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Aleš Kalina
“Všechno se dá změnit”

Tipy na nejlepší FIREMNÍ VEČÍRKY

Rozhovor s Ondřejem Sokolem



SLEDUJTE METROPOLE.CZ A FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN.

16. | 17. | 18. | ŘÍJNA

NIGHT 
SHOPPING
UNIKÁTNÍ SVĚTELNÁ SHOW

DARA ROLINS 
RYTMUS
SILENT DISCO
TANEČNÍ FASHION SHOW 
JAD DANCE COMPANY & YEMI A.D. 

VIDEO MAPPING
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EDITORIAL

Třeba to, že termíny (minimálně v rámci vlád-
ních/městských) zakázek naprosto nic nezna-
menají. Což je pro většinu pracujících něco jako 
sci-fi. Jak by asi svět fungoval, kdyby v něm každý 
svou práci odevzdal o několik měsíců/let později 
a nic by se nestalo. Naopak by si na základě toho 
přišel na peníze navíc. To by byl panečku život!

U nás v redakci každopádně zatím jedeme v tem-
pu, které se týká většiny republiky a nějaké od-
klady se nás netýkají. Jak by to ostatně vypadalo, 
kdyby se z pravidelného vydání stalo čekání na 
Godota. Aktuálnosti bychom rovnou mohli za-
mávat na rozloučenou. A to my nechceme, proto-
že máme pravidelnost rádi. Dává psanému slovu 
smysl a mimo jiné nám umožňuje sdílet zajímavé 
zážitky (případně tipy na ně) s ostatními. 

Ani naše zářijovo-říjnové číslo není výjimkou.

Tentokrát jsme mu dodali trochu „business“ 
nádech, takže Vás čekají rozhovory s osobním 
kouček Alešem Kalinou a Jakubem Holým, který 
se může pochlubit postem PR/Marketing manage-
ra pro českou pobočku PlayStation.

Abyste poznali kolegy i z příjemnější stránky, vě-
novali jsme tentokrát speciál tipům na fimerní 
večírky. Vyšla nám z toho poměrně barvitá a ná-
paditá sestava, z které si nepochybně vybere každý.

České osobnosti v našich rozhovorech tentokrát 
zastupují herci Ondřej Sokol a Hynek Čermák, po 
nějaké době jsme se vrátili i k herní sekci a to no-
vinkou Until Dawn, která je svým pojetím šitá na 
míru milovníkům hororových her a filmů. 

Na straně osmdesát pak najdete speciál k tunelu 
Blanka. Když už konečně funguje, měli byste se v 
něm naučit orientovat. Ostatně, svátky jsou za ro-
hem a to vždy doprava zesílí. V tu chvíli se dobrá 
znalost dopravních tepen vždy hodí. Dvakrát tolik, 
pokud spěcháte z jednoho konce města na druhý.

S přáním hladkého průjezdu

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

ítej blanko! Upřímně, už jsme v 
tvůj příchod ani nedoufali. Po 
letech odkladů a absurdních zá-
drhelů je najednou otevřeno a... 
vlastně se nic nestalo. Jak bude 

Blanka prospěšná, to teprve ukáže čas. Přesto 
nás již nejedné věci stihla naučit.

V
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  Navštivte největší 
CENTRUM 

VZOROVÝCH DOMŮ 
PRAHA - NEHVIZDY

CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ, TŘEŠŇOVÁ, NEHVIZDY

OTEVŘENO PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE OD 10 DO 18 HODIN 

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CVZD.CZ

VSTUP 
ZDARMA

OTEVŘENO
PO–NE

10–18 hod.

   a získejte projekt zdarma!

NEHVIZDY
PRAHA
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Vyzkoušejte i celou řadu našich dalších výhod, slev a bonusů.

  

www.ppas.cz                      840 555 333

Pomůžeme při opravách porouchaných 
spotřebičů nebo jejich výměně za nové



České vzkříšení

Trochu netradičně věnuji úvodní slovo českému filmu a to krimi Gangster Ka s fantastickým Hynkem 
Čermákem v roli Radovana Krejčíře. Proč? Protože to jde! Častokrát má člověk z českých filmů a seriálů 
pocit, že tu zkrátka nic světového vzniknout nemůže. A pak se objeví podobná pecka a divák si náhle 
uvědomí, že mohou naši herci pronášet stylové hlášky a nosit brokovnice, aniž by to působilo směšně. 
Podobnou radost jsem naposledy zažil u Případu 1. oddělení, které nabídly podob-
ně odladěnou podívanou. Tak jen dál a houšť, ať nám ta česká kultura kvete!

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

Již 12. ročník METROpolitního léta hereckých 
osobností pořádaný divadle Studio DVA nabídne 
letos na 75 představení. Tradiční přehlídku na Letní 
scéně Vyšehrad obohatí světová premiéra jedineč-
né komediální one man show Boba Klepla VYSA-
VAČ. Chybět samozřejmě nebudou ani osvědčené 
tituly z minulých let a již popáté jsou připravena i 
hudební setkání pod širým nebem. Hrát se bude i 
na domovské scéně na Václavském náměstí, kde se 
mimo jiné uskuteční i druhý ročník Léta sloven-
ských hvězd. Akce trvá od 24. června do 31. srpna.  

Místo konání: Divadlo Kalich, Praha 1
Cena vstupenek: od 199 Kč

10.9.

AtlAntidA 

Radim Kraviec alias Káčko disponuje nebezpečnou 
kombinací – je inteligentní a má obrovský talent 
pro podvody. A tak zatímco jiní dají na sílu a zbra-
ně, on využívá lstivost a právníky. Netrvá dlouho 
a Káčko (Hynek Čermák) bez problému okrádá 
stát o miliardy korun. Všechno jde dobře do doby, 
než ho zradí jeho pravá ruka. Nový český snímek 
Gangster Ka byl inspirován životem nechvalně pro-
slulého podnikatele Radovana Krejčíře a je první 
polovinou příběhu. Ta druhá nese podtitul Gang-
ster Ka: Afričan a dorazí do kin letos v listoadu.

Krimi / Drama / Thriller, ČR, 2015, Režie: Jan Pachl 
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková

10.9.

GAnGster kA
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KULTURNÍ SERVISTOP 30

Co by to bylo za kulturní tipy bez Williama Shake-
speara? Tentokrát jsme vybrali muzikálovou podobu 
klasiky Romeo a Julie - lásky, která zemřela, aby žila 
věčně! Muzikál Gérarda Presgurvica patří mezi nej-
slavnější světové muzikály. Premiéra se uskutečnila 
v Paříži v roce 2001. Muzikál byl dále uváděn napří-
klad ve Švýcarsku, Kanadě, Anglii, Japonsku, Číně, 
velkého úspěchu se mu dostalo v Soulu, Budapešti 
a v Moskvě. Muzikál Romeo a Julie nadchl milióny 
diváků po celém světě. Od září můžete navštívit mu-
zikál v pražských prostorách Fórum Karlín. 

V pokračování Labyrintu s podtitulem Zkoušky 
ohněm budou hrdinové hledat informace o tajemné a 
mocné organizaci známé jako W.C.K.D. Jejich cesta je 
zavede do Spáleniště, pusté krajiny, která kdysi bývala 
prosperujícím světem. Předchozí díl Útěk patří k těm 
vzácným adaptacím teenagerovských fantasy, které 
jen neparazitují na fenoménu a trendech, ale skuteč-
ně se snaží přinést kvalitní výsledek. Diváci i kritici 
jedničce udělili velmi slušné známky, nemluvě o vel-
mi solidních tržbách (rozpočet se vrátil hned 10x!). 
Dvojka má cestičku dobře vyšlapanou...

romeo A Julie 

Místo konání: Fórum Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: od 390 Kč

Sci-Fi / Akční / Thriller, USA, 2015, Režie: Wes Ball
Hrají: Dylan O‘Brien, Thomas Brodie-Sangster, Aidan Gillen

17.9.

Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stá-
vají oblíbenou turistickou destinací. Na osmitisícov-
ky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale táhnou se 
tam celá procesí dobrodruhů z celého světa. Horští 
vůdci Rob Hall (Jason Clarke) a Scott Fischer (Jake 
Gyllenhaal) přesto nic nepodceňují a do své expe-
dice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří 
mají něco za sebou. Zpočátku to vypadá, že jsou na 
všech nástrahy dokonale připraveni. Příroda je na-
konec vyvede z omylu a otázka „Dokážeme to?“ se 
velmi rychle změní v „Dokážeme přežít?“.

everest 

Dobrodružný, USA / VB, 2015, Režie: Baltasar Kormákur
Hrají: Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal

24.9.

Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... 
Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad 
ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto ote-
vírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi 
krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se 
jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec 
někdy stane upírem. Když tedy Mavis ve společnosti 
Johnnyho vyrazí na návštěvu lidské části příbuzen-
stva - na které ji ostatně také čeká nejedno překva-
pení - požádá „Děda“ Drac o pomoc své přátele a 
společně Dennisovi nachystají „kurz pro strašidla“.

Hotel trAnsylvánie 2 

Animovaný / Rodinný, USA, 2015, Režie: Genndy Tartakovsky 
Mluví: Adam Sandler, Selena Gomez, Steve Buscemi

24.9.

25.9.

lAbyrint: zkoušky oHněm 
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Roger Waters The Wall je hudebně-zážitková road mo-
vie, která zachycuje světové koncertní turné zakládající-
ho člena legendární britské skupiny Pink Floyd v letech 
2010 až 2013. Záběry, pořízené ve třech městech na 
dvou kontinentech, putují mezi 150 metrů dlouhým je-
vištěm a zákulisím, ze kterého vše exkluzivně komentuje 
sám Waters. Divákům se naskytne pohled na úchvatnou 
hudební a vizuální show, ve které nechybí pyrotechnika, 
bohaté projekce a před zraky rostoucí monumentální 
zeď. Waters při tvorbě ohromující rock‘n‘rollové show 
doslova zhmotnil vlastní imaginaci a protiválečné vize.

Před šesti dny se Mark Watney jako jeden z prvních lidí 
prošel po Marsu. Teď je přesvědčený, že bude prvním 
člověkem, který tam zemře. Málem zahynul v prašné 
bouři a zbytek jeho posádky odletěl v domnění, že je 
mrtvý. Mark nemá jak odeslat zprávu, že přežil. A i 
kdyby se s lidmi na Zemi spojit dokázal, zásoby mu do-
jdou mnohem dřív, než by stačila dorazit pomoc. Mark 
se však nevzdává. Vyzbrojen pouze svým důvtipem, 
technickými dovednostmi a nevyčerpatelným smy-
slem pro humor, který se pro něj stane nejcennějším 
zdrojem síly, se pouští do tvrdošíjného boje o přežití.

První světová válka právě skončila a v  jednom zapad-
lém městě kdesi ve střední Evropě začíná primátor 
Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke 
Spojeným státům americkým a přejmenování na Wil-
sonov (na počest svého přítele, prezidenta Woodrova 
Wilsona). Vše klape, až na jeden nepříjemný problém! 
Ve městě prý řádí tajemný vrah. Oběti mají ukousnutý 
jazyk a hrůzou umírají ještě dříve, než vůbec dojde ke 
skutečnému napadení. Místní policejní sbor tápe, a tak 
primátor požádá o pomoc za oceánem. A sám Wilson 
okamžitě posílá příslušníka americké FBI.

roGer WAters tHe WAll 

Wilsonov 

Dokumentární, USA, 2014, Režie:  Roger Waters, Sean Evans 
Účinkují: Roger Waters, Dave Kilminster, Snowy White 

Akční / Scifi / Drama, USA, 2015, Režie: Ridley Scott
Hrají: Matt Damon, Kate Mara, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Komedie / Krimi, ČR / SR, 2015, Režie: Tomáš Mašín
Hrají: Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Táňa Pauhofová, Jan Kraus

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

29.9. 1.10.

mArťAn

Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jedi-
ný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi 
Světového obchodního centra, a v jeho stopách se již 
nikdy nikdo nebude mít možnost vydat. Petit pod ve-
dením svého mentora Papa Rudyho (Ben Kingsley) je 
se svými společníky a za asistence netradiční skupiny 
dobrovolníků z celého světa nucen překonávat nepo-
psatelné problémy a vypořádat se se zradami, nesho-
dami i bezpočtem rizik, která uskutečnění celé akce 
ohrožují, mají-li mít šanci realizaci svého bláznivého 
plánu správně zorganizovat a následně také provést.

muž nA lAně 

Drama, USA, 2015, Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, James Badge Dale, Ben Kingsley

8.10.1.10.
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A je to tady! Po roce se opět vrací festival vietnam-
ského jídla „Ochutnej Vietnam“! Pro letošní ročník 
jsou připraveny nejen tradiční speciality Vietnamu, 
v menu přibylo i několik jídel, které ochutnáte le-
tos na festivalu poprvé! Navíc budete mít možnost 
ochutnat i pokrmy, které jsou určeny spíše otrlejším 
strávníkům. Na programu si zde dávají záležet, ne-
bude proto chybět oblíbený kulinářský workshop, 
hudební vystoupení, projekce nebo přehlídka etnic-
kých krojů. Pořadatelé si letos na programu skutečně 
dali záležet a čeká vás nejedno příjemné překvapení.

ocHutneJ vietnAm 

Místo konání: Pražská holešovická tržnice, Praha 7
Ceny vstupenek: od 190 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

10.10.

Finská rocková skupina Apocalyptica vydává letos 
nové album. S novým hudebním materiálem vyráží na 
turné, které zahrnuje i Českou Republiku, kde album 
představí živě v říjnu. Apocalyptica v Praze již vystu-
povala na mnoha místech. Od svého založení v roce 
1993 převracela klasické formy a struktury naruby a 
přicházela s nepředvídatelnými novými hudebními 
projekty. Po jedenadvaceti letech své globální kariéry, 
která obsáhla na 1000 koncertů ve více než 50 zemích, 
se kapele daří neustále překvapovat – a přitahovat po-
zornost médií i hudebních žebříčků na celém světě.

Místo konání: Fórum Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: 880 Kč

10.10.

ApocAlypticA 

Každá legenda má svůj začátek. Petr je nezkrotný 
12letý uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského 
sirotčince, ve kterém strávil celý svůj život, není pro 
takového chlapce to nejvhodnější místo. Až jednou v 
noci se stane něco neuvěřitelného - Petr opustí sirotči-
nec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirá-
tů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi 
Nezemi. Zatímco zde zažívá úžasná dobrodružství a 
bojuje v bitvách na život a na smrt, snaží se v Zemi Ne-
zemi najít své právoplatné místo a odhalit tajemství své 
matky, která ho před lety odložila v sirotčinci.

Fantasy / Dobrodružný, USA, 2015, Režie: Joe Wright 
Hrají: Hugh Jackman, Cara Delevingne, Amanda Seyfried

8.10.

pAn

Prague Coffee Festival se poprvé konal v roce 2012 
a letos v říjnu (10.-11.10.) se tak uskuteční již čtvrtý 
ročník této velkolepé oslavy kávy a všeho co s ní sou-
visí. Prague Coffee Festival se svým programem snaží 
uchopit téma kávy v širším kontextu, tak aby si kaž-
dý milovník tohoto nápoje přišel na své. Návštěvníci 
se tak mohou těšit na přednášky, degustace vzorků 
kávy z lokálních i zahraničních pražíren, ukázky 
pražení, prezentaci kaváren i jednotlivých baristů, 
workshopy alternativních kávových metod, ale i bo-
hatý kulturní program pro dospělé i pro děti.

prAGue coffee festivAl 2015 

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Praha 7 - Letná
Ceny vstupenek: od 100 Kč, www .coffeefest .cz

10.10.
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TOP 30

Že je Tom Hardy výborný herec, o tom se netřeba 
dohadovat. Dokázal to již několikrát. Teprve až gang-
sterka Legendy zločinu mu ale nabízí opravdu výživné 
sólíčko - hraje v ní totiž identická dvojčata, která v pa-
desátých a šedesátých letech dvacátého století terorizo-
vala Londýn. Velkou hereckou příležitost chytil Hardy 
pevně za pačesy. Jednoho z bratrů vykresluje decentně, 
jako přemýšlivou figuru, druhý je tupá síla. Člověk by 
skoro řekl, že je hrají dva herci. Teď jen doufat, že bude 
podobně precizně natočený i celý film. Pořádnou gang-
sterku jsme v kinech už neměli pěkně dlouho.

leGendy zloČinu  

Životopisný / Thriller, VB, 2015, Režie: Brian Helgeland
Hrají: Tom Hardy, Taron Egerton, Emily Browning

15.10.

V zahraničí je tenhle formát samozřejmostí, u nás 
zatím své kořeny teprve hledá - populární komik 
předstoupí na divadelních prknech před publikum a 
vypráví. O svém životě, o přátelích, o cizích lidech, 
o situacích, které ho zajímají nebo jdou naopak na-
prosto mimo něj. A činí tak způsobem, že diváci brečí 
smíchy. Komik Rickey Gervais si na stand-up výstu-
pech doslova postavil kariéru. Je proto jenom dobře, 
že chce tento fenomén v českých lukách a hájích pro-
sadit Ondřej Sokol, který umí být vtipný, pohotový a 
se stand-up comedy má bohaté zkušenosti. 

celebrity

Místo konání: Divadlo Studio DVA, Praha 1
Cena vstupenek: od 289 Kč

13.10.

Legendární série Návrat do budoucnosti patří k nejo-
riginálnějším sci-fi filmové historie, zpopularizovala 
vědecké termíny jako je například časový paradox a 
vysvětlila základní problémy s cestováním v čase ve-
řejnosti. V říjnu si užijeme v kinech hned první dva 
díly populární trilogie, přičemž zajímavá je přede-
vším dvojka. V té se totiž Marty McFly přenese do 
„současnosti“, respektive do 21. října 2015, kde je jeho 
úkolem zachránit svoje vlastní dítě před zatčením. 
Můžete tak v kině porovnat, jak si filmaři v roce 1989 
představovali rok 2015 a jaká je nakonec realita.

Komedie, USA, 1985 / 1989, Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Michael J . Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

21.10.

návrAt do budoucnosti i+ii

Ve světě profesionálního sportu jsme zřejmě nezažili 
v poslední dekádě větší zklamání, než když vyšla na-
jevo pravda o „čistotě“ Lance Armstronga. Miláček 
davů, který překonal rakovinu, vyšplhal se až na vr-
chol a poté prakticky o všechno přišel, svého času ve 
velkém plnil titulní stránky novin. Celovečerní ver-
ze byla v případě podobného příběhu nevyhnutelná. 
Je to naprosto typická oscarová látka, takže se není 
čemu divit, že ji dostal na starost Stephen Frears 
(Královna), přičemž hlavní role byla svěřena Benu 
Fosterovi (Mechanik zabiják, Warcraft).

Drama / Sportovní, VB / FR, 2015, Režie: Stephen Frears
Hrají: Ben Foster, Lee Pace, Dustin Hoffman, Chris O‘Dowd

15.10.

lAnce ArmstronG 

KULTURNÍ SERVIS
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Potíte se strachy, nemůžete dýchat, chcete utéct, ale jste 
paralyzováni strachy. Tyto stavy zažívají v kině diváci 
extrémně úspěšné hororové série Paranormal Activi-
ty. Tvůrci nejnovějšího pokračování, které má podtitul 
The Ghost Dimension, však slibují ještě o něco děsivěj-
ší zážitek. Slovo hrůza nabyde úplně nových parametrů 
nejen proto, že jde o závěrečný díl a tedy vyvrcholení 
celé série, ale i díky možná až příliš reálnému 3D zpra-
cování. Bez přehánění lze říct, že o život tentokrát ne-
půjde jen hrdinům na plátně… Než se nastěhujete do 
nového domu, zjistěte si, kdo v něm bydlel před vámi.

FMX Gladiator Games jsou v pubertě. 15 let je věk, 
kdy se z chlapců pomalu stávají muži. A všichni se 
chystají, že si to pořádně užijí. Auta, motorky, skútry, 
bugyny, podpořené živou muzikou a skvělými výko-
ny. Nechte se překvapit. Každý ročník FMX Gladiator 
Games byl v něčem unikátní, v Praze se vždy odehrá-
lo něco výjimečného. Ať už šlo o salto na Harley Da-
vidson, či nekonečné jezdecké „vláčky“, nebo skoky 
různých strojů najednou, bylo se pokaždé na co dívat. 
Atmosféra v pražské O2 areně je vždy elektrizující a 
to nutí jezdce posouvat hranice svých možností. 

pArAnormAl Activity 5 fmX GlAdiAtor GAmes 

Horor, USA, 2015, Režie: Gregory Plotkin 
Hrají: Katie Featherston, Olivia Dudley, Maria Olsen

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 790 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

22.10. 24.10.

