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EDITORIAL

Nepatřím k těm, kteří by nechápali potřebu pra-
videlné údržby. Ostatně, všechno stárne a i ulice 
je třeba udržovat. Když nicméně v rámci krátké-
ho období znovu rozkopali spodní část Koněvovy 
ulice, přišlo mi to jako nejapný vtip. Někomu to 
zřejmě přišlo málo a aby to objíždění nebylo pří-
liš lehké, přidala se i Želivského. 

Když jsme se pak shodou okolností vraceli s přá-
teli o víkendu ze svatby a vzali to optimisticky 
"přes město" a nikoli tunelem, napočítali jsme z 
Anděla na Žižkov 22 rozkopaných ulic. 22! To už 
není ani komedie. To je tragédie se vztyčeným 
prostředníčkem. A pak, snad abych neprodě-
lal infarkt skutečný, se stala nečekaná věc. Auto 
mi vypovědělo službu. Doslova. Motor zemřel 
prakticky ze dne na den. V rámci vnitřní očisty 

(a nechuti absolvovat ono martírium v nějakém 
vypůjčeném autě) jsem se vyhecoval k tomu, že 
dám vale vlastní pohodlnosti a spolehnu se v ná-
sledujících týdnech čistě na veřejnou dopravu. 

A víte co? Auto je zpátky, opravené a já ho stále 
při cestách městem nevyužívám. Zapomněl jsem 
totiž na to, jak člověk za volantem, v izolaci vlast-
ního bytí, ztratí kontakt s městem. Jak se mu vzdá-
lí, stane se neosobní, pouhou míhající kulisou, od 
jednoho semaforu k druhému. Z kdysi tepajícího 
města se stane šmouha, kterou se člověk snaží usi-
lovně - a ideálně co nejrychleji - dostat z jednoho 
místa na druhé. A věřte mi, že i ty cesty za kulturou 
a gastrem jsou ihned příjemnější, protože se člověk 
vyvaruje zbytečného stresu. Jistě, v době koronavi-
ru se podobná "óda na radost" může jevit hraniční 
(přeci jen to znamená cestování veřejnou dopra-
vou), ale nedělejme z koronaviru velblouda. Jde mi 
čistě o to, že v našem krásném městě umíme oce-
nit ledacos, ale je lehké to brát jako samozřejmost. 
Pokud jste to, podobně jako já, opomněli, zkuste 
si to zase připomenout. Ušetříte ulicím Prahy a 
možná ještě dojedete na místo určení rychleji.

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

ačátkem minulého měsíce 
jsem prodělal malý vnitř-
ní infarkt. Nikoli skutečný, 
ale takový ten pocitový, kdy 
máte dojem, že se snad úplně 

všichni ve vedení města zbláznili, protože na kaž-
dé, ale snad doslova na každé ulice se něco dělalo.

Z
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www.vodni-dum.cz
T: 602 665 409 |  M: vodnidum@csop.cz

U nás ve Vodním domu poznáte, že voda je úžasně 
zábavné dobrodružství. Dozvíte se, co je to vodní stopa 
a jak se vyrábí pitná voda. Uvidíte, jak pstruzi hlídají 
kvalitu vody.  A na okružní naučné stezce dlouhé 300 
metrů poznáte zvláštní horninu zvanou hadec i vzácnou 
rostlinu kuřičku hadcovou. Děti dostanou ke vstupence 
hadcové kuličky, ze kterých si na památku mohou 
vyrobit třeba náramek. A v našem atriu si mohou hrát  
s vodou pomocí pump, čerpadel, hrází a mlýnků.  
Nechybí ani vodopád, který v horku přináší skvělé 
osvěžení. Nabízíme vám také komentovanou prohlídku 
po hrázi vodního díla Švihov, kterou si můžete  
objednat na telefonu či e-mailu níže.

Vodní dům s radostí pomohla postavit skupina Veolia ČR. 

→
Vodní dům najdete u hráze vodní 
nádrže Švihov na Želivce, 70 km  
od Prahy. Z dálnice D1 sjeďte na exitu 
56 směr Soutice. Na první odbočce 
zahněte doprava, v obci Hulice  
první doleva a jste tam.

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 55 Kč, rodina: 2 dospělí + 3 děti 220 Kč. Otevřeno denně kromě pondělí 9–17 hodin. Parkoviště zdarma.

Do Vodního domu
se všichni hrnou  
jako velká voda



DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ

Naivně jsme si mysleli, že touhle dobou bude covidová krize dávno za námi, ale místo toho s napětím 
čteme každý den titulky novinových článků, abychom zjistili, zda nám vláda nově něco nezakázala. Inu, je 
to složitá doba, ale kultura se usilovně snaží, aby v tom všem dramaturgickém bordelu dostala co nejméně 
přes prsty. Takže kina hrají, hudebníci koncertují a umělci vystavují. Zda tomu tak bude i za pár týdnů, to 
můžeme jen doufat. Následující přehled proto berte s rezervou. Situace se stále mění z minuty na minutu.

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého 
věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný 
problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. 
Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele: 
nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i ne-
lehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží a 
rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychote-
rapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou. 
Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo 
na zemi. Film je úsměvným pohledem na mužskou 
krizi středního věku a oslavou ženské solidarity.

Premiéra: 10 .9, Komedie, Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková

ŽENSKÁ POMSTA

DEVĚTSIL 

Určitě jste někdy zažili ten okamžik, kdy vám za vo-
lantem rupnou nervy. Co se ale na něco takového 
podívat z druhé strany. Co kdyby se na vás zaměřil 
někdo, kdo měl opravdu den blbec a vy jste zkrátka 
neodhadli situaci. Jak se pak zachovat, když je vám 
takový člověk neustále za zadkem a z jednoho malé-
ho incidentu na silnici se stane hotová noční můra? 
Přesně tuhle premisu přináší dramatický thriller 
Vyšinutý, v němž si magora, s nímž si není radno 
zahrávat, vychutnal bývalý gladiátor Russell Crowe. 
A věřte nám, tohohle cvoka nebudete chtít naštvat.

Premiéra: 10 .9, Drama, Režie: Derrick Borte
Hrají: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman

VYŠINUTÝ
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TOP 30 KULTURNÍ SERVIS

DEVĚTSIL 

Film není dalším rodinným medailonkem Patricka 
Vrbovského. Snímek Tempos mapuje dlouhou a ne-
opakovatelnou hudební kariéru od naprosté nuly až 
na vrchol. Svůj příběh vypráví Rytmus s pomocí jedi-
nečných a nikdy nezveřejněných záběrů a za přispění 
řady dalších muzikantů, kteří během dlouhé doby 
zkřížili jeho cestu a Rytmusovu tvorbu nějakým způ-
sobem ovlivnili. Nebo byli ovlivněni. Vedle historie 
jednoho hudebního žánru u nás, je Rytmus: Tempos 
osobní film. Rytmus v něm odhaluje zákulisí, nečeka-
né nástrahy a zklamání, které v kariéře zažil.

Premiéra: 17 .9 ., Dokumentární / Hudební
Režie: Nazarij Kľujev, Roman Kelemen, Maxim Kľujev

RYTMUS: TEMPOS

QUEEN RELIVED

Skupina Queenie v čele s Michaelem Kluchem přidala 
pro obrovský zájem fanoušků další termín své show 
Queen Relived 2020. Koncertní show tak zve dalších 
15 000 fanoušků do pražské O2 areny, aby mohli být 
i oni součástí fenomenální oslavy věhlasu legendární 
skupiny Queen. Queenie přizvali k show a light desig-
néra Martina Hrušku, který je světová špička a v mi-
nulosti pracoval i pro největší hvězdy.  Jeho ambiciózní 
návrh scény pro chystanou show Queen Relived počítá 
nejen s obřím pódiem, ale také s „molem“ v podobě 
dvou dlouhých šípů vystřelených přes celou délku haly.

Koná se: 11 . a 12 .9 ., 21 .12 ., O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 100 Kč

Německý producent a hudebník jménem Christian 
Löffler se pohybuje na poli minimal houseu a tech-
na už více než dekádu. Některými je označován za 
nekorunovaného krále minimal techna, jiní mluví 
o jedné z nejvýraznějších a neoriginálnějších osob-
ností současné hudební scény. Faktem je, že Löf-
flerova hudba je podmanivá, rytmická, nabízí nej-
různější nálady a pokaždé vás tento autor překvapí 
tím, že dalším songem přejde do úplně jiného stylu. 
Pokud jste ještě neměli tu čest, určitě to napravte. 
Podobných, jako je Löffler, skutečně moc není.

Koná se: 12 .9 ., Cross Club, Praha 7
Cena vstupenek: 250 - 350 Kč

CHRISTIAN LÖFFLER
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Gentlemani s deštníkem k Anglii patří stejně jako 
čaj o páté. Díky organizaci Kingsman jsme se ale 
dozvěděli, jak může být takový deštník efektivně po-
užit a že práce krejčího může mít i užitečnou přida-
nou hodnotu. Nyní nastal ten nejlepší čas podívat se 
na to, jak to všechno vlastně začalo. Namísto přímé-
ho pokračování nás proto nový díl série vezme do 
minulosti. V nových rolích se nám představí Ralph 
Fiennes, Harris Dickinson, Djimon Hounsou, Dani-
el Brühl, Stanley Tucci, Gemma Arterton, Matthew 
Goode, Tom Hollander, Rhys Ifans a Charles Dance.

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

Premiéra: 17 .9, Akční / Komedie, Režie: Matthew Vaughn
Hrají: Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes



Odvážíte se říct jeho jméno několikrát po sobě? 
Spirituální pokračování hororu „Candyman" z roku 
1992 nás zavede do městské čtvrti Chicaga, kde le-
genda opět povstane. Kdo vysloví jeho jméno pět-
krát po sobě do zrcadla, přivolá na sebe monstrum 
bažící po sladké krvi. Nový díl Candymanaa si vzal 
produkčně na starost Jordan Peele, režisér hororového 
megahitu Uteč, přičemž novou verzi natočila Nia Da-
Costa. Ta dva roky zpátky úspěšně debutovala moder-
ním westernem Little Woods (Cena Nory Ephron na 
festivalu Tribeca). Výsledek by proto měl stát za to!

Premiéra: 15 .10 ., Horor, Režie: Nia DaCosta
Hrají:  Yahya Abdul-Mateen II, Tony Todd, Teyonah Parris

CANDYMAN

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Provází Vás běžným denním životem témata slavných 
snímků jako jsou Star Wars, Indiana Jones, Poslední 
Mohykán, Harry Potter, Pán Prstenů a mnohé další? 
Dnes už je nemusíte poslouchat pouze z CD nebo z in-
ternetu. Přijďte je zažít ve věrném podáním Pražského 
fimového orchestru s dirigentem Jiřím Koryntou na 
některém z mnoha, nejen pražských, koncertů. Každé 
vystoupení nabízí zcela jiný program. Během 16 let 
své existence nasbíral orchestr již kolem 400 titulů.

Web a předprodej vstupenek na www .pfo .cz 
Tel . rezervace: +420 731 172 038 a 605 218 387
    /facebook .com/PragueFilmOrchestra .

ŽAŽIJTE FILMOVOU HUDBU!

A ještě jeden kousek pro fanoušky Gal Gadot, přičemž 
tentokrát bude jednou z podezřelých. Smrt na Nilu je 
totiž, jak již název sečtělejším z vás nejspíš napově-
děl, další adaptací zapeklitého případu, který vyřeší 
Hercule Poirot. Toho tentokrát čeká plavba luxusním 
kolesovým parníkem po Nilu. Spolu s ním je na palu-
bě řada dalších cestujících, kteří si tu užívají své dob-
rodružství, mezi nimi i pár novomanželů na svatební 
cestě. Právě jejich plavba je ale tragicky přerušena a 
belgický vyšetřovatel musí zjistit, co se vlastně stalo a 
kdo chtěl, aby mladá novomanželka zemřela...

Premiéra: 22 .10 ., Detektivka, Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer

SMRT NA NILU

DEVĚTSIL 

V pokračování očekávané komiksovky se tentokrát 
ocitneme v osmdesátých letech. Proti superhrdince 
Wonder Woman budou stát dva záporáci. Max Lord 
v podání Pedra Pascala (seriál Hra o trůny) a také 
Cheetah s tváří herečky Kristen Wiig ( Marťan). Vra-
cí se pochopitelně Gal Gadot jako Wonder Woman. 
Nečekaně jí asistuje Chris Pine, který minule zemřel 
(jsme hodně zvědaví, jak to tvůrci vydrží). Režii zno-
vu dostala na starost oceňovaná Patty Jenkins. Film 
navíc dostává ještě jednu velkou hvězdu. Hudbu k 
němu složil soundtrackový velikán Hans Zimmer.

Premiéra: 1 .10 ., Akční / Sci-fi, Režie: Patty Jenkins
Hrají: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal

WONDER WOMAN 1984

10 PRAGMOONzáří / říjen 2020





KULTURNÍ SERVIS TOP 30

 

Tom (Liam Neeson) je nechvalně proslulý zloděj, kte-
rý nechce svůj vztah s "tou pravou" postavit na lžích. 
Rozhodne se vzdát FBI a odevzdat státu peníze, které 
ukradl, výměnou za dohodu a čistý trestní rejstřík. 
Když zavolá do místní kanceláře FBI, aby se přiznal 
a domluvil si schůzku, vrchní agenti to považují za 
žert. Posílají namísto sebe své podřízené, Nivense (Jai 
Courtney) a Halla (Anthony Ramos). Mladší agenti 
jsou v šoku, když zjistí, že Tom je skutečný bankovní 
lupič. A dojdou k myšlence "proč něco vracet, když 
můžeme Toma zabít". Hra na kočku a myš může začít.

PRO BALÍK PRACHŮ
Premiéra: 8 .10 ., Akční / Drama, Režie: Mark Williams
Hrají: Liam Neeson, Kate Walsh, Robert Patrick, Jai Courtney

Z dílny produkčních společností Artactive producti-
on a Blackout production přichází dokument, který 
vás jako pomyslný DeLorean vezme zpět do časů, 
kdy našim videím vládly rychlodabingy, filmy se 
nakupovaly na černých burzách a hromadně se po-
řádaly domácí videoprojekce. Pojďte se podívat, jak 
na svoji dobu vzpomínají tehdejší piráti, dabéři, dis-
tributoři a vůbec všichni ti, díky kterým jsme měli 
čím naše videa krmit. Kdo si nepamatuje černobílé 
pirátské kopie hollywoodských hitů, dabované jed-
ním amatérským hlasem, jako by ani nebyl!

Premiéra: 3 .9 ., Dokumentární, Režie: Lukáš Bulava
Účinkují: Petr Svoboda, František Fuka, Ondřej Neff

KRÁLOVÉ VIDEA

Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k 
sobě měli blízko a oba byli pochopitelně nadšení z 
toho, že se má dědeček nastěhovat k nim domů. Ale 
chyba lávky. Dědečkovi má totiž připadnou Peterův 
pokoj, jeho území, jeho výsostné království. Stará 
přátelství jsou rázem zapomenuta, pouta zpřetrhána. 
Z dědečka se stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z 
domu. Peter vyhlásí nesmlouvavou válku a nachys-
tá na dědu sérii mistrně naplánovaných naschválů 
a karambolů. Leckdo by se po nich raději uklidil do 
domova důchodců, ale tenhle děda je z tvrdého těsta. 

