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EDITORIAL

Ale nerad bych se pouštěl do politické debaty. Le-
tos se jich vedlo až příliš. A raději bych rád vzpo-
mněl na to pozitivní, co se v roce 2015 událo.

V Praze jsme se konečně dočkali oficiálního spuš-
těstí provozu v téměř bájném tunelu Blanka (ano, 
příliš lidí už na to nesázelo) a na lince A pražského 
metra byly slavnostně otevřeny stanice Bořislavka, 
Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.

Do kin se nám vrátili Rocky Balboa, James Bond, 
Šílený Max a samozřejmě staronová sestava ve 
Star Wars. Můžeme se tvářit, že máme i jinou 
motivaci k návštěvě Epizody VII, ale je to právě 
oblíbený pašerák Han Solo, princezna Leia, Luke, 
R2-D2, C-3PO a Žvejkal, kteří byli, jsou a navě-
ky budou těmi největšími hvězdami Hvězdných 

válek. Nic proti nováčkům, ale ti si svůj kultovní 
statut budou muset teprve vysloužit.

A to nepočítáme, kolik hvězdných hudebníků a 
umělců Českou republiku v posledních dvanácti 
měsících navštívilo! Zkrátka to nebyl špatný rok, 
pokud se člověk zaměří na to pozitivnější. Což roz-
hodně nezaškodí a pokud plánujete nějaké předse-
vzetí, tímhle byste se měli v roce 2016 řídit.

Naše finální letošní číslo PragMOONu jsme po-
jali jako přehlídku nejrůznějších témat. Věnuje-
me se prakticky všemu, co bude v následujících 
měsících hýbat světem. A není toho málo. Titulní 
stránku nám tentokrát ozdobila nádherná Nikola 
Buranská, uvnitř časopisu dále najdete rozhovor s 
Michaelem Fassbenderem. A samozřejmě obsáh-
lé tipy na dárky, protože Vánoce jsou za rohem a 
nějaký ten originální nápad se vždycky hodí. 

Nechť je pro vás poslední měsíc roku 2015 co nej-
pohodovější a doufám za celou redakci, že nám 
udržíte přízeň i v roce nadcházejícím.

S přáním klidného dojezdu

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

yl to opravdu zvláštní rok. Sta-
lo se hodně věcí, které se neza-
psaly do kronik nejšťastnějším 
písmem, nemluvě o problema-
tickém politickém vedení naší 

republiky, které občany rozdělilo na dva tábory. 
Nic proti tomu, když vzniká zdravá diskuze. Ale 
úmyslné kopání příkopu je něco, co by neměla 
společensky vyspělá společnost dovolit.

B
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Síla Se probouzí

Ani nemá smysl se tvářit, že bude prosinec o něčem jiném. Těžko bychom v posledních letech (a možná i 
desetiletích) našli film, na který by se fanoušci po celém světě tak těšili. Dokonce ani nová trilogie George 
Lucase (neboli Epizody I až III) nevyvolávala tolik nadšení. Proč? Protože nebyla návratem ke klasice, 
ale rozšířením universa. Epizoda VII kouzlo původních filmů a minimálně obsazením starých známých 
naznačují, že to myslí vážně. V prosinci proto můžeme očekávat velký nárůst Síly. Fa-
noušci budou ve velkém skupovat světelné meče a Star Wars budou na každém rohu.

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází 
první celovečerní animovaná adaptace slavného díla o 
přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou 
je malá holčička, kterou se její maminka snaží připra-
vit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší tro-
chu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který 
holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dáv-
nou dobou představil Malý princ. Ve světě, kde vše 
je možné, začne pro malou holčičku kouzelná cesta 
uvnitř vlastní představivosti, na které znovuobjeví své 
dětství a zjistí, že skutečně můžeme vidět jen srdcem.

Animovaný / Fantasy, FR, 2015, Režie: Mark Osborne 
Mluví: James Franco, Rachel McAdams, Marion Cotillard

3.12.

Malý princ

Legendární román Moby Dick spisovatele Hermana 
Melvillea láká filmaře od nepaměti (první adaptace 
vznikla již v roce 1926 pod názvem The Sea Beast). 
Tentokrát se ale na vše díky filmařům podíváme z dru-
hé strany - na událost, která spisovatele k sepsání slav-
né knihy inspirovala. Konkrétně nás příběh zavede do 
roku 1820, kdy se jedna velrybářská loď stala obětí úto-
ku vorvaně a poté musela posádka strávit celých 90 dní 
na otevřeném moři. Námět dává tvůrcům dostatečný 
prostor, aby rozehráli strhující dobrodružství na vl-
nách. V hlavní roli pohublý Chris „Thor“ Hemsworth.

Akční / Dobrodružný, USA, 2015, Režie: Ron Howard
Hrají: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy

3.12.

V Srdci Moře
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KULTURNÍ SERVISTOP 30

Kdo se nikdy nebál, že ho na Mikuláše odnese čert, 
ten ať hodí vánoční ozdobou. A to jste přitom nena-
razili na nejstrašlivějšího z pekelníků, na Krampuse. 
Temný protipól všech vlídných symbolů údajně nej-
krásnějších svátků v roce dokáže spolehlivě vyděsit 
nejen děti, ale i nevěřící dospělé. K tomu, aby se 
vám zjevil a strčil vás do pytle, přitom stačí tak dě-
sivě málo. Puberťák Max žije v obyčejné rodině, kde 
jsou vztahy a emoce jako na houpačce, tedy chvíli 
nahoře, chvíli dole. Nyní se blíží Štědrý den a sním 
nečekaný návštěvník - pekelník Krampus!

Hlavním hrdinou nového snímku Stevena Spielberga 
je právník James Donovan (Tom Hanks). Ten svého 
času tajně pracoval pro CIA a jeho cílem bylo vyjed-
nat propuštění amerického pilota, který měl tu smůlu, 
že byl sestřelen v nepřátelském sovětském vzdušném 
prostoru v roce 1960. Oficiální název nejenže zní sty-
lově, ale odkazuje i ke skutečnému mostu, který spo-
joval Západní Berlín a Potsdam. Američané a Sověti 
si na mostě v šedesátých letech předávali vězně. Spiel-
berg téma dokonale využil a výsledkem je další jeho 
film, který si brousí zuby na post klasiky.

KraMpuS: Táhni K čerTu

Horor / Fantasy, USA, 2015, Režie: Michael Dougherty
Hrají: Adam Scott, Toni Collette, Allison Tolman

Drama / Válečný, USA, 2015, Režie: Steven Spielberg
Hrají: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda

3.12.

Jeden by si řekl, že prožít poklidný vánoční večer v 
okruhu rodiny nemůže být nic složitého. Jenže když 
máte syna ztroskotance, jednu dceru kleptomanku 
a druhá předstírá vztah s úplným cizincem, je jas-
né, že u rodinného stolu velký klid vládnout nebude 
(panoptikum příbuzných je ve filmu navíc samozřej-
mě mnohem větší). Tuhle rodinou nepohodu divá-
kům okoření vzkutku excelentní obsazení - o vánoč-
ních svátcích se sejdou Alan Arkin, John Goodman, 
Ed Helms, Diane Keaton, Anthony Mackie, Amanda 
Seyfried, June Squibb, Marisa Tomei a Olivia Wilde. 

Trable o Vánocích

Komedie, USA, 2015, Režie: Jessie Nelson
Hrají: John Goodman, Diane Keaton, Olivia Wilde, Ed Helms

10.12.

Co si zapisovali do svých knih umělci, politici, učen-
ci nebo šlechta? Jaké knihy sbírali a četli? Komu je 
věnovali a co obdarovaným v knihách přáli? Jaké 
byly osudy knih a knihoven po jejich smrti? Na 
všechny tyto otázky hledá odpovědi připravovaná 
výstava Komu asi patřila? Výstava představí for-
mou vybraných exponátů alespoň malou část toho, 
co skrývají bohaté knižní fondy Národního muzea. 
Návštěvníkům tak prostřednictvím knih raného no-
vověku až 21. století umožní nahlédnout do života a 
tvorby významných osobností naší vědy a kultury.

KoMu aSi paTřila? 

Místo konání: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1
Ceny vstupenek: od 80 Kč, www .nm .cz

4.12.

10.12.

MoST špionů
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Situační komedie o lásce, manželství a přehodnoco-
vání. Marek je populární spisovatel, má rád drahé 
pití, mladší ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už 
toho má dost. Tedy rozvodové řízení, dělení majetku, 
právnická bitka a praní špinavého prádla! Co by se ale 
stalo, kdyby ti dva smazali dvacet let manželství a byli 
zase na začátku - mladí, zamilovaní a plní ideálů...? 
Svižná situační komedie Znovu a líp, v níž hrají hlav-
ní role Marek Daniel, Kristyna Frejová, Vašek Vašák / 
Luboš Veselý a Marcela Holubcová / Klára Cibulková, 
je úspěšně uváděná v Německu od března 2013.

Netradiční termín koncertu tradiční tuzemské kapely. 
Legendární Kabát po velmi úspěšném Open Air Tur-
né 2015 k novému albu Do pekla / Do nebe odehra-
je jedinečný Vánoční koncert v pražské O2 areně. A 
proč v předvánočním čase? „Není to tak, že si chceme 
s fanoušky zazpívat koledy a pak si sednout ke štědro-
večernímu stolu. Prostě jsme si řekli, že jsme Vánoční 
koncert ještě nezkusili. Slibujeme to O2 areně již od 
posledního vystoupení v roce 2013, byť původně s 
nadsázkou “  říká zpěvák kapely Josef Vojtek s tím, že 
na zklidnění bude do Vánoc ještě času dost.

Poprvé v historii uměleckých výstav budou na Praž-
ském hradě uvedeny obrazy „Mladé ženy se zrcadlem“, 
častěji nazývané jako alegorie “Vanitas”, zapůjčené z 
Barcelony, z Boromejské sbírky a z dalších vzácných 
soukromých sbírek. Vidět tyto obrazy pohromadě je 
vzácná příležitost také z důvodu uvedení dalších Ti-
zianových mistrovských děl reprezentujících “Krásu”. 
Příkladem je fascinující “Flora”, jeden z Tizianových 
nejúžasnějších obrazů. Navíc mohou návštěvníci 
obdivovat malířovy samostatné autoportréty nebo 
jeho tvář vloženou do obrazových kompozic.

znoVu a líp

Tiziano – VaniTaS 

Místo konání: Divadlo Palace, Praha 1
Cena vstupenek: od 220 Kč

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: 390 Kč

Místo konání: Pražský hrad, Praha 1
Ceny vstupenek: od 100 Kč, www .kulturanahrade .cz

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

11.12. 15.12.

KabáT

Je to tak, Hvězdné války jsou nekonečný příběh, kte-
rý nás nikdy neomrzí. Veliký návrat do kin přichází 
v režii J.J.Abramse (nové díly Star Treku) a pokud 
jde o děj, skočíme v čase asi tak do 30. roku po skon-
čení Návratu Jediho. Nic moc víc zatím nevíme, ale 
ono to vlastně nevadí. Jsou to prostě Hvězdné války 
a světě div se, tak málo stačí ke štěstí. Dvakrát tolik, 
když víme, že se vrací herci z původní trilogie, pře-
devším pak charismatický Harrison Ford jako paše-
rák Han Solo a jeho věrný sidekick Žvejkal. Už jen 
kvůli nim se vyplatí na Epizodu VII vyrazit do kina.

STar WarS: 
Síla Se probouzí

Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2015, Režie: J .J . Abrams
Hrají: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels

17.12.15.12.
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Divadelní podoba českého románu. Karla po ka-
tastrofě způsobené vlnou tsunami v Thajsku v 
roce 2004 ztratila oba rodiče. A s nimi také svou 
schopnost skládat hudbu a hrát na trubku. Poté, co 
začne studovat hispanistiku v Olomouci a seznámí 
se s profesorkou Topinkovou, rozhodnou se pod-
niknout společnou cestu na Kubu. Vezou léky a fi-
nanční pomoc několika disidentům, kteří upadli v 
nemilost kubánského komunistického režimu. Do 
hry se připlete kubánská tajná služba a dobrodruž-
ná cesta se promění v nemilosrdnou hru o život...

TSunaMi blueS 

Místo konání: MeetFactory, Praha 5
Ceny vstupenek: od ? Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

22.12.

Komedie Padesátka, díky které se znovu před kame-
rou sejdou Vojtěch Kotech a Jirka Mádl (první jme-
novaný filmem navíc debutuje jako režisér!) podle 
scénáře Petra Kolečka se odehrává v zimě na horách 
a její děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, 
běžkařského závodu Tříkrálová padesátka a muže, 
který se rozhodl poznat svého otce. Tvůrci Padesátky 
slibují situační i konverzační humor, překvapivé zvra-
ty i horský klid. „Chtěli bychom navázat na klasické 
horské komedie. Měl by z ní ale zavanout i Cimrma-
nův vichr z hor,“ hlásal Kotek už před první klapkou.

Komedie, ČR, 2015, Režie: Vojtěch Kotek
Hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl

24.12.

padeSáTKa 

Šestkou Rockyho zvládnul Sylvester Stallone hned ně-
kolik věcí najednou - připomněl se jako schopný re-
žisér, vzkřísil komerčně svou kariéru a udělal krásnou 
tečku za vlastním fenoménem, který kdysi málem zabil 
pátým dílem. Rocky šestkou odešel do zaslouženého 
důchodu a tam i zůstává. Regulérní sedmý díl pro-
to nečekejte. Místo něj přichází spin-off Creed, který 
sleduje příběh syna Rockyho protivníka (a pozdějšího 
kamaráda) Apollo Creeda. Creeda juniora hraje stá-
le populárnější Michael B. Jordan (nová Fantastická 
čtyřka), jehož bude životem ošlehaný boxer trénovat.

Drama / Sportovní, USA, 2015, Režie: Ryan Coogler 
Hrají: Sylvester Stallone, Michael B . Jordan

17.12.

creed

I letos Vás Vokální skupina VOSK neochudí o 
tradiční vánoční koncert s provedením České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby! Uskuteční se v době 
vrcholícího adventu a to v sobotu 19. 12. 2015 a 
ve středu 23. 12. 2015. Koncerty se konají vždy 
od 19:30 ve vytápěném kostele U Sv. Salvátora, 
Salvátorská 1, Praha 1 kousek od Staroměstského 
náměstí a vstupenky lze zakoupit též online. Vyvolat 
tu pravou předvánoční atmosféru letos pomohou 
ženský komorní sbor Bubureza, Piccola orchestra 
pod vedením Marka Valáška a znamenití sólisté. 

čeSKá Mše Vánoční 
JaKuba Jana ryby

Místo konání: Kostel U Salvátora, Praha 1
Cena vstupenek: 150 Kč, www .vosk .org
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TOP 30

Osm panchartů v jedné chatě a mezi nimi žádná dob-
rá duše. K tomu hodně koltů a hrozná zima. Člověk 
nemusí mít doktorát z psychologie, aby mu bylo jasné, 
že tady se většina postav nedožije rána. Quentin Ta-
rantino rozehrává další osobitou hříčku, kde nejasný-
mi postavami odkazuje na své Gaunery (ano, to je ten 
film, kterým si otevřel kariéru). Osm hrozných vstu-
puje v lednu, takže o pěkný začátek roku bude posta-
ráno. Jen to dilema, komu fandit. Už z traileru je jasné, 
že kandidátů máme několik. A jak známe Tarantina, 
postará se o to, abychom minimálně pár voleb litovali.

oSM hrozných

Western, USA, 2015, Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Samuel L . Jackson, Walton Goggins, Kurt Russell

7.1.

Mladý agent FBI (Utah) v utajení inflitruje zlodějský 
gang, jehož členové si libují v extrémních sportech. 
Žijí s totálně uvolněným přístupem k životu... i k 
zákonům. Ten jediný zákon, který jsou ochotni re-
spektovat, je zemská gravitace. Skupina nezná žádné 
limity a právě daleko za hranicemi běžných omeze-
ní a pod vedením charismatického vůdce Bohdiho 
provádí nevídané a velmi propracované zločiny. 
Utah postupně získává informace i důvěru a sym-
patie Bohdiho a celého gangu. Remake jde zkrátka 
ve stopách originálu. Ale zatraceně dobře natočený!

bod zloMu

Akční / Thriller, USA / DE / ČLR, 2015, Režie: Ericson Core
Hrají: Luke Bracey, Teresa Palmer, Édgar Ramírez

31.12.