Armády lovců čarodějnic, bojovníci „Sekery a kří-
že“, vedou svou válku proti hrozivému nepříteli po 
celá staletí a bojují s čarodějnicemi na všech místech 
Země. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnou čaro-
dějnickou Královnu a ta ho s posledním dechem 
prokleje k věčnému životu. Navždy odtržen od své 
rodiny pak Kaulder tráví stovky let tím, co umí nej-
lépe – loví a zabíjí čarodějnice. Dnes je posledním 
svého druhu a prořídly i řady nadpřirozených ne-
přátel. Jeho příběh ani boj ale nemají konec, zlé ča-
rodějnické síly tu stále jsou, ukryty našim zrakům.

Akční / Fantasy / Sci-fi, USA, 2015, Režie: Breck Eisner 
Hrají: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Joseph Gilgun

22.10.

poslední lovec ČAroděJnic 

Celosvětově úspěšná komedie Mesiáš, vyprávějící o 
největším příběhu všech dob, je plná montypytho-
novského humoru. Dva herci se pokusí o nemožné 
– divadlo musí šetřit, nejsou peníze na další herce 
ani na zvířata, a tak se dva herci pokusí zahrát celý 
příběh Vánoc ve dvou. S odvahou a beze strachu se 
oba vrhnou do orientálního mumraje, který se ode-
hrál okolo narození Krista. Co začíná jako groteskně 
anarchistická jízda po Svaté zemi, se časem zázračně 
změní v poetickou hru o přátelství a solidaritě. O 
hlavní role se podělí Igor Chmela a David Prachař.

mesiáš

Místo konání: Divadlo Komedie, Praha 1
Cena vstupenek: od 250 Kč

22.10.
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Chystáte firemní vánoční večírek, konferenci, vý-
jezdní zasedání či teambuillding a hledáte něco ori-
ginálního? Zamiřte k nám do WESTERN PARKU 
BOSKOVICE !
Atmosféra našeho zábavného parku vás zajisté po-
hltí natolik, abyste sami na chvíli chtěli být pravými 
cowboys či cowgirls.
Nabízíme ubytování v tříhvězdičkovém apartmán 
hotelu, kulinářské zážitky v našem Saloonu 1870 a 
hlavně skvělou zábavu v duchu divokého západu.
Firemní a společenské akce připravíme na míru prá-
vě pro Vás! 

www.westernpark.cz
western.indd   1 22.9.2015   10:40:09



KULTURNÍ SERVIS TOP 30

            září / říjen 201416 www.pragmoon.cz

Italská superhvězda, Eros Ramazzotti, se po dvou le-
tech od úspěšného „noi tour“ vrací do České republiky! 
Ramazzotti je pop-rockový zpěvák, kytarista, skladatel 
a producent, který za svou dlouholetou kariéru prodal 
více jak 55 milionů kopií svých nahrávek. Do pražské 
O2 arény dorazí představit své největší hity, ale i sklad-
by z nového alba, které by u společnosti Universal 
mělo vyjít na jaře příštího roku. První výrazný úspěch 
zaznamenal Ramazzotti už v roce 1984 na festivalu 
v San Remu. Jako jednadvacetiletý nováček vzbudil 
pozornost jak u publika, tak u lovců talentů.

Když arizonská agentka FBI a šéfka zásahové jednotky 
Kate Macerová objeví dům smrti mexického kartelu, 
její šokující nález má rozsáhlé následky v osobní i glo-
bální úrovni. Kate je pověřena, aby se připojila k taj-
né operaci vedené záhadným kolumbijským agentem 
známým pouze jako Alejandro a zvláštním agentem 
Mattem Graverem. I když se Kate snaží sebe samu pře-
svědčit, že stíhá zločince ve jménu spravedlnosti, ocitá 
se v temném srdci tajného bojiště, na kterém se stře-
távají nemilosrdné kartely, zabíjením posedlí úkladní 
vrazi, ilegální tajní špióni a tisíce nevinných lidí.

eros rAmAzzotti 

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

Akční / Krimi / Drama, USA, 2015, Režie: Denis Villeneuve 
Hrají: Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin, Benicio Del Toro

29.10.

Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného studia 
se všemi typickými postavičkami tohoto světa rych-
loobrátkové zábavy. Mladí začínající herci se tu po-
tkávají s neskutečně prudivými hereckými legendami, 
režisér přicházející se svými nápady naráží na lokty 
ostré producentky, která sleduje vlastní zájmy, tech-
nici tu a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých ob-
vyklých zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, hlav-
ní postava filmu, nepřišel s odvážným nápadem. Aby 
zvedl sledovanost seriálu, vloží do děje postavu, která 
je inspirována reálnou postavou lobbisty - mafiána.

celebrity s.r.o. 

Komedie, ČR, 2015, Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová, Filip Kaňkovský

29.10.

Po úspěšném uvedení bláznivé školní komedie Fakjů 
pane učiteli, která se setkala s obrovským úspěchem 
i v České republice, se do kin chystá její pokračování 
a to pod pochopitelným názvem Fakjů pane učite-
li 2. A tak se od 8. října 2015 opět můžete potkat 
s hodně netradičním učitelem Zeki Müllerem, jeho 
tak trochu potrhlou kolegyní Lisi Schnabelstedto-
vou a také s jejich studenty všeho druhu. A o čem 
jejich nový příběh bude? Stane se ze Zekiho seriózní 
pedagog nebo jej bude jeho kriminální minulost při-
tahovat? Možná to může fungovat dohromady.

fAkJů pAne uČiteli 2 

Komedie, DE, 2015, Režie: Bora Dagtekin 
Hrají: Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth, Jana Pallaske

29.10.

30.10.

sicArio: náJemný vrAH 



 

Plánované výstavy v Galerii La Femme 

Září – Rudolf Brančovský
Říjen – Jiř í  Slíva a Josef Blecha,

Tylek & Tyleček
Listopad – Tomáš Hřivnáč

Prosinec – Jiř í  Mocek, Josef Velčovský

Sledujte www.glf.cz

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1, tel.: +420 224 812 656, GSM:+420 775 726 067, info@glf.cz, www.glf.cz

Josef Blecha – Pocta Janu Kaplickém
u

Bez názvu-2   1 10.9.2015   11:09:47
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Divadlo Komedie je jedinou divadelní scénou v Česku, 
která se programově věnuje uvádění východních auto-
rů. V sezóně 2014/15 DK chystá čtyři premiéry, tři z 
textů budou u nás uvedeny vůbec poprvé. Jako první 
to bude v listopadu šílená komedie “zázračného dítěte” 
polské spisovatelky Doroty Maslowské s názvem Mezi 
náma dobrý. Dál bude v sezóně následovat sugestivní 
balkánské drama Divoké maso. DK nabízí také pestrý 
doprovodný program - výstavy, koncerty, hostování 
spřízněných divadel, z nichž za povšimnutí stojí přede-
vším inscenace ohrožené značky Činoherák Ústí. 

divAdlo komedie

Jungmannova 1, Praha 1, Tel .: + 420 733 766 234
224 216 015, www .divadlokomedie .eu

Muzeum voskových figurín Grévin nabízí interaktivní 
zábavu na rozloze 3000 m², setkání s 80 osobnostmi 
z historie a to vše v úžasné scénografii, od historie po 
současnost. Můžete se těšit na setkání s hollywood-
skými hvězdami jako Angelina Jolie, Brad Pitt, Meryl 
Streep, Michael Jackson, Jean Paul Belmondo, Came-
ron Diaz, George Clooney nebo Nicolas Cage. Unikát-
ní koncept muzea Grévin nabízí spektakulární výpravu 
napříč různými časovými epochami, která je umocně-
na propracovanou scénografií, hudbou a světelnými 
efekty. Prohlídka zabere minimálně hodinu a půl.

Grévin prAHA

Celetná 15, Prague 1, Tel .: + 420 226 776 776
info .praha@grevin .com, www .grevin-praha .com

18.12.

Galerie La Femme je již nějakou dobu iniciátorem 
nevšedního projektu Domácí úkoly, které pravidelně 
zadává nejrůznějším umělcům. Výsledek si nyní 
můžete pořídit domů. O zatím realizovaných 
tématech se vše potřebné dočtete v novém katalogu 
galerie, který nese název Domácí úkoly a cesty 2011 
– 2015. Kromě domácích úkolů, jichž se účastní vždy 
kolem 70 autorů (A. Born, B. Jirků, M. Rittstein, M. 
Chabera, J. Anderle ad.), jsou v katalogu zahrnuty i 
obrazy, které vznikly během zahraničních sympózií 
(mimo jiné v Bretaňi, Švýcarsku a Německu, Sicílii...).

Bílkova 2, Praha 1, Tel: +4420 224 812 656, 
775 726 067, www .glf .cz

GAlerie lA femme

„Madonna je i nadále jednou z nejúspěšnějších kon-
certních umělkyň v historii – její vystoupení jsou le-
gendární. Jsme nadšeni, že se vrací na turné,“ uvedl 
prezident Global Touring a předseda správní rady 
Global Music Arthur Fogel. Madonnino turné nava-
zuje na vydání alba Rebel Heart. V Praze Madonna 
naposledy vystoupila v létě 2009, kdy do přírodního 
amfiteátru na Chodově přilákala 42 000 diváků. V 
české metropoli vystoupila poprvé v roce 2006 hned 
dvakrát, kdy vyprodala tehdejší Sazka arénu (dnes 
O2 arénu), kam přišlo celkem 34 000 lidí.

mAdonnA 

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1150 Kč

7-8.11.
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until dAWn
apomeňte na všechny hry, kte-
ré jste kdy hráli (a to včetně 
„formálně“ zpřízněných žán-
rovek Heavy Rain a Beyond 
Two Souls). Until Dawn je 

dalším krůčkem k tomu, aby filmy a hry splynuly 
v jeden celek. A je to zajímavý krůček!

KULTURNÍ SERVIS HRA MĚSÍCE

Začíná to jako klasický teenagerovský horor - osm 
přátel se sejde na odlehlé chatě v horách a cosi 
podivného je začne pomalu vybíjet. Cíl? Dožít se 
rána. Komu se to povede? To je jen a jen na nás!

Hra s monžostí voleb, vedoucí k různým výsled-
kům, to není nic nového. U hry Until Dawn jde 
však o to, jak tento herní princip autoři využívají. 
Základním kamenem ja takzvaný efekt motýlích 
křídel. K různým koncům a situacům vedou ne-
jen klíčové okamžiky („zastřelím někoho“), ale i 
zdánlivé drobnosti, jako vedení dialogu či obje-
vení určitých stop (díky kterým mají postavy o 
nastalé situaci větší přehled a mohou lépe reago-
vat). Celá hra tak připomíná ohromně promyš-
lený živý organismus, který se neustále adaptu-
je. Pravda, není to tak, že by hráč hrál pokaždé 
úplně jinou hru. Klíčové body jsou stejné, situace 
mohou ale vyznít/vyústit jinak a ten hlavní tahák 
není reklamním sloganem - skutečně lze nechat 
přežít všechny nebo naopak všechny zabít.

Z Until Dawn se tak stává nečekaně zajímavý 
interaktivní horor pro milovníky žánru. Pokud 
vám podobný typ filmů nic neříká, nemá smysl 
se s hrou obtěžovat. V opačném případě ji musíte 
mít! Na ovládací prvky je velmi jednoduchá (hráč 
jen chodí, prohledává prostředí a občas musí ve 
vhodný okamžik zmáčknout nějaké tlačítko), 
není to ale ke škodě. Slouží to tomu, že si může-
me vychutnat příběh i herecké výkony (přičemž 
ve hře nejsou anonymní tváře, ale skuteční herci).

Nečekejte od Until Dawn klasický herní zážitek, 
ale osmihodinový horor, v němž máte absolutní 
kontrolu nad jeho vývojem. To je velmi originální 
a opojná moc, jež navíc (navzdory jednoduchým 
herním principům) prodlužuje hře životnost, ne-
boť ji můžete hrát x-krát a pokaždé bude výsledek 
odlišný. Je tohle budoucnost herního průmyslu? 
Nejspíš ne. Kdyby byla každá druhá hra taková, 
začala by to být nuda. Ale zpestření je to dokonalé!

th.

Z

Akční, Adventura, Horor
Playstation 4 (exkluzivní hra)

Hrají: Hayden Panettiere, Peter Stormare, Rami 
Malek, Brett Dalton, Meaghan Martin

Vydání v ČR: 26 . 8 . 2015
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lakýrnické práce

nástřik variopaint
malířské práce

Antické malby
do pizzerie

Poděbradská 195/7
Praha 9 

tel.: 736 625 474

www.kapitan.eu

Malíři pokojů Praha

Divadelní principál, hlavní herecká
hvězda, a jeho garderobiér. Nerozlučný vztah

dvou lidí, které spojila láska k divadlu.
Na Londýn padají bomby a Sir všemu

navzdory svádí boj sám se sebou, svým okolím
i se svou poslední velkou rolí Krále Leara.

Divadlo a život se prostupují... 
Hrají: Karel Heřmánek, Josef  Carda,

Barbora Šporclová - Kodetová, Dana Syslová,
Eva Josefíková, Zdeněk  Dušek, Karel Heřmánek jr./

Martin Kubačák. Režie: Karel Heřmánek.

D I VA D LO  B E Z  Z Á B R A D L Í  • Jungmannova 31, Praha 1, tel. 224 946 436, 224 494 604
rezer vace a on- l ine prodej : w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

 24. 9. 2015 v 19.00 hod.

 17. 10.  2015  v 17.00 hod.

 8.  11. 2015 v 19.00 hod.

 21. 11. 2015 v 17.00 hod.
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Další kapitola populární série přichází a znovu budou 
hrát hlavní roli vražedné schopnosti v kombinaci s ak-
robatickými kousky. Ostatně, přesně proto máme sérii 
Assasin‘s Creed rádi. V novém díle průmyslová revolu-
ce rozpoutala nový věk neuvěřitelných objevů a změ-
nila životy milionů lidí díky technologiím, o kterých 
se jim ani nezdálo. Davy nadšenců míří do Londýna, 
aby se mohli stát součástí začátku nového světa. Světa, 
který již není ovládán králi, císaři, politiky či nábožen-
stvím ale má nového společného vládce – peníze.

Nathan Drake odstartoval své videoherní dobrodruž-
ství na Playstationu 3 v roce 2007 a ihned se stal ikonou 
(dokonce tak velkou, že je označován za herního Indi-
ana Jonese). Na Playstationu 3 vyšly tři díly a všechny 
slavily ohromný úspěch. Nyní se jich dočkáme v gra-
ficky i herně vylepšeném podání na čtyřce a to v rámci 
jedné edice, za skvělou cenu jedné nové hry a k tomu 
si česká pobočka Sony pro fanoušky připravila jeden 
neskutečný bonus - všechny díly jsou s českými titulky! 
Za tohle patří české pobočce Sony ohromný dík!

Rise of the Tomb Raider je pokračování nově poja-
té Lary Croft a Tomb Raidera. Proslulá Lara tento-
krát bojuje s osudem slavné archeoložky a snaží se 
přijmout to, čím doopravdy je. Hra nás zavede na 
vícero lokací a díky tomu budou akční momenty 
ještě epičtější a k dispozici bude spousta míst k pro-
zkoumávání. Jde přitom o jedny z nejkrásnějších a 
zároveň nejnebezpečnějších míst na naší Zemi. Díky 
novému enginu Foundation se hra rozroste a bude 
3x vetší než v předchozím díle a vylepšenou grafiku.

AssAssin’s creed
syndicAte

fifA 16

uncHArted: tHe nAtHAn 
drAke collection

rise of tHe tomb rAider

ubisoft
ps4, Xbox one, pc

eA sports
ps4, pc, ps3, X360, Xbox one 

sceA
ps4 exkluzivita

square enix 
pc, X360, Xbox one a příští rok ps4

HERNÍ SERVISKULTURNÍ SERVIS
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Oblíbená FIFA prošla další etapou vývoje a fanoušci 
se mohou těšit na řadu novinek a vylepšení. Novin-
ky ve FIFA 16 se týkají celého hřiště. Těšit se můžete 
na vyvážený a autentický fotbalový zážitek s hrou 
podle vašeho gusta a možností přijmout náročnější 
výzvy. A jsou tu i úplně nové způsoby hraní. Díky 
inovativním herním prvkům a funkcím nabízí FIFA 
16 sebevědomé bránění, kontrolu středu hřiště a 
magické okamžiky ve větší míře, než kdy předtím. 
Zkrátka zase o kousek blíž skutečnému fotbalu.
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KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR/DIVADLO

Stand up je velmi těžká disciplína a k tomu celo-
večerní formát. Budete opravdu na jevišti sám?

Ano. (smích) Na stand upu je hezké, nebo alespoň já 
mám ten pocit, když se dívám na stand upy lidí, které 
mám rád, že tam jsou vlastně stovky lidí. Představi-
vost je v tomhle případě úžasná věc. Při vyprávění 
a hraní mi připadá, jako kdybych tam byl se všemi, 
o kterých se mluví. Jako třeba když Gabriel Iglesias 
vypráví o Saudské Arábii, to mám pocit, že jsem tam 
byl. A tenhle způsob mě baví nejvíc. Proto si myslím, 
že dělat takovou show má svoje opodstatnění.

Cítíte se na to být úplně sám před plným sálem?

Mně to hodně připomíná jedno představení, kte-
ré jsem dělal s Ivem Krobotem, ještě když jsem 
byl v angažmá v Mladé Boleslavi. Jmenovalo se 
Hanswurst a bylo to vlastně moje první před-

stavení, za které jsem byl nominovaný na Thálii. 
Tam jsem měl dlouhé improvizované pasáže před 
lidmi. A dobře si pamatuju, jak jsem těsně před 
představením stál před lóží, ze které jsem vychá-
zel, a jak mi strašně bušilo srdce. (smích)

Slibujete, že nás vezmete do svého soukromí. Jak 
hodně otevřený budete? 

Už názvem se snažím říct, že je to opravdu pro 
lidi, ale jinak samozřejmě stand up je o tom, že je 
člověk za sebe, že vypráví věci ze svého života, to 
znamená, že je to vždycky o jeho soukromí. Stand 
upy jsou vlastně založené na tom, že ti lidé jsou 
výjimečně upřímní a rozebírají věci, které jinde 
nerozebírají. To je ten půvab amerického stand 
upu. Že Louis C. K. mluví o domácím sexu tako-
vým způsobem, že jsou diváci zděšení, že Bill Burr 
mluví o drogách a o večírcích, kde přiznává úplně 
všechno včetně zážitků s prostitutkami, protože to 
jsou prostě věci, které se jinde neříkají. Takže je to 
vždycky výlet do velmi intimního soukromí. A to 
mi na tom přijde zajímavé. A počítám i s tím, že 
přijdou lidé, které bude zajímat jenom to soukro-
mí. I proto to mám vystavěné tak, jak mám… 

Jak taková stand up show vzniká? Máte všechno 
napsané? Zkoušíte nějak?

íky televizní Partičce se vy-
houpl mezi nejpopulárnější 
české komiky. Nyní ho čeká 
skutečná výzva. Stand up v ce-
lovečerním formátu, kdy bude 

celé divadelní představení jen na jeho bedrech. 
Jak se na projekt těší a čeho se obává, o tom si s 
Ondřejem Sokolem povídal Michal Liška.

ondřeJ sokol

D
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Mám toho napsaného daleko víc, než nakonec po-
užiju. Mohl bych vyprávět klidně pět hodin v kuse. 
Zkouším vlastně tak, že si to pořád dokola opakuju 
a s každým dalším opakováním mě napadá něco 
dalšího, něco, co chci vyhodit… Poměrně těžké 
bylo taky přijít na způsob, jak to zaznamenávat, 
protože psát: To jsem takhle byl jednou… To ne-
jde. Takže jsem musel vymyslet způsob určitých 
kódových označení, ale přitom to psát poměrně 
pečlivě, protože člověk si jen myslí, že si všechno 
zapamatuje… Jinak zkouším doma v koupelně 
před zrcadlem, takže samozřejmě reakce diváků 
chybí, ale zároveň si testuju historky na lidech, se 
kterými se třeba pracovně potkávám, a kteří mě 
moc neznají. A funguje to! (smích)

Budou všechna představení stejná, nebo je prostor 
pro improvizaci a změnu? Budete reagovat na ak-
tuální dění? Bude se show postupně nějak vyvíjet?