Premiéra: 10 .9 ., Komedie, Režie: Tim Hill
Hrají: Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken

DĚDA, POSTRACH RODINY

Jeden z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců 
dnešní doby, nespoutaný a pobuřující kolážista TMBK.
Proslavil se svými kolážemi, které každodenně vznikají 
jako reakce na aktuální dění, se chystá sejít mezi prostý 
lid a pobavit jej. Monumentální sochy, dehonestující 
instalace a fascinující multimediální prezentace – a sa-
mozřejmě i velkolepé shrnutí života a díla hrdiny virál-
ního věku TMBK v jedné výjimečné výstavě. Návštěv-
níci tu mimo jiné uvidí třeba Andreje Babiše ve vězení 
nebo Miloše Zemana jako Davida. „Jestli nás nikdo 
nezažaluje, budu zklamanej,“ řekl k výstavě TMBK.

Koná se: 3 . - 31 .9 ., 21 .12 ., Orea Hotel Pyramida, Praha 6
Cena vstupenek: 299 Kč

TMBK: ČESKOLAND
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Princeznu Ellenu od narození provází příslib moc-
né kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. 
Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých 
narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chví-
li, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá 
ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v 
čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procit-
ne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena 
ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království 
i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté 
srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

Premiéra: 17 .9 ., Pohádka, Režie: Petr Kubík
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora

KULTURNÍ SERVISTOP 30

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Výstava „We want to be free, we will be free!“ mapu-
je historii utváření lotyšského státu a v souvislosti 
s ním také připomíná osudy států Litvy, Estonska, 
Polska a Finska, k jejichž založení či obnově došlo 
po první světové válce. V rozmezí let 2017–2018 tak 
všechny země oslavily 100. výročí své samostatné 
existence. Výstava představuje fakta a přináší doku-
mentaci o cestě lotyšského lidu k založení samostat-
ného státu Lotyšska, které svou nezávislost vyhlásilo 
18. listopadu 1918, a jeho dalším strastiplném vývoji 
a domobraně během prvních let své existence.

Koná se: 2 .9 . - 4 .10 ., Národní památník na Vítkově,  Praha 3
Cena vstupenek: 120 Kč

WE WANT TO BE FREE, WE WILL BE FREE

Dlouho jsme tu neměli nějakou filmovou apokalypsu 
"klasického ražení" (tedy žádná pandemie, ale poctivá 
zkáza díky meteoritům), takže se připravte na Green-
land: Poslední úkryt. Zatímco však Bruce Willis za-
chraňoval celý svět, Butlerovi jde "jen" o vlastní rodinu. 
Než začnete znuděně protáčet panenky, jaká katast-
rofická ptákovina nás to zase čeká, je třeba dodat, že 
autorem scénáře je Chris Sparling (solidní Pohřbený) 
a režie se ujal Ric Roman Waugh, jemuž minulá spo-
lupráce s Butlerem (Pád anděla) slušně sedla, takže by 
pánové i tentokrát mohli předvést fajn řemeslo.

Premiéra: 15 .10 ., Akční, Režie: Ric Roman Waugh
Hrají: Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn

GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT

Otesánek Disney pokračuje v předělávkách svých 
animovaných hitů a tentokrát si vzal na paškál Mu-
lan: Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na 
rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země 
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dce-
ra ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocné-
ho otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun 
nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat 
své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. Tato 
epická cesta z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vy-
slouží jí i respekt vděčného národa… a hrdého otce.

Premiéra: 4 .9 ., Fantasy, Režie: Niki Caro
Hrají: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong

MULAN
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Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do 
vzájemné osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a 
ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou 
ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně všechno. A 
právě takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa 
dozví o sázce, která jejich vášni předcházela, a jedno 
Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti. Hardin bý-
val krutý a nepoddajný, uměl dívky využít a odkop-
nout. Teď je to on, kdo by mohl skončit se zlomeným 
srdcem, kdo bez toho druhého nemůže žít. Dokáže 
překonat stíny minulosti a vybojovat svou lásku zpět?

Premiéra: 3 .9 ., Romantický / Drama, Režie: Roger Kumble
Hrají: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Dylan

AFTER: PŘIZNÁNÍ

TRANSMISSION

Transmission Festival je celosvětově uznávaná show 
díky své dechberoucí produkci, jednomu z největších 
sound systémů na světě Funktion One Vero a ohro-
mující světelné a laser show. Transmission opět omá-
mí vaše smysly monumentální stage, množstvím la-
serů od Ministry Rental Service, stovkou výkonných 
světel, velkými LED obrazovkami a spoustou speci-
álních efektů, které umocní zážitek zprostředkovaný 
United Music. Samozřejmostí jsou ta největší jména 
trance, tech trance a progressive scény. Kompletní li-
neup a téma akce budou představeny později.

Koná se: 24 .10 ., O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: 1 390 - 2 990 Kč

Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou 
lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějina-
mi třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého 
století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, 
každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává 
jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné ro-
diny, na kterou předválečná doba, válka i události 
po válce dopadají vždy plnou silou. Podnětem pro 
vznik filmu se stal poválečný masakr v obci Tušť 
v oblasti Vitorazska na jihu Čech. Koncem května 
1945 zde bylo brutálně zavražděno 14 lidí.

Premiéra: 10 .9 ., Drama / Historický, Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Csongor Kassai

KRAJINA VE STÍNU

BÁBOVKY

Další z nekonečné řady komediálně laděných čes-
kých vztahovek diváky láká na hvězdné herecké 
obsazení. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že 
některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni 
jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, ne-
návistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nej-
složitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž 
nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně 
i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské 
i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z 
každodenního života, které zná každý z nás. 

Premiéra: 24 .9 ., Romanitcký / Drama, Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková
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Pocta Evě Mansfeldové
9. 9. – 5. 10. 2020
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JAN TICHÝ 
Obrazy, 8. 10. – 31. 10. 2020

Bílkova 2, Praha 1, www.glf.cz
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LANG LANG

Lang Lang je známý tím, že často propojuje růz-
né hudební světy. Jeho vystoupení na GRAMMY 
Awards s Metallicou, Pharrellem Williamsem nebo 
jazzovou legendou Herbie Hancockem opakovaně 
sledovaly miliony diváků. Ať už hraje pro miliony 
nebo třeba jen pro pár set dětí ve státní škole, Lang 
Lang je absolutním mistrem komunikace s publi-
kem pomocí hudby. 31. října 2020 se Lang Lang 
představí českému publiku v pražské O2 areně za 
doprovodu Českého národního symfonického or-
chestru a pod taktovkou Maestra Iona Marina.

Koná se: 31 .10 ., O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: 1 100 - 8 800 Kč

Nesmírně talentovaná, leč trochu samotářská Katie 
Mitchellová je přijata na vysokou školu svých snů. 
Plány na odlet jí však překazí její táta Rick, svérázný 
milovník přírody, který rozhodne, že spolu se zbytkem 
rodiny vyrazí na ještě jeden rodinný výlet. Plány překa-
zí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě 
se proti lidem vzbouří elektronická zařízení, která mají 
lidé tak rádi, od mobilních telefonů po nejnovější mo-
dely osobních robotů. Za pomoci dvou porouchaných, 
ale za to přátelských robotů, se musí Mitchellovi vypo-
řádat se svými problémy, spojit síly a zachránit svět.

RODINA NA BATERKY

Premiéra: 22 .10 ., Animovaný / Komedie
Režie: Michael Rianda, Jeff Rowe

16

RockOpera Praha zahájí letošní podzimní sezónu 1. 
září premiérou nové rockové opery Milana Steiger-
walda a Pavly Forest Trója. Původní premiéry, které se 
měly konat v polovině března, se kvůli vládním opatře-
ním souvisejícím s koronavirem přeložily na podzim. 
RockOpera Praha tedy novým kusem zahájí divadel-
ní sezónu 2020/21. A protože všechno zlé je pro něco 
dobré, díky tomuto posunu diváci na premiéře 1. září 
uvidí v roli bohyně lovu Artemidy světovou operní 
hvězdu Evu Urbanovou. Druhá premiéra proběhne o 
den později v původně plánovaném obsazení.

Komunardů 306/1, Praha 7, www .rockopera .cz 
   /rockopera .cz    /rockoperapraha

TRÓJA

Nový mezinárodní festival nezávislých filmů v Praze 
nabídne známá jména (Yorgos Lanthimos - snímek 
NIMIC, Dekel Berenson - snímek Anna, Václav Mar-
houl nebo Vladimír Smutný - film Nabarvené ptáče), 
řadu speciálních hostů, na návštěvníky čekají Q&A 
projekce s režiséry, herci a realizačními týmy, networ-
king akce a nebude chybět ani pózování na červeném 
koberci. Umožní začínajícím tvůrcům prezentovat 
svou práci, seznámit se se zajímavými lidmi z oboru. 

Koná se: 19 . září 2020, 9:00 - 23:00
Kino Edison Filmhub, Jeruzalémská 1321/2, Praha 1
Web akce: www .piif .org 
Vstupenky: https://filmfreeway .com/Piif/tickets

PRAGUE INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL
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Film Léto patří rebelům vypráví příběh pohodového 
jedenáctiletého kluka Jonáše. Jízdy v dodávce s dě-
dečkem, sjíždění průzračných horských řek, dobro-
družství, zábava. Asi tak by chtěl prožít letní prázd-
niny. Jonášova rodina se ale po smrti tatínka odcizila 
a jeho matka Beata se rozhodla, že místo aby strávil 
léto na Slovensku s dědou Bernardem, jako to dělali 
s tátou, pojedou k tetě vychutnat si zdravé přímořské 
podnebí. To se Jonášovi vůbec nezamlouvá. Zabalí 
si svoje saky paky a naplánuje dokonalý a zpočátku 
skvěle utajený útěk za svým milovaným dědečkem.

Premiéra: 8 .10 ., Rodinný / Drama, Režie: Martina Saková
Hrají: Eliáš Vyskočil, Pavel Nový, Liana Pavlíková

LÉTO PATŘÍ REBELŮM

Klasický příběh v moderním podání, využívající tech-
nologie, díky nimž ožívá malý chlapec jako nikdy dří-
ve. Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinoc-
chia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna 
nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťár-
nám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobro-
družsví. Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho 
bandité tajemným světem plným neuvěřitelných ne-
stvůr – z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane 
až na pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a 
splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?

PINOCCHIO

Premiéra: 1 .10 ., Fantasy, Režie: Matteo Garrone
Hrají: Roberto Benigni, Marine Vacth, Marcello Fonte
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Akademická malířka Eva Mansfeldová by se 1. května 
dožila 70 let. K této příležitosti byla jejím bratrem vydá-
na souborná monografie a galerie k tomuto jubileu při-
pravila výstavu nazvanou Pocta Evě Mansfeldové. Vidět 
zde můžete jak obrazy a kresby této autorky, tak díla 
výtvarníků, kteří vytvořili poctu její originální tvorbě. 
Zúčastnili se např. L. Přibyl, F. Hodonský, J. Samek, 
A. Marci, M. Feri. Galerie La Femme je jednou z nej-
úspěšnějších pražských galerií, kterou najdete nedaleko 
Staroměstského náměstí, nabízí pestrou nabídku výtvar-
ných děl českých a slovenských umělců současnosti.

POCTA E. MANSFELDOVÉ

Bílkova 2, Praha 1, Po–Ne: od 10h do 18h
www .glf .cz, info@glf .cz, vstup volný 

Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. (Jaroslav 
Plesl) a jeho nejbližší rodiny. Jaroslav K. bojuje o 
svoje děti, a aby je získal od svojí krásné ženy Blan-
ky (Jazmína Cigáneková), musí se vyrovnat nejen se 
svojí dominantní matkou Dorotou (Regina Rázlová), 
ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími 
stránkami a démony. Na jeho metaforické cestě, kte-
rá je strukturovaná jako počítačová hra, bude muset 
obětovat víc než by kdokoliv z diváků předpokládal. 
Snímek natočila talentovaná Mira Fornay, držitelka 
řady ocenění za filmy Lištičky a Můj pes Killer.

ŽÁBY BEZ JAZYKA

Premiéra: 22 .10 ., Drama, Režie: Mira Fornay
Hrají: Jaroslav Plesl, Regina Rázlová, Petra Fornayová
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TĚŠÍME SE NA VÁS! DOUFEJME, ŽE
   #TATOSEZONASE

   NEZVRTNE

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

TĚŠÍME SE NA VÁS! DOUFEJME, ŽE
   #TATOSEZONASE

NEZVRTNE

B E Z Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

ZVRTNE   NEZVRTNE

HENRY LEWIS | JONATHAN SAYER | HENRY SHIELDSHENRY LEWIS | JONATHAN SAYER | HENRY SHIELDS

po dohodě s Mischief Worldwide Ltd. uvádí The Mischief Theatre Production

KO M E D I E ,  K T E R Á  VÁ M  S T R H Á  B R Á N I C I

Hra, která se zvrtla v září a říjnu 2020:
4. 9. (19.00), 5. 9. (15.00 a 19.00), 6. 9. (15.00), 24. 9.,
25. 9. (19.00), 26. 9. (15.00 a 19.00), 29. 10. (19.00),
30. , 31. 10. 2020 (15.00 a 19.00) 

D I VA D LO  B E Z  Z Á B R A D L Í ,  Jungmannova 31, Praha 1, tel . :  224 494 604, e–mail :  vstupenky@bezzabradli .cz
kompletní program, rezervace a on-line prodej: w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

SDÍLEJTE S NÁMI VAŠE DIVADELNÍ ZÁŽITKY V NOVÉ SEZÓNĚ!   @divadlobezzabradli#tatosezonasenezvrtne 



KULTURNÍ SERVIS DIVADLO MĚSÍCE

LADY MACBETH Z ÚJEZDU

onstrum nebo oběť? Kri-
minální drama motivo-
vané touhou po svobodě. 
Příběh vášně a nešťastné 
lásky se odehrává v dru-

hé polovině 19. století, kdy se Štefánikova ulice 
jmenovala Kinská a ženy byly téměř výhradním 
majetkem svých manželů. Tehdy se mladá Kate-
řina provdala za syna úspěšného pražského kup-
ce. Sňatek jí zajistil společenské postavení, ale 
zároveň připravil o nespoutanost mládí.

Drama je inspirováno skutečnou událostí, která 
se odehrála nedaleko dnešního Švandova diva-
dla, na pražském Újezdě. Mladá žena se společně 
se svým milencem rozhodla sprovodit ze světa 
tchána. Podobně se z hrdinky divadelní hry stává 
chladná vraždící bestie, jež je ochotna obětovat 
pro svůj nenaplněný cit úplně všechno. Na jevišti 
se tak odehrává příběh anatomie zločinu, ve kte-
rém největší obětí je samotná vražedkyně.

„Lady Macbeth je nejen příběhem nešťastné lásky 
a vášně, jež člověka pudí k nejhorším činům, ale 

také důmyslnou studií toho, jak si společnost do-
káže vychovat své vlastní zločince, které od toho 
být obětí dělí jen velmi tenká hranice“, vysvětluje 
autor, režisér a scénograf hry David Jařab.

Výrazná scénografie, pracující s dobovými znaky a 
atmosféru podtrhující živá hudba Jakuba Kudláče v 
podání smyčcového tria vytváří originální obraz ak-
tuální společnosti dělící se stále na svět mužů a žen.

ml.

M
        LADY MACBETH

          Režie: David Jařab
                 Hrají: Natálie Řehořová, Tomáš Petřík 

              Luboš Veselý, Matěj Nechvátal 
               Marie Štípková, Denisa Barešová 

               Marek Frňka/Oskar Hes

Nejbližší reprízy: 9 . 9 ., 26 . 9 ., 15 . 10 ., 4 . 11 . 2020

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
Štefánikova 57, Praha 5, 150 00

Tel .: +420 257 318 666
www.svandovodivadlo.cz
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NA CO DO DIVADLA

 

Rané drama francouzského spisovatele Alberta Ca-
muse, dramatika a filozofa, který se inspiroval po-
nurou baladou. Zapomenutý rodinný penzion na 
periferii leží na břehu nejmenované řeky. I majitel-
ky penzionu jako by stály na pokraji. Jednoho rána 
přijíždí záhadný host a hra na detektivku může za-
čít. Jak asi osud rozdělí role? A čemu vůbec říkáme 
osud? Možná jen nečekaným důsledkům vlastních 
rozhodnutí. Rozhodnutím, která se rodí ve slepé 
skvrně naší mysli. Snadno potom dojde k nedorozu-
mění. Na premiéru můžete vyrazit 20. září.

