému vzhledu přidávají 
body hezky upravené vlasy.

A máme tu, řekla bych, až skoro strašidlo mě-
síce. Slečna to nejspíš pojala ve stylu wake up 
and go – mastné vlasy v zamotaném drdolu, 
nenamalovaný mdlý obličej, ocuckované tílko 
a mikina. Jediné co zachraňuje celkový dojem 
jsou plátěné boty, které jsou letos v kurzu. 
Dámy pamatujte, vždy je lepší přijít později, 
než nenamalovaná! Nezbývá mi nic jiného, 
než tento nepříliš povedený outfit ohodnotit 
dnes nejmenším počtem bodíků…

Holky jako kdyby byly nakupovat spolu! 
Opět outfit, který nenadchne, ale ani neura-
zí. Jediný zábavný prvek je oranžové tričko. 
Dále by se neměla kombinovat elegantnější 
kabelka se sportovnějším oblečením, ale 
dobře, dejme tomu a nejsem si úplně jistá 
vrstvením. Chválím pěkné jeansy a čisté te-
nisky, za to jsou vždy plusové body.

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Dále se nám povedlo vyfotit tři kamarády, toto je 
první z nich. Je až zarážející, že tento mladý pán vy-
padá jako menší kopie nějakého šampóňáckého fot-
balisty ze Sparty! Růžové tričko – tak to je nutnost, 
kraťásky a zářivé tenisky celkový mýdlový look pod-
trhují. Nicméně nebuďme zlí, mladému chlapci to 
sluší a musím dát bodíky za pěkný sportovní outfit!

Třetím mušketýrem je tento mladík, který se rozhodl, 
že pojede v krutopřísných trendech. Vidím potisk na 
tričku – tygra – to bych zařadila někam do minulé se-
zóny, ale dobře, zvířátka nikdy neurazí. Co je ovšem 
velkou peckou, je džínová bunda s koženými rukávy, 
ta se mi hodně líbí a pokud si „chlap“ nazuje conver-
sky, tak tu není co řešit! Potom ani nevadí, že má tep-
láky – ve kterých mimochodem odzpíval skoro celý 
svůj pražský koncert Justin Timberlake.

Dalším pánem na holení je tento mladý muž 
původem buď z nějakého sultanátu (soudě 
podle kalhot) nebo Ibizy (soudě podle brýlí) 
:-) Líbí se mi sladění barev a odvaha se oblé-
ci do takovýchto sice pohodlných, ale moha 
lidmi vysmívaných kalhot. Líbí se mi i modré 
tenisky. Pokud by se takto zábavně oblékali 
všichni mladí kluci, bylo by se na co koukat!

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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UMĚNÍ NÁKUPU

Je zajímavé pozorovat, jakým směrem se vyvinuly moderní obchodní centra. Již nestačí, pokud nabídnete 
desítky obchodů. Dojem exkluzivity je pryč, neboť jsou dnes velké značky na všech strategicky význam-
ných místech (a tedy ve všech nákupních centrech). Hraje se na city. A je zábavné sledovat, jakým mo-
derním směrem se obchody ubírají. Předhánějí se ve službách i luxusu. Vůbec bych se nedivil, kdyby se v 
budoucnu obchodní domy, podobně jako hotely, hodnotily hvězdičkami. Zatím tak daleko ještě nejsme. Za 
pár let možná ale bude výlet do obchodního domu stejným významným zážitkem, jako návštěva muzea.

ml.

TIPY NA NÁKUPY

Nové Centrum Černý Most se honosí označením 
„nejmodernějšího obchodního centra v České re-
publice“. A není to jen reklamní tahák. Tento projekt 
byl koncipován předními architekty britské společ-
nosti Benoy, která je svými důmyslnými a jedineč-
nými návrhy známá po celém světě. Výsledkem je 
vskutku ohromující nákupní centrum, které svou 
vzdušností nezapře inspiraci v amerických obchod-
ních domech. Kdo nesnáší přeplněné nákupáky, ten 
si Centrum Černý Most (aka CČM) ihned zamiluje. 

Smartstore.cz je vůbec první internetový obchod, 
který gadgets na českém trhu představil. Tápete, co 
slovíčko znamená? Gadgets je slovo pocházející z an-
glického jazyka a dalo by se volně přeložit jako „vy-
chytané věcičky“. Jsou to tedy zajímavé a originální 
dárky, kterými můžete překvapit své blízké a přátelé. 
V zahraničí jsou tyto netradiční dárky velmi oblíbené 

a dostávají se tak i 
do podvědomí čes-
kého trhu. Příkla-
dem gadgets jsou 
například originální 
kasičky (ve tvaru 
boty, baterky atd.), 
hrníčky s filmový-
mi tématy, klíčen-
ka s kamerou nebo 
župan alá Darh Va-
der. Zkrátka hračič-
ky pro hračičky.

CENTRUM ČERNÝ MOST SMARTSTORE
Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Tel .: +420 281 918 100, www .centrumcernymost .cz

Koněvova 2b, Praha 3
www .smartstore .cz 

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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TIPY NA NÁKUPY

návrhářů: TADASHI, GELKO MODMART, FEND, 
ARTEX kvalitní bundy a  kabáty s pravými kožeši-
nami od firmy ALEXANDRA, LEDER PELLICCE, 
KARA. Po dobu společenské sezóny nabízíme lu-
xusní plesové a společenské šaty. 

Firma ELEGAN-
CE je silná, dyna-
mická firma s na-
bídkou kvalitní 
dámské elegantní 
a společenské 
módy. Kolekce 
zahrnují širokou 
škálu klasických 
modelů až po od-
vážnější kolekce 
pro náročné zá-
kaznice s vyhra-
něným vkusem. 
Značky módních 

Greenwave je voňavý rodinný obchod s certifikova-
nou přírodní kosmetikou. V našem obchodě najdete 
kosmetiku značek Dr.Hauschka, John Masters Or-
ganics, Weleda, Primavera, Lavera a mnoha dalších. 
Našim klientům pomáháme dosáhnout ideálního 
stavu pleti a přirozeně krásného vzhledu, aby se cítili 
dobře. Standardně a zdarma poskytují individuální 
poradenství, a možnost otestování produktů. Těší se 
na vás každý všední den od 9.00 do 19.00 hod jen 50 
m od TESCO MY Národní třída. 

ELEGANCE GREENWAVE
1 . patro OD DEBENHAMS
Václavské náměstí 21, Praha 1 

Purkyňova 2 (roh se Spálenou ulicí, vedle bankomatu Rai-
ffeisen Bank), Praha 1, www .greenwave .cz 

Přední obchod s hrami na PC i konzole a herním 
příslušenstvím všeho druhu se může pochlubit 
množstvím speciálních herních balíčků (k očekáva-
ným hitům je zpravidla přibalen nějaký lákavý bo-
nus), nízkými cenami a pravidelními atraktivními 
slevami (do kterých jsou zahrnovány i speciální edi-
ce).  Loni se stal Xzone vítězem prestižního ocenění 
Shop roku 2013 v kategorii Software, hudba, filmy. V 
Praze najdete též pobočku na Chodově, další prodej-
ny jsou v Brně, Ostravě, Plzni a Lounech.

Originální žižkovský secondhand a outlet se zaměře-
ním na modýlky z Londýna. Moře zajímavých pán-
ských triček (zpravidla s filmovým motivem, či ně-
jakou podobnou lahůdkou pro milovníky stylového 
oblečení), dámských topů, šatů a spousty dalších věcí 
(knihy, komiksy a CDs) z města nad Temží. Vše za 
výborné ceny. Pokud máte pro britský styl slabost, 
případně si chcete pořídit něco „trochu jiného“, bude 
London Calling vaším oblíbeným místem k nákupu.

XZONE LONDON CALLING
Korunní 1279/64, Praha 2 - Vinohrady
www .xzone .cz

Seifertova 20, 100m nad tram .zast .Husinecká (tram 9, 26, 
5), 130 00 , Praha 3

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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TIPY NA NÁKUPY

Pokud milujete originální doplňky domácnosti, pak 
je nový DanDesign určený právě pro vás. Specializo-
vaný lifestylový e-shop s luxusními bytovými doplň-
ky vás okouzlí jedinečnými výrobky z daleké Skan-
dinávie, Velké Británie, Německa a dalších zemí. 
Vyjma doplňků obchod nabízí i přírodní kosmetiku, 
sváteční dekorace či výrobky pro děti. Vpíchnout si 
zaslouží Senzační kolekce dárkových čajů a cukrů 
exkluzivní německé společnosti Tafelgut, která zaží-
vá díky DanDesign u nás svou premiéru.

S výběrem jízdního kola to není jednoduché. Možnos-
tí je mnoho a otázek snad ještě více: jaké kolo je vlast-
ně vhodné pro moje účely, kde si ho koupím, bude se 
mi na kole dobře jezdit a kam zajdu, když bude třeba 
něco seřídit nebo opravit? Důležitý je proto nejen vý-
běr kola, ale i lidí, kteří se v oboru maximálně vyznají 
a o cyklistice vědí vše nejen teoreticky, ale především 
prakticky. Přes-
ně to je případ 
prodejny Atom-
bike na Praze 6. 
Atombike nabízí 
vše, co je k cyk-
listice třeba. Vy-
brat si můžete už 
dopředu na pře-
hledných webo-
vých stránkách fi-
remního e-shopu 
www.atombike.cz.

DANDESIGN
www .dan-design .cz Evropská 34 (nedaleko metra A - Dejvická), Praha 6

Tel .: +420 723 397 395, www .atombike .cz

Skupina Brazzale, tradiční italský rodinný podnik 
mlékařsko-sýrařského odvětví, otevřel na Václavském 
náměstí svou již devátou prodejnu “La Formaggeria 
Gran Moravia“. V prodejně najdete bohatou nabídku 
čerstvých a zrajících sýrů z České republiky a Itálie. 
K bohatému výběru sýrů přirozeně patří dobrá ital-
ská vína, která Vám personál rád doporučí. Samo-
zřejmostí je ochutnání vybraného sýra, jeho správné 
nakrájení a vhodné zabalení. Sortiment doplňují krá-
jené italské uzeniny a další převážně italské lahůdky.

LA FORMAGGERIA
Václavské náměstí 56, Praha 1
www .orrero .cz

ATOMBIKE

Společnost Bidvest, která se zabývá distribucí potra-
vin, konečně otevřela v Praze vlastní podnikovou 
prodejnu Nowaco market. Nová značková prodejna o 
ploše 300 m2 v Havlíčkově ulici naproti Masarykovu 
nádraží bude nabízet lidem potraviny, které byly do-
sud dostupné hlavně restauracím. Jejich sortiment vy-
užívají profesionální šéfkuchaři jako je například Zde-
něk Pohlreich. Bidvest v prodejně nabízí vlastní značky 
jako je Prima (zmrzlina), Petron (opracovaná zvěřina), 
Nowaco (mořské ryby) a Nowameat (masné výrobky).

Havlíčkova 1680/13, Praha 1
Tel .: +420 731 430 035, www .nowacomarket .cz

NOWACO MARKET

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz



U NÁS CYKLISTIKA ZAČÍNÁ...

PRODEJ | SERVIS | PŮJČOVNA
JÍZDNÍCH KOL

WWW.ATOMBIKE.CZ
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ZPOVĚDNICE

DARA ROLINS

“Zajímá mě všechno inspirující.”
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Znovu jste usedla do poroty soutěže Hlas Česko-
slovenska. Co pro vás soutěž znamená?

Je to další pracovní příležitost. Navíc zábavná! 
Nové zkušenosti, zážitky. Těší mě být v porotě svě-
tově respektované pěvecké soutěže!

Všichni víme, že pro samotné soutěžící nejde o 
jednoduchou záležitost. Musí vydržet hodně tla-
ku i nervů. Jak je to ale s porotci? Jak moc proží-
váte během soutěže nervozitu a stres?

Je jasný, že pro všechny jde o náročné měsíce. Ka-
ždý je prožívá jinak intenzivně. Ideální stav je uvě-
domit si, že nejde o život. Vím, je to těžké, ale je to 
jediná cesta jak se před každým přenosem nezhrou-
tit. Naši svěřenci jsou vlastně děti a my po nich 
chceme dospělé výkony. Ta finálová čtverka, která 
se kolo od kola sužuje, je v podstatě u každého týmu 
velmi kvalitní. Nejsou tu dobří a špatní. Všichni 
jsou na stejné úrovni. V této fázi soutěže je to už 
jen o tom, kdo to dá. Kdo okouzlí, nejlíp právě tou 
nestrojenou přirozeností, kdo si získá diváka něčím 
navíc. To, že všichni umí zpívat už všichni vědí...

Nejzajímavější mi na celé soutěži přijde ta od-
povědnost porotců. To, že můžete rozhodnout o 
něčím osudu a vybrat někoho, kdo bude do bu-
doucna určovat domácí hudební scénu. V Hlasu 
jste poznala nadějných zpěváků mnoho. Může se 
třeba i z těch méně zajímavých vyklubat hvězda?

Jako hvězda se musíte narodit. Žádná soutěž vám 
nezaručí dlouhodobou záři ani stabilitu na hvězd-
ném nebi šoubizu. Na tom se musí tvrdě praco-
vat. Léta. Né pár měsíců, kdy vám jdou všichni na 
ruku. Ten mediální humbuk a PR je samozřejmě k 
nezaplacení. Jde o to využít této příležitosti a pro-
měnit jí do budoucna ve svůj prospěch. Tam kde 
končí soutěž, začíná opravdová realita.

Z jednoho vašeho staršího rozhovoru mi uvízl v 
paměti následující citát: „Převažují ve mně teď 
dvě velké emoce: Jsem zamilovaná a unavená.“ 
Platí to stále? A co vás nejvíce vyčerpává?

Ten pocit pořád trvá. (směje se) Ale nestěžuji si! 
Usínám unavená, ale s úsměvem. Můj život, moje 
práce a rodina mě naplňuje. Žiju zrychleným tem-
pem. Ale pravdou je, že kdyby se ten celý kolotoč 
zpomalil, nedejbože zastavil - vylekalo by mě to. 
Vstávám každé ráno s Laurou do školky, pak jedu 
rovnou do fitka. Když zrovna nenatáčíme, nemá-
me korepetice, zkoušky Hlasu, mám trénink s ta-
nečníkama, nebo něco fotíme. Zařizuji obyčejné 
věci kolem domácnosti jako nákupy, čistírna... 