Natalie Dormer poprvé zaujala v roce 2005 jako 
nadržená Victoria v komedii Casanova s Heathem 
Ledgerem. Poté zaválela v seriálu Tudorovci a přes-
tože se čas od času objeví ve filmu, televize je k ní 
prozatím příznivější (naposledy Margaery Tyrellové 
ve Hře o trůny). Nyní míří do nechvalně proslulého 
japonského lesa sebevrahů, aby našla svou sestru/
dvojče. Síla tohohle hororu samozřejmě leží v tom, 
že onen les skutečně existuje, je veřejně dostupný a 
je lepší nemyslet na to, kolik se v něm momentálně 
nachází mrtvol (protože tam skutečně jsou). 

Horor, USA, 2016, Režie: Jason Zada
Hrají: Natalie Dormer, Taylor Kinney, Jukijoši Ozawa

7.1.

leS SebeVrahů

Snímek je natočen podle knihy, která „hladce a pou-
tavě proniká do nitra amerického trhu s hypotéka-
mi v době před vypuknutím krize v roce 2008. Ta 
záhy přerostla v celosvětovou krizi finanční. Autor 
využívá své kontakty ze světa velkých financí a pro-
střednictvím svědectví bezprostředně zainteresova-
ných lidí a vlastní suverénní orientace v prostředí 
nám předkládá vyprávění, jaké jsme ještě nečetli“. 
Autorem knižní předlohy je stejný člověk, na zákla-
dě jehož děl vznikly cenami ověnčené Moneyball a 
Zrození šampiona. O silný základ je tudíž postaráno. 

Drama, USA, 2015, Režie: Adam McKay 
Hrají: Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, Steve Carell

7.1.

SázKa na neJiSToTu

KULTURNÍ SERVIS
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Neexistuje větší synonymum pro filmovou hudbu než 
on. Slavnějšího a úspěšnějšího filmového hudebního 
skladatele lze najít jen velmi těžko. Jediný hudební 
skladatel, který obdržel cenu Oscar za celoživotní dílo, 
Ennio Morricone,  se vrací do České republiky. Po ob-
rovském úspěchu, při koncertu vyprodané O2 Arény 
v únoru 2014, se ve čtvrtek 12. února opět představí 
na stejném místě. Tentokrát se ale tento římský rodák 
přijede do Čech rozloučit. Jedná se totiž o zastávku v 
rámci jeho posledního turné. Pětaosmdesátiletý veli-
kán je autorem mnoha slavných filmových melodií.

Už svým prvním albem „Night Visions“ vydaném v 
roce 2012 zaznamenala kapela, do té doby známá jen 
na své lokální scéně okolo Las Vegas, ohromný úspěch. 
Poprvé od roku 2006 se tak na špičce žebříčku prestiž-
ního časopisu Billboard objevilo debutové album roc-
kové kapely. Druhý singl z této desky – „Radioactive“ 
se udržel na špičkách hitparád rekordních 23 týdnů a 
stal se tak největším hitem roku 2013 ve svém žánru. 
Imagine Dragons pak zakončili úspěšný rok vítěz-
stvím ve dvou kategoriích prestižních cen Grammy – 
Album roku a Nejlepší rocková nahrávka roku.

ennio Morricone iMagine dragonS

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

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

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

15.1. 16.1.

Situační komedie, jejíž děj nás zavede do Londýna. 
Nesmělý Leonard žije po rozvodu s pubertální dce-
rou a svým veselým otcem, kterého se snaží dostat 
do domova důchodců, ale nikde ho pro jeho svéráz-
nou povahu nechtějí. Leonard, aby si přivydělal, 
píše tajně knihu pod ženským pseudonymem, ale 
všechno se nečekaně zamotá, když se půvabná na-
kladatelka rozhodne knihu vydat. V hlavních rolích 
excelují Jan Čenský (Leonard), Miroslava Pleštilová 
(Harriet) a Pavel Nový/Karel Vlček (Gus) a Hana-
Marie Maroušková/Eliška Jansová (Didi).

Místo konání: Divadlo u Valšů, Praha 1
Cena vstupenek: 200 Kč

13.1.

polib TeTičKu aneb 
niKdo není bez chyby 

Hello Dolly! je zpátky na scéně! Pro velký úspěch 
se do divadla Studio DVA vrací vynikající Ivana 
Chýlková coby výřečná dohazovačka Dolly Levio-
vá. Spolu s živým orchestrem vedeným Kryštofem 
Markem a v režii zkušeného Ondřeje Sokola přivítá 
muzikál Hello Dolly! po půlroční pauze opět nadše-
né diváky. Slavný americký muzikál s živým orches-
trem měl premiéru v roce 1964 v New Yorku a bez 
zaváhání„rozdrtil” všechny dosavadní broadwayské 
rekordy. I v divadle Studio DVA se mu velmi daří - 
má zasebou více než 100 vyprodaných repríz!

hello dolly!

Místo konání: Studio DVA divadlo, Praha 1
Cena vstupenek: od 250 Kč

15.1.
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Marlon Wayans vrací úder, aby celému světu připo-
mněl, že i na laciné parodii se dají vydělat slušné pe-
níze a že bílí muži nemají zdaleka tak velký... ale vždyť 
tyhle vtípky znáte. Marlon Wayans sice kdysi v Requi-
emu za sen naznačil, že se v něm ukrývá i nějaký ten 
talent pro dramatické herectví, mnohem raději má 
ale parodie. Kdysi si je užíval s celou rodinou (první 
dva díly série Scary Movie), poté se vydal na sólovou 
dráhu sérií Pár nenormálních aktivit (díky názvu 
doufám všichni chápeme, z čeho si dělá legraci). Nyní 
přichází pan Černý. A pořádně nás vypráská!

Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a 
Pavel se vydávají na dlouhou trať každodenní man-
želské rutiny a začínají si budovat společné hnízdeč-
ko lásky. Jde o to, jak přežít první společnou noc v 
nezařízeném maličkém bytě v pátém poschodí bez 
výtahu, kde není ani postel a kam zatéká a fičí a 
nefunguje topení. Jak vůbec přežít vztah a život ve 
dvou, když protiklady se jak známo přitahují? Bosé 
nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na první 
novomanželské trable, které jsou podány s vtipem a 
nadhledem a divák se baví od začátku až do konce.

padeSáT odSTínů černé

Parodie, USA, 2016, Režie: Michael Tiddes
Hrají: Marlon Wayans, Mike Epps, Kali Hawk

Místo konání: Divadlo U Hasičů, Praha 2
Cena vstupenek: 380 Kč

19.1.

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána 
do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, pova-
žovaných za evropský Hollywood. Po počátečních 
potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém 
Německu. Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z 
nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnos-
ti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech němec-
kých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kame-
rou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani 
sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve 
k soukromé audienci na Říšském kancléřství. 

lída baaroVá

Drama / Životopisný, ČR, 2016, Režie: Filip Renč
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Simona Stašová

21.1.

Vyšetřovatelé FBI Jess a Ray jsou sehraní, jsou si blízcí 
a jejich společná kariéra je na vzestupu. Nový případ s 
nimi ale pořádně zamává a do duší jim nesmazatelně 
vypálí cejch bolesti. Dostanou za úkol vyšetřit nález 
brutálně zavražděné mrtvoly pohozené v popelnici a 
na místě zjišťují, že mrtvá dívka je Jessinou dcerou. 
Další zděšení následuje. Přestože se podaří najít a 
zadržet podezřelého, případ se zhroutí, údajný vrah 
zůstává na svobodě a mizí neznámo kam. Po třinácti 
letech posedlého pátrání na vlastní pěst objeví Ray 
nové vodítko, jež by mohlo přinést vyřešení případu.

TaJeMSTVí JeJich očí

Mysteriózní / Thriller, USA, 2015, Režie: Billy Ray 
Hrají: Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor

21.1.

28.1.

boSé nohy V parKu

prosinec 2015 / leden 2016 www.pragmoon.cz



Přijeďte poznat Londýn s pohodlím svého domova.
Ubytování blízko centra za velmi přijatelné ceny.

Bližší info na: 
zuzana.cisarova@yahoo.co.uk
sleva 5% pro čtenáře časopisu PRAGMOON

Vířívá vana s perličkovou koupelí

TV 106 cm HD

Notebook s wifi

Možnost ubytování až pro 4 osoby

V blízkosti centra

Komunikujeme v ČJ i AJ

Zuzana.indd   1 4.12.2015   13:06:32
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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

Už před dvěma lety ve vyprodaném Sasazu nikdo 
nepochyboval, že se rodí opravdová hvězda. Popová 
hvězda Ellie Goulding, v současnosti jedna z nejvy-
hledávanějších zpěvaček vůbec, se vrací do České re-
publiky. Před sebou má vydání dlouho očekávaného 
alba a evropské turné, v jehož rámci se 30. ledna 2016 
zastaví i v pražské O2 areně. Koncert Ellie Goulding 
bude zaručeně neobvyklou podívanou se silným zá-
žitkem. Podobně jako v Sasazu, kde svým nezamě-
nitelným, až jemně dětským hlasem, dokázala roze-
zvučet i ty nejniternější struny každého z nás.

ellie goulding

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 890 Kč

30.1.
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▫▪ intenzivní kurzy angličtiny 
dopolední, odpolední, večerní a víkendové kurzy  

zahájení: únor, duben, květen 2016 
 

▪▫ příprava na zkoušky z angličtiny 
maturita, KET, PET, FCE, CAE, CPE 

 

▫▪ pomaturitní studium angličtiny 2016/17 
lze komb. s NJ, FJ, ŠJ - dopolední i odpolední výuka, statut studenta 

 

▫▪ prázdninové kurzy angličtiny a španělštiny 
intenzivní 1, 2 i 4 týdenní kurzy, večerní konverzace 

 

▪▫ příprava na maturitu či reparát 
angličtina, matika, fyzika - srpen 2016 

 
  JAZYKOVÁ ŠKOLA ELVIS   •  26 let zkušeností    

                               Karlínské náměstí 225/8, Praha 8, tel: 602350632, 241405628; email: elvis@elvis.cz 
        www.elvis.cz •  učebny u metra Florenc 
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FallouT 4
ekali jsme dlouho. A pak na-
jednou přišel jako blesk z čis-
tého nebe. Bethesda oznámila 
Fallout 4 a po pouhých pár 
měsísích hra putovala na pul-

ty obchodů. Po desítkách hodin v pustině můžu 
říci jediné - ta hra se nehodnotí vůbec lehce.

KULTURNÍ SERVIS HRA MĚSÍCE

Válka. Válka se nikdy nemění. O sérii Fallout tohle 
dávno neplatí. Třetí díl přešel z izometrického do 
plnohodnotného 3D, čímž se upravila atmosfé-
ra celkového díla a ani rozhovory už neměly ten 
černým humorem nasáklý odér. Pořád to byl ale 
Fallout, což se povedlo vyšperkovat povedeným 
„mezipatrem“, nesoucím podtitul New Vegas.

Čtvrtý díl na to jde trochu jinak. Určité základy 
zůstaly, hra se ale mnohem více snaží přiblížit 
mainstreamovému publiku. Přitlačilo se proto na 
akci, zjednodušil se systém odměn a ani ta počá-
teční cesta se s ničím nepáře. Zatímco v předcho-
zích dílech musel hráč nahrát desítky hodin, než 
ho hra skutečně začala odměňovat, zde hned v 
úvodu získá jako společníka psa a také speciální 
brnění. Neříkám, že je to nutně chyba. Pro většinu 
hráčů půjde o příjemné „rychlé zpestření“. Ošle-
haní poutníci, kteří v předchozích dílech strávili 
desítky, ne-li stovky hodin, ale budou zklamáni. 
Tentokrát už to není o trpělivosti nebo šikovnos-

ti. Fallout 4 chce bavit v tom smyslu, že chce bavit 
naprosto všechny hráče, včetně těch nejméně zku-
šených. Pro opravdové fanoušky série je výsledný 
pocit stejný, jako když vás z auta s manuálem náhle 
přehodí na automat. Zajezdíte si, v určitých mís-
tech to i pořádně rozjedete, ale prostě to není ono.

Zvláštní je i nový systém dialogů. Úplně poprvé 
v sérii vidíme hrdinu odpovídat, kdo by ale čekal 
komplexnější slovní přestřelky, ten by se šeredně 
mýlil. Dialogy jsou výrazně znejdnodušeny a to i do 
možností reakcí. Díky nepochopitelné absenci kar-
my (klíčového prvku předchozích dílů) je jedno, 
co hráč odpoví a hra si to uvědomuje. Podle hesla 
„všechny cesty vedou do říma“ je proto vlastně fuk, 
jak zareagujete. Výsledek je skoro vždy stejný.

Jak tedy hru ohodnotit? Fallout 4 bezpochyby JE 
zábavná, propracovaná a v mnoha ohledech pove-
dená hra z otevřeného světa, u níž bez problému 
strávíte desítky hodin. Ale už to není Fallout.

th.

Č

Bethesda Game Studios
RPG, Akční, Dobrodružný

Playstation 4, Xbox One, PC
Vydání v ČR: 10 . 11 . 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

Překlad: Michal LÁZŇOVSKÝ
Režie: Karel HEŘMÁNEK

Z D E N Ě K  Ž Á K
K A R E L  H E Ř M Á N E K

J O S E F  C A R D A

Y A S M I N A  R E Z AY A S M I N A  R E Z AY A S M I N A  R E Z A

22. a  26.12. (v 19.00),

31.12. 2015 (ve 14.00 a 17.00),

20., 25. a  27.1. 2016 (v 19.00)
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Předprodej vstupenek v pokladně Divadla Bez zábradlí,  Jungmannova 31, Praha 1, tel. 224 946 436, 224 494 604 
e–mail: vstupenky@bezzabradli.cz, rezervace a on-line prodej: w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

U VÁ D Í M E  N O V O U  K O M E D I I



Nudí vás městské GTA a brali byste něco exotičtější? 
Pak je tady Just Cause 3! Šílená akční jízda po tro-
pických ostrovech s Rico Rodriguezem v hlavní roli. 
Tady se nehraje na realitu, ale na co nejbláznivější 
kousky, které dokážete v obrovském otevřeném svě-
tě vymyslet. Popadněte legendární vystřelovací hák a 
jde se do akce! Prozkoumejte středomořský ráj v na-
prosto svobodném prostředí. Skákejte padákem, lé-
tejte na rogalu nebo ve stíhačce, závoďte na člunech či 
motorkách, volně se potápějte nebo prostě jen nudně 
jezděte v autě. Tady můžete bez limitů úplně všechno.

Zkušení veteráni taktických akcí si jistě vzpomenou 
na hru Rainbow Six, ve které jste měli za úkol coby 
člen elitních policejních jednotek vniknout do te-
roristy chráněného prostoru a zachránit co nejvíce 
rukojmí. Rainbow Six: Siege tuto taktiku předvede v 
multiplayeru. Disponuje novým enginem AnvilNext, 
který společně s technologií Realblast, zajišťující rea-
listickou fyziku předvede na vaší obrazovce skutečné 
divy a vy budete mít pocit, že jste přímo v centru dění. 
Siege jednoduše navazuje tam, kde zrušený projekt Ra-
inbow6: Patriots skončil. Akorát s větší porci realismu.

V sázce je osud celé planety. Povstane zlovolný Ultron 
a jenom Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění 
ďábelských plánů. Nová křehká spojenectví a neče-
kané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného 
akčního dobrodružství. Budete hrát za své oblíbené 
hrdiny s cílem zachránit lidstvo. Jak je u LEGO her 
dobrým zvykem, hra vás zavede na spoustu známých 
míst z filmů. Filmové bitvy si tak můžete užít na vlast-
ní kůži ve vtipném LEGO zpracování. A to včetně 
slavné řežby v New Yorku z prvního dílu Avengers.

JuST cauSe 3

The WiTneSS

rainboW Six Siege

lego MarVel’S aVengerS

avalanche Studios
pS4, pc, xbox one 

Thekla, inc
pS4 

ubisoft Montreal
pS4, pc, x360

TT games 
pS4, pc, pS3, 3dS, x360, ViTa, Wiiu, xbox one 
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Jonathan Blow před několika lety vytvořil výbornou 
a velmi ceněnou nezávislou hru Braid, díky níž se 
stal docela velkou celebritou. Nově se svým týmem 
připravil logickou hru The Witness, která se ode-
hrává na rozlehlém ostrůvku plném nejrůznějších 
hádanek. A nejde o záležitost na pár večerů. Dokon-
čení hry zabere na první zahrání i více jak 70 ho-
din. Hodně samozřejmě záleží na šikovnosti hráče. 
Hra vychází s časovou exkluzivitou na PlayStation 
4. Později by se měla podívat i na PC a Xbox One.
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KULTURNÍ SERVIS TÉMA

N eexistuje větší kult z předa-
leké galaxie. Ani Star Trek, 
Vetřelec či Avatar se nemo-
hou měřit se Star Wars. 
George Lucas odstartoval 

fenomén světelných mečů v roce 1977 a od té 
doby vznikl ohromný svět, plný osudových pří-
běhů. Nyní míří do kin Epizoda VII.