NEDOROZUMĚNÍ
Divadla Na zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1
Tel .: +420 222 868 870/80, www .nazabradli .cz

Úspěšný spisovatel detektivních románů Henry Wyke 
se rozhodne použít všechny dostupné prostředky k 
tomu, aby k smrti vyděsil milence své ženy, Milo Tin-
dla. Netuší ovšem, jak zdatného má protihráče, který se 
ho pokusí chytit do pasti jeho vlastních hrátek. Napína-
vá a rafinovaná komedie, souboj dvou  rovnocenných 
hráčů – manžela a milence – o lásku nepřítomné dámy. 
Původní hra Anthony Shaffera získala v roce 1970 oce-
nění Tony Award a v roce 1972 byl podle ní natočen 
úspěšný  film s Laurencem Olivierem a Michaelem 
Cainem v hlavních rolích. Hraje se 18. září 2020.

Divadlo Na Maninách, Na Maninách 1525/32a, Praha 7 
Tel .: +420 725 000 964, www .divadlonamaninach .cz

HRA SE SMRTÍ

Divadlo RePublika je jediné divadlo, které se za-
měřuje výhradně na satiru a dělá si legraci z 
nejvyšších míst. Úspěšná dramatizace knihy Ja-
roslava Kmenty Boss Babiš se vrací na prkna praž-
ského Rock Café. Každý měsíc připravuje pou-
ze 2 reprízy a začíná 24. září. Inscenace, která je 
aktualizována o oblíbenou koronascénu, sklízela 
úspěchy na letních scénách po celé republice a nyní 
se těší na své pražské diváky. Novinky sledujte  
www.divadlorepublika.cz nebo www.facebook.com/
DivadloRePublika. Vstupenky zakoupíte v síti goout.net.

Divadlo RePublika, Rock Café, Národní 20, Praha 1 
Tel .: +420 603 113 222, www .divadlorepublika .cz

BOSS BABIŠ

August Strindberg - ve své době kontroverzní spisovatel 
a dramatik ve svém nejznámějším dramatu Slečna Julie 
vypráví hluboce intimní příběh hlavní představitelky. 
Naturalisticky proniká do citového rozpoložení hrdi-
nů, tragicky narážejících na společenské bariéry. Třídní 
propast je nemožné překlenout, proto nakonec sejde i z 
možnosti společného útěku. Julie v hypnotickém transu 
instruována Jeanem odchází. V hlavních rolích si diváky 
podrobí Jan Révai, Lucia Jagerčíková, Františka Strop-
nická. Režie se ujal Libor Vaculík. Hra má dvě hodiny 
(včetně přestávky) a vyrazit na ni můžete 21. října.

Divadlo Na Maninách, Na Maninách 1525/32a, Praha 7 
Tel .: +420 725 000 964, www .divadlonamaninach .cz

SLEČNA JULIE
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Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zma-
tení jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí možná před 
rozchodem. Jedno malé nedorozumění vede až k ab-
surdním situacím. "Benátky pod sněhem" vypráví pří-
běh jedné "večeře s přáteli", která konfrontuje dva mladé 
páry s opravdovostí a falší jejich lásky. Gilles Dyrek, au-
tor hry, se satirickým úsměvem přitom odhaluje i naivitu 
některých z nás nad řešením problémů okolního světa. 
Hrají: Mira Nosek, Veronika Arichteva / Kristýna Ja-
náčková, Filip Cíl a Lucie Štěpánková, Režie: Jiří Žák

BENÁTKY POD SNĚHEM
Pantheon production, www .ipantheon .cz
Divadlo Palace, Václavské nám . 819/43, Praha 1
Termíny představení: 27 . září od 14:00 a 15 . října od 19:00 

Příběh o přátelství s nečekaným koncem. Příběh, 
který se v roce 1939 stal literární senzací v USA a 
zároveň se dostal na seznam zakázaných knih ně-
meckým říšským komisařem. Příběh o tom, co se 
může stát skutečným žijícím lidem poblázněným 
pokřivenou ideologií. Příběh, který je bohužel ne-
smrtelný a dnes je celosvětovým bestsellerem.  
Režii si vzala na starost Marianna Arzumanova, v 
hlavncíh rolích excelují Jiří Valeš a Janusz Hummel.

Divadlo MA, Žitná 41, Praha 1, www .divadloma .cz  
Tel .: +420 777 178 222 
Termíny představení: 13 .9 . (premiéra) a 20 .10, od 19:30 
Cena vstupenek: 380,-Kč . Předprodej v síti: https://goout .net

ADRESÁT NEZNÁMÝ

Stal se zločin. Alan Strang oslepil šest koní kovovým 
bodcem. Psychiatr Martin Dysart je postaven před ne-
lehký úkol pokusit se odhalit a snad i pochopit, co ho k 
činu vedlo. Přestože je vyhořelý Dysart zvyklý na leda-
cos, tento případ ho svou znepokojivostí vytrhne z ka-
ždodenní rutiny a začne ho až nebezpečně zajímat. A 
dost možná zpochybní vše, čím si byl až dosud jistý. Co 
je ještě normální a co už je extrémní?  Působivé drama 
o pochybnostech, o hledání smyslu našeho počínání. V 
hlavních rolích Ondřej Rychlý a Pavel Kikinčuk. 

Činoherní klub, Ve Smečkách 26, Praha 1 
Tel .: +420 211 151 877, www .cinoherniklub .cz
Termíny představení: 24 .9 . (premiéra), 30 .9, 3 a 29 .10 

EQUUS

Komedie pro celou rodinu, u které se smíchy zalykají 
děti, jejich tatínci, ale nejvíce dámské publikum, které 
zjistí, že na divokém západě může být docela sranda.
Varování: V průběhu této divadelní komedie se může 
stát, že se stanete rudými tvářemi smíchy. DRB sáhlo 
po další slavné látce známé z knížek i filmů, aby ji pře-
vedlo na divadelní prkna. Hru napsal a režíruje Ro-
bert Bellan, v hlavních rolích se představí Petr Vojnar 
(Vinetou) a Petr Jablonský (Old Shatterhand). 

Divadlo Radka Brzobohatého, Opletalova 5/7 (pasáž ČTK), 
Praha 1, www .divadlorb .cz
Termíny představení: 5 .9 . (premiéra), 19 .9 a 26 .10 
Cena vstupenek: 350 - 450 Kč

VINETŮŮŮ!
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NA CO DO DIVADLA

 

Hra německé autorky nejmladší generace, která v ní 
vynáší na světlo to, co není příjemné poslouchat – 
hlas bezmocnosti, pronikající do našich uší bez vy-
zvání a naléhavě. Staří lidé. V domovech důchodců 
nacházejí své poslední útočiště. Kdysi měli energii, 
vedli soukromý a občanský život, a teď jejich těla jen 
předstírají, že jsou tím, čím kdysi byla. Střepy zku-
šeností, řeči, které se nedostanou přes okraj postele, 
krevní podlitiny, jež lze vysvětlit jako „náklonnost 
ošetřovatelů“. Sny se mění v noční můry, člověk se 
spotřebovává zevnitř. Premiéra se koná 27. října.

DUCHOVÉ JSOU TAKY JENOM LIDI

Národní divadlo [Nová scéna], Národní 4, Praha 1
Tel .: +420 224 901 448, www .narodni-divadlo .cz

Hru Hilda současné francouzské prozaičky Marie 
N’Diaye v režii Tomáše Loužného uvádí Divadlo X10 
s podtitulem neúprosný konverzační lynč. Na velmi 
ohraničeném a přesně vypočítaném prostoru se zde 
setkáváme s tématy manipulace, vydírání, psychopa-
tického uplatňování moci, citové deprivace, vnucování 
svého obrazu světa druhému člověku... Sféry spole-
čenského a intimního výkladu se neustále prolínají a 
umocňují: sociální boj stojí vedle odmítnutí jednoho 
polibku, výzva k revoluci vedle prohraného manželství.

Divadlo X10, Charvátova 10/39, Praha 1 
Tel .: +420 723 024 728, www .divadlox10 .cz
Termíny představení: 30 . 9 . v 19:30, 8 . 10 . v 19:30

HILDA

Jednoho dne vrazí do oregonského psychiatrického 
ústavu uragán jménem Randle Patrick McMurphy – 
svobodomyslný chlapík, který se s ničím nepáře a nebojí 
se ozvat. A samozřejmě nehodlá klopit hlavu a dodržo-
vat nějaká nesmyslná pravidla a nařízení. McMurphyho 
nespoutaná živelnost začne ostatní pacienty probouzet 
z dlouhodobé apatie a vracet jim chuť do života. Drama 
Dala Wassermana podle slavného románu Kena Kesey-
ho nastudovali studenti 4. ročníku herectví činoherního 
divadla na DAMU. Inscenaci režíroval Vít Malota.

Divadlo DISK, Divadelní fakulta AMU 
Karlova 26, 116 65 Praha 1, www .divadlodisk .cz
Termíny představení: 23 . 9 . (premiéra),  28 . 9 ., 2 ., 8 ., 21 . a 29 . 10 .

PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM

První premiérou nové sezony v divadle DISK, kde 
se můžete setkat s nastupující generací herců a tvůr-
ců, je první celovečerní hra A.P. Čechova Platonov, 
kterou napsal v roce 1878 teprve jako osmnáctiletý 
student gymnázia. Hru o osamělých lidech, kteří se 
snaží uniknout nudě a pocitům viny z promarně-
ných životních příležitostí režíroval Jakub Korčák 
a představí se v ní studenti 4. ročníku herectví či-
noherního divadla. Krutá fraška, nad níž se vznáší 
přízrak sebevraždy, bude na repertoáru od 18. září.

Divadlo DISK, Divadelní fakulta AMU 
Karlova 26, 116 65 Praha 1, www .divadlodisk .cz
Termíny představení: 18 . 9 . (premiéra), 20 . a 30 . 9 ., 5 ., 19 . a 27 . 10 .

PLATONOV
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PRAGUE 
INTERNATIONAL

FESTIVAL
FILM 19. září 2020 

9:00 - 23:00
Jeruzalémská 1321/2 
110 00 Nové Město 
Praha, ČR

partneři:

estela productions

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZAJÍMAVOSTI

Prof. MgA. Kameraman 
Vladimír Smutný

9:00………………………….Uvítání a registrace
9.45 - 12.30…………………První screeningový blok 
následovaný Q&A
13:30 - 16:00…………….…Druhý blok screeningu 
následovaný Q&A
17:00 - 18:00ÉÉÉÉÉ.ÉProm’t‡n’ Þlmů českých 
Þlmových škol* (Vstupenky jsou k dispozici. V případě volných 
míst může sledovat jakýkoli držitel VIP PASS)
19:00...................................Červený koberec, fotografování 
(Velmi doporučujeme černou kravatu, smoking nebo večerní oděv 
pro muže a koktejlové šaty pro ženy)
19:00 - 20:45……………….Networking, Champagne and 
Canape, Koktejl (Skvělá příležitost dát si sklenku šampaňského s 
lidmi z průmyslu, po níž následují vegetariánské delikatesy 
našeho šéfkuchaře)
20:45…………………………Slavnostní předání cen (Budeme 
promítat klipy ze všech nominovaných Þlmů)

PROGRAM FESTIVALU
Velký úspěch (ocenění Bronzová žába) sklidil na festivalu 
CAMERIMAGE 2019,  s  Þlmem Nabarvené ptáče (2019), režie 
Václav Marhoul. Mezi další oceněnŽ Þlmy patří i oscarový sn’mek 
Kolja  (1996), režie Jan Svěrák, který získal cenu jako Nejlepší 
cizojazyčný Þlm na ACADEMY AWARDS, USA.

NIMIC (2019) 
Yorgos Lanthimos

DCERA (2019) 
Daria Kashcheeva (potvrzeno Q&A)

Beyond Her Lens 
Tereza Hirsch (potvrzeno Q&A)

Beyond Her Lens 
Lucie Vondráčková

Režisérka a herečka z Þlmu 
Beyond Her Lens budou mluvit o 

výzvách, které pro ně Þlm 
představoval a o svých dalších 

Þlmařských plánech.

piif.org

LÍSTKY:

piif.festival
piif_festival
info@piif.org

KONTAKT:

Þlmfreeway.com/Piif/tickets

*Jedná se o paralelní relaci, na kterou budou prodávány vstupenky v 
Edison Filmhub, na pokladně nebo online. VIP PASS nedovoluje přístup k 
této relaci, pokud nejsou k dispozici místa.
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KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR

JAROSLAV PLESL

aureát Českého lva a Ceny 
Alfréda Radoka herec Jaroslav 
Plesl hraje jednu z hlavních 
rolí v novince Žáby bez jazy-
ka. Co od filmu může divák 

očekávat a jak se na složité natáčení připravoval? 
Nejen o tom se dočtete na následujích řádkách.

Co jste si pomyslel o scénáři k Žáby bez jazyka, 
když jste ho poprvé četl?

Scénář k filmu Žáby bez jazyka jsem poprvé četl 
před více než dvěma lety, ale vzpomínám si na-
prosto přesně, jaký dojem ve mně vyvolal. Tehdy v 
něm byl ještě temně malebný začátek z venkovské-
ho dvora, kde se odehraje první z násilných scén 
filmu. Vzpomínám si, jak rychle jsem byl do děje 
vtažen a následně neustále překvapován, šokován, 
ale i baven dialogy a především scénickými po-
známkami autorky scénáře a režisérky Miry For-
nay, kterou jsem tehdy neznal osobně, ale byl již 
zasažen jejím filmem Můj pes Killer. Už scénář byl 

příslibem kroku stranou, nové cesty, něčeho neo-
zkoušeného. A to mám ve své práci rád.

Co jste si od natáčení sliboval?

Po prvním setkání s Mirou jsem věděl, že mne čeká 
mimořádně náročná a kvalitní práce. Dlouhodobě 
se tématem domácího násilí zabývala, setkávala se 
s agresory. Ale její film není přidušeným sociálním 
dramatem, nýbrž filmem, který má surrealistic-
ko-impresionistickou náladu, je plný barev a let-
ní atmosféry. Pracuje s principem počítačové hry, 
má cosi ze severských filmů, zároveň vydechuje 
ovzduší maloměsta i rajské zahrady. Vidím v něm 
inspirace a odrazy pohádkové i antické. 

Mira Fornay je bystrou pozorovatelkou života a 
lidských naturelů. Je přesná a s nadhledem vše 
komentuje. Nechybí jí humor. Charaktery postav 
nejsou vykonstruované, mají stylizaci. I přes to, 
že jsou některé scény až naturalistické, stále mám 
dojem velkého estetického vnímání.

L
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Jak byste popsal svou postavu?

Jaroslav K., kterého hraju, je důsledkem svých 
rodičů, a to opravdu v širším i užším slova smy-
slu. Nemyslím pouze jeho biologické stvoření, 
ale složitost jeho osobnosti. Nerad bych zabíhal 
do psychologických studií, ale frustrace, kterou v 
sobě nese, je fatální a spalující, a z možná křehké 
bytosti vytvořila agresivního poškozeného jedince, 
který hnán hraničními životními událostmi jedná 
jako monstrum i jako zraněné opuštěné dítě. Své 
přetlaky v sobě dusí, ale jeho slabosti ho dohánějí 
a jeho reakce na ně jsou neomluvitelné. Nicméně 
když víte, z čeho vzešel, můžete ho snad i pochopit.

Co je pro vás při hraní nejtěžší?