Teď jezdím navíc pravidelně na stavbu našeho 
domu. Do 3 hodin si dávám všechny pracovní 
schůzky, abych pak stihla zajet pro Lolu do školky 
a odvezla jí na její kroužky. Chodí na tenis, gym-

ZPOVĚDNICE

„JAKO HVĚZDA SE MUSÍTE 
NARODIT. ŽÁDNÁ SOUTĚŽ 

VÁM NEZARUČÍ DLOUHODO-
BOU ZÁŘI ANI STABILITU NA 
HVĚZDNÉM NEBI ŠOUBIZU.“

nastiku a koně. Pak se vracíme a já vařím, kouká-
me na pohádku, děláme úkoly...

A večer, když odjíždím do práce, přijíždí naše 
chůva. Do postele se nedostanu nikdy dřív než po 
půlnoci. A o víkendech jdu v jednu ráno teprve 
na jeviště. Všechno se tak nějak podobně opakuje 

blíbená slovenská zpěvačka, jež 
žije v České republice, se může 
pochlubit nejen krásným tělem, 
jedinečným hlasem a harmonic-
kým vztahem s Patrikem alias 

Rytmusem, ale i klidnějším obdobím, které 
přišlo po sérii životních zkoušek. Nyní se může 
naplno věnovat sama sobě i své rodině, stavbě 
vysněného domu a vychutnávat si roli kouče v 
Hlasu Československa. O práci, zálibách, stras-
tech i radostech a připravovaném albu si s Da-
rou Rolins povídal Tomáš Chvála.

O
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každý další den zas a znova. Kromě neděle, kdy 
je opravdu nic nedělající den a my se jen tak po-
flakujeme, dlouho se válíme v posteli, pak třeba  
grilujeme, jdeme na procházku.... 

Odběhněme od Hlasu. Jste zpěvačkou, je hudba 
současně to, co vás v kultuře nejvíce zajímá? 

Zajímá mě všechno inspirující. Čtu, chodím do 
kina, na výstavy obrazů - ty miluju. A potkávám 
lidi, kteří mě nabíjejí pozitivní energií. V mém ži-
votě není čas a prostor pro ufňukané, pořád nespo-
kojené lidi. Nesnáším závist a pomluvy. 

Přeju, protože mi je přáno!

Vždycky krásně mluvíte o Patrikovi. Vím, že 
jste ten příběh nejspíš vyprávěla tisíckrát, přesto 
– pro méně znalé čtenáře – podělíte se s námi o 

moment, kdy mezi vámi poprvé přeskočila jiskra?

Na společném  focení s Jeremy Scottem pro  ADI-
DAS. Byla náhoda, že nás tato značka pozvala oba 
a spolu do jejich pražské prodejny. Samozřejmě 
jsme se znali už léta před tím, ale nikdy jsme ne-
měli čas a příležitost být někde jinde než v zákulisí 
nějakého koncertu, 5 minut před tím než šel někdo 
z nás na jeviště. A tam se to najednou stalo. Došlo 
nám, že jsme se tam v ten den nepotkali náhodou...

Nebála jste se vztahu s ním? Přeci jen má Patrik 
image, která nepřipomíná pohádkového prince.

Nemám ráda pohádkové prince! Nudí mě všichni 
ti načesaní, rádoby dobráci. Žiju rušný život, mám 
ráda rychlé střihy, nežiju konvenčně a proto bych ne-
uměla žít s předpisovým mladíkem. Patrik mě vždyc-
ky zajímal a svým způsobem něčím přitahoval.

ZPOVĚDNICE
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Jak funguje takový vztah dvou vytížených a úspěš-
ných umělců? Je obtížné udělat si na sebe čas? 
Přeci jen toho máte oba dost na práci a nemůže 
být úplně lehké sladit si vzájemný program.

Všechno jde, když se chce. A my oba chceme. Jen 
je to celé ještě o trochu složitější. Myslím tím vy-
myslet celou tu logistiku správného rozvržení času, 
povinností, zálib, závazků, potřeb...

Co je pro vás v tak nabitém životě největší relax?

Jednoznačně spánek. Ten vždycky pomůže.

O své dceři Lauře říkáte, že zdědila pěvecké geny. 
Když se bude chtít stát zpěvačkou, podpoříte ji?

Podpoříme jí v čemkoliv smysluplném. 

V PragMOONu se mimo jiné rádi věnujeme jíd-
lu. Které kuchyni dáváte přednost a proč?

Doma máme rádi jednoduchá, nekomplikovaná 
jídla. Jako například grilované maso, ryby, salá-
ty. Nejíme omáčky, ani je neumím vařit. Je tolik 
možností, variant jak vařit zdravě, chutně a rych-
le... V restauracích dávám přednost orientální ku-
chyni nebo klasickému steak housu.

Slyšel jsem o vás, že jste klubový hráč. Co si pod 
tím máme představit?

To mi řekněte vy... (směje se) Záleží z jakého kon-
textu to je vytrženo. Poker ani golf třeba nehraju. 
A pokud jde o hraní v klubech - ano, mám je radši 
než kulturáky nebo sportovní haly. Dávám před-
nost jisté intimitě a kontaktu na blízko.

ZPOVĚDNICE

„MÁM RADŠI HRANÍ V KLU-
BECH NEŽ KULTURÁKY NEBO 

SPORTOVNÍ HALY. DÁVÁM 
PŘEDNOST JISTÉ INTIMITĚ A 

KONTAKTU NA BLÍZKO.
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Hodně propíraným tématem je v České repub-
lice přístup bulvárních médií k celebritám a 
showbyznysu vůbec. Liší se nějak jeho forma od 
slovenského bulváru?

Je to ta samá verbež. Ale jak už to bývá na celém 
světě - jedno bohužel nefunguje bez druhého. To 
je prostý fakt. Je to nutné zlo, se kterým se musí-
te smířit, naučit se žít, svým způsobem pracovat a 
eventuelně proměnit ve svůj prospěch.

Jakou největší blbost jste se o sobě kdy v novi-
nách dočetla, která vás upřímně rozesmála?

Mě ty věci spíš naštvou než rozesmějou. Bulvár 
není vtipnej.  Je zlej.

Dočetl jsem se, že připravujete nové album. Pro-
zradíte, na co se mohou fanoušci těšit?

Na novou hudbu, autory, příběhy...Dělat album je 
jako psát knihu nebo malovat obraz. Miluju ten 
proces, když něco vzniká.. je pro mě mnohem vý-
znamnější než cíl. Pak samozřejmě přichází mo-
ment, kdy se dostane k posluchačům a tam je zas 
napínavé, jak ho příjmou oni... Miluji svoji práci!

A jedna odlehčující otázka na konec – kdybyste 
skončila na pustém ostrově, jaké tři věci byste u 
sebe rozhodně chtěla mít?

Jestli věci a né lidi, byla by to hudba, nějaká chytrá 
kniha a nebyla by to bible, ale něco jako  Rozum do 
hrsti plus nějaké lano, po kterém bych vždy večer 
vyšplhala, abych mohla spát v korunách stromu. 
Ale upřímně? Hrozně moc bych tak skončit ne-
chtěla! Jsem prudce společenský tvor, emoční zá-
vislák k tomu a i když samotu miluju, mám jí ráda 
v rušném městě. Né na pustém ostrově....
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NEKECEJ A PÁDLUJ

Tak jsme se ho dočkali. Po měsících divného čehosi, co připomínalo počasí v předpeklí, konečně přešla 
příroda své menstruační období a nastolila letní pořádek. Co se jevilo jako čekání na Godota bylo nakonec 
pouhou předehrou ke krásným letním dnům, které by nám i u moře mohli závidět. Vypněte proto televize 
a vyražte na výlet, ať ty dny pořádně využijete. Tipů, jak trávit čas, máte na následujících stránkách až až.

th.

krásném městě Mělník, kde na vás čekají rozsáhlé plo-
chy zeleně se vzrostlými stromy, komplex bazénů s atr-
akcemi, hřiště, občerstvení, zkrátka vše, co je v horkých 
dnech potřeba k odpočinku i zábavě. Dva bazény 50 x 
20m - jeden plavecký s hloubkou 2m a druhý odpo-
činkový s tobogánem - divoká řeka, široká klouzačka a 
chrliči. Pro nejmenší je vyhrazené dětské brouzdaliště. 
Nechybí hříště na plážový volejbal a hřiště s umělým 
povrchem na nohejbal. Samozřejmostí je možnost 
rychlého občerstvení i teplé kuchyně. V pondělí a stře-
du je zde po zavírací době (od 19 do 21 hod.) plavecký 
bazén vyhrazen pro potápěče a cvičení Zumby.

Krásné letní 
dny znamenají 
jediné – hurá k 
vodě! Necelou 
půlhodinku od 
Prahy můžete 
navštívit letní 
koupaliště v 

Mercuria Laser Game je nová a největší laser game 
aréna v Praze, sídlící pouhé 3 minuty pěšky od metra 
Nádraží Holešovice. V tomto jedinečném laser gamu 
si užijete hru v aréně o velikosti větší než 400m2 a při 
hře Vám bude hrát muzika z kultovní pecky Mortal 
Kombat. Krom toho z vesty budete poslouchat hláš-
ky kompletně v češtině, což je mimochodem unikát v 
ČR. Vítězství si zde skutečně vychutnáte. Za svou ne-
přemožitelnost vítěz získává velkou Kofolu nebo pivo 
zdarma. Obojí si můžete užít ve velkém vesmírném 
baru s více než 60 místy k sezení. Kromě laser gamu 
si můžete vy-
brat i jiný druh 
zábavy: stolní 
fotbálek, šipky 
či u dětí oblíbe-
né arkádové hry 
(motorky, autíč-
ka či House of 
Dead).

KOUPALIŠTĚ MĚLNÍK MERCURIA LASER GAME
Řipská 648, Mělník, Tel .: +420 315 628 857, 604 628 974
www .bazen-melnik .cz

Argentinská 38, Praha 7 – Holešovice, (vjezd ulicí V Zákoutí) 
Tel .: +420 605 111 811, www .mercurialaser .cz
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deep house, electro, mini-mal, drumandbass, bre-
akbeat, progressive house, break funk, nu jazz a mno-
ho dalších. V letní sezóně je otevřena horní terasa s 
barem, grilováním, třemi fotbálky, spoustou míst k 
sezení, pravidelným vystoupení kapel a promítáním 
kultovních filmů v originálním znění (v srpnu napří-
klad Takoví normální zabijáci a Lolita).

Houseboat U buka-
nýra je díky svému 
umístění v centru Pra-
hy, velmi příznivým 
cenám, kvalitnímu 
soundsystému a vstup-
nému zdarma, zcela 
jedinečným místem 
pro zábavu. Na lodi si 
můžete poslechnout  
řadu hudebních stylů 
- house, tech house, 

Klidný AutoCamp Osek leží na úpatí Krušných hor. 
Svým hostům nabízí koupání, ubytování v chatkách, 
stanech či karavanech. Součástí kempu je penzion 
Horal s celoročním provozem. Díky optimální 
poloze na břehu přírodního koupaliště zažijete v 
AutoCampu Osek opravdovou idylku. V okolí kempu 
je krásná příroda a nespočet možností, jak strávit 
dovolenou relaxací i sportem. Přímo v autokempu je 
hřiště na plážový volejbal, stoly na stolní tenis, velká 
trampolína, hřiště na volejbal, či nohejbal. 

BUKANÝR AUTOCAMP OSEK
Nábřeží L . Svobody, pod Štefánikovým mostem, Praha 1 
Tel: +420 608 973 582 www .bukanyr .cz 

Nelsonská 669, Osek, Tel .: +420 603 523 489
www .autocamposek .cz

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od 
Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby ve 
své zemi uchoval vzácné korunovační klenoty. Ty 
nejsou jediným lákadlem populárního hradu. První 
prohlídkový okruh zahrnuje prostory Císařského 
paláce a prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici 
v Mariánské věži. Druhý okruh vás pak zavede do 
Velké věže s proslulou Kaplí sv. Kříže s deskovými 
obrazy z dílny mistra Theodorika. V okolí hradu je 
mnoho restaurací a míst k ubytování, díky čemuž je 
Karlštejn ideální pro výlet na celý víkend.

KARLŠTEJN
www .hradkarlstejn .cz

Není nic lepšího, než si dobře známá místa 
prohlédnout z ptačí perspektivy a pěkně pomalu 
v klidu. Něco takového se vám podaří uskutečnit 
jedině z koše balónu poháněného horkým vzduchem. 
Během letu tak máte dost času pořídit si spoustu 
hezkých fotografií nebo si okolí natočit. Jenže 
usednout do takového koše znamená důvěřovat 
jeho posádce. My jsme našli společnosti Aeronautik, 
která garantuje bohaté zkušenosti svých pilotů a dává 
záruku bezpečného letu. Za hodinu nadpozemského 
adrenalinu zaplatíte od 4000 korun. Po přistání 
a zabalení balónu navíc budete přijati do cechu 
balónářského a obdržíte pamětní list.

AERONAUTIK
Krusičany 70 (část Hrusice), Týnec nad Sázavou
Tel .: +420 736 486 130, www .aeronautik .cz 
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V krásném přírodním prostředí CHKO Železné hory, 
cca 200 m od vodní nádrže Seč, najdete luxusní hotel 
Jezerka. Hotel poskytuje ubytování v jednolůžkových 
až čtyřlůžkových pokojích a apartmánech. Všichni 
hosté se mohou odreagovat ve vnitřním i venkov-
ním bazénu, ve vířivkách a saunách v moderním 
wellness centru, při bowlingu, tenisu, squashi, na 
střelnici, ve fitness a při dalších aktivitách, které hotel 
nabízí. Firmy mohou své akce pořádat v rozsáhlém 
kongresovém sále nebo v některém ze 7 salónků. 