Nejnovější epizoda nesoucí název Star Wars: 
Síla se probouzí (aka Epizoda VII) má na co 
navazovat. Všechno ale mohlo být úplně jinak. 
Jak už to tak bývá, během výroby se plány tvůr-
ců měnily, postavy přeobsazovaly a natočený 
materiál se často výrazně odklonil od původ-
ních představ. Dnes si spolu projdeme to nejza-
jímavější, co vznik filmové série provází.

12 zaJíMaVoSTí
o STar WarS

prosinec 2015 / leden 2016 www.pragmoon.cz



25

TÉMA

1) Yodu měla původně hrát opice (ano, zvíře). No-
sila by během natáčení masku a v ruce měla hůl. 

2) Návrat Jediho (Epizoda VI) mohl skončit tak, 
že když Luke odendá helmu umírajícímu Vadero-
vi, sám si ji nasadí se slovy „Nyní jsem já Vader“ a 
obrátí se k Temné straně síly. Lucas si s touhle myš-
lenkou dlouho pohrával, ale nakonec ji nerealizoval.

3) A ještě jednou Epizoda VI. Harrison Ford si 
přál, aby se jeho postava (Han Solo) na konci 
filmu pro ostatní obětovala a zemřela, to ale u 
Lucase neprošlo. „Myslel jsem, že smrt Hana Sola 
dodá celé sáze více vážnosti a hlouby, ale Lucas mě 
nechtěl nechat těmi roztomilými medvídky zabít.“ 

4) Lucas měl ještě jeden absurdní důvod, proč ne-
chtěl, aby kdokoli z hlavních hrdinů v původní tri-
logii zemřel - věřil, že by se to negativně projevilo 
na prodeji hraček (postaviček) Star Wars. 

5) Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) zaskočil produk-
ci tím, jak je vysoký (má 1.93 m). Kulisy (hlavně 
rámy dveří) byly postaveny pro menší herce a Ne-
eson se do nich jednoduše nevešel. Naštěstí ne-
došlo na přeobsazení. Filmaři to vzali prakticky a 
vše přestavěli. Stálo je to 4 miliony korun.

6) Jabba Hutt měl být původně extrémně chlupatý!

7) Harrison Ford nebyl zdaleka první volbou pro 
kultovní roli Hana Sola. Před jeho obsazením byli 
vážnými kandidáty Burt Reynolds, Al Pacino, 
Jack Nicholson a Christopher Walken.

8) David Hasselhoff byl kandidátem na roli Boba 
Fetta. Škoda, že to nevyšlo. To mohlo být velké! 

9) Když Lucas ukázal hrubý sestřih prvních Star 
Wars několika svým přátelům-režisérům, příliš 
nepochodil. Označili jej za nejhorší film, co kdy 
vznikl. Jediným prorokem byl Steven Spielberg, 
který si myslel, že ze Star Wars bude hit. Lucas na-
štěstí zůstal optimista a vyplatilo se mu to.

10) Jodie Foster byla druhou volbou Lucase pro 
princeznu Lei. Tu nicméně získala Carrie Fisher.

11) Režisér David Lynch, který proslul úchylným 
filmovým stylem (Duna, Zběsilost v srdci, Městeč-
ko Twin Peaks), odmítl režii Návratu Jediho.
 
12) Proč v Návratu Jediho potvrdil Yoda Lukovi, že 
je Darth Vader jeho otec? Mohli za to dětští psycho-
logové! Právě s nimi se George Lucas ohledně od-
halení radil a ti mu řekli, že budou velké odhalení z 
Vaderových úst považovat za lež. Když ji ale potvrdí 
vždy pravdomluvný Yoda, uvěří každý, i malé dítě.
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Michael FaSSbender 
posledních letech se vypra-
coval na jednoho z nejoceňo-
vanějších herců Hollywoodu. 
Letos se chopil opravdové vý-
zvy - ztělesnil legendárního 

Steva Jobse ve stejnojmenném filmu Dannyho 
Boylea. O tom, jak se mu role hrála, vám povyp-
ráví na následujících řádkách.

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR 

Co jste si pomyslel o scénáři během prvního čtení?

To bylo 197 stran rychle plynoucího dialogu. Aaron 
Sorkin píše s určitou kadencí, takže jsem strávil spous-
tu hodin prací se scénářem. Naštěstí Danny dokázal 
předvídat a vytvořil prostor na zkoušení mezi natá-
čením každé sekvence, což je dost vzácné, nestává se 
to. Jsem za to opravdu velmi vděčný, protože bez toho 
bych nikdy nebyl schopen v takovém tempu natáčet.

Jen málokdo může soupeřit s Jobsovými úspěchy, 
přesto mnozí často poukazují na to, že ne všechny 
jeho metody byly dobré, zejména jeho machia-
vellistické praktiky. Jak to působilo na vás?

Já si myslím, určité machiavellistické rysy u Jobse 
byly. Byly některé povahové rysy jeho osobnos-
ti kruté? Možná. Je nutné takhle nadávat lidem? 
Možná ne ... ale někdy jsou osobnost a úspěchy vel-
mi úzce propojené. Někdy lidé potřebují provoka-

ci a manipulaci. Jako herec vím, že režiséři někdy 
používají stejnou taktiku. Pokud hodně pracuji, 
může být má trpělivost rozhodně menší, a tady je 
člověk, který pracuje mnoho, mnoho hodin, „od-
nevidim-do-nevidim“. Myslím, že museli pracovat 
20 hodin denně tři, čtyři týdny přímo před uve-
dením Macintoshe. U každého podnikání, pokud 
se zastavíte na příliš dlouho, vás konkurence před-
běhne. Steve Jobs si byl velmi dobře vědom toho, 
že je třeba jít stále kupředu. Kolik dnů volna si ten 
člověk vzal během 40 let? Vsadil bych se, že moc 
jich nebylo. Byl by schopen dosáhnout toho, čeho 
dosáhl, bez takové síly vůle? Nevím. Ale zdá se, že 
to bylo velmi úzké spojení - byl to složitý člověk.

To musel být pravděpodobně ten nejdelší scénář, 
který Danny Boyle kdy natáčel. Je známý svým 
smyslem pro silnou vizuální stránku příběhu. S 
čím Danny přispěl do Sorkinova scénáře?

Danny je pozitivně naladěný, plný energie a dokáže 
povzbudit. Myslím, že tyto vlastnosti dokáže vpravit 
i do svého příběhu. Energie, kterou do filmu vná-
ší, je obzvláště důležitá, když točíte něco takového 
- ve filmu se opravdu hodně mluví, skoro celé dvě 
hodiny. Danny vychází z divadelní historie; tam 
také jako elév začínal, takže tomu skutečně rozu-
mí. V mnoha ohledech je tento scénář pojatý jako 
divadelní příběh. Často se může zdát, že postavy 

V
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Režie: Petr Svojtka
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vstupují do záběru jakoby ze stran jeviště, takže je 
zřejmé, že to bylo pojato jako divadelní hra.

Když Steve Jobs zemřel, vyvolalo to po celém světě 
obrovský zármutek. Téměř jakoby šlo o rockovou 
hvězdu. Proč se Jobsova smrt lidí tolik dotkla?

Rozhodně to byl vizionář, a to v mnoha směrech, 
nejen co se osobních počítačů týká. Steve předsta-
vil počítače jako intuitivní věci, se kterými lze mít 
osobní vztah, jako protiklad těm děsivým anonym-
ním orwellovským strojům, které sedí v rohu. Ať 
jdete nyní kamkoliv, lidé jdou po ulici s pohledem 
upřeným na svůj iPhone - nahrávají, fotografují, 
píší textové zprávy, emailují, tweetují. IPhone, ten-
to zmenšený počítač, je skoro jako další ruka, těžko 
byste hledali člověka, který by ho neměl u sebe. My-
slím, že je to jako vynásobit Henryho Forda tisícem 
- to, co udělal, naprosto změnilo způsob našeho ži-
vota. Je to tak jednoduché, a přesto zásadní.

Vztah mezi Stevem Jobsem a Stevem Wozniakem, 
kterého hraje Seth Rogen, je ve filmu zobrazován 
velmi detailně. Ten vztah je očividně velmi kom-
plikovaný, jak už tvůrčí partnerství bývají. Jak 
vidíte ten vztah vy? A jak se pracuje se Sethem?

Myslím si, že Steve si uvědomoval, že ve Stevu 
Wozniakovi potkal někoho zvláštního. Věděl, že 
Woz[niak] pro něj bude jako auto, které ho odve-
ze do světa obchodu. Domnívám se, že Steve Jobs 
byl skvělý prodejce, velký vyjednavač a také skvělý 
hledač talentů. Steve Wozniak byl zjevně ten, kdo 
měl know-how, pokud jde o skutečné pochopení 
počítačů a jejich fungování. Ale mohl Steve Woz-
niak skutečně prodat produkt a obchodovat s ním 
ve světě? Měl ucelenou vizi skutečné budoucnosti 
osobních počítačů? Tím si nejsem jistý. Myslím, že 
je to typická dvojice, a domnívám se, že to je důvod, 
proč jejich spolupráce fungovala. Jedním z nich byl 
génius, pokud jde o budování Apple II, ale potřebo-
val vizionáře jako Steve, aby se dostal k cíli. Pro Job-
se to byl jen začátek - viděl všechny možnosti, jednu 
za druhou, a to ho pohánělo dál a dál. Když s ním 
lidé mluvili, měli pocit, jako by jim někdo ukazoval 
budoucnost. Myslím, že na každém natáčení by měl 
být člověk jako Seth. Je výjimečný a profesionální.
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creed
ako většina smrtelníků, ani my 
jsme neměli možnost vidět před 
uzávěrkou nové Star Wars, kte-
ré velmi pravděpodobně budou 
filmem měsíce. Naštěstí se nabídl 

jiný silný kandidát, jemuž můžeme tenhle cejch 
bez zaváhání napílit - spin-off Rockyho Creed!

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Sylvester Stallone byl na konci osmdesátých let 
jednou z největších hvězd Hollywoodu. A věděl to. 
Což vedlo k postupnému pádu. Herec měl hodně 
velké ego a dlouho trvalo, než si uvědomil, že na 
to musí jít jinak. Došlo mu to v polovině nového 
tisíciletí a na svou cestu vykoupení vykročil nejlo-
gičtější možnou cestou - oživením legend.

Stallone má ve své filmografii dvě - pro filmový 
svět naprosto klíčové - postavy a to Ramba a Roc-
kyho. První jmenovaný ztělesňoval spíše fyzické 
ideály Ameriky. Druhý na to šel přes americký 
sen.  Příběh boxerského outsidera, který moc ne-
pobral na kráse ani inteligenci, ale o to urputněji 
dokázal jít za svým cílem, je něco, pro co Amerika 
žije. A stejně tak celý svět. Rocky je zcela bez debat 
jednou z nejlepších filmových postav vůbec. Nese v 
sobě tíhu světa a přitom zůstává člověkem, s nímž se 
může divák ztotožnit. Dokonalá kombinace. V roce 
1990 se filmaři pokusili jeho život uzavřít Rockym 
V, v němž hrdina převzal roli trenéra. A extrémně 

to nevyšlo. Z filmu se stal nejhůře hodnocený díl 
série a už to vypadalo, že je s Rockym konec.

Jenže Stallone se nedal, v roce 2006 povstal z po-
pela a natočil Rockyho Balbou. Labutí píseň, jíž se 
s publikem rozloučil. Další díl už čekat nemáme, 
místo něj ale přichází Creed. Od začátku podceňo-
vaný, neboť v něm znovu Stallone trénuje (tento-
krát syna svého soupeře/kamaráda Apolla Creeda). 
A světe div se, je z toho jeden z nejlepších dílů série!

Nejlepší bez debat zůstává jednička. Creed se ale 
může poprat o druhé místo s nostalgickou šestkou 
a testosteronem nasáklou čtyřkou. Jde o scenári-
sticky a herecky neskutečně vymazlené dílo, díky 
čemuž jde o nejlepší sportovní film letošního roku. 
Největším překvapením je každopádně výkon sa-
motného Slye. Jakoby veděl, jak moc je v sázce a 
vsadil do hry úplně všechno. Výsledek? Asi tak - 
vůbec bych se nedivil oscarové nominaci.

th.

J

Drama / Sportovní, USA, 2015
Režie: Ryan Coogler

Hrají: Sylvester Stallone, Michael B . Jordan,

Tessa Thompson, Mauricio Ovalle, Ritchie Coster
Premiéra: 17 . 12 . 2015
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KULTURNÍ SERVIS TÉMA

V šichni víme, jak to ve většině 
českých domácností na Vá-
noce funguje. Všude možně 
se povaluje cukroví, váha je 
ukrytá neznámo kde, aby 

nedeprimovala ženy a v televizi se střídá jedna 
český pohádka vedle druhé. A Mrazík. Protože 
co by to bylo za Vánoce bez Mrazíka.

Je to podobné klišé, jako když vyrazíme na do-
volenou do Chorvatska s plným kufrem piv a 
zásobou předem nasmažených řízků. Takže to 
letos uděláme jinak. Připomeneme si, že Váno-
ce mohou mít taky trochu zajímavější nádech, 
v němž budou princové namísto draků bojovat 
s teroristy a nepoučitelnými zloději. A dojde 
samozřejmě na lásku. Ta prostě chybět nesmí.

FilMoVé Vánoce 
Trochu JinaK
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TÉMA

Kde začít v alternativním vánočním maratonu? 
Jednoznačně je dobré začít humorem. A nic lépe 
jednoho nenaladí na sváteční šílenství, než doko-
nale ujeté VÁNOČNÍ PRÁZDNINY z roku 1989! 
Každý má občas pocit, že jeho rodina není úplně 
normální a že Vánoce ve zdraví v rodinném kru-
hu nepřežije. Tenhle film vtipně připomíná, že 
nikdy není tak zle, aby nemohlo být mnohem hůř. 

A zajdeme v rámci drsného vánočního humoru 
ještě o kousek dál, protože ne každého přepadá o 
svátcích sentiment. Pro ty z vás, kdo by nejraději na 
Štědrý den zapálili stromek, je ideálním vánočním 
bijákem komedie SANTA JE ÚCHYL!. „Píchej san-
to,píchej santo!“... to vám prostě jiný film nedá!

Pořád ještě necítíte ty správné Vánoce? Pak tu 
máme těžký kalibr, který má na sobě tílko, chybí 
mu boty a o s oblibou je ve špatný čas na špatném 
místě. Zkušení filmoví gurmáni už si souhlasně 
pomlaskávají a nemohou se dočkat, až si tenhle 
film (vlastně dva) pustí. Řeč je samozřejmě o prv-
ních dvou dílech série SMRTONOSNÁ PAST s 
Brucem Willisem v roli Johna McClanea, již tvůrci 
okořenili o vánoční atmosféru. Bez Johnova zoufa-
lého boje se skupinkou teroristů by svátky nebyly 

stejné. Cítit je to především z druhého dílu, který 
dostal jako vánoční bonus opravdu pořádnou por-
ci sněhové nadílky. Dámy si teď možná klepou na 
čelo. Ano, hodně se v tom střílí, kleje, skáče se ze 
střechy obří budovy a na křídlo jedoucího letadla. 
Možná to moc jako Vánoce nezní. Ale jakmile se 
John setká se svou ženou, je to tam. Vánoční zázrak 
podle osmdesátkového akčního receptu. Lahůdka.

A málem bychom zapomněli na Kevina ze SÁM 
DOMA! Svého času patřil zlobivý Kevin McCallis-
ter mezi pravidelnou porci na štědrovečerní tele-
vizní tabuli. Dnes už se na něj trochu zapomíná, 
kdo ale vyrůstal v devadesátých letech, pro toho je 
synonymem Vánoc. On a dobře nastražené pasti.