Struktura show je napsaná, ale 30 procent každého 
představení bude určitě nějakým způsobem impro-
vizace, konkrétní reakce na lidi, na to, co se mo-
mentálně děje a podobně. I ti nejlepší baviči mají 
své show založené na tom, že příběhy opakují pořád 
dokola a postupně je šperkují. Ať jsou v talk show, 
nebo na vystoupení. Takže určitě i Celebrity se bu-
dou vyvíjet! Pamatuju si to i z toho Hanswursta. S 
každým dalším představením jsem fixoval věci, kte-
ré fungovaly, promluvy s diváky, kteří byli pokaždé 
jiní, to taky ovlivňovaly… Když jednou zareaguje 
paní a dobře se to vyvine, tak proč to příště nepo-
užít, i když už tam není. Používá to třeba i Jimmy 
Carr, který reaguje na lidi, ale je mu v podstatě jed-
no, jestli to řekli, nebo neřekli. A s každou reprízou 
to pak cizeluje. Takže já to budu dělat podobně.  

A když budete mluvit o kolezích, zmíníte jejich 
jména? 

U některých jména zmíním, u některých ne. Jsou 
příhody, u kterých nemůžu zmínit jména a u kte-
rých dokonce musím i hodně měnit okolnosti, aby 
nebylo poznat, o kom mluvím. (smích)

Jak moc podobné bude vaše představení show 
typu Na stojáka a spol…

Tady se stand up díky lidem, kteří dělají Na stojáka, 
vyvinul v takové zvláštní scénky před mikrofonem. 
Ale stand up jako takový je disciplína, kde je člověk 
sám za sebe, a tím pádem je to něco mezi románem 
na jevišti, epickým vyprávěním, a zvláštním, odleh-
čeným hraním, což je podle mě mimořádná věc.

Když přijdou fanoušci pořadu Partička, budou 
zklamáni? 

Já si naopak myslím, že budou nadšení! 

KULTURNÍ SERVIS
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mArťAn
současném Hollywoodu je ně-
kolik žijících legend, které ani 
na stará kolena nepolevují. 
Jedním z nejvytrvajších ma-
tadorů je režisér Ridley Scott, 

který nám během 40 let své kariéry přinesl až 
neskutečný počet filmových klasik.

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Pravděpodobně byste v celém Hollywoodu nena-
šli tak všestranného autora. Filmografie Ridleyho 
Scotta je vskutku úctyhodně barvitá. V roce 1979 
dal světu Vetřelce, který definoval pojem „ves-
mírný horor“. O pouhé tři roky později naserví-
roval divákům jednu z nejlépe hodnocených sci-fi 
vůbec, kultovní Blade Runner s Ridleym Scottem. 
V roce 1991 zaskočil diváky strhující ženskou 
road-movie Thelma a Louise a následující podzim 
ohromil historickým flákem 1492: Dobytí ráje.  V 
roce 2000 oživil Scott slávu sandálových filmů Gla-
diátorem a o rok později zaskočil svět údernou vá-
lečnou rekonstrukcí Černý jestřáb sestřelen. Rok 
2006 nabídl ohromně příjemnou (finančně bohu-
žel naprosto selhávající) komedii Dobrý ročník a 
následující sezónu Scott světu Americkým gang-
sterem dokázal, že zvládně i kmotrovský žánr. A 
to je jen část jeho ohromné filmografie.
 
Ridley Scott je opravdový mistr svého řemesla. 
Když ohlásil, že natočí adaptaci knižního hitu 

Marťan od Andyho Weira, okamžitě to vzbudilo 
veřejné nadšení. Pokud je něco u Scotta jisté, že 
každý film, ať už má sebeslabší scénář, bude fan-
tasticky vypadat. A tentokrát naštěstí vyšlo obojí! 
Scénář si vzal nejsilnější základy knihy a doká-
zal je hladce převést do filmové řeči, kterou nám 
Scott na plátně tlumočí s neskutečnou intenzitou. 
Výsledkem je inteligentní, zábavná, napínavá a 
často až dechberoucí podívaná, v níž je nešťastný 
hrdina v podání Matta Damona nechtěně zane-
chán posádkou na Marsu a musí „nějak přežít“.

Marťan není jen jedním z nejlepších filmů letoš-
ního roku, ale i jednou z nejlepších sci-fi posled-
ních let, která s přehledem strčí do kapsy Inter-
stellar i Gravitaci. Ba co víc, podle všeobecného 
mínění jde o jeden z nejlepších filmů, jaká Scott 
natočil. A když si projdete mnou vypsaný se-
znam, to rozhodně není slabá konkurence. Takže 
neváhejte a hurá do kina. Rozhodně to stojí za to!

th.

V

Akční, Scifi, Drama, USA, 2015
Režie: Ridley Scott

Hrají: Matt Damon, Kate Mara, Jessica Chastain, 
Kristen Wiig, Michael Peña, Jeff Daniels

Premiéra: 1 . 10 . 2015
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Marlene Dumas
Tracey Emin
Berlinde De Bruyckere
Kiki Smith
Louise Bourgeois

1  10  2015 – 3  1  2016 
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Rothmayerova vila

www.muzeumprahy.cz

Rothmayerova vila
národní kulturní památka

U Páté baterie 50, 
Praha 6 – Střešovice

Otevřeno: út, čt, so, ne  9 –18 hod. 
Vila je zpřístupněna od 1. 10. 2015.

Vhodné spojení MHD: 
metro – A Hradčanská, tram 1 nebo 18 

na zastávku Vojenská nemocnice.
Pozor, do 31. 10. 2015 dočasné 

přerušení provozu tramvají, 
je zavedena náhradní linka X1.

Možnost zakoupení zvýhodněné 
společné vstupenky 

do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera (1872-1957). 
Památka ukazuje Rothmayerův osobitý architektonický styl, 
který je korunován jedinečným spojením domu se zahradou.



Hynek Čermák
ynek Čermák se u diváků vel-
mi rychle zapsal díky svému 
sytému hlasu. Nyní vstoupil 
do kin ve své životní roli - jako 
Radim „Káčko“ Kraviec, jehož 

předobrazem byl nechvalně proslulý Radovan 
Krejčíř. Svěřil se nám, jak se mu postava hrála.

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR/FILM

Jak vám Kraviec zasáhl do života?

S takovými lidmi s tak negativní energií se nepra-
cuje dobře. Velmi těžce to pak ze sebe dostáváte. 
Zamíchalo mi to osobním životem, i s názory. Teď 
momentálně prožívám takové období, jako kdy-
bych byl v rehabilitačním centru. Musím se do-
stat zpátky do normální pozice. Začal jsem jezdit 
v autě nepřipoutaný a rychle, protože mám pocit, 
že je všechno jedno, že jsem nadčlověk, který si to 
může dovolit. Vím. Jsou to jen takové maličkosti, 
které zase zmizí. Ale musím se dát dohromady. 
Stát se zase normálním Hynkem Čermákem.

Jaké to je žít život „ujetého gangstera“?

Nic pěkného to asi nebude. Žijí v pomíjivém světě 
bohatství a blahobytu. Ale taky nejspíš ve strachu, 
což navenek nepřiznají. Gangsteři podle mě nemyslí 
moc na zítřek, což je dáno jejich žebříčkem hodnot.

Co bylo nejtěžší na hraní této záporné postavy?

Obhájit jeho způsob života a světonázor.

Je to asi dost šílený život?

Souhlasím, je to hnus. Dělat podvody a násilí? Na to 
je potřeba mít žaludek a vhodnou náturu. To nezna-
mená, že to obdivuji. Prostě je to jiný druh života.

Co jste si z natáčení filmu Gangster Ka odnesl?

Pozitivního? Třeba to, že osobní svoboda je věc, kte-
rá je závislá na žebříčku hodnot každého člověka. S 
Kraviecem můžu v lecčems souhlasit, co se týče ná-
zorů na svobodu. Ale ten způsob, jak si ji člověk zís-
kává a zajišťuje, je velmi odlišný od mých představ.

A z těch negativních věcí jste si odnesl co?

Tenhle film mě nutí se zamýšlet nad tím, jaký je ve 
skutečnosti svět kolem nás. Často není prostě takový, 
jak se nám ho snaží ukázat lidé, kteří nám vládnou. 
Člověk se musí starat sám o sebe a používat svůj že-
bříček hodnot. A i tady, víc než jinde, platí Kantovo: 
Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně.

th.

H
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mAdonnA
dybychom jí rozřízli pilou, 
možná by nás překvapilo, kolik 
má v sobě tahle hudební ikona 
letokruhů. V hudebním světě 
se pohybuje neskutečných třicet 

let a poslední album s názvem Rebel Heart dává 
jasně najevo, že na důchod zatím ani nepomýšlí. 
Turné na podporu zmíněného alba odstartovalo 
29. srpna v Miami. A v listopadu zamíří k nám.

KULTURNÍ SERVIS KONCERT MĚSÍCE

Přestože ji svět zná pod jedním slovem, její celé 
jméno je samozřejmě mnohem delší. Královna 
popu se narodila roku 1958 jako Madonna Lou-
ise Veronica Ciccone v Bay City u Detroitu ve 
státě Michigan v USA. Prarodiče z otcovy strany 
imigrovali do Spojených států z italského Pacen-
tra, zatímco matka měla francouzské předky. O 
exotický původ s jedinečnými kořeny měla tedy 
Madonna od začátku postaráno. Jako velmi mla-
dá odešla z domova a živila se jako servírka, mo-
delka nebo doprovodná vokalistka. 

Své první album s prostým názvem Madonna vy-
dala v roce 1983. Alba se prodalo neuvěřitelných 
11 milionů kusů po celém světě a z Madony se 
rázem stala hvězda. Již při propagaci první desky 
nepodcenila zpěvačka sílu image a vsadila proto 
na „zlobivou holku“ z ulice. Okamžitě si získala 

nadšení davů - fanynky po celém světě kopírovaly 
její zálibu v nejrůznějších okrasných cetkách. 

Roku 1985 se provdala za známého hereckého 
bouřliváka Seana Penna, se nímž jí manželství vy-
drželo pouhé 4 roky. Druhým „vyvoleným“ byl v 
roce 2000 režisér Guy Ritchie (Sherlock Holmes, 
Sbal Prachy a vypadni), ani tohle manželství ale 
nevydrželo. V roce 2008 se pár rozešel.

Madonna přezdívaná „material girl“, patří s proda-
nými více než 200 miliony alb a 115 miliony singlů 
k nejúspěšnějším hudebním umělkyním světa. Vy-
jma zpěvu se též věnuje herectví, napsala knížku 
pro děti nebo navrhla vlastní kolekci kabelek. 

Pro obrovský zájem se v Praze netradičně uskuteční 
hned dva koncerty. První bude 7. listopadu a druhý 
o den později. Dostat by se tak mělo na každého.

th.

K

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1150 Kč

Koná se: 7 a 8 . listopadu 2015
www .madonna .com
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PO – PÁ: 10.00 – 19.30
SO: 10.00 – 13.30

PO – PÁ: 9.00 – 18.00
SO: 9.00 – 12.00

PO – PÁ: 10.00 – 19.30

EVROPSKÁ 34
PRAHA 6

PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00PO – PÁ: 9.00 – 18.00

ČS. ARMÁDY 383/5
HRADEC KRÁLOVÉ
PO – PÁ: 9.00 – 18.00
SO: 9.00 – 12.00
PO – PÁ: 9.00 – 18.00

ČS. ARMÁDY 383/5
HRADEC KRÁLOVÉ
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BEAUTY POLICE

marádka a já věděla, že hned zítra si pro 
něj poběžím. Mám variantu Sweet Mint 
a je boží, na rtech lehce chladí a chutná 
sladce, na rtech je příjemný, spíš matněj-
ší, nelepí a po namazání ho na puse cítí-
te fakt dlouho. Někdo kritizuje zavírání, 
já si myslím, že pokud má člověk lehkou 
motoriku na úrovni opice, tak EOS zvlád-
ne zavřít bez toho, aniž by ho rozrýpal. Už 
se těším, až otestuju další varianty :)

Ruku na srdce – kdo se dnes dokáže orientovat v té šílené záplavě kosmetických vy-
chytávek? Že vy ne? Ale naše beauty redaktorka Nina ano. Pravidelně pro Vás testuje 
nejrůznější zkrášlovací produkty a radí co koupit a čemu se obloukem vyhnout.

Beauty Police

EOS EVOLUTION OF SMOOTH 
7g/cca 150 Kč 
k dostání na Parfums nebo v DM

Nepovažuji se za znalce „pusítek“, nicmé-
ně myslím, že i tak jsem dost vybíravá a 
pokud mi nějaké nesedí, tak ho jednodu-
še ignoruji na dně mé kosmetické tašky. K 
EOS jsem se dostala náhodou, ačkoli jsem 
o nich věděla déle, když mi ho půjčila ka-
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BEAUTY POLICE

OlEJ DAviNES Oi Oil 
50ml/299 Kč
k dostání na www.hairspa.cz

Tento olej je naprostá stálice v mém arzenálu pro-
duktů na vlasy. Doporučila mi ho kamarádka a 
rozhodně jsem nešlápla vedle. Vlasy nezatěžuje, 
do mých vlasů pod lopatky ho stačí dvě pumpičky, 
menší 50 ml balení mám už přes rok a zbývá mi ještě 
tak čtvrtina. Vlasy se po něm krásně lesknou, božsky 
voní a krásně je regeneruje a vyživuje. Aplikujte pár 
kapek do ručníkem vysušených vlasů a vyfoukejte 
nebo nechte volně proschnout a uvidíte ten rozdíl!

CliNiqUE HiGH lENGHtS 
7ml/512 Kč
k dostání na www.parfums.cz

Prodlužující řasenka od Clinique opravdu plní to, co 
slibuje. Má trochu nestandardní kartáček, nicméně 
právě díky němu řasy nalíčí naprosto bezkonkurenč-
ním způsobem. Nabere je těsně u kořínků, krásně je 
pročísne, oddělí, natočí a prodlouží. Hlavně nevyne-
chá jednu jedinou řasu – stačí trochu cviku a budete 
mít očka jak mrkací panenka. Samozřejmostí je, že se 
nerozmazává, celý den drží tam, kde má, nezanechává 
stopy na horním víčku ani se nedrolí pod spodní. Navíc 
je vhodná i pro citlivé oči – jednoznačně doporučuju!

BiODErMA PHOtODErM AftErSUN 
500ml/411 Kč
k dostání na www.parfums.cz

Biodermu mám celkově v oblibě, hlavně jejich zná-
mou micelárku, kterou vždy skoupím do zásoby ve 
výhodných akcích, aby mi už nikdy v životě nedošla 
:) Když jsem před dovolenou sháněla nějaké mlé-
ko po opalování, na základě kladných recenzí jsem 
koupila toto a je vážně boží. Parfemace je lehká, 
snadno se roztírá, rychle se vpíjí, ale hlavně pokožce 
po celém dni na slunci doopravdy uleví, což uznal i 
můj přítel, který mi ho na dovolené kradl :) Údajně 
má i chránit před vznikem rakoviny kůže.

33září / říjen 2015 www.pragmoon.cz



BEAUTY POLICE

ClAriNS SKiN illUSiON NAtUrAl 
rADiANCE fOUNDAtiON  
30ml/910 Kč, k dostání na www.douglas.cz

Nemám problematickou pleť, přesto jsem dlouho hle-
dala make-up, po němž se mi nebudou dělat vysušená 
místečka, nebude divně oxidovat, zalézat do vrásek a 
ještě tak 100 dalších věcí :) Tenhle make-up je fakt pec-
ka, na pleti opravdu vypadá jakoby tam ani nebyl (název 
sedí). Je to jediný make-up, při jehož „nošení“ se mě 
ptaly kamarádky, čím jsem namalovaná. Dělá lehounký 
dewy finish, ale já nepudruji, jen přejedu obličej lehce 
bronzerem a úplně to stačí. Určitě stojí za zkoušku.

rYOr SAMOOPAlOvACí MléKO 
200ml/cca 150 Kč
k dostání v běžných drogériích

Samoopalováky jsem měla vždycky ráda. Když se to s 
ním nepřežene a nanese se opravdu důkladně, dokáže 
vykouzlit krásnou barvu. Jenže najít ten správný samo-
opalovák, který funguje, nedělá barvu jak pomeranč a 
nevymývá se do map, to je oříšek. Samoopalovák od 
RYORU, i když bych to do něj neřekla, je vážně skvělý. 
Stačí se namazat jednou, udělá perfektní HNĚDOU 
barvu a vydrží týden. Vymývá se postupně, nedělá 
fleky a dá se v pohodě použít i na obličej. Pokud tedy 
chcete mít zdravou barvu, určitě si pro něj zaběhněte.

HiMAlAYA HErBAlS 
PUrifYiNG NEEM MASK 
75ml/100 Kč, k dostání v rossmannu

Po nákupu v Douglasu jsem dostala pár vzorků, mezi 
kterými byl i vzorek masky Glam Glow. Po jejím vy-
zkoušení jsem nechápala – černé tečky nikde a pleť jak 
miminko. Nedalo mi to a zapátrala jsem na internetu a 
našla spousty úžasných recenzí, článků o tom, jak jí po-
užívají hollywoodské hvězdy, bla bla bla. A taky cenu: 
1500 Kč za 50ml? Díky, nechci. Začala jsem tedy pát-
rat po nějakém levnějším dupe a hle, najednou tu byla 
maska od Himalaya Herbals, která udělá NA CHLUP 
stejnou službu, ale za 75ml dáte 100 Kč. Nemáte zač!
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pomAlu se to blíží...

Je sice teprve polovina září, ale vůbec nepochybujte o tom, že nás již jen pár týdnů dělí od toho, aby 
obchodní domy vytáhly vánoční výzdobu a začaly s oblíbenou masírkou. Jako každý rok to bude 
velké, hlučné a otravně umístěné na každém kroku. Zkuste proto letos začít trochu dřív. Ostatně, 
rodina vám nikam za ty dva měsíce neuteče, takže můžete svým blízkým nakoupit již nyní. Ušetříte 
si nervy i tlačenice v davech. Případně počkejte až po Vánocích, kdy ovládnou všechny obchody (i ty 
internetové) slevy. Hlavně žádný stres, ať se těch Vánoc hlavně vůbec ve zdraví dožijete.

ml.

TIPY NA NÁKUPY

I Vaše ložnice si zaslouží to nejlepší! Firma DoPaS, 
která vznikla v roce 1991 jako rodinný podnik, se 
zabývá výrobou a prodejem prošívaných přikrývek, 
polštářů a ložních doplňků výhradně z kvalitních 
materiálů. Zboží zde šijí i na zakázku. V nabídce 
naleznete matrace, polštáře, povlečení, prostěrad-
la, deky, ručníky, osušky a mnoho dalšího. Výrob-
ky jsou vhodné i pro alergiky a astmatiky. Firma 
Dopas šije výrobky pouze z kvalitních materiálů v 
nejvyšším možném standardu jaký na trhu je.

dopAs odry
Tř . Osvobození 17, Tel .: +420 739 684 809, 
+420 731 154 035, www .prikryvka .cz

Když je člověk s nápady, co někomu koupit, v úzkých, 
sklenička „něčeho dobrého“ je vždycky dobrý ná-
pad.  Obchod Warehouse #1 nabízí kvalitní destiláty 
světových značek, z nichž si vybere opravdu každý.    
Majitelé Jakub Janeček a Jiří Rabel se zaměřili na vy-
hledávání, dovoz a prodej značek destilátů (a v menší 
míře i vín a šampaňského) nadstandardní kvality, o 
nichž jsou přesvědčeni, že jsou připravovány poctivě 
v souladu s rodinnými tradicemi, nebo jsou natolik 
inovativní a jedinečné, že stojí za to s nimi pracovat.

