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EDITORIAL

„Oprava“ by nemělo být sprosté slovo. Mělo by to 
být radostné slovo, symbolizující to, že se něco dá 
do pořádku. Po letošních prázdninách má „opra-
va“ asi podobnou pachuť jako měsíc staré mléko.

Nevím, co letos radním a všemožným úředním 
šimlům přelétlo přes nos, ale to, jakým způsobem 
rozkopali Prahu (a věřte, že slovo rozkopali sem 
dávám s určitým sebezapřením, protože by bylo 
záhodno použít něco výrazně ostřejšího), přesáhlo 
všechny meze. Že se o prázdninách zavírají růz-
né ulice a provádí revize/opravy na všemožných 
místech, na to si Pražané za ta léta zvykli. Je to už 
taková tradice, podobně jako Náplavka přeplněná 
turisty a bezdomovci u Hlavního nádraží.

Ale aby si člověk připadal jak Pac Man v bludiš-
ti, kde se doslova každý den mění výkopy, zákopy, 
jednosměrky, obousměrky a podobně, to bylo le-
tos moc i pro ty nejotrlejší. Léto máme za sebou a... 
hrůza přetrvává. Pořád je Palmovka válečnou zó-
nou. Stále nejde projet Koněvkou směr Palmovka. 
A to raději nezmiňuji všechny „drobné“ uzavírky. 

Jak dobře a hlavně rychle projet Prahou vám bo-
hužel neporadíme. Není totiž jak. Ty změny jsou 
natolik náhlé a chaotické, že by bylo jednodušší 
sem vlepit na následující měsíc předpověď počasí.

Co ale můžeme, to je nabídnout obrovské množ-
ství kulturních, gastronomických a výletních tipů, 
doplníme to o nějaké ty zajímavé tematické články 
a samozřejmě nemohou chybět poutavé rozhovo-
ry s hvězdnými hosty. Zkrátka a dobře náš poctivý 
pravidelný koktejl na následující dva měsíce, díky 
kterému vám bude Praha o něco víc chutnat.

Užijte si poslední teplé dny a pokud jedete autem, 
hlavně nespechejte. Ono vám to stejně nepomůže.

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

usím přiznat, že už léta jsem 
se tolik netěšil na chvíli, kdy 
prázdniny skončí. A nebylo 
to kvůli tomu, že jsme vám 
v redakci chtěli naservírovat 

další novinky z naší oblíbené metropole (jakkoli 
i tohle trochu hrálo svou roli). Šlo samozřejmě, a 
tohle zřejme málokoho překvapí, o opravy.

M
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VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

Pokud jste si mysleli, že vás čeká klidný konec roku, kdy si najdete čas na nějaký ten odpočinek, musíme Vás 
zklamat. V téhle společnosti totiž nebude na nějaké povalování místo. Kdo se na Vás všechno těší? Úvodní 
fotka prozrazuje vesmírného zabijáka Predátora, ale u něj to zdaleka nekončí. Dále se o Vaši pozornost bu-
dou hlásit Venom, Freddie Mercury, Shania Twain, Lady Gaga, Neill Armstrong, Popelka, sága Star Wars, 
Michael Meyers, Sherlock Holmes, Johnny English, Mlok Scammander a Vlasy! Vážně chcete tuhle sestavu 
ignorovat? Nevěřím, že se Vám to povede. Sám už mám v kalendáři tolik teček, že to 
začíná připomínat Braillovo písmo. A to jsem toho neprozradil ani polovinu...
 

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

FILM

VÝSTAVA

DIVADLO/SHOW

KONCERT

8

Když se staví nějaký filmový vesmír, obvykle stojí na 
hrdinech. Guru hororového žánru James Wan (Saw: 
Hra o přežití, V zajetí démonů) na to jde z druhého 
konce a vlastní filmy tu dostávají záporáci. Už jsme se 
na plátnech setkali s panenkou Annabelle, kde se již 
připravuje dvojka, a nyní přichází ke slovu vraždící 
řádová sestra, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v 
Rumunsku, ve kterém řád jeptišek ukrývá děsivé ta-
jemství. Režii se studio rozhodlo svěřit Corinu Har-
dymu, který má na kontě solidní žánrovku Hvozd, 
takže by mělo jít o povedený hororový přírůstek.

SESTRA

Horor / Mysteriózní, USA, 2018, Režie Corin Hardy
Hrají: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Jonas Bloquet

Typický outsider čtrnáctiletý Mára (Tomáš Mrvík) 
a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš (Jan František 
Uher) podniknou cestu za svobodou. Mára ukrad-
ne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku 
(Eliška Křenková). Všichni jsou na útěku, na dobro-
družné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už 
možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru 
chytne policie. Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasá-
ková) s policistou a my spolu s nimi váháme, co je 
realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké 
rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…

VŠECHNO BUDE

Drama / Komedie, ČR / PL / SK, 2018, Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková

6.9.6.9.
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TOP 30 KULTURNÍ SERVIS

Pražský hrad završí oslavy 100. výročí založení ČSR 
výstavou souboru děl, které po roce 1918 vybral a za-
koupil pro interiéry Habsburky vyklizeného Pražského 
hradu prezident T. G. Masaryk; věta Tož to kupte! je 
zaznamenaným autentickým výrokem, kterým TGM 
posvětil nákup cyklu akvarelů Život na panském sídle 
od velmi ceněného malíře Josefa Mánesa. V expozici 
návštěvníci uvidí více než 100 obrazů, u nichž nepůjde 
pouze o slavná jména autorů, ale o příběh o tom, jak 
měla zakoupená díla spoluvytvářet obraz Pražského 
hradu jako symbolu nové demokratické republiky. 

Místa konání: Pražský hrad - Císařská konírna, Praha 1
Cena vstupenek: od 50 Kč

12.9.

TOŽ TO KUPTE! 

9

Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli popr-
vé. A byl to pořádný nářez. Teď se Predátoři, jedni z 
největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši 
planetu. Jsou však mnohem silnější a chytřejší než 
kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro ně stále 
největší zábavou. Predátoři se geneticky zdokonalili 
pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Když jeden 
kluk nešťastnou náhodou zapříčiní jejich návrat na 
Zemi, vůbec není jisté, kdo před nimi ochrání lidstvo 
tentokrát. Najde se někdo, kdo nebude jen lovná zvěř, 
ale dokáže se jim postavit jako rovnocenný soupeř?

Akční / Sci-fi / Thriller, USA, 2018, Režie: Shane Black 
Hrají: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn

13.9.

PREDÁTOR: EVOLUCE

Co vás dokáže udržet při životě, když proti vám stojí 
celý svět a jste ještě dítě? Ema Černá, dětská hrdinka 
nové inscenace Viktora Tauše, inspirované skuteč-
nými osudy, vám to ukáže. Nejpodstatnější součástí 
vůle k přežití je totiž víra v sebe sama, víra, že někde 
daleko, třeba v Americe, čeká někdo, komu na vás zá-
leží. Ema Černá na své cestě překoná dětský domov, 
pěstounskou péči i „pasťák“. A to v době, kdy proti ní 
nestojí pouze instituce, ale i režim státu. Amerikánka je 
sondou do historie 80. let v Československu, ale stejně 
tak je to ryze současné drama o svobodě a touze žít.

Místa konání: Jatka78, Praha 7
Cena vstupenek: od 200 Kč

AMERIKÁNKA

Filmově-diskuzní večer věnovaný Ryszardu Siwieco-
vi, Sándoru Bauerovi a Janu Palachovi se uskuteč-
ní 10. září od 17:00. Během večera vystoupí: český 
historik a expert na problematiku živých pochodní 
Petr Blažek, polský historik prof. Jan Draus a ma-
ďarský kulturolog a bývalý disident prof. Csaba G. 
Kiss. Budou promítány dva dokumentární filmy ma-
pující osudy R. Siwiece a S. Bauera: Uslyšte můj křik 
/ 1991, rež. Maciej J. Drygas a Smrt v plamenech / 
2002, rež. Tamás Horváth. Večer moderuje šéfredak-
tor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer. 

Místa konání: Nová budova Národního muzea, Praha 1
Cena vstupenek: od 170 Kč

10.9.

SPOLECZNĚ 
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Žižkovský pivní festival nabídne okolo padesátky tu-
zemských pivních speciálů, pivní workshopy, dopro-
vodný program, soutěže a živá vystoupení několika 
českých interpretů. Milovníci zlatavého moku již tuto 
akci dobře znají a ví, že nudit se rozhodně nebudou. 
Zahrádky Žižkov jsou svou příjemnou atmosférou 
ostatně proslulé. Pokud jde o hudební program, mů-
žete se ve středu (19.9) těšit na Šance Muzikus, Petra 
Hapková blues band, Natural, Sabrage, Keks a ve čtvr-
tek (20.9) na Šance Muzikus, Šoulet, Claymore, Karel 
Kahovec George  & Beethovens a Laura a její tygři.

Místa konání: Zahrádky Žižkov, Praha 3
Cena vstupenek: 150 Kč

19.9.

ŽIŽKOVSKÝ PIVOFEST

Karel Král (Jiří Langmajer), šéfredaktor časopisu Play-
boy, nemá dobrý - dostal výpověď, bývalá manželka a 
dcera ho štvou, neznámá žena mu nabourala auto a na 
jeho místo byla dosazena pohledná mladá šéfredak-
torka. Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně 
s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se 
opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, 
protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší 
a on je na tom kvůli nim bídně.“  Ráno Karel zjistí, že 
následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy 
se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. 

Komedie, ČR, 2018, Režie: Rudolf Havlík 
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Táňa Pauhofová

20.9.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Černá komedie o konci světa, která vám ukáže, že 
všechno zlé je k něčemu dobré. Markovi se všichni 
smáli. Mark jen chtěl být připravený. Pak záblesk, 
oheň, smrt. Armageddon. Teď už se Markovi nikdo 
nesměje. Mark je hrdina co zachránil Louise, když 
všichni ostatní shořeli. Louise byla v minulém světě 
hvězda. Mark si rád vytváří fantastické světy. Pomůže 
Dračí doupě zapomenout na konec světa? Dva lidé, 
jedna místnost a soumrak lidstva. V hlavních rolích 
75 minut dlouhého představení zazáří Iva Pazderková 
a Daniel Krejčík. Režie se chopil zkušený Adam Skala.

Místa konání: Divadlo v Celetné, Praha 1
Cena vstupenek: od 225 Kč

PO KONCI SVĚTA 

24.9.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

10

Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na okra-
ji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv. normální 
společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, 
civilizací nezkažených prostých radostí. Jednoho 
dne však o sobě okolní svět dává vědět a konfrontace 
je nevyhnutelná. V hlavních rolích emotivního dra-
matu, který byl s úspěchem uveden na řadě festivalů 
(včetně MFFKV), excelují Ben Foster a Thomasin 
McKenzie. Především prvnímu jmenovanému by 
měli čeští diváci věnovat pozornost - právě on si za-
hraje Jana Žižku ve velkofilmu Petra Jákla ml..

Drama, USA, 2018, Režie: Debra Granik 
Hrají: Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeff Kober

BEZE STOP

27.9.
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KULTURNÍ SERVIS TOP 30

12

 

Bylo jen otázkou času, kdy se komiksové filmy zamě-
ří na „temnou stranu síly“. Nakonec s tímhle krokem 
přichází Sony a jde o dost překvapivý vývoj situace: 
jde totiž o znovu oživenou snahu o vybudování fil-
mového vesmíru okolo postav ze Spider-Mana (ov-
šem bez samotného pavoučího hrdiny, což celé věci 
dodává poněkud podivnou příchuť). Původně se měl 
Venom vázat na sérii Amazing Spider-Man, v té se 
ale studio rozhodlo pro nedostatečné tržby nepokra-
čovat. Takže tu máme sólovku s Tomem Hardym v 
hlavní roli. Na výsledek jsme opravdu hodně zvědaví.

VENOM

Akční / Sci-fi / Thriller, USA, 2018, Režie: Ruben Fleischer 
Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson

4.10.

Doktor Ox je parodie na současný svět, který dů-
věrně známe, inspirovaná povídkou Julese Verna. 
Známe to všichni – sledujeme média, posloucháme 
zprávy, čteme články, sdílíme příspěvky a necháme 
se manipulovat, aniž bychom si toho všimli. Co je to 
za lidi, kteří manipulují? Naše sebevědomí a vlastní 
rozum neslyšíme a přebíráme názory zvenčí, místo 
toho, abychom věřili hlavně sami sobě! A co když 
jsou tu mladí rebelové, kteří se nebojí, kteří jsou 
sami sebou a ukáží nám, že zdravý rozum, láska a 
sebevědomí mohou zvítězit nad manipulací a mocí!

DOKTOR OX 

Místo konání: Divadlo Hybernia, Praha 1
Cena vstupenek: od 190 Kč

4.10.

Představte si, že na Matějské pouti vjedete do stra-
šidelného zámku a do klína vám tam spadne ne-
příjemně skutečná useknutá hlava. Nemůžete ani 
mluvit, ovšem nikoho jiného to nevzrušuje, protože 
useknutá hlava ke strašidelnému zámku tak nějak 
patří. Přesně tak se cítí hrdinové hororu Hell Fest: 
Park hrůzy. Sériový zabiják v masce si totiž z celého 
lunaparku Hell Fest udělal dokonalé maskování a 
svoje vlastní smrtonosné hřiště, kde hodlá řádit ce-
lou noc. Panoptikum strašidel skropí skutečná krev, 
na velevážené publikum čeká opravdový děs a smrt.

HELL FEST: PARK HRŮZY

Horor, USA, 2018, Režie: Gregory Plotkin
Hraje: Amy Forsyth, Bex Taylor-Klaus, Tony Todd

27.9.

Výstava seznámí návštěvníky s životem vandrovních 
dráteníků, kteří putovali od obce k obci, ale také při-
pomene, že zdaleka nešlo o jedinou podobu dráte-
nictví – schopní řemeslníci totiž namísto toulání za-
kládali profesionální dílny nebo dokonce továrny a 
dokázali se prosadit i na jiných kontinentech. I když 
tovární výroba staré řemeslo postupně nahradila, 
udrželo se ve své umělecké podobě. Velkou část vý-
stavy tvoří cenné předměty zapůjčené z muzeí v Ži-
lině a Čadci, kromě mnoha historických exponátů je 
možné vidět také ukázku tvorby současných tvůrců.

DRÁTENÍCI A DRÁTENICTVÍ 

Místo konání: Národopisné muzeum NM, Praha 5
Cena vstupenek: od 40,-Kč

29.9.
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Let na Měsíc je lákavá látka (ostatně už i česká posád-
ka v sitcomu Kosmo se tam vydala). Damien Chazel-
le, oscarový režisér La La Landu, se rozhodl vyprávět 
o tom úplně prvním, kdy „velký skok pro lidstvo“ 
učinil legendární Neill Armstrong. Bylo otázkou, 
jak si Chazelle poradí se svým prvním nehudebním 
projektem (k němuž si navíc nepsal scénář). Dojmy z 
prvních projekcí jsou maximálně pozitivní. Dobová 
atmosféra je prý dokonalá, napětí by se dalo krájet (v 
podstatě je to sebevražedná mise) a herecké výkony 
hodné oscarových sošek. Nemůžeme se dočkat!

PRVNÍ ČLOVĚK 

Drama / Životopisný, USA, 2018, Režie: Damien Chazelle 
Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll, Jon Bernthal

11.10.

Kanaďanka Shania Twain patřila na konci dvacáté-
ho a na začátku jednadvacátého století ke komerčně 
nejúspěšnějším zpěvačkám vůbec. Její alba se prodá-
vala po miliónech, její singly obsazovaly první příč-
ky světových hitparád a její koncertní turné platila 
za ta nejrychleji vyprodaná. Díky úspěchu alb The 
Woman In Me z roku 1995, Come On Over z roku 
1997 a Up!, které vyšlo v roce 2002, se Shania Twain 
stala jednou z nejpopulárnějších zpěvaček všech dob 
a pochlubit se může i celou řadou prestižních oceně-
ní mezi kterými nechybí ani pět cen Grammy.

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1190 Kč

6.10.

SHANIA TWAIN 

Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bra-
dley Coopera (A-Team, Americký sniper) je tento 
film jeho režijním debutem. Cooper ve filmu zároveň 
hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví 
neznámou talentovanou zpěvačku Ally (vynikající 
Lady Gaga!). Když se oba vrhnou do vášnivého mi-
lostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v 
záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když 
Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack 
stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódiích a o to 
více se potýká se svými vnitřními démony.

Hudební / Drama, USA, 2018, Režie: Bradley Cooper
Hraje: Bradley Cooper, Lady Gaga, Dave Chappelle

6.10.

ZRODILA SE HVĚZDA

Snímek Husí kůže studia Sony Pictures dosáhl po-
měrně překvapivého úspěch a z rozpočtu 58 milio-
nů dolarů dokázal v kinech „vytřískat“ 156 milionů. 
Studio se tedy rozhodlo, že natočí pokračování této 
rodinné hororově laděné komedie. Na post režiséra se 
měl původně Rob Letterman a stejně tak si měl u série 
zůstat scénárista Darren Lemke, z neznámých příčin 
ale nakonec oba z projektu vycouvali a nahradili je 
Ari Sandel (režie) a Rob Lieber (scénář). Bohužel se 
dvojka musí obejít i bez největší hvězdy prvního dílu 
a to herce Jacka Blacka. Snad to nebude příliš znát.

Fantasy / Komedie / Horor, USA, 2018, Režie: Ari Sandel
Hrají: Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris

11.10.