Vypjaté emocionální situace samozřejmě patří k 
těm nejtěžším z celého natáčení. A zároveň jsou to 
ty nejintenzivnější, při kterých se tak říkajíc ”láme 
chleba”, to znamená, buď v nich obstojíte, nebo ne. 
Myslím pochopitelně herecky. Chci složit poklonu 
Jazmíně Cigánkové, která hraje moji ženu. A hraje 
ji skvěle! Jaroslav K. jako agresor se nejvíce vybíjí na 
ní a Jazmína byla při natáčení fantastická, statečná 
a silná. Vlastně mi při vzpomínce na brutální scény 
v kuchyni a ložnici ještě teď běhá mráz po zádech.

Další věc, která byla při natáčení netypická, je 
obsazení. Regina Rázlová a já jsme byli jediní 

profesionální herci. Petra Fornay je tanečnice. 
Režisérka nás s ostatními kolegy seznamovala 
dlouho před natáčením. Do dalších rolí totiž ob-
sadila neherce z Moravy a Slovenska. Půl roku 
před začátkem filmování jsem začal jezdit na 
poznávací a seznamovací zkoušky na Sloven-
sko a bylo to skvělé. Klobouk dolů přede všemi 
a musím přiznat, že byli opravdu obdivuhodní 
a Jazmína Cigánková by si okamžitě zasloužila 
roli v dalším filmu, protože její talent je mimo-
řádný. Neherci v sobě mají naprostou autentici-
tu a přirozenost, ke které se přiblížit je skutečně 
nelehké, takže vám nastaví dost kruté zrcadlo, 
ve kterém vidíte všechny svoje herecké machy, 
zlozvyky a profesionální deformace. Hrát s ta-
kovými kolegy je vlastně očistné a neskutečně 
inspirativní.

Komu byste Žáby bez jazyka doporučil?

Myslím, že film Žáby bez jazyka nebude pro 
běžného konzumního diváka, ale pro diváka ne-
konvenčního, otevřeného a ochotného vnímat 
filmové podobenství. Jaký film je a jaká má po-
selství? Ať se diváci přijdou podívat na všechna 
jeho zákoutí a překvapení. Já ho poprvé viděl na 
festivalu v estonském Tallinu a doslova mě svou 
silou zarazil do sedadla. Pro mne budou Žáby bez 
jazyka vždy patřit mezi nejvýznamnější a nejsil-
nější filmy, na kterých jsem pracoval. Díky za to!

PRAGMOONzáří / říjen 2020



KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

ŽÁBY BEZ JAZYKA

ítejte ve dni jedné nepříliš 
funkční česko-slovenské ro-
diny. Snímek zachycuje jeden 
den v životě nefunkční čes-
koslovenské rodiny. Jaroslav 

(Jaroslav Plesl) by rád znovu vídal své děti, ale 
jeho odloučená žena Blanka (Jazmína Cigáneko-
vá) trvá na tom, že musí nejprve přesvědčit svou 
nenáviděnou matku aby jí přenechala svůj pa-
nelákový byt. Tchýně má však vlastní agendu a 
Jaroslavovo osobní peklo může začít.

Talentovaná slovenská režisérka Mira Fornay se 
u diváků zapsala tvorbou ne úplně diváckých, ale 
v rámci festivalů oceňovaných nezávislých filmů 
(Můj pes Killer, Lištičky). Její novinka Žáby bez ja-
zyka nezapře osobitý rukopis své režisérsky a zno-
vu proto vede k otázce, pro koho je vlastně snímek 
určený. Běžný divák ho zcela jistě nedocení. 

Již samotná struktura příběhu, která de facto po-
strádá klasický dějový oblouk a místo toho se stá-
le dokola věnuje jedné a té samé situaci, vybočuje 
z běžného přístupu českých tvůrců k sociálním 

dramatům (k nimž se sice obecně Žáby bez jazyka 
hlásí, ale rozhodně nepracují se stejnými principy). 
Vesměs jde ale o velmi trefné a - pokud se divák 
naladí - i zábavné nahlédnutí na absurditu běžných 
lidských situací, kdy se hádáme o všem a o ničem.

To jediné, co bych Fornay vytkl, její až přílišné tlače-
ní na pilu. Autorka ráda šokuje a vyvádí lidi z kom-
fortní zóny, tentokrát se ale podle mě párkrát zby-
tečně nechala unést vlastní potřebou a nikoli tím, co 
snímek vyžaduje. Ale tak už to s autorskými projek-
ty bývá. A pořád jde o lepší přístup, než když někdo 
jen otrocky točí další tupou romantickou komedii.

ml.

V

ŽÁBY BEZ JAZYKA
Drama, ČR/SK, 116 minut

Premiéra: 15 .10 .2020
Režie: Mira Fornay

Scénář: Mira Fornay
Kamera: Tomáš Sysel

Hrají: Jaroslav Plesl, Regina Rázlová, Petra Forna-
yová, Jazmína Cigáneková, Irena Bendová
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ZAJDĚTE DO VESMÍRNÉHO MĚSTEČKA 
COSMOS DISCOVERY ČEKÁ!

osmické lety jsou díky úspěš-
ným misím SpaceX a otevření 
tzv. marsovského okna doslova 
hitem. Výstava Cosmos Disco-
very dostane své návštěvníky 

nejen na Mars, ale i na Měsíc a zábavnou formou 
je provede celou historií kosmonautiky. Díky spo-
lupráci s NASA výstava prezentuje originální ex-
ponáty, které se vrátily z kosmu, ale také kokpit 
raketoplánu nebo celou orbitální stanici.

Výstava Cosmos Discovery se stává skvělým tipem 
na rodinný nebo školní výlet, kde si děti i studenti 
užijí kosmos ze všech stran. Dětská naučná stezka a 
zvukový průvodce zdarma provedou malé návštěv-
níky celou výstavou. Výstava je zábavnou formou 
seznámí s historii kosmických letů a vysvětlí jim 
mnoho fyzikálních zákonitostí. Stává se tak skvělou 
inspirací k zájmu dětí o přírodní vědy. 

"Celá výstava je určena pro všechny věkové katego-
rie. Na výstavě si přijdou na své malé děti i jejich ro-
diče. Celková koncepce je taková, aby výstava vzdě-
lávala a bavila celou rodinu i školní výpravu," řekla 

o výstavě Květa Havelková, zástupce pořadatele 
JVS Group. Díky spolupráci výstavy s Evropskou 
kosmickou agenturou ESA a Českou akademií věd 
je výstava neustále rozšiřována a aktualizována o 
nové exponáty. Návštěvníci se tak mohou dotk-
nout částí rakety Ariane 6, která poletí na Měsíc. 

Výstava prezentuje zcela jedinečné originální 
exponáty jako je část motoru legendární rakety 
Saturn 5, která byla vyzdvižena ze dna oceánu, 
skafandry známých astronautů, první laptop z pa-
luby raketoplánu, kosmické lodě Apollo i Sojuz a 
mnoho dalších. Mezi nejzajímavější patří průchozí 
modul orbitální stanice MIR, která návštěvníkům 
simuluje stav bez tíže, lunární vozidlo amerických 
astronautů misí Apollo, řídicí středisko v Housto-
nu nebo kokpit raketoplánu Columbia. Samostat-
ná galerie je věnována Marsu a současnému vývoji 
jako jsou lety společnosti SpaceX a dalších. Na 
závěr si zájemci projdou výcvikem kosmonautů 
nebo se díky virtuální realitě mohou projet na kos-
mické motorce, či odstartovat s raketou.
.

Více informací o výstavě i akcích a soutěžích 
na www.cosmosdiscovery.cz

K
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RÁDI VÁS UVÍTÁME V NOVÉM SÍDLE 
A VZORKOVNĚ.
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PRAHA 9
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LAKÝRNICKÉ PRÁCE
MALÍŘSKÉ PRÁCE
NÁSTŘIK VARIOPAINT
ANTICKÉ MALBY
DO PIZZERIÍ
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Jedinečná velkolepá show míří do České republiky 
a v termínu 8. dubna 2020 se představí v pražské 
Tipsport aréně. Jedinečné spojení symfonického 
orchestru a živé rockové skupiny předvede 
nejznámější hity ikonické britské skupiny Queen.

S koncertním představením přijedou nejlepší 
zpěváci originálního muzikálu We Will Rock 
You, uváděného na slavném londýnském West 
Endu. Unikátní show, která vznikla za přihlížení a 
posvěcení samotného kytaristy Queen Briana Maye 
představí největší hity slavné skupiny. Hudební 
show, při které na fanoušky čeká spojení velkého 
symfonického orchestru a rockové skupiny, viděly 
již miliony fanoušků po celém světě v zemích jako 
je Japonsko, Francie, Nový Zéland, Austrálie, Korea, 
Velká Británie, Itálie nebo Kanada. V samotném 
Spojeném království má show za sebou letní turné s 
více než třiceti zastávkami pro 150.000 diváků.

Koná se: 28 .10 ., Tipsport arena, Praha 7
Cena vstupenek: 1 090 - 1 790 Kč

QUEEN SYMPHONIC
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FESTIVAL M3 / UMĚNÍ V PROSTORU

d 16. června do 30. září 2020 
proběhne v Praze ve Vršovi-
cích již čtvrtý ročník Festi-
valu m3 / Umění v prostoru, 
který je založen na kombi-

naci současného umění a zajímavého prostředí 
pražských ulic. Cílem festivalu není pouze osa-
zování prostoru jednotlivými díly a jeho kultiva-
ce, ale i nabourávání stereotypů v práci s veřej-
ným prostorem a rozpoutání diskuze.

Akce navazuje na úspěšné předchozí ročníky, jež se 
pokaždé konaly jinde. Tentokrát se odehraje na Praze 
10, konkrétně v okolí sídliště Vlasta, kde bude před-
staveno 13 uměleckých děl od českých i zahraničních 
autorů, která reagují vůči okolnímu prostředí. 

Sídliště v sobě z pohledu festivalu spojuje několik 
kvalit – jde o dobře dostupný, architektonicky kva-
litní a svým vymezením velmi kompaktní prostor 
se zajímavou historií. Na festivalu se každoročně 
podílí jiní kurátoři, letos to budou Marcel Fišer a 
Pavel Vančát, kteří vybrali téma Vrstvy historie  a 
otázku jejich smysluplné aktualizace. Koncepce ku-

rátorů tentokrát spočívá nejen v tom, že zde jako v 
předchozích letech představí 13 uměleckých děl od 
českých i zahraničních autorů, která budou reago-
vat a komunikovat vůči okolnímu prostředí.  Festi-
val se tak hlásí jak k specifickému prostředí, v němž 
se koná, s jeho tradicí umělecké výzdoby, a také se 
snaží aby některé ze soch získaly své trvalé umístění.

Umělci, kteří se letos do festivalu zapojili, jsou 
Paweł Althamer, Miloš Cvach, Anna Hulačová, 
Johannes Makolies, Philip Topolovac, Nela Ke-
roušová, autorské duo Johana Pošová a Barbora 
Fastrová, Hugo Demartini, Martin Zet, Vojtěch 
Rada, Václav Fiala a Markéta Othová. Všechna 
jejich díla se věnují historicitě vrstev, zkultivová-
ní veřejného prostoru, upozornění na současná 
společenská témata a v neposlední řadě a snaze 
vyvolat diskuze k daným problematikám.

Festival bude volně přístupný veřejnosti až do 
konce září 2020 a bude jej průběžně obohacovat 
bohatý doprovodný program zahrnující komen-
tované prohlídky, workshopy a další. 

Více informací na www.festivalm3.cz

O
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BEAUTY POLICE

Milí čtenáři a čtenářky!

Doufám, že jste si léto v Čechách užili jak to šlo a pokud jste vyjeli za hranice, vrátili 
jste se domů zpět v pořádku. Já se vám hlásím ze slunné Puglie, kam jsem se odletěla na 
týden rekreovat a kde mám dost času zhodnotit všechny kosmetické vychytávky, které 
se mi podařilo nashromáždit a otestovat během karantény a že jich není málo!

Beauty Police

V letních měsících je to s makeupem složitější. Vy-
tvořit hezký základ, kdy se nám na obličeji nebude 
rozpíjet make-upová olejnatá maska, ale zároveň 
člověk vypadá upraveně, je dost složité. Já jsem 
letos přišla na spásnou kombinaci korektoru a mi-
nerálního pudru, který používám místo makeupu. 
Korektor jsem pořídila u mé oblíbené značky Bob-
bi Brown – jeho krytí je více než dostatečné, stačí 
ho proto opravdu úplně minimální množství a je 
velmi, velmi hutný. Je tedy možné, že nebude sedět 
úplně každému. Používám ho kolem nosu a na ko-
rekci silnějších nedokonalostí, neumím si ale před-
stavit, že bych si ho ve vrstvě nanesla pod oči – to 
bych radila sáhnout po nějakém daleko lehčím. Na 
druhou stranu ale následně na místě vydrží celý den.

Minerálním pudrům jsem se dlouhou dobu vyhý-
bala – mám tendenci mít na obličeji vysušenější 
místa a přišlo mi, že pudr je vždy zbytečně zvýraz-
ní a upozorní na ně. Upřímně nevím, zda ho budu 
používat i v zimě, ale nyní v létě je to naprosto fan-
tastická věc. Nanáším ho hustým kabuki štětcem 
v malé vrstvě po celém obličeji, který fantasticky 
sjednotí, zmatní (ale neudělá hnusnou matnou 
masku a nezvýrazní vrásky), vyhladí a dokonce 
lehce odráží světlo. Je fajn ho zapracovat ihned po 
nanesení krému či séra, aby se měl do čeho zabed-
nit. Pokud je potřeba, nanáším pod něj ještě lehce 
korektor a následně aplikuji přes něj, aby se vše sjed-
notilo. Doplňuji bronzerem a tvářenou. Co se týče 
odstínu, mám Belgie 1, který je skutečně dost tmavý.

MAY KAY
MINERAL POWDER FOUNDATION
8 g | 450 Kč
K dostání na Notinu 
kompletní řada odstínů potom přes Mary Kay lady

BOBBI BROWN 
INSTANT FULL COVER CONCEALER
Bobbi Brown | Instant Full Cover Concealer
6 ml | 1 080 Kč
K dostání v kamenných obchodech Bobbi Brown
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Tuto řasenka jsem dostala od tchyně a abych řek-
la pravdu, dost dlouho mi ležela stranou a prefe-
rovala jsem na oči řasenky od Clinique, na které 
jsem zvyklá a osvědčily se mi. Jakmile mi ale mé 
stálice došly, zkusila jsem si tuto a byla jsem dost 
překvapená, protože na to, jak moc má robustní 
kartáček, maluje naprosto skvěle. Není to precizní 
řasy oddělující geometrická práce, ale řasy pěkně 
zahustí, prodlouží a vytvoří dost přirozený look. 

BOBBI BROWN 
EYE OPENING MASCARA
12 ml | 750 Kč, k dostání na Notinu

Po třicítce jsem si řekla, že je čas začít více do hloubky 
řešit svoji pleť. Udělala jsem si research, co trh nabízí a 
nejlépe v poměru cena / výkon mi vyšlo jednoznačně The 
Ordinary. Jedinou nevýhodou je, že tato pleťová kosmeti-
ka není k dostání v Czechii, je potřeba jí objednat ze za-
hraničí. Na druhou stranu je zde zásilka vždy maximálně 
do týdne. Ze začátku jsem si objednala masky, retinoly, 
séra – prakticky vše, co šlo :) Ale jako absolutní stálice mi 
zůstalo toto Buffet sérum a hydratační krém. Kombinuje 
několik technologií zároveň, včetně peptidů, pleti pro-
spěšných aminokyselin a kyseliny hyaluronové. Pleť je po 
něm vyživená vyhlazená, předchází tvorbě nedokonalostí 
a lze používat samostatně bez hydratačního krému.

