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“Svého příjmení se nechci vzdát”

Tipy na dokonalou SVATBU

 Business rozhovor Petr Sýkora 



Dotykem vybíráte ze čtyř
přednastavených velikostí.

Cloudflo zrychlí práci vaší obsluhy a zajistí, aby 
každý zákazník dostal naprosto stejné množství 
alkoholu,  jenž si zaplatil.

Cloudflo odesílá data v realném
 čase do Vašeho počítače.

Cloudflo software ukazuje veškeré 
statistiky, zaznamenává prodeje a počítá 
rentabilitu. Navíc se umí spojit s Vaším 
pokladním systémem.
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Cloudflo je první sofistikované řešení pro majitele 
clubů, barů a restaurací, kteří už dále nechtějí 
přicházet o peníze nebo okrádat své zákazníky. 
Cloudflo je elektronický systém, který s maximální 
přesností zaznamenává každý nalitý mililitr, ať jde o 
tvrdý alkohol, víno či pivo. 

Získejte maximální kontrolu nad tím, 
co se u Vás prodává! 
Navyšte si zisk na každé láhvi v 
průměru o 162 Kč. 

Cloudflo v současnosti využívá více jak 6 000 barů v 
USA a je naprostou novinkou v ČR. 

disk data s.r.o.
je distributorem pro Českou republiku

+420 233 011 218, info@diskdata.cz

ZVYŠTE SVŮJ 
PROFIT!
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EDITORIAL

Význam onoho dne je samozřejmě výrazně na-
fouknut tím, že jde zkrátka o další výhodný pro-
dejní moment. Nastupují speciální valentýnské 
akce pro páry, slevy, dokonalé tipy na dárky pro 
zamilované atd.. Je to byznys. Respektive je to dů-
kaz lidské povahy, kdy jde všechno zpeněžit. Ale 
nic proti tomu. Lepší, než kdybychom tápali, co 
ten den vlastně dělat (že by valentýnské reklamy 
nemusely být tak agresivní, to už je druhá věc).

Co mě spíš trápí, to je ta podstata. Milujme se kon-
krétní den v roce a vyznávejme si lásku. Jako by to 
těch zbývajících 364 dní v roce nešlo. Nemluvě o té 
ironii, že základem svátku je vražda muže jménem 
Valentýn, který zemřel v Římě roku 269. Schop-
nost potěšit své blízké dárkem z lásky bychom ka-

ždopádně měli nezvávisle na datu (nemluvě o tom 
zajít si na příjemnou romantickou večeři atd.).

A právě v tom vám bude PragMOON dokonalým 
pomocníkem. Nejnovější číslo vás již tradičně kul-
turně i gastronomicky vybaví na následující dva 
měsíce, abyste o svém volném čase měli takzvaně 
do čeho píchnout. A znovu byla nadílka bohatá.

Osobních favoritů je mnoho, takže za sebe dopo-
ručím výstavu Titanic, v kině Deadpoola a legen-
dárního Kmotra a na pódiu Scorpions. 

Abychom ten Valentýn neignorovali, připravili 
jsme si svatební speciál, kde můžete načerpat in-
spiraci a najít řadu dobrých tipů na to, kde svůj 
vysněný den pořádat a jak si ho zařídit (nepochy-
buji, že několik těch zásnub o svátku padlo). Va-
lentýnské téma jsme doplnili rozhovorem s Čes-
ká Miss Earth a moderátorkou Monikou Leovou, 
která se sama před nedávnem zasnoubila.

A tím to nekončí, ale proč kazit překvapení. Přeji 
příjemné listování a hodně lásky po celý rok.

S vidinou brzké výplaty...

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

nor. Co se člověku vybaví, když 
se řekne únor? Pro někoho jde o 
sychravé počasí. Jiný má na pa-
měti to, že jde o nejkratší měsíc v 
roce (a tudíž dříve dorazí výpla-

ta). A pak je tu Den svatého Valentýna, který se 
stal podobně významným momentem, jako na-
příklad Vánoce nebo narozeniny. A to navzdory 
tomu, že ještě pár let zpátky šlo o „hloupej svátek 
pro Američany, kterej u nás neslavíme“.

Ú
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bez cenzury

Konečně! V posledních letech se mezi komiksovými filmy rozmohl nešvar, že jsou točené pro celou ro-
dinu. Proč? Protože se studia bojí, že by pak nevidělaly. Doby, kdy Blade kosil protivníky ve velkém a 
krev stříkala na všechny strany, je skoro historickou vzpomínkou. Nyní se naštěstí karta konečně obrací. 
Deadpool vtrhl do kin a jen za první víkend vydělal celosvětově 260 milionů dolarů. Nová komiksová éra 
(pokud jde o filmy) tak může odstartovat. Éra, v níž konečně zase hrdinové budou 
moci být za drsňáky. Díky bohu za to. Těch neškodných marvelovek už bylo dost.

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

Titanic i po letech fascinuje. Byla to ohromná loď, 
velikostí i svou výbavou. A doplatila na svou trou-
falost. Dnes se můžeme jen dohadovat o tom, jaké 
„to asi bylo stanout na něčem tak epickém“. Inu, ne-
musíme. Nová výstava v Letňanech vás sice přímo 
na palubu nepustí, zprostředkuje ale ten nejbližší 
možný zážitek, jakého lze dosáhnout. Na výstavě na 
vás čeká řada originálních artefaktů ze samotného 
vraku lodi a také několik zrekonstruovaných míst-
ností. Blíž už to zkrátka nejde. Titanic je bez debat 
výstavou roku, kterou by si nikdo neměl nechat ujít.

Místo konání: PVA EXPO Praha, Praha 9
Cena vstupenek: 190 - 900 kč

10.2.

titanic

Zapomeňte na všechny komiksové filmy, které jste 
v posledních letech viděli. Přichází Deadpool, šílený 
komiksový hrdina, který nejde pro sprostou hlášku 
daleko, své nepřátelé střílí do hlavy a ještě se chová 
trochu šíleně. Ostatně, aby ne, je jedinou postavou 
marveláckého universa, která ví, že je v komiksu a ko-
munikuje proto s divákem. Ve svém prvním celove-
čeráku jde zachránit svou milou ze spárů šílenců, kteří 
z něj udělali nezničitelnou mašinu. A také se musí vy-
rovnat s faktem, že po získání superschopností vypadá 
jako „avokádo, které mělo sex se starším avokádem“.

Akční / Dobrodružný, USA, 2016, Režie: Tim Miller
Hrají: Ryan Reynolds, Karan Soni, Ed Skrein

11.2.

DeaDpool 
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KULTURNÍ SERVISTOP 30

Hudební divadlo Karlín i letos uvádí klasický muzikálu 
Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese Dra-
cula, který loni oslavil 20 let od světové premiéry. Nej-
novější uvedení je samozřejmě postaveno v prvé řadě 
na dnes již legendární hudbě a libretu, dále se produ-
centi rozhodli co nejvíce přiblížit původnímu obsaze-
ní. Muzikál Dracula vidělo v Paláci kultury (nyní Kon-
gresové centrum) v letech 1995–1998 neskutečných 
1,2 milionů diváků, což je dosud nepřekonaný český 
muzikálový rekord. Novinkou je, že muzikál nyní za-
znívá poprvé výhradně s živým orchestrem!

Konečně jsou zpátky! Pořád krásní a pořád úplně 
blbí. A znovu musí zachránit svět! Od jejich posled-
ního výstupu uběhlo deset let, což je ve světě mo-
delingu něco jako klinická smrt. Zoolander (Ben 
Stiller) i jeho někdejší rival/poté nejlepší kámoš 
Hansel (Owen Wilson) dávno vypadli ze světa, kde 
je i pro muže životně důležitý make-up. Když však 
začnou umírat hudební celebrity a všechny spojuje 
grimasa kopírující slavný Zoolanderův pohled, musí 
se ex-modelové znovu vrátit do světa krásy, aby od-
halili další krutou modelingovou pravdu.

Dracula 2016

Místo konání: Hudební divadlo Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: od 300 Kč

Komedie, USA, 2016, Režie: Ben Stiller
Hrají: Ben Stiller, Penélope Cruz, Owen Wilson, Will Ferrell

18.2.

Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě. 
Horká novinka současného maďarského autora se 
odehrává ve fotbalové šatně během ligovéno zápasu, 
kde rozhodčí nejsou jen rozhodčími, ale především 
lidmi, kteří si spolu s dresy, píšťalkou či kartami při-
nášejí také vlastní mindráky a životní smutky. Skrze 
fotbal se Zoltán Egressy snaží s lehkou melancholií 
a přitom i s notnou dávkou sarkastického humoru, 
popsat divákům svět, ve kterém každý „kope do 
toho svého míče“. Prostě takový maďarský Okresní 
přebor, u kterého se v divadle skvěle pobavíte.

postavení mimo hru

Místo konání: Divadlo Radka Brzobohatého, Praha 1 
Cena vstupenek: 400 - 450 kč

19.2.
-

31.3

Panenky vždy budou mít v hororovém žánru své 
místo, neboť jde o hračku, která se povaluje v každé 
druhé domácnosti. Je to dokonalá nádobka pro zlo, 
navíc o to vděčnější, že jich většina prostě vypadá 
děsivě. Stačí trochu divný pohled, bledší tvář a už z 
ní nemáme dobrý pocit. Chtěli jsme se bát u Anna-
belle, tvůrčí neschopnost z ní ale udělala neplánova-
nou komedii. Chlapec jménem Brahms by si se svým 
mrtvolným plastovým mohl vést lépe. Panenka má 
správně znepokojivý výraz a Lauren Cohan (Živí 
mrtví) bez debat lahodí diváckému oku. 

the boy

Horor, USA, 2016, Režie: William Brent Bell
Hrají: Lauren Cohan, Rupert Evans, James Russell

18.2.

24.2.

zoolanDer no. 2
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Scorpions jsou na nepřerušeném monstrózním svě-
tovém turné už od roku 2010 a konečně se jich do-
čkáme i v pražské O2 areně, kde zrekapitulují svou 
padesátiletou kariéru. Scorpions vznikli v roce 1965 
zprvu jako žákovský soubor, který založil kytarista 
Rudolf Schenker. Profesionálně byli „Škorpióni“ 
založeni v Hannoveru až v roce 1969. Společně se 
zakladatelem je vůdčí postavou kapely zpěvák Klaus 
Meine, který je jejím členem od začátku 70. let. Svých 
nahrávek prodali více než 100 milionů, čímž se stali 
patrně nejúspěšnější německou kapelou všech dob.

scorpions 

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Ceny vstupenek: 990-1590 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

27.2.

Trůn egyptského vládce obsadil nemilosrdný bůh tem-
noty Set (Gerard Butler). Kdysi mírumilovné a prospe-
rující impérium se kvůli němu zmítá ve válce, chaosu 
a strachu. Setově krutovládě si troufá vzdorovat jenom 
hrstka odvážných povstalců. Překvapivé spojenectví s 
cílem zastavit Setovo řádění nakonec uzavřou obyčejný 
zlodějíček Bek (Brenton Thwaites) a mocný bůh Horus 
(Nikolaj Coster-Waldau). To vše v nové fantasy tvůr-
ce hitů Vrána a Já, robot, která vypadá jako kříženec 
Třístovky, Souboje Titánů a Flashe Gordona. Ano, je 
to takový maglajz. Ale v kině by to mohla být legrace!

Fantasy, USA, 2016, Alex Proyas
Hrají: Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Abbey Lee

25.2.

bohové egypta

Klec bláznů je název nočního podniku v Saint-
Tropez. Hvězdou travesti show je Albín. Už dvacet let 
žije s Georgesem, jehož syn se chce zasnoubit s dcerou 
poslance, který svou kariéru postavil na hlásání řádu 
a morálky. Maminka s tatínkem, které ve skutečnosti 
tvoří Albín a Georges, musí před rodiči snoubenky 
nastolit zdání "normálnosti" a nezpochybnitelné 
morálky. Klec bláznů se v sedmdesátých letech stala 
nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií, podle 
níž byl o dva roky později natočen film. Ten byl mimo 
jiné nominován na tři Oscary a získal Zlatý glóbus..

Česká mše vánoČní 
Jakuba Jana ryby

Místo konání: Divadlo Radka Brzobohatého, Praha 1 
Cena vstupenek: 450 - 500 kč

10

Po poněkud vážnějším snímku V nitru Llewyna Da-
viese se bratři Coenové vrací ke komediálnímu žán-
ru filmem, který nám představí Hollywood padesá-
tých let minulého století. Středobodem příběhu je 
chlápek (Josh Brolin), jehož si producenti najímají, 
aby žehlil průšvihy (třeba takové, že vám někdo une-
se hlavní hvězdu právě natáčeného drahého filmu). 
Na co se ve filmu můžete těšit? Třeba na Caesara 
George Clooneyho a Channinga Tatuma v oblečku 
námořníka. A to mají Coeni v rukávu ještě několik 
silných jmen, které si necháme jako překvapení.

ave, caesar!

Komedie / Drama, USA, 2016, Režie: Ethan Coen, Joel Coen 
Hrají: Josh Brolin, George Clooney, Channing Tatum

3.3.
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Ne, nešálí vás zrak. Do kin skutečně putuje jedna z 
největších klasik filmové historie. Legendární Kmotr 
Francise Forda Coppoly, natočený podle stejnojmen-
ného bestselleru Maria Puza, patří mezi přelomová 
díla tzv. Nového Hollywoodu, a to jak komerčně, tak 
umělecky. Příběh newyorské mafiánské rodiny Cor-
leonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Mar-
lon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zazna-
menává prudký rozmach organizovaného zločinu 
po skončení druhé světové války. Kmotr v kině, to 
je nabídka, kterou rozhodně nemůžete odmítnout!

Po Ghoulovi a Nenasytné Tiffany přichází další český 
příspěvek k hororovému žánru. Volná adaptace děsi-
vé básně Karla Jaromíra Erbena je příběhem Elišky, 
která se s malou dcerkou po mnoha letech vrací do 
rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový 
začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů na ni však 
čeká i setkání s místní podivínskou ženou, která ve 
své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného ne-
štěstí. Mysteriózní zlo čím dál víc zasahuje do jejich 
životů a Elišce rychle dochází, že návrat do vesnice 
nebylo zrovna to nejlepší rozhodnutí, jaké kdy udě-

Používat zvířata pro parodování lidských vlastností, 
to je z komediálního hlediska vždycky vděčná ber-
lička. Je ale jedna věc, pokud máte zvíře, které se 
občas chová jako člověk a nebo rovnou svět, v němž 
pozici lidí zvířata přímo zastoupila. Přesně s touh-
le myšlenkou si pohrává nový animák Zootropolis: 
Město zvířat. V něm má optimistická strážnice Judy 
Hopkavá 48 hodin na to, aby vyřešila případ. Háček 
je v tom, že pokud ho chce vyřešit, musi vzít do par-
ty upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka, 
Nicka Wilda. A s ním nebude lehké pořízení.

kmotr

zootropolis: 
město zvířat

Krimi / Drama, USA, 1972, Režie: Francis Ford Coppola
Hrají: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall

Horor, ČR, 2016, Režie: Jiří Sádek
Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Daniela Kolářová

Animovaný, USA, 2016, Režie: Byron Howard, Rich Moore 
Mluví: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Alan Tudyk

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

3.3. 3.3.

poleDnice

Již po čtvrté přichází výstava z cyklu Předjaří na 
Pražském hradě, konající se v Empírovém skleníku 
v Královské zahradě. Tentokrát je věnována tématu 
vody, hyacintům a hvězdníkům. Návštěvníci poznají 
užitek a krásu hradních studen, kašen, fontán, po-
toků i rybníků. Dále středověké vodovodní potrubí, 
barokní štoly v hradbách i různé historické předmě-
ty, jako vrtáky, pumpy, chrliče, požární vědra, noč-
níky či záchody, tolik důležité pro život. Předměty 
ze sbírek Pražského hradu se snoubí s květinovým 
korzem přichystaným hradními zahradníky.

přeDJaří na 
pražském hraDě

Místo konání: Pražský hrad, Praha 1
Ceny vstupenek: 20 Kč, www .kulturanahrade .cz

4.3.3.3.
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Oni ho prostě nenechají spát. Největší „celebrita“ 
německé historie je zpátky, aby dostala další film, 
který si z ní dělá legraci. Co kdyby Hitler v roce 
1945 nespáchal sebevraždu, ale jen usnul? A co 
kdyby se probudil v 21. století? Jak by se asi tvářil a 
našel by v našem světě spojence? Dostal by se zase 
do politiky? Ale ovšemže ano! Román Už je tady 
zas spisovatele Timura Vermese kraluje německým 
žebříčkům bestsellerů, dosud se prodalo přes mi-
lion výtisků (včetně e-knih a audioknih). Nyní se 
tato hořká satira dočkala i filmového zpracování.

už Je taDy zas

Komedie, DE, 2015, Režie: David Wnendt
Hrají: Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph Maria Herbst

10.3.

François Pignon, plachý a nevýrazný účetní v továr-
ně na prezervativy, je jednoduše smolař: manželka se 
s ním rozvedla, jeho čtrnáctiletý syn s ním nemluví 
a ke všemu ho ještě chtějí vyhodit z práce. Snad by 
i spáchal sebevraždu, kdyby ho včas nezadržel jeho 
nový soused, bývalý podnikový psycholog. Ten mu 
poradí senzační trik, jak si své místo udržet. Žádná 
solidní firma si přece nedovolí dát padáka zaměst-
nanci s homosexuální orientací, neboť by mohla být 
nařčena z nekorektnosti. Že Pignon není gay? Nevadí! 
Hlavní je, aby se to chytlo a jeho nemohli vyhodit.

konDomeDie 

Místo konání: Divadlo v Rytířské, Praha 1 
Cena vstupenek: 430kč

6.3.

Internetový fenomén se vrací na pulty obchodů 
pokračováním knižního hitu Já, JůTuber. Loňský 
křest prvního dílu byl velkolepý! Stejně tak i kniha 
zmizela několikrát z pultů tak rychle, že se nestačily 
dotisknout další kusy. Všemi očekávaný křest kniž-
ního pokračování Já, JůTuber2 se znovu odehraje v 
Galerii Harfa poblíž stanice metra Českomoravská a 
i tentokrát je vstup zdarma. Účast přislíbili všichni 
JůTubeři, kteří jsou v knize: Fallenka, House, Expl0i-
ted, Makyna016 i Martin Rota. Kdo přijde, má zaru-
čeno, že od všech dostane do knihy podpis.