HUSÍ KŮŽE 2

13
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Nebyla vám poslední tarantinovka Osm hrozných 
(2015) z různých důvodů po chuti? Již brzy si ji bu-
dete moci spravit další atmosférickou podívanou, 
mysteriózním thrillerem Zlý časy v El Royale (2018). 
Sedmička cizinců zastoupena hvězdnými herci se 
ocitne v jednom tajuplném hotelu a podivné události 
na sebe nenechají dlouho čekat. Zlý časy v El Royale 
jsou dílem talentovaného scenáristy a příležitostného 
režiséra Drewa Goddarda (Marťan, Chata v horách, 
Monstrum), přičemž tentokrát se Goddard chopil 
příběhu i režie. A získal hvězdné obsazení!

Mysteriózní / Krimi, USA, 2018, Režie: Drew Goddard
Hrají: Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson

11.10.

ZLÝ ČASY V EL ROYALE

Originální rodinná show Tři oříšky pro Popelku vás 
přenese přímo do notoricky známého pohádkového 
příběhu nejen prostřednictvím hereckých výkonů 
známých osobností v čele s Pavlem Trávníčkem. Do 
děje diváky vtahuje i nová koncepce jevištní dekora-
ce v podobě rozměrných projekčních panelů, takže 
iluze je prakticky reálná jako ve filmu. Velké obra-
zovky zaručují, že i ten nejmenší divák uvidí v sále 
Kongresového centra i ten nejmenší oříšek na scéně. 
V režii Filipa Renče se přesvědčíte o nesmrtelnosti a 
nadčasovosti této oblíbené české pohádky.

Místo konání: Kongresové centrum, Praha 4
Cena vstupenek: od 590 Kč

12.10.

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

HALLOWEEN

18.10.

Asi se najde málo fanoušků hororového žánru, kte-
ří by neznali postavu Michaela Myerse. Rád zabíjí 
nebohé kolemjdoucí na sto různých způsobů, má 
nezdravou fixaci na vraždění svých sester a potrpí si 
na děsivou bílou masku. A nejnovější příspěvek do 
série nabízí opravdu zajímavý twist - vrací se v něm 
Jamie Lee Curtis jako Laurie Strodeová na poslední 
střet s Michaelem Myersem (Nick Castle), který ji 
marně pronásledoval během Halloweenu už před 40 
lety! Tenkrát Laurie šílenému vraždění této masko-
vané postavy ještě unikla. Dokáže to i nyní?

Horor, USA, 2018, Režie: David Gordon Green
Hrají: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

STAR WARS IV IN CONCERT

15.10.

Filmová sága Star Wars zasáhla miliony fanoušků 
po celém světě. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších 
filmových příběhů všech dob, jehož sláva a popula-
rita přesáhla filmová plátna a stala se jednou z nej-
cennějších značek planety. Čeští fanoušci Star Wars 
se nyní dočkají unikátního zážitku. „Díky velkému 
projekčnímu plátnu a velkému filharmonickému 
orchestru budou diváci naprosto vtaženi do děje a 
budou moci prožít zničení Hvězdy smrti naprosto 
na vlastní kůži,“ sděluje tisková mluvčí pořádající 
agentury JVS Group Květa Havelková.

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

www.pragmoon.czzáří / listopad 2018



VSTUPENKY: TICKETMASTER a TICKETPORTAL

STING.COM, SHAGGYONLINE.COM & CHERRYTREEMUSICCOMPANY.COM

6. 1 0. 2 0 1 8
P R A H A

A LIVE NATION, DF & MCD PRESENTATION BY ARRANGEMENT WITH CAA

SHANIATWAIN.COM
@SHANIATWAIN

NOVÉ ALBUM
JIŽ V PRODEJI

VSTUPENKY V SÍTI TICKETPORTAL

PHOTO: ©
ANDERS ROOS

VSTUPENKY V SÍTÍCH TICKETPRO A TICKETPORTAL

LIVE NATION PRESENTS

7.10.2018
PRAHA
7.10.2018
PRAHA

PRAHA9. 2. 2019

photo credit: Robert John

VSTUPENKY V SÍTI VSTUPENKY NA DOSAH SLASHONLINE.COM



KULTURNÍ SERVIS TOP 30

16

Sir Arthur Conan Doyle pod nátlakem médií, společ-
nosti a především jeho vydavatele Virgila Cromwella, 
začíná podléhat žárlivosti, která ho přivádí na jedinou 
možnost vysvobození se ze zajetí stínu slavného de-
tektiva. Vysvobození vidí ve smrti, jeho nejslavnější 
literární postavy. Jak tento humorný příběh, plný nad-
sázky a skvělé hudby dopadne? To zatím neví ani náš 
Sir Arthur Conan Doyle. Nový muzikál, jehož děj je 
víceméně smyšlený, se humornou formou opírá o slávu 
legendárního detektiva Sherlocka Holmese a peripetie 
jeho autora, spisovatele Sira Arthura Conana Doyla.

LEGENDA JMÉNEM HOLMES 

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

20.10.

Johnny English v podání neodolatelně nemotorného 
Rowana Atkinsona znovu zasahuje! Příběh odstartu-
je kybernetický útok, který odhalí identitu všech taj-
ných britských agentů. Jedinou dosud neodhalenou 
nadějí zůstává Johnny English, kterého bude ovšem 
nutné nejprve povolat ze zaslouženého odpočinku. S 
vervou sobě vlastní se vrhá do mise, na jejímž konci 
má být odhalení a zatčení hackera, který tuhle bez-
pečnostní kalamitu způsobil. Aby ovšem Johnny En-
glish uspěl, bude muset odhodit své analogové meto-
dy práce a snažit se pochopit digitální svět.

Akční / Komedie, GB, 2018, Režie: David Kerr 
Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson

25.10.

JOHNNY ENGLISH 
ZNOVU ZASAHUJE

www.pragmoon.czzáří / listopad 2018

BOHEMIAN RHAPSODY

1.11.

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho 
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu 
i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mer-
curyho od založení skupiny Queen až po památný 
koncert Live Aid v roce 1985. Snímek původně natá-
čel režisér Bryan Singer (X-Men, Obvyklí podezřelí). 
Na konci minulého roku byl ale nespokojenou pro-
dukcí na hodinu vyhozen a na jeho místo nastoupil 
Dexter Fletcher (Orel Eddie). Kolik ze Singerova na-
točeného materiálů ve filmu zůstalo, to nevíme. Pod 
projektem jsou každopádně podepsáni oba režiséři. 

Životopisný, USA / GB, 2018, Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Hrají: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Allen Leech

V novém filmu Grindelwald uprchne ze zajetí a začne 
shromažďovat následovníky, kteří ani často netuší, jaký 
je jeho skutečný záměr – aby čistokrevní kouzelníci 
vládli všem nemagickým bytostem. Aby se jej pokusil 
zastavit, vyhledá Albus Brumbál pomoc svého bývalé-
ho studenta, Mloka Scammandera, který nabídku při-
jímá, aniž by si uvědomoval, jaké nebezpečí před ním 
leží. Příběh se odehrává v New Yorku, Paříži a Londý-
ně, kde jsou určeny hranice, láska a spojenectví v ro-
dině a mezi přáteli otestovány, zatímco čarodějný svět 
zažívá bouřlivé časy a je stále rozpolcenější.

Dobrodružný / Rodinný, USA / GB, 2018, Režie: David Yates 
Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

15.11.
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K sálu na Václavském náměstí, který právě slaví 5 let 
od zahájení provozu, otevře divadlo Studio DVA ještě 
Malou scénu v ulici Na Perštýně 6 v budově Všeobecné 
zdravotní pojišťovny. V exkluzivním prostoru pro 200 
diváků najdou od října své místo oblíbené hry, které 
znáte z repertoáru divadla v pasáži Paláce Fénix a také 
hosté ze Slovenska a Brna.  Těšit se můžete i na novinky 
v podobě náročnějších titulů, které rozšíří stávající 
nabídku oblíbeného div adla. Od října můžete tedy 
potkávat české i slovenské herecké osobnosti na dvou 
místech v Praze. Více na studiodva.cz/malascena

Na Perštýně 6, Praha 1
Tel . 222 222 598, www .studiodva .cz

MALÁ SCÉNA  
DIVADLA STUDIO DVA 

V listopadu, po ukončení výstavy První republika, 
bude v Galerii La Femme k vidění průřez obrazů a 
kreseb malířky Evy Mansfeldové (1950 – 2016). Její 
originální výtvarný projev je založen na vztazích mezi 
geometrickými tvary a barvou, jež nanáší na plátna 
přímo z tuby, čímž je téměř vyloučen tah štětce. Ga-
lerie La Femme pravidelně vystavuje díla českých 
umělců jak zvučných jmen, tak mladé generace. Ná-
vštěvník má velkou šanci, že v široké nabídce umělec-
kých děl najde to pravé dílo pro svůj domov či kance-
lář, a zároveň tak investuje do kvalitního umění. 

Bílkova 2, Praha 1
Tel .: +420 224 812 656, +420 775 726 067, www .glf .cz

GALERIE LA FEMME

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru ko-
munismu se zaměřením na Československo v mno-
ha sférách a z různých pohledů: každodenní život, 
politika, historie, sport, ekonomika, vzdělání, umění 
(konkrétně Socialistický realismus), mediální pro-
paganda, Lidové milice, armáda, policie, (včetně 
tajných služeb StB), cenzura, soudní a jiné donuco-
vací instituce (včetně éry stalinismu – procesy a po-
litické pracovní tábory) atd. Na ploše téměř 1500m2 
návštěvník pocítí autentickou atmosféru doby, kterou 
podtrhují krátká videa, plakáty a originální exponáty.

MUZEUM KOMUNISMU

V Celnici 1031/4, Praha 1
www .muzeumkomunismu .cz

www.pragmoon.czzáří / listopad 2018

Nechte se unést jedinečným příběhem a nábojem 
písní z legendárního muzikálu Vlasy, který celosvě-
tově proslavilo legendární filmové zpracování Miloše 
Formana a řada nesmrtelných songů. Slogan „kvě-
tiNOVÉ děti“ nového nastudování naznačuje nad-
časovost tohoto muzikálu, jehož příběh i poselství 
mohou být až překvapivě současné. Přijďte si užít 
velkolepou oslavu lásky, svobody a tolerance, pro-
tože tyto hodnoty je stále třeba oslavovat a chránit. 
Setkáte se s oblíbenými interprety vyhlášeného mu-
zikálového týmu Divadla Kalich. (Foto ze zkoušky.)

VLASY

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

18.1.



 NÁRODNÍ 
TECHNICKÉ

MUZEUM
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svatomartinsk´e slavnosti

ZAHÁJENÍ SVATOMARTINSKÝCH SLAVNOSTÍ JE 
V 11 HODIN, 11 MINUT A 11 VTEŘIN NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD, PRAHA 3

 2000 PORCÍ SVATOMARTINSKÉ HUSY Z ČESKÉHO CHOVU  
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Program od 11.11 do 20.00 hod.:  PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA NA BÍLÉM KONI 
 CIMBÁLOVÁ MUZIKA   DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

VSTUP ZDARMA  více na www.praha3.cz a facebook.com/praha3.cz

11. 11. 2018 na    Jiřáku& husa víno
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STAR WARS:  NOVÁ NADĚJE 
S ŽIVOU HUDBOU SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

nemusíte být velký milov-
ník Star Wars (nebo filmu 
jako takového) a přesto 
bezpochyby tyhle tóny 
znáte. Hudba ke Star Wars 

je podobně univerzální legendou, jako astmatic-
ký záporák s obří černou helmou na hlavě.

Od doby, kdy měli fanoušci po celém světě mož-
nost poprvé vidět film ze slavné série Star Wars, 
uplynulo již více než 40 let. Nová naděje se stala 
kultem, ikonou a naprostým přelomem v oblasti 
kinematografie. Důležitou součástí filmu je sa-
mozřejmě nezapomenutelná hudba legendárnáho 
skladatele Johna Wiliamse. Pokud se počítáte mezi 
milovníky Star Wars, máme pro vás tip roku - v O2 

areně se v polovině října odehraje speciální pro-
jekce filmu. Speciální proto, že bude snímek uve-
den na obřím plátně za doprovodu živé hudby v 
podání respektovaného orchestru The City of Pra-
gue Philharmonic Orchestra - Filharmonici města 
Prahy pod vedením dirigenta Christopha Eliota. 

„Od prvních melodií až po poslední notu z pera 
Johna Williamse se jedná o naprosto přelomové 
dílo, které změnilo vnímání filmové hudby,“ řekl 
za Disney Channel Grant Watmuff. 

Pro fanoušky v České republice to bude úplně 
poprvé, kdy se jeden z dílů Star Wars takového 
uvedení dočká.  Uznejte sami, to už je Síla!

th.

N
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Galerie La Femme, Bílkova 2, 
Praha 1 www.glf.cz, info@glf.cz

25. Domácí úkol zadaný galerií českým 

a slovenským umělcům zvučných 

i méně známých jmen. Výstava obrazů 

ke stému výročí založení republiky. 

J. Anderle, B. Jirků, M. Jiránek, 

M. Chabera, T. Hřivnáč, 

F. Hodonský, Tylek, M. Pošvic, 

B. Eliáš ml., J. Velčovský, R. Brančovský, 

R. Pauch, M. Komáček, I. Piačka, 

V. Bojňanský, J. Čutek a další.

Josef Blecha, T. G
. M

.

Tyleček, Sváteční kytice
Radovan Pauch, Očekávání

Glf.indd   1 04.09.2018   14:10:39



KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR/FILM

Zatím jste se věnoval převážně divadlu. Postava 
Jana Palacha je vaší první velkou filmovou rolí. S 
jakými pocity jste nabídku ztvárnit tak význam-
nou osobnost našich novodobých dějin přijal? 

S pocitem obrovské odpovědnosti, která se pře-
vyprávěním takového příběhu pojí. Pro mě již 

Jan Palach funguje svým způsobem jako legenda, 
tedy jako něco, co jsem nezažil, ale o čem jsem 
slyšel častokrát vyprávět, mnohokrát jsem o něm 
zaujatě četl, učil se. A vzhledem k vývoji naší re-
publiky se domnívám, že je to legenda zásadní. 
Odtud tedy ta odpovědnost. S tím samozřejmě 
také nastoupila starost o technickou stránku fil-
mového herectví, zda dokážu bez větších zkuše-
ností věrohodně postavu na plátno převést. 

Co pro vás bylo zásadní při rozhodování, jak 
svého hrdinu herecky pojmout?

Uvědomit si to, že ačkoli já Palachův příběh vní-
mám jako legendu, tak v době, kdy se procházel 
po kočičích hlavách v pražských ulicích, jí nebyl. 
Ani on sám sebe takto určitě nevnímal. Jinými slo-
vy polidštit si ho. Přenést jej na chvíli ze stránek 
učebnic zpět do kůže dvacetiletého mladíka, člo-
věka jen o pár let mladšího než jsem já sám. Vzpo-
menout si, jak já jsem na tom v jeho letech byl. Při-
pomenout si svoje konkrétní myšlenky v určitých 
situacích, pokusit se odhadnout nebo nalézt jeho. 
Ale taky popřemýšlet, který z mých přátel a zná-
mých (aniž bych jim to samozřejmě přál), by třeba 
dnes nebo v té době byl vzhledem ke své povaze 

arodil se v roce 1992 v Ost-
ravě, vyrůstal v Olomouci, 
kde vystudoval gymnázium. 
Poté vystudoval činoherní 
herectví na JAMU v Brně 

(absolvoval v roce 2016). Od roku 2016 je v an-
gažmá v Městském divadle v Kladně, je rovněž 
členem souboru olomouckého Divadla na cucky, 
spolupracuje s Divadelní společností Indigo Com-
pany a hostuje ve Slováckém divadle v Uherském 
hradišti. Objevil se v menších rolích ve filmech Na 
konci září a Pláč sv. Šebestiána a v epizodní roli v 
seriálu České televize Život a doba soudce AK 2. 
Titulní role ve snímku scenáristky Evy Kantůrko-
vé a režiséra Roberta Sedláčka Jan Palach je jeho 
první velkou filmovou příležitostí.

VIKTOR ZAVADIL

N

22 www.pragmoon.czzáří / listopad 2018



KULTURNÍ SERVIS

23

schopen takového činu. Tedy vnímat na chvíli Jana 
Palacha jako kluka se všemi obyčejnými radostmi 
a trápeními, jehož poté okolnosti a doba donutili 
ze své obyčejné dráhy uhnout. 

Narodil jste se třiadvacet let po Palachově smrti, 
takže patříte ke generaci, která zná Jana Palacha i 
historické souvislosti jen z učebnic. Snažil jste se 
rozšířit si vědomosti o svém hrdinovi a jeho době? 

Snažil jsem se utřídit si politicko-společenské udá-
losti té doby. Především proto, abych věděl, o čem 
jednotlivá fakta ve scénáři pojednávají. Mimo to 
mne samozřejmě zajímalo vše možné o Janu Pala-
chovi. Biografie a dostupné tištěné materiály jsou 
pro herce myslím první volbou. Daleko zajímavěj-
ší pro mne byla ale návštěva archivu UK, kde se 
nachází část Palachovy pozůstalosti včetně osobní 
korespondence, fotografií a dalších věcí z té doby. 
Věcí, které daleko více rozproudí fantazii. Napří-
klad v tašce, která byla nalezena po činu na Václav-
ském náměstí, byly dva stejné hřebeny. Věc, která 
se moc neví. Ale proč byly dva? Bezvýznamná ná-
hoda nebo pozůstatek nervozity ráno před činem? 

Váš hrdina je nenápadný, slušný, spíše uzavře-
ný mladík, který nedává moc najevo své emoce. 
Pro herce asi není snadné postihnout hluboká 
vnitřní hnutí své postavy tlumeně, bez velkých 
gest. Jak jste tohle zadání vnímal? 

Minimalistický herecký projev, který se nejspíš s 
tímto zadáním, ale i s potřebami filmového herec-
tví pojí, je mi v něčem blízký, proto mi to vlastně 
vyhovovalo. Jsem ale člověk věčně nespokojený, 
proto jsem se stále sám sebe ptal, jestli to, co dě-
lám, stačí. Přece jen scénář se zaměřuje nejen na 
každodenní situace, ale zkoumá hlavně ty, které 
vedly Palacha k jeho rozhodnutí. 