THE ORDINARY | „BUFFET“ SERUM

30 ml | 15 EUR, k dostání na theoridinary .com

Díky mojí kamarádce Lindě se mi do ruky dostalo toto sérum, kte-
rým, jak jsem následně pochopila, žije půlka Instagramu a beauty 
světa. K produktům, které jsou takto vytypované právě na Instagram 
jsem odjakživa dost skeptická, nicméně řekla jsem si, že sérum vy-
zkouším. První, co vás překvapí je jeho vůně – voní opravdu silně po 
vanilce a obsahuje jemné třpytky plus má jemnou, růžovo fialovou 
barvu. Vypadá tedy skutečně jako od jednorožce :) Nanášela jsem ho 
jako podkladovou bázi pod make-up, okolo nosu a na T-zónu a oprav-
du pleť vyhladí, sjednotí její strukturu a pomůže s rozšířenými póry. 
Rozhodně se účinek nedá srovnat se silikony nabušenými séry, ale na 
pleti je doopravdy příjemné plus jí ještě vyživí. Za mě palec nahoru!

FARSÁLI | UNICORN ESSENCE 
SÉRUM
30 ml | 1 200 Kč, k dostání v Sephoře

Nerozmazává se a nedrolí ani v létě. Odlíčit jde na-
prosto skvěle, ale nemám voděodolnou variantu.
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Po tom, co moje tužka na obočí od Miss Sporty, která vypadala, jako 
kdyby přežila WW2, dosloužila, začala jsem se poohlížet po nějaké nové. 
Nakonec to dopadlo tak, že u mé oblíbené návrhářky / influecnerky Ani-
ne Bing (doporučuji sledovat), jsem viděla tuto tužku a jako správná ovce 
jsem si jí běžela ihned koupit :) No, chybu jsem rozhodně neudělala, pro-
tože je naprosto fantastická! Jako tmavovláska jsem sáhla po nejtmavší, 
černé variantě a udělala jsem dobře, protože zbytek odstínů mám pocit 
má až moc žlutavých podtónů. Má naprosto precizní a uzounký aplikátor 
na jedné straně a na druhé potom kartáček na rozčesání řas. Navíc abys-
te udělali linku doopravdy tmavou, musíte fakt zatlačit, má tedy super 
„volume efekt“, kdy si intenzitu malování dokážete takto regulovat samy.

NYX | MICRO BROW PENCIL

0,09 g | 250 Kč
K dostání v kamenných obchodech NYX nebo na webu

Mléko jsem dostala v dárkové sadě k Vánocům od mojí 
mamky a byla jsem hodně chytrá, že jsem ho neodbavila 
dál k některé z kamarádek, ale počkala jsem s ním na 
jeho čas – na léto. Kromě toho, že pleť krásně vyživí i 
skvěle voní. Dokážu si představit, že pro někoho to bude 
až moc a mléko kvůli tomu používat nebude, nicméně je 
fajn se takto ovonět v létě tělovým mlékem bez nutnos-
ti potom sahat po dalších parfémech. Obsahuje velmi, 
velmi jemně nedrcené třpytky, které se na kůži ale prak-
ticky ztratí a zanechává jen krásně projasněnou, světlo 
odrážející pokožku. Za mě velké doporučení!

L’OCCITANE  | TERRE DE LUMIÉRE

50 ml | 270 Kč
K dostání v kamenných obchodech L’Occitane nebo na webu

A poslední letní tip – šampon, který krásně vyživí 
vlasy právě po tom, co je buď celý den mácháte ve 
vodě nebo naopak přesušujete na slunci. Je plný 
přírodních ingrediencí, vlas doopravdy umyje, 
ale bez toho, aby ho obalil a nechá ho lesklý a 
vyživený. Fantasticky voní. Já řadu doplňuji ještě 
o olej od stejné značky, který je naprosto fantas-
tický. Nezapomínejte, i vlasy v létě jsou namáha-
nější a je proto důležité sáhnout po správné péči.

DAVINES  
ESSENTIAL NOUNOU TAMPON
250 ml | 250 Kč
K dostání na mameradivlasy .cz
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šichni to známe. Léto – čas, kdy 
nejeden z nás vzplane kvůli spá-
lení sluncem, ale také kvůli spá-
lení žhavou letní láskou. Tento 
rok to máme kvůli Covidu malič-

ko složitější, nicméně o to náruživěji následně ta-
kovéto povyražení hledáme (a často necházíme).
 

„Podle Vašich výsledků byla dovča vážně super!“
Neznámý venerolog

Nelenila jsem a udělala jsem si menší průzkum 
mezi mými přítelkyněmi na téma Sex s cizincem, ať 
už to bylo na dovolené nebo v naší domovině, kde 
právě dovolenkoval daný objekt chtíče. Mé pátrání 
skončilo vcelku úspěšně, s ohledem na to, že mé pří-
telkyně žijí buď naprosto ultimátní jet-setter lifesty-
le a neustále jsou někde, nebo mají nainstalovaný 
Tinder (který exotiku dopraví až k vám do ložnice).

Tak tedy, níže je výsledek mé žhavé recherche!

Antonio – Ital, který byl Španěl 
Má přítelkyně, říkejme jí Helena, správně po ně-
kolikaletém vztahu usoudila, že není čas ztrácet 
čas a nainstalovala si, s nevelkým očekáváním, 
zázračnou aplikaci na lásku – Tinder. Zanedlou-
ho přišel match s Antoniem, mladým Italem, který 
Helenu okouzlil nejen svým charisma a pověst-

ným italským šarmem, o kterém vždy barvitě a s 
nadšením vyprávěla, ale také svou až zápasnickou 
obratností ve věcech postelových. Prostě ukázkový 
italský chovný hřebec. S Antoniem se vztah vyví-
jel tak dobře, že jednoho dne došlo i na společnou 
večeři do jedné japonské restaurace v Praze. Sho-
dou okolností v restauraci potkali další skupinku 
Italů – jak vzrušující – pomyslela si Helena, která 
mezi jejich nové přátele zaplula doslova ukázkově 
a užívala si to, jak její přítel ukázkově mluví pro 
ní nesrozumitelným jazykem. Jejich noví přátelé 
byli z nenadálého shledání tak nadšení, že se začali 
dotazovat i právě Antonia, odkud je, který jim s 
ledovým klidem odpověděl, že z Malagy. Helena 
chvíli nechápala, proč je takto mistifikuje, proto 
Antonia ihned upozornila na to, že Malaga je přeci 
ve Španělsku. Na to jí překvapený Antonio odpo-
věděl, že má naprostou pravdu. Helena si v tu chví-
li uvědomila, že přibližně dva měsíce všem svým 
blízkým kamarádkám vyprávěla o Italovi, mluvila 
s ním jako s Italem, milovala se s ním po italsku, 
o víkendech s ním prožívala dolce far niente, ale 
přitom to byla všechno jedna velká fiesta.

Ryan – Angličan s jamajskými koníčky
Další z mých přítelkyň, této říkejme Kamila, se 
živila jako barmanka na Mallorce. Přesněji ře-
čeno pracovala v after baru, do kterého se vždy 
slezli za zábavou všichni zaměstnanci okolních 

V
„HODNĚ BUDEŠ NIKDE.“
                       ROMAN PRYMULA
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barů a restaurací, kteří měli již svou šichtu za 
sebou. Mezi nimi byl právě Ryan, majitel jedno-
ho z lokálních tiki barů – milý a charismatický 
Angličan, který to sice přeháněl s opalováním, 
což nedělalo dobře jeho spíše světlé britské, ke 
spálení náchylné pokožce, ale doháněl to tím, 
že uměl hrát na elektrickou kytaru Oasis, což na 
Kamilu fungovalo tak mocně, že by tím omluvi-
la i to, kdyby jí omylem vyvraždil rodinu. Slovo 
dalo slovo, drink dal drink a zanedlouho byla 
Kamila v jeho apartmánu a zasněně se zaposlou-
chala do melodie Wonderwallu. O několik málo 
chvil později obdivovala další Ryanův nástroj, 
na který ale rozehrála soukromý koncert sama. 
Kamila byla a doteď je přesvědčená, že co se týče 
těchto specifických koncertů na tento nástroj, je 
prakticky virtuoz, což se ale nepotkávalo s re-
alitou, kdy byl nástroj ne zcela dobře naladěný 
a spíše ochablý. Toto se následně opakovala to-
likrát (ještě jednou), až Kamile došla trpělivost 
a s Ryanem a jeho dvěma nástroji – kytarou i 
penisem, se nadobro rozloučila. Nicméně jí to 
nedalo a začala pátrat po příčině sexuálního 
debaklu, kterého byla svědkem. Když její pří-

běh vyprávěla i místnímu kamarádovi Nickovi, 
který Ryana znal, začal se velmi smát a rychle jí 
vysvětlil, že Ryan veškerý čas mezi opalováním, 
mícháním pinacolady a brnkáním na elektrickou 
kytaru tráví kouřením marihuany a co jako Ka-
mila čekala, stupida. Z toho vyplývá ponaučení 
– nekuř brko před tím, než ti má být kouřeno.

Neznámý němec – Blitz krieg v pohraničním hotelu
Ne, toto není označení hrobu padlého vojína, ale 
další z příběhů, který se stal mojí přítelkyni Sa-
bině. Sabina pochází z příhraničního městečka v 
Sudetech a vlastní labradora. A také Tinder. Jed-
noho dne si proto řekla, že už nebude blbá
a šlapat si po štěstí a že spojí příjemné s užitečným. 
Jak řekla, tak se také stalo – na Tinderu se domlu-
vila s němcem (promiňte, jméno si v tomto přípa-
dě dotyčná nepamatovala, protože se vše odehrálo 
velmi, ale velmi rychle), že půjdou venčit jejího 
labradora. Domluva proběhla více než hladce a 
za pár desítek minut již společně obcházeli jedno 
ze sudetských jezer. Ačkoli rozhodně nebylo léto, 
sexuální napětí a dusno mezi těma dvěmi se dalo 
krájet. Rozhodli se proto, že raději než venčení 
zvolí sex v nedalekém hotelu. Tak se prosím pěk-
ně stalo, že nebohý labrador si okolo jezera šťastně 
běhal celých 15 minut a následujících 30 minut byl 
uzavřen v kufru Sabiny SUV vozu, kde čekal, až 
se vyvenčí naopak panička. Ta němcovi následně 
poděkovala, při průchodu recepcí se tvářila jakoby 
nic a doma dala svému pejskovi spoustu pamlsků, 
aby mu poděkovala za to, že na ní tak hezky počkal.

Alexandr – příběh o Bulharovi s Maďarem
S pejsky jsme začali, u pejsků také zůstaneme. 
Další moje kamarádka – Jana – má také Tin-
der. A ráda pejsky, ačkoli sama žádného nemá. 
Není proto divu, že když si v této aplikaci všimla 
Alexandra, Bulhara, žijícího v čechách jako expa-
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ta, který kromě vyrýsovaných břišních svalů MÁ 
I PEJSKA, hned mu dala swajpík doprava. Ten 
Alexandr opětoval a začala lovestory, která ne-
skončila jen u jednoho venčení. Naopak, venčil se 
jak Alexovo maďarský ohař, tak malý Alexandr. 
Vztah ovšem přerostl do takové míry, že se začali 
vídat i bez pejska. Jednou se Alexandr rozhodl, že 
vezme Janu na večeři. Po večeři byl plán jasný – 
Netflix & chill u Alexe doma, plus se samozřejmě 
Jana těšila na pejska. Jakmile odbavili večeři, vy-
razili na Žižkov, kde měl Alex pronajatý své krás-
né, zrekonstruované 2kk, kde na ně už netrpělivě 
čekal pejsek, protože pro ně měl jedno překvape-
ní. Alex byl té lásky, že svému psovi dopřál zbytky 

vařené zvěřiny, kterou mu věnoval jeho kolega. 
Maďarovi ale dobře neudělalo, takže sexuchtivá 
Jana s rozpracovaným Alexem vstoupili do bytu, 
který byl doslova pokrytý výkaly, zvratky a linul 
se z něj neuvěřitelný smrad. Dobrou zprávou je to, 
že pejsek otravu jídlem přežil stejně jako vztah Jany 
s Alexem, který tato těžká zkouška jen posílala.

A co vy a letní vzplanutí či zahraniční Tinder zná-
mosti? Ať je to jak je to, budu se opakovat, ale ni-
kdy nezapomínejte, že better saje than sorry, tedy 
ochrana je alfa a omega. Bez tý není žádná legran-
da. Nebo respektive je, ale taková, jakou nechcete. 
Mějte fantastické babí léto, krásný podzim a neza-
pomeňte, že exotiku si můžete dopřát all year long!

Kiss, 

                                                   Nina

„V ČÍNĚ STOUPL SKOKOVĚ POČET 

ROZCHODŮ, ALE TAKÉ SE OČEKÁVÁ 

BABY BOOM“
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SPOČÍTEJTE SI TO NA
PRE.CZ/PREEKOPROUD

Šetří to koruny. 
Stromů
Chraňte životní prostředí
Přejděte na PREekoproud vyráběný výhradně 
z obnovitelných zdrojů a za pár korun ročně 
ušetříte práci třeba 205 stromům. 
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LUKÁŠ HEJLÍK:

ŽENA ODJELA A MĚ ČEKAL HOROR
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V lednu jste oslavil čtyřicetiny. Věk, kdy muži 
chytají takzvaně druhou mízu. Prožíváte něja-
kou krizi středního věku?

Dozajista. Cítil jsem to a cítím pořád. Stopro-
centně. Pochopil jsem, že ta krize středního věku 
není jenom klišé. Takže ano. Ve výsledku, když 
teď mám někomu odpovědět, jak se mám, tak 
říkám: Přijď na Bitevní pole, kde hraju čtyřicát-
níka, kterému to skřípe a je ve fázi: Jsem starej, 
ale vlastně nejsem. Chci si ještě užívat společně 
s rodinou, aby bylo všechno živý a veselý a dělá 
vše pro to, aby to takové bylo, a tím to kompli-
kuje. Je to hezký příběh a lidé se u něho smějí.

Taková trochu jiná krize nastala na jaře kvůli ko-
ronaviru. Jak jste zvládal karanténu? 

Myslím si, že jsme ji zvládali velmi hezky, i když 
takto vám ve výsledku dnes odpoví téměř každý. 
Mně přišla do plánu, nebo spíše neplánu v době, 
kdy jsem měl mít asi 80 představení během ani 
ne jednoho měsíce. Od patnáctého března mě 
čekalo asi nejvíce zvrhlých 14 dní. Takže to pro 
mě přišlo shůry. Byl jsem tedy dva měsíce na pr-
deli na chalupě s rodinou. Každý den jsem uspá-
val syna Vojtu a bylo to naprosto báječné.

Vám nelze věřit, že jste seděl na zadku…

Spíš jsem to myslel tak, že jsem nedělal to, co nor-
málně. Ale jasně, kromě nějakého odpočinku, jsem 
pracoval na chalupě, četl jsem, chodil spát každý 
den brzy, jednoduše jsem žil ideální život. Bavilo 
mě to, přestože to trvalo dlouho, ale pak jsem se sa-
mozřejmě začal věnovat i gastroscéně. Na svůj Face-
book Gastromapa Lukáše Hejlíka, který má dnes ob-
rovský dosah, jsem nedával sice fotky jídel, která jsem 
ochutnal v restauraci, ale sdílel jsem tipy, jak které 
podniky bojují, aby to bylo inspirací pro ostatní.

Měl jste strach? 