WAreHouse #1 
Sokolovská 105, 186 00, Praha 8 – Karlín
Tel .: +420 608 520 526, www .warehouse1 .cz
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TIPY NA NÁKUPY

Dnes již velmi známá a oblíbená parfumerie Sephora 
nabízí parfémy, výrobky péče a make-up jak značek 
selektivních, semiselektivních a massmarketu, tak i 
značky vlastní, a to pro muže i ženy. Poskytuje též 
bezplatné poradenství v oblasti líčení a péče o pleť. 
Pobočky Sephory naleznete nejen po celé Praze, ale 
i v nejrůznějších dalších koutech České republiky. 
Pravidelní zákazníci by se určitě měli stát součástí 
Věrnostního programu Sephora, kde na ně čekají 
nejrůznější exkluzivní výhody a zajímavé slevy.

sepHorA
Arkády, Atrium Flora, Centrum Černý most a další . . .
www .sephora .cz

Rodinné studio volného času Mommy Time nabízí 
veškeré služby pro celou rodinu pod vedením kvali-
fikovaných lektorek. Pro těhotné a maminky po po-
rodu jsou k dispozici předporodní kurzy, těhotenské 
i poporodní cvičení, dále kosmetika, spodní prádlo, 
kojenecké potřeby a mnoho dalšího. Děti se mohou 
zabavit cvičením čí kreativními kroužky. Dále je sou-
částí studia homeopatická poradna, kosmetické služby, 
cvičení všeho druhu, kojenecké plavání dětí od dvou 
měsíců až po plavání dětí bez rodičů a aqua aerobik. 

mommy time
www .mommytime .cz

S výběrem jízdního kola to není jednoduché. Mož-
ností je mnoho a otázek snad ještě více: jaké kolo 
je vhodné pro moje účely, bude se mi na něm dob-
ře jezdit a kam zajdu, když bude třeba něco seřídit 
nebo opravit? Důležitý je proto nejen výběr kola, ale 
i lidí, kteří se v oboru maximálně vyznají a o cyklis-
tice vědí vše nejen teoreticky, ale především praktic-
ky. Přesně to je případ prodejny Atombike na Praze 
6. Atombike nabízí vše, co je k cyklistice třeba. Vy-
brat si můžete už dopředu na přehledných webových 
stránkách firemního e-shopu www.atombike.cz.

www .atombike .cz

Atombike

Mít styl za rozumnou cenu? Není problém. Značka 
Volansky Prostějov je po léta synonymem kvalitní 
pánské a dámské módy, kde jdou kvalitní oděvy ruku 
v ruce s cenovou dostupností. V nabídce naleznete 
sortiment českých a slovenských výrobců. Široká šká-
la oděvů a jejich doplňků uspokojí každého zákazníka 
až po ty nejnáročnější. V nabídce jsou nejen pánské 
obleky a plesové a společenské šaty ale též zimní kabá-
ty a bundy. Pobočky najdete i v Brně (Masarykova 4, 
Cimburkova 4) a Hradci Králové (Dukelská 1).

volAnsky prostěJov
Vinohradská 28 , Praha 2 
Tel .: +420 778 522 444 , www .volansky .cz
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Zažít pocit volného pádu a vnímat svět očima ptáků, 
to se nepoštěstí každý den. Láká Vás podobný „nad-
pozemský“ zážitek? U odborníků v Paraškole Impact 
si můžete podobný adrenalin užít formou tandemo-
vého seskoku bez námah, pod vedením zkušeného 
tandempilota a ve vší bezpečnosti. Tandemové sesko-
ky tu provádí instruktoři, kteří mají 3000 až 10 000 se-
skoků a prošli náročnými kurzy v zahraničí. Oblíbené 
tandemové seskoky jsou realizovány na letišti v Kolí-
ně, kde je kompletní zázemí 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

Tip na výlet, kterým nikdy nic nezkazíte, první 
a jediná stezka korunami stromů v České 
republice je otevřená celoročně. Stezka v délce 
372 m z dřevěné konstrukce je citlivě zasazena 
do smíšeného lesa a při maximálním stoupání 2 
- 6% se dostanete až do 24 metrové výšky. Stezka 
je zakončena 40metrovou vyhlídkovou věží. Z ní 
se Vám naskytne fantastický výhled na vrcholky 
Alp, téměř celou část Lipenského jezera, nádherné 
okolí Šumavy a Novohradské hory. Součástí stezky 
je i unikátní nejdelší tobogán svého druhu v České 
republice, který vede středem vyhlídkové věže.

stezkA korunAmi stromů
Tel .: +420 388 424 145, www .stezkakorunamistromu .cz
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Hrad Karlštejn, proslulý 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

Mezi Tankodromem a parkem Mirakulem funguje 
unikátní úzkokolejná železnice. Jedná se o kopii 
vojenské polní drážky, po které jezdí jak parní 
lokomotiva 100.15 z Floridsdorfu, tak i dieselová 
DH 120. Vagony jsou speciálně upraveny na míru 
Tankodromu a parku. Po příjezdu na nádraží 
Tankodrom je možnost navštívit opravený podzemní 
úkryt sovětské armády, kopii americké základny z 
Vietnamu, vietnamskou vesnici a samozřejmě nechybí 
ani výstava vojenské techniky.  Podél tratě je možné v 
ohradách vidět ovečky, oslíky, koně, lamy či kozy. 

mirAkulum A tAnkodrom milovice 

Tankodrom, Tel .: +420 774 554 037, www .tankodrommilovice .cz
Mirakulum, Tel .: +420 730 510 985, www .mirakulum .cz



TIPY NA VÝLETY

The Chamber je místnost opředená tajemstvím, 
která otestuje váš úsudek, logické myšlení a 
týmovou práci! Užijte si 60 minut skvělé zábavy 
a napětí s přáteli, kolegy či rodinou a navštivte 
unikátní adventuru v reálném světě! Vaším úkolem 
je dostat se do 60 minut ven a odhalit tajemství The 
Chamber. Ze začátku se ocitnete ve stylové pracovně 
nejmenovaného českého myslitele, o němž kolovaly 
jisté temné zvěsti. Místnost se jeví vcelku normálně, 
ale pouze do té doby než zjistíte, že je celá jeden 
velký hlavolam. Je jen na Vás, jak rychle ho vyřešíte.

tHe cHAmber
Tel .: +420 732 791 933, www .thechamber .cz

Pamatujete ještě na doby, kdy jste se coby děti vždy 
na plovárnách namísto u vody zasekly u arkádových 
automatů, kam se házely pětikoruny? Pobíhání v 
Golden Axe, zuřivé ovládání Pac-Mana, nebo boj 
„se vším a proti všem“ ve Fighting Force. Nyní si 
můžete atmosféru jedinečných herních osmdesátek 
připomenout tím nejlepším možným způsobem – 
zahrát si všechny pecky na původních automatech 
ve Videoherně a muzeu arkádových her Aréna. 
Mašin mají opravdu dost, takže o zábavu na celý den 
bude postaráno. Pěkně jako za starých časů. 

ArcAde Hry
Tel .: +420 727 834 460, www .arcadehry .cz
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 • TIM PRO ŠLOLY

I přesto, že Strahovská knihovna nepůjčuje 
svazky kvůli mimořádné ceně mimo klášter, je 
pro veřejnost k dispozici studovna. Co však je 
pro školy velmi inspirující při studiu života na 
zemi, je kabinet kuriozit, který byl zakoupen na 
Strahov z pozůstalosti barona Karla Jana Ebe-
na v r. 1798. 
Kabinety kuriozit představují přímé předchůd-
ce novodobých museí. V jejich sbírkách najdete 
tajemno a podivuhodnosti z počátku existence 
přírodních věd. Hned při vstupu do historické 
části jsou umístěny přírodovědné sbírky pře-
vážně mořské fauny, doplněné sbírkami hmy-
zu, minerálů a voskových napodobenin plodů. 
Zde se jeví jako skutečná kuriozita fantaskní 
dráček, vyráběný speciálními řezy z rejnoka. 
Mezi skříněmi visí i drátěná košile z 12. stole-
tí a prsní brnění ze 17. století. Ve skříních jsou 
prezentovány sbírky „archeologické“, jako kera-
mika, pouta, husitské selské zbraně. Ve spojo-

vací chodbě je umístěna expozice dokumentují-
cí vývoj knižní vazby.  
Ve vstupní expozici je prezentována faksimile 
Strahovského evangeliáře. Vznik tohoto kode-
xu, který je starší než Český stát, je datován do 
let 860-865 do Trevíru, když ještě kolem r. 1100 
byl majetkem tamního kostela sv. Martina. Mezi 
lety 980-5 byla do kodexu vevázána čtyři celo-
stránková vyobrazení evangelistů. 
Seskupení kuriozit vévodí model válečné lodi 
z přelomu 17. a 18. stol., vedle které jsou umís-
těny vojenské exponáty: hlaveň děla z r. 1686, 
5 dělových koulí a jezdecké boty snad z doby 
francouzského obléhání Prahy v r. 1742, 3 pol-
ská kopí, tatarský luk, lovecká kuše, přilby 
z přelomu 17. a 18. stol. a slovenská sekyra - 
valaška. Podél podesty leží přímý zub z narvala, 
v minulosti vydávaný za roh jednorožce.

Otevřeno denně po celý rok vyjma Štědrého dne, 
Božího hodu vánočního (25. prosince) a Velikonoční 

neděle (5. dubna 2015) 9–17 hod., 
polední pauza 12–13 hod.

Vstupné: 100 Kč
Snížené pro studenty středních 
a vysokých škol do 27 let 50 Kč

Školní třídy není nutno objednávat předem. 
České i cizojazyčné prohlídkové texty zapůjčí 

na požádání kustodi.

Telefon do pokladny: +420 233 107 718

ZA VZDĚLÁNÍM 
DO STRAHOVSKÉ KNIHOVNY

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI, TO PLATÍ PŘEDEVŠÍM PRO VZDĚLÁNÍ DĚTÍ, STU-
DENTŮ A DOSPĚLÝCH. ČLOVĚK SE UČÍ CELÝ ŽIVOT. CENTREM VEŠKERÉHO VZDĚLÁVÁ-
NÍ JSOU STUDOVNY, ALE PŘEDEVŠÍM KNIHOVNY. NEJZNÁMĚJŠÍ KNIHOVNA S CCA 200 
000 SVAZKY JE STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. JEDNÁ SE O SKUTEČNOU STUDNICI POZNÁNÍ 
A VĚDĚNÍ, PRÁVEM OZNAČOVANOU ZA ČESKÝ POKLAD. 
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Otevřeno: (září - duben)
so, ne, svátky: 10:00 - 17:00
tel.: 317 754 175,179



ZPOVĚDNICE

Aleš kAlinA
Muž, který mění lidem mozek
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Kdo je kouč a podnikatel Aleš Kalina?

Aleš Kalina je vizionář a nadšenec pro osobní růst, 
který si sám zažil, jak je to těžké, když věci nejdou 
dopředu a tak, jak bychom chtěli. Je to člověk, kte-
rý má touhu věci měnit a neumí se smířit s tím, 
když se život neubírá tím směrem, kterým chce.

Jaký je tvůj životní příběh? 

Tak to by bylo na celou knihu. Ale mezi nejdůleži-
tější moment určitě patří střední a vysoká škola a 
taky odchod na základní vojenskou službu, což byla 
největší kravina v mém životě. Potom samozřejmě 
revoluce. To byl velký zlom a začátek mého podni-
kání. V roce 1994 ale přišel krach. Po svém podni-
katelském neúspěchu jsem nastoupil do Microsoftu 
a rozhodl se tam udělat kariéru. Tedy do té doby, 
než jsem zjistil, že se chci v životě věnovat něčemu 
úplně jinému. Něčemu, co by mě naplňovalo.

Chtěl si už jako malý kluk dělat to, co děláš teď, 
nebo si chtěl být třeba popelář nebo kosmonaut?

Popeláři ani kosmonauti mě vůbec nelákali. Ale to, 
co mě lákalo, byly nejrůznější objevy. Lákala mě 
například astrofyzika. Už tehdy jsem nenáviděl 
tupé a hloupé lidi. A taky jsem nenáviděl komu-
nisty a ten systém s nimi spojený. A už v té době 
jsem se zeptal paní učitelky na občanskou nauku, 
proč nemůžu mít v této zemi svou vlastní továrnu.

vystudoval si tedy strojírenskou školu, a pak si 
pracoval jako finanční ředitel Microsoftu. Ale 
před dvanácti lety jsi se rozhodl opustit lukra-
tivní místo finančního ředitele Microsoftu a 
začal ses věnovat lidem. Proč ses rozhodl, že se 
budeš živit zrovna jako kouč? 

Ono to ve mně bylo vždycky. Měl jsem touhu 
mluvit k lidem – vzdělávat je a pomáhat jim. 
Chtěl jsem to celý život, akorát jsem si myslel, 
že není potřeba poslouchat sám sebe. Tak jsem 
půlku života vydělával peníze jinak, než jsem měl.

to byla podle mě docela odvaha. Přeci jenom 
místo finančního ředitele Microsoftu je dost 
lukrativní job. Neklepalo si tvé okolí na hlavu?

To máš pravdu. To byl skok do naprostého prázd-
na. Okolí tenhle můj krok vůbec nepochopilo. 
Spoustu lidí by totiž pro takové místo bylo schop-
no udělat naprosto cokoliv. Ale já jsem věděl, že 
pokud ten krok neudělám a nezměním úplně svůj 
život, tak skončím jako looser. Budu sice bohatý 
muž, ale zároveň sám a smutný.

Jak vypadaly tvé úplné začátky v tomto oboru?

Kdyby si mě znala líp, tak bys věděla, že mé na-
stavení mozku na začátku mé práce s lidmi bylo 
diametrálně odlišné než to, co se snažím prakti-
kovat teď. Můj mozek totiž vůbec nebyl nastaven 
na podnikání. Byl nastavený na to, abych chodil 
do zaměstnání a vydělával pravidelný příjem. A 
hlavně, abych nikde nevyčníval. No prostě děs. 
Výsledek byl v tom, že když jsem chodil do za-
městnání, tak jsem vydělával obrovské peníze. 
Když jsem začal podnikat, tak jsem začal chud-
nout. Ty začátky byly vážně náročný. Nevedlo 
se mi. Třel jsem hubou o zem. Hodně koučů mě 
opustilo. Nechtěli se mnou dělat. Někteří do-
konce ukradli mé nápady a odešli si dělat vlastní 
byznys. Tahle mizérie trvala do doby, než se mi 
podařilo změnit nastavení mé hlavy.

A jak to vypadá teď? 

ZPOVĚDNICE

řed dvanácti lety opustil lukra-
tivní místo finančního ředitele 
Microsoftu a začal pomáhat 
lidem v nalezení té správné ži-
votní cesty. Vymyslel tzv. emoč-

ní rovnice, pomocí kterých lidem mění mozek. 
A tvrdí, že všechno se dá změnit. Kouč a pod-
nikatel Aleš Kalina, který musel nejprve od zá-
kladu změnit sám sebe, aby mohl měnit ostatní. 
V rozhovoru pro časopis Pragmoon odpoví na-
příklad na to, jak být úspěšný v byznysu a co 
dělat, když se nám v životě nedaří.

P
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Ze své vlastní hlavy jsem vymazal obrovské 
množství špatných vzorců týkajících se podni-
kání a finančních záležitostí. Aktuálně mám 22 
koučů a pořád se rozšiřujeme. Stále se hlásí noví 
a noví lidé do školy koučů. A kolika lidem jsme 
už pomohli? To jsou opravdu tisíce lidí.

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den? Kolik času 
denně strávíš prací a co všechno tvá práce obnáší?

Úplně nejradši jdu ráno běhat nebo jdu na kolo. 
Pak přisvištím domů a dám si studenou sprchu. 
Uvařím si kávu a v klidu si posedíme s partnerkou 
a uděláme si takovou naši společnou ranní siestu. 
Takhle se nastartuju, a pak můžu odejít do práce. 
Každý můj den v práci ale vypadá jinak. V úterý 
mám porady se svými lidmi. Ve středu si řeším 
schůzky s lidmi, kteří nepatří pod mou střechu – 
další zajímaví lidé, novináři apod. A ve čtvrtek mě 
čekají supervize mých koučů.  V pondělí a v pá-
tek se obvykle někam zavřu a řeším to, co je v ten 
moment nejpodstatnější. A o víkendech se věnuju 
sportům, turistice, … prostě relaxuju.

ve spojení s tebou lidé znají termín „emoční 
rovnice“. Můžeš vysvětlit, o co jde? 

Emoční rovnice je vlastně takový zápis v hlavě. 
Náš mozek je nejsilnější počítač na světě a pracu-
je stejně tak jako všechny ostatní počítače s pro-
gramy. Tyto programy ovládají naše tělo - naše 
trávení, náš pohyb, naše dýchání atd. Stejně tak 
tyto programy určují, jak se chováme, jak se cí-
tíme, co prožíváme, koho máme vedle sebe, do 
jaké práce chodíme apod. Emoční rovnici bude-
me tedy chápat jako program, který se do mozku 
zapsal během našeho života – především během 
našeho dětství. A tyto programy pak během naše-
ho života určují, jak se bude rozhodovat. 

Kde všude nám můžou emoční rovnice pomoci?

Pokud se nám v životě něco nedaří, tak na zákla-
dě emočních rovnic víme, že jsme se do té situace 
dostali dobrovolně na základě vlastního svobod-
ného rozhodnutí. A v tom je právě ten paradox. Já 
jsem se vlastně dobrovolně rozhodl pro to, co ne-

ZPOVĚDNICE
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Být úspěšným znamená mít svůj vlastní styl. Život je hra.

Martin Kraus, herec

Ostrava Praha-Michle  Brno  Olomouc  Pardubice  Plzeň Ústí nad Labem České Budějovice Praha-Vysočany

Herec
Martin Kraus
doporučuje
Pánské obleky BANDI



chci. Jednoduše mi mozek řekl - jdi a udělej to - a 
já jsem šel a udělal jsem to. Proto je potřeba tyto 
špatné programy najít, vymazat a nahradit lepší-
mi, které pak vedou náš život lepším směrem. Je 
to naprosto úžasná věc. 

Řídíš se podle emočních rovnic i ty sám?
 
Ano. Každý den mi pomáhají. Ale není to tak, 
že bych si denně říkal nějaké poučky. Není to 
ani o tom, jak ty říkáš, jestli se řídím emočními 
rovnicemi. Tím se nemusíš řídit. Stačí jednou ty 
programy vymazat a je to. A hlavně nemáš se ně-
čím řídit, ale dělat to, co chceš ty.

v čem konkrétně pomohly tobě?

To hlavní, co jsem musel změnit, byly ty záporné 
věci, které jsem získal v dětství. Jednak to, jak se 
rodiče chovali k sobě a jednak to, jak se chovali ke 
mně. To bylo hotové peklo. Mám za sebou výcho-
vu, která byla plná psychického násilí, trestů, zá-
kazů, příkazů a domácího vězení. Z toho vzniklo 
x vzorců, které během mé dospělosti začaly ruino-
vat opravdu všechny věci, které jsem se snažil dě-
lat. Já jsem si tak vlastně vymyslel vlastní spásu – 
emoční rovnice. Po tom, co jsem si přečetl x knih 
o tom, jak být šťastný, jsem vymyslel něco, co mi 
konečně pomohlo. A dneska šťastný jsem. Dnes-
ka vím, že se mi během těch špatných let nedělo 
nic náhodou, že to byly pouze věci, které jsem už 
jednou zažil v dětství. A lidí s takovými problémy, 
jako jsem měl já, je na světě opravdu hodně.

vydal si několik motivačních knih, cédeček a 
videí o tom, jak být v životě úspěšný. v čem jsou 
jiné než ostatní podobné knihy a materiály?

ZPOVĚDNICE

„tO HlAvNí, CO JSEM MUSEl 
ZMěNit, BYlY ZáPOrNé věCi, 

KtEré JSEM ZíSKAl 
v DětStví.“
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ZPOVĚDNICE

Neodkazuju se tam na jiné knihy, ale jsou tam mé 
myšlenky a rady, které jsem sám na sobě vyzkou-
šel a vím, že fungují.

Aktuálně připravuješ turné, na které vyrážíš už 
koncem září. Na co se budou moci lidé těšit?

Budu se snažit lidem tak jako vždycky pomoct 
v oblasti vztahů a v oblasti jejich osobního na-
programování. Můžou se těšit na spoustu moti-
vačních přednášek a workshopů. Můj největší cíl 
je lidi nakopnout, rozžhavit, dát jim směr a říct 
jim, že změna je možná a říct jim proberte se.

rozjel si také nový internetový projekt - tzv. 
webinář. ve zkratce bych řekla, že v živém vy-
sílání rozdáváš rady. Jak často tě můžou lidé 
takhle vidět a o čem na webinářích mluvíte?

Živé vysílání mě hodně láká, proto chceme vysílat 
alespoň jedenkrát týdně. Ty webináře se dotýkají 
těch nejzávažnějších témat, které lidi trápí.