Diskutovali jste s režisérem Robertem Sed-
láčkem ztvárnění postavy? Měl jste prostor vyjá-
dřit svůj pohled?

Samotnému natáčení pochopitelně předcházelo 
spoustu setkání, během kterých jsme diskutova-

li nejen o Palachovi. Bylo potřeba, abych tu po-
stavu poznal. Chápal ji. A myslím, že v základu 
jsme s Robertem Sedláčkem měli stejný pohled. 
Prostor vyjádřit svůj pohled jsem samozřejmě 
měl. Myslím, že u takové role je obohacení o 
myšlenky druhého nezbytné. 
 
Myslíte, že dnešní mladí lidé vůbec pochopí mo-
tivaci Palachova mezního činu? 

Těžko říct. Myslím, že i tehdy byli lidé, kteří mo-
tivacím jeho činu nerozuměli. Je ale fakt, že to, co 
oni tenkrát měli a nám schází, je ta zkušenost s do-
bou. Proto si troufám říct, že my dnešní mladí lidé, 
doufám, motivace činu Jana Palacha pochopit do 
důsledku nemůžeme. Nezažili jsme si to. A snad 
je to tak dobře. Jde-li ale o film, domnívám se, že 
to, jaké tlaky na Jana Palacha působily a vedly ho k 
jeho činu, je zde vyobrazeno srozumitelně. A snad 
nás to zase na čas přiměje o tom činu přemýšlet. 
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SRDCE PATŘÍ ZA MŘÍŽE

nscenace Srdce patří za mříže ve 
Švandově divadle nabízí netucto-
vou výpověď nejmladších divadel-
níků o násilí a sebelásce v globál-
ním světě. Sejde se v ní milovnice 

luxusního zboží, která nejradši nakupuje za pár 
šupů, s cizincem hledajícím srdce svého otce. Če-
katel na transplantaci, ubrečená dámská kabel-
ka, kreslený hrdina seriálů pro děti a jeho nová 
kamarádka Panda. Ti všichni vyprávějí o tom, 
jak snadné je v dnešním světě ztratit lidské srdce. 

„Inscenaci Srdce patří za mříže vytvořila nejmlad-
ší generace současných divadelníků, kteří v ní po 
svém a zároveň velice bystře reagují na témata, 
která nás obklopují,“ říká Dodo Gombár, umělec-
ký šéf Švandova divadla. Hru napsal mladý dra-
matik a básník David Košťák přímo pro studio-
vou scénu jako třetí a poslední inscenaci v rámci 
cyklu „Intimita – Anonymita – Agresivita“.  

O agresivitě, násilí i sebelásce v globální společnosti 
Košťák říká: „Násilí mi přijde nejhrozivější ve chvíli, 
kdy si člověk neuvědomuje, že se ho dopouští – den-
ně třeba využíváme produkty, jejichž vznik se vážně 
podepisuje na kvalitě života jiných lidí. Jejich volání 
o pomoc však nikdy neuslyšíme. I proto jsem chtěl na 
jeviště předvolat nejen „pachatele“, ale i „oběti“ toho-
to stavu. V určité míře totiž v sobě máme oboje.“

V jeho hře se tak nahlas ozvou třeba exponáty z 
mediálně propírané výstavy lidských těl. Řeč bude 
také o krutém pronásledování příznivců cvičení 
Falun Gong v Číně. A doslechneme se o transplan-
tační turistice, kdy si dostatečně bohatí pacienti na 
čínských klinikách mohou koupit orgán získaný 
od politických či jiných vězňů - nedobrovolní dár-
ci však tuto „výhodnou transakci“ nepřežijí…

Vedle tématu lidské odpovědnosti a lidských práv 
inscenace připomene i některé komičtější momen-
ty z českého prostředí. Tím je třeba podivuhodné 
přátelství malého kresleného hrdiny s cizokrajnou 
Pandou nebo oblíbený televizní pořad složený ze 
srdceryvných lidských příběhů těch, co se navzá-
jem ztratili a zase našli… znáte to, prostě Česko.

th.

I

Srdce patří za mříže
Hraje se: 17 . října 2018
režie: Alžběta Burianová

hrají: Martina Krátká, Klára Cibulková, Jacob 
Erftemeijer, Marek Pospíchal, Tomáš Červinek, 

Petr Buchta

www .svandovodivadlo .cz
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Hořkosladká káva z pražské kavárny. 
Autorská inscenace, která je cestou do historie jednoho pojmu,  

do jeho přítomného života ve společenském diskurzu současnosti – a konečně 
i do jeho možných budoucností, především však bude pokusem o společenský 

dialog nad pravým šálkem pražské kávy.

Uvádíme: 
13.9. a 22.10. v 19:00

KAUZA PRAŽSKÉ KAVÁRNY
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DUET PRO JEDEN HLAS

oztroušená skleroza ver-
sus realita. Výjimečná 
divadelní hra Duet pro 
jeden hlas Toma Kempin-
ského, v překladu Micha-

ela Žantovského, měla premiéru 21. května v 
divadle La Fabrika.

Divadelní hra, která nadchla Londýn i New York, 
vyprodávala West End i Broadway, zakončí letošní 
jubilejní desátou sezónu pražského divadla La Fab-
rika. Diváci se mohou těšit na strhující a dojemný 
příběh houslové virtuózky Stephanie Abrahams, 
která onemocní roztroušenou sklerózou. Je možné 
složit rozloženého člověka zpátky? 

Zuzana Stivínová, představitelka hlavní role 
Stephanie, je jednou z nejtalentovanějších  českých 
hereček napříč generacemi. V poslední době zau-
jala v seriálu Pustina, který je oceňovaný nejen v 
České republice, ale i v USA. Její herecký partner 
Jan Novotný byl dlouholetým členem Činohry Ná-
rodního divadla, kde dodnes hostuje. Diváci ho 
znají také z Divadla Komedie, Divadla Na zábradlí 
a celé řady filmových i televizních rolí.

Inscenaci Duet pro jeden hlas uvádí La Fabrika v 
novém překladu Michaela Žantovského, ředitele 

Knihovny Václava Havla a bývalého velvyslance 
České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a 
USA. Michael Žantovský působil už v osmdesátých 
letech 20. století jako nezávislý překladatel, publicis-
ta a textař a přeložil do češtiny více než padesát děl 
moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu.

Režisérem inscenace je Viktor Polesný, jeden z 
předních českých filmových a divadelních reži-
sérů. Jana Novotného a Zuzanou Stivínovou obsa-
dil v loňském roce do hlavních rolí svého  filmu 
Monstrum.  Kostýmy navrhla Jarka Procházková, 
producentem inscenace je Richard Balous.

„ Stivínovou si poznamenávám na herecký výkon 
roku.“ - J.P. Kříž

th.

R

Duet pro jeden hlas
Hraje se: 30 . září 2018 a dále . . .

režie:  Viktor Polesný
hrají: Zuzana Stivínová, Jan novotný

www .lafabrika .cz
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La Fabrika / Komunardů 1001/30 / 170 00 Praha 7 – Holešovice / www.lafabrika.cz

Tom Kempinski

 Režie  Viktor Polesný
 Producent  Richard Balous
 Překlad  Michael Žantovský
 Scénografie  Šimon Caban
 Kostýmy  Jaroslava Procházková
 Light Design  Michal Kříž
 Hudba  J. S. Bach
 Inspice  František Šťastný

 Zuzana Stivínová        
Jan  Novotný
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NOVINKY Z METROPOLE

P řestože to tak občas pod ná-
porem turismu a velkole-
pých řečí politických stran 
nemusí vypadat, Praha je 
hlavně naše město. A to ne-

myslím způsobem „cizincům vstup zakázán“. 
To myslím tak, že kdo tu bydlí, ať už krátkodo-
bě nebo dlouhodobě, má právo držkovat.

Všichni totiž samozřejmě chceme hlavně to, 
aby se v matičce Praze žilo dobře. A nedělejme 
si iluze, tenhle zájem úředníkům vždy na srdci 
neleží. Proto tu máme sekci „Novinky z met-
ropole“ - abychom ukázali na projekty, které z 
nás dělají blbce. A třeba s tím i něco udělali.

NAŠE MĚSTO
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NOVINKY Z METROPOLE

Na Masarykově nádraží léta funguje malý po-
stranní průchod jako taková polooficiální pří-
stupová cesta pro stanice (respektive ona ofici-
ální je, ale člověk má díky ní vždycky pocit, že 
se rošťácky vkrádá zadem). Tomu bude bohužel 
brzy konec. Již nyní je průchod o polovinu užší 
a u toho nezůstane - příští rok na jaře se ji pra-
covníci Českých drah hodlají zbavit úplně. Prý 
kvůli tomu, aby se mohla prodejna uvnitř rozší-
řit. Inu, to ti pěkně, prodejno, děkujeme!

Podle žebříčku nejlepších měst pro život, který 
každoročně sestavuje britský ekonomický týde-
ník The Economist, obsadilo první místo rakous-
ká metropole Vídeň. Z českých měst se mezi 140 
porovnaných dostala - jak už asi tušíte (vzhledem 
k tomu, v jaké sekci jsme - Praha). Kolikátá sko-
čila? Šedesátá! Než si řeknete, že to není nic moc, 
nezapomínejte, kolik je na světě měst. A že takoví 
Slováci s Bratislavou skončili až 65, takže o pět 
míst níže. Sorry, bratia, zas nám koukáte na záda.

LEGENDA SE LOUČÍ

V PRAZE SE TO ŽIJE

Tak dlouho se chodí se džbánem po neudržo-
vaném mostě, až most spadne. Hodně se to v 
posledních měsících řeší u „Libeňáku“, který 
je doslova na spadnutí a kde kandidát ANO na 
pražského primátora Petr Stuchlík přišel s bri-
lantním nápadem, že proč jen rekonstruovat, on 
by chtěl současně nad mostem postavit takové 
malé městečko. No jasně, pak přece ty mosty 
vydrží víc, když na nich bude ještě větší zátěž...

MOSTY PADAJÍ?
TAK JE ZASTAVÍME!

www.pragmoon.czzáří / listopad 2018
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Na Palmovce to žije. Nejenže tu dopravní pod-
nik neúnosně dlouho rekonstruuje trať v Zen-
klově ulici směrem k nemocnici Bulovka (což v 
překladu znamená „roz*ebali celou Palmovku“), 
opravami tu nově projdou chodníky, prohlubně a 
kanálové stoky. „Palmovka si to rozhodně zaslou-
ží,“ říká o vylepšení radní pro dopravu, školství a 
volný čas Petr Dolínek. A cena? 6 milionů korun. 
Jsem na vážkách, co Palmovka musela udělat 
hrozného, že si tohle všechno zasloužila.

... tam se původně nesmělo stavět (opravdu). Po-
žadavek na oslunění, podle kterého musí do kaž-
dého bytu v první březnový den svítit na třetinu 
podlahové plochy sluneční paprsky (!!!), nejspíš 
nadobro zmizí z pražských stavebních předpisů. 
Radní v červenci schválili novelu, která má od-
straněním tohoto požadavku usnadnit a přede-
vším urychlit vznik nové zástavby, což by mělo 
vést k novým bytům. Není jisté, zda bude dárkem 
ke koupi nemovitosti alespoň lampička.

ZLOBIVÁ PALMOVKA!

KAM SLUNCE NESVÍTÍ

Magistrát rozjel minulý měsíc poměrně neob-
vyklou akci, v níž nabádal pražské řidiče, aby ne-
chali svá auta doma, jeli raději do práce v MHD a 
večer pak mohli v klidu vyrazit s kolegy na toče-
né. Je bez debat, že je potřeba nějakým způsobem 
bojovat proti smogu a o Praze, kde je to každý 
den jak v automraveništi, to platí dvakrát tolik. 
Ale motivovat pracující ČECHY k tomu, aby 
chlastali, to vypadá jako cesta do pekel. Ale co já 
vím, na magistrátu se to očividně osvědčilo.

PIVEM PROTI SMOGU





BEAUTY POLICE

Poslední dobou je trend zajímat se o to, co jíme. Zda je to zdravé, BIO, nejsou v tom 
„éčka“ a příliš moc chemie, zda ta müsli tyčinka obsahuje bílý cukr nebo kolik procent 
masa má ta šunka… To je sice v pořádku, že se o sebe staráme a nechceme do sebe dávat 
potraviny, které nám škodí. 

Zamysleli jste se ale někdy nad tím,  co dáváte na sebe? Tím myslím, že 90% drahé kos-
metiky, všech našich parfémů, šamponů a sprchových gelů obsahuje parabeny, parabely, 
petrochemikálie, SLS, umělá barviva a mnoho dalších prvků, které nám doopravdy škodí? 
Chcete vědět jak? V dnešní době je kosmetika plná ropných produktů a karbonu dehtu, 
což jsou substance pronikající přes naši pokožku do krevního oběhu a tělesných orgánů, 
což může způsobit rakovinu. Minimálně k tomu výrazně přispívají.

Přitom přírodní kosmetiku bez této chemie není mnohdy ani dražší, ani méně příjemná pro 
používání. Rozhodla jsem se Vám představit tento druh kosmetiky, který neškodí Vám, ani okolí 
a je cenově přijatelný. Možná přijatelnější než jste si kdy mysleli. Mezi přírodní kosmetiku se řadí 
například Yves Rocher nebo novinka, která pronikla na český trh nedávno a to Natura Siberica. 

Pro naše čtenáře jsme ulovili slevový kupón platný do konce září 2018 do obchodu Yves 
Rocher. Jedná se o dárkový poukaz v hodnotě 400,- Kč s dopravou zdarma při nákupu 
nad 999,- Kč.

Platí pouze pro e-shop (www.yves-rocher.cz) a při objednávce stačí zadat: LH6595JS22.

Beauty Police

1. YVES ROCHER 
Výrobek, který se mi opravdu osvědčil, je re-
generační sada od Yves Rocher na poškozené 
vlasy za 299 Kč. Yves Rocher nabízí regenerační 
sadu se šamponem na poškozené vlasy 300ml, 
kondicionérem na poškozené vlasy 150ml a 
olejem na poškozené vlasy 150ml. Díky výtaž-
kům z jojobového oleje napravuje dlouhodobé 
poškozování vlasů a navrací jim jejich pevnost, 
lesk a krásu. Nutno podotknout, že produkty 
obsahují více jak 96% přírodních složek. Biolo-
gicky odbouratelné složení. Obal obsahuje re-
cyklovaný plast, díky tomu snižujeme celkovou 
spotřebu plastů na jeho výrobu. Za mne 1*.
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2. DENNÍ KRÉM
Pokud máte citlivou pokožku, potom zbystřete! U mne se osvěd-
čil tento krém na obličej od Natura Siberica. Jedná se o jemný 
denní krém Natura Siberica, který obsahuje allantoin poskytující 
hlubokou hydrataci a vitamin P, který posiluje pokožku. Kyseli-
na hyaluronová zabraňuje vzniku vrásek, faktor SPF-20 chrání 
pleť před slunečním zářením. Vydrží doopravdy dlouho a cena 
za 50ml je 219,- Kč. Přírodní komestika Natura Siberica je vy-
ráběna z divoce rostoucích bylin Sibiře a Dálného Východu. Na 
Sibiři a Dálném Východě jsou zachovalá chráněná území s uni-
kátní jedinečnou flórou. Rostliny tam rostou přirozeně, volně a 
v hojném množství. Zvyklé neustále bojovat o svůj život za drs-
ných klimatických podmínek, volně rostoucí byliny Sibiře mají 
obrovský potenciál. Produkty od Natura Siberica lze zakoupit 
na Biooo.cz, ve Sklizeno, Country Life či na DocSimon.cz.

3. POLÁRNÍ NOC
Pokud chcete mít bílé a zdravé zuby jako perličky, ale nechcete 
si ničit zuby peroxidovým bělením nebo máte citlivé zuby, pak 
byste se měli seznámit s inovativní černou zubní pastou, která 
nese název „Polární noc“, je určena pro bezpečné bělení a hlu-
boké čištění ústní dutiny. Působí efektivně díky vysoké aktivitě 
jejích přírodních složek. A navíc skvěle chutná. Tato vychytáv-
ka je opět od značky Natura Siberica a balení (tj. 100g) Vás při-
jde na 105,- Kč. Produkty od Natura Siberica lze zakoupit na 
Biooo.cz, ve Sklizeno, Country Life či na DocSimon.cz.

4. LITTLE SIBERICA
No a na koho bychom určitě neměli zapomenout, jsou ti nejmenší. 
Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší a pokud nechcete své dítě 
mazat a koupat v produktech z ropy, což je třeba Dove či Nivea, a záro-
veň hledáte něco opravdu čistě přírodního, pak Vás opět odkážeme na 
Natura Sibericu, která má široký sortiment i pro miminka a děti. My 
jsme odzkoušeli kromě sprchového gelu jejich dětský zklidňující olej 
pro každodenní péči Little Siberica, který se během sekundy vstřebá, 
miminko není mastné a hlavně se neobjevily žádné alergické reakce. 
Jedná se o organický olej ze lnu a bruntáku lékařského. Popravdě ho 
používám i já a nemůžu si ho vynachválit. Balení 250ml s téměř 100% 
přírodním složením Vás vyjde na 279,- Kč. Což u dětské kosmetiky je 
více než příjemné. Produkty od Natura Siberica lze zakoupit na Biooo.
cz, ve Sklizeno, Country Life či na DocSimon.cz.
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Erotic City nabízí erotické pomůcky, prádlo, masážní 
oleje a lubrikanty, afrodiziaka a další erotické zboží 
pro ženy, muže a páry. Odborné poradenství v pro-
dejnách i on-line. Vše s ohledem na zákazníka a pří-
padný ostych. Top prodejna Praha 1, Ve Smečkách 
802/56 v blízkosti Václavského náměstí (9:00-22:00), 
celkem 21 prodejen v Praze. Otevřeno je denně 9:00-
21:00. Při nákupu nad 1000 Kč DÁREK ZDARMA. 