Přírodní kou-
paliště Motol se 
nachází v Zah-
radníčkově ulici 
pod motolskou 
nemocnicí. Celý 
areál je zatrav-
něný, ukrytý 
uprostřed nád- 
herné zeleně a 
chráněný před 
okolním ruchem. 
Místo se pyšní nejkvalitnější vodou v celé Praze, což 
potvrzují pravidelné kontroly Hygienické stanice 
hl.města Prahy. K dispozici jsou WC, venkovní sprchy, 
převlékací kabiny, bohatá nabídka jídla i nápojů či 
nudistická pláž.  Vaše děti nepochybně ocení dětský 
koutek, trampolínu, skluzavku, houpačku, pískoviště 
a snadný přístup do vody. Koupaliště Motol je ideální 
místo pro parné letní dny, kdy chcete ulehnout k vodě 
a přitom nemáte čas jezdit daleko od Prahy. 

HOTEL JEZERKA KOUPALIŠTĚ MOTOL
Seč - Ústupky 278, Tel .: +420 469 676 327
www .jezerka .cz

Zahradníčkova, Praha 5 - Motol, Tel .: +420 603 927 446, 
603 449 642, www .koupalistemotol .cz

AMERS je potápěčským centrem se vším všudy. 
Nabízí veškeré potřeby pro potápěče, kromě 
vlastního obchodu půjčuje výstroj, plní lahve, 
organizuje výlety a další. Jeho škola potápění nabízí 
jako jedna z mála v ČR kompletní “sortiment” 
kurzů, můžete si zde potápění jen vyzkoušet nebo 
se třeba stát profesionálním instruktorem potápění 
s mezinárodně uznávanou licencí NAUI, druhou 
nejstarší potápěčskou asociací na světě. Společně 
se společností FREE LIFE z Poznaně provozuje 
potápěčskou základnu v egyptské Safaze. Jestli Vás 
zajímá život pod hladinou Rudého moře, jeďte s nimi.

CENTRUM POTÁPĚNÍ AMERS
Libušská 400/115, Praha 4 - Písnice
Tel . +420 244 466 795, www .amers .cz

Hezké počasí přímo vybízí k výletům na hrady. A 
proč si u toho neužít i hudební nářez? Největší hu-
dební festival v České republice Hrady CZ odstartuje 
v pátek 11. července na hradě Točník nedaleko Pra-
hy a skončí poslední prázdninový víkend v sobotu 
30. srpna na hradě Bouzov u Olomouce. Program je 
složený z největších es současné české hudební scény. 
Mezi letošní headlinery patří Tomáš Klus, Madrage, 
Wanastowi Vjecy, No Name, Chinaski, Divokej Bill, 
Olympic, Horkýže slíže, Rytmus a další. V rámci jed-
notlivých festivalů je možné navštívit hrady, na kte-
rých se festival koná včetně jejich prohlídkových tras.

HRADY CZ
www .ceskehrady .cz
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České hlášky při hře pouze u nás
Nejnovější a nejmodernější systém

3 minuty od metra „Nádraží Holešovice“
Vesmírný bar s více než 60 místy Firemní oslavy/teambuilding

Narozeninové párty

www.mercurialaser.cz

NEJVĚTŠÍ LASER GAME V PRAZE

NOVĚ OTEVŘENO
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Lesní Autokemp Hamr na Jezeře byl v letech 2009, 
2010, 2011, 2012 i 2013 certifikát jako jeden z 
nejlepších kempů v České republice. Jde o ideální 
místo pro klidnou rodinnou dovolenou s možností 
cykloturistiky, koupání v průzračném Hamerském 
jezeře, turistiky, rybaření, horolezectví v Děvínském 
revíru, nekonečné možnosti fotografování panenské 
přírody s nekonečnými zážitky a samozřejmě 
lodičkování na vlnách Hamerského jezera. V okolí 
kempu lze navštívit volně přístupné kulturní a přírodní 
památky, které se nacházejí do 5km od středu kempu.

AUTOKEMP HAMR NA JEZEŘE
Školní 93, Hamr na Jezeře
Tel .: +420 724 807 593 
http://autokemp-hamr-na-jezere .e-camping .czÚstí nad Labem je díky dobré dopravní dostupnosti 

Vaší přirozenou bránou nejen do romantického 
kraje Labských pískovců, Českého středohoří, ale 
i na hřebeny Krušných hor. Zejména však sopečné 
kužele Českého středohoří s množstvím rozhleden 
a vyhlídkových míst jsou neodolatelnými lákadly 
a výzvou. Z nejkrásnějších vyjmenujme alespoň 
hrad Střekov, výletní zámeček Větruše, vyhlídku na 
Vysokém Ostrém či rozhlednu Varhošť. V okolí města 
se také nalézá množství vodopádů.

Do Ústí nad Labem za 
nevšedními zážitky

ustí.indd   1 18.6.2014   10:23:22

Informační středisko města Ústí n . L ., Mírové nám . 1/1
Ústí nad Labem . Tel .: +420 475 271 700
www .usti-nad-labem .cz



• Kamenný obchod

• Internetový obchod opotapeni.cz

• Servis potápěčské techniky

• Plnírna lahví

• Půjčovna výstroje

• Potápěčská základna v Egyptě

• Kurzy potápění od úplných

 začátečníků až po instruktory

• Autorizovaný dealer Ikelite

Libušská 400/115, 142 00 Praha 4 - Písnice, e-mail: info@amers.cz, www.amers.cz

POTÁPĚČSKÁ ZÁKLADNA SAFAGA

www.eyfreelife.cz
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Prázdniny se blíží a město se chystá na hlavní tur-
istickou sezónu. Lázeňský park je v plném květu, 
cyklistické stezky se zaplňují koly a bruslaři. Díky 
malebnému okolí a nenáročnému rovinatému 
terénu jich sem každoročně zamíří tisíce. Pod 
poděbradským zámkem čeká na návštěvníky výletní 
loď a turistický vláček, které Vás pohodlně dopraví 
na soutok Labe s Cidlinou. Během letních prázdnin 
budou opět každý pátek od 21.00 probíhat oblíbené 
kostýmo-vané prohlídky města a v letní nabídce 
nechybí ani pravidelné nedělní kolonádní koncerty. 

LÉTO V PODĚBRADECH 
www .mesto-podebrady .cz

Zažít pocit volného pádu a vnímat svět očima ptáků, 
to se nepoštěstí každý den. Láká Vás podobný záži-
tek? U odborníků v Paraškole Impact si můžete po-
dobný adrenalin užít formou tandemového seskoku 
bez námah, pod vedením zkušeného tandempilota 
a ve vší bezpečnosti. Za všechno mluví přes 10 000 
spokojených absolventů, kteří si tandemové seskoky 
již dopřáli, a seskoky realizované s paraplegiky. Tan-
demové seskoky tu provádí instruktoři, kteří mají 
3000 až 10 000 seskoků a prošli náročnými kurzy v 
zahraničí. Tandemové seskoky jsou realizovány na 
letišti v Ko-
líně, kde je 
kompletní zá-
zemí a kde je 
možné zajistit 
i vyhlídkové 
lety malými 
sportovními 
letadly. 

IMPACT
Dolní 12, Praha 4 - Nusle, Tel .: +420 261 225 431 
602 958 094 www .paraskolaimpact .cz
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Vidím dva názvy - CoffeeHouse a Coffe Source. 
Jaký mají spolu tyto dvě značky vztah?

Ono je to ve skutečnosti dost jednoduché. Coffee 
Source je pražírna kávy a CoffeHouse je její ob-
chod, který zmíněnou kávu nabízí a současně fun-
guje i jako příjemná kavárna k posezení.

Vrátíme se v čase zpátky - jak vy sám jste se do-
stal ke kávě a co nakonec vedlo ke Coffee Source?

Pracoval jsem tam u Itala a právě tam jsem pil po-
prvé pořádný kafe. Dovážené ze Sicilie. Žádné ty 
lavory, co se pily v Česku – pravé espresso.  Když 
jsem se vrátil domů, uvědomil jsem si, jak mizerně 

na tom naše kavárenská kultura a všeobecně vní-
mání Čechů, pokud jde o kávu, je. A tak jsem se 
pustil sám do podnikání, tehdy s dvěma kamarády, 
aby se něco změnilo a Češi poznali dobrou kávu.

Kde vaše cesta s hledáním dobré kávy začala?

Nejprve jsme vyjeli na Sicílii. Do pražírny kávy do-
hodnout dodávky.  Popovídali jsme si, popili kafe a 
cestou zpět jsme se chtěli podívat i na nějaké kávo-
vary. Doporučili nám manufakturu, malou firmič-
ku, která tehdy vyráběla ručně a jen na zakázku 
asi dva tisíce kávovarů ročně – La Marzocco. Tam 
jsme se dohodli a vše mohlo začít.

Jak jste se dostali k tomu, že máte vlastní kávu?

 On to byl takový logický vývoj. Dlouhou dobu 
jsme se věnovali dovážení kávy. Jak jsme postupně 
vše poznávali a začínali chápat jednotlivé souvis-
losti, přišlo na řadu pražení. Na to jsem velmi hrdý, 
protože vlastní praženou kávou se může pochlubit 
jen málo kaváren a Coffee House je díky tomu zce-
la jedinečným podnikem, kde skutečně ochutnáte 
to, co vám jinde nabídnout nemohou.

ůně lahodné kávy ho lákala již 
zamlada. Neměl ale pocit, že 
by to u nás „dělali správně“. A 
tak se na ní zaměřil. Nyní vede 
společnost Coffee Source s.r.o. 

která se může pochlubit vlastní pražírnou kávy a 
prodejnou kávy s kavárnou Coffee House. O fe-
noménu kávy a českému přístupu k ní si s Petrem 
Košťálem povídal Tomáš Chvála. 

PETR KOŠŤÁL

V

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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My jsme se naštěstí o kávu od začátku hodně a dost 
intenzivně zajímali, což nám pomohlo v tom, že 
jsme postupně měli jasno v tom, co od našeho vlast-
ního výrobku očekáváme a jak bychom ho měli dě-
lat. Tím neříkám, že se nám to hned na začátku šlo, 
ale dneska už rozhodně víme, co děláme (smích).

Měli jsme hlavně štěstí, že jsme se seznámili Ro-
bertem Trevisanem, kávovým guru, který v Praze 
začal s osvětou. Učil, jak správně přípravovat a pít 
kávu,nám ukázal svět baristických soutěží. Pořá-
dal soutěže baristů. A sám také pražil. Nejprve i 
pro nás, než jsme začali sami. Díky němu jsme 
pochopili, že není kafe jako kafe.

Jaké jiné druhy u vás milovníci kávy naleznou?

V CoffeeHouse máme téměř celý svět, pokud jde 
o druhy káv. Střední Ameriku, Jižní Ameriku, 
Indonésii, Indii a tak podobně. Měli jsme i třeba 
Austrálii, ale ta se nesetkala s dobrým ohlasem, 
tak jsme ji zase rychle vyřadili. Zpravidla nabízíme 
nějakých patnáct/šestnáct druhů. Podobně jako u 
vína se vše odvíjí od toho, jak se povede úroda. Ne 
vždy  se káva, kterou máme pevně v lístku, povede 
a nemůžeme ji pak mít déle v naší nabídce.

Ale rozhodně je výběr dostatečně široký, aby si vy-
brali i ti nejnáročnější, pro které máme přirozeně 
na skladě i nějaké ty raritky a specialitky.

Na co Češi slyší?

Hodně se nám prodává Střední Amerika a Brazílie, 
ta opravdu slaví u českých konzumentů úspěch, i 

CoffeeHouse, Francouzská 100, Praha 10
www .coffeehouseprague .eu

Tel . +420 222 780 115
po - čt: 8:00 - 19:00, pá: 8:00 - 17:30

když to upřímně není zrovna to nejlepší kafe. Ale 
Čechům díky tom, že je hodně sladké, chutná.

Klíčové pro nás každopádně je, aby každé naše 
kafe dobře chutnalo a hodně si zakládáme na tom, 
že pomáháme s výběrem zákazníkům. Přeci jen 
každý má trochu jiné chutě a něco doporučovat 
univerzálně se nemusí vždy setkat s úspěchem.

Zlepšil se přístup Čechů ke kávě?

Rozhodně je tu posun k lepšímu. Lidé se začína-
jí ptát a zajímat, nadšenci s chutí vše řeší hodně 
vědecky. Milovníci kávy o přípravě i surovinách 
diskutují na fórech, píšou blogy. Já sám mám v 
podstatě malou laboratoř, kde měřím různé uka-
zatele. Stejně tak, jako existují počítačoví šílenci se 
švábem na uchu, kterým se říká geeks, jsou tu už i 
coffee geeks. A já jsem jeden z nich (smích).

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz
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PRO CHVÍLE POHODY

Bez kávy si řada z nás nedokáže představit den. Využíváme ji jako životabudič v práci, případně jako 
doplněk siesty či k udržení pozornosti při formálních schůzkách. Honoré de Balzac tvrdil, že káva je 
„motorem myšlenek“? Prameny uvádějí, že tento francouzský literát dokázal při intenzivní práci vypít až 
60 šálků kávy. To bychom přímo nedoporučovali, místo toho vám dáme 10 tipů, kde můžete na výbornou 
kávu v Praze vyrazit. A tomu nejlepšímu udělíme certifikát „1. místo v soutěži TOP Kafé 2014“. Jak hla-
sovat? Zašlete bezplatnou sms ve tvaru „název restaurace“, vaše „Jméno Příjmení„ na číslo: 776 657 085. 
Hlasovat můžete vždy jednou. Každá z 10 kaváren nám věnovala dvě poukázky na 500 Kč. Těmi odmění-
me vždy dva náhodně vybrané fanoušky dané restaurace. Hlasovat můžete do konce srpna.

barem nabízí příjemné posezení po celý den počínaje 
snídaní a konče šálkem kávy se sladkým zákuskem 
po náročném pracovním dni. Kapacita kavárny je 
22 míst, je otevřena denně od 7:00 do 23:00 hodin a 
vyjma výborné kávy nabízí široký sortiment tradič-
ních kavárenských pokrmů včetně denně čerstvých 
dezertů české i mezinárodní kuchyně (jablkový koláč 
se skořicí, ovocné záviny, tvarohový dortík s ovocem, 
apod.). V Café Troja přirozeně nemůže chybět wi-fi  a 
je velmi oblíbeným místem vhodným pro neformální 
setkání s obchodními partnery nebo přáteli.