Jak být úspěšný v byznysu?

První důležitá věc je najít svůj talent. Odhalit, 
proč tady vlastně jsem a jaké jsou mé talentové 
složky. A kolem těchto talentových složek vytvá-
řet svoji životní cestu. Tedy vědět, že realizuju své 
talentové složky. A pokud se mi i přesto nedaří, to 
znamená, že můj mozek si o našem talentu myslí 
své, a proto musíme ten mozek přeprogramovat, 
aby nedělal to, co chce třeba naše maminka, tatí-
nek apod. Prostě najít svůj talent.

Působíš jako věčný optimista a neuvěřitelně po-
zitivní člověk. Bylo to tak vždycky?

To jo. Optimista jsem. Já jsem vždycky věděl, že 
to nějak dám. Byly sice chvíle, kdy jsem hodiny 
ležel v lese a přemlouval se, abych to nevzdával. 
Ale nakonec jsem si říkal, že to musím dát a ne-
smím se vzdát. A za tím vším byl slib, že dokud 
nevyhraju, tak se nevzdám. A to mě drželo nad 
vodou. Dneska je od toho slibu už 21 let. 

Jak dosáhnout toho, abychom měli šťastnou a 
úplnou rodinu, ve které budou všichni její čle-
nové spokojeni? A lze to vůbec?

No jasně, že to jde. Ale nikdy nás to nikdo neučil. Ta 
nejdůležitější věc, ze které budeme vycházet, je správ-
ná volba partnera. Přitom platí, že partner je naším 
vlastním odrazem. To znamená, že pokud jsme ne-
ustále ve vztazích nespokojeni, očistit nejprve sebe.

Co děláš, když nejsi v práci? Jak trávíš volný čas?

Mám rád sport a cestování. Nejradši běhám a jezdím 
na kole. Miluju Thajsko a taky to jejich úžasný jídlo. 

Pro co třeba máš největší slabost?

Naučil jsem se nebýt slabý. Takže žádný slabosti 
nemám a mít nechci. 

Máš nějaké životní motto, kterým se řídíš?

Změna je možná. Všechno se dá změnit. Osud 
neexistuje. A depky a podobný pocity jsou pouze 
proto, že jsme dovolili, aby v našem životě byly.

Co je pro tebe v životě nejdůležitější?

Rovnováha ve čtyřech kvadrantech – v oblasti 
práce, vztahů, peněz a zdraví. Když je rovnováha 
v těchto čtyřech kvadrantech, tak panuje v mém 
životě klid a pohoda. Když ale začne mozek ně-
kdy generovat kraviny, vyjmu a nahradím soft-
ware a zas jedu tak, jak chci.

A co naopak vůbec neřešíš?

Abych řekl pravdu, já asi řeším úplně všechno. Ale 
hlavně nemám rád kolem sebe nepořádek a blbý 
a zlý lidi. Když někoho takového potkám, tak si 
říkám, jak je možné, že se do mého života vůbec 
dostal. Tak si tu hlavu pořád přenastavuju, aby se 
podobní lidé už do mého života znova nedostávali.

Denisa Jeřábková
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TIPY NA VEČÍRKY

žiJeme Jen Jednou!

Prázdniny jsou za námi a můžeme se naplno vrátit do 
pracovního procesu. Obnovení pravidelné docházky 
za účelem vydělávaní peněz není jednoduché. Ta-
kový povedený večírek, na němž se člověk pořádně 
uvolní, je proto ideální ventil. Ostatně, není to tak da-
leko k silvestrovským oslavám. Je proto na čase začít 
pomalu trénovat. A my Vám s tím rádi pomůžeme!

Na následujících stránkách najdete tipy na řadu 
míst, kde bude váš firemní večírek rozhodně stát 
za to. Garantujeme zábavu až do ranních hodin, 
výborný servis, lahodnou gastronomii a pravděpo-
dobně i nějaký ten bolehlav po ránu. Ale s tím se 
musí tak nějak počítat. Pokud se člověk probudí po 
večírku, nic ho nebolí a jeho tělo nezažívá podivné 
stavy, byla to bez debat nevyužitá noc!

th.
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TRAP Prague přináší nový rozměr zábavy v holly-
woodském stylu - na hodinu budete zavřeni do míst-
nosti a vaším úkolem je dostat se ven. Není to ale 
jednoduché, musíte najít všechny skryté nápovědy, 
vyřešit všechny logické rébusy a číselné kódy. Na výběr 
máte ze dvou různých místností. V The Bomb Room 
je vaším úkolem najít bombu dřív, než vás vyhodí do 
povětří. V Secret of Tomb naopak prozkoumáte temné 
hlubiny klášterní kobky, kde je třeba zachránit nevin-
nou duši ze spárů zákeřného ducha. Hra je určena pro 
skupiny 2 - 5 lidí všech věkových kategorií. 

trAp prAGue
Jungmannova 12, Praha 1, Tel .: +420 222 958 007 
www .trapprague .com

Pokud si chcete užít opravdu luxusní večírek v centru 
Prahy a potrpíte si na exklusivní dojem v jedinečném 
prostředí, vyberte si k firemnímu večírku restauraci 
Dynamo. Na designu samotné restaurace se podílelo 
například věhlasné studio Olgoj Chorchoj či Aleš Naj-
brt, tudíž o formální zážitek je předem postaráno. Mo-
derní podnik kousek od Národního divadla nabízí spe-
ciality evropské kuchyně, obrovský výběr vín z Moravy 
a světa i vegetariánská jídla. V Dynamu máte jistotu, že 
váš večírek dostane unikátní nádech, kdy jde dokonalý 
servis ruku v ruce s uchvacujícím prostorem.

dynAmo restAurAce
Praha 1, Pštrossova 29, Tel .: +420 224 932 020
www .dynamorestaurace .cz
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V ulici Školská najdete hotovou oázu klidu v centru 
Prahy - kavárnu a restaurant Café Therapy. Vyjma 
výtečného jídla je samozřejmostí rozdělení na ku-
řáckou a nekuřáckou část podniku a wi-fi připojení. 
Součástí je též konferenční místnost v zadní části 
podniku, která je oddělena od veřejně přístupných 
prostor a výborně se hodí pro pořádání oslav a fi-
remních akcí. Uspořádáním večírku v Café Therapy 
podpoříte sociální firmu a zaměstnávání znevýhod-
něných osob. Celá restaurace je plně bezbariérová.

Chráněná kulturní památka Viniční altán, která se 
nachází na historické unikátní  vinici Gröbovka v 
nově zrekonstruovaném parku Havlíčkových sadů, 
slouží jako místo příjemného posezení u kvalitního 
vína a různých chuťovek a delikates. Krásný Viniční 
altán o ploše cca 150 metrů čtverečních pojme 
kolem sto hostů, přičemž za příznivého počasí 
může být kapacita altánu ještě vyšší. Pokud firemní 
večírek přímo uprostřed vinice a zároveň téměř v 
srdci Prahy, pak jedině ve Viničním altánu. 

cAfé tHerApy viniČní Altán
Školská 30, Praha 1
Tel: +420 774 491 177, www .cafe-therapy .cz

Havlíčkovy sady 1369 - Gröbovka, Praha 2
Tel .: +420 222 516 887, www .vinicni-altan .cz

Restaurační pivovar v centru Prahy se může 
pochlubit vlastní výrobou 11° piva - kvasnicového, 
nefiltrovaného, světlého a tmavého ležáku. Pro pivo se 
v Novoměstském pivovaru používají výhradně české 
suroviny. V jídle je na výběr mezi typicky českou a 
mezinárodní kuchyní, přičemž firemní večírek můžete 
„zásobovat“ klasickým menu o několika chodech či 
o něco volnějším rautem. Atraktivní prostory nabízí 
400 míst, 10 stylových salónků o různé kapacitě (12 až 
70 míst), pivní večery s živou hudbou (harmonikář!) 
a prohlídku pivovaru s odborným výkladem.

novoměstský pivovAr
Vodičkova 20, Praha 1
Tel .: +420 602 459 216, www .npivovar .cz 
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Tento smíchovský bar se navzdory sklepnímu umístění 
těší vzdušnému interiéru. Přes den funguje jako 
restaurant, ve večerních hodinách se mění v taneční 
klub (má 2 stage a 1 pódium), tudíž je na firemní večírky 
přímo stavěný. Není to navíc tak dávno, co podnik 
prošel kompletní proměnou, takže vše září novotou 
a modernou. Vše záleží jen na vašich představách – 
majitelé rádi zařídí jakoukoli show s příslušným rautem 
(30 léta, hawaj party, brazilské rytmy). Akci v Back 
Doors lze propojit se sousední pivnicí U bílého lva.

bAck doors
Na bělidle 30, Praha 5, Tel .: +420 257 315 824
+420 603 500 846, www .backdoors .cz 
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Vypálené Koťátko zcela jistě nadchne všechny, kdo mají 
tvůrčího ducha. Specialitou kavárny je možnost vymalo-
vání si talíře, hrnku či některého z dalších 80 předmětů, 
který po vypálení v peci můžete běžně používat, nebo 
darovat jako dárek (program malování na keramiku si 
lze objednat i na soukromé akce mimo kavárnu). Kro-
mě lahodné Fair trade kávy od Mamacoffee vám zde 
nabídnou točené pivo či česká i zahraniční vína. Prostor 
je nekuřácký a lze rezervovat jak samostatnou místnost 
(20-25 míst), tak i celý podnik (až 40 míst k sezení). 

Připravte se na pořádně divoký mejdan. V Techtle 
Mechtle najdete širokou nabídku koktejlů, které 
Vám připraví profesionální tým barmanů, nabídku 
domácích i zahraničních vín, opravdu mimořádnou 
nabídku nejkvalitnějších destilátů a v neposlední řadě 
i skvělou kuchyni. A muzika? Vše závisí na tom, 
co si poručíte. Bar s kapacitou 600 osob a 350 m2 
vyhovuje každému večírku, přičemž samozřejmostí 
je příprava dle poptávky. DJ, speciální koktejly, 
catering a dostatečně velký taneční parket. Zkrátka 
vše potřebné, abyste si s kolegy patřičně zařádili.

vypálené koťátko tecHtle mecHtle
Mařákova 5, Praha 6, 
Tel .: +420 737 726 104, www .vypalenekotatko .cz

Vinohradská 47,, Praha 2
Tel .: +420 222 250 143, www .techtle-mechtle .cz
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Oba podniky patří mezi nejhezčí bowlingy v Praze, 
najdete je na dvou místech – na Nám. Republiky 
a v Dejvicích u Kulaťáku. Oba jsou přímo stvořené 
pro firemní večír ky. Mají mladý ochotný personál, 
moderní interiér a nejnovější bowlingové vybavení. 
K dispozici jsou i kulečníky, šipky, fotbálek atd. Pro 
firemní akci připraví raut, turnaj nebo zajistí další do-
provodný program. Doporučujeme se zeptat na vari-
antu pronájmu All Inclusive. Kapacita obou podniků 
je 150 osob a jsou dobře dostupné MHD i autem. Restaurace Želivárna s kapacitou až 200 osob má 

bohaté zkušenosti s pořádáním večírků a firemních 
akcí. K dispozici je taneční foyer (200m2) sousedící 
s restaurací, kde lze zajistit jakýkoli druh zábavy 
(od klasické reprodukované hudby, videodiskotéka, 
karaoke, koncert hudební skupiny, folklorní 
vystoupení, mobilní kasino a další). O gastronomickou 
část akce se postará kolektiv profesionálních kuchařů 
pod záštitou a vedením šéfkuchaře Jana Řepy (TV 
pořad ČT1 „Vše o vaření“). Bohatá nápojová nabídka 
se opírá o skvělé tankové pivo Pilsner Urquell.

boWlinG celnice A deJvice restAurAce želivárnA
Bowling Celnice, V celnici 10, Praha 1
Tel .: +420 774 900 699, www .bowling-celnice .cz
Bowling & Billiard Dejvice, Bílá 6, Praha 6
Tel .: +420 774 900 004, www .bowling-dejvice .cz

Vinohradská 2396/184, Praha 3
Tel .: +420 778 409 809, www .zelivarna .cz
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Milovníci kol všeho druhu, kteří rádi jezdí s pod-
vozkem proklatě nízko a současně si chtějí užít ma-
ximální legraci, by si měli jednoznačně zvolit pro 
firemní večírek Motokáry Praha. Jde o společnost 
zabývající se provozováním motokárového sportu 
na profesionální úrovni, díky čemuž se můžete těšit 
na vskutku luxusní servis včetně nejrychlejších mo-
tokár v Praze a velkou sportovní restauraci s diskoté-
kou. Vzhledem k tomu, že mají bežně otevřeno až do 
půlnoci, raději nepočítejte s brzkým návratem domů.

Restaurace v centru Smíchova až pro 270 hostů s 
kavárnou, suterénem a s oddělitelnými salónky. Ve 
stylovém interiéru Perónu je možné uspořádat firemní 
večírek, oslavu narozenin a mnoho dalších akcí, které 
potřebují výjimečný prostor. Radegastovna Perón 
Vám jako jediná restaurace v Praze nabízí extra hořký 
Radegast z tanku. Samozřejmostí je možnost vytvoření 
rautu na klíč. V Radegastovně Perón si vychutnáte 
nejen skvělé pivo ale i českou moderní kuchyni, polední 
menu, rakouská vína a mnoho dalších speciálních akcí.

motokáry prAHA rAdeGAstovnA perón 
Toužimská 51, Praha 9 - Letňany
Tel .: +420 776 648 189, www .motokary-praha .cz

Stroupežnického 20, Praha 5 
Tel .: +420 602 741 401, www .peronsmichov .cz

Rumika vás rozhodně nezklame. Podnik nabízí 
kapacitu 150 míst, nekuřácký salonek pro 60 osob 
s otevřeným krbem, projekční plátno, plazmovou 
TV a samozřejmě plzeňské pivo točené z tanku. Z 
jídelního lístku si vyberou milovníci masa, těsto-
vin, salátů, specialit z místního grilu, ale i ti, kteří 
upřednostňují bezmasá jídla.  Díky výborné do-
pravní dostupnosti, ochotné obsluze a příznivým 
cenám je Rumika přímo ideální pro firemní večí-
rek. Zde za své peníze dostanete to nejlepší.

rumikA
Jateční 4, Praha 7, Tel .: +420 226 519 619
www .rustika-restaurant .cz

www.pragmoon.cz

Chcete zažít firemní večírek v dobrodružném 
stylu a připomenout si jedinečnou atmosféru 
doby, kdy se nosily kolty proklatě nízko? Vyberte 
si pro svůj firemní večírek Westernové městečko 
v Boskovicích! Jde o unikátní zábavní park 
vybudovaný ve stylu westernu - divokého západu. 
Vinetou, Indiáni, cowboyové a plno krásných koní 
baví ve westernových divadlech. Westernové atrakce, 
půjčovna koz, Rodeo Bull, westernová restaurace a k 
tomu i westernové ubytování. Zkrátka vše potřebné, 
aby byla vaše firemní akce nezapomenutelná.

Western pArk boskovice
Boskovice
Tel .: +420 737 000 000, www .westernpark .cz
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V nedávno zrestaurovaných prostorách rodinného 
pivovaru Berounský medvěd byla zřízena Pivovarská 
restaurace, která váš firemní večírek jednoznačně roz-
září. Krásný dřevěný interiér, speciality české kuchyně 
a k tomu všechny druhy lahodných piv, které pivovar 
vyrábí. O místo se tu bát nemusíte – restaurace pojme 
až sto hostů. Stejné číslo platí pro salonek „šalanda“ v 
prvním patře.  Dostupnost Berounského medvěda je 
pouhých 20 minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Beroun - 
centrum, nebo 2 minuty od vlakového nádraží Beroun.

berounský medvěd 
Tyršova 135, Beroun Tel .: +420 311 622 566
www .berounskymedved .com

Ohnivá show plná adrenalinu, vzrušení a tanec 
v prostředí unikátních prostor, které se inspirují 
legendární leteckou společností Pan Am? Přesně 
takový večírek vás čeká v Hangar Baru! Přivítají Vás 
velmi půvabné letušky, které se o Vás budou starat po 
celý večer, jako byste letěli první třídou nejluxusnějších 
aerolinek. Hangar nabízí dvě patra. Horní má klasičtější 
restaurační ráz s mezinárodní kuchyní (vaří se do 
půlnoci) a jedním barem. Do členitých dolních prostor, 
které disponují dvěma bary a tanečním parketem, 
vstoupíte skrz vchod připomínající trup letadla.

HAnGAr bAr prAHA 
Dušní 9/9, Praha 1, Tel . +420 724 004 305
www .hangarpraha .cz

Pronájem zábavních atrakcí na:

Firemní akce
Vánoční večírky
Eventy
Teambuilding
Dětské dny
Road show
Outdoor i indoor 

www.proevent.cz
www.vanocnivecirky.cz
produkce@proevent.cz
tel.: 272 930 807
GSM: 602 215 115
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Dog‘s Bollocks – Restaurant a Music Club má v 
pražské kotlině své neoddiskutovatelné místo – 
na trhu totiž působí již desátým rokem, přičemž 
disponuje bohatou kapacitou pro 300 osob, dvěma 
bary a tanečním parketem, přičemž večírek si 
můžete libovolně tematizovat a „dochutit“ ho dle 
potřeby díky velké nabídce rautového občerstvení. 
O příjemně strávený čas se postará nejen ochotná 
obsluha, ale též široká nabídka koktejlů a několik 
druhů piv včetně Plzeňského prazdroje. 

doG´s bollocks
Nádražní 82, Praha 5
Tel .: +420 775 736 030, www .dogsbollocks .cz

Jedinečnou staročeskou atmosféru zažijete v jedi-
nečné Babiččině zahradě. Velkorysý prostor o ve-
likosti 154 m², který pojme až 80 lidí a ve dne je 
zalit přírodním světlem, můžete využít pro velmi 
pohodový firemní večírek. Pomoci závěsu lze pro-
stor zmenšit a zútulnit pro menší akce. K dispozici 
je WI-FI připojení a vlastní sociální zařízení. Sál je 
plně klimatizován. AV k dispozici dle potřeb klienta. 
Na míru zde pro vás vytvoří bufetové nebo alá carte 
menu, taktéž je v nabídce možnost coffee breaku.

bAbiČČinA zAHrAdA
Tovární 536, Průhonice
Tel .: +420 272 690 865, www .babiccinazahrada .cz

www.pragmoon.cz

Toužíte pod večírku, kde nebudete jen sedět, ale uži-
jete si trochu adrenalinu? Co takhle využít arénu La-
sergame Praha, která je plná světelných a kouřových 
efektů a za pomoci nejmodernějšího vybavení vám 
dovolí zažít téměř futuristický zážitek? Po hře si mů-
žete odpočinout v příjemném posezení a občerstvit se 
v plně zásobeném baru, zahrát si  stolní fotbálek nebo 
zapařit na X-Boxu. Lasergame může hrát až 16 hráčů 
a platí, že čím víc jich v aréně běhá, tím zábavnější hra 
je. Neváhejte proto naverbovat co nejvíce lidí. 

lAserGAme prAHA
Plzeňská 56, Praha 5, Tel . +420 774 454 656
www .maxlasergame .cz

A.T.E.O. CZ zajišťuje firemní akce a outdoorové pro-
gramy s širokou nabídkou aktivit. O nic se nemusíte 
starat. Tým profesionálů  Vám sestaví zajímavé progra-
my šité na míru, zajistí akci na klíč, přičemž v nabídce 
je široká databáze lokalit. Programy jsou realizovány v 
ČR i zahraničí. V průběhu akce se pracovníci A.T.E.O. 
CZ starají o Vaši zábavu, bezpečnost i spokojenost. 
Záleží jen na vás, zda bude akce relaxační, či dravěj-
ší. Individuální a nadstandardní přístup ke klientovi, 
dobré reference, to vše k A.T.E.O. CZ patří. A také 
dobrá nálada. Té se neubráníte, i kdybyste chtěli.

A.t.e.o. cz
Tel .: +420 608 974 841
www .ateocz .cz 



Strnadovský mlýn je ideál-
ním prostředím pro relaxaci 
a aktivní odpočinek. Není jen 
penzionem a restaurací, kde 
se můžete ubytovat a dobře 
najíst, ale především kouzelné 
místo, které vás uchvátí. 