A nakonec ten nejtěžší kalibr. Kdo by to byl čekal, že 
„prachsprostá romantika pro ženský“ nakonec bude 
ten nejvánočnější film ze všech? LÁSKA NEBESKÁ 
Richarda Curtise je zkrátka jenom jedna. Deset 
milostných příběhů plných humoru, romantiky, 
fantastických herců a životních pravd. „Nekupujte 
si drogy! Staňte se popovou hvězdou a lidé vám je 
budou dávat zadarmo.“ So true... so true...

th.
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BEAUTY POLICE

docela dost. Od drahých přes ty levnější, kaž-
dopádně vždy se vracím k této od Catrice v 
odstínu Sunrose Avenue, který je prostě pře-
krásný a sluší snad každému typu. Několik ka-
marádek jí má už také, samy chtěly vědět, co to 
mám na tváři. Mohu říct, že je daleko lepší, než 
tvářenka od Esteé Lauder, kterou když si nane-
su, jsem kompletně celá zatřpytkovaná. Takže 
další super kvalitní výrobek za pár korun.

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

CATRICE DEFININg BLUSH 
– SUNROSE AVENUE 
120 Kč – 5g, k dostání v drogeriích

Musím říct, že třeba oční stíny jsou něco, co 
použiju snad jednou za rok – podle mě jsou 
krásné řasy a upravené obočí to, co dělá krásné 
oči (občas přidám úzkou linku). Co naopak 
ale miluju, jsou různé tvářenky, kterých mám 
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ESCENTRIC MOLECULES MOLECULE 01
2144 Kč – 100 ml, k dostání na parfums.cz

Na tento parfém-neparfém jsem měla zálusk už nějakou 
dobu. Z toho, co jsem byla schopná dohledat na internetu, 
mi bylo jasné, že půjde skutečně o něco nevšedního (což 
mě jako bláznivého parfémofila přitahovalo jako magnet). 
Skutečně jsem se nepletla – po cáknutí necítíte vlastně nic. 
Asi po pěti minutách jsem zaznamenala vůni modelíny – 
což není úplně to, čím by chtěl člověk vonět. Nicméně po 
chvíli se vůně stačila tak krásně rozvinout, že musím při-
znat, že jsem lapena. Voní opravdu neobvykle, nevtíravě a 
krásně, navíc se v průběhu dne vůně zábavně mění. Pokud 
hledáte něco, co je tak trochu „mimo“ a nebude tím vonět 
každá druhá, tohle je potom parfém, který hledáte.

DAVINES OI SHAMPOO
329 Kč – 280 ml, k dostání na hairspa.cz

V minulém vydání jsem vychvalovala skvělý olej na 
vlasy od Davines, tentokrát budu pokračovat tímto 
šamponem, protože kosmetika z této řady nemá chy-
bu. Dlouhou dobu mi bylo vcelku jedno, jaký šampon 
používám, spíš jsem se zaměřovala na péči po umytí. 
Jaká chyba! Šampon je skutečně základ a bezvadně je to 
vidět na tomto případu. Vlasy dokonale umyje, úžas-
ně voní, ale hlavně jsou po něm vlasy hebké, lesklé a 
zdravé. Žádné silikonem obalené mdlé něco se nekoná. 
Šamponu stačí minimální troška, velmi dobře pění a na 
vlasy není třeba patlat dalších 10 přípravků po umytí.

L‘ORéAL PARIS TELESCOPIC CLEAN DEFINITION
160 Kč – 8 ml, k dostání na parfums.cz

Tato řasenka je maximum muziky za minimum peněz. 
Dobře si pamatuji, když stávala kolem 500 Kč, což je na 
drogerkovou řasenku docela pálka, ale i jako chudá student-
ka jsem na ní nedala dopustit, protože je fakt nejlepší. V 
tuhle chvíli jí seženete pouze na Parfums, nikde jinde. Má 
gumový kartáček, řasy namaluje od kořínků, neskutečně 
protáhne a bezvadně oddělí. Neobtiskává se, nedrolí se a je 
vhodná i pro citlivé oči. Pokud tedy hledáte opravdu kva-
litní řasenku za normální peníze, s touto nešlápnete vedle.
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DERMACOL LONg LASTINg LIP COLOUR   
cca 170 Kč – 5 ml, k dostání v drogeriích

Nedávno mi sundali rovnátka – asi vám nemusím vyprávět 
o tom, jak strašně moc jsem byla šťastná a hlavně jak moc 
jsem se těšila na chvíli, kdy si konečně budu moct namalovat 
pusu výraznou rtěnkou. Protože na výrazné rty nejsem zvyk-
lá, hledala jsem takovou, která vydrží a nebude se rozmazávat 
- sáhla jsem proto po Long lasting lip colour, konkrétně mám 
odstín 3 a 4, tedy super výrazné červené, každou s jiným pod-
tónem. Rtěnka opravdu vydrží, neobtiskává se, nerozmazává 
se, není třeba přemalovávat, doslova drží jako přibitá. Dopo-
ručuji použít odličovač na olejové bázi, jinak jí nedostanete 
dolů. S přehledem vydrží párty až do rána – otestováno. :)

MRBLANC 
759 Kč - 14 denní kůra, k dostání na mrblanc.cz

Po sundání rovnátek jsem chtěla i trochu vylepšit barvu 
mého úsměvu. Po rozhodování, po čem bych sáhla, mě 
zaujal systém od Mr Blanc – relativního nováčka na trhu 
s dentální kosmetikou. Zuby bělí za použití přírodních 
látek, s minimálním obsahem peroxidu a nenarušuje tak 
sklovinu. Určitě jsem si neslibovala žádné extra výsledky, 
o to jsem byla ale překvapenější, když jsem už po prvním 
použití viděla výsledky. Nečekejte zuby jako z porcelánu, 
každopádně je výsledek viditelný, zuby jsou světlejší o je-
den, dva odstíny, což je za cenu 750 Kč podle mě hodně fér.

SALLY HANSEN - INSTA-DRI TOP COAT
cca 100 Kč – 13 ml, k dostání v drogeriích

Péči o nehty miluju. Dlouho jsem chodila na gelové neh-
ty, které jsem si nechávala dělat krátké a v klasických 
barvách, ale jednou mě i to samozřejmě omrzelo a řekla 
jsem si, že je sundám a naučím se opět fungovat z mými 
přírodními nehty. Koupila jsem si výživu od Decoru, 
kterou velmi doporučuju a hlavně tento urychlovač za-
schnutí laku, což je fakt věc, která funguje bezvadně. Na 
dvě vrstvy barevného laku aplikujete jednu vrstvu tohoto 
průhledného urychlovače a za 5 minut můžete dělat co-
koliv, protože nehty jsou suché! Lak je lesklý, bez otlaků 
a vydrží až 14 dní. Na tuhle věc jsem čekala celý život :)
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Vánoční prázdniny

Vánoce by měly být svátky, o kterých si odpočineme, užijeme si trochu času s rodinou a dáme si nějaké 
to dobré jídlo, než se vrhneme na dárky. Bohužel, vše, co Štedrému dni předchází, je jedna velká, šílená, 
hektická šílenost, během níž lidé zmatkují, málem se ušlapou v obchodech a stávají se až neuvěřitelně 
agresivními kvůli maličkostem (například při hledání vhodného parkovacího místa v obchodních do-
mech). Nenechte se tou lavinou strhnout. Užijte si ozdoby, vánoční hudbu, hledání těch pravých dárků, 
zkrátka si to trochu odlečete. Nemá to být peklo. Mají to být spíš prázdniny od všednosti.

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

Chefshop je e-shop s delikatesami a širokou šká-
lou nádobí a nožů předních světových značek např. 
Raymond Blanc, Cake Boss, Ruffoni a další. Za 3 roky 
své existence má Chefshop více než 15 000 spokoje-
ných zákazníků a získal prestižní certifikát Ověřeno 
zákazníky. Důvodem jsou příznivé ceny, vysoká kva-
lita produktů i rychlost doručení. Při objednání do 12 
hodin obdržíte své zboží již následující všední den! Při 
nákupu nad 799 Kč vám bude zboží zasláno zdarma. 
Kamennou prodejnu naleznete v Husitské 56 v Praze. 

cheFShop
Husitská 56, Praha 3
Tel .: +420 730 154 500, www .chefshop .cz
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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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Pokud milujete originální doplňky domácnosti, pak 
je nový DanDesign určený právě pro vás. Specializo-
vaný lifestylový e-shop s luxusními bytovými doplň-
ky vás okouzlí jedinečnými výrobky z daleké Skan-
dinávie, Velké Británie, Německa a dalších zemí. 
Vyjma doplňků obchod nabízí i přírodní kosmetiku, 
sváteční dekorace či výrobky pro děti. Vypíchnout 
si zaslouží Senzační kolekce dárkových čajů a cukrů 
exkluzivní německé společnosti Tafelgut, která zaží-
vá díky DanDesign u nás svou premiéru.

dandeSign
www .dan-design .cz

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

la ForMaggeria
Václavské náměstí 56, Praha 1
www .orrero .cz

Centrum potápění Amers nabízí veškeré potřeby pro 
potápěče, kromě vlastního obchodu půjčuje výstroj, 
plní lahve, organizuje výlety a další. Jeho škola potá-
pění nabízí jako jedna z mála v ČR kompletní sorti-
ment kurzů, vše ve výukovém systému NAUI. Cent-
rum potápění Amers se zabývá i prodejem potápěčské 
techniky, specializací je podvodní fotografie (Amers je 
autorizovaným dealerem podvodních pouzder IKELI-
TE). Vše můžete zakoupit z pohodlí domova na www.
opotapeni.cz, nebo v nové provozovně v Praze 10.

Kodaňská 16, Praha 10 - Vršovice
Tel . +420 244 466 795, www .amers .cz

cenTruM poTápĚní aMerS

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

xzone
www .xzone .cz
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niKola buranSKá
Sympaťanda od vedle
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Vzhledem k tomu, že máme před sebou Vánoce 
a ty ses v září přestěhovala s přítelem (fotbalista 
Filip Novák, pozn. redakce) do Dánska, první 
otázka se přímo nabízí: kde budeš trávit Vánoce?

Asi tě to překvapí, ale chtěla jsem být v zahraničí. 
Důvodem je to, že jsme spolu s přítelem skoro šest 
let a ještě ani jednou jsme spolu netrávili přímo 
Vánoce, jakoby toho dvacátého čtvrtého. Vždycky 
jsme se viděli o den dříve a na Štědrý den každý 
jel ke své rodině. Letos to napřed vypadalo, že to 
v Dánsku zlomíme, ale nakonec jsou plány takové, 
že si půjčíme rodinou chalupu a dáme si tam spolu 
takovou příjemnou horskou romantiku. 

A ty to máš s Vánocemi jak? Někdo to pořád ješ-
tě prožívá jako malé dítě, jiní říkají, že kouzlo 
je pryč, než se dostaví děti. Ty seš na tom jak?

Dřív jsem se jako každé dítě hrozně těšila. Chodila 
jsem po bytě, se sestrou hledala dárky a když jsem 
je našla, dostala jsem strašný výprask (smích). Teď 
už to celé vnímám tak nějak hekticky. Mám roz-
vedené rodiče, které chci oba na Vánoce vidět, do 
toho prarodiče, pak je tu přítelova rodina... dvacá-
tého čtvrtého toho musím obejít tolik, že vlastně 
ani nemám čas na klidnější chvilku, kdy by člověk 
koukal na pohádky v televizi a broukal si koledy. Já 
si tu vánoční pohodu užívám spíše pár dnů před-
tím, kdy trávím čas venku, zajdu si k vánočním 
stánkům na svařák a nasávám atmosféru Vánoc.

V tomhle byl úžasný Liberec, kde jsme čtyři roky 
s Filipem bydleli, protože tam pokaždé napadlo 
hrozně sněhu. To se pak člověk dostane do té 
správné nálady tak nějak automaticky. 

Ty jsi poměrně nedávno začala dělat jednoho 
z pravidelných moderátorů zábavného pořadu 
na Prima Cool Hrajeme s Alim. Byla jsi hodně 
nervózní z toho, že budeš součástí podobné věci?

Předem chci říct, že jsem za tu možnost moc ráda. 
Je to další nová zkušenost a naštěstí jsem si na tom 
place rychle zvykla, protože součástí týmu je i Si-
mona Šimková, moje kamarádka a kolegyně z Miss, 
takže ze mě díky ní poměrně rychle odpadla nervo-
zita. Ta partička kluků v čele s Tomášem Zvelebilem 
(aka Alim, pozn. redakce) je opravdu divoká, ale 
jsou skvělí a vážně dobře se mi s nimi pracuje. 

Při úplně prvním natáčení jsem byla samozřejmě 
dost nervózní, ale hlavně proto, že jsem vůbec netu-
šila, co od toho čekat. Ostatně, nejsem člověk, který 
by se přímo zajímal o to, co se v pořadu děje. Ale 
řekla jsem si „proč ne, je to výzva“. A můžu říct, už 
během natáčení prvního dílu jsem se tolik nasmála, 
že mi bylo hned jasné, že tohle mě vážně bude bavit.

A jak ses vůbec k účinkování v pořadu dostala? 

Ono to začalo docela vtipně. Já jsem byla doma v 
Praze a Filip už byl v Dánsku. Najednou mi zavolal 
s tím, že mluvil s Alim - oni jsou kamarádi - a že 
by mě Ali chtěl do svého pořadu. My jsme to oba s 
Filipem pochopili tak, že tam půjdu na jedno natá-
čení jako host. Pak mi začalo být trochu podezřelé, 
proč se kvůli tomu chce Ali sejít. Proč se chce sejít 
kvůli tomu, že přijdu na rozhovor? No a z Aliho 

ZPOVĚDNICE

e krásná, úspěšná a vysoká (dvakrát 
tolik, když si vezme podpatky). Na 
první pohled může téměř nahánět 
strach, neboť člověk netuší, co čekat. 
Již po pár společných minutách je ale 

každému jasné, že česká Miss Earth 2014 Nikola 
Buranská je normální holka od vedle, které ani 
kariéra modelky, cestování a hvězdné večírky ne-
vzali chuť vracet se do rodného Přerova a věnovat 
se svým koníčkům. O tom, jak svůj hektický život 
zvládá, neboť momentálně žije s přítelem v Dán-
sku, si s Nikolou povídal Tomáš Chvála.

J
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„JÁ SI Tu VÁNOČNÍ POHODu užÍVÁM 
SPÍš PÁR DNů PřEDTÍM, 

KDY TRÁVÍM ČAS VENKu, 
ZAJDu SI K VÁNOČNÍM STÁNKůM A 

NA SVAřÁK“



vypadlo, že by mě rád měl za pravidelného účin-
kujícího a jsem hrozně ráda, že to vyšlo. Každé na-
táčení má vážně skvělou atmosféru a člověk během 
něho vždy pozná nové a zajímavé lidi.

Vzhledem k tomu, že ses přestěhovala do Dánska, 
ale pořád pracuješ tady, teď dokonce jako účinku-
jící v pravidelném pořadu, jak to hodláš do bu-
doucna dělat, aby sis na jedné straně udržela život 
v Dánsku a na té druhé v Česku to, co jsi zde léta 
budovala (ať už pracovně nebo soukromně).

Jak cestuji od nějakých zhruba šestnácti let, tak 
je pro mě to pendlování na cestách a plánování 
dopředu vlastně docela normální. Když mi Filip 
oznámil, že je v plánu Dánsko, nějak mě to neroz-
hodilo. Ne, že by nekápla při odchodu nějaká ta 
slzička (smích), bylo mi z toho samozřejmě smut-

no. Ale brala jsem to jako náš přirozený vývoj. A 
přišlo mi, že už jsme v Liberci i trochu stagnovali.

Zatím nemám po pravdě úplnou představu, jak 
to všechno budu dělat. Kolikrát se sem dostanu 
a kdy, ale na druhou stranu, z Dánska do Česka 
jsou to jen dvě hodinky letu. A to vážně není moc. 
Teď jsem, pravda, trochu optimistka, protože s tím 
vším, co člověk absolvuje na letištích, jsou to spíše 
tak čtyři hodinky. Ale prostě Dánsko není vzduš-
nou čarou tak daleko, to jsem tím chtěla říct 
(smích). A co si budeme povídat, člověk občas po 
cestě Prahou stráví v kolonách klidně stejný čas.

Díky tomu možná ten odchod nebyl tak těžký, 
protože člověk ví, že když chce, může být rychle 
zpátky. A Filip mi navíc byl a je ohromnou oporou. 
Nevadí mu, když jsem na cestách a není takový ten 

ZPOVĚDNICE
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Vánoce bez hranic

* Dárkové certifi káty vám nabízíme v nominálních hodnotách 500 Kč a 1000 Kč a jsou k zakoupení v našem informačním stánku.