Café Troja se 
nachází v klid-
né rezidenční 
čtvrti pravého 
břehu řeky Vl-
tavy v Hotelu 
Troja. Útulná 
kavárna s plně 
v y b a v e n ý m 

CAFÉ TROJA
Trojská 1/2232, Praha 8, Tel .: +420 284 000 666 
www .hoteltroja .cz

GASTRO NEJLEPŠÍ KAVÁRNA

Karlínská kavárna patří sice mezi nováčky, nabízí 
nicméně poučené služby. Podnik sází na rodinný 
přístup, poctivé suroviny domácí výroby a příjem-
nou atmosféru, díky které zde hodiny utíkají sami. 
Není se čemu divit, že Karlíňaně již vzali podnik za 
svůj. Vyjma lahodné kávy si můžete svlažit hrdlo vy-
chlazeným pivem a točenou Kofolou. Nechybí neku-
řácká část, wi-fi připojení a pokud neradi upouštíte 
své psí miláčky, i ti mají vstup povolený. Na malý 
hlad postačí denně čerstvé sendviče, zapečené pa-
nini, saláty, domácí dorty, koláče či denní menu v 
podobě zelenino-
vé polévky. Neza-
nedbatelným plu-
sem je i výborná 
dopravní dostup-
nost – Karlínská 
kavárna je doslo-
va pár kroků od 
metra Křižíkova. 

KARLÍNSKÁ KAVÁRNA
Thámova 30, Praha 8 . Tel .: +420 721 191 404
www .karlinska-kavarna .lunchtime .cz
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i v dnešní době pokračuje v zaběhlé tradici podni-
ku. Mezi slavné klienty patřili takoví velikáni jako 
Franz Kafka, Karel Čapek nebo Albert Einstein. Do 
správné kavárny od pradávna patřil „sport“. Proto je 
zde možnost posedět při partičce šachu, karet nebo 
si můžete zahrát kulečník. Novinkou je čaj o páté, 
který si lze v Café Louvre dopřát denně mezi 16.00 - 
18.00 hodinou. Podávána je ta nejvyšší verze – High 
Tea. V praxi jde o tradiční obřad pro dvě osoby, kte-
ré si vychutnají směs nejlepších černých čajů, malé 
sendviče, scones (anglické čajové bochánky) se sul-
tánkami + clottedcream s jahodovou marmeládou a 
nakonec malinový dortík a mini sacher.

přitom si vychutnávat ledovou kávu či sklenku zna-
menitého vína. Jedinečnou atmosféru celého podni- 
ku dotváří profesionální klavírista, který hraje živě 
vždy od 17 do 23 hodin. Vzhledem k historickému 
nádechu celé Slavie tak lehce vykouzlíte pro svou 
drahou polovičku nezapomenutelný romantický ve-
čer. Slavia je od první republiky symbolem pražské 
gastronomie Nevděčí za to však jen kávě a úchvatné-
mu výhledu na Hradčany. Je to i díky skvělé kuchyni. 
Pod tíhou kulturního dědictví se bohužel často na 
restaurační kvality podniku zapomíná.

Legendární ka-
várna Louvre 
vždy byla a stále 
patří mezi špič-
ku pražského 
kavárenství. Její 
vznik se datuje 
již od roku 1902 a 

Perla mezi kavár-
nami je rozhodně 
kavárna Slavie, 
přímo od stolu 
můžete obdivo-
vat krásu Karlova 
mostu, Pražského 
hradu nebo Ná-
rodního divadla a 

CAFÉ LOUVRE

CAFE SLAVIA

Národní 22, Praha 1, www .cafelouvre .cz
Tel: +420 224 930 949, 724 054 055

Smetanovo nábřeží 1012/2, Praha 1
Tel .: +420 224 218 493, www .cafeslavia .cz

GASTRONEJLEPŠÍ KAVÁRNA

Když se Praha teprve probouzí k životu, v Café Faux 
Pas to již žije. Aby ne. Bez vyhlášených palačinek 
dnes již klasického Vinohradského podniku by 
půlka místních dost možná ani nevstala. Café Faux 
Pas však není „jen“ podnikem s palačinkovou tra-
dicí a výbornou kávou. Pohodové místo dále nabízí 
vyjma rozmanité snídaně i saláty, kuřecí speciality, 
sendviče, těstoviny a pestrá obědová menu. To vše 
za rozumné ceny. Důležitou změnou je víkendová 
otevírací doba. Dříve se začínalo a končilo v deset. 
Nyní se začíná již v půl desáté a končí v osm. Vyhlá-
šené palačinky si tudíž můžete vychutnat ještě dříve. 
Další výraznou 
novinkou je to, že 
se prohodila ku-
řácká a nekuřác-
ká část. Nechybí 
internet zdarma a 
v letních měsících 
posezení na ven-
kovní zahrádce.

CAFÉ FAUX PAS
Vinohradská 31, Praha 2
Tel .: +420 605 374 611, www .cafe-fauxpas .cz

Restaurace a kavárna Café Savoy navazuje na prvore-
publikovou kavárenskou atmosféru. Nevšední interiér 
podtrhuje památkově chráněný neorenesanční strop s 
historií od roku 1893. Je oblíbeným místem setkávání. 
Proslavena je bohatými snídaněmi a pokrmy z gour-
met menu - ochutnat můžete říční raky nebo české 
šneky. Pokut si rádi užíváte dobrou kávu či jídlo nebo 
jste milovníky dokonalosti, zde budete na správném 
místě. Ochutnat můžete říční raky nebo české šneky. 
Vyhlášená je především amoleta se sýrem Gruyére, a 
samozřejmě slavná vejce do skla, které si můžete dát 
samotná, nebo 
s parmazánem 
Café Savoy se 
též pyšní vlastní 
pekárnou, kte-
rá nabízí denně 
čerstvé cukrář-
ské a pekařské 
výrobky.

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

CAFÉ SAVOY
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hodin, přičemž denně v Celebrity Cafe připravují 
snídaně v anglickém, francouzském, italském nebo 
tuzemském stylu a to včetně čerstvé kávy. Společně 
s rozmanitou mezinárodní kuchyní, z níž si vybere 
každý a množstvím koktejlů za přátelské ceny se řadí 
tento podnik mezi nejen kavárenské, ale i gastrono-
mické skvosty. V letních měsících je k dispozici za-
hrádka. V kombinaci se širokou nabídkou poledních 
menu a výbornou dopravní dostupností jde o ideální 
místo pro strávení polední pauzy. Při návštěvě se sami 
přesvědčíte o správně zvoleném názvu.

Celebrity Cafe 
se rozprostírá ve 
dvou podlažích 
a nabízí útulné 
prostředí kavár-
ny, restaurace a 
baru. Dveře se 
zde otevírají již od 
časných ranních 

Ulice Ve Smečkách je možná proslavená peprnějším 
obsahem, určitě by ale neměla tato „legenda“ zastínit 
osobitou kavárnu Nostalgická myš, která se v tamních 
končinách usídlila. Jakmile do podniku jednou vstou-
píte, okamžitě si vás získá svým pojetím. Interiér je 
moderní a velmi stylový. Samotný prostor je rozdělen 
do dvou částí, kdy každou zútulňuje pohodlné seze-
ní, dřevěné poličky vytvořené z europalet a výstava 
obrazů (Nostalgická myš totiž není jen kavárnou, ale 
též galerií). Lehce tu zapomenete na ruch velkoměsta 
nad šálkem lahodné kávy s dezertem nebo nad vý-
borným jídlem. 
V centru Prahy, 
kde obchodní-
ci rádi lákají na 
„rychlokavárny“ 
typu Starbucks, je 
podobné poctivé 
místo vyloženým 
zjevením.

CELEBRITY CAFE
Vinohradská 40, Praha 2
Tel .: +420 222 511 343, www .celebritycafe .cz

Ve Smečkách 22, Praha 1
Tel .: +420 737 620 156, www .nostalgickamys .cz

GASTRO NEJLEPŠÍ KAVÁRNA

Vypálené Koťátko může svým názvem leckoho 
zmást. Neodkazuje totiž ke kuřáctví (přestože jde 
o kavárnu), ale ke skutečnému vypalování. Jde o 
zcela unikátní místo, kam se chodí nejen posedět, 
odpočívat a trávit příjemný čas s přáteli nad šálkem 
lahodné kávy, ale také tvořit a malovat. Ve Vypá-
leném Koťátku to zkrátka chodí trochu jinak. Jde 
o nekuřáckou tvůrčí kavárnu, kde si můžete vy-
malovat vlastní nádobí nebo keramické dekorace. 
Fairtrade káva, mošty, točené pivo, víno z Moravy i 
drobné občerstvení vám zpříjemní pobyt, ať už tvo-
říte, nebo nikoliv. 
A k tomu příjem-
né posezení na 
klidné zahrádce. 
Místo s podobně 
unikátní atmo-
sférou budete v 
celé Praze hledat 
marně.

VYPÁLENÉ KOŤÁTKO 
Mařákova 272/5, Praha 6-Dejvice 
Tel .: +420 222 947 888, www .vypalenekotatko .cz

ny, občas po očku pozorujete, co se děje kolem, na 
zdech kolem vás visí obrazy Amadea Modiglianiho 
a vy si užíváte pár hodin klidu. Taková je kavárna 
Café Modi. Je reprezentativním místem pro poseze-
ní s přáteli, ale i pro obchodní schůzky a snídaně. Na 
výběr máte hned z několika druhů světových káv, je 
zde také možnost zakoupit si značkovou Kávu Modi 
přes e-shop. Kavárna nabízí i něco malého k snědku, 
různé druhy kvalitního alkoholu a vína z Moravy. 
Café Modi je takový malý svět sám pro sebe, v cent-
ru dění na rohu ulic Myslíkovy a Spálené u Karlova 
náměstí, však uvidíte sami.

Představte si, jak 
sedíte v podniku, 
kde to žije a kde 
se scházejí lidé ze 
všech koutů světa. 
Popíjíte kvalitní 
čerstvě umletou 
kávu, čtete novi-

CAFÉ MODI
Myslíkova 32, Praha 2
Tel,: + 420 603 177 106, www .cafemodi .cz

NOSTALGICKÁ MYŠ



JAPONSKÁ RESTAURACE MIYABI
vznikla v roce 1995 a je dnes nejstarší 

japonskou restaurací v  Praze. 
Pod vedením šéfkuchaře Tadayoshi 

Ebiny, člena Tokyo sushi association, 
nabízíme tradiční i inovativní suši a 

celou řadu teplých jídel, 
které si můžete vychutnat v japonských 

místnostech s rohožemi tatami. 

DÓZO OIŠIKU ITADAITE KUDASAI !

SUŠI - OBENTO - KAISEKI MENU - 
ČAJOVÉ OBŘADY DARJI KAWASUMIOVÉ

Navrátilova 10/664
110 00 Praha 1
www.miyabi.cz

tel.: 296 233 102

otevřeno : PO-SO 11:30 - 23:00 hod

Miyabi.indd   1 20.6.2014   12:42:38
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GASTRO RESTAURACE MĚSÍCE

Než vyrazíte od Baráčnické rychty, je dobré si 
ujasnit samotné slovo Baráčník – jde o člověka, 
jehož životním krédem je oživování starších tra-
dic, zvyků a zvyklostí. Baráčnická rychta se tudíž 
zaměřuje na tradiční českou kuchyni, jíž věnuje 
tu největší možnou péči. Kdo chce zakusit styl 
opravdového českého podniku s lehce nostalgic-
kou a především pohodovou atmosférou, pro toho 
bude Baráčnická vyloženým zjevením. Podobných 
míst totiž (bohužel) Praha již příliš nenabízí. 

Jde o ten typ podniku, kam se před dvaceti lety 
nemusel jít stydět muž s rodinou na oběd i těžce 
pracující dělník, který si chtěl o pauze dopřát jed-
no točené. A ač se to může zdát neuvěřitelné, na-

prosto stejně to funguje v Baráčnické rychtě i dnes.
Stejně věrný zůstal podnik i české kuchyni. Neče-
kejte žádné zbytečné gastronomické hrátky, které 
by chtěly aspirovat na titulní strany časopisů, ale 
přímý tah na branku. Zdá se, jako by se v Baráč-
nické rychtě (v dobrém slova smyslu) zastavil čas. 

Neopakovatelná atmosféra a genius loci si vás oka-
mžitě získá, na čem má nemalou zásluju příjemný 
personál, ctící zlaté pravidlo „náš zákazník, náš 
pán“. Samozřejmostí je i výtečné točené pivo. V 
tomto případě můžete volit mezi skvěle vychlaze-
ným svijanským či plzeňským mokem. 

Baráčnická rychta má dvě části. První tvoří pivnice 
s dřevěnými boxy, druhou je pak samotná rychta 
neboli salon. Pivnice má 70 míst a drží si, navzdo-
ry prestižní lokalitě, přijatelné ceny, díky kterým 
není problém si zde každý den skočit na oběd či 
takzvaně „na jedno“. Samotná rychta představuje 
velký sál, který disponuje 150 místy, dřevěným po-
diem, podle potřeby je vybavený stoly a obsluhou. 
Zde probíhají nejrůznější kulturní akce, ať už hu-
debního či divadelního charakteru (např. Hospod-
ský kvíz, VOSTO5 – Dechovka, MIME PRAGUE 
– Folk You!, ad.). Pokud si nevyberete z bohatého 

N a pivo a za kulturou. Na Malé 
straně, pouhých pár kroků od 
hotelu Alchymist, se v postran-
ní uličce nachází Baráčnická 
rychta. Klasická česká hospo-

da s bohatou tradicí má to správné prostředí a 
navzdory lokalitě, běžně vábící zahraniční klien-
telu, zůstává ryze českým podnikem, který stále 
myslí v prvé řadě hlavně na Pražany.

BARÁČNICKÁ RYCHTA
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kulturního programu, můžete si salon Baráčnické 
rychty bez obav pronajmout pro vaše soukromé či 
firemní akce. Baráčnická rychta dále nabízí v je-
dinečném zákoutí Malé Strany venkovní posezení, 
kam se vejde 35 spokojených zákazníků.