Místo konání: Galerie Harfa, Praha 9 
Cena vstupenek: Zdarma

12.3.

křest knihy 
Já, Jůtuber 2

Drsná detektivka jako ze Skandinávie se může ode-
hrávat i u nás. Příběh na motivy skutečných událos-
tí popisuje rok 1992. Komunisti padli, ale za jejich 
zločiny nikoho neodsoudili. V téhle atmosféře se 
detektiv Krauz z Oddělení vražd dostává k případu 
umučeného kostelníka, jehož mrtvolu našli s hřebí-
kem v hlavě. V našich končinách dost neortodoxní 
způsob popravy. Jeho smrt měla zůstat tajemstvím, 
ale Krauz se i přes varování pouští do pátrání po 
Rudém kapitánovi, bývalém expertovi na „konečné“ 
výslechy. Setkání s ním přežil opravdu málokdo...

Krimi / Thriller, ČR / SR / PL, 2016, Režie: Michal Kollár 
Hrají: Maciej Stuhr, Oldřich Kaiser, Michal Suchánek

10.3.

ruDý kapitán

KULTURNÍ SERVIS
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Na pozvání krále Šalamouna přichází Sibyla ze Sáby do 
Jeruzaléma. Přináší cizí kulturu, dosud nevídaná zvířa-
ta a bohatství. V lidech tato karavana vyvolává údiv, ale 
i obavy. Sibyla jako host na královském dvoře poznává 
moudrost velkého panovníka, následně je svědkem 
známého sporu dvou žen o dítě. Jedna z nich zalehla 
své dítě a našla je ráno mrtvé. Šalamoun rozsoudí mou-
dře i tento spor. Mezi králem Šalamounem a královnou 
Sibylou vzplane velká láska. Přítomnost Sibyly nehraje 
do karet Veleradě kněží v čele se Sadokem, kteří proti 
královně kují pikle a snaží se Sibylu vyhostit ze země. 

Co je lepší, než jeden Ondřej Sokol? Dva Sokolové! 
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický 
podvodník, který je v podsvětí ceněný jako odbor-
ník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Právě mu 
teče do bot, protože ho má v hrsti mafián Vytloukal 
kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne z 
galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen... 
Zachrání ho náhoda – do cesty se mu připlete jeho 
dvojník, středoškolský profesor Richard Prospal, pe-
dant a slušňák k pohledání. Pánové si neplánovaně 
prohodí role a o zábavu bude postaráno. Doufejme...

sibyla, královna ze sáby DvoJníci

Místo konání: Divadlo Hybernia, Praha 9
Cena vstupenek: od 290 do 690 Kč

Komedie, ČR, 2016, Režie: Jiří Chlumský
Mluví: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

17.3. 17.3.

Kdysi se proslavil filmovou romancí Once. Dnes je 
pravděpodobně nejproslulejší busker, který pravidelně 
boduje ve světových hitparádách. Vystoupení irského 
písničkáře se koná u příležitosti jeho druhého sólo 
alba. Jarní turné k novému albu Didn’t He Ramble 
Glen Hansard pojede v širší sestavě, tvořené více než 
desítkou hudebníků. Členy The Frames (Joe Doyle – 
baskytara, Rob Bochnik – kytara, Graham Hopkins - 
bicí) doplní Ruth O´mahony Brady (piano). Na pódiu 
se objeví i smyčce a dechová sekce ve složení: Curtis 
Fowlkes, Michael Buckley a Ronan Dooney.

Místo konání: Divadlo Archa, Praha 1
Cena vstupenek: 1089 Kč

12.3.

glen hansarD & banD - 
DiDn’t he ramble

Připravte se, do kin se blíží další pandastické dob-
rodružství plné bojových umění, energických vtipů 
a jídla! Na konci Kung Fu Pandy 2 jsme spatřili Po-
ova otce, který se právě dozvěděl, že jeho syn žije a 
nyní nadešel ten správný čas, aby se tito dva setkali. 
Společně se vydávají do skutečného pandího ráje - 
přísně utajované pandí vesnice, kde se Po seznámí 
s úžasnými pandími hrdiny. Když se ale objeví nad-
přirozený zloduch jménem Kai, který po celé Číně 
ničí mistry kung fu, musí se Po stát trenérem a vy-
cvičit celou vesnici pand, aby ho zastavil. 

kung Fu panDa 3

Animovaný, USA / CHN, 2016, Režie:  J . Yuh, A . Carloni  
Mluví: Jack Black, Angelina Jolie, David Cross

17.3.
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Opravdu víte,
co je ãaj o páté?
Originální anglick˘ rituál

café Louvre
e s t .  1 9 0 2

CAFÉ LOUVRE, Národní tfiída 22, Praha 1, tel. 224 930 949, 724 054 055 
cafelouvre@cafelouvre.cz, www.cafelouvre.cz
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Sára (Linda Cardellini) kdysi udělala tradiční chybu. 
Vzala si zlobivého kluka Dustyho (Mark Wahlberg), 
který byl zábavný a sexy, nicméně jen do chvíle, než 
se stal otcem. Jako táta zoufale nefungoval. I proto ho 
později vyměnila za Brada (Will Ferrell), jehož vždy 
zdobila zodpovědnost a serióznost, které si její děti 
bohužel neustále pletou s nudou. Brad by se klidně 
rozkrájel, kdyby ho braly jako tátu, ale ono jim to pro-
stě nějak nejde. Pak se po čase navíc zjeví Dusty, který 
je pořád tou testosteronovou mašinou přetékající ná-
pady, a rozhodne se Brada zašlapat do země.

Divoké lesy Nové Anglie sedmnáctého století. Pě-
tičlenná rodina se snaží v drsném prostředí nespou-
tané přírody vybudovat nový život. Pokradmu ji 
však začne obklopovat temnota: novorozeně zmizí, 
kozí mléko se proměňuje v krev a nevysvětlitelné 
příhody začnou sužovat životy jejích členů. Obavy z 
čarodějnictví se začnou vkrádat do jejich myslí. A vy 
byste měli být u toho. Čarodějnice si malou premi-
éru odbyla již loni na festivalu v Karlových Varech 
a sklidila vesměs nadšené ohlasy. Potoky krve neče-
kejte, nervy napnuté až k prasknutí ano.

táta Je Doma

Komedie, USA, 2016, Režie: Sean Anders, John Morris
Hrají: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini

Horor, USA / CAN, 2015, Režie: Robert Eggers 
Hrají: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Julian Richings

24.3.

10. července roku 1973 nasedla 22 letá Olga Hep-
narová do nákladního automobilu Praga RN a na 
tramvajové zastávce Strossmayerovo náměstí v Pra-
ze najela do hloučku postávajících lidí. 8 z nich ze-
mřelo. Hepnarová byla jako poslední žena na území 
Československa popravena 12. března 1975. Film Já, 
Olga Hepnarová tuto nechvalně proslulou pražskou 
historickou kapitolu připomíná v excelentní filmové 
podobě, která dává vzpomenout na zlatou éru českého 
filmu. Chytrý a především atmosférický snímek by ne-
měly vidět slabší povahy. Dostává se hluboko pod kůži.

Já, olga hepnarová

Historický, ČR / PL / SL, 2016, Režie: T . Weinreb, P . Kazda 
Hrají: Michalina Olszańska, Marika Šoposká, Klára Melíšková,

24.3.

Zápletka snímku Humr by se měla pozlatit. Tak ori-
ginální nápad se často nevidí - Budoucnost nepřeje 
singlům: všichni muži a ženy bez partnera jsou zatý-
káni a odváženi do zařízení zvaného Hotel, v jehož 
prostředí si mají během 45 dnů najít spřízněnou duši. 
Komu se to nepovede, ten bude proměněn ve zvíře 
podle vlastního výběru a vyhnán do lesů. Tam žijí 
vzbouřenci, kteří si říkají Samotáři, a na ty jsou občas 
pořádány hony. Účast na honech je jedním z rituálů, 
jež jsou povinni sdílet nedobrovolní hosté Hotelu s 
ostatními. V hlavní roli Colin Farrell v depresi.

humr

Romance / Sci-fi / Thriller, 2015, Režie: Yorgos Lanthimos 
Hrají: Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux

24.3.

31.3.

ČaroDěJnice
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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

N O V É  P Ř E D S T A V E N Í

     ZDENĚK ŽÁK
KAREL  HEŘMÁNEK • JOSEF  CARDA

Překlad: Michal LÁZŇOVSKÝ. Režie: Karel HEŘMÁNEK.
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Kolik pravdy, upř ímnosti a tolerance unese přátelství?

Solidní vztah tř í přátel se ocitá na tenkém ledě ve chvíli,

kdy si jeden z nich poř ídí velmi drahý obraz.

Co Marka, Borise a Ivana vlastně spojuje? Tahle otázka dokáže 

ty tři zavést pěkně daleko.

Až téměř na konečnou jejich dlouholetého přátelství.

Celosvětově úspěšná a chytrá francouzská komedie.

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
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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.

Diagnóza: Šampión je snímkem na motivy neuvěři-
telného skutečného příběhu doktora Benneta Oma-
lu (fantastický Will Smith), špičkového forenzního 
neuropatologa, který jako první na případu profesi-
onálního hráče amerického fotbalu objevil chronic-
kou traumatickou encephalopatii, sportovní činnos-
tí zapříčiněný úraz, a v nerovném souboji Davida s 
Goliášem usiluje o to, aby se o jeho objevu dozvěděla 
veřejnost. Ve svém citově vypjatém a nebezpečném 
boji je totiž nucen čelit jedné z nejmocnějších - a 
nejpopulárnějších - institucí na světě.

Diagnóza: šampión

Drama, USA, 2015, Režie: Peter Landesman 
Hrají: Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw

31.3.
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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

Diagnóza: Šampión je snímkem na motivy neuvěři-
telného skutečného příběhu doktora Benneta Oma-
lu (fantastický Will Smith), špičkového forenzního 
neuropatologa, který jako první na případu profesi-
onálního hráče amerického fotbalu objevil chronic-
kou traumatickou encephalopatii, sportovní činnos-
tí zapříčiněný úraz, a v nerovném souboji Davida s 
Goliášem usiluje o to, aby se o jeho objevu dozvěděla 
veřejnost. Ve svém citově vypjatém a nebezpečném 
boji je totiž nucen čelit jedné z nejmocnějších - a 
nejpopulárnějších - institucí na světě.

DIAGNÓZA: ŠAMPIÓN

Drama, USA, 2015, Režie: Peter Landesman 
Hrají: Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw

31.3.
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uncharteD 4: a thieF’s enD
onečně je to tady. Vytouže-
ná exkluzivita, kvůli níž si 
řada herních nadšenců poří-
dila PlayStation 4, konečně 
přichází na pulty obchodů. 

Uncharted 4: A Thief ’s End má být velkolepým 
završením série. To není vůbec malý cíl

KULTURNÍ SERVIS HRA MĚSÍCE

Videoherní svět (podobně jako ten filmový či 
knižní) pamatuje nespočet legend. Série Unchar-
ted přesto vybočuje. Je to dáno tím, jak svérázně 
a hlavně filmově je celá hra pojatá.

Když se o značce Uncharted začalo mluvit úplně 
poprvé (což bylo někdy v roce 2006), nikoho to 
příliš nezajímalo. První myšlenka řady herních har-
covníků totiž byla „blíží se další vykrádačka Tomb 
Raidera“. A tehdy Lara Croft v herním světě ještě 
platila za absolutní špičku, pokud šlo o dobrodruž-
nou akci (ve stylu prolézání starých kobek a cestách 
za poklady). Nějaký Nathan Drake byl velká nezná-
má, což naštěstí studiu Naughty Dog nijak nezabrá-
nilo v tom, aby do projektu dali maximum. 

Vznikla velká hra, i když z dnešního pohledu přeci 
jen herně poněkud jednodušší. Co však přetrvalo 
a další díly to jen posilovaly, to je hlavní hrdina.
 Pokud si člověk projde recenze jednotlivých dílů 
Tvůrci hry si dali neskutečnou práci, aby nebyl 

Drake „jen“ dalším zaměnitelným ovládaným 
panáčkem, ale plnohodnotným hláškujícím sym-
paťákem. Ta postava hráčům doslova ožila před 
očima a Indiana Jones konečně našel svého plno-
hodnotného zástupce (ač v herním světě)

Všechny tři díly byly fantasticky hodnocené, takže 
se není čemu divit, že od čtyřky se očekává hodně. 
Možná až nerealisticky moc. Ale to jsme si říkali i 
u The Last of Us a jaká to nakonec byla pecka. V 
Naughty Dog zatím předváděli samé špičkové vý-
kony a čtyřka by tudíž své věrné zklamat neměla.

Pokud něco děsí, je to prohlášení studia, že půjde 
o finální kapitolu Drakeova herního života. Nadále 
by se rádi v Naughty Dog věnovali něčemu jinému 
(doufejme, že The Last of Us 2). Na druhou stra-
nu, pokud je Uncharted 4: A Thief ’s End skutečně 
posledním dílem série, bude to velké. Už videa a 
hratelné ukázky jasně naznačily, že hodlá čtyřka 
předchozí díly strčit do kapsy. Snad se to povede! 

th.

K

Naughty Dog 
Akční, Dobrodružný

Playstation 4 exkluzivita
Vydání v ČR: 18 . 3 . 2016
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Rok 2029. Z augmentovaných lidí se stali vyděděnci 
společnosti, žijící zcele odděleně od zbytku společ-
nosti. Náš starý známy Adam Jensen je přesto při-
nucen pracovat ve světě, který začal opovrhovat jeho 
druhem. Vyzbrojený novým arzenálem smrtících 
zbraní a augmentací, musí vybrat správnou cestu a 
spojence, aby mohl odhalit rozsáhlé celosvětové spik-
nutí. Že vás hra zatím nezaujala? Tak pozor. Nový 
díl Deus Ex se mimo jiné odehrává i ve futuristické 
Praze, kdy se z města stal policejní stát. A dokonce se 
proto ve hře mluví česky. A to už stojí za zájem!

Dost bylo moderního akčního blbnutí v Africe a na 
exotických ostrovech. Nový díl Far Cry nás vezme do 
historie. Zatraceně vzdálené historie. Vítejte v Době 
kamenné. Do časů, kdy Zemi vládnou ohromní ma-
muti a smrtící šavlozubí tygři. Do časů, kdy je svět 
extrémně nebezpečným místem a kdy je každá minu-
ta vašeho života dobrodružstvím. Tohle každopádně 
není Doba kamenná, kterou znáte ze školních lavic. 
Tohle je Doba kamenná ve stylu Far Cry! Budete špe-
hovat nepřátelské tábory a plánovat zákeřné útoky se 
zbraněmi, které si vytvoříte z kostí ulovených zvířat.

New York City zasáhla zničující pandemie. Všude 
vládne chaos. Společnost se během několika dní bez 
jídla a vody rozpadá. Vláda aktivuje přísně utajova-
nou jednotku soběstačných agentů The Division. Tito 
agenti, kteří žijí mezi námi zdánlivě obyčejným živo-
tem, jsou schopni operovat nezávisle na velení, pokud 
vše ostatní selže. Při boji za zachování civilizace, bu-
dou agenti čelit konspiraci obřích rozměrů. A vás čeká 
RPG odehrávající se v otevřeném prostředí, kde prů-
zkum a vývoj postavy budou hlavními klíči k přežití.

Deus ex: mankinD DiviDeD

hitman

Far cry primal

the Division

 eidos montreal 
ps4, pc, xbox one 

io interactive 
ps4, pc, xbox one 

ubisoft montreal
ps4, pc, xbox one

massive entertainment 
ps4, pc, xbox one

HERNÍ SERVISKULTURNÍ SERVIS

Agent 47 se vrací v ambiciózním pokračování, které 
vsází na to, co šlo Hitmanovi vždy nejlépe. Obrov-
ské úrovně se spoustou osob a herních možností, ale 
pouze jedním hlavním úkolem. Sprovodit ze světa 
svůj cíl a splnit zakázku. Nová hra by měla (v rámci 
možných řešení) nabídnout mnohem větší svobodu 
ve volbách. Kam půjdete, kdy zaútočíte a koho za-
bijete - vše bude záležet jen na vás. Základní herní 
design tedy vychází z prvních Hitman her, několik 
prvků si ale odnáší i z posledního dílu Absolution.
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onDřeJ sokol
ndřeje Sokola je v poslední 
době všude plno. Vídáme ho 
na několika televizních sta-
nicích současně, skáče z filmu 
do filmu a do toho ještě stíhá 

divadlo. Aby toho neměl málo, vstoupí v březnu 
do kin komedie Dvojníci, kde hraje hned 2x!

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR 

V Dvojnících hrajete Honzu Rambouska a Richar-
da Prospala, mohl byste nám tuto dvojici přiblížit?

Richard Prospal je středoškolský učitel na gymná-
ziu, učí češtinu a dějepis. Je to trochu člověk z mi-
nulého století, zajímá se o humanitní vědy a není 
úplně od rány. Zato Honza Rambousek je prostě 
zloděj. Zloděj, který momentálně dluží peníze šé-
fovi mafie, a tak se musí ohánět, aby mu je vrátil. 
Bohužel má za kamaráda Melichara - Jakuba Kohá-
ka, který mu to ještě ztěžuje, a tak dluh roste a roste.

Hrál se vám lépe zloděj nebo slušňák?

V každé scéně je to jiné, takže se to takhle nedá 
říct. Dobře se mi hrálo, když to bylo vtipné. Ba-
vilo mě to střídat. Například když lump na chvíli 
nahradí učitele a učí na gymplu, bavilo mě nejdřív 
natočit pravého učitele a až pak to vystřídat. Právě 
ten rozdíl byl na tom nejzábavnější.

Čím vás zaujal scénář?

Jde o výzvu - hrát dva lidi naráz. Navíc mě doce-
la bavilo, že scénář nebyl cíleně nacpaný slovními 
vtipy a humor vycházel hlavně ze záměn těch dvou.

Jak dlouho trvalo, než jste se proměnil v Honzu 
nebo Richarda?
Vzhledem k tomu, že první natáčecí den jsme 
točili téměř nejtěžší scény, a hlavně trikové, kde 
jsem sám sebe naháněl s mečem po divadelní 
šatně a hrál jsem obě postavy, byl to takový křest 
ohněm, že pak už mi to dlouho netrvalo. Vizu-
álně je rozdíl jen na začátku ve vousech, účesu a 
oblečení, ale pak už jsou skoro stejní.

Sám jste i režisér, jaké to bylo poslouchat režiséra 
Jirku Chlumského?

Myslím si, že tím, že to sám znám, poslouchám 
víc než ostatní herci, protože vím, jak moc těžké 
je dát to celé dohromady. Režiséři, kteří se mnou 
ještě nepracovali, se ze začátku bojí, že jim do toho 
budu mluvit, ale to opravdu nedělám.

Která scéna z Dvojníků pro vás byla nejnáročnější?