Myslím si, že se to u většiny populace vyvíjelo. Byl 
jsem opatrný, samozřejmě jsem měl jistý strach, 
protože ta celosvětová stopka byla zastrašující, ale 
dneska už bych se na věc taky díval jinak. Spíš 
než strach bych to ale pojmenoval jako respekt. 
Docenil jsem ovšem možnost být na chalupě. Na-
víc jsme karanténu trávily dohromady tři rodiny, 
což tedy bylo zakázané. Naše děti se ale stejně po-
tkávaly celou dobu před nouzovým stavem, takže 
jsme v podstatě do něj jen ohleduplně přešli. Byli 
jsme taková jedna velká rodina.

Se ženou jste byl 24 hodin denně. Nepřišla ně-
jaká krize? 

Nepřišla, ba naopak pro nás to bylo jen dobře, pro-
tože jestli jsme někdy mezi sebou něco vztahového 
řešili, tak to, že jsem málo doma. Teď jsem byl zase 
hodně doma. Ale žádná ponorka nenastala. Teď už 
jsem zase v neustálém pohybu. Moje prázdniny se 
naprosto vymykají všem těm, které jsem kdy měl, 
protože prázdniny do teďka pro mě byl jediný čas, 
kdy jsem si dával opravdu velké volno. Ale jsou 
věci, které jsem si vlastně z karantény uchoval. 
Když jsem doma, tak se věnuji synovi a ženě.

yly Velikonoce 2013 a mla-
dý pár hledal, kam zajít 
na jídlo. Nakonec je zlákal 
billboard na jeden podnik. 
Zkontrolovali si hodnocení 

všude možně na internetu, vše vypadalo slibně. 
Realita však byla zklamáním. Tehdy si poprvé 
Lukáš Hejlík (40) zapsal své pocity, a tak odstar-
tovala jedna z nejprodávanějších mobilních apli-
kací Gastromapa. Krom toho ale Lukáš Hejlík 
ročně odehraje 400 představení s Listováním, 
napsal knihu, provozuje Gastrokroužek a v ka-
ranténě si zkusil ještě řadu dalších zaměstnání. 
Ale nezapomíná ani na herectví. Do jakého seri-
álu se chystá jeho velký návrat? A jak přežívá svůj 
– pro muže náročný - přelomový čtyřicátý rok? 

B
ZPOVĚDNICE
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Jelikož běžně objíždíte mnoho restaurací, chybě-
lo vám stravování v nich? 

Samozřejmě, hlavně kavárny. Taky že ve chvíli, kdy 
se to už trochu dalo, a vrátil jsem se do civilizace, 
tak jsem minimálně každý den podporoval aspoň 
jednu restauraci. Nakonec jsem začal spolupracovat 
i s Rohlik bistrem, ale nechtěl jsem jen pasivně dávat 
fotografie na sociální sítě a řekl jsem, že prostě budu 
jezdit a rozvážet jídlo, což mělo ohromné ohlasy a 
moc mě to bavilo. A mimochodem jsem zjistil, že 
bych mohl za předpokladu, že by skončilo divadlo a 
zároveň i Gastromapa, protože tyto dvě věci jsou na 
sobě velmi závislé, dělat tohle - hloubkové spoluprá-
ce, kterých jsem potom ještě udělal několik.

Jaké?

Dělal jsem pro Rohlík Bistro, montoval jsem ku-
chyně, byl jsem ve fabrice Ton, kde bylo v ma-
nufaktuře asi 600 lidí. Viděl jsem, jak každá žid-
le vzniká, jakýma rukama projde, a já jsem si ty 
různé ruce vyzkoušel. Samozřejmě jsem to matlal. 
Byl jsem v Biopekárně Zemanka, kde jsem vyráběl 
pivní krekry. A jo, člověk tím zjistí, jaká pohoda je 
to, co dělá, že kdykoli si říkám, jak mám náročnou 
práci, tak si mohu vzpomenout tady na ty náročné 
dny. Dalo se to ustát, ale vždycky jsem si říkal: Buď 
rád, že máš takovou živou a neopakující se práci.

Kdyby tedy nastala druhá vlna, tak máte co dělat. 

Přesně tak, využíval bych svého vlivu na Instagra-
mu a všechny ty zájmy o komerční spolupráci, které 
mi chodí, přetavovat do těchto hloubkových spolu-
prací, kde já bych se stával vlastně zaměstnancem. 
V tomto ohledu prostě spojím to, co mohu dělat s 
tím, co jsem – herec. I když si na to jen hraju a je 
to takový „podvod“ na lidi, tak si pořád myslím, že 
je to lepší, než se jen postavit, vyfotit se s nějakým 
produktem a říct: Kupte si to, kupte si to, kupte si to.

Bojíte se druhé vlny? 

Já myslím, že ne. Vlastně mě mrzí, že se tomu 

ZPOVĚDNICE

stále média tolik věnují. Ano, lidé se bojí, ale je 
to také proto, že pořád něco čtou. Je to takový 
začarovaný kruh. Ano je to problém, ale pojď-
me se k tomu nějak postavit, chovat se zodpo-
vědně, ale už se prosím nestrašme.

Zhatil vám koronavirus nějakou dovolenou? 

Měli jsme jet v červnu s kamarády k moři, ale 
to nevyšlo, to jsme odsunuli na příští rok. Žena 
tedy teď byla s Vojtíkem ve Splitu, zatímco já 
jsem s dcerou Klárkou tři dny natáčel horor, 
který společně se mnou napsala. Hrálo v něm 
osm puberťáků ve věku 13 až 15 let a byly to 
hezky perné tři dny. A pokud to vyjde, tak by-
chom v září chtěli letět na Krétu.

O čem horor bude?

Klára měla jediné zadání, že se tam nesmí dít ne-
logické věci, takže to není horor jako lekavka. Po-
inta je taková, že holky slaví narozeniny na chatě 
a začnou se tam dít překvapivé věci. Zároveň je to 
sranda, která ale posléze přestane srandou být a má 
to skvělý překvapivý konec. Víc nemohu prozradit.

Jakou v něm máte vy roli? 

Já v tom hororu nehraju. Je to krátký asi půlho-
dinový film, který se mnou Klára napsala. Hraní 
jsem měl zakázané, protože v minulém filmu, 
který jsme spolu dělali, a se kterým vyhrá-
la Team Film Fest v kategorii Hraná tvorba do 
dvanácti let, tak odborná porota v čele s Vítem 
Klusákem řekla: Bylo to dobrý, ale ty jsi tam byl 
příšernej. Tak už jsem raději nehrál.

Zdá se, že tedy děti půjdou ve vašich šlépějích? 

To nevím. Klárka říká, že je jí jedno jestli bude 
herečka, hlavně chce být slavná. Vojta o tom prý 
přemýšlí. Samozřejmě, já bych byl raději, kdyby 
nechtěl. Každopádně rozmlouvat jim to nebude-
me. Nicméně jisté předpoklady projevuje už teď. 
Když čteme, chce, abychom měnili hlasy.
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Vy jste čtenář i mimo Listování? 

Samozřejmě doma čtu, jinak bych Listování ne-
mohl dělat. Každý měsíc hledáme nový titul, se 
kterým vyrážíme na turné. Ta práce okolo toho 
je obrovská. Mně se dostane do rukou dejme 
tomu 20 textů měsíčně. To ale znamená, že ty 
knížky nestíhám číst celé. Prozkoumávám je v 
každé volné chvíli. Dokonce jsem si vytvořil ri-
tuály, které jsou hodně osobní. Je to, když jsem 
na záchodě a když si čistím zuby, tak si čtu. 
Mimochodem jsem zjistil, že díky tomu, že se 
vždycky začtu, tak si déle ty zuby čistím.

Máte oblíbenou knihu? 

Vždycky odpovídám, že jich je asi 130 a všechny 
hrajeme v Listování. Ale kdybych měl říct třeba 
knihu, kterou mám rád a v Listování jsme ji nehrá-
li, tak je to Mezipatro od Paula Tordaye.

Jak je na tom se čtením vaše žena? 

Moje žena je největší čtenář. Myslím si, že přečte 
kolik? Patnáct knížek za měsíc, deset? Říká tři, ale 
to kecá. Já myslím, že dost. Dobře, tak teď čte šesti 
set stránkovou knihu, ale prostě je velká čtenářka.
 
A děti? 

Já si pamatuju s dcerou, jak to bylo těžké. Pak zača-
la najednou číst sama, ale strašně moc. Jenže když 
jí bylo 12 a začala mít svoje účty na sociálních sí-
tích a vůbec telefon a data, tak se od čtení distan-
covala. Můžu jen doufat, že se k němu zase vrátí.

Chcete ještě další děti? 

My už s Veronikou nechceme další dítě. Máme 
vlastně dvě, z předešlého manželství mám Klárku 
a spolu máme Vojtíka. Jsme takto v pořádku. Mys-
lím, že Veronika pochopila, že když mám děti, tak 
nesou moje ražení a moji akčnost a že toho bylo 
dost. Svoji reprodukční činnost jsme tedy splnili 
naplno a necháváme to jiným nadšencům.

Jste nadšencem adrenalinových sportů? 

Já vůbec neprovozuju žádné adrenalinové aktivity, 
ani sport. Celá moje práce je adrenalin. Mám po-
řád nějaké přejezdy, takže můj život je adrenalin a 
nemusím tedy adrenalinem odpočívat.

Čím si tedy udržujete postavu, kterou máte oba 
štíhlou, když nesportujete a přitom stále někde 
mlsáte? 

Nesportuje ani žena. Jezdíme na výlety, když 
to jde, ale na těch spíš jíme. Moc se nehýbeme. 
Nemám moc rád otázku, jak to děláme, že jsme 
štíhlí. U Veroniky to bude skvělý metabolismus, 
u mě je to výška. Ale možná tu otázku taky ne-
mám rád, protože jsem přibral šest kilo.

Když jste v karanténě nemohl jíst v restauracích, 
vařil jste doma?  

Převážně tomu šéfovala Veronika, ale oprášili 
jsme náš Gastrokroužek, což je další moje aktivi-
ta, která je o vaření. Jsme partička lidí – foodblo-
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gerky, reportérky různých časopisů o jídle apod. 
Potkáváme se, vymyslíme vždy nějaké téma, na 
které vždy každý uvaří nějaké jídlo. V karanténě 
jsme tedy dělali jen online výzvy, ale bylo to moc 
fajn. Co se ale týče jídla, tak mi přišlo vtipné, jak 
si Češi udělali ohromné zásoby, přitom my jsme 
tu byli měsíc a pořád tu byly zásoby, na které jsme 
ani nesáhli. Mám pocit, že člověk se vždy pod-
vědomě zásobí na karanténu, a když přijde, tak 
zjistí, že je zásobený na 3. světovou válku.

Jaké máte oblíbené jídlo?

Mně se na jídle líbí právě to, jak je proměnlivé, je 
to jako hudba, všechno už bylo uvařeno, ale stále 
vás něco překvapuje. Ať už to jsou nové kombina-
ce, techniky. Baví mě na tom to, že člověk nemusí 
jíst jedno jídlo dokolečka aneb Vím, jak se vždycky 
těším na první cuketu nebo dýni, a pak už asi po 
šesté cuketě ji nenávidím a těším se, až to skončí. 
To je něco, co z toho dělá vzrušující věc.

Nyní jste už zase v plném pracovním nasazení?
 
Už od 19. května jsme s Listováním perně na ces-
tách. V červnu jsme odehráli asi 70 představení, i 
když je pravda, že jsme jich museli 220 zrušit. Ale 
chodilo strašně moc lidí a jejich reakce byly kou-
zelné. Byl to nezapomenutelný zážitek a myslím 
si, že na to budu velmi dlouho vzpomínat. Z lidí 
bylo cítit, jak jsou lační po divadle, protože třeba 
loni v létě bychom jich tam tolik nedostali.
 
Co vaše profesní plány do budoucna? 

Vesměs stále stejné. Chystám se postavit další sezo-
nu v Listování, uvidíme, jak bude pokračovat hraní 
pro školy, protože my ročně odehrajeme 400 před-
stavení pro školy. Jsem zvědavý, zda budeme nadále 
fungovat aspoň z poloviny jako soubor, který dopo-
ledne rozvíjí vztah žáků ke čtení, protože to se nám 
neskutečně dařilo. I díky tomu jsme nemuseli ni-
koho oslovovat, naopak všichni oslovovali nás. Ale 
jsem připravený, že tohle bohužel asi skončí. Zna-
mená to ale, že také vím, co tím pádem končí za po-

zitivní vliv na děti. A takových věcí je strašně moc. 
V tomhle ohledu mám strach, že to bude velká rána.

A kromě Listování? 

Budu nadále dělat Gastromapu díky tomu, že budu 
jezdit s Listováním. Úplně do budoucna se chys-
tám také na novou knížku, která bude hodně vý-
letová. Ale třeba i psaní scénářů by mě bavilo, pro 
film nebo nějaký originální dokument.

Nechybí vám klasické divadlo? 

Já pořád herec jsem, protože s Listováním jsem 
denně na cestách, a díky tomu se mi pak profilují 
věci s Gastromapou. To je moje divadlo. Tím, že 
sám odehraju 400 představení za rok, tak opravdu 
divadlo typu: přijdu hodinu předem, postavíme 
kulisy, už nedělám a vlastně mi to zatím ani ne-
chybí. Lidé si myslí, že s Listováním to není diva-
dlo, ale ono to je spíše divadlo než čtení.

A co nějaké natáčení? 

Nahánějí mě opět z Ordinace, zda se nechci vrá-
tit, tak o tom uvažuji, že bych si s nimi domluvil 
omezený počet natáčecích dní.

To byste opět hrál Jáchyma Kalinu? 

Ano, měl bych se vracet jako Jáchym Kalina. My 
jsme se tehdy i velmi přátelsky domluvili, když 
jsem si přál skončit, že mě prostě někam pošlou 
do zahraničí a že se mohu kdykoli vrátit. A kdo ví, 
možná se ta chvíle přibližuje.

A co třeba účast v nějakém konceptu jako je 
StarDance nebo Tvoje tvář má známý hlas? 

To ne! A to nejen proto, že neumím tancovat ani 
zpívat, ale protože obojí potřebuje minimálně půl-
roční oběť, a to prostě nejde. Do Tváře jsem na-
bídku dokonce už dostal, do StarDance ne, ale ani 
bych to nedal. Je pravda, že by to znamenalo brzké 
vypadnutí, což by bylo fajn, ale prostě ne.
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TIPY NA FOOD FESTIVALY

ČEKAJÍ NÁS LAHODNÉ TÝDNY

oufali jsme, že už bude dobo-
jováno, ale následující měsíce 
se stále ponesou v atmosféře 
možných nenadálých restrik-
cí, které mohou zasáhnout 

do života všech Pražanů. Můžeme jen doufat, 
že se to nestane (a pokud ano, pak co v nejmír-
nější formě), abychom si v následujících týdnech 
mohli užít všechny lahodné tipy, které jsme si pro 
vás na následujících stránkách připravili.

WINE & DELI NA NÁPLAVCE

A začneme kde jinde, než na Smíchovské Náplace. 
V sobotu 5.září si na tomto oblíbeném místě budete 
moci zakoupit a ochutnat delikatesy a vína z celé-
ho světa. Výtečné olivové oleje, balkánské jogurty a 
feta sýry, vína z Čech, Makedonie, Itálie či Francie, 
olivy z Řecka a Španělska, domácí těstoviny, pesta, 
prosciutta, husí paštiky atd. Nebudou chybět ani 
prvotřídní marmelády a džemy, sirupy, český med, 
domácí dorty či čokoláda. Představí se i výrobci chi-
lli a grilovacích omáček, dovozci japonských, viet-
namských či mexických koření a dochucovadel. 

Samozřejmě zde budou i stánky s občerstvením 
plných exotických pokrmů. Je pro vás připraveno 
více jak 30 stánků s nepřeberným výběrem!