Baráčnickou rychtu si během let oblíbila řada 
slavných osobností (namátkou Egon Bondy, Jozef 
Kemr, Karel Schwarzemberk, ad.). Má to svůj dů-
vod. V době, kdy se podniky předhání ve futuris-
tickém pojetí, je podobný poctivý hospodský kus 
něco jako přírodní diamant. Možná byste si ho ne-
vystavili do výkladní skříně pro jeho formu (vyba-
vení podniku je jednodušší, ale dokonale funkční), 
jeho hodnota je nicméně naprosto nevyčíslitelná.

Ostatně, napadá vás jiný podnik na Malé straně, 
kam si může Čech vyrazit na pivo a jídlo a přitom 
nepřijít o měsíční příjem, případně nebýt zahlcen 
turisty? Asi těžko. A nakonec jeden uklidňující fakt 
pro závisláky na mobilech a tabletech - je tu wi-fi. :)

th. 

Tržiště 23/555, Praha 1 - Malá Strana
Tel .: +420 257 532 461, 606 612 949

www .baracnickarychta .cz, 
Otevírací doba: 

Po - So 11:00 - 23:00, Ne 11:00 - 21:00

80% Sleva
NA PRONÁJEM SPOLEČENSKÉHO SÁLU
Kupón musí být uplatněn při platbě . Sleva nemůže být 

kombinována s dalšími nabídkami a nabývá platnosti v případě 
min . konzumace za 10 tisíc korun . Kupon platí do 1 .9 .2014 .
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Neradi čekáte na obsluhu? Pak budete The PUB milo-
vat. Na stolech jsou zde totiž umístěny samoobslužné 
výčepy, u kterých si sami načepujete tankovou Plzeň. 
Pomocí ovládacího panelu si přímo od stolu zavoláte 
obsluhu, objednáte jídlo i pití nebo oblíbenou písnič-
ku. Na projekcích můžete sledovat sportovní přenosy 
a výtoče jednotlivých stolů a restaurací v řetězci.

Chapadlo se vyznačuje komplexně moderním poje-
tím se zdařile propracovaným interiérem a moderní 
gastronomií. Každý 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 plzeňského piva a vín z celého světa. 

Překvapením pro mnohé návštěvníky Kozlovny 
Apropos (vzhledem k lokalitě) je fakt, že se podnik 
nesnaží oslnit závratnými cenami, ale vysokou kva-
litou služeb, příjemným a současně hravým interié-
rem, širokou nabídkou nápojů a pokrmů (nechybí 
čerstvé ryby, lahodná masa na grilu, studené před-
krmy, polévky, těstoviny, saláty a české speciality). 

V horní části je stylově dřevěný bar s místy na sezení a 
velkými okny. Dolní část restaurace má dřevěnou pod-
lahu a cihlovou klenbu. Celková kapacita je 70 míst. 
Posezení Vám zpříjemní 6 druhů točených piv - Staro-
pramen 12, Velvet, Granát, Stella, Guinness a Merlin. K 
pivečku můžete volit výborné pečené kolínko, žebírka, 
křidýlka, velký výběr steaků, a spoustu jiných dobrot. 

„Jídla jedna báseň, ceny poesie“ – taková je restaurace, 
která již 14 let působí na Královských Vinohradech. 
Nyní nabízí nový jídelní lístek a novou vinotékou. Šlá-
grem dne je polední menu (polévka, hl. jídlo a limonáda 
za 99 Kč). Jídlo se zde připravuje vždy z těch nejkvalit-
nějších a nečerstvějších surovin. Speciální akce každý 
měsíc – aktuálně steaky a burgery z Jižní Ameriky.

Pohodová restaurace U Saní se hodí jak pro gurmán-
skou zastávku, tak k pouhému posezení nad sklenkou 
něčeho dobrého. Na své si přijdou milovníci steaků (je 
zde velký výběr z kvalitního hovězího masa z plemene 
Angus), specialit z české kuchyně (guláše, žebra, kole-
na, kachny...) či výhodných poledních menu. Čepují 
zde tankovou Plzeň, černého Kozla a Radegast Birell.

THE PUB CHAPADLO

KOZLOVNA APROPOS MERLIN IRISH PUB

U BÁSNÍKA PÁNVE U SANÍ

Veleslavínova 3, Praha 1
Tel .: +420 222 312 296, www .thepub .cz

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

Platnéřská 7, Praha 1, Tel .: +420 222 314 573
www .kozlovna-apropos .cz

Bělehradská 68a, Praha 2
Tel .: +420 222 522 054, www .merlin-pub .cz 

Mánesova 62, Praha2, 
Tel .: +420 222 250 072, www .ubasnikapanve .cz

Karlínské nám . 13, Praha 8
Tel .: +420 224 815 702, www .restaurantusani .cz

GASTRO BARY/RESTAURACE

5x v Praze!

červenec / srpen 2014 www.pragmoon.cz



Atmosféra třicátých let, živá hra na klavír a elegance, 
to vše na vás čeká ve stylovém karlínském restaurantu 
Charleston Vyjma mimořádného interiéru se podnik 
může pochlubit i perfektní gastronomií. Dominantou 
jsou výborné steaky. Jídelní lístek toho přirozeně nabízí 
mnohem více - těstoviny, saláty, dezerty, bohatý výběr 
alkoholických i nealko nápojů. Vybere si zkrátka každý.

Restaurace Na Baště se nachází v těsné blízkosti nej-
většího a nejoblíbenějšího dětského hřiště zhruba 
uprostřed Letné s dobrou přístupností ze všech smě-
rů. Letenské sady jsou nádherným místem pro pro-
cházku po celý rok. Na Baště dáte odpočinout svým 
nohám, užijete si dobré jídlo, wi-fi a venkovní bar na 
míchané drinky. V létě počítejte s grilováním.

Dnes již klasický karlínský podnik se dostal do širšího 
podvědomí díky jedinečné atmosféře, která pravidelně 
graduje na tanečním parketu. Jde o podnik členitý, ani 
velký, ani malý, tudíž ideální pro uzavřenou společnost, 
která se chce bavit hudbou, tancem, výborným jídlem 
a pitím. Rauty jsou dělány na míru až pro 250 osob, 
přičemž je kladen důraz na spokojenost klienta. 

Petřínské terasy se nachází na jednom z nejkrásněj-
ších a nejromantičtějších míst Prahy. Restaurant je 
posazen uprostřed východního svahu Petřínského 
kopce, s neopakovatelným výhledem na celé město. 
Dřevěný interiér ve stylu staré koliby spolu s otevřeným 
ohništěm navozuje velice příjemné domácí prostředí. 
Těšit se můžete na bohatý výběr výtečných jídel.

Stylová restaurace s netradičním interiérem nabízí 
posezení ve třech, zcela odlišných patrech. Celková 
kapacita U Karlínského přístavu činí 101 míst, samo-
zřejmostí je možnost uzavřených společností. Restau-
race je klimatizována a v letních měsících obohacena o 
zahrádku. Z bohatého jídelní ho lístku si bez problémů 
vybere zkušený mořeplavec i suchozemská krysa.

Nekuřácká restaurace s kapacitou 80 míst + 50 míst v 
zimní zahradě, kterou lze v zimních měsících rezer-
vovat jako salonek pro uzavřenou společnost. V let-
ních měsících dalších 36 míst na zahrádce ve dvoře. 
Zapomenutý čas sází na široký sortiment kvalitních 
vín od moravských vinařů, ze kterých bylo několik 
oceněno na vinařských soutěžích doma i ve světě.

CHARLESTON NA BAŠTĚ

U MRTVÝHO PTÁKA PETŘÍNSKÉ TERASY

U KARLÍNSKÉHO PŘÍSTAVU ZAPOMENUTÝ ČAS

Křižíkova 55, Praha 8-Karlín 
Tel .: +420 222 322 098, www .charlestonrestaurant .cz

Letenské sady 1574, Praha 7-Holešovice 
Tel .: +420 777 244 459, www .obcerstveninabaste .com

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

Petřínské sady 393, Praha 1 
Tel: +420 724 182 757, www .petrinsketerasy .cz 

Sokolovská 65, Praha 8-Karlín
Tel .: +420 222 313 473, www .charlestonrestaurant .cz

Anglická 23, Praha 2
Tel .: +420 222 516 223, www .zapomenutycas .cz

BARY/RESTAURACE GASTRO
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Malíři pokojů a 
expert na malování restaurací

malířské práce
lakýrnické práce 

variopaint

tapetářské práce
antické malby (vhodné do pizzerií)

čistý úklid
Kapitán Praha s.r.o.
Poděbradská 195/7, 

190 00 Praha 9
tel.: 736 625 474
info@kapitan.eu

speciální italské dekorace a materiály zakoupíte na:  
www.barvy-tyna.cz 

www.kapitan.eu

Kapitan.indd   1 7.3.2014   9:49:49

BARY/RESTAURACE GASTRO

Nenápadná, avšak velmi útulná vinotéka, nabízí široký 
sortiment vín lahvových i stáčených. V nabídce nechy-
bí točené pivo, velký výběr nealka, ani něco na zub. V 
letních měsících můžete posedět na příjemné zahrádce 
a kochat se klidným životem obce Chýně. Co se týká 
obsluhy, tak se o Vás vždy skvěle postará. Zkrátka ide-
ální místo pro pohodové posezení za příjemné ceny. 

VINOTÉKA NA KOPCI 

Ke Skále 398, 253 01, Chýně Háje
Tel .: +420 724 70 70 90, www .vinotekanakopci .cz

Pizzerie jako každá jiná? Kdepak! V Rustice ochutná-
te originální italskou domácí kuchyni. A to díky vyso-
ké kvalitě surovin, které jsou téměř všechny dovážené 
přímo z Itálie a výrobě vlastních těstovin. Z tradiční 
pece na dřevo můžete ochutnat největší pizzy v Praze 
za cenu běžných. Rustica byla v minulých letech oce-
něna mnoha certifikáty kvality a spokojenosti hostů.

Zřejmě nejznámější ekologická restaurace nacházející 
se jen kousek za Prahou. Základním pilířem jídel-
níčku jsou ryby a nespočet rozmanitých pokrmů z 
darů moře, které jsou vždy čerstvé. K tomu samo-
zřejmě nabízí také další speciality ze zvěřiny a ostat-
ních druhů masa, zvláště chutné jsou místní steaky. 
Letní zahrádka s výhledem na rybník je úchvatná.

RUSTICA HLINĚNÁ BAŠTA

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

Újezdská 619, Praha-Průhonice
Tel .: +420 272 690 700, www .hlinenabasta .cz 

Pamatujete si ty výborné poctivé řízky, co Vám dě-
lala babička? Stává se často, že nenacházíte v řízku 
tu pořádnou chuť, kterou čekáte? V Řízkárně Vám 
názorně předvedou, že i řízek může být nevšední la-
hůdka a z naší nabídky více než 20 druhů nebudete 
vědět, který dřív ochutnat. Otevřeno je až do tří do 
rána, spěchat domů tudíž skutečně nemusíte.

ŘÍZKÁRNA

U Klikovky 10, Praha 5 - Smíchov
Tel .: +420 257 210 146, www .restaurace-rizkarna .cz





Co jsi chtěl dělat jako malý kluk?

Chtěl jsem být podnikatelem. Možná je to divný, 
ale vždycky jsem chtěl v životě něčeho dosáhnout 
a mít za tu svou snahu taky nějaké slušné peníze. 
Hlavně jako malý kluk jsem si vždycky myslel, že 
podnikatel se má dobře, má pěkný auto, hezký 
dům a všude otevřené dveře. Ale jak teď sám pod-
nikám, tak jsem pochopil, že to tak jednoduché 
není. V práci jsem od rána do večera, mám velkou 
zodpovědnost a navíc tohle všechno na úkor sou-
kromého života. Domu se chodím akorát vyspat a 
na nové auto teprve čekám. 

Kdy Tě poprvé napadlo, že budeš pracovat v po-
hostinství a posléze se staneš barmanem a maji-
telem restaurace?

Přivedla mě k tomu kamarádka, která měla vy-
studovanou vysokou hotelovou školu. Navíc jsem 

entokrát si v naší rubrice proklep-
neme barmana a majitele Jo´s 
Cocktails & Diner Tomáše Kuče-
ru. V gastronomii se pohybuje už 
řadu let, obsluhoval významné 

osobnosti, stal se osobním barmanem Roberta De 
Nira a vždycky když ho navštívíte, tak Vás přivítá s 
otevřenou náručí a s úsměvem od ucha k uchu. 

postupně začal zjišťovat, že je to skvělý obor, který 
zahrnuje komunikaci s lidmi, neustálé nabírání 
nových zkušeností a velké možnosti. 

Co jsi vystudoval?

Vystudoval jsme střední hotelovou školu. Poté 
jsem odcestoval. Byl jsem v Japonsku a Německu, 
abych získal nějaké zkušenosti v oboru gastrono-
mie. Po návratu jsem nastoupil na Vysokou hote-
lovou školu, kterou jsem po pěti letech úspěšně 
dostudoval a získal titul Ing. A abych měl kromě 
vzdělání také nějaký zdroj příjmu a možnost zís-
kávat další zkušenosti, tak jsem po dobu studia 
pracoval na plný úvazek v baru. 

Mluvíš o legendárním pražském baru Bugsy´s. 
Je to tak?

Přesně tak.V Bugsy´s jsem pracoval dohromady 
šest let. Začínal jsem tam ale úplně od píky. Moje 
začátky vypadali tak, že jsem připravoval barma-
nům bar, nosil led a doplňoval lahve,  ovoce apod. 
Asi po roce jsem absolvoval jednodenní zkoušky u 
pana majitele, kdy jsem musel zvládnout namíchat 
až 100 koktejlových receptur, odpovědět na otázky 
ohledně zbožíznalství a komunikace s klientem. 
A pak jsem se mohl začít učit znova. Zbývalo mi 
naučit se dalších 300 koktejlů a rozpoznat asi 200 

T

  GASTROMAN

TOMÁŠ KUČERA

GASTRO
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Jaký je Tvůj oblíbený drink?

Můj oblíbený drink je Daiquiri natural, ale nepo-
hrdnu ani kvalitním rumem, Cuba libre a Bloody 
Mary, což je drink, podle kterého poznáte, jestli 
proti Vám stojí dobrý barman. 