Nejnáročnější byly trikové záběry, ve kterých si po-
vídám sám se sebou. Měli jsme ambici, aby to byly 

O
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dlouhé, celkové záběry, které se potom budou na 
počítači dodělávat. Všechny odpovědi musely sedět 
a být ve správný čas, takže jsem si na to našel sys-
tém; v duchu jsem si počítal mezery nebo jsem si 
říkal repliky. Předával jsem si ale i věci z ruky do 
ruky, to bylo asi nejtěžší. Ale jelikož je Jirka Chlum-
ský výtečný režisér, zvládli jsme to dobře.

Když si vzpomenete na natáčení Dvojníků, co se 
vám vybaví jako první?

Vybaví se mi právě to počítání při trikových scénách. 
Jednou jsem nemohl až do rána přestat počítat. Měl 
jsem z atáčení tak zavařenou hlavu, že jsem točil ještě 
celou noc po něm. Ležel jsem v posteli, díval se na pe-
řinu a ve spaní si říkal‚ že tou peřinou nesmím hnout, 
protože tady za chvíli budu ležet jako ten druhý, že 
musím být na druhé straně a bavit se sám se sebou. 
To byl asi nejhorší natáčecí den, který jsem zažil.

A nejlepší natáčecí den?

To byl ten samý. Musím říct, že mě tohle natáčení 
hrozně bavilo. Ten film si na nic nehraje, a tak by 
mohl být zábavný.

A jak jste si rozuměl se svým dvojníkem, Michae-
lem Hýžou?

Měl jsem k němu ten nejvřelejší vztah, protože chu-
dák prostál tolik dní připravený vedle kamery s tím, 
že nakonec nebyl potřeba… Jirka Chlumský totiž 
hodně záběrů předělal tak, že si reálně povídám sám 
se sebou. Ty záběry přes rameno a podobně, jak se 
to dělalo kdysi, jsou tam vlastně minimálně. Mám k 
Michaelovi obdiv, že to všechno vydržel.

Když se na Michaela podíváte, vidíte tam podobu? 
Vidíte se v něm?

Docela ano. Z těch dvojníků, kteří byli k dispozici, a 
které jsme zkoušeli, určitě. Jde hlavně o to, že se jed-
ná o dvojníka, který se využívá při záběrech z boku, 
zezadu, a mám pocit, že tam to sedělo velmi. Kolikrát 
když jsme měli stejné oblečení a viděli nás lidi na pla-
ce periferně, tak měli pocit, že jdu já, nebo naopak.

ml.
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známé osobnosti pokřtily sexy 
kalenDár hasiČka a hasiČ pure 2016

lednu proběhl v pražském Play 
Clubu slavnostní křest limitova-
ného kalendáře Hasička a Hasič 
PURE 2016, který byl již pátým 
rokem v rukou špičkového foto-

grafa Jana Tůmy. Konkrétně se jedná o velmi odváž-
ný kalendář nejkrásnějších hasiček Česka a Sloven-
ska pro rok 2015 společně s Hasičem roku 2015. Pro 
všechny dívky to bylo první focení v životě, a rovnou 
se před objektivem fotografa Jana Tůmy musely ob-
nažit. Navíc v přítomnosti sexy hasiče!

KULTURNÍ SERVIS REPORTÁŽ

Kalendář nafotily jmenovitě Kateřina Müllerová 
(Miss Hasička ČeskoSlovensko 2015), 1. vicemiss 
Mirka Koĺveková, 2. vicemiss Lenka Kotulová a 
finalistka Adéla Šmeidlerová. Na focení se podílel 
také vítěz Hasiče roku 2015 David Hájek.

„Focení bylo krásné, byl to obrovský zážitek a moc 
jsme si to všichni užili. Moc oblečení nám nenechali, 
ale nebylo to tak hrozné jako třeba na finále, kdy 
jsem během promenády poprvé stála na pódiu v 
plavkách,“ prozradila vítězka soutěže Kateřina 
Müllerová a dodala: „Byla to pro mě úžasná zkuše-
nost, hodně jsem se naučila a z výsledku jsem nad-
šená. Ráda bych zkusila modeling víc.“

Premiéru zažil také David Hájek. „Je to pro mě 
první modelingová zkušenost. Bylo to hodně těž-

ké, nejsem na to zvyklý, ale myslím, že s holkami 
se skvěle spolupracovalo, dost mi to ulehčily. Jsou 
to krásné ženy, myslím, že by si to užíval každý 
chlap,“ usmíval se pohledný sympaťák, který 
pracuje jako profesionální hasič u hasičského zá-
chranného sboru v Českých Budějovicích. 

Slavnostního křtu se zúčastnily také známé 
osobnosti v čele s moderátorkou TV Prima a 
Českou Miss 2013 Gabrielou Kratochvílovou, 
moderátorkou TV Nova Hankou Mašlíkovou a 
hercem Martinem Dejdarem. 

Tento známý černovlasý kudrnáč byl dokonce své-
ho času jedním z nich! „Naštěstí nemám osobní 
zkušenost s tím, že bych někdy potřeboval zásah ha-
sičské jednotky. Ale mám k těmto lidem vztah. Jako 
malý kluk jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, co to je 
být dobrovolným hasičem, a dokonce jsem se kdysi 
kdesi účastnil i nějaké požárnické soutěže,“ pochlu-
bil se herec a zároveň kmotr kalendáře. Dejdar si 
dobře uvědomuje, jak zodpovědné je to povolání a 
nikterak se netajil tím, že se cítí být svojí úlohou na 
akci poctěn. „Hasiče jsem si zahrál i ve filmu Cesta 
peklem. Od té doby mají můj obdiv, protože vím, že 
jejich práce nespočívá jen v tom hasit ohně, ale i jiné 
průse*y všeho druhu. Klobouk dolů před nimi, je to 
profese velmi náročná,“ neváhal vyjádřit poklonu 
všem statečným hasičům a hasičkám.

V
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Krásné kmotry kalendáře Kratochvílová & 
Mašlíková jsou také tohoto názoru, že jde o vel-
mi záslužnou práci, naštěstí však hasiče zatím o 
pomoc volat nemusely. 

„Číslo na hasiče mám, ale zatím jsem ho nepotře-
bovala. Zatím jsme musela hasit jen triviální po-
žáry - jednou mi hořel adventní věnec a u kama-
rádky nám začal hořet stromeček. Stačila tenkrát 
sklenička vody. Ale je pravda, že člověk se lekne,“ 
prozradila Kratochvílová. 

I Hance Mašlíkové se velké požáry naštěstí vyhýbají. 
„Doufám, že je nikdy potřebovat nebudu. Nepřivolá-
vejme to,“ řekla s úsměvem Mašlíková, která dorazi-
la na křest  se snoubencem André Reindersem. 

Další kmotrou je paní Ing. Vladimíra Ondráková, 
předsedkyně představenstva a obchodní ředitelka 
Hasičské Vzájemné Pojišťovny. Hasiče a hasičky 
přišli podpořit také Marian Vojtko, Martina Ga-

únor / březen 2016 www.pragmoon.cz

REPORTÁŽ

27

vriely, Michaela Gemrotová, Míša Nosková či mo-
delka Kateřina Votavová. I oni mají s ohněm své 
zkušenosti. „Většinou hořím já sama, když se hodně 
naštvu,“ směje se Nosková. „Jednou mi hasiči ale 
opravdu přijeli na pomoc. Pekla jsem kuře a u toho 
jsem usnula. Když jsem se probrala, bylo všude spous-
tu kouře, byla jsem lehce přiotrávená plynem. Hasiče 
volali sousedi, když viděli kouř,“ řekla Nosková. 

Na hasiče si zahrál i muzikálový a operní zpěvák 
Marian Vojtko. „Jednou mi doma hořel zahradní 
altánek. Nechal jsem tam na ratanovém nábytku 
doutník a ten vzplál. Pomohl hasičský přístroj, kte-
rý jsem měl doma,“ dodal Vojtko. 

Závěrem je zapotřebí podotknout, že to byl moc 
příjemný večer strávený s milými lidmi, pestrým 
rautem i lahodným welcome drinkem. :)

Šárka Peková

© Jan tůma
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titanic
eho osud stále fascinuje miliony 
lidí. Velkolepá loď a její ještě velko-
lepější pád. Nyní do Prahy přichází 
unikátní světová výstava Titanic, 
která Vám přiblíží nejen konkrét-

ní příběhy mnoha cestujících na Titaniku, ale také 
období technických objevů a společenskopolitickou 
situaci počátku 20. století v Evropě i ve světě. 

KULTURNÍ SERVIS VÝSTAVA MĚSÍCE

Na návštěvníky toho nečeká málo. Těšit se může-
te na stovky originálních artefaktů vyproštěných 
ze slavného vraku na dně oceánu. Mezi exponáty 
jsou části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán, a 
mnoho osobních předmětů cestujících. Za projek-
tem světové výstavy Titanic stojí společnost RMS 
Titanic, jež má výlučná práva na vyprošťování ar-
tefaktů z vraku Titaniku. Výstava byla rozšířena 
o tzv. českou stopu na Titaniku a také o velkou a 
přehlednou časovou osu mapující světové spole-
čensko-kulturnímu dění se zvláštním důrazem na 
situaci v tehdejších Čechách a na Moravě, které 
byly ještě součástí monarchie Rakousko Uhersko. 

Výstava Titanic to bere opravdu zeširoka a kdo se 
o téma legendárního plavidla zajímá, ten tu najde 
odpovědi na všechny své otázky. Výstava dokona-
le zobrazuje historické souvislosti, společenskou, 
kulturní a politickou situaci na počátku 20. století 
a také návštěvníkům přiblíží velkou migrační vlnu, 

kdy tisíce lidí utíkalo z Evropy před chudobou a 
blížící za vysněným bohatstvím do Ameriky (což 
je v současné době více než aktuální téma).

Výstava se zavděčí opravdu každému je skvělým 
tipem na školní exkurzi, která zpestří nejen hodi-
ny dějepisu. Zamilované páry si zase mohou v ně-
kolika místech připomenout velkolepou romanci, 
jakou nám naservíroval ve své oscarové filmové 
klasice Titanic James Cameron. No a nejvíce si 
samozřejmě „pošušňají“ milovníci historie.

Každý návštěvník navíc při vstupu na výstavu ob-
drží boarding pass – palubní vstupenku s konkrét-
ním jménem reálného člověka, který na Titaniku 
v době jeho katastrofy byl. Prožije tak celou pro-
hlídku výstavy jako jeden z cestujících na palubě 
Titaniku a navíc tím získá sympatický suvenýr. 
Díky dokonalé rekonstrukci kajut, strojovny nebo 
jídelny, návštěvníci nasají atmosféru přepychu a 
technického pokroku počátku 20. století. Chtěli 
jste někdy stanout na Titanicu? Blíž už to nejde!

th.

J

Místo konání: PVA EXPO Praha, Praha 9

Cena vstupenek: 190 - 900 kč

Koná se od: 10 . 2 . 2016
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KULTURNÍ SERVIS TÉMA

K motr je klasika, kterou 
uznávají snad všichni. Do-
konce jde o jeden z mála 
filmů, kde se fanoušci 
knižní předlohy shodnou 

na tom, že film dokázal věrně vystihnout ducha 
předlohy i všechny její důležité body. Tenhle 
film zkrátka šlape po všech stránkách a my si 
nyní můžeme tuhle klasiku vychutnat v kině.

Jak už to tak ale u kultovních filmů bývá, ani 
Kmotr neměl na růžích ustláno a jeho vznik 
provázela řada (téměř až neuvěřitelných) pro-
jektů. Vzhledem k tématu se našlo hodně kriti-
ků, kteří bojovali proti vzniku filmu, nemluvě o 
složitém castingu. Ale o tom až na příští stránce.

12 zaJímavostí
o kmotrovi
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TÉMA

1) Roli Michaela Corleoneho (Al Pacino) si mohl 
zahrát Jack Nicholson, který byl první oslovený. 
Ten ji však odmítl slovy „Věděl jsem, že to bude 
skvělý film, ale tehkdy jsem věřil tomu, že indiány 
mají hrát indiáni a totéž platí o italech.“ 

2) Obsazení Al Pacina, který byl nakonec za svůj 
výkon nominován na Oscara, však také nebylo 
lehké. Vyjma režiséra F. F. Coppoly téměř nikdo 
Pacinu nechtěl. Studio si představovalo někoho ve 
stylu Roberta Redforda. První kamerové zkoušky 
navíc pro Pacina nedopadly dobře. Coppolova 
manželka, která ze záznamu zkoušky viděla, však 
řekla, že Al „svléká očima“ a to Coppolu ujistilo, že 
si vybral správně a Pacina si v roli prosadil.

3) Prezident studia také nechtěl ve filmu Marlona 
Branda (herec byl v té době označovaný za problé-
mového). Nakonec ustoupil a řekl, že Brando může 
ve filmu hrát jedině pokud dostane nízký honorář, 
bude mít finanční odpovědnost za všechna zpoždě-
ní, která filmu způsobí a natočí kamerovou zkouš-
ku, což se u podobných velkých hvězd nedělá.

4) Producenti film obvykle chtějí zkrátit, tady 
však nastala opačná situace. Francis Ford Cop-
pola chtěl mít podle původních plánů film o 46 
minut kratší, výkonný producent Robert Evans si 
však prosadil delší verzi s více scénami s rodinou. 

5) Původně mělo jít o poměrně skromný film za 
2.5 milionů dolarů, ale Coppola přesvědčil studio k 
tomu, aby vznikla podstatně výpravnější podívaná. 

6) Za to, že producent Albert Ruddy nepozval 
podsvětí na slavnostní premiéru Kmotra, bylo 
jeho (v tu chvíli prázdné) auto pokropenou sal-
vou kulek a vyhrožovali mu i bombovým útokem.

7) Robert De Niro se ucházel o role jak Sonnyho 
(James Caan), tak Michaela Corleoneho (Al Paci-
no). Nakonec si v pokračování zahrál mladého Vita.

8) Během natáčení četl Brando většinu replik z 
pomocných cedulek, protože měl špatnou paměť.

9)  Sylvester Stallone se na konkurzu ucházel o role 
Paulieho Gatta a Carla Rizziho, ale neuspěl.

10) Frank Sinatra neměl radost z toho, jak moc se 
mu podobá postava Johnnyho Fontanea (Al Mar-
tino). Při seznámení s Mariem Puzem (autorem 
románové předlohy) se spolu nejen pánové pohá-
dali, ale prý došlo i na nějaké to pošťuchování.

11) Uříznutá hlava v posteli byla skutečná. Nešlo 
o žádnou uměle vytvořenou rekvizitu.

12) Nabídku na režírování Kmotra dostal i legen-
dární Sergio Leone, který však odmítl.
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BEAUTY POLICE

nepletly. Za úsměvných 89 Kč totiž koupíte 
krém, který je naprosto skvělý. Noční verze 
je trochu hutnější, v mrazech jsem jí pou-
žívala i přes den. Pleť skvěle hydratuje, ne-
dráždí, parfemace není přehnaná, neucpá-
vá póry a navíc je ze samých dobrých věcí. 
Už jsem na něj naučila několik kamarádek, 
mamku i tchýni a všichni si ho chválí. Za 
zmínku stojí i ostatní produkty od této 
značky, doporučuju pořádně prohlédnout 
e-shop nebo se stavit přímo v jejich obcho-
dě v centru Prahy v Růžové ulici.

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

ZIAjA KOZÍ MLéKO – 
DENNÍ A NOčNÍ KRéM
89 Kč – 50 ml
k dostání na ruzova10.cz

Rubriku v tomto čísle otevírá denní a 
noční krém od společnosti Ziaja. Tuto 
značku jsem objevila asi před dvěma lety, 
když jsem hledala podle recenzí na inter-
netu nějaký kvalitní přírodní krém, který 
se postará o mé zatím počínající vrásky a 
nezruinuje mě. Můžu říct, že recenze se 
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BEAUTY POLICE

BioDeRMA SéBiUM Gel MoUSSANT
cca 350 Kč – 400 ml, k dostání na parfums.cz nebo ve specializovaných lékárnách

Věci od Biodermy mám prostě ráda. Myslím, že poměr cena/výkon je u tohoto 
brandu nastaven naprosto ideálně. Po dlouhé době používání jejich micelárky 
jsem se rozhodla vyzkoušet tento čistící gel, protože odlíčit se s ním je rych-
lovka v rámci sprchování. Gel funguje dle očekávání dobře, pleť vyčistí tak, že 
při dočišťování není na tampónku vůbec nic. Je fajn, že s ním vyčistím rovnou 
i krk a dekolt, na což by se nemělo zapomínat, ale oťupkávat se půl hodiny 
tampónkem mě prostě nebaví. Mám citlivou pleť náchylnou k různým derma-
titidám, ale tohle funguje OK, nepálí ani do očí a pleť mě po něm nepne, takže 
pro stejně prakticky založené lidi, jako jsem já, rozhodně doporučuji. Velké 
balení vyjde navíc cenově velmi dobře a má praktickou pumpičku. :)

lACToViT lACToUReA
cca 100 Kč – 400 ml
k dostání v drogeriích Rossmann

Toto tělové mléko jsem si koupila „omylem“, když jsme s přítelem 
nakupovali na víkend na chatě v jednom nejmenovaném super-
marketu na Chodově a já si potřebovala do košíku nenápadně při-
hodit něco na mazání za pár kaček, a tak jsem čapla právě tohle. 
Nečekala jsem žádný zázrak, o to víc mě potom překvapilo. Asi 
nejvíc mě odrovnala vůně, ta je prostě úžasná a chválilo jí i oko-
lí, ale hlavně skvěle hydratuje (sbohem šupinky na nohách). Má 
hutnější konzistenci, ale rychle se vstřebá a v létě po dni na slunci 
to byl skutečný balzám. Doporučuji vyzkoušet i sprchový gel ze 
stejné řady, voní a hydratuje stejně bezvadně.