FESTIVAL MALÝCH PIVOVARŮ

Hezké počasí pomalu odeznívá, ale na dobré pi-
večko se nálada vždycky najde. Kulaťák letos poctí 
v pořadí 2. ročník Festivalu malých pivovarů, který 
bude i letos součástí našich klasických sobotních 
Trhů. Kromě široké nabídky piva od malých pivo-
varů na návštěvníky bude čekat také bohatá nabíd-
ka občerstvení a hudební doprovod. Mezi potvr-
zené pivovary patří například Strahovský pivovar, 

D
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Břevnovský pivovar, Pivovar U Fleků, Pivovar 
Chroust, Pivovar Cvikov, Pivovar Chříč a mnoho 
dalších. Vstup je pro návštěvníky zdarma, klasické 
Trhy na Kulaťáku se konají od 8:00 do 14:00, festi-
val pivovarů je protažený až do 20:00.

FOODPARADE MARKET - FOOD & BEER

Původně mělo dojít na akci Foodparade 2020, ale 
ta se z pochopitelných koronavirových důvodů 
nekonala. Smutnit ale nemusíme, protože přichází 
náhrada v podobě Foodparade market - Food & 
Beer. Akce se koná 5.-6.9.2020 v areálu Holešovic-
ké tržnice před halou Chefparade č. 36. Skvělé jíd-
lo připravené kuchaři ze školy vaření Chefparade 
napárované s výborným pivem, dále nebude chy-
bět doprovodný program v podobě workshopů jak 
pro velké, tak malé (na workshopy je nicméně nut-
né se registrovat na www.chefparade.cz v kalendáři 
kurzů). A vstup je zdarma, aby více chutnalo!

BURGERFEST 2020

Dlouho to nevypadalo, ale nakonec se téhle 
akce dočkáme (4. - 6. září) a tentokrát nás čeká 
opravdu výjimečný ročník, který nabídne rovnou 

trojité potěšení: burgery, kapely a mašiny. Úplně 
poprvé v historii se Burgerfest spojí s dalším le-
gendárním festivalem všech milovníků svobody  
a benzínu – Prague Harley Days a projektem Kon-
cert pro 10 milionů, který je poděkováním všem 
našim záchranným složkám v boji s Covid-19. 
Zakoupením vstupenky z předprodeje navíc da-
rujete jednu další pro složky IZS, které nám právě 
v nelehké době covidové usilovně pomáhaly. Tak-
že tenhle gastrovýlet bude i pro dobrou věc. 

Posláním Burgerfestu je dokázat, že i tradič-
ní americké jídlo, jakým burger je, má své místo  
v kvalitní gastronomii. Zkrátka a dobře všem ška-
rohlídům dokázat, že burger není žádný karbaná-
tek, ale umění, které zaslouží svůj festival. Pokud jste 
na Burgerfestu nikdy nebyli, koukejte to napravit.

FRESH & DELI MARKET NA ANDĚLU

Pokud nemáte plány na středu a čtvrtek 9.-
10.9.2020, můžete vyrazit na pěší zónu Anděl, 
kde se bude konat Fresh & Deli market. Ten svým 
návštěvníkům nabídne čerstvé zboží a delikate-
sy z celého světa. Těšit se můžete na indonéskou, 
thajskou, východoevropskou, veganskou nebo me-
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xickou kuchyni. Stánky s delikatesami vám nabíd-
nou francouzské sušené klobásky, holandské sýry, 
ajvary, makronky, pesta, chilli produkty a mnoho 
dalších pochutin. Chybět nebudou ani sazenice, 
řezané květiny a čerstvá zelenina a ovoce.

RŮŽOVÝ MÁJ 2020

Tento rok o vinařskou akci s růžovým vínem ne-
přijdete (i když se covid snažil). Nové datum pro 
Růžový máj je 19. září a bude se konat v Holešo-
vické tržnici. Bude to akce elegantní, s růžovým ví-
nem, skvělou gastronomií, swingovou muzikou a 
navíc v příjemném podzimním termínu v zajíma-
vých prostorách Pražské tržnice. Cílem festivalu je 
seznámit co nejširší okruh zájemců nejen s produk-
cí růžových vín v České republice, ale také jim na-
bídnout přímý kontakt s jejich producenty. Kromě 
degustace růžových vín a přímého kontaktu s vi-
naři je návštěvníkům festivalu nabídnuta možnost 
snoubení vín se zajímavou gastronomií, stejně jako 
poslech živé muziky v pestré podobě od moravské 
dechovky přes jazz, swing až po klezmer styl. 

CHILLI FEST SMÍCHOV

Chuť na něco ostrého? Na smíchovské náplavce 
se uskuteční dne 3. října od 10 hodin další ročník 
nejpálivějšího festivalu Chilli fest. Pro tento rok je 
připravena nejen klasická soutěž v pojídání chilli 
papriček, kdy výherce získá poukaz na letenku do 
vybrané světové "pálivé" destinace, ale také ex-
trémní soutěž v pojídání chilli v kádích naplněné 
ledem, kdy soutěžícím pálivost proniká do celého 

těla. Aby extrémů nebylo málo, bude se také sou-
těžit ve vytrvalostním saunování, samotní návštěv-
níci si pak budou moci vyzkoušet chůzi po žha-
vých uhlících či střepech. Nebude chybět ani řízná 
muzika, přehlídka více jak 70 stánků s pálivými 
a kořeněnými pokrmy, chilli omáčkami, semínky 
nebo potřebami pro chilli zahrádkaření.

FESTIVAL DELIKÁTNÍCH CHUTÍ

Novoměstskou radnici a její okolí opět zaplní 10. 
října tradiční i netradiční pokrmy z různých koutů 
světa. Festival bude již tradičně probíhat na nádvo-
ří i v historických interiérech Novoměstské radni-
ce a v přilehlé části parku na Karlově náměstí.

FOOD TRUCK PARK NA VÝSTAVIŠTI

Již od první červnové neděle je v Praze na Vý-
stavišti v provozu streetfoodový Food Truck Park 
umístěný v místech nově zrekonstruované Bru-
selské cesty, hned vedle dětského hřiště. "Vstup-
ní" dveře otevírá každou neděli v 10 hodin a o 
místo k sezení se bát skutečně nemusíte - čeká 
na vás totiž rovnou 10 food trucků s nabídkou 
specialit od klasických burgrů, trhaného masa, 
zapékaných sandwichů, belgických hranolek, až 
po italskou, mexickou a asijskou kuchyni. Okolí 
je vhodné nejen pro poklidný odpočinek napří-
klad piknik v trávě, ale nachází se zde i venkovní 
posilovna, největší parkurová dráha v ČR, veřejné 
"grilloviště", či hřiště pro děti. K Food Truck Par-
ku se dostanete hlavním vstupem na Výstaviště 
nebo postranním vchodem ze Stromovky.

TIPY NA FOOD FESTIVALY
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Z novu přišel onen magic-
ký moment roku, kdy na 
chvíli odhodíme pracov-
ní masku a pokusíme se 
nebýt jen kolegy, ale i 

parťáky. Vánoční firemní večírky jsou za ro-
hem a to by bylo, abychom vám nepřinesli pár 
tipů na místa, kde to můžete opravdu rozjet.

Ani letos vás nicméně nehodláme nabádat 
k cestě do bezvědomí. To není úplně nejlep-
ší tečka za rokem (minimálně ne ve chvíli, 
kdy u toho máte "Mařku z účtárny", "toho 
bonzáka z druhýho patra" a (přirozeně) šéfa, 

UŽ JE TO TU ZAS!

jemuž by se vaše faux pas mohlo připomenout 
zrovna ve chvíli, kdy by začal rozhodovat o fi-
nančních odměnách. Ale nebojte, nebudeme 
ani za mravokárce. Přirozeně chceme, abyste 
se skvěle bavili ve stylovém prostředí a ideálně 
s jídlem, na které budou vaše chuťové pohárky 
ještě nějaký ten pátek s láskou vzpomínat. 

Tak hurá do čtení, vybírejte, a pak koukejte 
svému chlebodárci nenápadně podsunout něja-
ký ten tip, kde by se mohl váš vánoční večírek 
odehrávat. Skutečná zábava bude samozřejmě 
na vás, ale následující tipy vám to hodně ulehčí.

Užijte si to i za nás!

TIPY NA VEČÍRKY



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

Oslavte svůj úspěch v největší a jedné z nejstarších 
pražských vinic. Historie zdejší vinařské oblasti 
sahá do roku 1228. Salabka však není jen vinařství, 
ale také 6 krásných apartmánu a fine-dinningová 
restaurace, kterou vede talentovaný šéfkuchař Petr 
Kunc. Restaurace byla již podruhé zařazena do 
průvodce Michelin. Privátní business večeře, team 
building, řízené degustace vína, tematické firemní 
večírky v prostorách unikátní historické vinice.  

SALABKA
K Bohnicím 2, Praha 7
Tel .: +420 778 019 002, www .salabka .cz
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hraje na neformálnost a přátelské poplácání všech 
po zádech, šéf je pořád šéf. I když se třeba tváří vý-
jimečně přístupněji. Jistě, pokud to sám nabídne, 
byla by blbost uhnout (to by mohlo způsobit stejné 
škody). Ale držte se své role. Večírek, nevečírek, 
pořád jste v práci. Jen se u toho výjimečně chlastá.

4) Zjistěte si osazenostvo a chovejte se podle toho
A tím nemyslíme "Bude tam ta sexy recepční?" 
(všichni si teď zopakujeme bod dva). Jsou dva tipy 
večírků. Na jednom řádi zaměstnanci, na tom dru-
hém se prezentuje celá rodina. Není nic trapnější, 
než když na večírek, kde se to ve velkém rozjíždí, 
dokvačíte i s dětmi. Ty nesnáší, i když chlastáte 
sami doma. A stejný trapas je, když člověk začne 
opile hláškovat ve společnosti, kam si někdo dotá-
hl děcka. Drobný tip - rodinné večírky bývají od-
poledne, vše ostatní je večer. Zapsat za uši.

5) Neodcházejte poslední
Tohle vlastně není nic, co by se vztahovalo k bu-
doucím pracovním poměrům. Jen prostě nechcete 
uklízet na konci bordel. A to poslední vždycky dělá.

1) Nezbořte se
Jasně, nabízí se to. Přece jste nepřišli za firemní 
peníze chlemtat vodu. Ale nezapomínejte, že jeden 
den v roce nestojí za to, abyste šéfovi řekli, co si 
opravdu myslíte (a on si to zapamatoval), vyhlásili 
nejotravnějšího kolegu (se kterým budete dál sedět 
v kanclu) a zkoušeli to na někoho, kdo vás nechce 
ani za střízliva, tak proč by to teď mělo fungovat líp.

2) Nikoho nebalte
Což nás vede jasně k tomu, že románky na praco-
višti samo o sobě nejsou dobrý nápad a úlet během 
firemních večírků jsou ještě mnohem horší. Všich-
ni (ale fakt všichni) to budou vědět. A to nechcete.

3) Tykání jen s rozvahou
Vládne dobrá nálada, všichni se baví, tak proč byste 
tomu frajerovi, co vám vyplácí šeky, jednou neřekli 
Milane. Vždyť nejste v práci, že? Chyba! I když se 

5 TIPŮ, CO NEDĚLAT 
NA FIREMNÍM VEČÍRKU



Pokud hledáte pro svůj vánoční večírek příjemný 
moderní prostor, skvělé jídlo a bezkonkurenční 
pivo, zaměřte se na Sou100 Žižkov. Tato restaurace s 
kapacitou až 112 sedících hostů vám poskytne ideální 
zázemí pro vydařenou party. Nabídnou vám jak 
servírované jídlo, tak raut s možností sestavení menu 
na míru. Samozřejmostí je pečlivě ošetřené pivo a 
nechybí ani zajímavá nabídka vín či destilátů. Jestli si 
nedokážete představit večírek bez tance, jistě potěší 
možnost tanečního parketu. Restaurace je Iqos friendly.

SOU100 ŽIŽKOV
Štítného 625/11, Praha 3
Tel .: +420 723 105 660, www .sou100zizkov .cz

Restaurant Hanavský pavilon s letní terasou vás láká 
do luxusního výjimečného interiéru půvabné stav-
by v pseudobarokním stylu, kde nabízí nejen vše z 
gastronomického umění, ale i jedinečný nezapome-
nutelný pohled na pověstné pražské mosty a věže z 
ptačí perspektivy, v celé jejich historické kráse. Na fi-
remním večírku s takovým výhledem se vám doslova 
zatají dech. Kapacita je 36 hostů a kapacita zateplené 
terasy 80 hostů. Pro dokonalou spokojenost svých 
hostů zajišťují také hudební doprovod na přání.

HANAVSKÝ PAVILON
Letenské sady 173, Letná, Praha 7
Tel .: +420 233 323 641, www .hanavsky-pavilon .cz

TIPY NA VEČÍRKY

Vypravte se se svými kolegy na úžasná dobrodružství 
na místech, která vás nadchnou a kde vás čekají 
nevšední a velkolepé zážitky. Fantastický svět 
virtuální reality nabízí skvělou zábavu pro každého, 
kdo nechce celý firemní večírek jen nudně prosedět 
na židli. Je jen na vás, co si vyberete. Skok volným 
pádem z mrakodrapu? Potápění se v moři? Divoká 
jízda závoďákem ve 350km/h? Let bojovou stíhačkou 
nebo rovnou celou naši sluneční soustavou? To vše na 
vás ve virtuální realitě čeká. Stačí si jen vybrat!

VIRTUÁLNÍ REALITA NA AKCI, 
KTERÁ MÁ KOULE!
Tel .: +420 724 565 751, info@vrontheroad .cz, www .vrotr .cz

54 PRAGMOONzáří / říjen 2020

Laserové bludiště, nafukovací atrakce, trampolíny, 
překážkové dráhy, logické úkoly, nejnovější 
technologie, tím vším je nové unikátní zábavné 
centrum v Praze Futurento. Tato novinka pro 
firemní akce a teambuilding nabízí úžasnou 
týmovou zábavu, originální konferenční prostory, 
catering či doprovodné programy. Připraví akci 
na klíč a vyhoví jakýmkoliv požadavkům. Velkou 
výhodou je skvělá dostupnost MHD či autem. Areál 
disponuje dostatečně velkým parkovištěm.

FUTURENTO 
Na Harfě 916/9a, Praha 9 - Vysočany
Tel .: +420 603 220 142, www .futurento .cz



Jindřišská ulice 940/22
Praha 1 - Nové Město,  

Po - Ne: 11:00 - 23:00 
+420 602 448 854 

„Lásku k dobrému jídlu musíte mít v krvi. Vaření 
vyžaduje cit pro snoubení chutí a jistou pokoru ke 

kuchařskému umění našich babiček“, 
Šéfkuchař David Kalina.

www.restauracetiskarna.com

RESTAURACE TISKÁRNA

Bez názvu-3   1 28. 8. 2020   12:13:34



Večírek v centru Prahy? Relief vás nezklame! Restaurace 
se nachází poblíž Karlova mostu v prostorách kláštera 
Křižovníků s červenou hvězdou, v unikátním sklepení 
tohoto areálu ze 13. století a je členěna do 5 místností. 
Ideální místo pro pořádání firemních a společenských 
akcí, pro klienty cestovních a event. agentur, rodinné 
oslavy, svatby, abiturientské večírky, promoce aj. 
Čeká na Vás příjemná obsluha, perfektní zázemí, 
tradiční české pivo a výběr kvalitních vín z Moravy. 
Kapacita pro firemní večírky může být až 200 osob.