Hledáte li vhodné místo pro 
teambuilding či firemní večí-
rek rádi Vám ho pomůžeme 
zajistit. Zařídíme program, dis-
ponujeme dvěma sály pro 35 
a 60 + 39 osob k sezení. Vyu-
žít můžete techniku a zázemí 
naší restaurace a samozřejmě 
připravíme raut jak báseň .

Strnadovský mlýn 
Vršovice 1
264 01 Sedlčany
+420 318 877 223
www.strnadovskymlyn.cz

Strnadovský Mlýn.indd   1 21.9.2015   15:28:56





max. capacity 200 persons 
Dušní 11  |  Praha 1  |  +420 602 251 392

www.alohapraha.cz

max. capacity 300 persons 
Dušní 9  |  Praha 1  |  +420 724 004 305

www.hangarpraha.cz

 Bar

We provide end-to-end  

organisation of any corporate  

event for it to be long remembered.

Corporate parties, presentations, 

press conferences.

We will arrange the reception and 

production as well as any print and 

graphic design services.

We offer: 
ten years of experience with event 

implementation

catering by our chefs

complete production (DJs, dancers, 

photographer, life bands, hosts, 

Photonaut, hostesses, etc.) 

technical support (print  

and graphic design services)

Celebrate your  corporate party in style!

firemni_A5_aj.indd   1 07.09.15   14:30



RESTAURACE MĚSÍCEGASTRO

Občas vás některé věci překvapí. Třeba to, že prak-
ticky přímo na Václaváském náměstí (dobře, cca 
100 metrů od něj, ať jsme přesní) lze najít podnik, 
který je stylizovaný, má exotickou kuchyni a přesto  
se nesnaží své zákazníky sedřít z kůže.

Podnik s názvem El Pueblo Mexicana Steak Hou-
se najdete lehce. Nachází se v nechvalně proslulé 
ulici Ve smečkách, navzdory této skutečnosti se 
však nemusíte bát, že by v něm vládl nějaký bor... 
nepořádek. Z ulice se jeví poměrně nenápadně. 
Jedna výloha, různě polepená, vás skoro obelstí, že 
se tu nic zajímavého neskrývá. Pravda nemůže být 
vzdálenější. Vnitřek je až nečekaně bohatý.

Jak je patrné již ze samotného názvu, El Pueblo 
nabízí svým návštěvníkům tradiční mexickou ku-
chyni, která „se svou rozmanitostí a chutí vyrovná 
i domácí stravě mexické maminky“. Ok, poslední 
větu jsme si vypůjčili z oficiálních stránek restaura-
ce, stojíme si ale za tím, že je pravdivá a zaslouží si 
otisknout. V El Pueblu si totiž opravdu skvěle po-
chutnáte a ani na chvíli nebudete pochybovat, že tu 
svému řemeslu rozumí. V nabídce najdete vše, co 
mexická kuchyně žádá, což se týká i nápojového 
lístku. Absolutní samozřejmostí je obrovský výběr 
tequil. Milovníci tohoto nápoje by měli předem 
počítat s tím, že budou mít v El Pueblu co dělat (a 
velmi pravděpodobně nebudou odcházet po dvou).

Své místo má v El Pueblu i denní menu, u něhož 
byla dokonce nedávno snížena cena na pouhých 
89 korun (+ polévka za dalších 10). Burrito a chi-
michanga jsou nově ve větších tortillách. Polední 
menu je nově obohaceno o velmi  oblíbené zapé-
kané misky. I v rámci rychlého oběda je tak z čeho 
výbirat a navíc za opravdu skvělou cenu. 

Restaurant se rozkládá ve dvou plně klimatizova-
ných podlažích  (jedno podlaží nekuřácké), při-

exická kuchyně si získala 
oblibu po celém světě. Je zná-
má různorodými chutěmi, 
barevností jídel i množstvím 
koření a přísad, které i zdán-

livě nenápadné jídlo posunou na úplně novou 
kulinářskou úroveň. V Mexiku se vyvíjela spoje-
ním tisíciletých domorodých kulinářských tradic 
a evropských prvků od 16. století. A v Praze si to 
nejlepší „z Mexika“ užijete rovnou v centru.

el pueblo meXicAnA steAk House

M
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čemž každé má trochu jinou dynamiku. Horní 
podlaží je o něco vhodnější pro poklidnější večer 
s pár přáteli, či romantičtější ve dvou. Dolní část je 
přímo ideální pro oslavy jakéhokoli druhu. 

Za zmínku stojí i to, že El Pueblo pravidelně spo-
luprace se slevovými portály, kde nabízí nejrůznější 
výhodné slevy na degustační menu. Vyplatí se proto 
pravidelně sledovat internetový cvrkot a můžete si 
návštěvu podniku vychutnat ještě o něco levněji.

Hodně samozřejmě dělá obsluha. Co si budeme 
povídat, i sebeluxusnější podnik snadno otráví ky-
selá servírka, u níž máte pocit, že ji každým přáním 
akorát otravujete. V El Pueblo jsem byl několikrát a 
vždy jsem se cítil vítán. Se zákazníky to tu umí, což 
jen podporuje celkovou příjemnou atmosféru.

El Pueblo byste neměli minout. V prvé řadě proto, 
že v okolí Václavského náměstí podobných „zdra-
vých“ podniků, jež by nepodlehly turistickému ru-
chu, příliš není. Za druhé si zde skvěle pochutnáte 
a hlavně vám tu zkrátka bude příjemně.

th.

Ve Smečkách 27, Praha 1 
Tel .: +420 296 326 070

www .elpueblo .cz
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Restaurace U Žíznivého jelena se nachází v domě, v 
němž byl hostinec provozován již v roce 1896. V roce 
2009 prošlo místo důkladnou rekonstrukcí, během 
které byla zbudována moderní profesionální kuchyně 
a došlo k rozšíření unikátního sklepení. V restauraci se 
čepuje výborné tankové pivo Staropramen, rozhodně 
si tu i pochutnáte a nechybí i rozmanitá vinotéka.

SaSaZu je alchymií chutí, barev, vášně a designu, které 
dohromady vytváří unikátní zážitek. Jde o jednu z nej-
lepších asijských restaurací v Česku. Její kvality potvrzu-
je i prestižní ocenění Bib Gourmand od Michelina zná-
mé jako „dobré jídlo za dobrou cenu“. Velký důraz zde 
kladou na výběr těch nejčerstvějších ingrediencí. Hodně 
jich dováží přímo ze Singapuru a Shahaf Shabtay!

u žíznivéHo JelenA

sAsAzu

Vltavská 523/15, Praha 5 - Smíchov 
Tel .: +420 257 322 525, www .uziznivehojelena .cz

Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
Tel .: +420 284 097 455, www .sasazu .cz 

GASTRO RESTAURACE

Italská restaurace Aromi nabízí širokou škálu čer-
stvých ryb a mořských plodů a reprezentuje pravou 
italskou kuchyni s důrazem na původní kvalitní a čer-
stvé italské suroviny. Uprostřed restaurace se nachází 
velký stůl se sýry. V letní sezóně mohou hosté posedět 
na otevřené zahrádce až pro 40 osob. Místní vinotéka 
čítá 300 etiket italských vín a přes sto druhů grappy.

Aromi

Mánesova 78, Praha 2
Tel .: +420 222 713 222, www .aromi .cz

Restaurant U Balouna je svěží připomínkou starých 
dobrých časů, kdy byly hospodské podniky skutečně 
živým místem, v němž byl zákazník hýčkán a výčepní 
respektovaným panem domácím. Když se to spojí s 
moderními technologiemi, výbornou gastronomii a 
lahodným pivem (na výběr je Plzeň, Velkopopovický 
Kozel černý a řezané pivo), je na hit zaděláno.

u bAlounA

Václavské náměstí 20, Praha 1
Tel .: +420 224 228 388, www .ubalouna .cz

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

rusticA

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

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. 

cHApAdlo

Nuselská 44, Praha 4, Tel .: +420 241 404 337
www .chapadlo .com 
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Kde se na Vás těší nový kuchařský tým. Vylepšené polední nabídky. Nově si může-

te i nechat dovést jídla pře službu “Dáme jídlo”a udělat rezervaci na “Restu.cz”.

Své poznatky, fotečky a zážitky nám můžete sdělovat na “Zomatu.cz”. 

Váš Baloun. www.ubalouna.cz

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

           
           

           
           

Zveme Vás, do restaurace U Balouna

baloun.indd   1 16.9.2015   14:35:20



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.

Restaurace Na tý louce zelený se nachází ve velmi klid-
ném a krásném prostředí přímo na okraji Kunratické-
ho lesa. V podniku si pochutnáte na české, minutkové 
a zvěřinové kuchyni, přičemž je restaurace rozdělena 
do tří částí – na kuřáckou, nekuřáckou a líbeznou za-
hrádku, která funguje i v zimě. Velká zahrada nabízí 
samoobslužný stánek s dětským hřištěm a minizoo.

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

tHe pub nA tý louce zelený

lAviČkA

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

Zelená louka 451/1, Praha 4 - Kunratice
Tel .: +420 241 771 820, www .natyloucezeleny .cz 

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

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

5x v praze!

Italská restaurace Carllino nabízí kromě výborné piz-
zy, kterou tady pečou tak, jak se má, tedy v kamenné 
peci, tradiční italské domácí těstoviny nebo vynikající 
hovězí steak. Nesmíme zapomenout ani na znameni-
tou italskou kávu a dezerty. Posezení na zahrádce vám 
zpříjemní nejen příjemná obsluha, ale i krycí stříška. 
Carllino se nachází pár kroků od metra Křižíkova.

cArllino

Thámova 26, Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 222 311 522, www .carllino .cz

Café Imperial bylo vždy hojně navštěvovaným mís-
tem. I po téměř 100 letech tradice pokračuje. Menu 
nabízí to nejlepší z české kuchyně, vynikající kávu a 
lahodné zákusky, které jsou samozřejmě výhradně 
domácí výroby. Ať už do Café Imperial skočíte na sní-
daně, odpolední posezení u čaje nebo si zařídíte sou-
kromou akci, vždy o Vás bude prvotřídně postaráno.

cAfé imperiAl

Na Poříčí 15, Praha 1
Tel .: +420 246 011 440, www .cafeimperial .cz

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.

Hliněná bAštA

Újezdská 619, Praha-Průhonice
Tel .: +420 272 690 700, www .hlinenabasta .cz 
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Nechcete si lámat hlavu s přípravou 
narozeninové oslavy? Přenechte to nám, 
rádi Vám připravíme nezapomenutelnou 
oslavu pro Vaše děti a jejich kamarády. 
Jsme připraveni i na netradiční oslavy pro 
dospěláky, jako jsou rozlučky se svobodou 
a jiné legendární párty. Užijete si zde nejen 
skvělé relaxace a sportovního vyžití, ale i 
spousty akční zábavy, která rozproudí krev 
v žilách.Vytvoříme pro Vás zajímavý pro-
gram, zajistíme občerstvení a kompletní 
cattering v příjemných prostorách našeho 
baru, tak abychom vyšli všem Vaším poža-
davkům vstříc. Pro více info a nezávaznou 
poptávku pište na info@maxlasergame.cz

MaxLasergame aréna 
Praha

Plzeňská 1270/56
Praha 150 00

Česká republika
 +420 774 45 46 56

www.maxlasergame.com
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GASTRO TÉMA

K aždý jsme někdy narazili na 
číšníka, který nám „dvakrát 
nešel pod vousy“ (a pravdě-
podobně jsme mu to pak na-
třeli korunovým spropit-

ným). Zkusme se ale nyní chytnout za nos a 
podívat se na celou situaci z druhé strany bari-
kády. Upřímně, není to zrovna hezký pohled.

Protože co si budeme povídat, ono to se zákaz-
níky tak není vždycky jednoduché. Na násle-
dující stránce si proto dáme dvanáct příkladů, 
kterými spolehlivě vytočíte každého číšníka. Až 
na vás příště nějaký bude používat „vražedný 
pohled“, možná si aspoň uvědomíte, čím jste si 
to zasloužili. A třeba si na to příště dáte pozor.

10 věcí, které Číšník
nA HostecH nenávidí
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1) Proč si sedli k jedinému stolu, kde není 
prostřeno?! To NEviDí, že se na něj teprve 
chystám a akorát mi tam budou překážet?

2) Jasně. Dojdu vám pro další pivečko. Stejně jako 
jsem šel před chvíli pro jedno a předtím taky. To jste 
rovnou nemohli říct VÍC piv, ať k vašemu stolu ne-
musim lítat jak ocas KAžDý Dvě MiNUtY?

3) Když mě nepozdravíte, proč bych měl automa-
ticky hned zdravit napřed já. Host je sice host, ale 
slušnost by měla fungovat na obou stranách.

4) Jeden by řekl, že i cvičená opice s půlkou moz-
ku chápe to, že když jdou do hospody dva, je ab-
solutní DEBilitA sednout si ke stolu pro 
osm lidí. Ale v pohodě, až mi přijde větší skupin-
ka, prostě se očima omluvím, že existují i zákaz-
níci-tupci a pošlu je pěkně zpátky na ulici. Díky.

5) U každýho stolu popelník. U každýho. Skoro to 
vypadá, že nám tu na nich rostou. A stejně se budou 
ptát „Je tu nekuřáckej prostor?“. Kdyby aspoň měli 
slepeckou hůlku, to by se dalo omluvit. Ale tohle 
funguje i na druhou stranu. V restauraci vyvoníno, 
nikdo ani známka po tabáku a už vidíte toho man-
táka, jak si jednu zapaluje. Takovejm nafackovat.

6) Chodit se má včas. To nás učili už ve školce. 
Takže když si někdo rezervuje stůl na šestou, měl 
by to sakra dodržet a ne že se s přidrzlym úsměvem 
došourá o hodinu pozdějc a ještě prohodí nějakou 
vtipnou hlášku typu „KliD, NA NáS SE vYPlA-
tilO čEKAt“. Přitom by stačilo dát vědět. Hlav-
ně že má dneska každej blb v kapse smartphone.

7) Rodiny jsou nejvíc. Jakoby neschopnost nasa-
dit si gumu byla vstupem do exkluzivního klubu 
NEBErEME OHlEDY. Přijdou, kočárek 
postaví do místa, kde potřebujeme chodit a děti ne-
chaj běhat po restauraci a řvát, protože ostatní hosti 
to přece pochopí. Jediný štěstí je, že u nás má má-
lokdo zbraň. Jinak by to ty bastardi měli spočítaný.

8) Jsme v restauraci a ne doma, tak se přece bude-
me CHOvAt JAKO PrASAtA. Použitý 
ubrousky narveme do sklenic, po stole roztaháme 
párátka a podtácky, zbytky jídla necháme na nepo-
chopitelnejch místech a aby to byla pořádná chu-
ťovka, ještě nacpeme do popelníku k vajglům něco 
pořádně mokrýho. Fuj. Rád bych někdy viděl, jakou 
maj hosti kuchyň doma. A ještě radši bych byl, kdy-
by mě tam tak půl hodiny nechali o samotě.

9) Na stole je obří cedulka rEZErvOváNO. 
Všimnul by si jí i Ray Charles. A stejně si tam sed-
nou. Prostě to musej zkusit. Fajn, ať se nedivěj, že je 
nikdo neobslouží a pak je od stolu ještě vyhodíme.

10) Máme jasně nastavený jídelní lístek a stejně 
zkusí, jestli si mohou dát něco jinýho. Kde to jsme? 
Do železářství si taky nepůjdu koupit spodní prádlo.

GASTRO
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BAR MĚSÍCEGASTRO

Že je podnik inspirováný Ernestem Heming-
wayem, to není jen prázdné reklamní lákadlo. 
Hemingeway jeden z nejznámějších barových 
milovníků, který proslavil nejeden koktejl. Sám 
inovoval známé receptury, a proto se dodnes na 
světových barech připravují koktejly jako Heming-
way Daiquiri či verze Papa Doble. Lidé jeho barový 
život spojují výhradně s Kubou, což není správné!

Ano, bary jako La Bodequita a El Floridita založily 
svůj věhlas na jeho dávné a časté přítomnosti, ale on 
miloval dobré bary a drinky po celém světě. Hemin-
gway bar se do značné jisté věnuje i jeho oblíbeným 
destilátům - Absinthu, Rumům a Champagne.

Nabídku absinthů v Hemingway baru najdete 
rozhodně nejširší na území České republiky. Dis-
ponují zde i vzácnými replikami těch nejlepších 
absinthů, které kdy byly vyrobeny. 
 
S nabídkou rumů je na tom Hemingway bar také 
poměrně slušně. K dnešnímu dni evidují více než 
dvě stě druhů rumů, takže si vyberou i ti nejná-
ročnější (respektive pokud si nevyberete tady, 
pak už si velmi pravděpodobně nevyberete ani 
nikde jinde). V rámci servisu rumu mají hosté 
možnost objednat si „tasting experience“ (nutná 
předobjednávka), což je několik dvoucentilitro-
vých vzorků rumů s kouskem čokolády, ořechy a 
sušeným ovocem, což hosta do budoucna velmi 
kladně ovlivňuje v preferenci a náklonnosti k ur-
čité značce tohoto karibského destilátu. 

A do třetice mají v Hemingway baru velmi solid-
ní výběr nejušlechtilejších šumivých vín, což jsou 
vína z oblasti Champagne. V nabídce jsou nejen 
věhlasné a velké značky, ale máte zde možnost 
ochutnat i velmi malé producenty s produkcí men-
ší než 30 tisíc lahví za rok. Věřte, že se mezi nimi 
najde mnoho skvostů za bezkonkurenční ceny, 
které nikde jinde po celé Praze nenajdete.

enhle bar je jiný. Jakmile do něj 
vstoupíte, budete mít pocit, že 
jste se ocitli v jiné době. Tohle 
není žádný nablýskaný pokus o 
kosmopolitní pózu nebo hra na 

určité téma. Tohle je bar v ryzí podobě, jak by 
bary měly vypadat. Možná si myslíte, že už jste 
v opravdovém baru byli. Jakmile však vkročíte 
do Hemingway baru, okamžitě si uvědomíte, že 
právě zažíváte něco naprosto nového.

HeminGWAy bAr prAHA

T
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GASTRO

Co je rozhodně doménou Hemingway baru, to 
jsou prvotřídní koktejly, které jsou připravovány 
výhradně z prémiových a ultra prémiových pro-
duktů a čerstvých ovocných šťáv. Starat se o Vás 
budou velmi zkušení barmani, kteří Vám poskyt-
nou maximální servis. A to tady něco znamená. 
Nejde totiž jen o výběr z lístku. Barmani se vás 
zeptají, na co máte chuť, proberou možnosti a pak 
vám připraví nápoj na míru. Ano, tahle „legrace“ 
pár stovek stojí, jedinečný zážitek je ovšem zaručen.

Podnik má velmi specifickou a až romanticky oje-
dinělou atmosféru. Je tu pomalé tempo, nikam 
se nespěchá, čas prostě jen tak plyne. Jeden by se 
skoro nedivil, kdyby v jednom z rohů nějaký spi-
sovatel právě připravoval další velký román. Tak 
opojné a stylové prostředí Hemingway bar nabízí. 
Díky tomu do něj můžete vyrazit jak s přáteli, tak 
i s drahou polovičkou. Není to o klasickém večeru 
při svíčkách, přesto je prvotřídní dojem zaručený.
 
A nikdy tu není narváno. Ctí pravidlo, že se sedí a 
když už není místo, nikdo další není vpuštěn. Bravo!

ml.

Karolíny Světlé 26, Praha 1 
Tel .: +420 773 974 764
www .hemingwaybar .cz
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www.bowling-praha.cz
Praha 6 Praha 1

Najdete nás na
facebook.com/praha.bowling

Hrajte bowling v nových 
moderních hernách
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GASTRO AKCE V BARECH

relAX cAfé bAr

Dlážděná 4, Praha 1, Tel .: +420 224 211 521
www .relaxcafebar .cz

Kvalitní kávu, české pivní speciály a vína, základní mí-
chané nápoje, kvalitní a letité destiláty i likéry, nealko a 
malé občerstvení, to vše na vás čeká v Relax Café Baru. 
V patře můžete využít počítače s internetem, kopírová-
ní, skenování, tisk a wi–fi. Kdo tedy rád pracuje v ka-
várně, ten se v Relaxu bude cítit jako doma… a možná i 
lépe. Samozřejmostí je možnost soukromých akcí.