NiVeA MeN SeNSiTiVe 
cca 250 Kč – 100 ml, k dostání v drogeriích DM

Na tuto vychytávku jsem přišla díky mé oblíbené youtuberce Nik-
kie Tutorials, která ho z nouze použila na dovolené místo primeru 
pod makeup. No, výsledek asi chápete, funguje perfektně, takže 
jsem to musela vyzkoušet taky! :) Je pravda, že je trochu divné si 
na obličej mazat něco, co voní ryze pánsky, ale po pěti minutách 
nejde cítit nic. Je pravda, že díky obsahu glycerinu (po nanesení 
začne pleť po chvilce lehce lepkat) drží vše, co nanesete na tvář jako 
přibité. Hydratuje relativně dobře, pokud máte ale suchou pleť, 
doporučuji nanést až na váš klasický krém. Neumím si představit 
používat ho denně, ale na nějakou akci, kde prostě potřebujete, aby 
váš obličej zůstal tam, kde si ho namalujete, přijde určitě vhod.
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BEAUTY POLICE

MAC – MiNeRAZilZe fiNiSH iN SofT AND GeNTle  
cca 800 Kč – 10g, k dostání v prodejnách MAC

Highlightery jsou moje oblíbená disciplína. Teď už moje šílenství tak 
nějak opadlo, ale byla doba, kdy jsem kupovala cca jeden týdně. :) 
Samozřejmě jsem se dostala i ke slavnému Soft and Gentle od MAC. 
No a já nevím, jestli mě úplně baví. Je rozhodně úžasně pigmentova-
ný, stačí ho skutečně maličko. Nicméně mám pocit, že je docela hrubě 
nadrcený a některé třpytky jsou opravdu velké, takže po nanesení ob-
čas vypadám jak upír na slunci. Ale možná je to tím, že to prostě jen 
neumím! Začala jsem jej nanášet prsty a to je teda o dost lepší, než 
se štětcem, který to rozpráší úplně všude. Každopádně jako nejlepší 
se mi stejně jeví rozjasňovače v tyčince od Benefitu… Sorry Meku!

PURiTy ViSioN Bio KoKoSoVý oleJ
cca 350 Kč – 700 ml
k dostání na parfums.cz (nebo v DMku 3x dráž)

Koupila jsem si malé testovací 100 ml balení Kokosového oleje 
a za chvíli si běžela pro 700 ml barel, protože je to fakt super. 
Neříkám, že dělá úplné zázraky, ale kůži mi vždy zklidnil, i po 
spálení sluncem, mažu si s ním o obličej, zábaly na nohy vy-
zkouším před létem. Zábal na vlasy jsem si udělala 2x a nevím 
zda jsem viděla nějaký rozdíl. Na co je ale úžasný jsou nehty 
a ruce. Vlastně si je nevědomky „namažu“ každý večer a ne-
dávno jsem si všimla mých výstavních kůžiček bez záděrek a 
silných nehtů. Pokud chcete multifunkční zkrášlovadlo, tak 
stoprocentně doporučuju. A do smoothíček je také skvělý!

l‘oReAl SUNKiSS Jelly 
cca 150 Kč – 100 ml, k dostání v drogeriích

Za tuhle recenzi mě moje kamarádka kadeřnice rozseká na malé kousíč-
ky. Jenže mě tahle věc fakt baví! Pokud jste o tom ještě neslyšeli (frčelo to 
dle názvu hlavně v létě), tak pozorně čtěte. Je to gel s maličkatým obsa-
hem peroxidu, který si po umytí nanesete do konečků vlasů (nebo prostě 
tam, kde je chcete trochu vyšisovat) a vyfoukáte. Nemusíte mít strach, že 
by vlasy potom byly splihlé, dají se upravit normálně. Tenhle gelík vlasy 
lehce šisuje, hlavně ty nebarvené, ale i moje na hnědo barvené kadeře 
po několika aplikacích zesvětlaly. Výhodou je, že to jde velmi postupně. 
Rozdíl čekejte až tak po 3. použití, rozhodně z vás nebude blondýna po 
první aplikaci. :) Výsledek je přirozený, aplikace jednoduchá (stačí umýt 
ruce) a zábavná. Rozhodně vyzkoušejte, vypadá to super!
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Dárky z lásky

Švédský ekonom Kjell A Nördström prohlásil „Jen v nakupování a souložení ještě zůstala nějaká šťáva.“  
Jde samozřejmě o zjednodušené myšlení, ale má rozhodně něco do sebe! Otázkou, aby se tak trochu cy-
nicky řeklo, je akorát to, kolik člověk za obojí zaplatí. Základem je dobře si vybrat a mít ideálně „hodně 
muziky za málo peněz“. S něčím takovým se vám snažíme poradit na následujících stránkách, které se 
zavděčí všem nevyléčitelným shoppaholikům. A i když je Valentýn, osobně bych loboval za to, že jen 
podobný svátek by neměl vést k dárku z lásky. Na něco takového se sluší si vzpomenout každý měsíc.

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

Na Žižkově najdete novou oficiální prodejnu značky 
BOTAS 66 v Praze. Je místem, kde si můžete nejen 
vyzkoušet a zakoupit všechny modely z aktuální ko-
lekce, ale také nahlédnout do archivu, seznámit se s 
používanými materiály a vůbec poodhalit kouzlo jed-
né z ikon českého designu. BOTAS 66 představuje li-
festylový label tradiční české sportovní značky Botas. 
Vychází z ikonického modelu Botas Classic, který byl 
na československý trh uveden v roce 1966 a jednou 
provždy zařadil do českého slovníku výraz „botasky“. 

botas 66 store
Křížkovského 18, Praha 3
Tel .: +420 223 012 991, www .botas66 .cz
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TIPY NA NÁKUPY

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

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

Sběratelský Ráj se o geeky stará již od roku 2005. Na 
stránkách obchodu najdete to, co lze jen těžko v české 
republice koupit a po čem vaše fanouškovské srdce již 
dlouho touží - mluvící figurky, sošky či busta vašeho 
idolu, repliky filmových zbraní, model vesmírné lodi 
ze Star Treku nebo kouzelnická hůlka Harryho Pottera. 
to vše Sběratelský ráj nabízí. Tyto dokonalé sběratelské 
poklady jsou propracovány do sebemenších detailů, 
figurky a sošky jsou většinou ručně dokončované a 
malované a většina položek má omezený počet kusů.

sběratelský ráJ
www .eshop .stargate .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

V prodejně Yoyo Store najdete kompletní sortiment 
obchodu yoyostore.cz včetně provázků, náhradních 
dílů, návratových systémů a oblečení, a to za stejné 
ceny jako v e-shopu. V obchodě vám rádi poradí se 
začátky yoyování, údržbou vašich yoyí nebo třeba 
s čištěním ložisek. Pokud máte jakýkoliv problém, 
chcete vysvětlit konkrétní trik nebo se třeba něco 
naučit, tak zde každý den najdete někoho, kdo se 
yoyování dlouhodobě věnuje a se vším vám ochot-
ně pomůže. V celé prodejně je WiFi zdarma.

yoyo store
V Jirchářích 1285/12 , Praha 1 
Tel .: +420 732 547 377 , www .yoyostore .cz
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TIPY NA NÁKUPY

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

Designbuy
www .designbuy .cz

Následující nový pražský obchod na to jde trochu ne-
šikovně - má název, z něhož se člověku lehce zamotá 
jazyk. Přesto se vyplatí si ho zapamatovat. Peronospo-
ra Blues totiž do Česka importuje kus prosluněné 
Dalmácie, která je proslulá excelentním jídlem i líke-
ry. V obchodě najdete víno, marmelády, zmíněné li-
kéry, čokoládu, umění, koření, hudbu, ovoce, bylinky, 
ryby, oleje, a to vše domácí výroby. Pokud váháte, jak 
produkty z Dalmácie chutnají, můžete každý čtvrtek 
od 19 hodin využít ochutnávku produktů.

peronospora blues
Šmeralova 10, Praha 7
Tel .: +420 702 651 991

Tento výběrový second hand najdete nedaleko St-
rossmayerova náměstí. Provozovatelky obchodu 
hodně dbají na originální a moderní kousky, nejčas-
těji za cenu od 99 do 199 korun. Dle vyjádření pro 
Citybee se zaměřují spíše na mladší věkové katego-
rie a nabízejí módu různých stylů i velikostí (hipster, 
punk, rockabilly, office konzervativní styl, barbie). 
Kolekce je převážně pro dámy, pro pány je ale k dis-
pozici herní koutek se starými digihrami! Nakupo-
vat můžete i na oficiálních stránkách obchodu.

Janovského 963/3, Praha 7
Tel .: +420 773 230 830, www .crashily .com

crashily

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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WWW.TOWERPARK.CZ
Mahlerovy sady 1 / 130 00 Prague 3 /svatba@towerpark.cz

WWW.FACEBOOK.COM/TOWERPARKPRAHA

#TOWERPARKPRAHA



ZPOVĚDNICE

monika leová
“Chtěla bych být mladší maminka”
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Moni, Ty jsi se vrátila nedávno z Austrálie, kdy 
Tě vzápětí čekaly zkoušky. Jak to momentálně 
máš se školou? Máš semestr již uzavřený?

Měla jsem zkoušky 3 dny po sobě. Volné chvilky v 
Austrálii jsem tak vyplňovala učením. Samozřej-
mě když bylo hezky, tak to nešlo. Naštěstí nám 
tam v kuse pár dní pršelo, tak jsem se mohla do 
učení pěkně položit. Jelikož jsme z Austrálie při-
letěli v pátek, měla jen 2 dny na to si vše osvěžit. 
Byla jsem strašně nervózní a měla pocit, že nic 
neumím. Popravdě jsem na zkoušku ani nechtěla 
jít a říkala jsem si, že mi to za ty nervy nestojí. 
Naštěstí mi to ale nedalo a šla jsem to přeci zkusit.  
A udělala jsem dobře. Všechny zkoušky nakonec 
dopadly úspěšně, a tak mám další semestr uzavře-
ný. Studium bych si ale chtěla celkově prodloužit 
buď o rok, nebo o půl roku, abych měla dostateč-
ně času připravit se na státnice i diplomku. 

Jak se dá vůbec stíhat točit a zároveň dělat školu?

Někdy je to těžké, protože studuji prezenčně, ale dá 
se to. Dopoledne jdu do školy, odpoledne do práce a 
ještě někdy po práci chodím na přednášky. Tento se-
mestr nemám rozvrh moc šikovně sestavený, hodně 
hodin se mi kříží s prací. Nejspíš budu muset požá-
dat o nějaké doučování, protože statistika se těžko 
chápe jen z poznámek bez jakéhokoli vysvětlení. 
Dálkové studium zde bohužel není, profesoři se mi 
ale téměř vždy snaží vyjít vstříc. Je to sranda to vše 
skloubit, ale dávám do školy skutečně maximum a 
chci ji dodělat. Navíc mi vyhovuje status studenta, 
má to své výhody, tak se mi to ani nechce opouštět. 

Když jsme u toho statusu studenta, bydlíš stále 
na koleji?

Ano, stále. (smích) 

A co na to říkají bažanti (tj. studenti 1. ročníků 
VŠ), že tam s nimi bydlí známá tvář TV Prima?

Bažanti s námi právě nejsou, my jsme na koleji pro 
studenty vyšších ročníků. Navíc tam máme spous-
tu „erasmáků“ a ti to opravdu netuší. (smích) Ale 
sem tam někdo něco řekne, nebo se spíš na mě 
koukají ve výtahu, ale myslím si, že moc nevědí. V 
civilu nechodím moc nalíčená a na koleji už vůbec 
ne, tak věřím, že může být obtížné mě poznat.

Požádali Tě někdy o fotku, či o autogram? Po-
kud ano, jak obvykle zareaguješ?

Na koleji ne, ale občas se mi to stane. A moje reak-
ce? Zčervenám, znejistím, je to pro mě stále něco 
nemyslitelného. Opravdu mě to potěší, když ke mě 
někdo přijde a požádá mě o podpis nebo společnou 
fotku. Vážně jsem z toho hrozně nadšená, protože 
i já jsem taková. Když vidím někoho známého, tak 
jsem z toho taky paf. Hodně osobností k nám chodí 
do Miniduelu po Odpoledních zprávách, někdy se 
sama neudržím a požádám o fotečku na památku. 

Když jsme u těch známých lidí, kdo je pro Tebe 
tady v Česku skutečná celebrita?

Týýýýjo, to je oříšek. Celebrita se dnes říká kde komu, 
to slovo ztrácí význam. Buď je to pro mě osoba, která 
toho hodně dokázala, je stále pokorná a myslí na dru-
hé. Třeba Karel Gott nebo Tereza Maxová? Možná by 
to mohl být ale i někdo, kdo se jako celebrita živí, 
protože nic moc pořádného neumí? (smích). Každý 
si může domyslet svou alá Kim Kardashien. :-)

ZPOVĚDNICE

uto krásku s vietnamskými koře-
ny zkrátka nepřéhlédnete. I přes-
to, že se Česká Miss Earth 2013 
Monika Leová pravidelně obje-
vuje na obrazovkách TV Prima, 

věrně si drží status studentky i několikaleté part-
nerky Martina Košína. S ním strávila letošní Vá-
noce u protinožců, kde se uskutečnily i vytoužené 
zásnuby. O tom, jak to celé proběhlo, si sympatic-
ká Monika povídala s Šárkou Pekovou. 

T
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„oPRAVDU Mě To PoTěŠí, 
KDyž Ke Mě NěKDo PřiJDe 

A PožáDá Mě o PoDPiS...“
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Plánuješ už společné bydlení s přítelem?

Ano, už bychom strašně moc chtěli bydlet spolu. 
Na koleji ráda bydlím, to žádná, ale už je to přeci 
jen 5 let. Každá chce mít vlastní pokoj a klid po 
práci. S Martikem teď byt intenzivně hledáme, 
byli jsme na 2 prohlídkách. Řešíme hypotéku, fi-
nancování a není to tak jednoduché, jak jsme si 
mysleli. Upřímně se mi teď chce z vysokých cen 
bytů brečet, asi budeme celý život vydělávat na je-
den byt. Chtěli bychom minimálně 3+kk a pod 4 
milióny se dostáváme opravdu těžko.

V jaké lokalitě byste ideálně chtěli žít?

My už lokality tolik neřešíme. Spíš jde o to, aby 
byla dobrá dostupnost na metro a abychom se tam 
cítili dobře. Například jsme teď byli na Proseku, 
všechno bylo dobré až na fakt, že ten byt je v prv-
ním patře. Chceme opravdu soukromí. Na druhou 
stranu jsem společenský typ a pokud tam nebude 
Martik, tak se tam sama asi zblázním. Přemýšleli 
jsme i o tom, že bychom si našli byt blízko cent-
ra, abychom tam pronajímali zbývající pokoj přes 
Airbnb. Alespoň bych se o někoho mohla starat a 
hlavně bych měla s kým komunikovat. 

To by ses nebála, že by Tě vykradl právě někdo 
z nich?

To zase ne, jelikož lidé v Airbnb mají reference, 
určitě bych si vybírala. I brácha má brzy namíře-
no do Prahy, ten letos maturuje a shání elektro-
technicky zaměřenou vysokou školu.

Neláká ho také televize, když má slavnou sestru?

To ne. (smích) Jeho třeba baví móda, on pro ni 
má neuvěřitelný cit. Nakupuje si značkové oble-
čení v bazaru, ale dokáže to tak zkombinovat, že 
má skvělý styl. Bylo by to super, kdyby vystudo-
val elektrotechniku a dál se ji věnoval. Na dru-
hou stranu by bylo fajn, kdyby se věnoval i sty-
lingu. On ale není ani studentský typ, spíš chce 
okusit studentský život. Ideální by bylo, kdyby 
studoval elektrotechnický směr a módu měl jako 
koníček. Držím mu palce.

A co vaši, koukají na Tebe pravidelně? 

Babička ano, mamka občas stíhá z práce a táta 
koukal ze začátku, teď už to docela fláká. Občas 
se jich ptám na zpětnou vazbu k mému projevu, 

ZPOVĚDNICE
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ale oni mi vždy jen odpoví: „Ty jsi měla tyhle 
šaty..“ a „Ty jsi měla tenhle účes…“ a „Dneska se 
nám nelíbilo jak jsi byla nalíčená, minule si byla 
naopak moc hezky…“ a podobně. Mě spíš ale 
zajímá, zda hezky intonuju nebo jestli poznali, 
že jsem se někde přeřekla, a tak. Na to mi vždy 
odpovídají: „Ježiš, to nevíme.“ (smích)

Ty jsi začala moderovat v srpnu 2013. Vzpomí-
náš si na své první živé vysílání?

Ještě před mým prvním živým vstupem jsme dělali 
vysílání nanečisto. To znamená se vším všudy – na-
líčená, převlečená i s připravenými reportážemi.  Vy-
sílání šlo ale tzv. „do zdi“, nešlo lidem v televizi. Když 
jsem měla ale první vysílání, tak to bylo strašně hek-
tické. Na místě byla různá média a všichni se mě pta-
li, jestli jsem nervózní. Jediné, na co jsem myslela já, 
bylo to, že si musím připravit studia, která poběží na 
čtecím zařízení. Proces příprav zpráv byl ze začátku 
náročný, ale teď se mi to čím dál více krátí. 

Co si mám představit pod výrazem „připravit 
si studio“?

No, studio si musíš poupravit tak, aby Ti to šlo 
dobře do pusy. Kolikrát se Ti stane, že čtecí zaří-
zení vypadne. Musíš tudíž vědět, o čem mluvíš. 
Hodně lidí si myslí, že přijdeš do studia, přečteš 
zprávy a jdeš domů, ale tak to vůbec není. Tři 
hodiny si zprávy připravujeme. Koukáme se na 
internet, zda všechna fakta sedí a události studu-
jeme tak, ať skutečně víme, o co se jedná. 

Už se Ti někdy stalo, že jsi měla úplné okno?

ZPOVĚDNICE
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„Tři HoDiNy Si ZPRáVy 
PřiPRAVUJeMe. KoUKáMe Se NA 

iNTeRNeT, ZDA VŠeCHNA fAKTA 
SeDí A UDáloSTi STUDUJeMe 

TAK, Ať SKUTeČNě VíMe, 
o Co Se JeDNá. 
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Několikrát. Upřímně to dodnes nechápu, že člověk 
mluví a najednou neví. Úplná tma! Něco tam vždy 
narychlo řeknu a doufám, že to dává v tom kontex-
tu smysl. Nebo se mi také stane, že čtu ze čtecího 
zařízení a přeskočím řádek, no, a teď dej v tý rych-
losti dohromady nějakou smysluplnou větu. Celé 
vysílání pak přemýšlím jen o tom, jestli jsem ne-
řekla nějakou hloupost a mělo to hlavu a patu. Pak 
se na to zpětně kouknu a většinou si oddechnu, že 
jsem to přeci jen nějak zachránila. 

Přejděme teď k hlavnímu tématu našeho roz-
hovoru. Ty ses v Austrálii oficiálně zasnoubila, 
takže jsem moc zvědavá, jak to celé proběhlo…

Stalo se to poslední den před naším odletem domů. 
Upřímně jsem celý pobyt v Austrálii tajně doufala, 
že by to mohl udělat. Cítila jsem, že bych chtěla náš 
vztah o něco posunout. Neplánoval to a popravdě 
prstýnek koupil až tam. No, a jak se to stalo. :-) Po-
slední večer jsme šli na procházku podél pobřeží 
společně s mojí sestrou Lenkou a jejím přítelem 
Ondrou. Chtěli jsme se rozloučit s Bondií, což je vy-
hlášená beach. Šli jsme napřed, Lenka s Ondrou byli 
najednou v pozadí, až se úplně ztratili z dohledu. 