V nákupním centru Metropole Zličín jsou obchody opět plné báječných dárků. 
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pedant, co by vyžadoval každý večer teplou večeři, 
případně mu vadilo, když je občas doma sám. To 
jednomu pak ten rozlítaný život taky ulehčí, když 
má doma někoho, kdo ho chápe a umí podpořit. 

Jak jste se vlastně s Filipem potkali?

To bylo na střední. Chodil o rok výš a už tenkrát 
hrál za Zlín profesionálně fotbal, tak jsme se tak moc 
nepotkávali. Já jsem zpočátku ani nevěděla, že je fot-
balista. On se do mě zakoukal, začal mě uhánět a já 
nechtěla (smích)! Ale pak jsem nakonec podlehla, po 
roce jsme se přestěhovali do Liberce a vyšlo nám to. 
Tehdy jsem si ještě naivně myslela, že budu taková ta 

profesionální přítelkyně, co se o něj bude starat. Ale 
jak mě moje práce baví, dlouho jsem bez toho ne-
vydržela a myslím, že bych to ani nezvládla. Mám 
svojí práci ráda, hrozně ráda cestuju a neumím si 
představit, že bych kariéru pověsila na hřebík jen 
proto, že jsem se přestěhovala do Dánska a jsem pří-
telkyně fotbalisty. I když neříkám, pořídili jsme si 
krásný domeček, kde je o co se starat, ale být pořád 
zavřená doma, byla bych z toho hrozně nešťastná.

šla jsi do České Miss a nepochybně od toho něco 
očekávala. Jaká nakonec byla realita?

Upřímně, šla jsem do toho s jinou představou, než 
co na mě nakonec čekalo. Rok po výhře byl plný 
neskutečných „missích“ povinností. Bylo určitě 
super, že to byl rok zkušeností, které nemá nor-
mální holka možnost zažít a dalo mi to do života 
neskutečně moc. Kdybych do toho nešla, asi bych 
nikdy neměla tolik příležitostí, pracovních nabí-
dek a neznala i spoustu skvělých lidí. Hodně jsem 
tím získala. Je ale třeba dodat,  že to není  zadarmo. 

ZPOVĚDNICE

„NEuMÍM SI PřEDSTAVIT, 
žE BYCH SVOJI KARIéRu POVěSILA 
NA HřEBÍK JEN PROTO, žE JSEM SE 

PřESTěHOVALA DO DÁNSKA A JSEM 
PřÍTELKYNě FOTBALISTY.“
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ZPOVĚDNICE

Není to o tom, že by missky po výhře všude jezdily 
v Bavorácích, nechaly se obskakovat a nic nedělaly. 
Ono se to nezdá, ale je to finančně docela nároč-
né. Člověk ten rok musí v Praze fungovat, takže to 
chce peníze na nájem, na akce, kam nejde chodit 
pořád ve stejném oblečení atd.. Myslím, že tohle 
hodně holek podcení a je dobré se na to připravit. 

Stojí to každopádně za to. Několikrát jsem se díky 
soutěži dostala například do zahraničí, mimo jiné 
na 5. týdnů na Filipíny, kam mě Česká Miss vyslala 
na soutěž Miss Earth. Chci zkrátka říci, že být Miss 
není jen růžová záležitost. Holky musí počítat s 
tím, že toho budou muset hodně zvládnout sami.

Pokud se nepletu, ty máš nějaký nadační fond, že?

Přesně tak. Nadační fond se jmenuje Stopa v srd-
ci a je určený pro všechny ohrožené šelmy u nás, 
konkrétně jde o rysa ostrovida, medvědy a vlky. 

Kde jsi vzala inspiraci pro tenhle fond?

Já miluji zvířata, hrozně moc. A tak nějak, jak už 
to bývá, jsem se přes známé dozvěděla víc o téma-
tu ohrožených zvířat u nás a začalo mě to zajímat.   
Chodila jsem na přednášky, na kterých by se měla 
Stopa v srdci také do budoucna podílet, a hrozně 
mě to zaujalo. Pak jsem byla oslovena, jestli bych 
se v tom nechtěla nějak angažovat. O téhle proble-
matice, která u nás je, se bohužel moc nemluví. A 
k tomu se hodil můj titul missky, že se o tom díky 
němu mohlo začít psát i v bulvárnějších médiích. 

Napřed jsem se proto stala patronkou roztomilé-
ho osmiměsíčního rysa ostrovida jménem Blon-
ďák. Pak z toho nějak vzešlo, že bych se mohla 
podílet i na založení nadačního fondu. Ještě s pár 
lidmi  jsme ho dali dohromady a přišli s nápa-
dem, že na podporu ohrožených zvířat nafotíme 
kalendář. V tu chvíli se mi samozřejmě ohromně 
hodilo to, že jsem z branže znala různé lidi, co 
mi s kalendářem mohli pomoci, za což jim moc 
děkuji. Nyní chceme dát kalendář do dražby a pe-
níze samozřejmě poputují na fond. 

Ještě musíme sehnat pár sponzorů, protože podob-
ný projekt je finančně náročný. Zajímavé je na tom 
i to, že když si pak někdo kalendář koupí, nezíská 
jen fotky, ale bude to propojené i s originální mal-
bou. Je to podle mě dost unikátní projekt a mám 
pocit, že nic podobného tady ještě nebylo.

Přiznám se, že jsem snad ryse nikdy v životě ve 
volné přírodě neviděl a rozhodně jsem s ním ne-
byl v přímém kontaktu. Jaké je to vlastně zvíře?

Hodně lidí se jich bojí, ale když ho potkáš v pří-
rodě, on ti nikdy nic neudělá. Je to plaché zvíře a 
ten náš Blonďák, díky tomu, že vyrůstal u člověka 
v bytě, je na lidi hrozně zvyklý a toho svého maji-
tele bere za maminku. Není to tak, že by se choval 
jako pes, ale dá ti hlavičku, láskyplně se zakousne, 
zkrátka rys má svoje způsoby, jak projevuje lásku.

Doteď byl Blonďák součástí přednášek, ale už se 
mu blíží puberta, takže ho tam brzy nebudeme 
moci brát. Tak doufám, že vybereme nějaké další 
miminko, protože jsou vážně skvělí (smích).

Modeling, nadace, moderování, co teď dál? Máš 
nějaký sen, který by sis ráda v budoucnu splnila.

Já si o sobě nemyslím, že bych byla taková ta multita-
lentovaná Miss, ale říkám „nikdy neříkej nikdy“. Taky 
jsem si dřív myslela, že bych nikdy nešla do Miss a 
jak to dopadlo. Uvidíme, co mi život dál nabídne. 
Jsem každopádně ráda za každou novou příležitost. 
Vždycky je co se učit a sama nevím, co mě může do 
budoucna nadchnout. Ráda se nechám překvapit.

Mým malým snem je rozhodně bydlet v zahrani-
čí, což se mi teď vlastně už povedlo. A vždy jsem 
chtěla po sobě nechat nějakou skutečnou stopu. 
Přehlídky a být v televizi, to je samozřejmě hrozně 
pěkné. Ale když si třeba lidé za 10 let řeknou, „Kdo 
byla Nikola Buranská?“, byla bych ráda, kdyby si 
mě pamatovali třeba právě kvůli Stopě v srdci.

A ráda bych vystudovala školy, co jsem si nabrala. 
To by bylo bezva, kdybych tohle dotáhla do konce!
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TIPY NA DÁRKY

hon za poKladeM

Najít ten správný dárek pro naše blízké, to není 
žádná legrace. Ne snad proto, že by nebylo z čeho 
vybírat. Ale jak mezi tím vším najít něco opravdu 
zajímavého, co stojí za těžce vydělané peníze?

Samozřejmě využijete nás! Dali jsme si tu práci a 
vybrali pár zajímavostí, kterými pod stromečkem 
rozhodně nic nezkazíte. Něco je tradičnější, ale 
vždy věčné, jiné věci mají experimentálnější cha-
rakter (ale o to větší radost udělají těm, kterým se 
opravdu trefí do vkusu). Zkrátka od každého něco, 
aby si vybral opravdu každý a my vám tak ušetřili 
každoroční bolehlav, během něhož řada toulavých 
duší ještě v den předvánoční zoufale pobíhá po ob-
chodních domech a hledá „za pět minut dvanáct“ 
dárky. Následující stránky vás toho ušetří.

th.

Pokud chcete potěšit originálním dár-
kem doporučujeme skůtry Kentoya.Tato 
značka působí na našem trhu již 21 let a z 
jejich nabídky si vybere opravdu každý. 

www.kentoya.cz

Hledáte pro své blízké ne-
všední dárek? Zážitek, na kte-
rý jen tak nezapomenou? A 
co takhle potápění?! Darujte 
ochutnávkový ponor nebo 
kurz potápění, www.amers.cz 
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TIPY NA DÁRKY

Ideální romantika? Na vodě! Při svíčkách, 
s dobrým jídlem a lahodnou sklenkou 
vína. Darujte svým blízkým poukaz na ro-
mantickou plavbu pro dva. Ocení to.

www.vyletnilod.cz

Nezradí vás za žádného počasí. Forepart 
Point pink je univerzální šátek, který je 
možné nosit až na 12 různých způsobů 
po celý rok. Je vyroben z lehké a odolné 
průměrové pleteniny, velmi dobře zadržu-
je teplo a i přesto je dostatečně prodyšný.

www.happysport.cz

Let balónem, to je dárek na celý život. 
Společnost Aeronautik Praha provo-
zuje vyhlídkové lety balónem v České 
republice i v zahraničí již více jak dva-
cet let. Netřeba se proto ničeho bát.

www.aeronautik.cz
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Pořádný dárek pro milovníky kol? Co třeba 
cyklistický batoh se zvětšitelným úložným 
prostorem? Ten se na cestách neztratí.

www.atombike.cz
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TIPY NA DÁRKY

Kniha Já, JůTuber se věnuje fenoménu 
internetových celebrit. Poznejte ten-
to svět. Dokonalý dárek pro vaše děti.

www.cooboo.cz

Co nikdy nevyjde 
z módy? Vaření! V 
Chefparade z vás 
udělají mistry. Cena 
poukazu je 1590Kč. 
www.chefparade.cz
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Dárkový poukaz
kurz vaření pro jednu osobu

Sběratelé milují do detailu 
propracované figurky. Přes-
ně takové ze světa Star Wars 
najdete na www.xzone.cz

Téměř jako hoverboard, i když zatím 
drží člověka „nohama na zemi“. Jízda je 
to ale i tak neskutečná! www.speedio.cz



PECKA
NOVINKA

 Jsme také na facebooku

Kod zboží: U842

• HD kamera s rozlišením 1280x720 (při rychlosti 30 snímků  
za sekundu)

• Více letových režimů dle zkušenosti pilota i podle povětrnostních  
podmínek (začátečník/pokročilý, bezvětří/větrné počasí)

• Režim pro automatickou akrobacii (360° salto stiskem jediného 
tlačítka!)

• Funkce pro bezpečný návrat s akustickou signalizací nízkého napětí  
akumulátoru

• Šestiosé gyro pro přesné řízení
• 4-kanálová digitální RC souprava s LED displayem v sadě
• Maximální letový čas 6-8 minut
• Rozměry 486 x 486 x 122 mm

quadrocoptera 
FALCON

3.334,-

TIPY NA DÁRKY
K Vánocům neodmyslitelně 
patří dárky, cukroví, rolničky 
a Smrtonosná past, která právě 
vyšla v limitované Blu-ray edi-
ci s replikou Nakatomi Plaza!

www.filmarena.cz

Obáváte se intimního doteku? Překvapte svého partne-
ra a naučte se tajemství různých masážních technik! V 
Oáze Tantry Vám ukáží v mini kurzu jak na to. Lektorka 
Vás provede tantrickou sestavou a naučí masáž intim-
ních partií a erotogeních zón. Cena je 3000 korun, vy-
stavení dárkového poukazu na přání je samozřejmostí.

www.oaza-tantry.cz
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TIPY NA DÁRKY

O podobné sběratelské edici fanoušci snili léta. 
Nakonec přišla s vydáním Fallouta 4. Konečně 
můžete mít vlastního Pip-Boye. Hurá do pustiny!

www.alza.cz

Když mít domácí bar, tak 
rozhodně stylově! S tímhle 
speciálním globusem budete 
i opilí vypadat jako světáci!

www.dekorhome.cz
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Obdarujte o Vánocích své blízké zajímavým zá-
žitkem a darujte jim vyhlídkový let nebo let na 
zkoušku. Využijte celoroční nabídky Aeroklubu 
Praha Letňany a prohlédněte si zajímavá místa 
České republiky z paluby letadla anebo si rov-
nou vyzkoušejte, jaké je řídit skutečné letadlo.

www.akletnany.cz
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TIPY NA DÁRKY

Darujte tantrickou masáž pro ženy, muže a páry. Tato 
smyslná a intimní masáž uvolňuje nejrůznější bloky 
a napětí, otevírá vaše srdce a dává mu schopnost více 
milovat a cítit se být milován. Při masáži se můžete na-
učit prožívat celotělový orgasmus a je to nepopsatelný 
stav extáze, vzrušení, po kterém se bude cítit jako zno-
vuzrození. Zkrátka dárek, který doslova udělá radost.

www.oaza-tantry.cz
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Kosmetikou Ziaja, která spojuje oceňované 
tradiční složky, jako jsou bylinné přípravky 
a vitamíny s moderní technologií, rozhodně 
nic nezkazíte.  Ziaja se specializuje na výro-
bu výrobků péče o pleť, péče o tělo a vlasy. 

www.ziaja.cz, www.ruzova10.cz

Dárek v podobě kvalitní skotské whiskey, 
tím se nikdy nic nezkazí. V následujícím 
shopu samozřejmě najdete mnohem víc 
lahůdek, než jen limitovanou Chivas Regal.

www.drinks24.cz

Provází Vás Síla a ještě PlayStation 4 nemá-
te? Čas to napravit. Na tuhle edici jste čekali!

www.xzone.cz



AKCE
1+1
ZDARMA!

*Při nákupu 1 ks voucheru získá- 
váte 1 další zdarma. Platné na

všechny typy masáže od 60 min.

NEJLEPŠÍ
VÁNOČNÍ DÁREK
PRO VAŠI RODINU,
BLÍZKÉ I PŘÁTELÉ!
Limitovaná nabídka platí POUZE

do 24.12.2015 nebo vyprodání
zásob, tak si pospěšte.*

Pouze 1/2 minuty od Staroměského nám.
NAM JAI S.R.O., KAPROVA 11, 110 00, PRAHA 1
Otevřeno denně od 10:00 do 22:00 hodin
t: 222 328 747 m: 724 595 314 e: info@namjai.cz

NAMJAI.CZ

*Vouchery jsou platné od 24.12.2015 do 8.5.2016.
Nabídka platí pro platbu v hotovosti nebo kreditní kartou.

Nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi či vouchery.

buy1get1-ad3.qxp_0  06/11/2014  13:43  Page 1



... sušenky na přání

SUŠENKY PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
Namíchejte si sušenky svých snů z těch nejlepších dobrot, které u nás najdete. Vyber-
te si cookie těsto, přidejte do něj dobroty, doplňte ho čokoládou a objednejte. 

COOKIES SUŠENKY JAKO DÁREK 
Objednejte pro své blízké sušenky jako dárek podle jejich nejmlsnějších chutí. 

www.cookieland.cz, gsm: +420 608 021 882

VYBERTE SI 

COOKIE TĚSTO
DOPŘEJTE SI

ČOKOLÁDU
PŘIDEJTE 

DOBROTY

OBJEDNEJTE
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GASTRO ROZHOVOR

V poslední době roste v Karlíně silná konkuren-
ce. Jak něco takového jako restauratér vnímáte?

Člověk musí být ostražitý, o tom žádná. Nejde věřit 
jen tomu, že dobré jméno - třeba i to, co má dvace-
tiletou historii - bude stačit. Je dobré si konkurenci 
změřit a vědět, s čím přichází a čím by eventuelně 
mohli lákat hosty Naštěstí to ale většina majitelů 
nových podniků podcení. Myslí si, že když přijdou 
na lukrativní místo, udělají velkou ceduli a obědy 
za 80 korun, že hned budou mít celý den plno. 
Takhle to ale nefunguje. A z toho pak paradoxně 
profitují stálice jako Charleston, protože se stejně 
lidé vrátí tam, kde už si připadají doma.