Jaké jídlo preferuješ?

Není nad to dát si dobrý středně propečený hovězí 
steak na grilu.A to mně ke štěstí naprosto stačí.

Co bys nikdy nevypil a nesnědl?

Vždycky jsem se štítil drinků, v nichž byl třeba na-
ložený had a nebo něco podobného. Co se týče jídla, 
tak bych nikdy nepozřel hmyz. To mě vážně neláká.

Máš nějakou radu pro ty, kteří chtějí dělat to 
samé co Ty?

Kluci, musíte chtít poctivě a tvrdě pracovat a hlav-
ně pořád se učte novým věcem, a pak máte dveře 
otevřené. Majitel Bugsy ´s baru pan Vojíř například 
říká: „Já přijmu rád i automechanika. Když má pro 
práci chuť, zápal, odhodlání a je schopný prodat, 
nemám s tím žádný problém.“ A to mluví za vše. 

GASTROMAN GASTRO

dalších druhů alkoholu, abych přesně věděl, co 
klientovi nabízím. Po absolvování dalších zkou-
šek, tentokrát dvoudenních, jsem mohl nastoupit 
na pozici druhého barmana. Ve finále jsem se v 
Bugsy´s dopracoval až na místo šéfa jedné směny. 

Když se vrátím k těm cestám do Německa a Ja-
ponska. Co Ti to dalo?

Odhodlanost k práci, pracovitost a ten fakt, že ta 
práce Tě musí opravdu bavit a zákazník to na Tobě 
musí poznat. Obzvlášť Japonci si potrpí na sluš-
nost, vřelost a úsměv. 

Kromě práce v baru máš za sebou také řadu cate-
ringových akcí a barmanských kurzů pro veřej-
nost, ale na co jsi opravdu pyšný?

Nikdy nezapomenu na to, kdy jsem celý týden v 
Karlových Varech míchal koktejly pro Roberta 
De Nira. Stal jsem se jeho osobním barmanem, 
kterého si De Niro volal vždy, když dostal chuť na 
svůj oblíbený drink. Tím je hodně prošejkrovaný 
koktejl s názvem vodkatini. 

Po opuštění Bugsy´s baru jsi se rozhodl otevřít si 
svůj vlastní podnik. Vzal jsi si pod svá křídla bar 
založený už v roce 1992. Jde o Jo´s bar na Malé 
Straně, který pod Tvou taktovkou dostal napros-
to nový kabát. Můžeš ten koncept představit?

Baru jsme z důvodu jeho dlouholeté tradice po-
nechali název Jo´s a přidali jen dvě slova, Coctails 
& Diner, aby zákazníci na první pohled věděli, co 
od nás čekat. Nabízíme až 60 originálních koktej-
lů a samozřejmě i tu klasiku.V koktejlovém menu 
najdete například i tzv. smoky drinks, tedy drinky, 
které si sami udíme. Dovoluji si Vás pozvat napří-
klad na drink s názvem Levander gimlet. To je gin 
infúzovaný levandulí, který na závěr ještě vyudí-
me. Ten si nikde jinde nedáte. A takových netra-
dičních koktejlů nabízíme celou řadu. Co se týče 
jídla máme v nabídce steaky na grilu, hamburgery, 
saláty, domácí přílohy a moučníky apod. Jedná se o 
jednoduchou a chutnou kuchyni, která je založena 
hlavně na kvalitě a čerstvosti surovin. 
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Již na podzim oslaví tento legendární pražský klub 20 
let. Ve třech podzemních podlažích najdete 4 bary, 3 
salónky, jediný televizní taneční parket v ČR, mořské 
akvárium, poloobnažené tanečnice, non-stop kuchyni, 
bohatý výběr drinků (včetně XXL drinků a party balíč-
ků) a spoustu dalšího. O atmosféru se zde stará unikát-
ní design a nejmodernější audio i video technologie.

Batalion je jediný hudební klub s nepřetržitým 
provozem, proto, i když přijdete nad ránem, bude-
te mít možnost občerstvit se u dobře zásobených 
barů.  Celý club se stylizoval do komiksového stylu, 
o který se starají speciálně vybrane designové prv-
ky interiéru v čele s velkoplošnými obrazy nejslav-
nějšího českého komiksového autora Káji Saudka.

Tento smíchovský hudební koktejl bar se sice nachá-
zí ve sklepních prostorách, nicméně jeho interiér je 
pěkný a vzdušný. Přes den funguje jako restaurant, 
ale ve večerních hodinách se promění v taneční klub. 
Pravidelně se tam pořádají party, na kterých znějí 
především houseové rytmy. Ideální místo ke strávení 
příjemného večera s dobrým pokrmem na úvod.

Chcete si užít ohnivou show plnou adrenalinu, vzruše-
ní a sexy tance s nádhernými letuškami v jedinečném 
prostředí v unikátních prostorách, které využívají v de-
tailech legendární leteckou společnost Pan Am? S Han-
garem nešlápnete vedle. Poměrně mladý klub má styl, 
výbornou gastronomii, širokou nabídku drinků, fešáky 
barmany/letce a servírky/letušky. Nebeská zábava.

ZLATÝ STROM BATALION

BACK DOORS

HANGAR BAR

Karlova 6, Praha 1, Tel .: +420  603 804 126 
www .zlatystrom .cz

28 . října č . 3, Praha 1, Tel .: +420 220 108 147 
www .batalion .cz

Dušní 9/9, Praha 1, Tel .: +420 724 004 305,
602 251 392, www .hangarpraha .cz

GASTRO BARY

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

Aloha by rozhodně neměla ujít pozornosti nikoho, 
kdo má rád exotické prostředí. Unikátní podnik, 
který se nachází pouhých pět minut pěší chůze od 
stanic metra Můstek a Staroměstské náměstí, patří k 
nejzajímavějším pražským podnikům vůbec: Styl ha-
vajských ostrovů, výborné drinky a k tomu tematické 
akce, na kterých se nešetří ostrovní atmosférou.

ALOHA MUSIC BAR

Dušní 11, Praha 1
Tel .:: +420 602 251 392, www .alohapraha .cz

Nově otevřený klub, který najdete za Kotvou, se in-
spiroval slavnou americkou komedií Noc v Roxbury. 
Kdo chce zažít noc v legendárním stylu pařičů Stevea 
a Douga, má jedinečnou šanci! Klub sází na disco hity 
80 A 90 lest, to ale nikoho překvapit nemůže. Na nic 
jiného by Doug se Stevem nepařili. Přes den podnik 
funguje jako restaurace Českomezinárodní kuchyní.

ROXBURY

Rybná 685/16, Praha 1, Tel .: +420 725 810 000
www . roxbury .8u .cz
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GRILSERVIS

Zajišťujeme:

grilování masa s obsluhou, možnost dodání i dalších potravin 
a nápojů a také potřebného vybavení na zahradní slavnost

****
prodej naložených selat, jehňat, krůt, zvěřiny, steaků,

****
půjčování a prodej grilů

****
domácí zabíjačky, vepřové hody

Gril servis s.r.o.
Stupice 14

250 84  Sibřina, Praha – východ
Tel:602 807 437

www.grilservis.cz

gril.indd   1 16.6.2014   16:09:13
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GASTRO AKCE V BARECH

Každé město má svůj rytmus. O Praze platí, že noční 
život se zde probouzí ve středu. Kam ale v takový 
den vyrazit? Pokud si chcete užít výhodné drinky 
a pohled na krásné dívky, těžko najdete vhodněj-
ší místo, než klub v Dejvicích La Fuente. Dnes již 
zajetý a velmi oblíbený podnik se může pochlubit 
moderním designem, příjemným prostředím a co 
je hlavní – každou středu nabízí živou taneční show 
polonahých divokých koček a k tomu od 20:00 do 
22:00 drinky za 50% ceny. Zaručujeme vám, že ná-
vštěva La Fuente vás nenechá v klidu. Krásky se tu 
totiž neprotáčí jen u tyče, ale zdobí celý podnik.

Chcete začít pozvolna, v kultivovanějším prostoru, 
kde si drinky opravdu vychutnáte a k tomu se po-
noříte do zcela unikátního prostředí? Pak by vaší 
pozornosti neměl ujít Black Angels Bar, který je po-
staven ve stylu prohibičních podniků 30. let. Čeká 
na vás opravdu pestrá nabídka nápojů, koktejly při-
pravované z čerstvého ovoce, široký výběr vín, od 
osmi večer živá hudba na klavír a řada nápojových 
specialit (určitě vyzkoušejte „ledové koule“). O kva-
litě baru svědčí i to, že je každým rokem odborníky 
ze zahraničí vybrán na list těch nejlepších barů, na 
jaké můžete narazit v celé Evropě.

Unikátní podnik Aloha, který se nachází pouhých 
pět minut pěší chůze od stanic metra Můstek a Staro-
městské náměstí, patří k nejoriginálnějším pražským 
podnikům vůbec: je totiž udělán po vzoru Tiki barů 
z třicátých až šedesátých let minulého století. A nejde 
jen o samoúčelnou kulisu. Výborné koktejly, lahodná 
jídla, havajská pohoda, vždy dobře naladěná obsluha, 
hudba ve večerních hodinách a žhavý taneční parket 
až do ranních hodin. To vše v Aloha Music Club & 
Cocktail Bar dokresluje pravou atmosféru havajských 
ostrovů. Kdo si chce odpočinout „od Prahy“, ten těž-
ko najde lepší místo. Zaručujeme vám, že podobně 
laděný podnik nikde jinde v celé Praze nenajdete.

EXOTIKA V ALOHA 
MUSIC BAR

Národní obrany 13, Praha 6
Tel .: +420 736 773 327
www .lafuente .cz

Staroměstské náměstí 29, Praha 1
Tel .: +420 224 213 807
www .blackangelsbar .cz

Dušní 11, Praha 1
Tel .: +420 602 251 392
www .alohapraha .cz

DIVOKÉ KOČKY V LA FUENTE NA VLNĚ 30. LET 
V BLACK ANGELS BAR
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Po – Pá  6 druhů poledních nabídek 

od 75 Kč  do 129 Kč + 3 menu 

( polévka+hlavní jídlo+dezert). 

Václavské nám. 20, Praha 1, tel.:224228388

www.ubalouna.cz,www.facebook.com/ubalouna

Restaurace u Balouna nabízí:

Tento příjemný a útulný bar se nachází v historické 
části Prahy jen kousek od Staroměstského náměstí. Za 
ta léta prošel přirozeně svým vývojem, nicméně stále 
zde přetrvává důraz na kvalitu služeb a produktů. Díky 
tomu patří Bombay Bar mezi nejoblíbenější koktejlo-
vé bary v České republice vůbec. Podnik zaujme ne-
jen obsáhlým nápojovým lístkem, ale i netradičním a 
zajímavém interiérem s celkovou kapacitou 100 míst. 
Díky velkým oknům baru můžete podle libosti pozo-
rovat kolemjdoucí, ve dne si užít denního světla a večer 
si zase vychutnat uvolněnou a příjemnou atmosféru. 

Podnik inspirováný Ernestem Hemingwayem, ja-
kožto jedním z nejznámějších barových milovníků, 
který proslavil nejeden koktejl. Sám inovoval známé 
receptury, a proto se dodnes na světových barech při-
pravují koktejly jako Hemingway Daiquiri či verze 
Papa Doble. Hemingway bar se do značné míry vě-
nuje i jeho oblíbeným destilátům. Absinthu, Rumům 
a Champagne. Doménou Hemingway baru jsou ka-
ždopádně především prvotřídní koktejly, které jsou 
připravovány výhradně z prémiových a ultra prémi-
ových produktů a čerstvých ovocných šťáv.

Dlouhá 13, Praha 1, Tel .: +420 222 324 040
www .bombay-bar .cz

Karolíny Světlé 26, Praha 1, Tel .: +420 773 974 764
www .hemingwaybar .cz

LAHODNÝ BOMBAY BAR HEMINGWAY BAR

AKCE V BARECH GASTRO
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o tak, známe to všichni, že. Máte 
zrovna jeden z těch mála šťastných 
dnů v roce, kdy vás probudí jem-
ný dotek svěžího vánku, sluneční 
paprsky příjemně pálí do oken, 

venku prozpěvují ptáčci, Vy jste zrovna ve snu pro-
žila příběh, který ani zdaleka nemůže konkurovat 
největším hollywoodským romantikám a co je nej-
lepší, v koupelně potkáte cizí ženu, která by směle 
mohla aspirovat na titul Miss Word, načež k Vaší 
ohromné radosti zjistíte, že jste to Vy sama. 

Prostě všechno běží tak, jak by běžet mělo, kdy-
bychom si životní scénář mohli psát sami, což ale 
nelze, a tak to alespoň život zařídil tak, pravděpo-
dobně aby se lidstvo nezasebevražilo komplet, že 
takovýto bezva den jednou za čas prožijete. Takže, 
když už vypadáte jak hezčí dvojče Claudie Schi-
ffer, navíc po několika vydařených plastikách a 
liposukcích, využijete situace ve svůj prospěch a 
navlečete se do svých nejlepších hadrů, což v praxi 
znamená, že konečně po deseti letech vytáhnete tu 
sexy minisukni, která je Vám malá a kterou jste si 
musela koupit, protože byla v neodolatelné slevě 
„celých pět procent, no nevzít to, to bych byla blbá“ 
a kterou jste ještě nikdy neměla na sobě, protože se 
Vám k ničemu nehodí. To však zrovna v dnešní po-
svátný den neřešíte a nahoru hodíte první, co Vám 
padne pod ruku, i kdyby to byla umaštěná utěrka, 
protože dneska je to přece stejně jedno, jste sexy, 

i kdybyste na sobě měla lyžařský overal po dědo-
vi. Neodolatelně a se sexy aurou, která dle Vašeho 
názoru musí zářit z Prahy až do Olomouce, tedy 
vyrazíte do ulic, kolemjdoucí se za Vámi otáčejí, 
až se jim uzle na krku dělají, muži se na Vás smějí, 
jak kdyby jim někdo vyleštil Ferrari, a ženám jen 
závistivě padá čelist k zemi. Zamíříte do práce a 
jste přesvědčená, že dnes je TEN den, kdy si Váš 
idol konečně uvědomí, že Vás už dlouhodobě mi-
luje a nemůže bez Vás žít, jen o tom doteď nevěděl. 
A skutečně, jen co Vás spatří, začne zářit jak pra-

covník Černobylu z osmdesátého šestého, načež se 
začne smát, jako když koza čůrá na plech. Zprvu 
to moc nechápete, ovšem Váš idol Vám i celému 
oddělení vzápětí velice taktně vysvětlí, že ta sexy 
minisukně, co se do ní nenarvete, Vám vzadu rup-
la, takže už půl dne se svět oblažuje pohledem na 
Vaše monstrózní bombarďáky s kachničkou. Ano, 
známe to všichni, říká se tomu trapas jak prase.