Nijak jsem to neřešila, protože jsme si s Martikem 
hezky povídali. Po nějaké době jsme je šli hledat, 
abychom se společně vrátili domů. Na cestě zpátky 
na mě ale na výstupku z útesu čekaly svíčky a ná-
pis MARRY ME. Martin si klekl a v té chvíli jsem 
byla úplně naměkko. Vůbec netuším, co krásné-
ho mi říkal. Pověděl mi to až zpětně, jelikož jsem 
byla strašně dojatá. Hlavní je, že jsem řekla ANO. 
(smích) Bylo to nádherný. Půlnoc, teplo, nikde ni-
kdo, jen sestra to vše dokumentovala.

A kdo tam to překvapení přichystal?

Lenka s Ondrou. Zbožňuji překvapení, ale větši-
nou je vycítím, a navíc bylo by nápadný, kdyby 
Martik v ten večer někam zmizel. Několik dní pře-
dem koupil svíčky a vše naplánoval. Ten den jim 
řekl, co mají dělat, a mě zabavil. Všechno do sebe 
tak hezky zapadlo, že jsem vůbec nic nepoznala.
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Dodržíte pravidlo „do roka a do dne“?

Vím, že v lednu to nebude, chceme se vzít asi pří-
ští léto. Chtěli bychom něco spíše pro lidi, nějaký 
pozdní obřad s přáteli a rodinou, aby následoval 
raut a party až do rána. Zkrátka abychom si to 
užili. Svatební fotky bychom chtěli taky fotit v 
jiný den. 

Nejvíce ale máme asi zatím rozmyšlené, kam po-
jedeme na svatební cestu. Chtěli bychom se vrátit 
do Austrálie, abychom si řekli naše sliby o samotě 
na místě, kde mě požádal o ruku. 
Budeš volit klasiku bílé šaty, nebo jsi ochotná 
jít i do nějakého experimentu?

To ne, ráda bych měla šaty smetanové barvy. Čis-
tě bílá barva je k mé pleti studená. 

Už jste přemýšleli nad svědky?
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Už ten večer, kdy jsme se zasnoubilii, jsem se sé-
gry hned zeptala, jestli by mi šla za svědka, a sou-
hlasila. Martik bude mít asi Ondru, protože díky 
nim jsme se dali dohromady. :-)

Plánujete i rodinu?

Dřív jsem nad tím tolik neuvažovala, po zasnoubení 
se to ale hodně změnilo. Je mi 24 a asi bych nechtěla 
mít dítě ve 30ti, chtěla bych být mladší maminka, 
takže tak v 26ti? Za rok po svatbě? Možná. Uvidíme.
 
Necháš si svoje příjmení?

Já bych se svého příjmení asi nechtěla vzdát. Neumím 
si moc představit, že budu paní Košínová. Myslím si, 
že exotika v mém příjmení ke mně zkrátka patří. Je 
několik variant, nad kterými uvažujeme - Leová Ko-
šínová, nebo si přeci nechám Leová nebo Le Košín 
pro oba dva. To se nám asi líbí zatím nejvíce.
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JE TO VÁŠ DEN!

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

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

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

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

Zámek Karlova Koruna & hrad Kost vám splní vaše 
sny. Kost je nejzachovalejší gotický hrad v České 
republice a k dispozici nabízí své paláce, společenské 
sály i hradní nádvoří k pořádání svatebního obřadu a 
následných oslav. Zámek Karlova Koruna v Chlumci 
nad Cidlinou dal postavit jako své reprezentační 
sídlo v letech 1721-1723 hrabě František Ferdinand 
Kinský a stavbu vedl další ze známých stavitelů 
vrcholného baroka F.M.Kaňka. Rozlehlý zámecký 
park ve stylu anglické zahrady si vás okamžitě získá.

ZÁMEK KARLOVA KORUNA & HRAD KOST

Zámek Karlova Koruna leží na trase dálnice D11 – PHA -HK 
Hrad Kost se nachází na trase R10 – PHA – Mladá Boleslav
www.kinskycastles.com, www.zamecka-terasa.cz
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Místo, které vás nadchne svou lokalitou, krásnými 
prostory, vlastním  parkovištěm a velkou kapacitu 
restaurace i zahrádky - to je Strašnická kovárna. 
Podnik se pyšní výbornou dostupností kousek od 
centra Prahy, útulným interiérem a nekončící zábavou. 
Do prostor restaurace si můžete zajistit vlastní hudbu 
a od svého „ano“ se se všemi hosty protančit až do 
rána. Ve Strašnické kovárně pro vás přichystají 
svatební hostinu ve stylu a barvách v jakých budete 
chtít - od menu až po výzdobu svatební tabule.

STRAŠNICKÁ KOVÁRNA
Vinohradská 1510/228, Praha 10 - Strašnice
Tel.: +420 606 086 172, www.strasnickakovarna.cz 
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Svatba je jedním z nejdůležitějších okamžiků v lid-
ském životě, který by se v ideálním případě neměl 
opakovat, a proto by i Váš svatební den měl být ně-
čím neopakovatelný. Bavit by se měl každý – od pra-
rodičů až po Vaše kamarády a jejich malé ratolesti. A 
právě o to se Vám chtějí a dokáží postarat PartyLea-
ders. Zajistí hudbu k obřadu, kulisu k obědu a kávě, 
pak zahrají k Vašemu prvnímu novomanželskému 
tanci a rozjedou bujarou tancovačku. A nakonec se 
ujmou DJ až do ranních hodin. Vědí, co a jak. 

PARTYLEADERS
Tel.: +420 608 514 068, www.partyband.cz

Restaurace Na tý louce zelený se nachází ve velmi 
klidném a krásném prostředí přímo na okraji 
Kunratického lesa. Svatební hostiny zde pořádají pro až 
70 osob a svatební rauty až pro 200 osob. Není problém 
zajistit i menší svatební oslavy a základní výzdobu 
svatebních tabulí. Novinkou je možnost uspořádání 
obřadu v prostorách velké letní zahrady. Zahrada 
nabízí samoobslužný stánek s nádherným dětským 
hřištěm a minizoo se zakrslými kozami a ovcemi, které 
mohou vaše děti krmit. Návštěvníkům je k dispozici 
vlastní parkoviště přímo před vchodem restaurace.

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

Na své svatbě nechcete experimentovat. Chcete 
mít jistotu, že vše bude perfektní a tak, jak má. V 
In Catering se mohou chlubit 20 lety zkušenostmi, 
které věnovali profesionálnímu rozvoji cateringu a 
souvisejících služeb. Tady máte jistotu, že za své peníze 
dostanete to nejlepší. Nejenže vám zajistí dokonalou 
hostinu, ale doporučí vhodné místo k uspořádání 
svatby a rádi pomohou i s ostatními službami, které 
se ke svatbě vážou. Stovky spokojených oddaných 
párů by mohlo vyprávět. Zařaďte se mezi ně a začněte 
svou životní cestu v Břevnovském klášteře. 

IN CATERING
Libocká 64/10, Praha 6 - Liboc
Tel.: +420 220 560 494, www.incatering.cz
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Co dát novomanželům jako lepší svatební dárek, než 
nějaký ten odpočinek? Však ho bude po hektické svat-
bě třeba! SAMUI SPA plní sen milovníků kvalitního 
wellness. Špičkové vybavení, atraktivní designový inte-
riér, diskrétní prostředí, výborná dopravní dostupnost 
– navíc za velmi příznivé ceny! Každý den od 9 do 24 
hodin jsou pro privátní relaxaci k dispozici tři oddě-
lené místnosti s vlastním zázemím: finskou saunou a 
jacuzzi. Doplněné o nabídku Thajských masáží, Ajur-
védských masáží a aromaterapeutických rituálů.

Tupolevova 747, Praha 9
Tel .: +420 722 610 068, www .samuispa .cz

samui spa

Prsteny provází manželský pár celý život - věnujte tedy 
výběru dostatek času. Zlatnický ateliér Creative Karla 
Hendrycha se specializací na ruční výrobu snubních 
prstenů a šperků z platiny, zlata, stříbra s použitím dra-
hých kamenů, Vám nelehké rozhodování nepochybně 
usnadní. Zakázková výroba briliantových šperků pro 
náročné klienty, včetně klenotnické techniky, zaručuje 
maximální míru spokojenosti i kvality. Veškeré snubní 
a zásnubní prsteny jsou dodávány v luxusních krabič-
kách a rytina do prstenů je v ceně prstenů.

Templová 654/6, Praha 1
Tel .: +420 777 322 938, www .zlatnik-hendrych .cz

zlatnický ateliér creative

Svatba v exotické zemi je snem mnoha párů, které 
chtějí vykročit na společnou cestu životem. Toužíte po 
ní také? Využijte svatební balíčky od  EXIM TOURS 
a užijte si romantickou svatbu jako ve snu. Vyberte si 
z nejkrásnějších destinací, a pokud si nejste jisti, kam 
se vydat, v EXIM TOURS Vám rádi poradí s výběrem 
lokality i hotelu, který bude dokonale vyhovovat Va-
šim snům  i finančním možnostem. Pomohou Vám 
též se zařízením formalit i dokumentů jak u našich 
úřadů, tak ve zvolené zemi. Zkrátka dokonalý servis.

www .eximtours .cz

svatební balíČky
exim tours

Svatební šaty jsou základ. Svatební centrum Adina vám 
zajistí, že budete mít na sobě to nejlepší. Adina se od 
roku 2016 stala hlavním prémium dealerem značky 
PRONOVIAS. Čas ani nedostatek možností Vás zde 
nezaskočí. Svatební šaty můžete vybírat 7 dní v týdnu a 
k ploše je Vám štědrých 1200 m2, na kterých by si měl 
vybrat opravdu každý. Různé typy, různé značky i ve-
likosti, cenové rozpětí půjčovného 5 900 Kč až 19 900 
Kč. Kromě šatů Vám Svatební centrum Adina v přípa-
dě zájmu poskytne i kompletní svatební servis.

Tupolevova 747, Praha 9
Tel .: +420 776 700 077, www .svatebni-saty-adina .cz

svatební centrum aDina



První spolecná cesta
životem plná romantiky.

˘

Zajistíme Vaši svatbu na pláži
Řecko – ostrov Rhodos
KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA *****, 
all inclusive, základní týdenní pobyt od 20 190 Kč
La Marquise *****, polopenze, základní týdenní pobyt od 23 690 Kč
Řecko – ostrov Kréta
LTI MELI PALACE ****, all inclusive, základní týdenní pobyt od 19 190 Kč
Dominikánská republika
GRAND PARADISE SAMANÁ ****, 
all inclusive, základní 12denní pobyt od 36 390 Kč
Mauricius
CASUARINA ***, all inclusive, 8denní pobyt od 60 590 Kč
Ceny svatebních balíčků na vyžádání u vašeho prodejce.

www.eximtours.cz � 841 115 115
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Golemův restaurant nacházející se v Praze 8 v Bře-
ziněvsi jednoduše nepřehlédnete – již z ulice vás 
ohromí obří socha slavné hliněné postavy. Roman-
tické prostředí celého areálu je přímo ideální pro 
svatební hostinu. Restaurant má klasický masivní 
dubový interiér. Interiér i exteriér areálu je zdoben 
originálními malbami z rudolfínského období. V 
1. patře restaurantu se nachází 2 salónky, které lze 
využít k rozlučce se svobodou. Součástí areálu je i 
útulný rodinný hotel z bývalého zemědělského sta-
vení z 18. století, kde můžete strávit svatební noc.

GOLEMŮV RESTAURANT
Na Hlavní 21, Praha 8- Březiněves
Tel.: +420 283 910 213, www.golem-praha.cz 
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Když přijde řeč na svatbu, bývá nejčastěji zmiňová-
na Restaurace Hliněná bašta. Hliněná stavba s letní 
terasou umístěnou nad rybníčkem ležící v malebné 
přírodě Průhonic si získá srdce naprosto každého. 
Toto kouzelné prostředí se nachází  pouze 15 mi-
nut jízdy autem z centra Prahy. Svatební specialist-
ka Barbora Brožová s Vámi projde veškeré detaily a 
připraví svatební veselí od A až po Z včetně svateb-
ního obřadu na břehu rybníčka. V menu jistě ne-
přehlédnete bohatou nabídku čerstvých Mořských 
ryb, jejichž nabídkou je podnik proslulý. 

HLINĚNÁ BAŠTA
Újezdská 619, Průhonice
Tel.: +420 272 690 700, www.hlinenabasta.cz 

Restaurace Pod Zámkem v pražských Průhonicích 
nabízí veškerý komfort pro malou svatební hosti-
nu. Výhled na romantické jezírko s krásnou terasou 
umocní Váš svatební zážitek na maximum. Není tu 
nic, co by chybělo k dokonalému servisu. Během 
hektického svatebního dne, kdy lze obřad uspořádat 
přímo na místě, oceníte profesionální koordinaci, vý-
tečnou kuchyni s možností výběru hlavních jídel sva-
tebčanů až na místě, dekorace a tiskoviny „na míru“, 
květinový a aranžerský servis, dovoz a prodej svateb-
ních doplňků. V horkém létě potěší klimatizace.

POD ZÁMKEM
Hlavní 87, Průhonice
Tel.: +420 267 751 545, www.podzamkempruhonice.cz

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

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

PPluhař vycházející ze zkušeností několika genera-
cí českých zlatníků se smyslem pro precizní práci 
a detail Vám nabízí výrobu moderních i klasických 
šperků z drahých kovů a přírodních i syntetických 
kamenů v širokém cenovém rozpětí. Jak budou vaše 
snubní prsteny vypadat, záleží jen na vašem přání. 
Mohou být hladké, moderní nebo s reliéfem, stejné 
nebo navzájem nepatrně odlišné, tradičních i netra-
dičních tvarů. Samozřejmostí je i možnost výběru z 
konkrétní z nabídky ateliéru nebo dle vlastního ná-
vrhu (včetně použití vlastních materiálů).

Vodičkova 728/13, Praha 1 - Nové Město
Tel .: +420 603 523 894, www .ppluharsperk .cz

snubní prsteny ppluhař
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V krásném prostředí královského dvora vám U 
Básníka pánve připraví svatbu na míru včetně 
posvatebního rautu, diskotéky, živé hudby, domácích 
svatebních koláčků nebo úžasného francouzského 
svatebního dortu. Podnik disponuje 150 místy v celé 
restauraci nebo lze uspořádat malou svatbu do 40 
osob v salonku. V případě zájmu přijde Básník i za 
Vámi a připraví vše ve vašich prostorách. Dále se U 
Básníka pánve pořádají semináře, oslavy či tematické 
rauty (pohádkový, mexický, thajský, Rudolfa II atd.).

U BÁSNÍKA PÁNVE
Mánesova 62 (vchod z ulice Třebizského) Praha 2
Tel.: +420 222 250 072, www.ubasnikapanve.cz 

Jedinečnou atmosféru třicátých let si užijete o sva-
tební hostině jedině v proslulém karlínském re-
staurantu Charleston. Vyjma mimořádně stylového 
interiéru se podnik může pochlubit i perfektní gas-
tronomií, jejíž dominantou jsou vynikající steaky. 
Jídelní lístek toho ale přirozeně nabízí mnohem více 
- těstoviny, saláty, dezerty, bohatý výběr alkoholic-
kých i nealko nápojů. Tabuli si lehce sestavíte podle 
svého. Jako hudební kulisu doporučujeme hru na 
živý klavír, která je v Charlestonu k dispozici.

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

V nově zrestaurovaných prostorách rodinného 
pivovaru Berounský medvěd byla zřízena Pivovarská 
restaurace, která prostě bude vaší svatební oslavě 
slušet. Krásný dřevěný interiér, speciality české 
kuchyně a k tomu přirozeně všechny druhy lahodných 
piv, které pivovar vyrábí. O místo se tu skutečně bát 
nemusíte – restaurace pojme až sto hostů. Stejné 
číslo platí po salonek „šalanda“ v prvním patře.  
Dostupnost Berounského medvěda je pouhých 20 
minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Beroun - centrum, 
nebo 2 minuty od vlakového nádraží Beroun.

BEROUNSKÝ MEDVĚD
Tyršova 135, Beroun
Tel.: +420 311 622 566, www.berounskymedved.com

Strnadovský mlýn je ideálním místem pro přípra-
vu a konání Vaší svatby, pokud toužíte po obřadu v 
nádherné středočeské přírodě. Obklopení lesy skýtá 
ideální podmínky pro nerušenou svatbu a svatební 
oslavy. V prostorách restaurace i pod širým nebem, či 
v party stanu je možné organizovat jak kompletní sva-
tební hostiny, tak i následné rauty a oslavy. Maximál-
ní možná kapacita lůžek pod střechou je až 50 osob 
ve třech budovách včetně pokoje pro novomanžele na 
Staré Mlýnici. Živá hudba až do ranních hodin není 
vzhledem k poloze penzionu žádný problém.

STRNADOVSKÝ MLÝN
Vršovice 1, Sedlčany, okr. Příbram
Tel.: +420 318 877 223, www.strnadovskymlyn.cz 
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Vyberte si z těch nejkrásnějších svatebních oznáme-
ní dle Vašeho přání. Tento obchod nabízí širokou 
paletu více jak 1.000 druhů svatebních oznámení, 
netradičních novoročenek a dalších tematických 
oznámení. Různé druhy grafického ztvárnění a pa-
pírů, netradiční metoda tiskařského zpracování, 
jako je horká ražba, slepotisk a digitální výsek. Indi-
viduální svatební oznámení dle přání není problém. 
Spěcháte-li na své svatební oznámení, lze také využít 
možnost realizovat oznámení do 24 hodin, abyste ho 
stihli včas předat do správných rukou.

Legionářská 231/15, Kuřim
Tel .: +420 773 175 770, www .luxusnioznameni .cz

luxusní svatební oznámení





Zahradní restaurace 

„Na tý louce zelený“

Restaurace se nachází ve velmi klidném prostředí přímo na okraji Kunratic-
kého lesa. Pořádáme svatební hostiny až pro 70 osob a svatební rauty až 

pro 200 osob. Jsme schopni zajistit i menší svatební oslavy. Novinkou je mož-
nost uspořádání obřadu v prostorách letní zahrady. Zajišťujeme i základní vý-
zdobu svatebních tabulí. Návštěvníkům je k dispozici vlastní parkoviště přímo 
před vchodem do restaurace. Restaurace je rozdělena do tří částí: nekuřácký 

sál pro 70-80osob, kuřácký salónek pro 30 osob a terasa pro 40 osob.