Zrovna ale ta cena obědů může lákat, nebo ne?

Něco to samozřejmě udělá, ale upřímně, člověk, 
co vyhledává ten nejlevnější možný oběd a je mu 

jedno, co mu přinesou, stejně nikdy nebude ten 
host, jehož podnik potřebuje. V prvé řadě musí 
jít o suroviny, kvalitní zpracování a prezentaci. S 
takovou je vlastně nesmysl, aby se servírovala jíd-
la za extrémně nízkou cenu. To jednoduše nejde. 
Charleston se netváří, že by chtěl být nejlevnější. 
Chceme to, co děláme, dělat tím nejlepším mož-
ným způsobem. A to se nám podle reakcí daří.

A chodíte třeba na „čumendu“ ke konkurenci?

No (smích). Člověk musí mít přehled. A kdo ne-
chce, aby mu ujel vlak, musí si to umět ohlídat. 
Takže ano, zajdu se podívat na nové místo, protože 
to nezaškodí. Je dobré vědět, jak to funguje jinde. 
A je to i zvědavost. Jsem v branži už hrozně dlou-
ho, takže mě vždy zajímá, co kdo zkouší nového.

Vlastníte hned několik podniků na Karlíně 
- Charleston, u saní, u přístavu a u Mrtvýho 
ptáka. Jak to všechno stíháte?

Makám (smích). Je třeba se všemu neustále vě-
novat. Být po ruce, aby měl personál na koho se 
obrátit a dělat maximum. Něco podobného nemů-
že fungovat na volnoběh. Energii proto vkládám 
stejně do všech míst, protože nic se nesmí ošidit. 
Hosté by to poznali a rychle by se odměnili způ-
sobem, který by se mi nepochybně nelíbil (smích). 

ožná jste jeho jméno nikdy 
neslyšeli. Pokud ale holdujete 
gastronomii, jen těžko jste se 
mohli vyhnout některému z 
podniků, které vlastní na Kar-

líně. Pavel Papazov je hrdým majitelem restaurací 
U Mrtvýho ptáka, U saní, U přístavu a Charleston. 
Poslední jmenované místo letos slaví 20 let.

paVel papazoV

M
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Vnímám správně, že nejbližší je vám Charleston?

To je bezesporu srdcovka a mám hroznou radost, 
že se povedlo s tak osobitým konceptem oslavit 20 
let existence. To se v Praze málokomu poštěstí. Byl 
to první podnik, který jsem na Karlíně rozjel, čímž 
si člověk vytvoří vztah. Ale jde tu i o tu unikátní, 
nonšalantní atmosféru třicátých let, kterou jsme 
podnik vybavili. Ta doba prostě měla jedinečné 
kouzlo. Nejspíš i proto se hodně snažíme, aby měl 
Charleston řadu nadstandardních služeb. 

Změnil se nějak Charleston za dobu své existence?

Asi vás to překvapí, ale ne. Jak ho vidíte dnes, tak 
vypadal - až na pár drobností - už v době otevře-
ní. Ostatně, proč interiér nějak měnit. Třicátá léta 
máme daná a není tady co vymýšlet za blbiny.

Na co jste v Charlestonu obzvlášť hrdý?

Vždycky jsem byl hrozně rád za to, že nedostal 
žádnou nálepku. Může sem přijít naprosto kdokoli 
a dostane se mu stejného servisu. Nijak tu hosty 
nerozlišujeme a i oni to tak myslím cítí. Nebojí se 
sem chodit, i když třeba často podobná stylizovaná 
místa mohou nahánět strach a odrazovat. Může si 
tu sednout Bill Gates i kluk, co třeba rozváží pizzu. 
Oba budou mít od personálu stejnou péči.

Proč zrovna Bill Gates, on tady snad byl?

No... (lehce zaváhá) on tady opravdu jednou byl. 
A pak přišel jeden technik z malé místní firmy, 
minul ho ve dveřích a říká „To byl Bill Gates!“, 
což tak nějak dokonale vystihlo tu mojí myšlen-
ku, že je to podnik pro všechny. Osobně si ale ne-
potrpím na to, aby celebrity propagovaly nějaké 
místo, proto jste mě tou otázkou zaskočil (smích). 

Podnik se má prodávat sám a hlavně ho mají prodá-
vat hosté. O jejich spokojenost tu jde především.

Celou dobu mluvíme o Charlestonu jako místu, 
které každý zná, ale to je vlastně chyba! Představ-
te ho vlastními slovy těm, co podnik neznají.

Atmosféru už jsme zmínili. Vaří se do půl dvanácté 
večer, máme mezinárodní kuchyni, potrpíme si na 
výborné steaky, po večerech hraje živý klavír a vše se 
snažíme držet na příznivých cenách. Jsme kuřácký 
podnik, ale přes oběd se nekouří a máme tu i ne-
kuřáckou část. Samozřejmě nechybí polední menu, 
ale to už je takový standard, který snad mají všude.

Taky si nepotrpíme na slevomaty. Nic proti tomu, 
ale chceme hostům nabídnout maximum a to pro-
stě nejde dohromady s nějakým hromadným nabí-
zením voucherů na speciální menu. Nechceme ni-
koho šidit a uměle tlačit ceny dolů tím, že bychom 
pak třeba dávali menší porce. To prostě ne.

Budete v Charlestonu pořádat nějakou oslavu k 
dvacetinám?

Ne, že mě to nenapadlo, ale zatím to necháme být 
a možná to oslavíme nějak příští rok. Jsem trochu 
pověrčivej, tak to nechci uspěchat (smích).

Ve svých restauracích držíte nastavený styl bez 
větších odboček. Plánujete nějakou novinku?

Hodlám jeden ze svých karlínských podniků totál-
ně předělat a dát mu koncept, který tu ještě nikdo 
jiný nemá. Což znamená, že o tom zatím konkrétně 
mluvit nemůžu, ale rozhodně je na co se těšit.

GASTRO
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Cílem  Tom‘s Burgeru je, aby si zákazníci pochutnali 
na burgeru stejně jako v Americe. Na své si ale při-
jdou i milovníci mexické kuchyně, protože na poboč-
ku „Mánesova“ nastoupil pravý mexický šéfkuchař z 
Acapulca, pan José Luis Paze, který umí vykouzlit ty 
nejlepší mexické speciality. Přijďte si pochutnat nejen 
na burgerech, ale i na pravých mexických dobrotách.

Americká kuchyně v čele s famózními burgery, vzduš-
ný retro interiér a působivá atmosféra industriálního 
Karlína 30. let minulého století – tím je Peter‘s Burger 
Pub. Největším hitem jsou šťavnaté burgery v domá-
cích bulkách. Všechna jídla připravují z těch nejkvalit-
nějších a nejčerstvějších surovin. Maso, mléčné výrobky, 
pečivo, ovoce a zeleninu nakupují u českých farmářů.

ToM’S burger 

peTer´S burger pub

Anny Letenské 16, Vinohrady, Praha 2 
Tel .: +420 727 897 925, www .tomsburger .cz

Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 222 312 091, www .burgerpub .cz 

GASTRO BURGER TIPY

Nekuřácká restaurace U Čížků, specializující se na do-
mácí burgery, nabízí kvalitní hovězí maso z bourárny 
Absolon v Českém Brodě, které si v podniku melou a 
dochucují sami. Návštěvník má tak vždy jistotu, že za 
své peníze dostane to nejlepší. Lákavou specialitou je 
Faustův kozí hamburger (lilek, rajče, kozí sýr, salát du-
bový, dip a hranolky se slupkou), který nesmíte minout.

beer & burger u čížKů

Karlovo náměstí 34, Praha 2 
Tel .: +420 223 003 424, www .ucizku .cz

V Mad Dog bistro vás čekají hned dvě americké la-
hůdky – Burgery a Hot Dogy, jaké nemají v celé Praze 
obdoby. Hot Dogy vychází z originálních amerických 
receptur. Domácí burgery jsou připravovány z hovězí-
ho masa mladých býků, doplněných o kvalitní a čerstvé 
suroviny. V nabídce je dále široký sortiment tradičních 
amerických limonád a pivo amerického typu. 

 Mad dog biSTro

Vinohradská 32, Praha 2 - Vinohrady
Tel .: +420 702 155 730, www .maddog-bistro .cz

Tento sympatický podnik najdete v areálu Domyno 
Sportovní Akademie. Koncept se zrodil před více než 
čtyřmi lety v Londýně a New Yorku a hned od počátku 
bylo jasné, že bude prostý – spokojí se jen s tím nejlep-
ším! Například maso, které pochází z jediné partie ho-
vězího kusu plemene „čestr“, obsahuje svůj přirozený 
tuk, který vyzdvihuje jeho excelentní vůni a chuť.

doMyno burger bar 

Chýnovská ulice, Praha 4 – Lhotka 
Tel .: +420 728 034 457, www .domyno .cz

Oblíbený pražský podnik ležící na hranici Vinohrad 
a Vršovic se může pochlubit dostatkem míst (cca 
120), zajímavým a členitým interiérem, lahodným 
pivem a skvělou gastronomií s příjemnou obsluhou. 
Pochutnáte si tu na burgeru z pomalu pečených líček 
s omáčkou, kysanou okurkou a červenou cibulkou, 
podávaném se steakovými hranolky a majonézou.

u dĚdKa 

Na Kozačce 12, Praha 2 
Tel .: +420 222 522 784, www .udedka .cz
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Místní milovníci Japonska říkají, že nejbližší Japonsko 
je Miyabi v Praze. Už více než 20 let. Každý detail in-
teriéru i podávaných jídel vypovídá o estetice, smyslu 
a péči. Menu hojně využívá ryb, mořských produktů a 
dává přednost surovinám, které jsou pro dané období 
nejlepší. V Miyabi si můžete pochutnat na japonských 
dezertech wagaši a k jídlu si dát dobré japonské sake.  

Miyabi

Navrátilova 10, Praha 1 
Tel .: +420 296 233 102-3, www .miyabi .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 gastronomií 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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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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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
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BAR MĚSÍCEGASTRO

Od první chvíle vám bude jasné, že Aloha není 
jen tak obyčejný klub. Krásné dívky s kytkami ve 
vlasech, usměvaví mladíci v košilích s havajským 
věncem na krku a exotické koktejly. To není jen na-
bídka realitních kanceláří. Je to i vizitka unikátního 
Aloha Music Clubu & Cocktail Baru, který již řadu 
let zpestřuje barové prostředí na Praze 1. Tím ale 
nosím dříví do lesa. Aloha zpestřuje pražanům život 
již 11 let a během té doby si podnik vypěstoval po-
věst místa, které své návštěvníky nezklame. Poslouží 
chvilkové polední návštěvě, pohodovému nočnímu 
posezení či zábavě do ranních hodin. Podobně jako 
v havajských klubech, i v Aloze to neustále žije, ne-
závisle na dni, času a počasí. Tady se na nějaké ho-

diny nehraje. Tady se zkrátka žije. Lidově řečeno - je 
to prostě Havaj. A to každý občas potřebuje.

Jedenáct let je nicméně dlouhá doba a i když pla-
tí „co není rozbité, to nezpravuj“, nutně to nezna-
mená, že není co vylepšovat. Doba se mění, tech-
nologie přímo dramatickým tempem a to samé se 
týká gastronomie. I Aloha tak prochází proměnou. 
Neříkejme tomu ale nutně zlepšení. Říkejme tomu 
upgrade. Co nás při přechodu na „vyšší verzi“ čeká?

Předně musím zmínit Showtime, což je speciální 
havajská show probíhající v pátek či sobotu. Jde o 
jednu velkolepou nekončící párty, v níž barmani 
míchají drinky a předvádí velkolepou ohnivou 
show. To vše za asistence krásných havajských 
tanečnic, které se nezastaví a svým tempem vás 
jednoduše nakazí. Showtime probíhá v pátek či 
sobotu a rozhodně stojí za to na ni vyrazit.

Změny nás čekají i v kuchyni. To podstatné - vy-
užívání čerstvých sezónních surovin - samozřejmě 
zůstane při starém. Návštěvníci se ale mohou těšit i 
na řadu lahodných novinek. Na své si přijdou pře-
devším milovníci burgerů a pastrami. Současně v 
nabídce nechybí i jídla pro vegetariány.

raha je úžasná metropole. Má 
historii, kulturu, nespočet míst, 
které dýchají atmosférou a silné 
genium loci. Tak silné, že je občas 
obtížně „v Praze z Prahy utéct“. 

Zkrátka na každém rohu člověk cítí, v jakém je 
městě. Neplatí to ale bez vyjímek. Jednu takovu na-
jdete pár minut pěší chůze od Staroměstské náměs-
tí. Jmenuje se Aloha Music Club & Cocktail Bar a v 
betonové džungli jde o kousek exotického ráje.

aloha - proSTĚ haVaJ

P
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GASTRO

A když už, tak pořádně - novinky můžete hledat 
i v nápojovém lístku, konkrétně v oblasti drinků. 
Barmani si na nás připravili hned několik specialit 
podle vlastních receptů, které jinde nenajdeme. 

Podnik se možná mění, v jádru je to ale pořád 
stará dobrá Aloha - Music Club & Cocktail Bar 
s jedinečnou atmosférou, kde se člověk výborně 
nají, popije a může se protancovat až do rána. Kus 
exotického ráje v centru Prahy. Co chtít víc?

ml.

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

info@alohapraha .cz
www .alohapraha .cz
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Tipy na KoKTeJly

cherry Kiss
Osvěžující kombinace třešní s Bacardi Black

zlatorudé barvy, které má nejvýraznější
aroma z celé řady Bacardi, s chutí tropického
ovoce a tónů vanilky, které koktejl podtrhnou .

The aveja reina
Aveja Reina je španělské označení pro
včelí královnu a jde o rumový koktejl .
Do tohoto jednoduchého drinku se

doporučuje chuť akátů, protože se snadno
mísí s vanilkovým sirupem a nepřebije rum

Bacardí Gold ani citrónovou šťávu . 

adreSa
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SILVESTR TÉMA

S ilvestr je jeden z nejnároč-
nějších svátků roku. Tolik 
padlých, kteří by poté po-
vstali a znovu vešli do ulic, 
nepamatuje ani seriál Živí 

mrtví. Silvesterovská noc znamená hodně alko-
holu, jídla, divoké zábavy a při troše štěstí i ně-
jakého toho „skórovaní“. Je ale pár drobností, co 
je lepší nedělat. Pro vlastní dobro.

Následující řádky samozřejmě berte s rezervou. 
Nikdo neříká, že porušení některého z pravidel 
bude vést ke kremaci, deportaci nebo něčemu 
podobně trvalému, o čem se zpravidla dozví-
dáme v depresivních částech novinových zpráv 
(to jsou ty části, po nichž následují příspěvky, v 
nichž zvířátka napodobují své majitele). Jen vás 
chceme připravit. Silvestr je dobré nepodcenit.

5 Tipů, JaK 
přežíT SilVeSTr



WWW.MARTHYPYRO.CZ
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RADA Č. 1 - NEřEšTE MěSTA

Každý vesnický slámista (neplést si s islámistou, 
to je úplně jiný živočisný druh) se sice tváří, že je 
mu naše milé hlavní město u zadele, jakmile ale 
dojde na možnost oslavit tu nový rok, všichni se 
hrnou jak poslanci ke korupčnímu korytu. Nevy-
platí se proto sázet na to, že vás v baru obklopují 
samí „kultivovaní a civilizovaní lidé, znalí metra 
a správného spropitného“. Především hlášky smě-
rem k Brnu a Ostravě se velmi nedoporučují. 

Domorodci bývají dobře ukrytí v davu,, mají však 
na podobné hlášky velmi dobrý sluch a jakmile 
něco utrousíte, dojde k velmi rychlému seznáme-
ní. Hrát mrtvého v tomhle případě nepomáhá. 

RADA Č. 2 - NIKAM NELEZTE

Žádný „Pýcha předchází pád“. Debilita spojená s 
nedostatkem strachu z výšek způsobuje pád! 

O Silvestru se přirozeně nabízí, že si člověk najde 
nějaké vyvíšenější místo, aby měl co nejluxusnější 
výhled na půlnoční explodující město. Upřímně, 
k čemu? Stejně máte už o půlnoci tak naváto, že je 
obtížné rozeznat, jestli je vedle vás „ ještě ta blon-
dýnka, nebo už tam sedí někdo jiný“. A vidět do 
dálky nějaká blikající světýlka na obloze? To už je 
v podstatě olympijská disciplína, neboť máte dávno 
před očima mžitky a barvy dávno přestaly fungovat.