Tento příjemný a útulný bar se nachází jen kousek od 
Staroměstského náměstí. Za ta léta prošel vývojem, 
nicméně stále zde přetrvává důraz na kvalitu služeb a 
produktů. Díky tomu patří Bombay Bar mezi nejoblí-
benější koktejlové bary v České republice vůbec. Pod-
nik zaujme nejen obsáhlým nápojovým lístkem, ale i 
netradičním a zajímavém interiérem.

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

lAHodný bombAy bAr

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.

zlAtý strom

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

Úderem 22. hodiny legendární Radost ožívá noč-
ním životem a otevírají se brány hudebního klubu 
v dolních prostorách podniku. Originální hudební 
program, čtyři bary, laser show, go-go tanečnice, pra-
videlné sety domácích i zahraničních DJ´s, ale i tema-
tické večírky s překvapením. To vše a ještě mnohem 
víc Vás čeká v radosti a to od čtvrtka až soboty.

rAdost fX

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

Aloha by rozhodně neměla ujít pozornosti nikoho, 
kdo má rád exotické prostředí. Unikátní podnik, kte-
rý se nachází pouhých pět minut pěší chůze od stanic 
metra Můstek a Staroměstské náměstí, patří k nejzají-
mavějším pražským podnikům vůbec: styl havajských 
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

Houseboat U bukanýra je díky svému umístění v cent-
ru Prahy, příznivým cenám a vstupnému zdarma, zcela 
jedinečným místem. Na lodi si můžete poslechnout 
spousty hudebních stylů. V letní sezóně je otevře-
na horní terasa s barem, grilováním, třemi fotbálky, 
spoustou míst k sezení, pravidelným vystoupení kapel 
a promítáním kultovních filmů v originálním znění.

u bukAnýrA

Nábřeží L . Svobody, pod Štefánikovým mostem, Praha 1 
Tel: +420 608 973 582 www .bukanyr .cz 
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Otevřeno denně od 18.00 do 05.00
 Klimatizováno, creditní karty vítány
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SEX NEBO CITY

ť už současnou uspěchanou do-
bou, nebo lidskou leností a po-
hodlností, či snad kombinací 
obojího, tvrdí se, že seznamování 

dnes není lehké. Pokud jednomu nepadne do oka 
někdo z kolegů z práce, kde přeci jen trávíme vět-
šinu času, má pracující jedinec celkem omezené 
možnosti, kde jinde na vhodný protějšek nara-
zit. Což logicky nahrává současnému trendu 
anonymního seznamování prostřednictvím in-
ternetu. Byť jsem k takovýmto platformám pro 
seznámení doposud neholdovala, rozhodla jsem 
se dát se všanc investigativní žurnalistice. 

Když jsem před nedávnem kontaktovala svou 
blízkou přítelkyni stylem „přicházím s nabídkou 
kvalitní kalby“, odvětila mi, že nemá čas, neboť 
má rande. Na tom by v pravdě nebylo nic zvlášt-
ního, kdyby se nejednalo o děvče, které není ran-
dícího typu. „Jak se to stalo?“ ptám se šokovaně. 
„Seznamka“ odpoví ona. Aha, seznamka, řeknu si 
už sama pro sebe s patřičným sarkasmem. K těm-
to platformám pro navázání kontaktů jsem vždy 
byla velmi skeptická, ač bezdůvodně, můj tuhý 
konzervatismus prostupuje vším a tak jsem žila 
v domněnce, že seznamka je něco jako interneto-
vé sdružení zoufalých úchylů a jiných sociopatů, 
kteří nejsou schopni navázat kontakt v normál-
ním životě. Červíček pochybností zahlodal, když 
mi dotyčná kamarádka nadšeně poreferovala o 
skvělém chlapci, jenž se z potenciálního úchyla 

vyklubal. A hlodal dál, to ve chvíli, kdy mi má 
kolegyně vyprávěla, jak se na seznamce seznámi-
la se svým přítelem, zatímco v kanclu přebírala 
obrovskou kytici lilií se zamilovaným vzkazem. 
Aniž by se ty dvě znaly, jejich náhlé štěstí mělo 
společného jmenovatele: Tinder.

„Zábavný způsob, jak navázat kontakt s lidmi ve 
svém okolí“ říká Google. A tak jsem se rozhodla 
za a) postavit se výzvě v podobě překonání od-
poru k seznamkám, za b) ověřit, jaká je šance se 
prostřednictvím Tinderu seznámit s někým zají-
mavým, a konečně za c) napsat o tom článek.

Tato seznamovací aplikace, široce oblíbená po ce-
lém světě, je vskutku moderního pojetí. Funguje 
čistě na fyzickém zájmu. Na uhranutí protějšku 
máte pouze šest fotografií a skromný prostor pro 
krátkou úvodní řeč libovolného pojetí (ne, že by 
jí někdo četl). Poté se pohodlně usadíte do křesla 
a provádíte jednoduché mechanické pohyby ru-
kou doprava či doleva, podle toho, zda Vás daná 
fotka, potažmo muž, zaujala, či ne. Je to jednodu-
ché, rychlé a povrchní. Ti, kteří se nelíbí, zůstávají 
na volném trhu, ti, které propojily vzájemné sym-
patie, mají možnost konverzovat. Právě v tomto 
principu shledávám největší výhodu této platfor-
my: že ti obávání úchyláci nemají možnost Vás 
bombardovat svými úchylnými návrhy, pokud 
si to vyloženě nepřejete. Pokud by se tak stalo, 
velmi rychle to vyřešíte jednoduchým tlačítkem 

A
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„unmatch“, které odkáže příslušného otravu do 
internetových věčných lovišť. 

Jak je zřejmé, veškerý „úspěch“ tkví v dobré fotce. 
Tedy, alespoň jsem si to dlouhou dobu myslela, do-
kud mi od výzkumného vzorku opačného pohlaví 
nebylo řečeno, že muži „matchují“ takřka vše. Ač 
jsem se po tomto zjištění neubránila ironickému 
úšklebku, později jsem vyhodnotila, že o to více je 
tato aplikace pro ženy výhodnější – jsou to totiž 
ony, kdo ve výsledku vybírají. Za předpokladu že si 
jako profilovou fotografii žena nezvolí momentku 
z bujaré kalby, jež detailně zachycuje výraz obliče-
je, který by se dal popsat jako něco mezi ovíněnou 
rajdou a býkem na Corridě, šance na „spojení“ 
jsou dosti vysoké. Dalším logickým krokem je pak 
zahájení konverzace – z provedeného výzkumu 
vyplynulo, že takto je učiněno v necelé polovině 
případů. Z toho ovšem přibližně další polovina 
poměrně rychle odpadne z důvodů „vzájemné 
nekompability“. Čistě statisticky tedy ze všech 
„matchů“ vzejde pouhá čtvrtina potenciálních 
jedinců na schůzku, a rozhodně to neznamená, 
že tento počet bude i realizován. V případě, že 
chcete šance na osobní setkání zvýšit, inspirujte 
se tedy mužským přístupem: „lajkujte“ všechno. 
Jak jsem se již zmínila, zbavit se nežádoucího ob-
jektu je totiž na Tinderu až nemravně snadné. 

Pokud je již konverzace zahájena a je přinejmen-
ším vyhovující, je třeba jednat velmi rychle. To 
znamená: co nejdříve si domluvit osobní setká-
ní, a to ze dvou zásadních důvodů: v prvé řadě, 
na Tinderu je opravdu spoustu pěkných slečen 
se stejným záměrem (klofnout fajn kluka, ať 
už na cokoliv), takže konkurence je veliká, a za 
druhé na internetu může být kdokoliv kýmko-
liv a tak je, v rámci dobré duševní pohody, pří-
hodné, odhalit pravdu hned v počátku. Máloco 
může být tak nepříjemné, jako zjištění, že ten 
úžasný pracovitý svalnatý chlap, který Vás den-
nodenně po dobu dlouhých měsíců oblažoval 
romantickými cinty, je ve skutečnosti obtloustlý 
ženatý nemakačenko, jenž si hrou na supermana 
uměle zvyšuje své strohé sebevědomí.

Okénko kruté pravdy: podobným případům se na 
seznamkách málokdo vyhne, bohužel. Tyto situace 
nejsou na seznamkách výjimkou, proto je třeba dr-
žet se hesla „vždy připraven“, a pro takové případy 
doma natrénovat scénu „epileptický záchvat pro 
neepileptiky“, nebo se domluvit s kamarádkou, 
aby po smluveném signálu provedla naléhavý te-
lefonát, po kterém se s velkou lítostí budete muset 
odebrat domů, protože „kámošce umřel křeček, 
nemůžu jí nechat v takové těžké situaci samotnou, 
rozumíš“. Samosebou nejlepším řešením by bylo 
říci čistou pravdou, ovšem neznám moc dívek, 
které by byly schopny říct neznámému člověku 
do očí „promiň, ale jsi tak namyšlenej a nudnej 
blbeček, že jdu radši domu paličkovat krajku, než 
setrvat v tvojí přítomnosti další sekundu“, nehledě 
na to, že říct něco takového namyšlenému blbečko-
vi může také znamenat kudlu v zádech.

„POKUD JE Již KONvErZACE 
ZAHáJENA A JE PŘiNEJMENšíM 

vYHOvUJíCí, JE tŘEBA 
JEDNAt vElMi rYCHlE.“
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Největší přínos těchto anonymních setkávání? 
Zážitky. Zkušenosti. Není od věci procvičit si 
komunikaci s lidmi, se kterými byste se v běž-
ném životě nesetkali, ať už v pozitivním, či ne-
gativním smyslu. Důležité je nenechat se odradit. 
Moje první schůzka se konala s chlapcem, který 
je zřejmě velmi zběhlý v práci s photoshopem, 
neboť jsem ho, i přes můj bystrý zrak, zaboha 
nemohla rozpoznat. Na fotce uhlazený elegán, v 
reálu otrhanec, jehož jsem považovala za běžnou 
součást Václavského náměstí, kde jsme měli sraz. 
Hned na úvod mne galantně seřval, že jdu o deset 
minut později, přičemž se opomněl představit, 
či vykonat jiné úvodní gesto, jako je kupříkladu 
pozdrav. Během minuty, kterou jsem měla na 
rozmyšlení, zda zvolím bleskový úprk, nebo se 
to pokusím překonat, jsem intuitivně zamířila ke 
kavárně, vyhraněné sexuální menšině, s nadějí, 
že tam mne s tím „objektem“ alespoň nikdo ne-
spatří. Těch 45 minut, které jsem s ním strávila, 
byly tím největším kurzem asertivity, který jsem 
kdy absolvovala. Důstojně jsem obstála v útoku 
na mou osobu, jakožto nechutného kuřáka, bez 
mimických gest jsem překousla buranské chování 
a dokonce jsem se neustále snažila vymýšlet nová 

témata k hovoru, ačkoliv byla předem odsouzena 
k neúspěchu. Bez okolků přiznávám, že po této 
schůzce, ze které jsem zamířila rovnou do non-
stopu na panáka zapomnění, jsem se zařekla, že 
s Tinderem končím. Naštěstí jsem, jak už to tak 
někdy bývá, své slovo nedodržela, a vyrazila na 
schůzku další, kde mě čekala zasloužená satisfak-
ce v podobě milého, galantního, inteligentního a 
v neposlední řadě velmi pohledného mládence. 

S nevhodně vyjádřenou nenávistí k určitým sku-
pinám lidí jsem se koneckonců nesetkala sama. I 
další účastnice mého výzkumu mi potvrdila tuto 
zkušenost, kdy se protějšek hned v prvních minu-
tách setkání projevil jako velice tolerantní člověk 
větou „nenávidim kuřáky“. To kuřačka, ač ohle-
duplná a připravena nezapálit si, pokud to dru-
hému vadí, vždycky ocení, že. S mou výzkumnou 
skupinou jsme jako nepřípustné dále vyhodnotili 
tyto věci: vést monolog (napište autobiografii, ale 
necpěte to cizím lidem), vytahování a machrová-
ní (stejně všichni vědí, že jsou to kecy, kterými se 
jen léčí komplexy), nevhodné sexuální narážky 
(sexuální frustrace se dá lehce řešit kupříkladu v 
nevěstinci) či nudu (netřeba komentáře). 
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Mimo situací nepříjemných a nemilých, existuje i 
riziko situací vyloženě hořkých. To například když 
prožijete velmi nevšední večer, na velmi nevšedním 
místě, s velmi nevšedním mužem, abyste následují-
cího dne v rozhovoru s kamarádkou zjistila, že i ona 
má tento nevšední zážitek s tím samým mužem v 
repertoáru. Naivita nikdy nebyla mou silnou strán-
kou, ovšem nečekala bych, že někdo bude uplatňo-
vat modus operandi až tak doslova, čímž myslím 
opravdu doslova – nejen stejné místo, ale i do pís-
mene stejné fráze. Narazit lze ale i na psychopatic-
ké jedince, kteří Vás jednou budou přesvědčovat k 
další schůzce slovy „to byl nejlepší večer za poslední 
dobu, musíme se vidět znovu!“, aby Vám následují-
cího dne poslali zprávu s urputným vyjádřením o 
tom, že už se nikdy vidět nemůžete.

V konečném souhrnu však přeci jen ty příjemné 
věci převyšují – pokud člověk zůstane při smyslech 
a vnímá tuto aplikaci jako tu zmíněnou „zábavnou 
formu seznamování“. Nepopírám, že jsem se cítila 
velice dobře, když jsem vyrazila na filharmonii s 
důstojně oblečeným mužem s vybraným chová-
ním, a ty lichotky o mém pohledném společníkovi 
jsem si náležitě užila, stejně tak jako několik let-
ních večerů u piva se zábavnými chlapci. I další vý-
zkumníci mi potvrdili, že zažili nespočet příjem-
ných dnů s novými lidmi, ať už se jednalo o koncert 
a bláznivé tančení na divnou hudbu, sportovní ak-
tivity na neznámých místech, romantické večeře v 
zahradní restauraci či spontánní procházky.

Je však užitečné zamyslet se nad důvodem, který 
člověka vedl k tomu, vytvořit si na takovéto se-
znamce profil. Není zas tak těžké odvodit z prin-
cipu fungování Tinderu jeho hlavní využití: sex. 
Tinder je rychlý komunikační kanál založený na 
fyzických sympatiích, což je pro mnoho lidí sy-

nonymem pro snadno získatelný, nezávazný sex. 
Ovšem nezanedbatelná část uživatelů, ač se těm-
to aktivitám pravděpodobně nebude urputně 
bránit, je otevřena vícero možnostem. Jednodu-
še chci říct, že určitá naděje, že zde narazíte na 
zajímavou osobu, se kterou se určitý čas můžete 
potkávat, tu je. Vyřadíme-li skupinu, která cílí 
pouze na jednorázový pohlavní styk, zbyde sku-
pina, která „něco“ hledá. Položme si však otázku, 
proč to hledá. Až na příslovečné výjimky, které 
potvrzují pravidlo, je lze zařadit do dvou pod-
kategorií: lidé, co si dlouhodobě nejsou schopni 
najít partnera a lidé, co se s partnerem před rela-
tivně krátkou dobou rozešli. Pokud jde o případ 
prvního typu, míra ohrožení, že určitý aspekt 
jejich života není tak úplně v pořádku a další vý-
voj by mohl být značně komplikovaný, je celkem 
vysoká, a je třeba mít se na pozoru. Co se týče 
případu druhého, míra ohrožení, že s minulým 
vztahem nejsou tak úplně vyrovnáni a po určité 
době mohou mít tendence ho obnovit, je celkem 
vysoká a je třeba mít se na pozoru.

Znám ty, kteří tam našli vhodný protějšek, se kte-
rým vytvořili harmonický vztah, znám ty, kteří 
několika zábavnými večery rozehnali své smutky, a 
znám i ty, kteří zapomněli na realitu a jejichž milost-
ný život se odehrává na poli mobilní aplikace. Účet 
na Tinderu je smazán a já se pokorně vracím do ru-
kou náhody – přirozené způsoby jsou mi přeci jen 
bližší. Ale možná zase jednou, až se budu nudit…

Naděje tu vždycky je!
S láskou,

P.S. Vřele děkuji všem mým drahým, kteří mi s 
mým bohulibým výzkumem pomáhali a poskytli 
mi užitečné informace, stejně tak jako všem zají-
mavým mužům, které jsem díky tomuto projektu 
měla možnost potkat.
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JAkub Holý
Chce to mít štěstí
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Jak se povede, že se někdo tak mladý dostane na 
podobnou velkou pozici?

Rozhodně bych dal na první místo štěstí. Bez 
toho to zkrátka nejde. Na druhé místo bych 
dal zkušenost se zahraničím, protože venku se 
zkrátka řada věcí dělá trochu jinak a člověka to 
vytrénuje. Pak zkušenost s marketingem a v ne-
poslední řadě určitě osobnost. Ta je důležitá.

Jakou máš zkušenost se zahraničím?

Já jsem strávil bezmála pět let v Irsku a to byla 
opravdu škola života k nezaplacení. Začínal jsem 
tak, jak se začíná, když člověk přijde do nové 
země. To znamená, že jsem si musel vystačit s 
prací alá steward ve vlaku. Můj tehdejší hlavní cíl, 
proč jsem jel do Irska, bylo naučit se perfektně 
anglicky.  Protože jsem tam nastoupil jako jeden 
z prvních, tak ze mě asi během dvou týdnů udě-
lali senior stewarda, což mělo tu výhodu, že jsem 
nemusel tlačit vozík a měl jsem víc času na čtení 
knih v angličtině a hraní na PSPčku. (smích) 

A jak jsi se postupně dostal k jiným projektům?

Poté jsem nějaké dva roky dělal vyhazovače v 
klubu a postupně poznával irskou komunitu. Jak 
jsem se tak různě rozhlížel, začalo mě lákat pod-
nikání. Kamarád Ir mě přivedl k projektu jménem 
Bootcamp West, což byl určitý druh fitness a on z 
toho chtěl udělat firmu. Já jsem mu chvíli pomá-
hal, pak jsme ale pochopili, že každý chceme vést 
byznys trochu jiným směrem a spolupráci jsme 
ukončili. Poté přišlo to důležité štěstí (smích), 
kdy jsem v Irsku potkal svého skvelého kamaráda 
Pavla a tam jsme si naopak hodně rychle pocho-

pili, že naše cesty půjdou úplně stejným směrem a 
vybudovali jsme společně Funky Fitness Classes.

Kde se vzal základ funky fitness Classes?

Irsko je hodně komunitní. Irové rádi chodí do 
komunitních center a my jsme se s Pavlem pro-
to rozhodli, že právě do malých měst, kde není 
moc co dělat, budeme náš fitness přivážet. Do-
dali jsme trenéry, obsah a během pouhých dvou 
let jsme operovali v nějakých šedesáti městech a 
měli cca třicet trenérů, kteří pro nás pracovali. A 
musim říct, že ta firma tehdy fungovala výborně. 
Poměrně rychle jsme se stali druhou největší fir-
mou věnující se fitness v celém Irsku, což na dva 
kluky z Čech nebylo vůbec špatný! (smích). 

Proč jsi s tím tedy přestal?

Protože jsem musel. Přišla finanční krize a byznys 
šel v podstatě ze dne na den do háje, bohužel.

Zkoušel jsi podobný fitness projekt rozjet u nás 
po svém návratu do čech?

Nezkoušel. Cítil jsem, že by tady bylo prakticky 
nemožné se prosadit. Česko bylo v době mého 
návratu, a platí to stále, v rámci fitness poměrně 
obsazenou lokací a co si budeme podívat, v Irsku 
se za to dalo účtovat relativně dost peněz, což u 
nás na maloměstě zkrátka nejde. Po určitém prů-
zkumu jsem došel k názoru, že fitness byznys tady 
nemůže úplně fungovat. Respektive může třeba 
pro mámu na mateřské dovolené, co si chce při-
vydělávat učením pole dance, ale ne pro někoho, 
kdo by si tím chtěl full time vydělávat na živobytí.

Jak jsou na tom irové a češi s pracovitostí?

Tohle asi hodně lidí překvapí, ale irové jsou asi 
tak tisíckrát línější a to se jich nechci dotknout. 
Co ale čechům citelně chybí, to je pokora. Ir, po-
kud to není opravdu hodně vypočítavý Ir, aby se 
válel na podpoře, vezme jakoukoli práci. Je mu 
jedno, jestli půjde do supermarketu rovnat regály 

BUSINESS

eská pobočka PlayStation je 
na vrcholu a on je jedním z 
těch, kteří na dobrém jméně 
oblíbené konzole každodenně 
pracují. S PR/Marketing man-

agerem pro PlayStation Jakubem Holým si po-
vídal Michal Liška.