Většina lidí si obvykle nepřeje, aby se jim nějaký 
ten trapas přihodil, ba naopak, tak moc se děsí 
toho, aby se neztrapnili, že pak jedou jeden trapas 

„ZAMÍŘÍTE DO PRÁCE A JSTE 
PŘESVĚDČENÁ, ŽE DNES JE 

TEN DEN“

N
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za druhým. Následuje řádná dávka deprese, pocitu 
nemožnosti, nutkání skočit do Macochy a podobná 
trápení. Je až neuvěřitelně smutné, jak lidé přehlí-
žejí potenciál trapasu. Protože takový pořádně vy-
vedený trapas, nejlépe s tou pointou, kdy se člověk 
snaží být lepší než ve skutečnosti je a Boží zákon 
mu dá za vyučenou, to je něco, jako poklad. Totiž 
mít v rukávu velmi trapný trapas je klíč k tomu, 
jak být ve společnosti oblíbenější než princezna 
Diana. Cožpak si opravdu myslíte, že Vaše přátele 
zajímá to, jak moc jste úspěšní, krásní, bohatí, co 
všechno se Vám povedlo, kolik mužů či žen se za 
Vámi otočilo a jak jste dnes naprosto oslnili celé 
vedení firmy úžasně propracovaným grafem? Ne. 
To zajímá jen toho, co ho vídáte v zrcadle a Vaši 

nějších filmů, není jen tak pro nic za nic. Jistě, je 
pravdou, že pokud se Vám nějaký ten peprný trapas 
stane, okamžiky, které bezprostředně následují, ne-
jsou zrovna dvakrát příjemné, ovšem to, co z toho 
můžete vytěžit, rozhodně stojí za to. Výměnou za 
pár horkých minut, kdy se chcete propadnout sto 

metrů pod zemskou půdu, dostanete do rukou tu 
moc, rozesmát svým detailním vyprávěním kopu 
lidí. Aniž bych chtěla být patetická, existuje však 
něco lepšího než pobavit ty, kteří jsou Vám blízcí? 

Jedna moje velmi dobrá přítelkyně má pro chvíle 
nudy vždy v záloze všemi oblíbenou historku, jak 
v relativně nízkém věku úplnou náhodou vyhrála v 
jedné nevinné soutěži vibrátor. Poněvadž měla ale 
velmi konzervativní rodiče, a nepřála si, aby tento 
doličný předmět objevili někde v koutě dětského 
pokojíčku, nosila ho raději všude s sebou v kabelce. 
Jenže jak známo, člověk zapomíná a tak se snadno 
stalo, že zatímco má drahá přítelkyně psala pocti-
vě domácí úkoly, kabelka s erotickým obsahem se 
nedopatřením dostala do rukou rodičovstva, kte-
ří patřičně rozčíleni svolali domácí poradu, kdy 
se celá rodina včetně psa sešla u kulatého stolu, 
v jehož prostředku se tyčil vibrátor, a jala se řešit 
sexuální choutky nebohé kamarádky. Nakonec její 
matka znechuceně prohlásila, ať jí jde z očí a svého 
milého kamaráda si vezme s sebou, ona tedy se-
brala vibrátor a prchala. Máti však tím kamarádem 

„C ELÁ RODINA VČETNĚ PSA 
SEŠLA U KULATÉHO STOLU, V 
JEHOŽ PROSTŘEDKU SE TYČIL 

VIBRÁTOR “

matku. Jak psychologické výzkumy praví, lidé v 
dnešní době žijí ve stresu, jsou pod stálým tlakem 
společnosti, která neustále huláká heslo „úspěch, 
úspěch, krása, peníze, úspěch“, a noc co noc ulé-
hají do lože s pocitem, že nejsou dost dobří. A to 
poslední, co chtějí, je, aby jim nějaká rašple, co se 
nazývá kamarádkou, vyprávěla, jak děsně skvělá je 
a co všechno se jí povedlo. S tímhle přístupem to 
člověk dotáhne leda tak na to, že v lepším případě 
ho jeho vlastní přátelé budou skrytě nenávidět, v 
horším ho budou nenávidět, aniž by se pokoušeli 
to tajit (a Vy to skrze svůj ego onanismus stejně 
nebudete schopni postřehnout). Kdepak, to je-
diné, co po Vás Vaši přátelé chtějí je, abyste je ve 
chvílích, kdy si připadají jako poslední vyvrhelové 
na planetě, obšťastnili tou výbornou historkou, jak 
jste zase něco – lidově řečeno – po…kazili. Konec 
konců, to, že se film Deník Bridget Jones již dlouhá 
léta drží na předních pozicích žebříčku nejoblíbe-
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mínila psíka, takže jí tento odvážný krok popudil 
natolik, že vibrátor zabavila. Nakonec se slitoval 
otec a s mrknutím oka jí šeptem sdělil, že až bude 
svého kamaráda hledat, je u mámy v šuplíku. 

Mé další přítelkyni se jednou podařilo zahrát si 
na Jamese Bonda, když se rozhodla pomocí Face-
booku zjistit, co dělal v minulých dnech její tajný 
idol. Zadala tedy jeho jméno do vyhledávače, na-
čež s hrůzou v očích zjistila, že jeho ctěné jméno si 
napsala do statusu. Hlavně nenápadně, chce se po-
dotknout. Vrcholem bylo, když on vzápětí vznesl 
dotaz „proč píšeš moje jméno do statusu?“. Těžko 
říct jak z toho vybruslila, avšak jedna věc je zřejmá 
– tajný už ten idol od té doby moc nebyl. 

Jiná kamarádka má v záloze zas zajímavý příběh o 
tom, že snaha o eleganci se někdy vymkne kont-
role. Jednou se takhle chystala na ples, a poněvadž 
zde měl být přítomen i její idol (ostatně, bez toho 
by to správný trapas nebyl), dala si na přípravách 
patřičně záležet. Několik dnů tvrdých příprav při-
neslo své plody a ona vypadala jak z obálky módní-
ho časopisu. Ovšem jejího idola to – zcela nepocho-
pitelně – nechalo chladným, a tak se má přítelkyně 
ze žalu uchýlila ke sklence vodky. Bohužel však ne-
zůstala u jednoho panáka, nýbrž vyplenila půlku 
baru, a tak - celkem pochopitelně - nebyla schop-
na ladné chůze. Popravdě řečeno, nebyla schopna 
chůze vůbec. Místo ladně se pohupující na taneč-
ním parketu městského divadla ji našli polonahou, 
v křečích se svíjející, před její kolejí, kam ji vrátná 
odmítala vpustit, neboť si myslela, že se jedná o 
kurvu, kterou si objednali turečtí spolubydlící. 

No, a když chci i já přispět svou troškou do mlýna, 
hodím spolehlivě osvědčenou historku o tom, jak 
jsem se pokoušela být ultimátně svůdná. Možná by 
to i vyšlo, kdybych jí neměla jak z praku a trefila 
futra od dveří. Bohužel se tak nestalo a já narazila 
plnou parou do zdi. Že jsem byla nahá a samozřej-
mě u toho byl můj idol, snad podotýkat nemusím. 
Že to bylo naposledy, co jsme se viděli, asi taky ne. 

Řádně provedeným trapasem a jeho následnou 
interpretací pobavíte spousty lidí. Prolomíte ledy, 
ukončíte trapné ticho a názorně demonstrujete, že 
jste prostě jen obyčejný člověk. A to mají obyčejní 
lidé, jako jsme bez výjimky my všichni, nejraději. 

Takže trapasům zdar!

„VRÁTNÁ SI MYSLELA, ŽE SE JED-
NÁ O KURVU, KTEROU SI OBJED-
NALI TUREČTÍ SPOLUBYDLÍCÍ.  “
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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
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rogram Evropské unie Erasmus+ 
podporuje oblast vzdělávání, od-
borné přípravy a práce s mládeží. 
Do programu se můžete zapojit 
podáním žádosti o grant v jednotli-

vých výzvách. Nejbližší termín je 1. října pro oblast 
práce s mládeží. Všechny informace naleznete na 
stránkách www.naerasmusplus.cz. 

VZDĚLÁNÍ

V oblasti Erasmus+ zaměřené na mládež můžete 
realizovat projekty v Klíčové akci 1, zaměřené na 
mobilitu: mezinárodní výměny mládeže, Evrop-
ská dobrovolná služba a mobilita, profesní rozvoj 
pracovníků s mládeží. Dále projekty nadnárod-
ních iniciativ a vytváření strategických partnerství 

v rámci klíčové akce 2. Projekty v Klíčové akci 3 
jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí 
s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, re-
gionální, národní a evropské úrovni.

Pro zapojení můžete využít konzultace s pracovníky 
Domu zahraniční spolupráce, který zřizuje MŠMT 
a jeho součástí je Národní agentura pro Erasmus+.

Další možnost podpory je účast na vzdělávacích 
akcí, kterých je velké množství různých typů, ze-
jména pro žadatele v oblasti  práce s mládeží. Tyto 
semináře probíhají v mezinárodní spolupráci, 
umožňují se připravit na realizaci kvalitních pro-
jektů i na poznání se partnery v projektu.

P

VZDĚLÁVEJTE SE V RÁMCI ERASMU+

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na 
mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:
    - vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
    - vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
    - vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, 
multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 



                 VZDĚLÁNÍ
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Mezinárodní školení SOHO pro mírně pokročilé a 
pokročilé vysílající a hostitelské organizace EDS 
se bude konat ve Španělsku v termínu 6.10.-
10.10.2014. Toto školení je zaměřeno přede-
vším na organizace, které již mají zkušenosti s 
vysíláním a/nebo přijímáním dobrovolníků EDS 
a je určeno pro účastníky z různých evropských 
zemí zapojených do programu Mládež v akci. 

Přihlašovat se můžete do 15. června 2014.

SOHO

Jedná se o školení vedené v duchu neformál-
ních metod, v rámci kterého budete mít mož-
nost naučit se, jak ve vaší organizaci/skupině 
prakticky využít školicích a vzdělávacích akti-
vit pro pracovníky s mládeží v rámci programu 
Erasmus+: Mládež v akci. Školení se bude ko-
nat v termínu 2. - 8. října 2014 v Norsku.

Přihlašovat se můžete do 15. června 2014.

TIC TAC 

PŘÍKLADY MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ, KTERÉ VÁS 
ČEKÁJÍ NA PODZIM 2014 NEBO NA JAŘE 2015. 

Školení Hey! What´s going on?, které proběhne 
6-14.10.2014 na Islandu, je určeno pracovní-
kům s mládeží, vedoucím mládežnických skupin 
a školitelům, kteří již mají zkušenosti s prací se 
skupinou. Cílem školení je zažít a reflektovat 
různé procesy ve skupině, získat hlubší teoretic-
ké a praktické porozumění skupinové dynamiky, 
získat praktické nástroje a metody ke skupinové 
facilitaci, vyzkoušet si hledat řešení pro přípa-
dové studie z pracovních zkušeností účastníků

Přihlašovat se můžete do 16. června 2014.

HEY! WHAT´S GOING ON?

Jste nezisková organizace, která pracuje s mlá-
deží? Jste akční skupina kamarádů a máte ná-
pady na projekty? Pak si můžete podat žádost 
o grant v programu Erasmus+: Mládež v akci. 
Nevíte jak? Na mezinárodním školení Appeti-
ser pro nováčky vám zkušení lektoři všechno 
vysvětlí a sami si hned vyzkoušíte, jak se pra-
cuje v mezinárodním týmu a domů si odvezete 
spoustu zážitků a inspirace.

Přihlašovat se můžete do 15. června 2014.

APPETISER
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KDYŽ JE FOCENÍ AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

cete opravdu kvalitní foto-
mobil, současně ale dou-
fáte v přístroj, který vám 
nepoleze na nervy? V po-
sledním roce se fotovýsled-

ku mobilů všeobecně výrazně zvedly, pořád je ale 
jen pár kousků, které mohou strčit do kapsy klasic-
ké kompakty. Které to jsou a na co si v jejich přípa-
dě dát pozor? Tomu se dnes podíváme na zoubek.

Předně se pustím na tenký led jednoho konkrétní-
ho „ne“. Ne, iPhone do výpisu těch nejlepších pat-
řit nebude. Má bezpochyby velmi slušné výsledky, 
ale jen těžko lze mluvit o skutečné špičce. Jde spíše 
o solidně odladěnou práci, která by si (vzhledem k 
pokroku) rozhodně zasloužila ze strany Applu vět-
ší technickou revoluci. Hledat budeme proto jinde. 
A nečekejte technické řeči, ve kterých bych s lupou 
porovnával čočky, vysvětloval světelnost jednotli-
vých modelů a podobné ptákoviny. Kdo je laik a 
hledá „to nejlepší“, stejně by nechápal, o čem je 
řeč a opravdu zkušený fotograf se myšlence focení 
mobilem vysměje se zrcadlovkou v ruce.

Tak jsme si vše ujasnili a můžeme konečně zčít.
Přestože se nám reklamy snaží namluvit všemožné 

nesmysly, aktuálně jsou na trhu 3 (respektive 5, ale 
to si později vysvětlíme)  fotomobily, které oprav-
du umí čarovat. Focení je jedna věc, zpracování a 
operační systém druhá. Čím se dostáváme k...