Taktéž příliš nedoporučujeme lezení na střechy 
prostředků veřejné dopravy. Vypadá to jako zábava 
a o něco méně to bolí, městká policie k tomu ale 
příliš pochopení nemá. A ono „bolí“ je také sporné. 
Takové kabely nad tramvají... to jednoho zadýchá.

RADA Č. 3 - NEBERTE SI TELEFON

Lidé mívají na Nový rok samé „dobré nápady“ 
díky tomu, že chtějí v tom příštím něco dělat jinak/
lépe. Ve chvíli, kdy už prsty začínají člověku připa-
dat díky spotřebovanému alkoholu poněkud cizí, 
začnou společně s mozkem vymýšlet sms hovadi-
ny. Jako třeba „hm, stejně jsem byl tvůj nejlepší“, 
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nebo ještě lépe „víš co, šéfe, můžeš si tu pos...nou 
zprávu udělat sám a narvat si jí do pr...“, například. 
Samozřejmě chce každý dělat silvestrovské selfie, 
ale vážně vám to za to bolestivé ranní čtení zpráv 
stojí? Poslužte si sami, my jsme vás varovali.

RADA Č. 4 - NENOSTE PETARDY V KAPSE

Proč? Za prvé vám není třináct! Ale dobře, vy-
světlíme to ještě jinak. Petardy mají většinou 
tvar kulaté, úzké trubičky. Působí díky tomu jako 
dvojče cigaret. Podle hesla „když se pije, tak se i 
kouří“ se proto může lehce stát, že si budete chtít 
ve stavu společenského prasátka zapálit a pře-
hmátnete se. Že si všimnete? Divili byste se, kolik 
pitomců ročně na pohotovosti skončí, protože 
vypadají, jako kdyby právě vykouřili rocketmana.

RADA Č. 5 - VYHNěTE SE VÁCLAVÁKu

Respektive se mu vyhněte, pokud vám vadí davy, 
přílišný hluk, kombinace všech možných národ-

ností ve všech nemožných polohách, přemíra svě-
tel a odpadků. Václavák je úplně epicentrum vše-
ho, co je na Silvestru špatně. Slovo bordel se před 
ním v přechodu na nový rok krčí v koutě, pro-
tože se mu nemůže rovnat. Dokonce i dobytčák 
rezignuje, neboť je na počet odpadků (lidských i 
skutečných), které v tu chvílí Václavák okupují, 
krátký. To už můžete rovnou slavit v popelnici.

Tak to je našich pět tipů, jak můžeme ve zdraví 
přežít konec roku. Zbytek je jen na vás. Pokud se 
vám náhodou povede přijít ještě na nějaký životu 
nebezpečný bod, který k naší sestavičce patří, klid-
ně se s námi na našem Facebooku podělte. Rádi 
vaše historky předáme dál a třeba z toho bude dal-
ší silvestrovský speciál. Ostatně, čeká nás to každý 
rok. A jen těžko tomu bude za 12 měsíců jinak.

... jo a nikdy nenechávejte odpočítávat poslední 
vteřiny někým, kdo koktá. To jen tak na okraj.

th.

SILVESTR TÉMA
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OBSERVATORY

luxusní raut/luxury buffet
 all inclusive drinks

hity 80. a 90. let  - DJ/
80’s—90’s legendary music — DJ

66 m
OBL ACA RESTAUR ANT 
silvestrovské šestichodové menu/
six-course new year‘s eve menu

live music – jazz – swing – pop
 gastromikromagie/gastro micromagic

WWW.TOWERPARK.CZ
Mahlerovy sady 1 / 130  00 Praha 3 / 

+420 210 320 081 / info@towerpark.cz
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Kdo si chce užít Silvestra trochu jinak a ne „na souši 
v baru“, ten ocení párty na lodi Calypso. Kapacita 
lodi je štědrých 162 osob, takže nějaké tlačenice se 
skutečně bát nemusíte. Na přídi je malý salonek pro 
10 osob, 70 osob hlavní salon a na horní palubě je 
kapacita 130 osob. Zkrátka hodně místa, kde si mů-
žete finále roku užít. A pokud jde o chladnější po-
časí, které nás nyní docela zlobí, i toho se netřeba 
bát - v zimních měsících je loď příjemně vytápěna. 

calypSo
Nástupiště č . 1: Na levém břehu před Mánesovým mostem
Nástupiště č . 2: Pod nemocnicní Na Františku, molo č .10
Tel .: +420 777 340 629, www .vyletnilod .cz

Oslavte Silvestra tím nejméně pravděpodobným způ-
sobem - v oblacích! Tento jedinečný způsob zakonče-
ní nového roku vám dopřejí jedině v Žižkovské věži, 
kde nebude chybět monumentální ohňostroj s hudeb-
ním doprovodem, luxusní gastronomie a skvělá zába-
vy. Je pouze na vás, zda, silvestrovskou noc prožijete 
v restauraci Oblaca nebo v Observatoři Tower Park 
Praha. Rozhodování nebude jednoduché. Každá osla-
va bude jedinečná a ponese se v trochu jiném duchu.

ToWer parK praha
Mahlerovy sady 1, Praha 3 - Žižkov
Tel .: +420 777 340 629, www .towerpark .cz
Předprodej vstupenek na www .ticketstream .cz

Restaurace, kavárna, bar, hospůdka, hudební klub, 
tím vším je nově zrekonstruovaná Restaurace U 
čerta, kterou pravidelní návštěvníci Libně znají pod 
názvem Restaurace ve sklípku. Podnik si vás oka-
mžitě získá novými prostory, které působí vzdušně, 
moderně a útulně. Česká i mezinárodní kuchyně je 
na špičkové úrovni a vybere si opravdu každý (bur-
ger, zabijačkový guláš, steaky, smažák, penne atd.), k 
tomu skvělé pivo a vše za dobré ceny. Jukebox, šipky, 
fotbálek, wifi, projekce dle libosti, parkoviště, to vše 
vám zajistí pohodového a velmi příjemného Silvestra.

reSTaurace u čerTa 
Pod Čertovou skalou 843/6, Praha 8 - Libeň 
Tel .: +420 608 807 353, www .restauraceucerta .cz

,, Sněz a vypij co můžeš“

Oslavte vstup do Nového roku v restauraci 
Radegastovna Perón, která se nachází v cent-
ru Smíchova nedaleko metra Anděl. Za pou-
hých 990,- Kč je pro Vás připravena neomezená 
konzumace extra hořkého Radegastu z tanku, 
rakouská vína, studený a teplý bufet. Silvestr v 
Radegastovně Perón pro Vás bude jistě nezapome-
nutelným zážitkem. Více informací a rezervace na 
www.peronsmichov.cz nebo tel: +420 602 741 401
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31/12
START: 22:00

ENTRY: 300CZK

SILVESTR 2015 -> 2016

TRÁVA (Lex Rec.)

LUMIERE (Buddha Bar)

BIODAN (Roxy)

ROMAN RAI
TIBI (Bukanyr.cz)

JAN BERDYCH (Sunsine People)

Oslavit konec roku lze na různých místech – na disko-
téce, horské chatě nebo třeba v casinu. Nejen pevnou 
zemí je ale mejdan živ. Co takhle využít pro poslední 
den roku 2015 houseboat U bukanýra? Díky svému 
umístění v centru Prahy, velmi příznivým cenám, kva-
litnímu soundsystému a obsluze, která vám ochotně 
splní jakékoli přání, máte jistotu, že to bude stát za 
to. Divoká silvestrovská noc startuje na Bukanýrovi 
ve 22:00 a společnost vám budou dělat djs Tráva (Lex 
Rec.), Lumiere (Buddha Bar), Biodan (Roxy), Roman 
Rai, Tibi (Bukanyr.cz) a Jan Berdych (Sunsine People).

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

Oslavte letošní poslední noc roku ve stylu „Chicago 
30.let“ se skvělou zábavou a vybranou společností v 
luxusním pětihvězdičkovém hotelu Aria v Praze na 
Malé Straně. Na střešní terase si můžete vychutnat 
půlnoční přípitek s nejlepším výhledem na všechny 
ohňostroje v centru Prahy. Šéfkuchař David Šašek 
připraví vytříbený slavnostní bufet a večerem vás 
provede živá taneční hudba. Cena je 4900 Kč a za-
hrnuje welcome drink, večerní program, gurmánský 
bufet a sklenku šampaňského k půlnočnímu přípit-
ku. Jedinečný zážitek předem zaručen.

aria hoTel
Tržiště 368/9, Praha 1
Tel .: +420 225 334 111, www .ariahotel .cz

Oslavte příchod nového roku v El Mágicu a nebudete 
litovat! Těšte se na pohodovou party in Carneval Sty-
le, výbornou muziku, spoustu vtípků a super zábavu. 
U vstupu budou zdarma dostupné stylové karneva-
lové škrabošky pro slečny a luxusní party kloboučky 
pro pány. Další najdete přímo v klubu. Barmanský 
team Vás obslouží ve stylových kostýmech. Občerstve-
ní zajištěno po celou noc formou švédských stolů zdar-
ma. Respektive stačí zaplatit vstupné 200 korun a bude 
o vás postaráno (plus dostanete navíc malou lahev sek-
tu). Nový rok v El Mágicu přivítáte s DJ Lucky D.

el Mágico club
Chemická 953, Praha 4 - Chodov
Tel: +420 724 310 076 www .elmagico .cz 

Nechce se vám na Silvestra z centra? Přijďte ho osla-
vit do FUSE v Truhlářské, kde vás čeká pořádná jíz-
da! O skvělou hudbu se postarají špičkoví DJ’s (DJ 
MadSkill, DJ Koogee). K dispozici budou také krás-
né hostesky a sexy Go Go tanečnice. Celý večer se 
budou každou hodinu zdarma rozdávat Fuse shoty. 
S rezervací stolů neváhejte. Prostor není nafukovací 
a v případě rezervace se vstupné „srazí“ na 300 ko-
run (jinak za pětikilo). Po celý večer si budete moci 
zakoupit také jídlo. K dispozici budou vietnamské 
jarní závitky za 30 Kč/ks a bagety za 80 Kč/ks.

FuSe lounge & MuSic club
Truhlářská 23, Praha 1
Tel .: +420 720 578 888, www .fuselounge .cz
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líží se čas Vánoc, konec roku, čas 
na to, bilancovat a přemýšlet o 
tom, co uplynulý rok přinesl. Ač 
se novoroční předsevzetí těší sil-

nému posměchu, přesto si ty předsevzetí, byť po-
tajmu, každý rok znovu a znovu dáváme. Přesto 
všechno si přejeme a toužíme po tom, aby ten rok 
následující byl lepší, než ten uplynulý. Slibujeme 
si, jak se staneme lepšími lidmi. Krásnějšími lid-
mi. Úspěšnějšími. Začátkem ledna zběsile kupu-
jeme permanentky do fitka, vypleňujeme regály 
zeleniny, hlásíme se na kurzy cizích jazyků, posí-
láme DMS na charitu, pravidelně uklízíme a tea-
trálně zahazujeme krabičky cigaret do koše. Sta-
tečnější vydrží do února, extrémně silné vůle snad 
do března. My ostatní třetího ledna usoudíme, že 
nemá cenu jít přes sílu, a že se to klidně ještě o rok 
může odložit (a poté zas a zas). Nuže, co tedy při-
nesl rok 2015? A co by měl přinést ten následující?

Bez ostychu mohu směle říct, že tento rok přinesl 
v podstatě samá klišé. Čím jsem rok od roku starší, 
tím víc musím dát za pravdu moudrým dospělým, 
kteří mi v dětství často říkávali „všechno zlé, je k 
něčemu dobré“. Kecy, říkávala jsem tenkrát. Vel-
ká pravda, říkám nyní. „Jednou přijdeš na to, co 
je doopravdy důležité“, „všechno časem přebolí“, 
„štěstí je jen, pokud ho máš s kým sdílet“ nebo 
„k čemu je broušená váza, když je prázdná“. Tak 
trochu trapné, otřepané fráze, ne? Ano, ale jen do 
té doby, než doopravdy pochopíme jejich význam. 

Začátkem letošního roku jsem zjistila, že cesta, 
která se zprvu zdála jako cesta ke štěstí, vlastně 
nikam nevede. Že ten, o kom jsem si myslela, že 
mne tou cestou provede, vůbec nejde vpřed, ale 
jen tak postává na místě, a vlastně vůbec neví, 
kam chce jít. Příjemné zjištění to nebylo, ovšem 
truchlit nemá význam, uvědoměle jsem si řekla, 
a zvolila jsem cestu tak trochu odlišnou: splnila 
jsem si sny, o kterých jsem si myslela, že sny jen a 
pouze zůstanou. Detaily bych příliš nerozváděla, 
ovšem poučení ze situace je následující: pokud 
se naskytne příležitost uskutečnit své nevšední 
představy, udělejte to. Protože přijdete na to, že 
byť je úžasné to prožít, jedna zkušenost bohatě 
postačí. A vy už si nikdy v budoucnu nemusíte 
vyčítat, že jste tenkrát neudělali to, co jste chtěli.

V únoru uplynul rok od toho, co mi zemřel blízký 
člověk. Nejenom, že jsem si uvědomila, že čas letí 
strašně moc rychle, protože je to přece jako včera, 
co byl vedle mě a teď tu není, ale taky, že čas vážně 
léčí. Že si člověk vážně rychle zvykne. Což nezna-
mená, že zapomene. Jen, že časem zmizí bolest, a 
zůstanou jen krásné vzpomínky. Často si myslíme, 
že někdo je, jen když je fyzicky přítomen. Po jeho 
smrti ale přijdeme na to, že je pořád. A na vždycky. 
Fyzično není podstatné. Podstatné je, že byl, je a 
bude v nás, ať už to zní sebevíc pateticky.

V březnu jsem v záchvatu zoufalství z dosavadní-
ho nezřízeného života, který jsem vedla, dospěla 

B
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k rozhodnutí, že budu žít zdravě. Což spočíva-
lo v kompletním přehodnocení všeho, co jsem 
do té doby dělala, ve druhé fázi jsem sepsala, co 
od nynějška dělat budu,  a ve fázi konečné jsem 
se pokoušela to realizovat. Vyplenila jsem třetinu 
farmářských trhů, lednici zásobila biopotravinami, 
oprášila jsem běžecké boty a přestala pít alkohol. 
Následující den jsem pojídala kedlubnu, po práci si 
šla zaběhat a večer jsem si dala pivo. Tím můj pře-
rod v moderní mladou pražskou ženu vzal za své.

Jelikož mne ale pocit seberealizace neopustil, do-
kopala jsem se alespoň k tomu, že jsem si založila 
svůj první opravdový seriózní blog. Magnesii lite-
ru jsem za něj sice (zatím) nedostala, a byť ho čtu 
hlavně já sama, nebo mí narcistní přátelé, o kte-
rých píšu, činí mi radost. A o to jde především.
Na jaře mne zkontaktovala má bývalá velmi dob-
rá přítelkyně, se kterou jsme se v mladické hlou-
posti kdysi nerozešly zrovna po dobrém, a několik 
let jsme spolu nemluvily. Teď jsme zašly na kafe, 
shodně usoudily, že ty naše šarvátky byly zbytečné 
a hlavně zcela nepodstatné a pubertálním slangem 
takzvaně uzavřely mír. Od té doby mám i mír v duši.

Začátkem prázdnin, které jako pracující samo-
zřejmě nemám, ale stále mne to období láká k 
podnikání dobrodružství jako za mých školních 
let, jsem se s kamarádkou vydala na svůj první 
opravdový čundr. Nahodily jsme desetitunové 
krosny, a to jsme si ani nebraly důležité věci jako 
makeup (!) a vyrazily samy do přírody. Trmácely 
jsme se desítky kilometrů ve třicetistupňových 
vedrech, spaly v kempech plných ožralů, v noci 
cestou do stanu se ztratily, sáhly si na dno svých 
fyzických i psychických sil, ale ten pocit, že jsme to 
zvládly, a ty přírodní krásy, které jsme za dobu na-
šeho putování viděly, to bylo vážně k nezaplacení.