EROTIC CITY
MODERNÍ PRODEJNY 
S EROTICKÝM ZBOŽÍM
Tel .: +420 737 221 221, www .eroticcity .cz Tento výběrový second hand funguje již od roku 

2014 a za dobu své existence si vydobyl téměř kul-
tovní status. Vybrané kousky sortimentu najdete 
na facebookovém účtu (Crashily - výběrový second 
hand), kde si je můžete prostřednictvím zprávy za-
rezervovat či objednat pro zaslání poštou. Primární 
second hand zboží Crashily pochází z Anglie. Větši-
na věcí je v top stavu (tedy nemá žádné známky no-
šení), Krom zboží z druhé ruky v Crashily seženete 
také výrobky nejrůznějších českých designerů.

Ječná 14, Praha 2
Tel .: +420 773 230 830, www .crashily .com

CRASHILY

Každý, kdo miluje svého miláčka s motorem a čtyřmi 
koly, tohle ocení. Chiptuning je úprava map řídící jed-
notky, čimž lze docílit vyššího výkonu a krouticího mo-
mentu při nižších otáčkách a tím snížení spotřeby. Také 
zmizí výkonové mezery v plynovém pedálu v nižších 
otáčkách. Upravený vůz splňuje předepsané emisní li-
mity. Úspora paliva se váže především na turbodieselové 
motory. Úpravou nedochází k nadměrnému zatěžování 
motoru. Garance bezproblémovosti na STK a ME.

Společnost Denim Heads vznikla z jednoduchého 
důvodu: nedostatek kvalitního denimu na českém 
trhu. Džíny obléká denně polovina světové popu-
lace. V Čechách je to samozřejmě také tak a cílem 
Denim Heads je tak nabídnout oblečení, které spl-
ňuje i ty nejnáročnější požadavky. V nabídce obcho-
du nenajdete „nejmodernější“ výšivky na zadních 
kapsách nebo otřesné samoúčelně rozdrbané džíny 
za neúměrně vysoké ceny. Tady jde hlavně o kvali-
tu a ne pomíjivé trendy. Nově si můžete vybrat i v 
kamenném obchodě v centru Prahy, Konviktská 30.

www .denimheads .cz

DENIM HEADS CHIPTUNING OD TPOWER RACING

Plzeňská 28, Králův Dvůr u Berouna
Tel .: +420 605190113, www .tpower .cz 
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ZDRAVÉ POTRAVINY ARAX ŠAOME

Kvalitní módy není nikdy dost, dvakrát tolik té pro 
něžné pohlaví. Italská módní značka MAX&Co. ko-
nečně otevřela novou vlajkovou prodejnu v Praze, 
konkrétně v Palladiu. MAX&Co. je součástí světové 
skupiny Max Mara Fashion Group a reprezentuje to 
nejlepší z italské módy pro ženy. Vyznačuje se krea-
tivními střihy, barvami i materiály, čímž podtrhuje 
osobitý styl a individualitu žen. Na českém trhu je no-
váčkem, svou první prodejnu značka otevřela v září 
minulého roku v pražském Centru Chodov. 

MAX&CO
Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1

Levný, ale kvalitní autoservis na vozy Mercedes-Benz 
s více než 20ti letou tradicí v Praze a okolí? Ano, v 
Šaome! Zde můžete mechanikům svého čtyřkolého 
miláčka bez obav svěřit a nemusí být jen z „Merce-
des-Benz stáje“ (opravují zde vozy všech evropských 
značek). Úpravy motorů, zvyšování výkonu, snížení 
spotřeby motoru, úspora paliva až 15% (chiptuning), 
čištění a odstranění filtrů pevných částic, čištení vstři-
kovačů paliva, opravy (či rychloservis) na počkání, to 
je jen zlomek toho, co na vás v Šaome čeká.

Rýznerova 177, Únětice, Praha - Západ, www .saome .cz

TIPY NA NÁKUPY
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Ruční výroba pečiva. Prvotřídní suroviny převážně 
českého původu bez chemických přísad a potravi-
nářských náhražek. Pečivo vyráběné podle tradič-
ních receptur. Poctivé pekařské řemeslo jako za časů 
našich prababiček. Certifikace BIO výrobců. To vše 
stručně charakterizuje Pekárnu Kabát – zavedenou 
rodinnou pekařskou firmu s tradicí od roku 1992. 
V současné době vede společnost již druhá generace 
rodiny Kabátů. Více než dvacet let vám dodávají ne-
zaměnitelné produkty ruční výroby.

PEKÁRNA KABÁT
www .pekarnakabat .cz

Rýži, těstoviny, luštěniny, obiloviny, kuskus, ale také vlo-
čky a různé přílohové nebo polévkové směsi můžete v 
Česku zakoupit pod značkou ARAX. Ta si přízeň svých 
zákazníků získává již od roku 1997. Široký sortiment 
výrobků můžete zakoupit v každém supermarketu Kau-
fland, Globus, Penny Market, Norma, Billa, ale také v 
mnoha maloobchodních sítích (ROSA Market, Kubík, 
Brněnka, JIP…) po celé České republice. Letos si Zdravé 
potraviny Arax připravily novinku v podobě dvou spe-
ciálních omáček: Lilková ikra a jemně pikantní Adžika.

ZDRAVÉ POTRAVINY ARAX
www .potravinyarax .cz

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 obcho-
dech. Na DesignBuy.cz si vyberou i ti nejnáročnější. 
Pokud chcete svůj domov něčím zpěstřit, zde roz-
hodně načerpáte inspiraci. DesignBuy.cz provozuje 
DesignCorporation s.r.o., které vydává také nejčte-
nější český on-line design magazín DesignMag.cz.

DESIGNBUY
www .designbuy .cz

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
 www .yoyostore .cz

TIPY NA NÁKUPY
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Síť restaurací Pizza Coloseum udělala netradiční roz-
hodnutí - vstoupila do maloobchodního sektoru a ote-
vřela první prodejnu s italskými potravinami a nápoji. 
Pobočka, jejíž název zní Colonial Coloseum, se nachá-
zí u vstupu do restaurace Pizza Coloseum v Paláci Ko-
runa na Václavském náměstí. V nové prodejně Colo-
nial Coloseum je možné koupit balené potraviny jako 
salámy, sýry, sušenky, nakládanou zeleninu, těstoviny, 
masa, omáčky, hotová jídla a saláty. Součástí sortimen-
tu je i nabídka italských vín nebo octy a oleje.

COLONIAL COLOSEUM
Václavské náměstí 1, Praha 1, www .colonialcoloseum .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 fanouškov-
ské geekovské srdce již dlouho touží - mluvící figu-
rky, sošky či busty vašeho idolu, repliky filmových 
zbraní, modely vesmírných lodí ze Star Treku nebo 
kouzelnickou hůlku samotného 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.

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

ATOMBIKESBĚRATELSKÝ RÁJ
www .sberatelskyraj .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 liké-
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
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TOMÁŠ ENGE
VŽDYCKY JE TO HLAVNĚ O ČLOVĚKU
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Začneme tím, co fanoušky asi zajímá nejvíc - 
čemu teď věnuješ většinu svého čas?

Asi narážíš na to, že už teď moc nelítám v kombi-
néze po okruhu a to je pravda. Mám maximálně 
čtyři, pět závodů ročně a věnuju se roli manaže-
ra. Starám se o závodní tým Reiter Engineering, 
za kterej i jezdím, když je potřeba a momentálně 
máme třeba patnáct jezdců, o který se starám.

Jak přesně?

No... dělám s nima v podstatě všechno. Snažím se 
jim pomáhat v tom, aby se zrychlili, aby věděli, s 
čím počítat na trati a jak reagovat, dělám jim kou-
če, dělám jim psychologa, dělám jim mámu i tátu 
a taky se snažím kontaktovat potencionální jezd-
ce, kteří by za nás eventuálně mohli závodit. Tak 
tomu teď věnuju čas. To není málo, ne? (smích) 
Jako týmovej manažer samozřejmě jezdím z ce-
lým týmem na závody a šéf už ani moc nejezdí, 
takže hlavní rozhodnutí bývají teď na mě. A to je 
musím říct hodně náročná odpovědnost.

Co je pro tebe v rámci rozhodování nejtěžší?

Asi to, když se mi srazí dva naši jezdci spolu, začnou 
házet vinu na toho druhýho a jdou za mnou, abych 
to vyřešil a určil, kdo má pravdu. Takže to je asi nej-

těžší, ale já se snažím každýmu, s kým se setkám, 
předat maximum zkušeností a k tomu patří i to 
umět přijmout fakt, že člověk neudělal správný roz-
hodnutí a způsobil tím například nehodu na trati. 

Jaký dojem na tebe mladí jezdci dělají?

Je třeba říct, že vždycky je to hlavně o člověku. A 
jak už to tak v životě chodí, je to o výchově. Za 
někoho dělaj rodiče všechno a jejich kluk si sám 
pomalu ani zadek neutře a někdo je naopak or-
ganizovanej, dělá si všechno sám a rodiče k tomu 
nepotřebuje. Jezdec s takovou náturou je samo-
zřejmě daleko perspektivnější, protože daleko 
dřív mentálně vyroste a dostane se životní fáze, 
kdy je schopnej fungovat tak, jak to tahle profese 
nejen potřebuje, ale vlastně i vyžaduje. 

Jezdí jenom kluci?

To vůbec. Vím, že to tak asi vyznělo, ale máme sa-
mozřejmě v týmu i holky. Za poslední rok naší stájí 
prošlo tak osm závodnic, což je solidní číslo.

Od chvíle, co jsi prorazil, je to už pěkná řádka 
let (Tomáš Enge jako první český jezdec ochut-
nal závod Formule 1 v roce 2001, pozn. redakce). 
Proč si myslíš, že se od té doby neobjevil na scéně 
„další Tomáš Enge“? Je to přeci jen dlouhých 17 
let a přesto jsi pořád v rámci české scény unikát.

Tak samozřejmě je to daný tím, že tu nebyl nikdo, 
kdo by měl takovej talent. (smích) Ale z velký čás-
ti hlavně o tom, že i když se talent najde - a že jich 
v posledních letech nebylo málo - nemá dosta-
tečný zázemí, aby se dostal na závody, který po-
třebuje. A tím myslím finanční zázemí. Závodění 
není vůbec levná věc a ačkoli to může vyznít hod-
ně smutně, jen talent vážně nestačí. Velké slovo tu 
mají peníze, aby se člověk podíval do Formule 1. 

ZPOVĚDNICE

ochází z rodiny, kde mají zá-
vodění v krvi. Sedačku pilota 
už sice víceméně vyměnil za 
manažerské křeslo, to ale ne-
znamená, že by Tomáš Enge, 

doposud jediný český pilot Formule 1,  F3000, 
IndyCar a mnoha dalších prestižních sérií, usnul 
na vavřínech. Pečlivě se stará o budoucí generaci 
závodníků pro německý tým Reiter Engineering a 
pořád nedokáže odolat rychlosti ani překonávání 
sebe sama. Jak se v poslední době má, jak se vyrov-
nal s přechodem od řízení formule k řízení lidí a 
čemu věnuje svůj volný čas, o tom všem si s Tomá-
šem Engem povídal náš šéfredaktor Tomáš Chvála.

P
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„ ZÁVODĚNÍ NENÍ 
VŮBEC LEVNÁ VĚC A JEN TALENT 

BOHUŽEL NESTAČÍ.“
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Na kolik taková legrace reálně vyjde?

Čísla se samozřejmě lišej a nejde to říct úplně 
přesně, ale... například taková jedna sezóna v 
motokárách, když jedeš evropskou úroveň, sto-
jí tři sta až čtyři sta tisíc euro. Sezóna. Pak máš 
Formuli 3, ta stojí sedm set tisíc euro. Sezóna 
ve Formuli 2 už stojí dva a půl milionu euro. A 
když se chce člověk dostat nahoru, musí jet ty-
hle série, aby na sebe mohl upozornit, vyhrával a 
ukázal, že umí bejt nejlepší. Což dál vede k tomu, 
že člověk nepotřebuje jen rozpočet na závody, ale 
samozřejmě i na testování, trénování, lidi kolem, 
zkrátka celkový zázemí. Což znamená, že aby se 
někdo v tý nižší úrovni dostal do pozice, že si ho 
vybere automobilka, musí mít velký finance. A 
ten motosport opravdu je do velký míry hodně o 
financích. A je to vidět i na závodech. Jsou týmy, 
co mají tři sta, čtyři sta milionů euro na sezónu a 
jsou v popředí a pak jsou týmy s padesátkou na 
rok a drží se na chvostu startovního pole. 

Už je to pár let, co jsi se přesunul z pozice jezd-
ce na post manažera, jak bys porovnal tenhle 
druh adrenalinu s jízdou za volantem.

Na pozici manažera je úplně jiná zodpovědnost 
a člověk úplně jinak vnímá pravidla. Ta se samo-
zřejmě nemění, ale za volantem člověk tak nějak 
nepotřebuje úplně řešit všechny detaily, prostě jen 
vědět ty mantinely. Ale jako manažer člověk musí 
znát úplně každej detail, aby si pak tým zbytečně 
nedošel pro penalizaci. A to ani nechci mluvit o 
organizaci závodů, to je teprve zkouška odolnosti. 
Takže i když jde občas na trati o život, jednoznačně 
je jednodušší bejt závodníkem než manažerem. 

Co myslím, že je na tom ta nejtěžší změna, je zod-
povědnost za život někoho jinýho. Všechno je třeba 
neustále kontrolovat, ale naštěstí se nikomu nic ne-
stává. Když už, většinou si nakonec něco udělám já. 
(smích) Loni jsem si zlomil tři žebra, což mi připo-
mnělo, že bejt „jen“ manažer je vlastně fajn. (smích)
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V jednom ze starších rozhovorů jsi uvedl, že by sis 
rád vyzkoušel rallye Dakar, ale nemáš tři měsíce 
na trénování. Platí tohle pořád?

Jako pořád, ale... do padesátky mám ještě osm let, 
takže věřím, že čas ještě je a že se to jednou podaří.

Stal jsi se letošní tváří hry F1 2018, která vyšla 
na PC a konzole letos v srpnu. Když se dostane 
profík jako ty k podobné „virtuální zábavě“, jaký 
to na tebe dělá dojem? Dokázal sis to užít? A jak 
moc je podle tebe výsledek blízko realitě.

Vlastně mě až překvapilo, jak moc už je to blízko 
skutečnosti a jak hodně to připomíná to, co znám 
z tratí. A tím myslím nejen chování auta, ale i zpra-
cování okruhů. Jediný, co tam člověk samozřejmě 
necítí, je ta odstředivá síla, která člověka vždycky 
po startu zasáhne a celou dobu mu masíruje vnitř-
nosti. Když člověk šlápne na brzdu, hlava neletí 
dopředu, protože je to jen hra. Ale zatáčení, brž-
dění, akcelerování, jak to auto reaguje na točení 
volantu, to je fakt super a byl jsem překvapenej, jak 
moc se tenhle žánr posunul, protože nejsem extra 
pařan a nějakou dobu jsem nic podobnýho nehrál.

Jak dlouho ti trvalo se do řízení hry dostat?

Tak vyjel jsem poprvý a samozřejmě se mi hned 
protočily kola a udělal jsem hodiny, jak jinak. 
(smích) Ale to bylo hlavně tím, že jsem netušil, co 
od toho očekávat. Ale jakmile jsem pochopil, že 
to mám brát vážně a jak moc je to blízko realitě, 
vjel jsem do první zatáčky, už tušil, jakou rychlos-
tí jí vzít a fungovalo to. Musím říct, že pokud chce 
někdo zkusit, jaký je to zhruba jet Formuli 1, tak 
blíž realitě už se asi přiblížit ani nejde.

Ale rozhodně zůstávám i v herním světě věrnej 
sedačce, volantu a pedálům. Zvyk je zvyk. (smích)

Co ti na aktivním závodění nejvíc chybí?

No, spíš řeknu, co mi rozhodně nechybí a to je 
stát na startovním roštu a nervovat se, co přijde v 
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první zatáčce. Protože i když se to nemusí zdát, 
to je většinou takovej ten klíčovej moment, pro-
tože nevím, jak se mi povede start, jak se povede 
tomu vedle mně, jestli do mě někdo střelí nebo 
já do někoho a samozřejmě chci hned urvat ně-
jakou pozici a rovnou ukradnout nějaký místo.

Kdy se to srovná?

Obvykle je člověk zrelaxovanej po nějakejch 
dvou zatáčkách, kdy už se tak nějak rozdají kar-
ty. A takhle nervozita mi vážně nechybí. ALE, 
abych ti i odpověděl na otázku... (smích).

Děkuju. (smích)

... chybí mi adrenalin z toho, že člověk zkouší li-
mity auta i tratě. Ta rychlost je jako droga. 

Je nějaká trať, na jakou rád vzpomínáš a kte-
rou považuješ za výjimečnou?

Rozhodně trať Nordschleife v Nürburgringu. Tam 
jede člověk furt přes dvě stě, zatáčka za zatáčkou, 
žádný únikový zóny, to je velkej adrenalin a velká 
radost, pokud jde o rychlost. Ta si podle mě bez 
přehánění zaslouží označení „trať tratí“.

Je něco, co považuješ za vrchol své kariéry?