NOKIA LUMIA 1020

41 MPX (7 728 × 5 368)
Lumie mají několik všeobecně známých handica-
pů. Tím prvním je polykarbonátové tělo, které ne-
musí vyhovovat každému. Tím druhým (a největ-
ším) je operační systém Windows Phone, jemuž 
veřejnost nedokáže přijít na jméno. Je sice stabilní, 
ale mladý a to znamená, že často postrádá i základ-
ní funkce, na které jsme z Androidu a iOS zvyklí. 
Plusem naopak pro někoho může být menší roz-

Ch

TÉMA
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ký výkon. Komu stačí „skoro to nejlepší“ (což není 
v případě tohohle souboje žádná ostuda) a prefe-
ruje Android, pak s Xperií nešlápne vedle.

SAMSUNG GALAXY K ZOOM

21 MPX (5 260 × 3 940)
A je tu ještě jeden Andriod. Samsung Galaxy K 
ZOOM je černý kůň sezóny, který teprve sbírá 
první recenze a o jeho kvalitách rozhodne až 
následujících pár týdnů. Faktem je, že první ohlasy 
fotografie chválí a mají k tomu důvod. K ZOOM 
se jako jediný z našeho výběru může pochlubit 
skutečně vysouvacím objektivem. To sice znamená 
větší tloušťku přístroje, současně má ale K ZOOM 
největší šanci na skutečně prokreslené fotky 
(minimálně, pokud mluvíme o využití zoomu).

Papírově jde o přístroj odvozený od S5ky, v něčem 
silnější, v něčem slabší. Překvapivé na téhle novince 
je, že je její počáteční cena nastavena na cca 12 
tisíc korun. To je částka, kam se Xperia Z1 a Lumia 
1020 dostali až po pár měsících v prodeji, přičemž 
Z2 je výrazně dražší (nemluvě o S5, která si vyšší 
cenu odůvodňuje - stejně jako Z2 - voděodolností). 

Je čas na nějaké to resumé. Nejlepším fotomobilem 
zůstává (ať se vám to líbí nebo ne) zatím Lumia 
1020. Je ale dost možné, že ji Galaxy K ZOOM 
vyrovná. Xperia logicky ztrácí tím, že jediná nemá 
pořádný blesk, což se večer/za šera vždy projeví. 
Kdo ale preferuje styl a krásu, ten se asi těžko 
zamiluje do Lumie či baculky od Samsungu.

th.

měr (displej 4.5). Co tu ale jednoznačně vládne, to 
je fotoaparát. Technologie PureView se značně vy-
stouplou optiku 41 Mpx, přisvětlovací diodou a xe-
onovým bleskem, zkrátka umí. Nejde tu ani tak o 
enormní pixelovost. Jde o výslednou kvalitu, která 
je excelentní za nejen světla, ale i ve špatných svě-
telných podmínkách a za naprosté tmy. Vystouplá 
čočka, jakkoli neestetická, slouží účelu.

Ale abychom jenom nechválili, Nokia Lumia 1020 
si ráda fotky trochu přibarvuje, aby působily líbi-
věji. Občas by z výsledku i Disney dostal cukrovku.

XPERIA Z2 (+ Z1 A COMPACT)

21 MPX (5 260 × 3 940)
Hlavním konkurentem Lumie ze stáje Sony je Xpe-
ria Z2. Slušným vyzyvatelem byla již jednička, jíž 
lze dnes sehnat za přijatelné peníze. Za horších 
světelných podmínek bohužel fotky dost ztrácí. 
Dvojka je na tom o chlup lépe a je znát, že se hod-
ně zapracovalo na kompresi výsledných snímků. 
Přesto se pořád nepodařilo 1020 v rámci kvality 
fotek pokořit, i když je to tentokrát o prsa.

Překvapivě dobře si vede i zmenšenina Xperia Z1 
Compact, která svou úhlopříčkou 4.3 potěší odpůrce 
„placek“. I pro tenhle model platí, že si vede lépe než 
původní Z1, ale Lumii 1020 se stále dívá na záda.

A kde Xperia naopak vládne? Jednoznačně ve stylu 
a výbavě. Skleněné tělo, čistý a krásný design, vo-
děodolnost, silná střeva, nabízející zatraceně vyso-

HI-TECH
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Bezdrátové nabíječky jsou stále populárnější, většinou 
mají ale laciný vzhled. Francouzská společnost Orée 
se rozhodla trend změnit. Oreé variantu vyrobenou z 
jednoho kusu bílého carrarského mramoru, případně z 
francouzského ořechu a lípy. Obojí vypadá jednoduše 
fantasticky. Nabíječka pracuje se standardem Qi a kro-
mě řady Lumií podporuje mimo jiné Google Nexus 5 a 
7, Samsung Galaxy S4, Galaxy S5 a Galaxy Note 3. Zkla-
maní nemusí být ani majitelé iPhonů 5 a 5S. Pro ně Orée 
vyrobilo speciální kryt Wireless Power Sleeve, který jim 
chybějící funkci bezdrátového dobíjení přidá.

PEBBLE 2
LUXUSNÍ NABÍJEČ

POCKET DRONE
VÁŠ OSOBNÍ ŠMÍRSISTENT
V každém pořádném špionážním filmu se zkou-
má terén za pomoci kamer a dronů. Proč si ale 
kvůli tomu hned kupovat obří vznášedlo, které 
člověk bude tahat jak kouli na noze? Místo toho 
stojí za pozornost Pocket Drone, který je velmi 
skladný, váží necelého půl kila a dokáže nést 
čtvrtkilovou zátěž, což je dostatečné pro použití 
kompaktního fotoaparátu nebo akční kamery, 
jako je GoPro s vnějším pouzdrem. Drone je 
možné ovládat před smartphone nebo tablet.

BIG TURTLE SHELL 
BOOMBOX
ŽELVA, NA KTEROU USLYŠÍTE

Bezdrátový reproduktor Big Turtle Shell BoomBox ko-
nečně řeší venkovní párty – tenhle unikát byl totiž na-
vržen, aby bez problémů přečkal pád, případně kontakt 
s vodou. Jeho stupeň krytí proti vniknutí vody je IPX6, 
což znamená, že bez potíží přežije i vlnobití. Rozměry 
„želvy“ jsou 28 × 15 × 9 centimetrů, hmotnost je cca 
kilogram a k vašemu telefonu se tahle hračička připo-
jí na vzdálenost až 9 metrů přes Bluetooth 4.0, nechybí 
nicméně klasický vstupní a výstupní 3,5mm porty. Okolí 
Big Turtle Shell BoomBox rozezvučí silou 110 decibelů. 

PUCACOAT  
DOKONALÁ OCHRANA

Nemáte na svém mobilu odolné sklo, případně vám lezou 
na nervy mikrošrábance na těle? Obojí hravě vyřeší tekutá 
ochrana Puracoat, která využívá nanotechnologií. Tekuti-
nu můžete nanést nejen na displej, ale na celé tělo telefonu 
nebo tabletu. Ochrání ho vyjma kromě škrábanců i před 
vodou, otisky prstů, je antistatický a antibakteriální.
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STAR WARS CASE
AŤ JE SÍLA S VAŠÍM IPHONEM

Jste fanoušky Hvězdných válek? Pak je pro vás 
přímo povinnost pořídit vašemu iPhonu slušivý 
kabátek ve stylu slavné vesmírné ságy, který je na-
víc oficiálně licencovaný. Na výběr je hned několik 
variant, které jsou inspirované postavami ze Star 
Wars. Pokud je vašemu srdci bližší temná strana síly, 
tak oceníte verzi ve stylu Darth Vaderovi. Na výběr 
jsou dále Chewbacca, C-3PO a R2-D2. MINI MOBILE 

ROBOTIC PRINTER
TISKÁRNA DO KAPSY

Na cestách už dnes můžeme dělat, pokud 
jde o techniku, prakticky cokoli. Až na tisk. 
Miniaturní tiskárny byly donedávna pouhou 
fantasmagorickou vizí budoucnosti. S tím je 
teď konec. Tým jeruzalémských studentů se 
nad problémem zamyslel a přišel s výsled-
kem jménem Mini Mobile Robotic Printer. 
Ano, je to malá tiskárna, která má na výšku 
10 centimetrů, v průměru 11,5 centimetrů 
a váží přibližně 300 gramů. Jak může při ta-
kových rozměrech tisknout na velký papír? 
Lehce - jezdí po něm! Je až s podivem, že s 
tímhle nápadem nepřišel nikdo už před lety.

COMMBADGE 
KIRK NA MŮSTEK!

Snad každý milovník Star Treku jistě někdy zatoužil 
mít svůj vlastní komunikátor. Klep-
nout na odznak na hrudi a za-
čít komunikovat. Konečně 
technologie dohnala sci-fi 
a CommBadge toto na-
bízí. Na skutečné sci-fi 
zapomeňte, vše je sa-
mozřejmě prostší – jde 
o hlasité handsfree, 
které přes Bluetooth 
připojíte k telefonu, a 
které ocení i ti, kterým 
vadí nosit běžné handsfree 
v uchu. Přístroj má pouhých 
39,1 milimetrů v průměru a je 
silný 16,8 milimetrů. 

CARBON
HODINKY, CO MAJÍ ŠŤÁBU

Na první pohled vypada-
jí jako klasické elegant-
ní náramkové hodinky. 
Ciferník je ale ve sku-
tečnosti pokryt vrstvou 
monokrystalických so-
lárních článků. K čemu 
je to dobré? Když vám 
dojde šťáva v telefonu, 
jednoduše ho napojíte 
na hodinky a dobijete. 
Ne moc, je to spíš pro 
případy nouze, než pl-
nohodnotné nabití, ale 
rozhodně to přijde vhod. 
Hodinky se dále pyšní 
certifikací IP67, což v 
praxi znamená, že jsou 
nejen totálně chráněné 
před vniknutím prachu, 
ale vydrží i ponoření do 
vody po dobu 30 minut 
do hloubky 1 metru.
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V letní sezóně je každoročně otevřena horní terasa  
s barem, grilováním, 3 fotbálky a spoustou míst k sezení. 
O prázdninách se každou středu promítá v rámci filmo-
vého léta na horní terase s barem a sobota je určena 
pro živé vystoupení kapel. 
Houseboat U Bukanýra má ideální umístění v centru  
Prahy, příznivé ceny na barech, kvalitní soundsystém 
a přívětivé vstupné.  Je nejvyhledávanějším místem 
pro zábavu pro mnoho Čechů, ale také pro zahraniční 
návštěvníky Prahy.

U BUKANÝRA HOUSEBOAT MUSIC BAR
nábřeží L. Svobody, pod Štefánikovým mostem
nedaleko botelu Albatros, 110 00, Praha 1

www.bukanyr.cz, tel.: (+420) 608 973 582,  jindra@bukanyr.cz

OTEVÍRACÍ DOBA - SPODNÍ BAR
čtvrtek 19.00 - 03.00 h 
pátek 21.00 - 06.00 h / vstup 50 Kč
sobota 21.00 - 06.00 h / vstup 50 Kč
neděle - středa zavřeno
Pronájem prostoru je možný vždy ve dnech 
od neděle do středy. Cena pronájmu je 2 000 Kč 
bez DPH za jeden večer.

Legendární
 music bar na Vltavě
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ŽIVOT JE HRA!

O půl hodiny později už začínáme vypadat jako 
fungující lidé. Oblečeni do příslušných kostýmů, 
které jsme pro letošní rok zanesli do pirátského 
stylu, pomalu vyrážíme na cestu. Kostýmy jsou 
třeba - za prvé definují tým a za druhé se ve vý-
sledné stanici hodnotí i ony. A ten pohled, když jde 
parta pirátů ráno nakoupit do Tesca, je zkrátka k 
nezaplacení. Princip hry, kterou strávíme celý den, 
je v základu prostý - dojet do předem neznámého 
cíle s nejmenším počtem najetých kilometrů. 

Princip hry, o které mluvím, je postaven na há-
dánkách. Hádanka vždy odhaluje další stanoviště, 
na kterém dostanou soutěžící další sérii hádanek. 
Čím více nápověd člověk použije, než odhalí dal-
ší místo setkání, tím více kilometrů se mu přičítá. 
Nejedeme poprvé, i přesto nás jako každý rok há-
danky zaskočí. Vytahujeme mobily, tablety a pát-

ráme v paměti, zda se bude více hodit morseovka, 
binární kód, nebo něco jednoduššího, co je zamas-
kováno za zdánlivou složitostí. Pět hlav, chvílemi 
funkčních, jindy naprosto prázdných. Dokonalá 
souhra, v dobrém i zlém. Naštěstí má čas od času 
vždy někdo záchvěv geniality a zachrání celou sku-
pinu. Ten pocit „rozlousknutí“ je k nezaplacení.

A není to jen o mozkových závitech. Veslujeme po 
řece pro další indicie, body naháníme střelbou ze 
vzduchovky, divokou jízdu na speciální motokáře, 
lezením po provazové stěně a podobnými aktivita-
mi, při kterých se nám jako bumerang vrací naše 
sedavá zaměstnání. O to větší ale máme radost, 
když každý úkol úspěšně a ve zdraví přežijeme.

Tak taková je má oblíbená každoroční výprava.

Zaujal jsem vás? Název akce úmyslně neprozradím. 
Její nepopiratelné kouzlo totiž mimo jiné tkví v tom, 
že se jí účastní stále ti samí lidé a je jakýmsi tajným 
spolkem, který si jednou ročně vyrazí na společný 
výlet. Můžete se ale nechat inspirovat. Nebo zapá-
trat a třeba název objevíte. Ostatně, hádanky jsou 
základem celé soutěže. Pokud se dokážete dostat k 
jejímu názvu, místo mezi námi si zasloužíte;-)

th.

J e půl šesté, sobota ráno. Běžně v tuhle 
dobu skutečně nestávám. Spíše se stá-
vá, že se teprve vracím domů. Ale ten-
tokrát je to jinak. Tentokrát, společně 
s dalšími čtyřmi přáteli, prožíváme 

ospalé ráno a za pomoci šálků kávy, případně ji-
ných podobných dopingů, se probouzíme k životu. 
Musíme nastartovat mozky. Budeme je potřebovat.

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

Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o.,  Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

Nenechte si zkazit 
dovolenou
Přibalte lék Wobenzym® 

• Podporuje imunitu oslabenou cestováním
 a zvýšenou fyzickou námahou.
• Urychluje vstřebávání otoků nohou na cestách.
• Zkracuje dobu léčby případného úrazu.

Inzerce