Restaurace Na tý louce zelený
Zelená louka 451, Praha 4 – Kunratice

www.natyloucezeleny.cz

Natylouce zeleny.indd   1 9.2.2015   15:47:41
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Hledáte soukromí uzavřeného salonku, nebo klub s 
nádhernými tanečnicemi, či místo kde to opravdu 
žije zábavou a tancem? To vše bezpochyby najdete v 
Music club Zlatý strom. Rozlučky se svobodou pro 
ně nejsou žádnou novinkou a proto vám rádi zajistí 
vše potřebné (detaily jsou na oficiálních stránkách 
podniku). Ve třech podzemních podlažích najdete 
4 bary, 3 salónky, světelný parket, bohatý výběr 
drinků a spoustu dalšího. O atmosféru se zde 
postará unikátní design jednotlivých podlaží a 
nejmodernější audio i video technologie. 

ZLATÝ STROM
Karlova 6, Praha 1
Tel.: +420 222 220 441, www.zlatystrom.com
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Loca znamená šílený. O zábavu se tudíž v tomhle 
podniku vážně bát nemusíte. Co všechno na 
vás čeká? Vypiplaný desing, který vychází z těch 
nejmodernějších trendů, milá a zkušená obsluha, 
skvělá kuchyně, bohatý výběr drinků a zábava až 
do rána. Že jste takových podniků v Praze viděli už 
nespočet? Jenže málokde to tak dokonale šlape, jako 
právě v Loca. Když si k tomu připočtete výborné ceny, 
máte jasno. Loca bude ozdobou vašeho rozlučkového 
večírku. Navíc se nachází kousek od Karlova mostu, 
takže jde o podnik s pětihvězdičkovým výhledem.

LOCA CAFE BAR
Smetanovo nábřeží 24, Praha 1
Tel.: +420 212 240 967, www.locabar.cz

V roce 1999 britský klubový magazín MINISTRY za-
řadil Radost FX mezi 20 nejlepších klubů na světě a to 
stále platí. Dokladem toho jsou pravidelná vystoupení 
řady domácích i zahraničních hvězd. Radost FX zkrát-
ka patří nejen k pražské, ale především světové špičce 
a jde o místo, kde nuda nikdy nehrozí. Multifunkční 
prostor zahrnuje restaurace, café bar a zmíněný klub, 
který se nachází v nižším patře. Jedinečnost rozlučky 
zajištěna. Těšit se můžete na laser show, go-go tanečni-
ce, výborné drinky a hlavně strhující atmosféru.

RADOST FX
Bělehradská 120, Praha 2
Tel: +420 603 193 711, www.radostfx.cz

Dnes již klasický karlínský podnik se dostal do šir-
šího podvědomí díky jedinečné atmosféře, která 
pravidelně graduje na tanečním parketu. U Mrtvýho 
ptáka je podnik velmi členitý, ani velký, ani malý, 
zkrátka naprosto ideální pro uzavřenou společnost, 
která se chce bavit hudbou, tancem, výborným jíd-
lem a pitím a to až do ranních hodin. Rauty jsou dě-
lány na míru až pro 250 osob, přičemž je kladen důraz 
na spokojenost hosta. U mrtvýho ptáka se o kvalitní 
servis bát nemusíte. Letité zkušenosti jsou znát.

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

Hledáte soukromí uzavřeného salonku, nebo klub s 
nádhernými tanečnicemi, či místo kde to opravdu 
žije zábavou a tancem? To vše bezpochyby najdete v 
Music Club Zlatý Strom. Rozlučky se svobodou pro 
ně nejsou žádnou novinkou a proto vám rádi zajistí 
vše potřebné (detaily jsou na oficiálních stránkách 
podniku). Ve třech podzemních podlažích najdete 4 
bary, 3 salónky, světelný parket, bohatý výběr drinků 
a spoustu dalšího. O atmosféru se zde postará uni-
kátní design jednotlivých podlaží, nejmodernější 
audio i video technologie a tým profi Djs.

music club zlatý strom
Karlova 6, Praha 1 
Tel .: +420 603 804 126, www .zlatystrom .com
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Připravte se na pořádně divoký mejdan, kde nezů-
stane kámen na kameni. Dobře, Pařbu ve Vegas vám 
slíbit skutečně nemůžeme, v Techtle Mechtle ale zá-
bava nikdy nespí a každý si zde přijde na své. V baru 
najdete širokou nabídku koktejlů, které Vám připraví 
profesionální tým zkušených barmanů, nabídku vín z 
domácích i zahraničních oblastí, opravdu mimořád-
nou nabídku nejkvalitnějších destilátů  a v neposlední 
řadě i skvělou kuchyni. A muzika? Jakákoli! Vše závisí 
čistě na tom, co si poručíte. Takže vlastně možná i tu 
Pařbu ve Vegas v Techtle Mechtle pokoříte. 

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

Ohnivá show plná adrenalinu, vzrušení a tance v 
prostředí unikátních prostor, které se inspirují le-
gendární leteckou společností Pan Am - přesně ta-
ková rozlučka vás čeká v jedinečném Hangar Baru 
Praha! Přivítají Vás velmi půvabné letušky, které se 
po „celou dobu letu“ budou starat o to, abyste letěli 
první třídou nejluxusnějších aerolinek. Hangar nabízí 
dvě patra. Horní má klasičtější restaurační ráz s mezi-
národní kuchyní (vaří se do půlnoci) a jedním barem. 
Dolní patro Vás pak pohltí svou divokou atmosférou.  
Na tuhle rozlučku budete dlouho vzpomínat. 

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

Od první chvíle vám bude jasné, že Aloha není jen tak 
obyčejný klub. Tolik exotiky a energie v jiném praž-
ském baru nenajdete. Rozlučkou tady nic nezkazíte 
a rozhodně doporučujeme zajistit si během ní Show-
time, což je místní speciální havajská show. Jde o ne-
končící párty, v níž barmani míchají drinky a předvádí 
velkolepou ohnivou show. To vše za asistence krásných 
havajských tanečnic. Když si k tomu připočtete vynika-
jící drinky a ideální dopravní dostupnost, máte o roz-
lučkovém favoritovi jasno. Pro rozlučky nad 10 osob tu 
mají speciální akce, určitě se na ně poptejte.

aloha music club & cocktail bar
Dušní 11, Praha 1
Tel .: +420 602 251 392, www .alohapraha .cz  

V centru Smíchova najdete stylovou restauraci, která 
vaší rozlučce bude slušet. Podnik čítá 240 míst, může 
se pochlubit velmi příjemným interiérem a umístě-
ním nedaleko metra Anděl. V Radegastovně Perón 
si vychutnáte (jak již název napovídá) pivo Radegast, 
českou klasiku i mezinárodní kuchyni (chybět sa-
mozřejmě nemohou i pochutinky k pivu). Moderní 
prostředí, podium, raut na míru a oddělitelné salon-
ky vám zajistí dokonalý zážitek z firemního večírku. 
Rustikální spodní patro pojme až 120 hostů, přičemž 
letní zahrádka v atriu domu má kapacitu 80 židlí.

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

Již na první dojem působí tento koktejlový bar vel-
mi udržovaně - kamenné zdi, rohový bar, dřevěné 
stoly i barové židle, příjemné osvětlení a zajíma-
vé obrazy dodávají prostorám skutečně osobitou 
tvář. Člověk by od sklepního prostoru očekával 
nepříjemně zakouřený prostor. Funguje zde ovšem 
kvalitní vzduchotechnika, která dokáže cigaretový 
kouř tak odvětrat, že i nekuřák se zde bude cítit 
zcela pohodlně. Příznivou atmosférou vám zaručí 
také pravidelně školený a ochotný personál, jenž 
se evidentně řídí heslem „Náš zákazník, náš pán.“

Zaručeně vás zaujme také jednoduchý nápojový 
lístek v knižním formátu, v němž si můžete vybí-
rat z široké nabídky  produktů, které jsou dělány 

výhradně z prémiových surovin a nejčerstvějších 
ingrediencí tak, že je budete chtít vychutnávat až 
do východu slunce. Zejména pánská část ocení i 
široké spektrum kvalitních rumů a ostatních desti-
látů, z kterých lze horko těžko vybrat ten nejlepší. 
Profesionalitu celého nápojového lístku podtrhují 
černobílé fotografie, které působí elegantně a sty-
lově zároveň, nehledě na to, že veškeré informace 
o nabízených produktech máte v jednom svazku.

Samotný název baru vás okamžitě chytí za srd-
ce, neboť je inspirován stejnojmennou rockovou 
skupinou, známou po celém světě. Vzhledem ke 
své optimální poloze a příznivé otevírací době 
(Po - Čt 16:30 - 3:00, Pá - So 16:30 - 4:00) se pří-
mo nabízí návštěva nejen po náročném dni hned 
po práci, ale i ve večerních hodinách, jelikož pro 
pozdní cestu domů můžete využít jeden z noč-
ních spojů ze zastávky „I. P. Pavlova“, ze které se 
prakticky nonstop dostanete do opravdu všech 
čtvrtí Prahy. Navíc v těsné blízkosti se nachází i 
stejnojmenná stanice metra „I. P. Pavlova“.

Placebo je dokonalým místem pro partu přátel, 
která chce dobře popít, posedět či doopravdy za-
pařit. Ideální příležitostí pro bujarou párty jsou 

žít si skvělý večer za příznivé 
ceny v centru Prahy? Nedaleko 
dopravního uzlu I. P. Pavlova 
jsme objevili místo, kde se bu-
dete cítit jako doma a zároveň si 

vychutnáte lahodný koktejl dle vlastního výběru, 
aniž by vaše peněženka utrpěla vážnější újmu. 
Stačí pár metrů pěší chůze do Mikovcovy ulice, 
kde spatříte podnik s názvem Placebo. Neváhejte 
a vkročte dovnitř. Nebudete litovat.

placebo

U
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dvakrát do měsíce konané akce v doprovodu DJe, 
jenž vás zaručeně rozhýbe až do ranních hodin. 
Poslední čvrtek v kalendářním měsíci je ve zna-
mení pole dance night, během níž se vám krásné 
tanečnice pochlubí svým akrobatickým nadáním. 
Oblíbeným zábavným programem je i večer plný 
hudby 80. a 90. let, který se koná každou středu. 
Během nestárnoucích hitů si můžete užít také vý-
hodnou akci „CHUPITO 1 plus 1 zdarma“. 

Dalším atraktivním lákadlem pro všechny ná-
vštěvníky jsou různé akce, mezi kterými dominu-
je čtvrteční 30% sleva pro pány na všechny rumy, 
ovšem ani ženy nepřijdou zkrátka. Ty se mohou 
nově těšit každé pondělí až čtvrtek od 16:30 do 
20:00 na tzv. Ladies days, jež představují slevu 30 
% na všechny koktejly a rozlévaná vína.  Příjem-
ný bonus čeká i pro narozeninové oslavence, kteří 
získávají 10% slevu na celkový účet.

Pokud jste nadšenci českého fotbalu, či hokeje, 
můžete zde sledovat také české národní sportovní 
přenosy, společně přijít zafandit s vašimi kamará-
dy, a vytvořit tak nezapomenutelný zážitek nejen 
pro vás, ale i zdejší personál. 

V případě zájmu o pořádání soukromých či firem-
ních akcí neváhejte Bar Placebo kontaktovat. Ochot-
ně vám zajistí nejen profesionální servis, ale také pro-
stor pro cca 100 lidí včetně tanečního parketu. 

Závěrem je nutné podotknout, že tento koktejlo-
vý bar neslouží jako restaurace. Pokud se vás pře-
ci jen zmocní hlad, můžete si zde dopřát pannini 
či pochutiny k pivu jako jsou nakládaný herme-
lín, nebo utopenec. Dámy mohou ke svému drin-
ku zobat např. olivy, či ořechy dle denní nabídky. 

Koktejlový bar Placebo je zkrátka místem, které 
byste rozhodně neměli minout. Důraz na kvali-
tu, milý a stálý personál i uvolněná klientela za-
ručeně zajistí pohodovou atmosféru, která sama 
o sobě přitahuje mnohé návštěvníky zpět. 

Šárka Peková

Mikovcova 12, Praha 2
Tel . mobil: +420 777 309 929
Tel . pevná: +420 224 248 982

www .placebopub .com

únor / březen 2016 www.pragmoon.cz

BAR MĚSÍCE



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.  

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

miyabi

sasazu

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

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

GASTRO RESTAURACE

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

aromi

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

Pohodový café bar v centru Prahy přátelská obsluha, 
Plzeň a Kozel 10, velký výběr prémiových rumů, kok-
tejlů, výborná káva,  dobrá hudba a otevřeno podle lidí 
(minimum je do tří do rána). Propaganda má punc 
zašívárny, kde se člověk může na pár hodin (nebo i na 
celý den, pokud to ustojíte) schovat před světem. A za 
.poměrně (vzhledem k lokalitě) příjemné ceny.

propaganDa

Pštrossova 29, Praha 1
Tel .: +420 224 932 285, www .propagandabar .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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VAŠE MÍSTO PRO ROZLUČKU 
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czCafé Imperial bylo vždy hojně navštěvovaným mís-
tem. I po téměř 100 letech tradice pokračuje. Menu 
nabízí to nejlepší z české kuchyně, vynikající kávu a 
lahodné zákusky, které jsou samozřejmě výhradně 
domácí výroby. Ať už do Café Imperial skočíte na sní-
daně, odpolední posezení u čaje nebo si zařídíte sou
-kromou akci, vždy o Vás bude prvotřídně postaráno.

Bistro Home Kitchen je inspirováno jedinečností 
a kouzlem domácí kuchyně. Nenajdete zde žádné 
dveře, které by oddělovaly kuchyni a část pro hosty. 
Tohle netradiční (a velmi oblíbené) bistro má již ně-
kolik poboček v Praze. Tu nejnovější najdete v Kozí 
ulici. Je o něco větší než její dvě starší sestry. Najdete 
v ní i dvorek a u něj malou klubovnu. 

caFé imperial

home kitchen

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

Kozí 916/5, Praha 1 - Staré město
Tel .: +420 774 905 802, www .homekitchen .cz 

GASTRO RESTAURACE

Fast food moderního „italského“ střihu. Na tabuli 
si vyberete těstoviny a k nim jednu z doporučených 
omáček, jídlo vám kuchař následně připraví před 
vašima očima na jedné z plotýnek za barem. Kromě 
pasty si můžete dát salát, domácí limonádu nebo tře-
ba něco sladkého. V podniku se dá posedět v poměr-
ně velké horní části nebo si vzít jídlo s sebou.

pasta krusta

Vodičkova 15, Praha 1
Tel .: +420 211 221 410, www .pastakrusta .cz

Autentická vietnamská kuchyně v prostředí moder-
ní designové restaurace. Lahodné Pho i závitky si 
nyní můžete vychutnat kousek od Václaváku. Deli 
Viet je vietnamská restaurace s rychlým občerstve-
ním nebo take away, dokonce nabízí i vietnamskou 
kávu. Kuchyni vládnou rodilí Vietnamci, věrnost 
zvolené kuchyni je proto předem zaručena.

Deli viet restaurant

Opletalova 20, Praha 1
Tel .: +420 775 474 841, www .deliviet .cz

White Horse je umístěn v nádherném rozlehlém ro-
mánském sklepení z 12. století a nabízí působivý pro-
stor s příjemnou živou hudbou. Rozmanité menu uspo-
kojí choutky všech rozličných povah, nemluvě o bohaté 
nabídce vín. Přestože se podnik nachází v sa-motném 
srdci turistické Prahy, má velmi příznivé ceny. Valen-
týn v Bílém koníčku bude nezapomenutelný

White horse

Staroměstské náměstí 20, Praha 1
Tel .: +420 221 421 160, www .whitehorseprague .cz

Pokud se nacházíte v centru a dáte na hezký dojem, 
navštivte restauraci Dynamo. Na designu samotné re-
staurace se podílelo například věhlasné studio Olgoj 
Chorchoj či Aleš Najbrt. Útulný podnik kousek od 
Národního divadla připomíná stylové americké bis-
tro. Restaurace nabízí speciality Evropské kuchyně, 
obrovský výběr malt. Whisky a vín z Moravy a světa.

Dynamo restaurace

Pštrossova 29, Praha 1
Tel .: +420 224 932 020, www .dynamorestaurace .cz
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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 lahůd-
ky – Burgery a Hot Dogy, jaké nemají v celé Prazde 
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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GASTRO TÉMA

K uchyně má určitý řád. Ma-
minky nás učili, že je to 
místo, kde se vaří. „Žádné 
blbnutí“. Jenže co by to 
bylo za život, kdyby člověk 

neměl trochu hravou povahu. Dvakrát tolik, 
když jde dnes sehnat na netu prakticky cokoli.

Následující dvě stránky proto věnujeme ÚPL-
NÝM DEBITILÁM, které v kuchyni rozhodně 
nepotřebujete, ale když si je tam dáte, budou se 
Vám starat o pravidelnou zábavu (a jestli vaříte 
před přáteli, rozhodně čekejte výbuchy smíchu).

12 úžasných Debilit,
co si můžete 
poříDit Do kuchyně
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Mikovcova 12, Praha 2
Tel . mobil: +420 777 309 929
Tel . pevná: +420 224 248 982

www .placebopub .com

únor / březen 2016 www.pragmoon.cz

TÉMA

Dost bylo pláče nad nakrájenou cibulí! Když můžeme 
mít brýle do dílny, tak je kuchyně snese taky.

Proč chodit s bordelem ke koši, když můžete mít misku 
na odpadky na lince! No a jen za pětikilo, neberte to.

onion goggles

rachael ray garbage boWl

Vaše brambory ještě nikdy nebyly tak čisté! A vy si na-
víc budete připadat jak při čistění jaderného odpadu.

tater mitts

Jasně, asi máte doma troubu. Ale kdo se k ní má furt 
ohýbat?! To je lepší využít stolní rozmražovač, ne?

presto pizza

Proč chtít vajíčko ve tvaru kostky? No protože je 
přece VE TVARU KOSTKY No to dá rozum...

egg cuber

Trezor do ledničky pro ty, kdo mají žravé kamarády. 
Nebo jsou paranoidní. Nebo prostě jen blázni.

FriDge locker
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Mikovcova 12, Praha 2
Tel . mobil: +420 777 309 929
Tel . pevná: +420 224 248 982

www .placebopub .com

Léta jsme bádali, jak se do toho kulatého nesmyslu 
dostat. Nyní přichází EZCracker, který problém řeší!