To je taková ošemetná otázka, protože každý ví-
tězství se počítá. Všichni samozřejmě řeknou 
Formule 1 a je to samozřejmě tak, protože kam 
jinam se může závodník chtít dostat, než právě na 
tenhle start. Je to královna motosportu. Ale jak 
jsem si vyzkoušel, kromě NASCARu, snad úplně 
všechno, tak vlastně neumím ani vybrat jednu 

„NECHYBÍ MI STÁT 
NA STARTOVNÍM ROŠTU A 

NERVOVAT SE, CO 
PŘIJDE V PRVNÍ ZATÁČCE“
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ZPOVĚDNICE

konkrétní věc, protože ve všem byla nějaká radost, 
nějaká výzva a nějakej osobní úspěch. Teda, ještě 
ten Dakar by to chtělo, ale to už jsme si vysvětlili a 
nebudeme se k tomu vracet. (smích)

A co NASCAR, když už jsme to nakousli?

NASCAR je samozřejmě výzva, ale jak jsem vlast-
ně vždycky byl hlavně okolo formulí, nikdy se ne-
nabídla cesta, že bych k tomu přirozeně přišel. NA-
SCAR je navíc dost specifický závodění a pokud 
tam chce člověk uspět, musí na tom vyrůst. Člověk 
by musel jezdit několik sezón v menších kategori-
ích, aby se naučil tratě i to, jak se co kdy musí dělat 
a už se mi to nechce tahle učit od začátku.

Co děláš, když nejsi na trati nebo někoho netré-
nuješ, máš ještě nějaký jiný koníček?

Mám, jsou mu dva roky a je to můj syn Jonáš. 
(smích). A musím říct, že tenhle koníček umí pěk-
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ně vyčerpat. A je pravdou, že v poslední době jsem 
oprášil rallye s tátovou historickou škodovkou, 
stotřicítkou a se ségrou na pozici spolujezdce a 
dost mě to chytlo, takže tomu asi teď budu věnovat 
svůj čas. Když jsem to oznámil manželce, neměla 
moc radost, protože mi to určitě vleze do víkendů, 
ale tak pokusím se tenhle koníček krotit. (smích)

Láska k závodění u tebe přešla z otce na syna 
(Tomáš Enge je synem dalšího úspěšného české-
ho automobilového závodníka Břetislava Enge-
ho, pozn. redakce), čeká to i pro Jonáše?

No... žena by chtěla, aby byl malej Jonáš biatlonista 
a já rozhodně nejsem proti, protože u nás doma 
fandíme biatlonu a díváme se na něj každou zimu.  
Ale já se obávám, že se Jonáš tomu závodění za 
volantem nakonec nevyhne. Pokud se budu já dál 
pohybovat tam, kde jsem, tak on tam bude taky a 
přesně takhle se rodí ta vášeň, který už se pak člo-
věk nikdy nezbaví. A já se nikam jinam nechystám.
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LASAGNERIA
- GARFIELD BY MĚL RADOST

áska k určitému druhu jídla 
může vzniknout až neuvěřitel-
ným způsobem. Kdo například 
vyrůstal v devadesátých letech, 
ten si brousil díky Želvám Nin-

ja zuby na pizzu s ančovičkami (což, pravda, nebyl 
ideální start k tomu, jak se s pizzou seznámit). Po-
dobně významnou „gastronomickou úlohu“ sehrál 
v dětských životech i kocour Garfield - jeho neko-
nečná láska k lasagním byla přímo nakažlivá. 

Protože lasagne nebyly (a bohužel stále příliš ne-
jsou) typickým zástupem české domáctnosti, po-
kud jde o vaření, musel jsem si - stejně jako řada 
mých generačních hladovců - na pořádné lasagně 

počkat. A byla to láska na celý život. Na kombina-
ci čerstvých těstovin, bešamelové omáčky a ragú z 
mletého masa je zkrátka cosi neodolatelného.

Když jsem se doslechl, že v Korunní ulici vyrostla 
restaurace věnující se jen lasagním, logicky jsem 
nemohl odolat. Nikdy není dobré jít někam extra 
natěšený a v gastronomii to platí dvojnásob, ale u 
Lasagnerie bylo obtížné držet zvědavost na uzdě. 
V prvé řadě proto, že si podnik otevřela rodilá Ří-
manka Fabrizia Falchi (čímž automaticky odpad-
la obava z hry na autenticitu) a pak tu byly ohlasy 
online. Stačilo pár dní a z Lasagnerie se stala bez-
mála senzace. Jistě, řada nových podniků se těší 
dobrým ohlasům, v tomhle případě nicméně bylo 
zajímavé, která skupina nejvíce podnik vychvalo-

L

GASTRO NÁPAD MĚSÍCE
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Korunní 957/35, Praha 2
Telefon: +420 723 361 394

Email: lasagneria .cz 
www . lasagneria .cz

vala - rodinní italové! A co si budeme povídat, 
to už má sakra váhu (podobně jako když vám v 
Chorvatsku nějaký Čech řekne, že „v támhleté 
hospodě mají fakt dobré pivo“). 

Přímé dojmy z návštěvy? Nerad bych zněl jako 
fanynka, která se právě vrátila z koncertu svého 
milovaného idola, ale lepší už to být zřejmě ne-
mohlo. Je pravdou, že začátek byl o něco nároč-
nější, ale za to jsem si mohl sám. Lasagnerie není 
velký podnik a vzhledem k tomu, že si vše maji-
telka připravuje sama, nemůže v jeden den udělat 
nekonečně porcí (kdo kdy zkoušel péct lasagne 
doma chápe, o čem mluvím - tohle jídlo vyžaduje 
čas). Podnik tak otevírá ve všední dny až v šest ho-
din večer a vzhledem k jeho stále rostoucí oblibě 
je velká šance, že si člověk bez rezervace nesedne. 

Což se mi málem stalo, nebýt toho, že jsem přišel 
„ve správný čas“ a obsluha mi jedno místo ochotně 
přidělila. Na své úvodní zaváhání jsem díky pří-
jemnému minimalistickému interiéru a lahodné 
všudypřítomné vůni lasagní okamžitě zapomněl.

S jistým studem musím přiznat, že jsem ani netu-
šil, na kolik způsobů jde mé oblíbené jídlo udělat. 
Falchi odvedla při sestavování jídelního lístku 
obrovský kus práce a po prvním soustu vám bude 
jasné, že tahle slečna nejen ví, co dělá, ale ještě ke 
všemu to dělá zatraceně dobře. Vzhledem k tomu, 
že lasagnerií po celé Evropě příliš není, máme sa-
kra štěstí, že si ke svému působení vybrala právě 
Prahu. Kdyby ne, přišli bychom o hodně. 

th.

GASTRO
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Mondieu je oblíbený řetězec bistro kaváren založený 
v roce 2013 na Slovensku v Bratislavě. Za poslední 
čtyři roky bylo otevřeno šest nových poboček – pět 
na Slovensku a 1 v České republice. Popularita Mon-
dieu velmi rychle roste a to nejen mezi místními, ale 
i zahraničními hosty. Nyní otevřela v České republice 
svojí první pobočku v Praze, v Centru Chodov.

MONDIEU

Roztylská 2321/19, Praha 4
Tel: +420 739 155 966, www .mondieu .cz 

GASTRO NOVĚ OTEVŘENO

Následující tip milovníky města nadchne. Na Praž-
ském hradě, v Salmovském paláci Národní galerie Pra-
ha, se otevírá Kuchyň. Šéfkuchař Marek Janouch v ní 
vaří česká jídla inspirovaná šlechtickou kuchyní a hos-
ty vybízí, aby zbystřili smysly. Do Kuchyně na Hradě 
mohou hosté přicházet od oběda až do pozdních noč-
ních hodin a užít si tak noční výhled na Prahu.

KUCHYŇ

Hradčanské náměstí 1, Praha 1
Tel .: +420 736 152 891, www .ambi .cz 

Prostory restaurace se nachází v objektu, který je sou-
částí historického areálu Státní tiskárny cenin. A není 
to jen reklamní nálepka. Bankovky se v tomto prosto-
ru začaly tisknout za první republiky v roce 1928, a 
proto se majitelé restaurace při skladbě svého jídelní-
ho lístku nechali inspirovat originálními recepturami 
z dobových kuchařských knih. Zážitek zaručen.

TISKÁRNA

Jindřišská ulice 940/22, Praha 1
Tel .: +420 602 448 854, www .restauracetiskarna .com

Pravou neapolskou pizzu a další pokrmy neapolské ku-
chyně si nyní vychutnáte i v Holešovicích na třídě Mi-
lady Horákové. Šéfkuchařem je italský mistr pizzař An-
tonio de Filippo. V Neapoli je pizza pokládaná za vášeň 
a umění a k jejímu stvoření jsou dána jasná pravidla. 
Základem jdou čerstvé ingredience a příprava v ka-
menné peci, ve které by se měla pizza péct pod 400°C.

SAN CARLO LETNÁ

Milady Horákové 1289/9, Praha 7
Tel .: +420 733 227 983, www .sancarlo .cz 

Majitelé nové burgrárny Kaiser Franz Beer & Burger 
o svém „dítěti“ říkají: „Vyrostli jsme na ulici. Co jsme 
se tam naučili, teď přeneseme pod střechu. Stavte se u 
nás pochutnat si na vyladěných burgerech a k tomu si 
dát jedno (anebo víc) z naší nabídky piv z českých mi-
nipivovarů!“ To už zní dostatečně lákavě, aby si tenhle 
nováček české gastro scény zasloužil vaši pozornost.

KAISER FRANZ BEER & BURGER

Belgická 17, Praha 2
Tel .: +420 728 897 399, www .kaiserfranz .cz

V The Eatery se můžete posadit přímo ke kuchařům 
a z bezprostřední blízkosti je sledovat při práci nebo 
si s nimi popovídat. Podnik staví na tom, že v něm 
nenajdete žádné průmyslové preparáty. Vše, co vám 
naservírují, připraví poctivě od základu za použití je-
dinečných surovin od vybraných dodavatelů, farmářů a 
malovýrobců. Každý den si pečou vlastní chléb a bagety. 

THE EATERY

U Uranie 18, Praha 7
Tel . +420 603 945 236, www .theeatery .cz
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Unikátní restaurace, kde si naráz nesedne víc než 10 
lidí a všichni jsou usazeni kolem společného kulaté-
ho baru. Návštěvníci mají na výběr pouze kratší nebo 
delší degustační menu sestavené týmem kuchařů. 
Hosté sem můžou dorazit buď v 17:30 na zkrácené 
šestichodové menu, nebo v 20:30 na degustaci o 8 
chodech. Rezervace je u Benjamina nutná.

BENJAMIN

Norská 602/14, Praha 10-Vršovice
Tel .: +420 774 141 432, www .benjamin14 .cz 

Další karlínskou novinkou je plzeňská pivnice Knaj-
pička. K čepované Plzni na menu ještě najdete klasické 
dobroty k pivu, polední menu, českou kuchyni nebo 
třeba i burgery. Hospoda je navíc pojatá v moder-
ním stylu s interiérem s dřevěnými a tmavými prvky. 
Vzhledem k malé kapacitě Knajpičky doporučujeme 
rezervaci (lze pouze telefonicky nebo osobně).

KNAJPIČKA

Sokolovská 100, Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 776 384 229, www .knajpicka .cz 

NOVĚ OTEVŘENO
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Chcete svou drahou polovičku vzít na opravdu jedineč-
nou romantickou večeři? Pak rozhodně musíte navští-
vit hotelovou loď Florentina, která je otevřena široké 
veřejnosti a nabízí špičkovou gastronomii, romantické 
ubytovaní, moderní českou i mezinárodni kuchyni za 
příznivé ceny a krásný výhled na řeku, kdy si budete 
díky dění na Vltavě připadat téměř jak na dovolené.

FLORENTINA BOAT

Nábřeží Edvarda Beneše, přístaviště pod Čechovým mostem
Tel . +420 739 002 550, www .florentinaboat .cz
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ZVONICE

Jindřišská věž, Praha 1 
Tel: +420 224 220 009, www .restaurantzvonice .cz 

Tento poměrně nedávno otevřený podnik najdete 
hned u zastávka tramvaje Vozovna Strašnice, pou-
hých 5 minut chůze od metra Strašnická. Ráno sem 
můžete zaskočit na výborné snídaně, po zbytek dne 
se o vaše chutě poperou burgery, burrito, hot dogy a 
vynikající sendviče. Určitě si na tohle místo zajeďte, 
Vozovna bistro bude vaše nová oblíbená zastávka.

VOZOVNA BISTRO

Starostrašnická 58, Praha 10
Tel .: +420 734 423 311, www .vozovnabistro .cz 

U Hubatků – to dnes už není jen legendární hospoda, 
ale celý moderní restaurační komplex (pizzerie, neku-
řácká restaurace, pivnice a zahradní restaurace s gri-
lem). Najdete ho v přímé blízkosti metra Vysočanská, v 
přízemí dvou sousedících domů v ulici Pod Pekárnami 
7-9. V létě místu dominuje úžasná velká zahrádka ve 
vnitrobloku. Rezervací zde nikdy nic nezkazíte.

U HUBATKŮ

Pod Pekárnami 7–9, Praha 9 - Vysočany
Tel .: +420 252 548 138, www .uhubatku .cz

Okouzlující restaurant v centru Prahy, který vás rá-
zem přenese do minulých časů. Najdete jej v horních 
patrech Jindřišské věže, v místech bývalé zvonice, 
odkud se vám naskýtá úžasný pohled na okolní his-
torické budovy. Zvonice se stala díky preciznímu in-
teriéru a špičkové gastronomii již několikrát vítězem 
prestižních gastronomických soutěží.

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

Italská restaurace Carllino nabízí kromě výborné pizzy, 
kterou tady pečou tak, jak se má, tedy v kamenné peci, 
tradiční italské domácí těstoviny nebo vynikající hově-
zí steak. Nesmíme zapomenout ani na znamenitou ital-
skou kávu a dezerty. O Štědrém dnu bude servírována 
lahůdka francouzské kuchyně šneci po burgundsku. 
Carllino se nachází pár kroků od metra Křižíkova.

CARLLINO

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

Restaurace U Tří Prasátek se nachází pouhých pár 
kroků od stanice metra Flora a zastávky tramvaje čís-
lo 11 Radhošťská. Podnik disponuje 90 místy k sezení 
u stolků a baru, výbornou kuchyní s řadou českých 
specialit a svěžím interiérem. Každý den jsou pro Vás 
připraveny „hotovky“ včetně extra meny (každoden-
ně obmněňováno) a minutkový jídelníček.

U TŘÍ PRASÁTEK

Vinohradská 122, Praha 3
Tel .: +420 773 616 029, www .triprasatka .cz

Velice příjemná hospoda klasického ražení s dobře 
ošetřenou tankovou Plzní. Vaří se tu za příjemné 
cen, porce vás rozhodně nezklamou a především 
milovníci české kuchyně si přijdou na své (ale ne-
chybí například i dobré steaky dle přání zákazníka). 
Příjemná a ochotná obsluha. Rozmanitý prostor v 
rozsáhlých sklepních prostorech si vás ihned získá.

U ČESKÉHO LVA

Sokolovská 41/7, Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 222 320 124, www .uceskeholva .cz
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restaurace Na Baště Letenské sady, Praha

OTEVŘENO
PO-NE 11-24:00

Nabízíme vám nejen příjemné posezení s přáteli, 
ale též ideální prostor pro firemní akce, pořádání 
svateb, rodinných oslav. Zajistíme: kompletní ca-
tering,grilování mas,selat a kýt. Projekce a spor-
tovní přenosy jsou samozřejmostí. 

www.obcerstveninabaste.com
+420 603 927 446

NOVĚ tankové pivo 
Staropramen

LETNÁ solo.indd   1 31.08.2017   14:43:54
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Restaurant Lavička nabízí posezení v rozlehlé ven-
kovní zahradě, útulný vstupní prostor s krbem, kte-
rý je určený pro nekuřáky, hezké prostředí setkání 
s přáteli či oslavu. Lze také využít veliký salonek v 
přízemí. Pochutnat si v Lavičce můžete na pestré na-
bídce specialit mezinárodní i české kuchyně. Velké 
oblibě se v Lavičce těší domácí limonády.

LAVIČKA

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

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

V nově zrestaurovaných prostorách rodinného pi-
vovaru Berounský medvěd byla zřízena Pivovarská 
restaurace. Návštěvníkům nabízí speciality české 
kuchyně, bohatý sortiment minutek a samozřejmě 
všechny druhy jejich piv. Restaurace pojme až 100 
hostů, salonek „šalanda“ v prvním patře usadí cca 
100 osob. V restauraci lze pořádat oslavy, rauty atd..

BEROUNSKÝ MEDVĚD

Tyršova 135, Beroun
Tel .: +420 728 325 809, www .berounskymedved .cz

Chcete zažít atmosféru sto let starého vesnického 
stavení? Pokochat se interierem, na něž byl přenesen 
materiál z vodního mlýna postaveného roku 1914? 
Pošmáknout si na bramboračce, plackách, nebo 
pečínce jako od babičky? Zapít to pivem jako křen, 
nebo si snad pochutnat na pressu jak od taliána? 
Udělejte krok do „minulosti“ a zajděte do Půdy.

PŮDA

Počernická 509/85, Praha 10 - Malešice
Tel .: +420 274 772 989, www .restauracepuda .cz 

Máte chuť na čerstvě připravený bramborák? Dáte 
si grilovaný ovčí sýr z krkonošské farmy? Máte rádi 
dobrý smažák nebo řízky? Zavítejte pár metrů od 
centra Palmovky k železničním viaduktům. Odmě-
nou za tříminutovou cestu vám bude dobré pivo, ši-
roký výběr alkoholu a hlavně poctivá česká kuchyně. 
O pivo se zde stará rodinný pivovar Bernard.

PŘÍZEMÍ

Pod hájkem 1, Praha 8 - Libeň
Tel .: +420 602 750 601, www .doprizemi .cz

Útulná kavárna Čekárna nabízí kávu z produkce Ka-
várny Pražírna a dalších českých pražíren zabývají-
cíh se výběrovou kávou. Čaje zastupuje Klasek Tea, 
mlsalové ocení pochoutky od Dada cakes. Kromě 
členitých vnitřních prostor kavárny, kde naleznete 
wi-fi, je Vám k dispozici také příjemná a útulná za-
hrádka, kterou můžete celoročně navštěvovat.