Č
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nebo mejt auta atd.. Čech podobnou prací pohrd-
ne, bude sedět doma a radši nedělat nic.

Zdá se mi to, nebo se v posledních letech zlepšil 
přístup značky PlayStation k českým fanouš-
kům? tím nechci říct, že by na ně v minulosti 
kašlala, ale přijde mi, že je tu nyní mnohem vět-
ší zapojení ze strany české strany PlayStation.

Tak to samozřejmě děkujeme, to nás těší. (smích) 
Osobně bych ale neřekl zlepšila, spíš se vyvinula. 
V době PlayStation 1, 2 a 3 neměl internet tako-
vý rozmach a to samé sociální sítě. PlayStation 4 
vstoupila do éry, kdy jako firma máme Facebook, 
Twitter, YouTube a různé další kanály, díky ně-
muž můžeme přímo komunikovat s hráči a tím 
pádem poskytovat rychlejší a lepší odezvu.

Má PlayStation jako značka v česku úspěch?

Stoprocentně. PlayStation se v Čechách prodává 
výborně a může za to určitě i nabídka skvělých 
exkluzivních her, na které jsme patřičně hrdí. 
Momentálně slavíme ohromný úspěch s hororem 
Until Dawn a již v říjnu nás čeká Uncharted: The 
Nathan Drake Collection, která nabídne všechny 
díly původní trilogie z PlayStation 3. Určitě půjde 
o jednu z největších prodejních pecek konce roku.

Nemluvě o tom, jak hroznou radost máme z toho, 
že se nám povedlo zajistit pro všechny díly české 
titulky. Na PlayStation 3 je měla jen trojka, takže 
si tentokrát mohou akční dobrodružství Nathana 
Drakea, které je ve stylu Indiana Jonese, vychut-
nat opravdu všichni. A je to i skvělé lákadlo na 
čtyřku, která nás čeká již začátkem příštího roku.

vím o tobě, že jsi velikánský filmový fanda a 
i sběratel nejrůznějších filmových předmětů. 
čeho si ve své sbírce nejvíce vážíš?

Jsou to kousky z nedávné doby. Povedlo se mi se-
hnat Phaser ze Star Treku VI, který vyšel v limito-
vané edici cca 2000 tisíc kusů, obvyklá cena je oko-
lo osmi set dolarů a mě se ho povedlo sehnat levně, 

z čehož mám obrovskou radost. No a nedávno 
jsem si od lidí, co dělají pro české filmy rekvizity, 
nechal udělat Hoverboard z Návratu do budouc-
nosti. Sice nelítá, ale jinak je to bomba! (smích)

vím, že jsi býval moderátor. Nemáš chuť se třeba 
postavit před kameru a něco natáčet?

Chuť by určitě byla a osobně vidím ohromný po-
tenciál ve světě YouTube. Nechtěl bych být klasický 
YouTuber, ale už nyní na jednom projektu pracuji 
a bude k vidění na kanálu Just Jakub. Budu tam 
mimo jiné dávat i videa z PlayStation akcí, takže i 
fanoušci naší konzole by tam měli zavítat.

BUSINESS
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Limuzína Hummer H200 vás zaujme svou jedinečností. Elegantní, přitom 
dráždivý design, spolehlivé jízdní vlastnosti a především pohodlný 
interiér, který nabízí pro 16 členů posádky komfort po celou dobu cesty. 
Využijte naší vyjímečné nabídky na zapůjčení tohoto vozu.
Více informací na tel.: +420 608 282 181

Pronájem luxusní 
limuzíny Hummer H200!

Pro nevšední 
příležitost...www.simix.cz

SHOWROOM  
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6
mobil: +420 777 735 877
tel: +420 222 956 066
e-mail:  autosalon@simix.cz 
Po - Pá: 8:00 − 18:00, Ne: 8:30 − 12:00

PROdejna náHRadnícH dílů: 
Sekaninova 18/485
128 00 Praha 2  
mobile: +420 602 203 575  
tel: +420 261 214 535  
e-mail: simix@simix.cz 
Po - Čt: 8:00 − 18:00, Pá: 8:30 − 17:00
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HI-TECH

Už vás nebaví každý den hledat a rozmotávat sluchátka? 
Pak si zamilujete Helix, první sluchátka elegantně schovaná 
do stylového náramku. Sluchátka  fungují na všech hlav-
ních mobilních platformách (Android, iOS i Windows) 
a s telefonem se spojí přes Bluetooth 4.1. Sluchátka díky 
zabudovanému mikrofonu fungují i jako headset, lze přes 
ně pustit a zastavit přehrávání hudby, přeskakovat mezi 
skladbami, aktivovat redukci šumu a ovládat hlasitost.

Helix
Sluchátka vždy pO Ruce

little pRinteR
malý, ale šikOvný pOmOcník
Konečně to někoho napadlo! Little Printer je 
miniaturní tiskárna, která tiskne mobilní po-
známky, vzkazy, výpisy zpráv a různé další 
informace na malé papírky, jenž lze založit do 
diáře nebo přilepit na ledničku. Zařízení ko-
munikuje bezdrátově s iOS a Androidem a umí 
zpracovat pro tisk nejrůznější data a služby (po-
časí, data z kalendáře, zprávy, horoskopy) atd.. 
Zkrátka dokonalý pomocník pro ty, kdo mají 
rádi poznámky v ruce a ne jen v digitální formě.

BB-8 - Droid od společnosti Sphero bude nejen 
hrdinou Epizody VII, ale i vaší domácnosti! Ro-
bůtek se ovládá aplikací prostřednictvím mobilu 
a nuda tu vážně nehrozí. Tato jedinečná hračička 
je obdařena vyvíjející se osobností, která bude 
na základě vašich interakcí ukazovat celou škálu 
výrazů a nálad (a fungují i hlasové příkazy). Slo-
gan hlásá „víc než hračka - je to váš společník“. 
Můžete mu dávat přímé příkazy, nebo ho ne-
chat jen tak se potulovat po bytě. On už se nějak 
zabaví. Nepřekvapí, že podobná hračička není 
- navzdory svým drobným rozměrům - nejlev-
nější. V našich končinách vyjde na téměř pět 
tisíc. Pokud jste ale fanoušek Star Wars, těžko 
odoláte. Tohle zkrátka musíte mít doma!

GADGETS

BB-8 dROid
oživlý Sen každéhO
fanOuška StaR WaRS
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HI-TECH

maid
chytRej tROuBa

Dokonalé hladké oholení je často k nezaplacení, 
pokud jde o to udělat dobrý dojem. A ne vždy 
uspěchané ráno člověku časově přeje. V takovou 
chvíli by se určitě hodil přenosný strojek a Carzor 
je pro podobnou situaci dokonalý, neboť se vejde 
do peněženky! Tento skládací strojek se zrcátkem 
je velký zhruba jako klasická kreditní karta a i 
přesto je vybaven dvojicí holicích hlavic. A stojí 
pouhou stovku. Vychytávka za hubičku.

iBackpack
macgyveRův BatOh

Že mají dnešní smartphony problém s výdrží ba-
terky, to asi netřeba zdůrazňovat. Řešením jsou 
powerbanky, i ony ale určité místo zaberou. Za-
jímavou alternativou je drobný přívěšek na klíče 
Nipper, který má podobu kostičky s délkou hrany 
17 milimetrů a hmotností pouhých 10 gramů. Jde o 
miniaturní nabíječku, která je určena pro nouzové 
situace, kdy není možnost jak telefon nabít. V tako-
vém případě vám rozevřete Nipper, mezi dva mag-
nety umístíte dvě obyčejné tužkové baterie a připo-
jíte telefon. Na plné nabití to stačit nebude, hodinka 
nabíjení by ale měla přidat cca 20%. A to se počítá!

nippeR
kOStička na BateRky

Konečně budou mít vaše cesty šťávu! iBackPack 
je originální batoh, který je doslova prošpiko-
vaný elektronikou. Kde začít. Na první pohled 
člověka zaujme čtveřice USB portů a zatažitelný 
nabíjecí kabel. Chápete správně, součástí batohu 
je powerbanka, díky níž se nemusíte bát o výdrž 
baterie svého telefonu či tabletu. Další funkci re-
prezentuje 3G & 4G Wi-Fi hotspot, ke kterému se 
může v jednu chvíli připojit až ze šesti zařízení. 
Aby vám tuhle hračičku nikdo nevyfoukl, je sou-
částí batohu i GPS sledovací systém a Bluetooth 
Proximity Locator. Jakmile by se od vás batoh 
začal vztahovat, okamžitě vyvolá v okolí rozruch 
(a i kdyby se to povedlo, přirozeně ho snadno lo-
kalizujete přes aplikaci pro Android nebo iOS).
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Jak jezdit  
novými tunely? 
Praktický rádce pro řidiče 

Tunelový komplex BlankaZdá se to neskutečné, ale celý příběh se začal psát 
již v roce 1993. Již tehdy odstartovaly přípravy na 
stavbu městského okruhu v úseku Malovanka – 
Troja. Jednou z variant byl tunel Blanka.

O šest let později bylo konečně rozhodnuto. Blanka 
bude! Zastupitelstvo Prahy schválilo územní plán, 
přičemž tehdejší náklady na výstavbu tunely byly 
odhadovány na 8 miliard korun. Nový územní plán 
počítal se dvěma dopravními okruhy – vnitřním 
(Městský okruh) a vnějším (Pražský okruh) – a se 
sedmi radiálami. Tehdy ještě nikdo nemohl tušit, že 
bude konečná cena Blanky téměř pětinásobná.

V roce 2006 se do příběhu Blanky vložil její pri-
mátor Pavel Bém podpisem na smlouvě. Vítězem 
soutěže o stavbu se stal Metrostav s cenou 21,2 
miliardy korun, vítězem zakázky na technologie 
ČKD DIZ s nabídkou 4,1 miliardy korun. Tehdy 

již byla cena projektu mnohem vyšší - Blanka měla 
se vším všudy stát 27 miliard, další dvě miliardy byla 
rezerva. Město oznámilo otevření v listopadu 2011.

Rok 2008 stavbě nepřál - hned dvakrát se propadla 
díky ražbě tunelů půda ve Stromovce. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo. Jenže to byl jen začátek dalších 
(a mnohem horších) problémů. V září 2009 vyšlo 
najevo, že soud již v květnu zrušil stavební povolení 
na část tunelu Blanka. V červenci 2010 došlo k dal-
šímu propadu a následně vyplynulo na povrch, že 
Metrostav šetřil na materiálech. V únoru 2011 pri-
mátor Bohuslav Svoboda oznámil, že tunel Blanka 
se prodraží na 37,9 miliardy korun a protože město 
nemělo tolik peněz, práce musely zpomalit a byl vy-
brán vzdálenější termín otevření duben 2014.

Po navýšení městu přirozeně došlo, že by možná to-
lik platit nemělo a začalo se s Metrostavem soudit. 
Soud nakonec přinutil Prahu zaplatit a Metrostav 
pokračovat. A pak přišly v únoru nechvalně proslulé 
vlhké kabely, díky kterým se opět posouval termín.

Nakonec to vyšlo. Teď musíme doufat, že tunel 
Blanka i něco vydrží. Po vší té extrémní péči a in-
vestovaných částkách by nás měla všechny přežít.

th.

polečně s Opencard jde o největ-
ší průšvih, jaký si na sebe Praha 
upletla, přesto se povedlo téměř 
neskutečné - v druhé polovině 
září Blanka skutečně otevřela 

své brány a stala se plnohodnotnou součástí hro-
madné dopravy v Praze. Jaké byly původní plány?

tunel blAnkA
- téměr nekoneČný příběH

S
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Bubenečský tunel

Dejvický tunel

Vjezd do tunelu

Výjezd z tunelu

Brusnický tunel

Technologické centrum

Podzemní garáže

vjezdy a výjezdy
Prašný most

vjezdy a výjezdy
U Vorlíků

vjezdy a výjezdy
Malovanka

vjezdy a výjezdy
Troja

Tunelový komplex BLANKA
Situační plán vjezdů a výjezdů

Bubenečský tunel

Dejvický tunel

Vjezd do tunelu

Výjezd z tunelu

Brusnický tunel

Technologické centrum

Podzemní garáže

vjezdy a výjezdy
Prašný most

vjezdy a výjezdy
U Vorlíků

vjezdy a výjezdy
Malovanka

vjezdy a výjezdy
Troja

Bubenečský tunel

Dejvický tunel

Vjezd do tunelu

Výjezd z tunelu

Brusnický tunel

Technologické centrum

Podzemní garáže

Bubenečský tunel

Dejvický tunel

Vjezd do tunelu

Výjezd z tunelu

Brusnický tunel

Technologické centrum

Podzemní garáže

1.

2.

2.

1.

1.

Křižovatky a výjezdy

U Vorlíků 
– výjezdy

1. Letná, Letenské náměstí, 
 Letenská pláň, Stadion AC Sparta, 
 Královská obora – Stromovka, 
 Národní technické muzeum

2. Špejchar, Hradčanská, Dejvice

Troja 
– výjezdy

1. Prosek, Letňany, Libeň, Teplice (D8),
     FN Bulovka, 
2. Holešovice, Troja, Trojský zámek
 ZOO Praha, Botanická zahrada Praha,
 Nádraží Praha-Holešovice

2.

1.

2.

Bubenečský tunel

Dejvický tunel

Vjezd do tunelu

Výjezd z tunelu

Brusnický tunel

Technologické centrum

Podzemní garáže

1.

2.

Bubenečský tunel

Dejvický tunel

Vjezd do tunelu

Výjezd z tunelu

Brusnický tunel

Technologické centrum

Podzemní garáže

1.

Křižovatky a výjezdy

Malovanka 
- výjezdy

1.    Břevnov, Strahov,  
       Bílá Hora, Nemocnice Motol, 
       Karlovy Vary (R6)
       Pohořelec, Ořechovka, 
       Ústřední vojenská nemocnice,
       Pražský hrad

Prašný most 
- výjezdy

1. Hradčanská,  
 Staré Město, Malá Strana
2. Dejvice, Bubeneč,
 Vítězné náměstí,
 Nádraží Praha-Dejvice,
 Stadion Juliska, ČVUT,
 Roztoky u Prahy, Suchdol
3. Ořechovka, Střešovice, 
 Pražský hrad

1.

1.
2.

2.
3.



nebezpeČí iGnorAce

Nechtěl jsem se k tomu vracet. Již minule jsem 
na zdějších řádcích vyjadřoval svůj názor na ab-
surdní situaci ohledně uprchlíků, respektive to, 
jak se k celé problematice postavila média a česká 
veřejnost. To jsem netušil, že je ještě kam klesat.
 
Co se tvářilo jako strach z neznámého je nakonec 
jen tradiční české pokrytectví. Přestože hlasitě 
diskutující mluví o obavách z terorismu a děsi-
vé jiné kultuře, hnacím motorem všeho je prostá 
česká závist. Něco, v čem jsme přeborníci. Pokud 
jsou jednotlivé státy Evropské unie - vzhledem ke 
svému relativně mladému sjednocení - dětmi, my 
jsme rozhodně to nejrozmazlenější. Chceme brát, 
ale dávat nás nebaví.Vždy víme, jak by mohlo být 
lépe, ale že si sami vytváříme určitou formu mi-
zérie, to už si nikdo z hlásných troub nepřipouští. 
Problém vždy musí být chybou někoho jiného. 

Ok, nechceme tu uprchlíky. Neschovávejme se ale 
za masku náboženství. Nechceme je tu hlavně pro-
to, že „něco dostanou zadarmo“. To se přece nedě-
lá, nám taky nikdo nic zadarmo nedá! Co na tom, 
že ti lidé jsou v nezáviděníhodné situaci, odvážně 
se vydali na cestu, kterou by většiná z nás nedala 
ani formou instruktážního videa, vsadili na ní veš-
keré úspory a to kvůli nejisté budoucnosti?

Mají něco dostat zadarmo, takže JSOU teroristé, 
špína, náplava, zabijáci systému, vrazi žen a dětí 
(všichni) a pojídači duší. Prostě čisté ZLO...

Bohužel, problém tradičně pramení z nepochope-
ní základních principů. K záplavě hysterie vedlo 
například to, že většina běženců jsou mladí muži. 
„To budou určitě ti, co jdou sekat hlavy, proč by 
jinak mladí muži byli ti, co migrují“, často padá v 
diskuzích. Inu, protože takhle to ve světě pašování 
lidí vždy fungovalo. Byl vybrán nejsilnější článek 
rodiny - většinou mladý muž - aby se vydal do 
světa, tam zajistil prostředky a těmi zaplatil cestu 
ostatním členům rodiny. Tohle není vůbec nic no-
vého. Ale zdá se, že o tom češi nikdy neslyšeli. Inu, 
neznalost historie je skoro stejně nebezpečná, jako 
její ohýbání. Ale o prezidentovi zase někdy jindy...

th.

kultovním thrilleru Davida 
Finchera pronese Morgan Fre-
eman po vyčerpávajícím konci 
následující větu - „Ernest He-
mingway jednou napsal: ‚Svět 

je nádherné místo a stojí zato za něj bojovat‘, 
souhlasím s tou druhou částí.“ V poslední době 
se mi tenhle filmový moment často připomíná.

TEČKA

V
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Blízkost Prahy – lokality se nacházejí 
v místech se snadnou dostupností do 
práce
30 minut – to je doba, za kterou se dostane-
te z našich lokalit do Prahy autem. Zároveň 
je snadné spojení s Prahou hromadnou do-
pravou (z Unhoště je zajištěno přímé spoje-
ní na metro B – Zličín, z Velvar jede vlak)

Občanská vybavenost v místě, příroda 
za oknem
Lokality jsou vybaveny potřebnou infra-
strukturou – státní správa, školy, školky, 
obchody, lékař. Všude je možnost sportov-
ního a kulturního vyžití a pořádání výletů 
do okolní krajiny. V blízkosti Unhoště se na-
chází CHKO Křivoklátsko, na dohled Velvar 
leží hora Říp a zdejší mírně zvlněná krajina 
je vhodná pro cykloturistiku a běžky.

Vysoký uživatelský standard bydlení 
za přijatelnou cenu
Od roku 2004 jsme vlastníkem certifikátu 
kvality ČSN EN ISO 9001 a od roku 2010 
vlastníme i certifikát kvality ČSN EN ISO 
14001. Ve stavbách využíváme systém do-
dávek od prověřených dodavatelů staveb-
ních prací a výrobců materiálů.

Domy mají možnost pozdější vestavby 
podkroví
V prostoru podkroví mohou vzniknout až 
dvě samostatné místnosti podle velikosti 
domu. Suchý proces použití sádrokartonu 
systému Knauf nebo Rigips stavbu podkro-
ví značně zjednodušuje a umožňuje docílit 
značných úspor. Náš systém je tak vhodný 
například pro mladé rodiny, které se časem 
rozrostou a je pro ně výhodné budovat si 
bydlení postupně se zvyšující se životní 
úrovní a nároky na prostor.

Možnost úprav – vysoká variabilita 
půdorysu a možnosti vlastního výběru 
zařizovacích předmětů
Podle množství zákazníků budujeme domy 
postupně, což umožňuje úpravy, které zo-
hlední jejich individuální potřeby. Možná 
konzultace klientských změn s architektem. 
Zde uplatňujeme co nejvíce individuální 
přístup. Snažíme se o co nejlepší porozu-
mění současných i budoucích potřeb zá-
kazníků a v rámci svých možností o splnění 
co nejvíce jejich přání a požadavků.

Zahrada za domem
Naše lokality jsou tvořeny dvojdomky nebo 
řadovými rodinnými domky s předzahrád-
kou a zahradou za domem. Poloveřejný 
prostor předzahrádky umožňuje kontakt se 
sousedy a v zahradě za domem si obyvate-
lé užijí soukromí.

SUPER MĚSTO

 PRO ŽIVOT

Informace na:
Tel.: 315 761 200

Mob. 602 189 707
www.jung.cz
info@jung.cz

UNHOŠŤ
VElVaRy
• BYDLENÍ BEZ BARIER A BEZ STRESŮ
• AKTIVNÍ ŽIVOT BEZ AUTA
•  NA HOUBY A DO LESA  

PŘÍMO Z DOMOVA
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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje 
dobu léčby po úrazech a operacích

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

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

Po operaci a úrazech 
chce být každý v pořádku co nejdříve

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým 
vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou 
léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. K léčbě 
vždy používejte lék.

Inzerce