Dost bylo otravných jahod, které na sobě mají věci, 
které my lidé nepapáme. Oxo s nimi zatočí!

ezcracker

oxo straWberry huller

Víte, jak cvoci vždy vidí postavy z Bible v toustech? 
Dopřejte to svým návštěvám taky!

holy toast breaD stamp

Nebudeme si hrát na hrdiny, sklenice na víno jsou 
zrádně klouzavé. Ale nás díky Get a Grip nedostanou!

get a grip

Přece nebudeme používat jen ruce! Když už kombi-
nace sušenky/mléko, tak jenom s touhle lžící.

the Dipr

GASTRO TÉMA

únor / březen 2016 www.pragmoon.cz

Hádáte správně, tohle je z Japonska. Jen tam mohou 
přijít s umělou mini-rukou na chipsy.

potechi 



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

MaxLasergame aréna 
Praha

Plzeňská 1270/56
Praha 150 00

Česká republika
 +420 774 45 46 56

www.maxlasergame.com

Laser Game PM.indd   1 6.2.2015   13:16:42
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TÉMA

Že vám nejde dohromady spojení zimní dovolené 
s dodavatelem energií? Opak je pravdou. Někte-
ří z nich totiž nabízejí pro své zákazníky různé 
věrnostní programy, jejichž prostřednictvím lze 
získat zajímavé slevy u cestovních kanceláří nebo 
i přímo v rámci ubytovacích zařízení.   

Zajímavý věrnostní program nabízí svým zákaz-
níků například jedna z největších tuzemských 
energetických společností Pražská plynárenská. 
Ta má pro své zákazníky zdarma zákaznickou 
kartu, jejímž prostřednictvím je možno získat sle-
vy a výhody u více než devadesáti nejrůznějších 
partnerů. Mezi ně patří mimo jiné i již zmíněné 
cestovní kanceláře, dále hotely, penziony apod., 

takže dovolenou lze pořídit až o několik tisíc lev-
něji.  Aby byla nabídka pro cestovatele úplná, za-
jistí jim společnost navíc i 60% slevu na cestovní 
pojištění. Ušetřit lze se zákaznickou kartou dále 
třeba i za sport, v restauracích, v kinech, diva-
dlech nebo při nákupech nejrůznějšího zboží. 

Pokud chcete na dovolenou vyrazit po vlastní 
ose, ale chybí vám potřebný dopravní prostředek, 
pomohou pražští plynaři i s tímto problémem. V 
jejich autopůjčovně si totiž můžete vypůjčit vo-
zidlo s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), 
se kterým budete jezdit nejen ekologicky šetrně, 
ale hlavně jen za korunu na kilometr. Dlužno říci, 
že všechna vozidla v nabídce jsou sériově vyrábě-
na renomovanými výrobci a jsou dvoupalivová. 
Kdyby Vám tak na cestách náhodou plyn došel, k 
nejbližší plnicí CNG stanci můžete bez jakýchkoli 
problémů pokračovat na benzín. Navíc, zákazníci 
Pražské plynárenské mají na jejích plnicích stani-
cích CNG  levnější, než ostatní.    

th.

imní dovolené jsou v plném 
proudu a každý, kdo se chystá za 
sněhem na hory nebo naopak ně-
kam za teplem intenzivně hledá, 
kde by se dalo ušetřit.  Pomoc lze 

přitom najít tam, kde by to většina z nás nečekala, 
a to u svého dodavatele plynu nebo elektřiny.  

ušetřit lze i tam, 
kDe byste to neČekali

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

Pomůžeme při opravách porouchaných 
spotřebičů nebo jejich výměně za nové

  

www.ppas.cz                      840 555 333
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současným trendům bezesporu 
patří mít na všechno názor, tudíž 
je téměř nezbytné jasně a nahlas 
definovat svůj postoj i co se týče 

tématu „Valentýn“. Jako obvykle se nabízí tři mož-
nosti: a) svátek Svatého Valentýna slavím, b) na-
prosto ignoruji, c) nesnáším. Nechci se uchylovat 
ke genderovým stereotypům, ale američtí vědci 
prý zjistili, že pokud jste muž, v naprosté většině 
volíte možnost „b“, ovšem pokud jste žena, oscilu-
jete mezi možnostmi „a“ a „c“ v závislosti na tom, 
jaký je Váš momentální vztahový statut. 

Ať tak, či tak, v den svátku zamilovaných je ve 
vzduchu cítit napjatá atmosféra. Zadané ženy 
Valentýna slavící do poslední chvíle trnou, zda 
hodní kolegové či strýček Google jejich mužům 
připomene, že mají domů dovalit přinejmenším 
rudou růži, nezadané Valentýna vyznávající se 
uchylují k hysterickým nákupům hordy čokolád 
a litrů vína, obvolávají osamocené kamarádky a 
společně fňukají nad Deníkem Bridget Jonesové 
(poněvadž mezi námi – dokonalejší film pro ne-
zadané ženy ještě nikdy nikdo nenatočil). 

„Neslavící“ zadané i přes všechny výkřiky o tom, že 
Valentýn je komerční svátek pro pitomce, očekávají 
alespoň maličkost (ač by Vám devět z deseti žen po-
tvrdilo, že večeře v luxusní restauraci a náramek od 
Pandory je lepší volba) a pokud jí nedostanou, budou 
stejně uražené jako ty slavící neobdarované, s tím 

rozdílem, že nemohou dát svým rozhořčeným emo-
cím dostatečně volný průchod, neboť by byly sprostě 
odbyty lichou mužskou logikou ve stylu „vždyť jsi 
říkala, že Valentýna neslavíš, tak proč mám kupovat 
dárek“, takže je musí dusit v sobě a kazit tak náladu 
sobě i svému protějšku. Nuže a neslavící nezadané 
jsou nemilosrdně odlifrovány do kategorie „jasně, že 
to neslaví, když nemá s kým, chuděra“.

No a pak existují ženy jako já, do patnácti let věku 
tajně doufající, že jim bude čtrnáctého února do-
ručena valentýnka vyznávající vřelé hluboké city 
od anonymního ctitele, ze kterého se později na 
večerním pikniku při svíčkách v parku vyklube 
jejich tajný idol z vyššího ročníku, který samozřej-
mě ani neví oVaší existenci, ale což, naděje umírá 
poslední. Kupodivu se mi nikdy žádné takové va-
lentýnky nedostalo a jediné přáníčko, které jsem 
ve svém pubertálním období obdržela, bylo od 
přítele mé tehdejší nejlepší kamarádky, jež ho soli-
dárně donutila vyrobit několikero kusů kartiček se 
srdíčky pro své přítelkyně, nemající kluky, protože 
tehdy z nás byla jediná, kdo toho kluka měl, a bylo 
jí před námi blbý, že ona dostane a my ne. Přiznám 
se, že tuhle kartičku jsem měla schovanou v šuplí-
ku ještě donedávna a velmi mne zranilo, že jsem jí 
při stěhování někde vytratila, neboť až dodnes je to 
jediná valentýnka, kterou jsem kdy vlastnila.

Po této citové újmě jsem si prošla fází nucené ig-
norace onoho svátku, která se překlenula až do 

K
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fáze „Valentýn je svátek pro blbečky“, což samo-
zřejmě způsobilo to, že nebylo s kým ho slavit, a 
zdálo se to jako přijatelnější řešení, než vypadat 
v tento den smutně či dokonce zoufale. Image 
„Valentýna neslavim!“ jsem zvolila i v čerstvých 
začátcích mého prvního vážného vztahu, abych 
předešla zklamání, že nic nedostanu, a poté jsem 
musela sehrát emočně náročnou scénku na téma 
„proč mi nosíš kytky, když to neslavim“ včetně ot-
ráveně cynického výrazu ve tváři, ačkoliv jsem v 
nitru jásala radostí, když můj kluk na svátek za-
milovaných zaklepal na dveře a v ruce držel pugét. 

O rok později v tento den jsem též zakusila na vlast-
ní kůži pocity, které zažívají zadané ženy, na něž 
je zapomenuto, neboť mému tehdejšímu příteli se 
jevil večer strávený u x-boxu jako lepší investice 
času, než šaškování s romantikou, zjevně dle hesla 
„když je kocour v troubě, není proč se snažit“. Tak 
jsme tedy trávili valentýnský večer s pivem u bed-
ny, načež jsem chytla hysterický záchvat způsobený 
dojmem, že už mě nemiluje dostatečně a nasupeně 
jsem odkráčela domů. Krátce poté jsme se rozešli. 

Pár let na to, jsem Valentýna prožívala emočně 
rozhozená vzpomínkami na tuto nemilou událost, 
dokud jsem se blíže nespřátelila s kamarádkou, 
jež se na Valentýna narodila, a tudíž se následu-
jící čtrnácté únory nesly v bujarém duchu oslav. 
V euforii plánování jedné takové se mi mimoděk 
povedlo sebe i jednoho nejmenovaného chlapce 
dostat do jemně trapné situace, když jsem ho v 
tento den pozvala na pivo do oblíbeného podni-
ku, aniž by mi došlo, že to může vypadat jinak, 
než bylo zamýšleno. Seděli jsme tam sami, napro-
ti sobě, povídali si, pěkné valentýnské rande, dalo 
by se říct, až na to, že já ho pozvala, abych tam 
nemusela sedět sama, než dorazí zbytek účastní-
ků velkolepé tajné narozeninové oslavy, o které 
jsem se mu zapomněla zmínit. Aby tato úsměvná 
situace byla dovedena do dokonalosti, výše zmí-
něná oslavenkyně dorazila se svým přítelem dří-
ve, než zbytek pozvaných, a i přes usilovné pře-
mlouvání ze strany mé i jejího doprovodu, aby se 
neostýchala si k nám přisednout, se zdráhala a s 

„nenápadným“ mrkáním, které vyjadřovalo něco 
jako „je mi jasný, že tady máš rande, nebudem 
oxidovat, užij si to“ se pomalu odsouvala směrem 
k východu. Když poté dorazil i ten zbytek a vyšla 
najevo pravda, divila se ona i ten chlapec.

„iMAGe VAleNTýNA NeSlAViM! 
JSeM ZVolilA i V ČeRSTVýCH 

ZAČáTCíCH MéHo PRVNíHo 
VážNéHo VZTAHU, AByCH 

PřeDeŠlA ZKlAMáNí.“
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Rok na to jsem jako nezadaná žena smířená se 
svým údělem zakoupila v akci víno a čokoládu a 
s dobrou náladu(!) jsem se chystala užít si pěkný 
večer u filmu Deník Bridget Jonesové, ovšem udě-
lala jsem tu chybu, že jsem předtím -  jako spous-
tu jiných osamělých žen - zavolala své matce. Jak 
je známo, matky mají vždy pochopení pro strasti 
svých potomků, tudíž jsem si vyslechla monolog 
na téma „prosimtě najdi si už ňákýho chlapa“, jenž 
byl korunován sdělením, že i má (tehdy čtrnácti-
letá) sestra tráví dnešní den lásky s chlapcem na 
romantické procházce. Večer jsem dle plánu sice 
strávila s vínem, čokoládou a zoufalou Bridget, 
nicméně rozhodně však ne v dobré náladě.

Přesto jsem se i nadále snažila prožít Svatého Va-
lentýna s nadhledem. Jednou jsem si takhle za-
čátkem února vesele korzovala po obchodech, až 
jsem narazila na překrásné valentýnské přáníčko. 
Ačkoliv v tu dobu v mém životě nebyl muž, za 
kterého by se mi chtělo utrácet třicet korun, ne-
odolala jsem a valentýnku zakoupila se záměrem 
věnovat jí mé nejlepší přítelkyni, jakožto lehkou 
recesi na tento laciný americký fenomén. I tak 
čekám na smluveném místě schůzky s velkým 
růžovým přáním ve tvaru srdce na kamarádku, 
jež měla zpoždění, až ke mně přijde postarší pán, 
a soucitně mi sdělí, že nevadí, že nepřišel, že ta-
kových ještě bude mnoho. Marně jsem se snažila 
vysvětlovat, že čekám na kamarádku. Všichni v 
okolí dvou kilometrů mě litovali.

Myšlenka věnovat nějakou maličkost na den Svaté-
ho Valentýna všem mým blízkým, jakožto materiál-
ní vyjádření mých citů, se mi navzdory tomu zalíbila 
natolik, že jsem ji začala praktikovat pravidelně. Do 
té doby, než mi na Valentýna zemřela babička
. 
Již nějakou dobu nekupuju dárky, abych jimi dala 
najevo to, co cítím. Již nějakou dobu vyjadřuju city i 
slovy a činy, a kdykoliv, kdy je k tomu vhodná chvíle, 
ať je čtrnáctého února, nebo ĺeckteré jiné datum. Je 
den Svatého Valentýna blbý svátek? Není. Ale je to 
jediný den, kdy máme dát najevo svou lásku? Nemě-
li bychom kupovat květiny a čokolády svým drahým 
častěji, než jednou do roka? Neměli bychom jim ří-
kat, že je máme rádi, kdykoliv, kdy na to pomyslíme?  
Navrhuju kompromis – přijměme myšlenku Va-
lentýna jakožto dne, kdy jakkoliv vyjádříme svou 
náklonost lidem, kteří pro nás něco znamenají, 
ale nevztahujme to na konkrétní datum.

P.S.: na tu valentýnku od tajného ctitele přesto 
stále čekám!

S láskou,
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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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ROZHOVOR

petr sýkora
polečně se svým spolužákem z vyso-
ké založil prosperující firmu, kterou 
pak úspěšně prodali velké americké 
společnosti. Díky nápadu své ženy, se 
kterou tvoří pár už od školy, se začal 

věnovat charitě a založil nadační fond Dobrý an-
děl. A také tvrdí, že svůj příděl bifteků už vyčerpal, 
a proto se stal vegetariánem. Takových lidí jako je 
on, byste napočítali na prstech jedné ruky. Je vzdě-
laný, úspěšný a přitom neuvěřitelně skromný. 

V roce 1993 jste s kamarádem Petrem Černým 
založil společnost PAPiRiUS - firmu, která do-
dávala kancelářské potřeby. Proč jste si vybrali 
zrovna kancelářské potřeby?

Kancelářské potřeby si spíše vybrali nás. Víte, s 
Honzou jsme začali studovat vysokou školu, psal 
se rok 1993 a my přemýšleli o tom, jak si přivy-
dělat nějaké peníze. Honza přišel s nápadem, že 
bychom mohli zastupovat jakýsi „velkoobchod s 
papírem“. Myslel si, že když zavoláme do několi-
ka bank, objednají si náklaďák papíru a my dosta-
neme nějakou odměnu. Jenže v žádné bance se s 
námi nebavili. Až se asi po týdnu marného telefo-
nování slitovala dáma na Obvodním úřadě Praha - 
východ a objednala dva balíky. Byli jsme zklamaní, 
když nám ve velkoobchodu řekli, že zrovna tenhle 

papír nemají. Báli jsme se té paní zavolat zpět. A 
tak jsme nalistovali Zlaté stránky – rubriku Papír – 
a papír koupili jinde. Tím to všecko začalo.

Slyšela jsem, že první dodávky jste nosili svým zá-
kazníkům v batohu. Jak na to vzpomínáte?

Ramena už nebolí, pro osmnáctileté kluky to byl 
dobrý trénink. Nejen trénink svalů, ale také pokory. 
 
obchodování s kancelářskými potřebami byl 
Váš první podnikatelský počin. Jaký je podle 
Vás klíč k úspěchu?

Ptáte se na klíč úspěchu v podnikání? Není jeden. 
Potřebujete celý svazek klíčů – a všechny musejí pa-
sovat. Nicméně nejdůležitější je správný produkt (či 
služba) na správném místě. Až na třetím místě jsou 
schopnosti podnikatele. A pak ty další klíče – šikov-
ní a slušní lidé, jasná strategie (tj. vědět, co děláte a 
kde máte hranice), a další a další věci. Řeknu Vám 
perličku – tedy spíše prozradím jeden z klíčů. Téměř 
po celou dobu podnikání, jsem vstával v 5:00 ráno. 
Přesněji řečeno – budík ukazoval 5 ráno, ale šel o 20 
minut napřed. V opravdových 5:30 jsem už seděl ve 
firmě a pracoval. První kolegové přišli okolo 8:00. 
Spočítejte si, kolik je to hodin za měsíc, za rok, za 
deset let. A Honza byl naopak ve firmě často do půl-
noci. Je za tím zkrátka hodně práce.

S
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Je podnikání ve dvou lepší? Jaké má výhody?

Lepší? Jak pro koho. Já podnikám s druhými už vlast-
ně od „mala“ – a sám bych podnikat nechtěl. Je pro 
mne důležitější, s kým podnikám (nebo s kým jedu 
na hory) než to, v čem podnikám (nebo na kterou 
horu lezu). Podnikat ve dvou má výhody tehdy, po-
kud každý přinese něco autentického a lidé se navzá-
jem respektují – ve svých silných i slabých stránkách. 
Pak platí, že jedna plus jedna je mnohem víc než dvě.

A jaké to má naopak nevýhody?

Pokud si zvolím nevhodně společníka nebo sám 
neumím být druhému v podnikání dobrým part-
nerem – pak je podnikání ve dvou samozřejmě 
nevýhoda. Vyřešit takové spory je mnohem těžší, 
než poradit si s pracovními věcmi. A bere to více 
energie. Je to podobné, jako v manželství.

V roce 2006 jste firmu prodali americkému gigantu 
office Depot. firmě se dařilo, proč jste tak učinil?

Chtěl jsem v životě zkusit úplně nové věci. Víte, v 
životě si můžete hrát stále na jednom pískovišti – a 
to je jistě v pořádku. Anebo si řeknete, že jsou i jiná 
hřiště, kde se dají vyzkoušet úplně nové věci, kde 
jsou jiné hračky a jiní kamarádi. A já jsem cítil, že 
bych to rád zkusil. Zároveň jsem se ale bál. 

Nebylo Vám pak z toho smutno? Podnikatelé větši-
nou tvrdí, že ta jejich firma je jako jejich dítě. 

Firma není dítě – to můžu jako táta dosvědčit. Nic-
méně, pokud zůstaneme u této metafory – zdravé 
dítě je v určité fázi nezávislé na svých rodičích – 
umí se o sebe postarat samo. PAPIRIUS jsme zda-
leka sami nevybudovali. Podílela se na tom spous-
ta lidí – a velká část z nich slouží zákazníkům dále. 
S Honzou je zpovzdálí pozorujeme a nepleteme se 
do toho. Je vidět, že si poradí i bez nás. 