ČEKÁRNA

Vratislavova 30/8, Praha 8
Tel .: +420 601 593 741, www .kavarnacekarna .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
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GASTRO TÉMA

M inulý rok jsme se v 
jednom z našich gas-
tro speciálů zaměřili 
na netradiční vychy-
távky, kterými si mů-

žete ulehčit život v kuchyni (případně jimi mi-
nimálně svou kuchyňskou linku vyšperkovat).

No a protože téma slavilo úspěch a pomalu 
se blíží Vánoce, připravili jsme pro Vás druhý 
díl, v němž opět najdete hodně kuchyňské in-
spirace, ať už pro vlastní domov, nebo pro své 
blízké, kterým můžete nějakou tu vychytávku 
nadělit pod stromeček. Ostatně, kombinace 
vtipného a praktického, to se nikdy neomrzí.

14 VTIPNÝCH VYCHYTÁVEK,
KTERÝMI SI USNADNÍTE
PRÁCI V KUCHYNI (ČÁST 2.)



55www.pragmoon.czzáří / listopad 2018

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

www .placebopub .com

TÉMA

Bez otvíráku se žádná kuchyně neobejde. Tenhle pirát-
ský otvírák zaručí, že i po otevření najde korek využití.

Držák na olej, ocet a sojovou omáčku ve tvaru palice 
česneku? Tuhle stylovku rozhodně na stole chcete.

SUCK UK LEGLESS CORKSCREW

AJORI

Která pekařka si ráda neulehčí práci? S Write On! z vás 
bude hotový Shakespear (kdyby psal hry na dorty...).

WRITE ON! 

S touhle stylovou mašlovačkou „označíte“ své jídlo s 
chutí. A ještě u toho budete skvěle vypadat.

MARK-EAT!

Formičky na led, ze kterých se „líhnou“ lední medvědi 
nebo tučňáci? Uznejte sami, tohle chcete v mrazáku!

3D ICE CUBE MOLDS

Když mít ostré nože, pak jednoznačně jako zuby žra-
loka. Výhoda je, že tenhle vás nikdy nekousne.

SHARK KNIFE SHARPENER
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GASTRO TÉMA

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

www .placebopub .com

Kdo by kdy řekl, jak dokonalou kombinaci mohou 
vytvořit džíny a muffiny. Uznejte, že jim to sekne!

Oddělení vajíčka od žloutku nikdy nebylo jednodušší. 
A vtipnější. Škoda, že ho nedělají s bílými proužky...

FRED MUFFIN TOPS

YOLKFISH EGG SEPARATOR

Vzít do ruky tacos je vždycky oríšek - jen co se jich 
člověk dotkne, půlka vypadne. S Fredem to nehrozí.

FRED TACO TRUCK 

„Povozte“ se na své pizze s tímhle originálním kráje-
čem. Věřte nám, bude to jízda vašeho života.

TOUR DE PIZZA

Asi se najde málo těch, kteří by řekli ne vařené ku-
kuřici. A s těmihle fešáky už jí 100% neodolá nikdo.

DOG CORN HOLDERS

Miláček mini-kuchyní - na vrchu udělá vejde, dole 
zvládne toust a ještě připraví kafe. Prostě k sežrání.

ELITE CUISINE EBK-200BL



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

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

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

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

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

vyráběno spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu, 
hlávkového chmele a pivovarských kvasnic. V zásobě sladu je pivovar soběstačný  
vlastní totiž sladovnu v nedaleké obci Suchomasty. Pivo je spotřebiteli předkládá-
no jako nefiltrované, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Rodinný pivovar 
Berounský medvěd leží na trase turistických cest do chráněné krajinné oblasti Český 
kras a do Křivoklátské vrchoviny. Dostupnost pivovaru je 20 minut z Prahy po dálnici 
D5, sjezd Beroun - centrum, nebo 2 minuty od vlakového nádraží. 

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

Medvěd.indd   1 27.02.2018   14:30:00
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JO’S BAR & RESTAURANT
- AMERICKÁ KLASIKA NA MALÉ STRANĚ 

ždycky jsme měl slabost pro 
barovou kulturu. V Praze se 
ale poctivých barů, kterým 
by dominoval pořádný bar 
a u něho správně prosezené 

stoličky, příliš nenachází. Jo‘s Bar & Restaurant 
byl založen pár let po Sametové revoluci, roku 
1992 Kanaďanem Glenem Emerym jako první 
bar amerického typu v České republice. Stal se 
legendárním díky své atmosféře a ani po čtvrt 
století se na tom nic nezměnilo.

Jo’s Bar & Restaurant se nachází pouhých pár kro-
ků od Karlova mostu. Stačí dojít ke Kostelu sv. 
Mikuláše a po jeho levé straně podnik nemůžete 
přehlédnout. Již jeho malá, leč sympatická celoroč-

ní zahrádka je příslibem místa, kde se člověk bude 
cítit dobře. A „tělo“ tu rozhodně neklame.

Ihned po vstupu vás Jo’s Bar & Restaurant nenechá 
na pochybách, kde bere svou inspiraci. Vstupní 
místnosti dominuje nádherný dřevěný bar, napro-
ti němu jsou pak útulné boxíky pro posezení. Po 
letmém prolétnutí menu už nemůže být pochyb - 
tohle je zatraceně poctivý restaurant bar.  Barvité 
menu nabízí lahůdky české a mezinárodní kuchy-
ně, ale největší pozornost si dle mého zaslouží vy-
nikající burgery, které si v případě zájmu může zá-
kazník sestavit sám. Nápojový lístek má pak vše, co 
je třeba, včetně vybroušených Signature Cocktails. 
Pokud byste ale nenašli drink, který vaše srdce (re-
spektive jazyk) žádá, stačí požádat barmana ten 

V

GASTRO BAR MĚSÍCE
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Malostranské náměstí 264/7 
Praha 1 - Malá Strana

Telefon: +420 257 531 422
Email: info@josbar .cz

www . josbar .cz

vám rád vaši oblíbenou klasiku připraví. Žízeň tu 
spolehlivě zaženete i jejich vlastní jedenáctkou, 
kterou Jo‘su vaří ve Strakonicích. Na druhé pípě se 
pak obvykle střídají různé pivní speciály.

Podnik je svým pojetím přímo ideální pro oslavy 
a firemní večírky. Vyjma úvodního prostoru nabízí 
v zadní části ještě jednu místnost, kde si můžete 
užívat veškerý komfort a servis pěkně v soukromí. 
Vzhledem k tomu, že celý podnik pojme cca 60 
lidí, ho možná využijete i celý. Samozřejmostí 
je špičková hudební aparatura, rauty na míru 
(přičemž tu myslí i na vegetariány a vegany) a v 
případě zájmu tematická výzdoba a doprovodný 
program. Velmi oblíbené jsou hlavně řízené de-
gustace, což se není čemu divit. Člověk se něco 

zajímavého doví a ještě si u toho užije trochu té 
zábavy (případně hodně zábavy, pokud bude de-
gustovat opravdu dlouho a důkladně). 

Pokud byste chtěli vyrazit do Jo‘s baru na oběd, je 
třeba říci, že zde nemají klasické polední menu. A 
je to záměr. Místo něj se každý týden obměňuje spe-
ciální nabídka, která vždy sází na lákavé kombina-
ce a velmi příznivé ceny. Tím je zajištěno, že se ani 
stálým návštěvníkům nabídka jídel takzvaně nezají.

Jo’s Bar & Restaurant je skvělou ukázkou toho, 
jak by měl vypadat opravdu poctivý bar. Pokud 
jste takový marně hledali, nyní již nemusíte.

th.

GASTRO
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TIPY NA VEČÍRKY

PRÁCE? ZAPOMEŇTE,
JE ČAS NA ZÁBAVU!
Dva měsíce jsme se mohli flákat u moře, popíjet s 
přáteli na zahradních oslavách nebo se jen tak toulat 
přírodou. Máme tu podzim a s ním je třeba znovu 
začít pracovat na 100%. Není to nic, co bychom vy-
loženě vyhledávali, ale vydělávat se musí. Práce ale 
ještě nutně neznamená, že nebude zábava. Je potře-
ba ventil a na to jsou ideální firemní večírky.

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

th.

Koktejlový bar s restaurací v srdci Smíchova u Anděla 
se umí změnit na taneční klub, který má dvě stage, 
což je ideální pro váš Vánoční a Novoroční večírek. 
V baru najdete více jak 400 druhů prémiového 
alkoholu, ze kterého se vytváří koktejlové menu v 
duchu prohibičních třicatých let. Připraví vám zde 
nezapomenutelné tématické firemní večírky s živou 
hudbou nebo Dj's a bohatým rautem. K dispozici je i 
zimní zahrada s venkovním grilem a ohništěm.

BACK DOORS
Na bělidle 30, Praha 5, 
Tel .: +420 734 508 248, www .backdoors .cz 

Nechte svůj firemní večírek unášet na vlnách hotelové 
lodi Florentina s velkorysým prostorem s kapacitou 
od 100 do 250 míst. Na palubě se nachází 49 kajut 
k ubytování, restaurace s českou i mezinárodní 
kuchyní, bar s bohatou nabídkou nápojů, prostorná 
sluneční terasa a panoramatický salonek na lodní přídi. 
Hosté budou nadšeni nejen dokonalým servisem šitým 
na míru jejich potřebám, ale také krásným výhledem 
na Vltavu (kde je vždy živo) a jedinečnou atmosférou. 

FLORENTINA BOAT
Nábřeží Edvarda Beneše, přístaviště pod Čechovým mostem
Tel . +420 739 002 550, www .florentinaboat .cz
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Mercuria Laser Game – to je největší komplex laser 
game v České republice. V Praze najdete arénu v 
Holešovicích a také nově na Braníku, kde máte na 
výběr ze dvou unikátních arén a kde může hrát laser 
game najednou až 40 hráčů! K tomu je možnost 
využít minibowling, simulátor virtuální reality 
či arkádové automaty. Obě arény jsou výborně 
připravené pro firemní akce a pohodové posezení 
po hře. V Holešovicích je plně zásobený bar až pro 
80 osob, v Braníku dokonce rovnou pro 150 osob.

MERCURIA LASER GAME
Argentinská 38, Praha 7 / Údolní 212/1, Praha 4
Tel .: +420 605 111 811 / 606 777 500, www .mercurialaser .cz



Hledáte místo pro svůj firemní 
večírek, nebo jen prostor pro 

rodinné setkání či posezení s přáteli?

Nabízíme pořádání firemních coffee 
breaků, večírků, partnerských setkání
a konferencí v soukromí moderní ital-
ské restaurace s kompletně vybaveným
prostorem ve stylovém podkroví 
původní krčské usedlosti. Prostor 
nabízíme pro 70 až 200 osob.

Připravíme Vám coffee breaky a rauty 
s italskými a moravskými víny.

Hornokrčská 39, Praha 4
www.ilprimopiatto.cz, 607 543 876

Ilprimo.indd   1 04.09.2018   11:43:39
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Jen pár kroků od Václavského náměstí naleznete ty-
pickou českou restauraci U Pinkasů, kde se jako prvni 
v Praze čepovalo plzeňské pivo, a to již v roce 1843. 
Špičkově ošetřené a tradičním způsobem podávané 
pivo je nabízeno ve třech podlažích s tím, že každý 
z těchto prostorů osloví hosty zcela specifickou gas-
tronomií i atmosférou. Toto kultovní místo by měl 
navštívit každý milovník zlatého moku a výborného 
českého jídla. Pokud si potrpíte na obojí, jednoznačně 
by mělo být U Pinkasů vaším horkým kandidátem.

U PINKASŮ
Jungmannovo nám . 15/16, Praha 1
Tel .: +420 221 111 152, www .upinkasu .cz

Hledáte vhodný prostor pro konání Vašeho firemní-
ho večírků, kongresu, konference či koncertu? Obrať-
te se na profesionály konferenčních prostor Columna 
na pražském Chodově. Všechny akce zajišťují indivi-
duálně dle přání a vždy akci vytvoří ke spokojenosti 
zákazníka. Najdete zde prostornou kongresovou halu 
ideální pro vánoční večírky, kongresy či kulturní udá-
losti, dále kongresový sál vhodný ke konferencím či 
přednáškám, tři malé jednací salonky vhodné pro 
menší školení a workshopy a zkušený personál.

KONFERENČNÍ PROSTORY COLUMNA

Pyšelská č .p . 2361/4, Praha 4
Tel .: +420 272 192 458, www .restauracecolumna .cz

Firemní večírky v nejlepším show baru? Jednoznačně 
v Coyotes Prague! Půvabné barmanky vám namícha-
jí chutné cocktaily, barmanská show vás ohromí a 
pokud si někdo zaslouží speciální tekutou odměnu, 
dostane ji od divoké kočky přímo na baru. Večer vám 
zpestří ohnivá show a různé druhy tanečních vystou-
pení na baru s výbornou akustikou. Kuchyň je plně 
vybavena a proto vhodná pro jakékoliv požadavky. 
Celková kapacita je cca 100-150 osob, pro večírek lze 
využít VIP prostor, kam se vejde zhruba 20 lidí.

COYOTES PRAGUE
Malé náměstí 2, Praha 1, Tel .: +420 775 311 451,
224 216 000, www .coyotesprague .cz
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Třeba nemáte chuť na akční firemní večírek na 
baru s neony a techno hudbou. Možná byste ocenili 
večírek v oldschoolovějším duchu. A co takhle zvolit 
atmosféru třicátých let, živou hru na klavír a eleganci? 
To vše na vás čeká v karlínském Charlestonu. Vyjma 
mimořádného interiéru se podnik může pochlubit 
fantastickými steaky, které určitě musíte vyzkoušet. Na 
jídelníčku dále najdete těstoviny, saláty, dezerty, bohatý 
výběr alko i nealko nápojů. Vše samozřejmě vždy z 
čerstvých surovin a upravených dle sezónní nabídky.

CHARLESTON
Křižíkova 55, Praha 8 – Karlín
Tel .: +420 222 322 098, www .charlestonrestaurant .cz
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Restaurace s příhodným názvem „Na tý louce zelený“ 
se nachází ve velmi klidném a krásném prostředí 
přímo na okraji Kunratického lesa. Pochutnáte si zde 
nejen na mimořádné české a minutkové kuchyni, 
ale přímo labužnickým zážitkem jsou speciality 
připravované ze zvěřiny. K jídlu podávají plzeňské a 
rohozecké točené pivo a zdejší specialitou jsou vysoce 
kvalitní vína z Jižní Moravy. Doporučujeme zeptat 
se na Námořnickou knajpu s 36 místy a centrálním 
grilem. Je pro večírky ideální! V příznivém období 
je tu pro Vás otevřená terasa se 40 místy.

NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Na zelené louce 451/1, Praha 4 - Kunratice
Tel .: +420 241 711 820, www .natyloucezeleny .cz
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Rauty, večírky a narozeninové oslavy v Il Primo Piatto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hledáte místo pro svůj firemní večírek, nebo jen prostor pro rodinné setkání  
či posezení s přáteli? 
 
Nabízíme pořádání firemních coffee breaků, večírků, partnerských setkání  
a konferencí v soukromí moderní italské restaurace s kompletně vybaveným  
prostorem ve stylovém podkroví původní krčské usedlosti. 
 
Do krásného prostoru v podkroví se Vás usadí až 70 u kulatých stolů  
a 90 při divadelním uspořádání. V celé dvoupatrové restauraci pak můžete  
mít recepci, až pro 200 osob.  
Připravíme Vám coffee breaky a rauty na přání s delikátními italskými  
a moravskými víny, výbornou kávou a domácími dezerty. 
Otevřeno máme od pondělí do pátku a to už od 8:00, kde si u nás můžete  
vychutnat ranní snídani. Zavíráme ve 23:00   
 
Hornokrčská 39, Praha 4 
Tel.: +420 244 404 990, +420 607 543 876, www.ilprimopiatto.cz 

Líbil by se vám večírek s italskou příchutí? Pak určitě 
zavítejte do moderního podniku Il Primo Piatto. Re-
staurace s kompletně vybaveným prostorem ve stylo-
vém podkroví, kam se usadí až 70 lidí u kulatých stolů, 
si vás okamžitě získá. V celém dvoupatrovém podniku 
můžete mít recepci až pro 200 osob. Coffee breaky a 
rauty na přání s delikátními italskými a moravskými 
víny, výbornou kávou a domácími dezerty. Otevřeno 
je  od pondělí do pátku a to už od 8:00, takže si na své 
přijdou milovníci snídaní. Zavírá se ve 23:00.

Hornokrčská 39, Praha 4 Tel .: +420 244 404 990, 
+420 607 543 876, www .ilprimopiatto .cz

IL PRIMO PIATTO

Oba podniky patří mezi nejhezčí bowlingy v Praze, 
najdete je na dvou místech – na Nám. Republiky a v 
Dejvicích u Kulaťáku. Oba jsou přímo stvořené pro 
firemní večír ky. Mají mladý ochotný personál, mo-
derní interiér a nejnovější bowlingové vybavení. K 
dispozici jsou i kulečníky, šipky, fotbálek atd. Pro fi-
remní akci připraví raut, turnaj nebo zajistí další do-
provodný program. Doporučujeme se zeptat na vari-
antu pronájmu All Inclusive. Kapacita obou podniků 
je 200 osob a jsou dobře dostupné MHD i autem. 