V létě jsem zorganizovala akci „Tinder“, jejíž závě-
ry jste si mohli přečíst v minulém čísle. Tento ko-
lektivní průzkum „trhu“, do kterého jsem navezla 
několik svých známých, spočíval jednoduše v tom, 
randit jak o život. Ne vždy to byla zábava, ale v ko-
nečném výsledku jsme to všichni hodnotili pozi-
tivně. Poznali jsme nové lidi, nové věci i nová mís-

ta, naučili se mluvit s lidmi, se kterými bychom v 
jiné situaci hledali společnou řeč marně, vyslechli 
jsme několik zajímavých, ba i lehce morbidních, 
příběhů, bavili se, ale co je nejdůležitější: zjisti-
li jsme, že normální svobodní muži i ženy jsou a 
není jich málo. Jen to chce trochu snahy. 

Když už jsme u těch vztahů, mým největším po-
krokem v letošním roce v této oblasti byl jedno-
značně projekt „dám najevo své city“, což v praxi 
znamenalo, že jsem dala poprvé najevo svou ná-
klonost, ač jsem od mala čítávala v Bravíčkách a 
jiných příručkách pro mladé dívky, že náklonost 
má první dávat najevo muž. A jelikož se mi tento 
přístup po letitých zkušenostech příliš neosvědčil, 
a pořekadlo „sedávej děvče v koutě, když budeš 
hodná, najdou tě“, je dle mého názoru již dávno 
překonáno, rozhodla jsem se pro emancipovanou 
taktiku a vybalila karty na stůl jako první. Nuže, 

„ZJISTILI JSME, žE NORMÁLNÍ 
SVOBODNÍ MužI I žENY 

JSOu A NENÍ JICH MÁLO“
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o ruku mne nepožádal, ani radostí nebrečel, ba se 
tvářil spíš mírně šokovaně (pravda, byl trochu kon-
zervativnější). A i když to happyendem neskončilo, 
zjistila jsem, že říct někomu, kdo se vám líbí, že se 
vám líbí, opravdu nebolí. Vlastně naopak – hned 
víte, na čem jste, a můžete se podle toho zařídit. 

Netuším, zda jsou letos nějaké erupce na Slunci, ale 
po letitém usmíření s mou kamarádkou, se mi letos 
ozval další, pro mne kdysi velmi důležitý člověk, 
se kterým jsem dlouho nebyla v kontaktu. Nikdo 
menší, než má první láska, která měla dramatický 
průběh a ještě dramatičtější konec. Zašli jsme na 
pivo, zasmáli se tomu, jak jsme tenkrát byli trapní a 
s úsměvem se rozloučili. Blahodárný pocit.

Na podzim jsem opět propadla touze po zdravěj-
ším životě a opět vytáhla boty na běhání. Po pro-
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studování materiálů o úspěšných lidech, kteří 
skoro do jednoho údajně vstávají již před šestou 
ranní a chodí cvičit, jsem si v představě toho, že 
když budu brzo vstávat a cválat po náplavce, ký-
žený životní úspěch se dostaví, nařídila budíka 
na „fakt brzo ráno“ a oddala se rannímu běhání. 
Vydržela jsem tři dny, a poté, co jsem ve tři odpo-
ledne usnula na pracovním stole, se smířila s tím, 
že druhý Bill Gates nebudu. Jinak řečeno, přijala 
jsem samu sebe, že. A to se taky počítá.

Každý rok jsem se začala stresovat s vánočními dárky 
již začátkem září a zdárně se stresovala až do Štědré-
ho dne, během čehož jsem si zdatně nechala unikat 
okouzlující vánoční atmosféru. Letos jsem nakoupila 
a zabalila dárky během dvou dnů, a teď už se jen pro-
háním večerními trhy se svařákem v ruce, vystřihuju 
vločky na okna, pouštím si koledy a o víkendu jezdím 
na adventní prohlídky na zámcích. A už teď vím, že 
to jsou ty nejhezčí Vánoce za poslední dobu.

Byť mě letos potkaly události milé i nemilé, a na 
první dobrou by se dalo říct, že nic zásadního se 
nestalo, ono se vlastně stalo. Po tom, co jsem si 
napsala tohle roční shrnutí, můžu s klidným vě-
domím nahlas prohlásit, že letošní rok byl rokem 
velmi šťastným a pro mě velmi přínosným. Proto 
navrhuju zcela revoluční metodu: zvysoka kašlete 
na novoroční předsevzetí, kterými jen svazujete 
sami sebe. Nebojte se nových věci a nových výzev, 
poznávejte nové lidi a udržujte dobré vztahy s těmi 
současnými, odpusťte a usmiřte se s těmi minulými 
a vychutnávejte každý den, bez ohledu na to, kolik 
lidí vám ho bude chtít zkazit. Sepište si významné 
okamžiky uplynulého roku a mějte z nich radost. A 
jděte si koupit svařák. Já jdu běhat.

Krásné vánoční svátky, 

přeje
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Otevřeno denně od 18.00 do 05.00
 Klimatizováno, creditní karty vítány

Bez názvu-1   1 25. 3. 2015   15:26:29



TIPY NA ZIMNÍ VÝLETY TÉMA

Nejvíce novinek lyžaři najdou v krkonošském areálu 
Herlíkovice – Bubákov. Pro zimní sezónu 2015/16 
je hlavní novinkou kabinková lanovka ze záchytné-
ho parkoviště do areálu Bubákov. Areál před zimou 
investoval také do modernizace zasněžovacích systé-
mů, návštěvníky tak čekají lépe zasněžené a uprave-
né  sjezdovky. Všichni lyžaři v areálu mohou i letos 
testovat nové modely lyží zdarma a využít dopravu z 
Prahy do Herlíkovic a zpět formou skibusů.

Po roce je opět v provozu ubytovací areál EDEN na 
dojezdu herlíkovických sjezdovek. Pro hosty ubyto-
vané v hotelu, apartmánech nebo turistické ubytovně 
nabízí Snowhill zvýhodněné skipasy a balíčky služeb.

Zkvalitnění služeb se dočkaly také rodinné areály 
šachty ve Vysokém nad Jizerou, a Mariánky v 
Mariánských lázních. Tyto dva areály jsou uzpů-
sobené především pro rodiny s dětmi a začínající 

lyžaře. K dispozici je několik sjezdovek a vybave-
ných dětských parků. V neposlední řadě se pak 
modernizace dočkal také lyžařský areál Kamenec 
v Jablonci nad Jizerou, který nabízí kvalitní sve-
zení i pro zkušené a sportovní lyžaře.

ml.

řední český provozovatel lyžařských 
středisek Snowhill, který má v port-
foliu krkonošská lyžařská střediska 
Herlíkovice, Šachty či Kamenec a 
západočeské Mariánky, před letošní 

sezónou výrazně investoval do zasněžování, odbavo-
vacích systémů i do ubytování. V Herlíkovicích je tak 
například možné využít areál s ubytovací kapacitou 
přes 350 lůžek. Snowhill tak rozšířil nabídku služeb a 
komfortu pro lyžaře, ale ceny skipasů zůstávají stejné. 

P
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HERLÍKOVICE

doporuču
jeONDRA BANK

Tento voucher opravňuje držitele k využití

JEDNODENNÍ PERMANENTKY
ve skiareálech: HERLÍKOVICE, ŠACHTY,  
KAMENEC, MARIÁNKY, KOZINEC

Voucher je použitelný do konce sezóny 2015/2016.

Snowhill a.s.

Číslo poukazu
 / 2014 – 15001

HERLÍKOVICE / ŠACHTY / KAMENEC / MARIÁNKY / KOZINEC

...skiareály, které jste si oblíbili!

pořiďTe Si dárKoVý Voucher na SKipaS do herlíKoVic!
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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

Ski areál Kubova Huť patří k místům, který nabízí 
zábavu a sportovní vyžití pro všechny milovníky 
sněhu a zimních sportů. Středisko je tvořeno 
čtyřmi sjezdovkami, z nichž jedna je červená (600 
metrů) a ostatní modré. Přepravu zajišťují dva 
vleky s celkovou přepravní kapacitou 976 osob za 
hodinu. Pro automobil můžete využít bezplatné 
parkoviště poblíž vleku. Fanoušci snowboardingu 
si jednoznačně zamilují moderní Snowpark se 
3 skoky, 15 raily a miniparkem pro začátečníky, 
kteří se triky teprve učí. Kvalita sněhové pokrývky 
je zajištěna umělým zasněžovacím systémem.

SKi areál KuboVa huť
www .ski-kubovka .com

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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ŘEPY       MODŘANY       LETŇANY
www.happysport.cz

OTEVŘELI jsme novou prodejnu v Řepích



Berounský medvěd. Pivovar Berounský medvěd je jedinečný „pivovarský skanzen“ 
– nabízí zájemcům k prohlédnutí varny piva na přímý otop dřevem. Pivo je zde vy-

ráběno spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu, hlávkového 
chmele a pivovarských kvasnic. V zásobě sladu je pivovar soběstatečný – vlastní totiž 
sladovnu v nedaleké obci Suchomasty. Pivo je spotřebiteli předkládáno jako nefiltro-
vané, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Rodinný pivovar Berounský medvěd 
leží na trase turistických cest do chráněné krajinné oblasti Český kras a do Křivoklátské 
vrchoviny. Dostupnost pivovaru je 20 minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Beroun - cent-
rum, nebo 2 minuty od vlakového nádraží .

Pivovarská restaurace, Tyršova 135, 266 01 Beroun, www.berounskymedved.com, 
Tel.: +420 311 625 239, +420 602 388 305

Berounský Medvěd PMčj.indd   1 3.12.2015   14:42:36



nad Špindlerovým 
Mlýnem

HORSKÁ CHATA SEDMIDOLÍ
Nachází se nad známým horským střediskem Špindlerův Mlýn v Krkonoších.  Lokalita zvaná 
Sedmidolí leží na rozhraní II. a III. zóny Krkonošského národního parku, a je vzdálená cca 6 km 
od centra Špindlerova Mlýna. Velmi vhodné místo pro celoroční vyžití.  
Všechny pokoje mají  vlastní sociální zařízení (sprcha a WC) a  jsou nově vybavené.
V zimě je k dispozici cca 1 400 m dlouhý lyžařský vlek na regionální sjezdovce Davidovky. Pro 
hosty horské chaty Sedmidolí  je zdarma k dispozici soukromý vlek o délce 100 metrů. 
V letní sezóně je k dispozici hřiště, ohniště, horolezecká stěna pro děti s houpačkami,venkov-
ní posezení, parkování u chaty . Celoročně můžete využívat WIFI, společenskou místnost s TV 
a DVD, stolní tenis, stolní fotbálek. Prostředí vhodné pro lyžařské kurzy, školy v přírodě, letní 
tábory a pro rodiny s dětmi. Těšíme se na Vás na Horské chatě Sedmidolí!

Adresa: Špindlerův Mlýn 248, + 420 603 820 968 , www.sedmidoli.cz

Sedmidoli.indd   1 7.12.2015   9:48:56
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XPERIMENTA je nově otevřený 
prostor přímo pod budovou rad-
nice v centru města Benešov. Je 
vyplněn především interaktivními 
instalacemi, kde si děti i dospělí 

hrají se světlem a zvukem. Ty jsou založeny na 
fyzikálních procesech. Zatímco jinde se na ex-
ponáty můžete pouze dívat, zde budete používat 
při prohlídce nejen oči, ale především i ruce. 

Autorem jedinečných podzemních instalací je ve 
světě dobře známý a velmi ceněný umělec MgA. 
Jiří Suchánek. Ten se dlouhodobě věnuje tvorbě 
audiovizuálních instalací. Veškeré instalace vytvo-
řil na míru přímo benešovskému podzemí. 

„Pana Suchánka jsem oslovila zhruba před dvěma 
lety, kdy jsme zvažovali, jak prostor využít a jak jej 
udělat pro návštěvníky zajímavý. Samotné chodby 
jsou nyní dlouhé asi 30 metrů, proto jsme muse-
li nabídnout něco výjimečného. Jsem neskutečně 
ráda, že se vše uskutečnilo a Benešov, který je kou-
sek od Prahy a nedaleko zámku Konopiště, který 
navštěvuje ročně desetitisíce turistů, může nabíd-
nout takovou zvláštnost,“ doplnila Petra Orsáko-
vá. Vzniklo tak místo nejen tajemné, ale i poučné 
a zábavné. Setkáte se zde například s Elektrickou 
tůní, Duhovým vejcem, Nekonečnem či Kolovra-
tem. Další 2 exponáty do zázemí recepce vytvořilo 

umělecké studio PENOCZE ve spolupráci s Cent-
rem sklářského umění Huti František v Sázavě. Jed-
ná se o světelnou instalaci s prostorovou ilustrací 
podstaty světla a jeho rozkladu v barevné spektrum.

Jak to vlastně funguje?
Návštěvník při vstupu do podzemí obdrží přilbu, 
bez které do podzemní chodby nemůže. V podze-
mí si pak může „hrát“ jak dlouho chce. Celá pro-
hlídka je doplněna efektním videomappingem s 
relaxační hudbou a možností občerstvení.

Nyní v EXPERIMENTA též probíhá Vánoční vý-
stava, která potrvá až do 3. ledna. Vstup na výstavu 
je zdarma. Vstupné do benešovského podzemí je 50 
Kč za osobu, rodinné vstupné je 150 Kč. Skupinám 
nad 10 osob doporučujeme objednání na tel. čísle 
317 754 175 nebo 179, aby si celou prohlídku užily. 
Tyto skupiny mají vstupné za 30 Kč za osobu.

ml.

E

Masarykovo nám . 100
(pod budovou radnice)

Benešov
www .benesov-city .cz

Experimenta
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FenoMén, o KTeréM ani neVíTe

Tím neříkám, že byste měli hned běžet k počí-
tači a stát se fanouškem některého z youtuberů. 
Pokud jste o tomhle fenoménu do téhle chvíle 
neslyšeli, nejste velmi pravděpodobně cílová sku-
pina. Je ale dobré vědět, oč se jedná. Tihle lidé 
totiž začínají pomalu, ale jistě mít mediální zvuk.

Youtuberů je dnes opravdu hodně a to ve světě i 
u nás. Věnují se módě, hraní her, vypráví o svém 
životě, dělají nejrůznější videa, točí seriály či nad-
šenecké filmy. A není to rozhodně žádná ama-
térština. Profi youtuber, který to myslí vážně (a i 
v Česku je jich několik desítek) má velmi drahou 
techniku, za kterou by se nemuseli stydět ani v 
televizi - profesionální kameru, stativ, světla, stři-
hačský program, to vše je dnes běžnou výbavou 
zkušeného youtubera. Jde v podstatě o regulérní 
filmaře, kteří se však obejdou bez štábu a televizní-

ho zázemí. Nepotřebují ho. Internet jim coby vol-
né médium poslouží pro komunikaci s diváky a ti 
poté nepřímo youtuberovu práci zaplatí prostřed-
nictvím reklam, která jsou součástí videa.

A nebavíme se tu o malých částkách, pokud jde o 
schopnější youtubery. Sledují je desetitisíce, ne-li 
statisíce lidí a částky se poté - podle počtu zhlédnutí 
- šplhají na cifty, které s přehledem strčí do kapsy 
průměrný český plat. Nemluvě o statusu celebrity. 
Ano, my to tak možná nevnímáme, ale cílová sku-
pina své oblíbené pozná, zastavuje na ulicích, sbírá 
podpisy a touží po tom dostat se k nim do videa.

Youtubeři jsou zkrátka poměrně zajímavý fenomén, 
jehož výhoda je ta, že se může prosadit skutečně 
každý. Tady už není prostor pro výmluvy. Tohle je 
o talentu a ochotě něčemu věnovat naplno energii. 

Takový PewDiePie, momentálně celosvětové nejú-
spěšnější youtuber, si před nedávnem koupil v Ho-
llywoodu kuxusní dům za 4.5 milionů dolarů. Ano, 
skutečně si na to vydělal tak, že sedí u počítače a 
natáčí se kamerou. Youtubering je tedy fenomén, 
se kterým je třeba počítat. Možná jste generačně 
mimo, minimálně vědět byste o něm ale měli.

th.

íte, kdo jsou youtubeři? Než vás 
přepadne panika a vy začnete 
vyděšeně ladit televizní noviny, 
co je to za novou volnu imigran-
tů, zase se hezky pěkně uklidní-

me. Jde o nastupující generaci celebrit, která k 
úspěchu využívá internet, konkrétně YouTube. 
Zní to jako něco nepodstatného? Velká chyba!

TEČKA

V
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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

pragmoon_148x210mm.indd   1 24.2.2014   10:22:14



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

Více na www.wobenzym.czVíce na www.wobenzym.cz

Dárek, který těší a pomáhá
lék Wobenzym®

Navíc dárek ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks 
unikátní české zubní pasty 

v hodnotě cca 500 Kč

Inzerce