V roce 2011 jste s Janem Černým vzali svých 25 
milionů korun a založili nadační fond Dobrý an-
děl, který pomáhá rodinám, které se ocitly ve fi-
nanční tísni, protože některý z členů rodiny trpí 
rakovinou. Jak Vás to napadlo? Proč charita? 
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V té době jsme s Honzou měli oči otevřené pro nové 
podnikání. Jenže – jak říká můj kamarád – blesk má-
lokdy udeří dvakrát na stejné místo. Není tak jedno-
duché, aby člověk vybudoval během jednoho života 
více než jeden opravdu úspěšný podnik. A tak se 
místo podnikání objevil Dobrý anděl. Přesněji řeče-
no, jeden z jeho zakladatelů na Slovensku – současný 
prezident Andrej Kiska – přijel do Prahy a vyprávěl 
skupině podnikatelů, jak a proč Dobrého anděla zalo-
žili. Pochopili jsme rychle, že vybudovat něco takové-
ho v České republice by mohlo být opravdu užitečné. 
Jen jsme si nebyli jistí, zda-li to zvládneme. Je také 
důležité zmínit, že se k nám postupně přidali další 
podnikatelé a filantropové – firma SIKO, RENOMIA, 
Vašek Dejčmar a další. A tak ani na financování pro-
vozu Dobrého anděla už nejsme s Honzou sami.

Dobrý anděl pomáhá rodinám, v nichž někdo 
onemocněl rakovinou. Proč pomáháte právě 
těmto lidem? Proč rakovina? 

Dobří andělé pomáhají rodinám, kde je onkolo-
gicky nemocný táta, maminka nebo některé z dětí. 
Pomáhají ovšem také v rodinách, kde děti trpí ji-
ným závažným a dlouhodobým onemocněním – 
jako jsou těžké formy svalové dystrofie, chronická 
selhání orgánů a další často vzácná a těžká one-
mocnění. V té první skupině – u onkologických 
pacientů – rakovina rodinu vždy zaskočí. Mate na-
plánované školy, dovolené, kariéru – zkrátka žijete. 
A ze dne na den je to tady. Jeden z rodičů (tedy 
pokud se nejedná o rozpadlé manželství) přestane 
mnohdy pracovat a zároveň vzniknou nové dlou-
hodobé náklady. A tak se kromě zdravotních a psy-
chických starostí objeví u většiny rodin problémy 
finanční. No a v případě dlouhodobých dětských 
onemocnění musí rodina zorganizovat vše kolem 
nemocného člena rodiny – bydlení, práci, školy, 
terapeutické pomůcky, doplňky stravy, léky, pří-
padně asistenci atd. A my si zkrátka myslíme, že je 
dobré, když ti z nás, kdo mohou a chtějí, pomohou 
těm, které podobný osud potkal. Bude se nám pak 
všem žít v naší zemi o trochu lépe. Radostněji.

Pokud se člověk rozhodne pomáhat přes Dobrého 
anděla má prý jistotu, že darované peníze půjdou 
do posledního haléře na pomoc konkrétní rodině. 
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U spousty neziskovek jde hromada peněz na pro-
voz a potřební dostanou minimum. Jak je možné, 
že u Dobrého anděla se nic takového neděje?

Provoz Dobrého anděla prvních pět let financuje 
Honza Černý spolu s mou ženou Jindrou a se mnou. 
Udělali jsme to rádi, protože jsme měli to štěstí a 
vybudovali relativně mladí poměrně velkou firmu, 
kterou jsme prodali. Na živobytí nám zbude. A na-
víc na to už nejsme sami. Pro financování provozu 
slouží jeden účet a pro dary Dobrých andělů slouží 
účet jiný – účet, na který je vypsaná veřejná sbírka. 
Je to oddělené, navíc každý rok kontrolované audi-
torem. Myslím si, že ještě důležitější je, že jako Dob-
rý anděl se můžete v mobilní aplikaci podívat přesně, 
komu jste pomohla. A vidět, jak se rodině daří. Se že-
nou Jindrou ale podporujeme a budeme podporovat 
i projekty, kde část našich darů pokrývá provozní 
náklady. Každý filantropický projekt je jiný – má 
jiné cíle. Proto bychom byli rádi, aby se lidé stali 
Dobrými anděly i z jiných důvodů než jen proto, že 
celý jejich dar předáme rodinám nemocných. 

Vzpomenete si na nějakou rodinu, které Dobrý an-
děl pomáhal, a Vás její příběh opravdu zasáhl?

Ano. Některé příběhy jsou smutné, jiné – naštěstí v 
případě dětí většina – končí nakonec dobře. Třeba 
pětiletý Honzík, který jako jeden ze dvou kloučků 
v naší zemi trpí hypo-oxidací. To znamená, že jeho 
krev je nasycena kyslíkem asi z poloviny oproti 
zdravému člověku. Jeho maminka je houslistka. 
Ti dva jsou stále spolu, protože Honzík ještě ne-
chodí do školy a potřebuje být stále napojen na 
hadičky s kyslíkem. Venku na hřišti, kdekoli. 7 
dní v týdnu. 24 hodin denně. Tak třeba i Honzí-
kovi a jeho mamince pomáhají Dobří andělé.

V loňském roce jste obdržel lustigovu cenu, 
tedy ocenění, které dostávají lidé, kteří se něja-
kým způsobem zasloužili o rozvoj společnosti 
a projevili odvahu, statečnost, lidskost a cit pro 
spravedlnost. Před Vámi tu cenu obdrželi biskup 
Václav Malý, moderátorka Kamila Moučková a 
novinář Bedřich Utitz. Co to pro Vás znamená?
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Cenu Arnošta Lustiga v roce 2015 převzal jeden 
člověk. Ale je to zároveň ocenění pro desítky tisíc 
lidí, kteří se stali Dobrými anděly. Bez nich bych 
žádnou cenu nedostal – a já ji spíše jen jejich jmé-
nem převzal – a především bychom nedokázali 
pomoci téměř 3000 rodin v této životní situaci. 
To, že je v naší zemi tolik Dobrých andělů, je pro 
nás všecky skvělá zpráva. Ceny si vážím. Je to pro 
náš maličký tým velký závazek.

V čem Vás Dobrý anděl změnil? Jaký byl Váš život 
před Dobrým andělem a po něm? 

Před Dobrým andělem byl jistě více sebestředný. 
Dobrý anděl mi také umožnil dotknout se lidské 
bolesti, přijmout ji, nestrkat hlavu do písku. Pro-
tože bolest i radost jsou součástí našeho života. 
Bez jednoho nemůžeme plně prožít to druhé. A 
tak jsem Dobrému andělovi vděčný. To by o Pet-
rovi stačilo, ne? (smích)

Jak se člověk může stát Dobrým andělem?

Na stránkách www.dobryandel.cz se může kdokoli 
zaregistrovat. Obratem obdrží andělské číslo a heslo 
– aby se mohl podívat, komu pomáhá. Pak už stačí 
nastavit měsíční trvalý příkaz na libovolnou částku. 

Nyní už nepodnikáte a naplno se věnujete chari-
tě. Nestýská se Vám po velkém byznysu? 

Děkuji za optání, nestýská. PAPIRIUS určitě nebyl 
„velký“ – to se tak jen může zdát. Jsem připraven dě-
lat to, co bude užitečné a co snad spolu s druhými 
zvládnu – podnikání nebo filantropii. Potřeba je obo-
je. A je to velmi podobné.

Před několika lety jste se zúčastnil jednoho z 
nejdrsnějších závodů ve volné přírodě Wenger 
Patagonia expedition Race. Jak jste se na něj 
připravoval?

Na takový závod se nedá naráz připravit. Pou-
žijete všechny zkušenosti, co člověk nasbíral za 
celý předchozí sportovní život a život v horách. 
Bylo to jedno z dobrodružství, která jsem chtěl 
podniknout. Pádlovat na kajaku v ledové a černé 
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vodě u Mys Horn byl už klukovský sen. Trénoval 
jsem specificky – tj. ve srovnatelných podmínkách 
(zima, voda, hory), ve srovnatelných objemech a s 
podobným náčiním (kajak, kolo, pěšky) asi rok.

Nedávno jste se vrátil do školy, a to i přesto že už 
máte diplom inženýra ekonomie. Proč?

Do školy jsem se vracel i mezitím. Se ženou Jindrou 
jsme si řekli, že teď je ten správný čas chvíli se zasta-
vit, studovat a přemýšlet nad některými základními 
životními otázkami. Proto jsem si vybral filozofii. 

V jednom z článků o Vás jsem četla, že svůj ži-
votní příděl bifteků už jste zkonzumoval, tak 
jste vegetarián. To stále platí?

Ano, zkonzumoval a další již jíst nepotřebuji.

Co je pro Vás v životě nejdůležitější?

Láska. Moudrost. Nebo moudrost a láska? 

S Vaší ženou jste se poznali už na škole a dodnes 
jste spolu. Jaký je recept na spokojené manželství?

Vztahy, kde oba chtějí jen brát, jsou chatrné. Ne-
mají dlouhého trvání. Myslím, že je důležité re-
spektovat svobodu druhého a snažit se více dávat 
než brát. I o vztah – ostatně jako o všecko na tom-
to světě – je třeba pečovat. Jinak vyvane a uschne 
jako kytka, kterou nezaléváme.  

Jaké lidské vlastnosti si vážíte?

Takových je spousta. Nicméně, klíčová ingredien-
ce, která z dané vlastnosti dělá vlastnost opravdu 
krásnou je míra nesobeckosti. Už jste viděla sob-
ce, který by se často smál? Nebo sobce, který by 
prokázal statečnost a ochránil druhé? 

Máte nějaké životní motto, kterým se řídíte?

Ne. Ještě jsem nenašel motto, které by dokázalo 
obsáhnout život. A co Vy? Máte nějaké? 

Denisa Jeřábková
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Jde o jeden z těch nápadů „je to tak přiblblé, až je to geni-
ální“. The Ring je pro lidi, kteří mají to štěstí, že jim mobil 
neustále vypadává z ruky. Aby předešli nehodám, mohou 
si na záda připnout speciální prsten, který má 3.5 mm 
a podobným nehodám zabrání. Vnitřní kroužek, který 
je možné vyklopit o 90° ,si můžete navléct na prst jako 
prsten nebo může posloužit jako stojánek. Nemusíte se 
přitom bát, že by prsten váš telefon neudržel. K přilepení 
je použité lepidlo 3M, které poskytuje pevné spojení, ale 
zároveň umožňuje i jeho odstranění bez jakýchkoli stop.

The Ring
pevné spojení

TappLock 
bez pRsTu ani Ránu
TappLock je jediný visací zámek momentálně na 
trhu, který (podobně jako moderní telefony) ote-
vřete prstem. Zámek používá špičkový šifrovaný 
senzor FPC 1020. K odemčení stačí přiložit prst 
na pouhých 0,8 sekundy. Zámek je voděodolný a 
je vyrobený z kvalitní oceli, netřeba se proto bát o 
jeho výdrž. Pokud se někdo pokusí neoprávněně 
manipulovat se zámkem nebo ho poškodit, rozez-
ní se hlasitý alarm. Zámek je spravován přes mo-
bilní telefon (iOS, Android i Windows).

Chytré hodinky aka Smartwatch se prosazují 
na trhu stále více. Je nicméně jasné, že nejde o 
produkt pro každého (ostatně, ani Apple svým 
pokusem díru do světa neudělal). Na vině men-
šího zájmu je mimo jiné to, že Smartwatch má-
lokdy připomínají skutečné hodinky. To roz-
hodně není případ Huaweu Watch W1. Tenhle 
krasavec už na první pohled jasně říká, že slovo 
Smart sice chápe, současně ale nezapomíná na 
to, jak by měly hodinky na ruce vypadat. Kru-
hový ciferník, prémiové materiály, kožený nebo 
nerezový síťkovaný pásek, Android Wear kom-
patibilní s iOS a nechybí ani senzor srdečního 
tepu. Jsou tu, pravda, i negativa. Výdrž je tradič-
ně na necelé dva dny a cena atakuje deset tisíc. 
Ale pokud Smartwatch, tak jednoznačně tyhle.

GADGETS

huaWei 
WaTch W1
když je chytré i hez-
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bLuesMaRT
chyTRé zavazadLo

Kvalita fotografií dnešních smartphonů (přede-
vším pak topmodelů) je na vysoké úrovni. Pořád 
jsou tu ale jisté limity, které nejde - vzhledem k 
tenkosti mobilních zařízení - momentálně vyrov-
nat. Jednotným omezením pro všechny je fixní 
ohnisko. Nurugo Micro je nejmenší a nejlehčí di-
gitální mikroskop pro smartphony, který pomocí 
výměnného klipsu, který existuje v horizontál-
ním a vertikálním provedení, jednoduše připnete 
ke svému zařízení. Přestože jde o poměrně malou 
záležitost, nabízí velké věci - 18 až 400násobné 
zvětšení a vysoké rozlišení! Nurugo Micro je při-
tom pouhých 5 milimetrů silný, takže vám v kap-
se příliš místa nezabere. Ke svému fungování ne-
potřebuje žádný zdroj energie. Absorbuje světlo z 
přisvětlovací LED telefonu a je navržen tak, aby 
ho využil k rovnoměrnému osvětlení předmětu. 
Za necelá dva tisíce to není špatná vychytávka.

nuRugo MicRo
chiRuRgická pRáce

Inteligentní kufru Bluesmart chybí k dokonalosti 
jen to, aby umělo svého majitele sledovat podobně 
jako legendární Zavazadlo Mrakoplaše z Úžasné 
Zeměplochy. Jaký je Bluesmart v praxi? Kufr má 
rozměry 558,8 × 355,6 × 228,6 milimetrů, čímž 
splňuje podmínky téměř všech světových aero-
linek na palubní zavazadlo (což je rozhodně pří-
jemný detail, na který by se u podobných produktů 
mělo vždy myslet). Jeho vnitřní objem je 34 litrů, 
takže se do něj vejde i 15“ notebook. Díky pou-
žití extrémně lehkých materiálů, jako je speciál-
ní třívrstvý polykarbonát a hliník, váží pouhých 
4,26 kilogramů a je zároveň i velice odolný. Díky 
zabudovanému Bluetooth ho spárujete se svým 
smartphonem nebo chytrými hodinkami. Pomo-
cí nich kufr odemknete i zamknete. Aplikace vás 
upozorní, že jste se od kufru příliš vzdálili, ale na-
víc protože má kufr zabudovanou GPS a datový 3G 
modem ukáže vám přesnou polohu kufru kdekoli 
na světě. Co to znamená? Konec stresu! Teď už se 
vám rozhodně zavazadlo jen tak neztratí.
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Mobily nás rozmazlují, že se prakticky jakákoli techno-
logie vejde do kapsy. A možná je to pravda, protože tu 
nyní máme výkonný mini projektor do kapsy. Na tak 
malého pracanta nabízí opravdu úctyhodný výkon - 
rozlišení 1920 × 1080 pixelů se svítivostí 1000 lumenů 
na plátně s úhlopříčkou až 180“. Jeho rozměry jsou při-
tom pouhých 70 × 130 × 15 mm a hmotnost 150 gramů. 
Uvnitř projektoru se navíc skrývá počítač běžící na An-
droidu. (2 GB RAM, interní paměť 32 GB). Problémem 
může být cena (cca 10 tisíc), není ale nepochopitelná.

spRojecToR
MaLý s veLkýM

Samsung to vzal za správný konec. V době, kdy zájem o 3D technologie eskaluje, nejenže uspíšil výrobu svých 
brýlí a je tak v podstatě první na trhu, kdo nabízí funkční výsledek, ale navíc tak činí za velmi rozumnou cenu - 
tři a půl tisíce korun. Háček je v tom, že musíte mít Samsung. Jinak si tu neškrtnete. Ale stojí to za to!

GADGETS

saMsung 
geaR vR LiTe
dosTupná 3d ReaLiTa
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U NÁS CYKLISTIKA ZAČÍNÁ...

PRODEJ | SERVIS | PŮJČOVNA
JÍZDNÍCH KOL
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WWW.ATOMBIKE.CZ

PO – PÁ: 10.00 – 19.30
SO: 10.00 – 13.30

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

Jsem Pražák. Narodil jsem se tu, žiji tu většinu ži-
vota a s největší pravděpodobností tady i zemřu. I 
když jsem třeba v Praze nebydlel, pořád jsem v ní 
v té době studoval/pracoval. Městu jsem se nikdy 
nevzdálil. Když přišel magistrát s tím, že zavede 
Lítačku jako náhradu za Opencard, zvolal jsem 
„sláva“. Konečně bude klid. Jenže místo něho přišla 
hysterie, že Lítačka jako slovo do Prahy nepatří, že 
ho „používají náplavy“ a má se říkat Tramvajenka.

Víte co? Je to blbost. S pár přáteli jsme vyrazili 
na pivko ihned po zveličení téhle kauzy, o což se 
postarala především znuděná česká média (Ze-
man zrovna náhodou ten týden nechtěl nikoho 
zastřelil nebo vyhostit ze země, tak nebylo o čem 
psát). Šli jsme si urovnat vzpomínky na střední 
školu, což bylo někdy na přelomu posledního tisí-
ciletí. A shodli jsme se na tom, že termín Lítačka 
byl pro nás v té době naprosto legitimní. Pravda, 

nedokázali už jsme přijít na to, zda jde o vylo-
ženě pražský název. Ale pokud se něco v Praze 
používalo mezi mládeží před 15 lety, je vyložený 
nesmysl nyní křičet, že to sem nepatří. To jen ně-
kdo zase zaspal dobu (což potvrzuje i to, že roz-
lícenou Facebookovou skupinku „Lítačku v Praze 
nechceme“ do téhle chvíle „lajklo“ jen 71 lidí).

Nejabsurdnější na té situaci ale je, že někdo ná-
zev vůbec řeší. Praha ročně díky Opencard tratí 
tak neskutečné peníze, že by nás měla především 
zajímat ta podstata, že město konečně problém 
řeší a ušetří tak nemalou částku. I kdyby se nový 
cestovní pas jmenoval PRDEL, mělo by nám to 
být vesměs jedno! Hlavní je, jestli bude fungovat 
a nebudeme ho muset dotovat z našich daní.

Každý, kdo má potřebu bojovat proti Lítačce, by 
si měl proto uvědomit, proti čemu vlastně stojí. 
Jeho nechtěným primárním cílem je totiž udržet 
předražený produkt, na němž se napakovalo bůh 
ví kolik politiků a který se nám vysmívá každý 
měsíc, kdy dále funguje. Možná má hezké jméno 
(Opencard rozhodně nezní špatně), ale jinak je to 
zkažený korupční zmetek. A takové tu nechceme!

th.

a kauza mě vpravdě zaskočila. 
Dlouhou dobu čekáme na to, až 
magistrát Prahy vyřeší tunel jmé-
nem Opencard, který - navzdory 
své značné funkční omezenosti 

- měsíčně stojí ohromné peníze. Konečně přišla 
oficiální alternativa Lítačka. A svět se zastavil.
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ LEGENDA! 
Muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese

meHlavní mediální partner

Vstupenky přímo na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.  www.hdk.cz
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