BOWLING CELNICE A DEJVICE 
Bowling Celnice, V Celnici 10, Praha 1
Tel .: +420 774 900 699, www .bowling-celnice .cz
Bowling & Billiard Dejvice, Bílá 6, Praha 6
Tel .: +420 774 900 004, www .bowling-dejvice .cz

Tip na teambuildingové aktivity: Firemní akce 
trochu jinak – Treasure Hunt. Tato hra v sobě 
kombinuje příjemnou procházku s poznáváním pa-
mětihodností a zajímavostí měst v ČR. Pomocí tabletu 
či mobilní aplikace týmy hráčů řeší úkoly a odpoví-
dají na otázky plné historických faktů i zajímavostí. 
Díky hře hráči navštíví známá a legendami opředená 
místa, malebné uličky a tajemná zákoutí. Cílem hry 
je zvolit tu nejefektivnější strategii hledání jednotli-
vých „pokladů“ a získat tak co největší počet bodů.

PRAGUE HUNT
www .praguehunt .cz



www.bowling.cz
Praha 6 Praha 1

Najdete nás na
facebook.com/praha.bowling

Hrajte bowling v nových 
moderních hernách
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TIPY NA VEČÍRKY

Umíte si pro svoji firemní akci představit místo, kde 
se píše rok 1870? Neexistuje zde kariérní postup, mís-
to něj zde potkáte kovboje na koních a Indiány. V ta-
kovém místě se luk, šíp a tomahawk stanou Vašimi 
přáteli. Bude se i střílet a nejen to. Od servírovaných 
jídel a rautů v Saloonu 1870 až po sladkosti z místní 
cukrárny si každý vybere dle své chuti. Večerní pro-
gram spestří kankánové tanečnice, výhry chtiví si při-
jdou na své v casínu a kdo bude chtít, vyzkouší si i 
pistole, nebo šamanské bubnování. Něco takového na 
Vás čeká jedině ve Westernovém městečku Boskovice!

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE

Komenského 50, Boskovice
Tel . +420 734 234 172, www .westernove-mestecko .cz

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

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

Be Friendly nabízí vskutku unikátní koncept, díky 
kterému budete mít jistotu, že nikde jinde podobný 
večírek nezažijete - každému se zde tyká. Po celou 
dobu. Žádné trapné ticho, ani nejistota, ale od prv-
ní chvíle přátelská a uvolněná atmosféra ve stylovém 
moderním prostředí. Milovníci piva ocení, že vyjma 
několika druhů Staropramenu (11°, nefiltrovaný, 
světlý, černý, řezaný) si zde vychutnají i svrchně kva-
šené speciální tmavé pivo z Belgie Leffe Brune, Hoe-
gaarden White a Cider. Kuchyně je mezinárodní.

BE FRIENDLY
Sokolovská 97/65, Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 222 313 473, www .befriendly .cz

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

BABIČČINA ZAHRADA 
Tovární 536, Průhonice 
Tel .: +420 272 690 865, www .babiccinazahrada .cz
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Nabízíme....
•	 chutné	cocktaily

•	 skvělá	jídla
•	 taneční	show

•	 barmanské	show
v	podání	krásných	

divokých	koček

Pro	Vaše	večírky...
•	 VIP	prostor

•	 možnost	celkového
pronájmu

•	 plnohodnotný	catering
•	 speciální	show	pro	Vaší	párty

Malé	náměstí	2
110	00	Prague	1
+420	224	216	000
+420	775	311	451
coyotesbar@email.cz
www.coyotesprague.cz
							coyotesprague

...nejlepší
     show bar v Praze

Untitled-6   1 10.09.2018   11:25:04

TECHTLE MECHTLE je bar s kapacitou až 600 lidí stvořený pro váš firemní večírek...
Vinohradská 47,, Praha 2, Tel.: +420 222 250 143, www.techtle-mechtle.cz 

Techtle.indd   1 10.09.2018   11:00:01



TIPY NA VEČÍRKY

Nové multikulturní bistro určené pro všechny, kteří 
si rádi užívají život plnými doušky, plní si své sny, 
rádi poznávají svět, mají nadšení pro dobré jídlo, pití 
a touhu ochutnat víc. Na první pohled sympatické 
místo nabízí ve své hlavní části prostor pro 14 osob, v 
případě zájmu o večírek ve větším počtu lidí lze využít 
sklepní místnost, kam se vejde dalších 26 lidí. Rozma-
nité menu je založené na malém sortimentu, vybere si 
však každý - pokud jde o styl kuchyně, není bistro ni-
jak vyhraněné, takže je vše pouhou otázkou domluvy. 

The PUB má vše potřebné pro stylový firemní večírek 
(mo derní prostory, bohatě zásobený bar, výborné 
jídlo atd.). Je tu však ještě jeden podstatný rozdíl – v 
každém PUBu si pivo pěkně načepujete sami! Stoly 
disponu jí vlastní pípou, z nichž teče tankový Pilsner 
Urquell. Každý samovýčep je vybaven dotykovým 
displejem, který umožní sledovat pivní výtoče v 
ostatních PUBech, volat obsluhu, objednávat jídlo, 
zahrát písničku z Jukeboxu a mnoho dalšího. Na 
přání lze objednat školu čepování piva.

THE BISTRO THE PUB
Londýnská 315/71, Praha 2
Tel .: +420 273 136 096, www .bistrolondynska .cz

Veleslavínova 3, Praha 1
Tel .: +420 222 312 296, www .thepub .cz
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Dnes již klasický karlínský podnik se dostal do širšího 
podvědomí díky jedinečné atmosféře, která pravidel-
ně graduje na tanečním parketu. Jde o podnik členitý, 
ani velký, ani malý, zkrátka naprosto ideální pro po-
hodový večer i uzavřenou společnost, která se chce 
bavit hudbou, tancem, výborným jídlem (luxusní 
domácí burgery, šťavnaté steaky) a pitím. Co je třeba 
vypíchnout, to je výborně řešená akustika. Hudba 
nikdy neruší část pro sezení, díky čemuž je místo 
přímo ideální pro soukromé akce, kdy se může část 
lidí bavit slovy a druhá to roztáčet na parketu.

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

www.pragmoon.czzáří / listopad 2018

Svěží mladý podnik nacházející se kousek od Kaizlo-
vých sadů si Vás okamžitě získá. Jídla ze zdejší kuchy-
ně jsou připravována se srdcem a vášní k ohni, vodě, 
vzduchu, dřevu a času. Vyznačují se přímočarostí, 
respektem ke kvalitním, čerstvým surovinám a tradič-
ní úpravou jídel. Mezí speciality patří na Josper gri-
lu připravované ryby a suchou cestou stařené hovězí 
maso k nímž si můžete vybrat ze široké škály vín nebo 
jejich výborného Lochkovského piva. Celá restaurace 
je schopna usadit až 56 hostů v rámci servírovaného 
menu a až 70 hostů v rámci koktejlové akce.

URXOVA 10
Urxova 436/10, Praha 8
Tel .: +420 222 313 926, www .urxova10 .cz



FLO_148x210_inzerce_2.indd   1 11.09.18   12:16



TIPY NA VEČÍRKY

Chcete si užít firemní večírek s naprosto jedinečným vý-
hledem? Pak jednoznačně musíte zamířit do Petřínských 
teras. Restaurant je posazen uprostřed východního sva-
hu Petřínského kopce, s naprosto neopakovatelným vý-
hledem na celou Prahu. Samozřejmostí není problém 
udělat večírek „na klíč“, zařídit grilování či živou hudbu. 
Vše je jen otázkou domluvy a včasné rezervace. Navíc 
už to není tak daleko do konce roku, takže pokud chcete 
odměnit své zaměstnance za dobře odvedenou práci, ve-
čírkem Petřínských terasách vedle nešlápnete.

Jedinečný koktejlový bar v centru Prahy si vás  
okamžitě získá. Prvorepubliková atmosféra, široký  
výběr destilátů i vín, signature koktejly inspirované  
Prahou. To je jen začátek. Na stěnách baru Crazy 
Daisy videomapping, což je v Česku naprosto 
ojedinělé. Tento jedinečný videomappingový systém 
nemá v Evropě ve způsobu provedení a rozsahu 
konkurenci. Již tak jedinečný večírek zde dostane 
unikátní nádech díky molekulární mixologii, 
skvělému prostředí a sofistikovaným koktejlům.

PETŘÍNSKÉ TERASY CRAZY DAISY
Praha 1 - Malá Strana, Petřínské sady 393
Tel .: +420 602 224 096, www .petrinsketerasy .cz

Václavské náměstí 773/4, Praha 1
Tel .: +420 273 130 486, www .crazydaisy .cz
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Italská restaurace s naprosto úžasnou polohou - ve-
dle Čertovky, kousek od centra Prahy - a přesto v 
místě, které se vyznačuje úžasným klidem a krásnou 
atmosférou. Vynikající kuchyně stavící na čerstvých 
a domácích surovinách, velký výběr vynikajících 
vín a příjemná obsluha. Raut vám zde samozřejmě 
připraví na míru. Stejně tak rádi zařídí živou hud-
bu (která zde ostatně hraje každý den). Piknik Park 
navíc vyniká tím, že nabízí celoroční zahrádku, jejíž 
součástí jsou tepelné ohřívače. Něco takového vám 
žádný jiný podnik na Malé straně nenabídne. 

PIKNIK PARK
Nosticova 8, Praha 1
Tel .: +420 601 164 711, www .piknikpark .cz

ČERNÝ KOHOUT
Bublavská 308, Praha 5 
Tel .: +420 608 874 923, ww .cerny-kohout .cz

V nádherném prostřední prokopského údolí najdete 
malebnou restauraci Černý kohout. Kamenné zdi, 
masivní dřevěné stoly, příjemné osvětlení a oheň 
plápolající v krbu - tato kombinace vytváří ideální 
místo nejen pro soukromé oslavy, svatby, firemní 
akce, dětské párty, rauty, hudební a jiná kulturní vy-
stoupení, ohňostroj a mnoho dalšího včetně vlast-
ního cateringu. Restaurant se nachází pouhých 15 
minut autem od centra a každý večírek zde maxi-
málně přizpůsobí přání klienta. Pokud počasí bude 
na konci roku přát, lze využít zahrádku s grilem. 
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USPOŘÁDEJTE U NÁS
      SVŮJ VÁNOČNÍ VEČÍREK

Máme celoročně otevřenou a vyhřívanou soukromou terasu v krásné a klidné části vltavského 
kanálu Čertovka - tzv. Malých pražských Benátek, www.piknikpark.cz, +420 601 164 711

Piknik.indd   1 03.09.2018   15:31:41

Pozvedněte Váš, Vánoční večírek na novou úroveň... Přijměte pozvání 
do naší restaurace, kde pro Vás zorganizujeme kompletně Vaší 

firemní akci na míru. Zajistíme jakoukoliv firemní oslavu či party pro 
celkový počet až 100 osob v zimních měsících. www.petrinsketerasy.cz 
Petřínské sady 393, Praha 1 - Malá Strana, Tel.: 257 320 688

PETŘÍNSKÉ TERASY

terasy.indd   1 10.09.2018   11:29:13



TIPY NA VEČÍRKY

Oblíbenou restauraci U Čížků, která se specializacuje 
na lahodné hamburgery domácí výroby, najdete na 
Karlově náměstí. Pokud večírek „v house“, pak jedno-
značně tady. U Čížků nabízí ve svých burgerech jen to 
nejlepší. Hovězí maso pochází z bourárny Absolon v 
Českém Brodě, které si v podniku melou a dochucují 
sami. Pečivo je ze sousední pekárny pana Zoulka, z 
Václavské pasáže na Karlově náměstí. S lahodnou 
nabídkou Beer & Burger U Čížků nešlápnete při vol-
bě firemního či soukromého večírku vedle.

BEER & BURGER U ČÍŽKŮ
Karlovo náměstí 34, Praha 2
Tel .: +420 223 003 424, www .ucizku .cz

Na Karlově náměstí si o večírek přímo říká oblíbený 
burger bar a restaurace Lafa grill.  Tato speciálka 
zaměřená na burgery a sendviče je vyhlášená 
skvělými domácími omáčkami a lahodným mletým 
masem od český farmářů, k nimž se dokonale hodí 
čepovaný Pilsner Urquell nebo předkrmy či chuťovky.  
Malý, ale členitý podnik oceníte k pořádání větších 
i menších akcí, ať už v uzavřené společnosti nebo 
za běžného provozu (ideální je v takovém případě 
především zvýšené patro, které najdete nad barem).

LAFA GRILL
Václavská 9, Nové město - Praha 2 (Karlovo náměstí)
Tel .: +420 773 694 866, www .lafa-grill .cz

Ať hledáte prostornou a vzdušnou restauraci pro bu-
jarou oslavu s přáteli nebo formálnější firemní večí-
rek, NOLA je tím pravým místem. Podnik se inspi-
ruje americkou a francouzskou kuchyní, nezavrhuje 
klasiku a nechá se zlákat i špetkou exotiky. Suroviny 
jsou vždy čerstvé a od dobrých dodavatelů, nabídka 
se stále mění podle sezóny, nových nápadů a nálady 
šéfkuchaře. Rozmanitost a důraz na chuť a požitek 
je i doménou nápojů. Výběr točených piv zejména z 
lokálních pivovarů, vína od několika osvědčených ro-
dinných vinařství z Moravy a ze zahraničí. 

NOLA
Na Strži 1683/40, Praha 4 - Pankrác
Tel .: +420 799 512 885, www .nola .cz

V restauraci Tankárna vás přivítá moderní pro-
střední, příjemná obsluha a populární tankové pivo 
značky Staropramen. Prostory Tankárny čítají 110 
míst, takže se zde v rámci počtu hostů opravdu ne-
musíte omezovat (ale přirozeně lze uspořádat akci 
pro skromnější společnost). Narozeniny, firemní 
večírky nebo prezentace na prvotřídní videopro-
jekci s ozvučením od americké značky BOSE, s tím 
vším si v Tankárně bez problémů poradí. Kuchyně 
sází na domácí a sezónní suroviny a občerstevní pro 
večírek tu vždy sestaví dle přání klienta.

TANKÁRNA
Makovského 1179, Praha 17 - Řepy
Tel .: +420 235 322 323, www .tankarna .cz
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www.thepub.cz

Objednejte si

Škola čepování
Raut na míru
Samovýčepné stoly

The PUB Praha 1, Veleslavínova 3, praha1@thepub.cz, +420 222 312 296



KAM ZA DOBRÝM VÍNEM

S parta a Slavia, Cola a Pepsi, 
Kalousek a Babiš - vše má 
svůj protiklad, přirozeného 
nepřítele. Často slýcháme, že 
do téhle sorty patří i souboj 

piva a vína. My v Pragmoonu s tím však zásad-
ně nesouhlasíme - věříme, že obojí má své mís-
to v naší kultuře a oba nápoje se správně dopl-
ňují. A protože pivu už jsme věnovali prostoru 
dost, dáme si tentokrát trochu jiný ročník.

Na vínu je zajímavé především to, že jde o uni-
verzální jazyk. Milují ho po celém světě a i ta-
kový William Shakespeare o něm řekl „Dobré 
víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme za-
cházet.“ Zacházejte s ním proto pěkně, vybírejte 
citlivě a třeba to bude přátelství na celý život.

RADOST Z HROZNŮ
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V nádherné vinařské obci Dolní Dunajovice najdete 
Vinařství Baláž, které nabízí řadu tradičních i historic-
ky osvědčených odrůd jako Ryzlink vlašský, Rulandské 
bílé, Ryzlink rýnský, Rulandské modré nebo Frankov-
ku. Vína zde můžete ochutnat jednak v běžné pracovní 
době ve vinotéce přímo ve vinařství, nebo si objednat 
privátní řízenou degustaci, a to buď v tradičním vin-
ném sklepě, který je součástí penzionu a je určen pro 
skupiny do 20 osob nebo v degustační místnosti pří-
mo na vinařství, která pojme až 42 degustátorů.

VINAŘSTVÍ BALÁŽ
U Traktorky 654, Dolní Dunajovice 691 85
Tel .: +420 725 043 567, www .vinarstvibalaz .cz

Rovensklípek (místo, kde si je vinař a milovník vína 
ROVEN) je vinařství, vinárna, sklípek a vinotéka v 
jednom. Nabízí výhradně vlastní vína a slámovky 
od Drápala. Nadstandardní nabídkou je možnost 
ochutnat lahvová vína přímo na místě. Pronikněte 
do tajů jednotlivých lahví vína ochutnávkou již od 
1,5 dcl. Zákazníkům se tak skýtá možnost ochut-
nat více druhů vína najednou a zažít tak každý den 
malou privátní degustaci. Většina vín dosáhla vý-
znamných úspěchů na mezinárodních výstavách. 

ROVENSKLÍPEK PRAHA
Františka Křížka 736/26, Praha 7 - Holešovice
Tel .: +420 737 067 202, www .rovenius .cz, www .rovensklipek .cz

Vinný bar Slámovka naleznete v historických skle-
peních domu U dvou zlatých klíčů v centru Prahy. 
Ochutnejte pečlivě vybíraná vína od českých a morav-
ských malovinařů, pálenky z tradičních i méně obvyk-
lých druhů ovoce nebo točené pivo Pilsner Urquell. 
Dále vám nabízíme studenou domácí kuchyni, ze-
jména zvěřinové klobásky a vyzrálé sýry, které skvěle 
doplňují požitek z kvalitních vín. K tomu vám bude 
hrát příjemná jazzová hudba (v pátek živá hudební 
produkce) a obslouží vás přátelský personál.

SLÁMOVKA
Spálená 31, Praha 1 
Tel .: +420 736 461 165,  www .slamovka .com
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KAM ZA DOBRÝM VÍNEM

Vinařství Dvořáček je malou rodinnou firmou, která se 
od roku 1996 zabývá pěstováním vinné révy a výrobou 
vysoce jakostních vín. Ročně vinařství produkuje 18–20 
tisíc lahví přívlastkových vín celkem deseti odrůd, 
včetně vín barrikových a ledových. V roce 2005 se 
stalo druhým českým výrobcem košer vína, přičemž 
se jedná o vůbec první výrobu KOSHER vín ve zcela 
nežidovském prostředí na celém světě. Od roku 2012 
provozuje moderní vinařské centrum s kapacitou až 120 
osob, s audiovizuální technikou, WI-FI a cateringem. 

VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK
Mikulčice 607, Mikulčice 
Tel .: +420 731 546 542, www .vinarstvi-dvoracek .cz 
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rinc na bílém koni? Aneb jak 
to s nimi ve 21. století vlastně 
je.

Ještě letos mi bude 35 let. Zhruba od 15 let jsem to 
měla všechno jasně dopředu naplánované. Za prvé 
dodělat školu, potom se do 25 let vdát no a do 30 mít 
dítě nebo dvě. To je jedno. Manžela ideálně jednoho 
ze zástupců Jamese Bonda s kontem v cifrách Jeffa 
Bezose. Děti jak ze škatulky. Uklízečku a chůvu k 
tomu, abych měla dost času na sebe a mohla o sebe 
pečovat. Ha ha, jak naivní. Dneska mi je skoro 35 let 
a od mého plánu jsem tak daleko, jako byste chtěli 
jet na Hawai a skončili jste na Aljašce. Bez vejšky, 
chlapa a dítěte. V podnájmu a všechny prachy vět-
šinou nechám při pátečních večerech s kámoškama 
za drinky a pár párů nových lodiček. Tak to jsem já. 

Včera, v pátek, při asi 6. skleničce vína jsem se roz-
povídala kamarádkám, že bych s tím měla začít 
něco dělat a najít si toho vysněného prince na bílém 
koni, protože jaký princ by chtěl 40 letou ženskou s 
vráskama… Jestli tedy někdy začít, tak ideálně hned 
teď. Ze seznamovaček z baru jsem už ale vyrostla. 

Dana, spolužačka ze střední, která mé plány zná už 
zhruba těch 20 let, se chopila mého iPhonu, který 
ležel na stole mezi skleničkami vína, cigaretami, za-
palovačem, rtěnkou… zkrátka mezi tím uspořáda-
ným dámským bordelem na stole. Vzala “můj prst”, 

odemkla telefon a stáhla mi Tinder, párkrát jsem 
o té appce slyšela, ale vždycky jsem si myslela, že 
nejsem natolik zoufalá, abych si hledala chlapa přes 
internet. Ale když žijete zaběhnutý život jako já, tak 
moc šancí na seznámení nepřipadá v úvahu. Brzy 
ráno do práce, potom do jednoho z bister po cestě 
pro večeři a domů, takhle to mám od pondělí do 
pátku, přičemž v pátek měním čínské menu či ke-
bab za normální jídlo doplněné o alkohol a společ-
nost mých kamarádek, teda relativně normálních. V 
sobotu léčení z kocoviny a v neděli návštěva rodičů.

Kdybych byla v Indii, manžela, kterého vybírají rodi-
če, mám už od 15 let a není co řešit. No jo, ale tady 
jsme v Czechii, to je trochu jiná liga. Takže při staho-
vání Tinderu jsem už ani neprotestovala. 

Když přišla řada na panáky a můj telefon hlásil “It’s 
a match!” už po stoosumdesátý, rozhodla jsem se 
jít ven na cigáro. Samozřejmě s telefonem v ruce a 
trojkou v žíle mě nenapadlo nic jiného, než si začít 
psát s prvním klukem, kterého jsem viděla a sjed-
nat rande hned na druhý den… Jak to tak bývá, 
v pátek večer jsem vždycky hrozně sexy, úžasná a 
sebevědomím sahám až někam do galaxie. Toto 
krásné období trvá do soboty, než se dostaví mo-
rální kocovina. Potom bych se nejradši neznala.

Sobota ráno. Teda vlastně dvě odpoledne. Asi se 
to včera nějak protáhlo. Hlava mě bolí. Hledám 
telefon, mačkám prostřední tlačítko a notifikace 

P
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jsou zamořené Tinderem. Co to má sakra zna-
menat? Kliknu na tu appku a začínám se propa-
dat hanbou. Po půl hodině se dočítám, že dneska 
v šest mám bejt u koně. Aha. Prý jdeme na ve-
čeři a drink. Aha. S nějakým Ondrou, kterýmu 
je 30, vypadá na 25 a máme 7 společných přátel 
na Facebooku. Do toho čtu, že jsme se vsadili 
o 3 panáky. V tom zbytkovém poalkoholovém 
opojení jsem začala hysterčit a chtěla začít křičet 
nebo minimálně bušit hlavou o zeď, ale kocovi-
na mě připoutala k posteli. Hlavně jsem se sna-
žila si vzpomenout, co se včera stalo a proč jsem 
Ondřejovi dávala “pro jistotu” svoje telefonní 
číslo a psala, kde bydlím. Nezapomněla jsem ani 
dodat, že je to 2. patro a byt vlevo.

Jestli se má něco změnit, tak ať. Třeba dnes. Ran-
de neruším a se zbytkáčem v krvi do toho hrdě 
jdeme spolu.

Je 18:10, jsem u koně a z dálky se ke mne řítí mladý, 
pohledný, chlap, teda kluk. Do Bonda má daleko, 
jinak je vcelku pohlednej. Šli jsme do Lucerny na 
večeři a tam jsme taky skončili. Nedostali jsme se 
ani k dezertu, ani hlavnímu chodu. Milý Ondřej se 
stihnul opít dřív, než jsem se já stihla najíst a zjistit 
stav jeho kreditky. Hrdě potřeboval splnit naší sáz-

ku, tak ať. Já dorovnala hladinku a on odrovnal sám 
sebe. Tak se mi zdá, že Tinder je jak second hand s 
oblečením. Co se ti nelíbí a je pro tebe nepoužitelný, 
pošli to dál, třeba se toho někdo ještě ujme.

Cestou domů mi na Tinderu napsal Albert, že se 
mu zdá, že k sobě máme blíž než Tinder ukazu-
je. Rozhodla jsem se do toho praštit a spravit si 
náladu. Ostatně horší jak dnešní večeře už to být 
nemůže a tenhle vypadá slibně. Tak alespoň malá 
náplast na dnešní faux pas.

Potkali jsme se na Čechově mostě a prošli se přes Let-
nou. Byl vtipný, milý… Kdyby měl s sebou bílého 
koně, byl by jasnej. Doprovodil mě do Holešovic, 
kde bydlím a odjel. 

Hned na neděli jsme si sjednali další rande. Ten-
tokrát mě vzal na drink, do Hemingwaye, mého 
oblíbeného podniku, kde už znám snad všechny. 
Od uklízečky po manažera.

Po třech hodinách a 5 drinkách později požádal 
Albert o účet. Fakt jsem snad na chvíli začla věřit 
tomu, že princové na bílém koni ještě nevymřeli. Asi 
pojedeme k němu, nejvyšší čas, už jsem si totiž začla 
představovat, jak mi sundavá kalhotky, otáčí si mě 
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zády k sobě a drží pevně za vlasy… To vše do doby, 
než přinesli účet a Martin, tedy číšník, čekal na pe-
níze či platební kartu a místo toho se Albert se zcela 
vážnou tváří zeptal: ,,Berete šroubky?” Číšník ne-
chápavě: ,,Co, prosím?” Albert: ,, No šroubky. Zda 
berete šroubky… Mince jsou taky jen kov a bankov-
ky jen papír. Tak mě napadlo, zda můžu zaplatit v 
šroubkách?” V tu chvíli mi bylo trapněji víc, než při 
první puse ve 12 letech na houpačce na sídlišti. Ho-
dila jsem peníze na stůl a utekla pryč. Do Heming-
waye se asi nějaký ten pátek teď nepodívám.

Cestou domů v šoku jsem narazila na článek v tele-
fonu:  ,,Jižní Korejky se odmítají množit, odmítají 
mít děti a vdávat se. Jedná se o generaci Sampo, 
což je generace, která se vyhýbá manželství a dě-
tem. A to má dramatické následky pro ekonomi-

ku. Pokud to bude takto pokračovat, během 50 let 
přijde 50 milionová země o 10 milionů obyvatel.” Že 
by Korejci byli opět s něčím napřed a prostě se ženy 
smířily, že prince na bílém koni zkrátka nenajdou, 
trapných randění mají na svém kontě už slušný balík 
a tak než plýtvat nervy, raději budou samy, poznávat 
svět a užívat si života? No co, robota na sex už stejně 
vynalezli sousedi odvedle, platy žen a mužů se začaly 
konečně stabilizovat a dorovnávat. Takže tratné určitě 
nebudem! Blýská se na lepší časy.

Mažu Tinder a jdu překopat můj celoživotní plán. 
Chyba asi nebude ve mne. Děkuju Korejkám, co mě 
ušetřily dalších exotů, trapných situací a promarně-
ných hodin plných psaní a randění. 

Vyrážím to oslavit na jeden bibimbap a kimčchi! Tak 
zase někdy příště a vztahům zdar…

„SEZNÁMIT SE V NEJLIDNATĚJŠÍM 

MĚSTĚ USA JE MINIMÁLNĚ STEJNĚ TĚŽKÉ, JAKO 

VŠUDE JINDE, NE-LI TĚŽŠÍ. “
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TIPY NA VÝLETY/AKTIVITY

Máte rádi Becherovku? Pak přijďte přivonět k historii 
a poodhalit tajemství tohoto bylinného alkoholického 
likéru do muzea. V Muzeu Jana Bechera se seznámíte 
s její více jak 200 letou historií tohoto legendárního 
nápoje, nahlédnete pod pokličku tajů výroby a 
skladování. Seznámíte se s produkcí světoznámé likérky, 
s předměty, které se užívaly nebo užívají při její výrobě. 
V rámci vstupného máte možnost shlédnout unikátní 
film natočený pro Becherovku bratry Cabanovými a 
samozřejmostí je ochutnávka z 13 pramene, který v 
místech muzea před staletími začal vyvěrat.

MUZEUM JANA BECHERA
Tel .: +420 359 578 142, www .becherovka .com

Zažít pocit volného pádu a vnímat svět očima ptáků, 
takový dárek jen tak nikdo nečeká. Chcete své 
blízké opravdu překvapit? Zařiďte jim u odborníků 
v Paraškole Impact adrenalinový tandemový 
seskok pod vedením zkušeného tandempilota a 
ve vší bezpečnosti. Tandemové seskoky tu provádí 
instruktoři, kteří mají 3000 až 10 000 seskoků a 
prošli náročnými kurzy v zahraničí. Tandemové 
seskoky jsou realizovány na letišti v Kolíně, kde 
je kompletní zázemí a kde je možné zajistit i 
vyhlídkové lety malými sportovními letadly.

IMPACT
Tel .: +420 602 958 094, www .paraskolaimpact .cz

Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním 
českým sýrem, jehož historie sahá až do 15. století. 
V místě původní výrobny Olomouckých tvarůžků v 
Lošticích bylo vybudováno muzeum, ve kterém se o 
nich dozvíte úplně všechno. Mezi exponáty uvidíte 
například staré formy (klapačky), které dělnice v 
loštické tvarůžkárně používaly před 120 lety. Za 
směnu pomocí nich dokázaly vyrobit 9 tisíc tvarůžků.
A můžete si třeba vyzkoušet, jak náročné bylo šlapání 
tvarohu a zjistit, kolik byste si touto prací vydělali. 

MUZEUM OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ
Palackého 2, 789 83 Loštice, Tel .: 583 401 217 
E-mail: awmuzeum@tvaruzky .cz www .tvaruzky .cz

Místo pro opravdové milovníky akce. V areálu 
Tankdoromu Milovice, který má rozlohu 46 hektarů, 
vám bude k dispozici přes 30 kusů vojenské techniky, 
obrněných transportérů, tanků, tater, čtyřkolek a 
mnoho dalšího. V arélu se také nachází dvě vojenské 
základny, abyste nasáli tu správnou atmosféru. Dle 
požadavků klienta vým bude sestaven program, při 
kterém si vyzkoušíte vybrané zážitky. Společně, nebo 
ve skupinách, se můžete naučit hrát airsoft či paintball, 
zahrát si na vojáky při jízdách vojenskou technikou, 
zajezdit si na čtyřkolkách a mnoho dalšího.

TANKODROM MILOVICE
Tel .: +420 774 554 037, www .tankodrommilovice .cz

80 www.pragmoon.czzáří / listopad 2018



Navštivte rodnou světničku Bohuslava Martinů ve věži kostela v Poličce. Polička je malebné historické město ve výšce 555 metrů nad mořem v oblasti Česko-
moravské vrchoviny a zároveň vstupní brána do jednoho z jejích nejkrásnějších koutů, Žďárských vrchů.Je také rodným městem hudebního skladatele Bohuslava 

Martinů. S jeho jménem je neodmyslitelně spjato unikátní, romantické, i když pro život poněkud nepraktické místo – malá světnička ve věži kostela sv. Jakuba. Právě 
zde, ve výšce 36 metrů, se slavný skladatel 8. prosince 1890 narodil.Pětičlenná rodina Martinů žila ve věži až do Bohuslavových 11 let. Vystoupejte 192 schodů a odmě-
nou vám bude nejen magické místo se světničkou vybavenou původním nábytkem rodiny Martinů, ale i krásný výhled na město Poličku a jeho okolí. Hledejte na 
webových stránkách města Poličky či Centra Bohuslava Martinů, proč žila rodina skladatele právě ve věži kostela?  Odpovědi najdete: www.policka.org nebo www.cb-
mpolicka.cz Tip pro podzimní návštěvu – „Martinů obrázky kreslící“ – výstava, která hudebního skladatele představí v roli malíře a kreslíře. Přijďte se podívat na sk-
ladatelovy kresby, které zachycují jeho život i historické události.  Výstava se koná ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce od 13. 10. do 31. 12. 2018.

Polička.indd   1 04.09.2018   14:22:51

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

KARLŠTEJN
www .hradkarlstejn .cz

TIPY NA VÝLETY/AKTIVITY

Nejvýraznější památkou Zruče nad Sázavou je 
bezesporu zámek (původně středověký hrad), kde 
je možné kromě dvou prohlídkových okruhů a 
zámecké věže navštívit i stálou expozici Království 
panenek a medvídků nebo regionální muzeum 
„Od verpánku k Baťovi“. K procházkám láká kolem 
rozprostírající se krásný zámecký park s naučnou 
stezkou a výstupem na Kolowratskou věž. Ve 
Zručském dvoře je pro všechny vodáky připravena 
unikátní expozice Vodáckého muzea, v okoli se pak 
nachází řada míst pro sportovní vyžití pro malé i velké.

ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU
Tel .: +420 327 531 329, web: www .zamek-zruc .cz



(NE)ZNÁMÝ HRDINA

Nehodlám překvapivě řešit současnou krizi s mi-
grací, v níž de facto není vítězů (vyjma populis-
tů, kteří si na tom masírují peněženky a z toho je 
jednomu vážně smutno). Ne, dnes se ve své tečce 
vrátím o 17 let zpátky, do doby jiné tragédie.

11. září 2001 narazila do Obchodního světového 
centra letadla, „dvojčata“ poslala k zemi a nadob-
ro tím změnila tvář terorismu. Kdo v té době žil, 
pravděpodobně nikdy nezapomene, co zrovna dělal 
a kde byl, když útoky začaly kolovat napříč zpravo-
dajstvím (já jsem se například zrovna vrátil ze školy 
a šokovaně sledoval televizi, nevěříc, že nesleduji 
ukázku z nějakého připravovaného filmu).

Jakkoli je to smutné, okamžik největší tragédie 
probouzí v lidech nejen to nejhorší (rabování, 

nepokoje), ale současně i to nejlepší.  Když vlád-
la v ulicích New Yorku panika, tisíce lidí okamžitě 
začali pomáhat a snažili se zachránit životy ostat-
ních. Jedním z nich byl i herec Steve Buscemi. 

Buscemiho znají diváci z řady kultovních rolí (Far-
go, Armageddon), málokdo ale ví, že se tenhle vy-
nikající herec živil ve svých 20 letech jako newyor-
ský hasič. Když letadla narazila do WTC, Buscemi 
ani na minutu nezaváhal a okamžitě se přihlásil na 
své bývalé stanici. Společně s bývalými kolegy ze 
sboru vyrazil do ulic a 12 hodin hledal přeživší v 
troskách budov. A pak o tom nikomu neřekl.

Nebýt toho, že v roce 2013 zveřejnili hasiči na své 
facebookové stránce informaci o jeho zapojení, 
svět by se nejspíš nikdy nedozvěděl, jak fantasticky 
se Buscemi v době krize zachoval. Neexistují téměř 
žádné fotografie, protože Buscemi odmítl svůj pří-
běh jakkoli zviditelnit a přitom klidně mohl. Ni-
kdo by mu to za zlé neměl. Ale neudělal to.

Buscemiho čin je přesně tím, co v téhle době, kte-
rou ovládá nedůvěra a dezinformace potřebujeme. 
Trochu toho upřímného, nefalšovaného a nesobec-
kého hrdinství. Zkusme se tím všichni inspirovat.

th.

ijeme v době, která oslavu-
je nesprávné hrdiny, kdy se 
lež snadno stává pravdou a 
člověk tak nějak snadno za-
pomíná, že existují i dobří 

lidé, kteří nedělají něco pro své obohacení nebo 
slávu, ale čistě proto, že je to správná věc. A něče-
ho takového je v dnešní době třeba si vážit.

TEČKA

Ž

82 www.pragmoon.czzáří / listopad 2018



Dokážeme, že na to máš!

www.unicorncollege.cz
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Princess of Marketing

To nejlepší z ekonomie a IT



Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje 
dobu léčby po úrazech a operacíchInformujte se u svého lékaře.

Více na  www.wobenzym.cz

Po operaci a úrazech 
chce být každý v pořádku co nejdříve

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.  Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice.

Stáhněte si mobilní aplikaci 
Wobenzym 4U 
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u. 

Informujte se u svého lékaře

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

Inzerce

Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou.
Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží.