RELIEF
Křižovnická 1, Praha 1
Tel: +420 605 882 001, www .restaurant-relief .com

Elegantní MAJESTY Lounge, který je součástí Hote-
lu KINGS COURT a kde se potkává historie se sou-
časným moderním designem, vašemu večírku dodá 
nezapomenutelnou příchuť. Nechte se unést tóny živé 
hudby, vychutnejte si bohatý raut a širokou nabídku 
destilátů, koktejlů i vín. Po celou dobu vám bude k 
dispozici zkušený tým, který se postará o kompletní 
organizaci akce tak, aby byla dle vašich představ. A 
kdyby se večírek protáhl do pozdních nočních hodin, 
můžete se ubytovat v jednom z nádherných pokojů.

MAJESTY LOUNGE
Náměstí republiky - U Obecního domu 3, Praha 1
Tel .: +420 226 280 819, www .hotelkingscourt .cz

Hledáte-li menší příjemné místo pro firemní večírek 
nebo oslavu, je kavárna My Coffee Story v srdci Žiž-
kova tou správnou volbou. Přes zimu nabízí svou ka-
pacitu pro zhruba 60 lidí, od jara do podzimu se pak 
dá využít i nádherná dvoupatrová zahrádka s typický-
mi žižkovskými pavlačemi. Kromě domácích dezer-
tů, slaných koláčů a skvělé výběrové kávy z českých 
pražíren zde famózně vaří a pro každou akci na míru 
připraví kompletní cattering. Na přání rádi přichystají 
i bezlepkové, lowcarb či veganské pohoštění.

MY COFFE STORY
Štítného 8, praha 3 - Žižkov
Tel .: +420 776 343 008, www .mycoffeestory .cz

TIPY NA VEČÍRKY

Fotokoutek schovaný do obřího dotykového 
zrcadla? To nadchne každého! Party mirror je česká 
rodinná eventová agentura inspirovaná světovými 
trendy, která vašemu večírku dodá ty nejmodernější 
technologie v oblasti fotokoutků na českém trhu. 
Předností firmy je individuální přístup ke každému 
klientovi, práce s detaily a přátelské jednání. Rádi 
připraví grafiku na míru každému eventu, zařídí 
prostory, občerstvení i program. Oni se budou 
starat, vy bavit. Služby jsou dostupné po celé ČR.

PARTY MIRROR
Tel .: +420 775 501 601
ondrej@partymirror .cz, www .partymirror .cz
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Ani komplikovaná doba posledních měsíců  neza-
stavila plánovanou rekonstrukci barů toho známého  
pražského prostoru. Za svoji historii ROXY hostila 
již mnoho koncertů zvučných jmen a  tanečních 
nocí se zahraničními superstars. Prostor ale dostala 
i řada společenských večírků, maturitních afterpar-
ties a mnohá předávání cen.
Pro všechny tyto příležitosti jsou nyní k  dispozici 
zbrusu nový design horního a centrálního baru, kde 
se snoubí světlý retro design s moderností betonu. 
To vše doplňuje rozšířený sortiment a  usměvaví  
barmani. Tak na zdraví!

Klub ROXY láká novými bary 
na večírek

Party mirror, s.r.o.

... protože je radost se znovu potkávat!

partymirror.cz +420 775 501 601partymirror.cz

•  Nejmodernejsi fotokoutky v Čechách.

• Cenově dostupná a originální řešení pro soukromé 
i firemní večírky.

•  Eventové plánování a koordinace pro firmy i jednotlice.



TIPY NA VEČÍRKY

KONFEREČNÍ CENTRUM SECESE
Pro formální setkání můžete využít reprezentační 
sály v centru Secese. Prostory s neopakovatelnou 
atmosférou si zachovaly svou osobitost, ale zároveň 
splňují náročné požadavky na moderní společenské 
a konferenční centrum. Reprezentační prostory za-
hrnují 5 sálů a Zahradní pavilon Formanka. 

POSEZENÍ NA ŠALANDĚ
Pro opravdové milovníky piva doporučujeme rezer-
vaci šalandy v pivovarských sklepích, kde ochutnáte 
jedinečné nefiltrované a nepasterizované pivo nače-
pované přímo z ležáckého sudu. Šalanda je příjem-
ným únikem od všední reality, jelikož ve zdejších 
sklepích se ztratíte ze signálu a zapomenete na čas. 

PÁRTY V PIVOVARU GAMBRINUS
Večírek s partnery či spolupracovníky můžete uspo-
řádat také přímo v srdci pivovaru a to na Gambri-
nus varně. Tam se o vás budou starat chlapi, kteří 
vaření piva a péči o něj věnovali mnoho let svého ži-
vota. Dozvíte se vše o pivech Gambrinus, naučíte se 
sami načepovat různé způsoby a užijete si posezení 
v historické Varně 1869 s občerstvením a vynikající-
mi pivy Gambrinus přímo od našich sládků.

ŠKOLA ČEPOVÁNÍ PIVA PILSNER URQUELL
S kolegy si jistě užijete i zážitkový program Škola 
čepování piva Pilsner Urquell! Pod vedením mi-
stra výčepního si osvojíte zásady tohoto řemesla, 
naučíte se správně čepovat a zjistíte, co se skrývá 
pod názvy jako „hladinka“, „šnyt“ či “mlíko“.

PILSNER LIGHTHOUSE
Moderní prostor Pilsner Lighthouse, který je vy-
bavený technologií AV media, zázemím v podobě 
kuchyňky, předsálím s výčepem, dvěma zasedací-
mi místnostmi, které jsou vhodné pro AB testo-
vání a variabilní konferenční místnost.

Pokud chystáte večírek pro stovky lidí, bude pro vás 
nejlepší rezervace celého Návštěvnického centra.

ml.

okud hledáte netradiční místo 
pro vaši firemní akci, tak je pro 
vás pivovar Plzeňský Prazdroj 
to pravé. Vaří totiž nejen vý-
borné pivo, ale i jedinečné akce!

FIREMNÍ VEČÍRKY V 
PLZEŇSKÉM PRAZDROJI

P
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PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
Tel.: +420 735 189 019

Michaela.Berkovcova@asahibeer.cz
www.prazdrojvisit.cz 



Vydejte se za poznáním a zábavou přímo do srdce pivovaru!
ZAŽIJTE PRAZDROJ

Škola čepování piva Pilsner Urquell
•   3,5 hodiny plné zážitků s pivem Pilsner Urquell 

•   mistr výčepní vás zasvětí do tajů správného čepování piva

•   během hodinové prohlídky pivovaru poznáte historii pivovaru

•   pochutnáte si na pivovarském guláši a dostanete svůj vlastní půllitr

Posezení na šalandě
•   3 hodiny s jedinečným nefiltrovaným ležákem Pilsner Urquell

•   posezení v unikátní místnosti, ukryté přímo v labyrintu ležáckých sklepů

•   sklepmistři čepují pivo z dubových sudů přímo do mázky 

•   ideální prostor pro nezapomenutelné oslavy 

Zážitky rezervujte na   reservations@asahibeer.cz nebo na   +420 377 062 888

www.prazdrojvisit.cz

inzerce A5.indd   1 19.05.2020   13:04



Pokud začneme tím, že jde o jeden z nejmoderněj-
ších kart areálů v Evropě, dost možná Vám to pořád 
nepřijde jako pádný důvod k návštěvě. Podstatné 
ale je, co na vás ve zdejší aréně čeká. Na dráze najde-
te poctivé benzínové stroje na sportovních podvoz-
cích, kde se vášniví řidiči opravdu vyřádí. Nicméně 
ani ti méně zkušení se nemusí bát usednout za vo-
lant, po krátké instruktáži mohou vyrazit na dráhu.

Jednoznačně musíme doporučit uspořádání vytr-
valostního závodu ve stylu Le Mans, s nímž máte 
jistotu, že budou mít všichni o zábavu postaráno. V 
jednu chvíli je totiž na trati až 12 motokár a počet-
nější (3–8 členů) týmy neustále sledují, jak si právě ta 
jejich v závodě vede. Střídání jezdců a vymýšlení tak-
tiky je přesně to, co člověk od týmové akce očekává.

Pokud budeme mluvit v číslech, nabízí Praga Arena 
17 000 m² s profesionálním přístupem a příjemném 
prostředí. V boxech je připraveno celkem 26 moto-
kár Praga - 14 standardních s motory o objemu 200 
cm3 s výkonem 6,5 koně, 6 sportovních s motory o 
objemu 270 cm3 s výkonem 9,5 koně a 6 dětských s 
motory o objemu 125 cm3 o výkonu 3 koně.
Dění na dráze lze sledovat z restaurace s barem, v 
příjemném prostředí s hořícím grilem. Restaurace s 

kapacitou 200 až 300 míst nabízí speciality na grilu, 
dezerty, různorodé nápoje a řadu dalších specialit, 
vše je samozřejmě závislé na domluvě. Moderní zá-
zemí je vybaveno LCD obrazovkami s časomírou 
a dále projektory, které lze využít k promítání při 
akcích.  V rámci večírků není problém se dohod-
nout prakticky na čemkoli. Prostory restaurace jsou 
dostatečné i k tomu, aby Vám zde během Vaší akce 
hrála kapela a byly zde umístěny další atrakce, které 
po dohodě není problém objednat. Na místě si také 
můžete zahrát kulečník nebo šipky.

Praga Arena v sobě spojuje ideálně velký prostor pro 
větší i skromnější akce, excelentní servis a zábavu na 
dlouhé hodiny. Je nicméně dobré počítat s rezervací 
dopředu. Nejžádanější termíny především v období 
firemních večírků bývají beznadějně obsazené.

ml.

lánujete firemní večírek, nebo 
chcete pozvat své obchodní part-
nery, chcete zažít něco, co vám 
jinde nenabídnou? Jednoznačně 
se vyplatí výlet do Horních Po-

černic, kde sídlí motokárový areál Praga Arena.

PRAGA ARENA
LEPŠÍ MOTOKÁRY NIKDE V PRAZE NENAJDETE

P
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Jiřího ze Vtelna 1731, Praha 9 
Tel.: +420 777 499 999
info@pragaarena.cz
www.pragaarena.cz 

TIPY NA VEČÍRKY
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Od roku 2000 organizují firemní večírky a eventy 
všeho druhu. Od malých oslav až po Ligu Firem a 
mistrovství ČR v šipkách či fotbálku až pro 400 lidí. 
Dodávají fotbálky Rosengart a profesionální šipkové 
stroje. Mají fotbal pro 8 hráčů, hokej, kulečník, flipper, 
beerponk a další zábavní techniku. Na akcích zajišťují 
soutěže a exhibice s Mistrem světa. Jsou otevřeni 
spolupráci a novým myšlenkám, rádi vám udělají 
specifické akce na míru. Zábava, sport a relaxace, to 
je Rosengart. Váš večírek bude v dobrých rukách.

ROSENGART
Tel .: +420 608 666 206 tel .: +420 739 588 728
info@rosengart .cz, www .rosengart .cz

Největší český hotelový řetězec OREA Hotels 
& Resorts nabízí ideální podmínky pro koná-
ní firemních i soukromých akcí a oslav. Moder-
ní design interiéru poskytuje pohodlí a veškerý 
komfort pro malé i větší skupiny. Event na míru, 
výborná gastronomie, bohatá nabídka cateringu 
a speciálních koktejlů je samozřejmostí. Oslavu 
lze protáhnout do druhé dne a využít pro nocleh 
moderně a účelně vybavené pokoje.Vyberte si pro 
svou akci hotel ve městě, na horách, v lázních.

OREA HOTELS & RESORTS
Tel .: +420 226 226 240
info@orea .cz, www .orea .cz

Hledáte nevšední místo pro Váš firemní večírek? Lovec-
ký zámeček Podčejk je ideální volbou. Největší přida-
nou hodnotou tohoto místa je, že bude celé k dispozici 
pouze Vám a Vašim kolegům. V zámečku je restaurace 
s kapacitou 70 osob (občerstvení připraví podle Vašeho 
přání spolupracující cateringová firma), salonek, konfe-
renční místnost, herna, venkovní terasa a ubytovací část 
pro 35 nocležníků. Zámeček má vlastní parkoviště a po-
kud počasí dovolí, je možné využít 10.000m2 zahrady 
ke hře kroketu, petangue či jen posezení u ohniště.

LOVECKÝ ZÁMEČEK PODČEJK
Strenice 71, Dolní Cetno
Tel: +420 728 254 595, www .podcejk .cz

Chcete zažít opravdu jedinečný večírek? Tak 
hurá do víru hurikánu! Létání ve větrném tunelu 
Hurricane Factory je neopakovatelným zážitkem. 
Hurricane Factory je jediný větrný tunel v 
České republice. Díky profesionálním službám 
a netradičním rezprezentativním prostorám na-
bízí Hurricane Factory širokou škálu možností 
uspořádání nejrůznějších akcí od konferencí přes 
teambuildingové aktivity po firemní večírky či větší 
party s doprovodným programem až pro 100 lidí.

HURRICANE FACTORY PRAGUE
Tupolevova 736, Praha 9, Tel: +420 731 154 202
akce@hurricanefactory.com, www.hurricanefactory.com

TIPY NA VEČÍRKY
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Objevujte s námi skryté 
perly naší republiky

info@orea.cz
www.orea.cz
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Firemní večírek na statku, s wellness zónou, krásným 
ubytováním a v těsné blízkosti Prahy? Vítejte v 
hotelu Lony! Firemní akce, školení a meetingy mají 
v tomto hotelovém resortu úplně jinou energii než 
v klasických konferenčních hotelech. Disponují zde 
nejen nádherným a velmi reprezentativním vnitřním 
zázemím a vybavením, ale také rozsáhlými venkovními 
prostory s obrovskou zahradou, jezírkem, altány, 
pastvinami atd. K dispozici je dále velkokapacitní 
parkoviště, Wi-Fi či malá zvířecí farma s koňmi.

HOTEL LONY
Kozovazy 12, Mochov
Te .: +420 774 296 635, www .lony .cz  

Pizzeria Kmotra Kavárna u Národního divadla vás 
pohostí ve víceúčelovém salonku s kapacitou 30 až 
35 osob. Je uzavřený, vybavený malým pódiem, TV 
s možností zapojení na PC a přenosným party re-
produktorem. Připraví zde pro vás raut na přání a 
to nejen z pokrmů italské kuchyně (vše záleží na 
osobní domluvě). Celá restaurace má kapacitu cca 
100 - 120 osob a je rozdělena na kavárnu v přízemí 
s výhledem do Voršilské ulice a sklepní část  s pecí 
na dřevo,  kde se nachází také zmíněný salonek.

PIZZERIA KMOTRA KAVÁRNA
V Jirchářích 12, Praha 1
Tel .: +420 724 234 603, www .stramberk .cz

Vinárna přímo v centru Prahy, s výbornou dopravní 
dostupností, kde si dokonale užijete bouřlivý firemní 
večírek,  přesně  tím  je  Šenkovna  Pub.  Soukromou  
akci  si  můžete  užít  v  salonku  nebo  vinném  sklípku  
a   doplnit   ji   o   degustaci   či   cimbálovou   muziku   
Štěpána Hanuše.  Kapacita 150 míst, rauty na míru, 
degustace,  živá  muzika  a  přátelská  atmosféra.  Po  
celý rok lze také využít zahrádku, která je v klidném 
vnitrobloku a není časově omezena nočním klidem. 
Vždy je otevřena dle otevírací doby. Co chtít víc?

ŠENKOVNA PUB
Sokolská 60, Praha 2 
Tel: +420 607 888 836, www.senkovnapub.cz

TIPY NA VEČÍRKY
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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. V Back 
Doors budete mít po celou dobu o zábavu postaráno.

BACK DOORS
Na bělidle 30, Praha 5
Tel .: +420 734 508 248, www .backdoors .cz 
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W W W . B A C K D O O R S . C Z

   Back Doors star team is looking forward to your visit...

  Modern recipes of classic coctails golden era...
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Prostor, kde se snoubí vysoká úroveň volnočasových 
aktivit se stylovou restaurací a designovým hotelem, 
tím je Volcano Complex. Nabídka firemních 
akcí zahrnuje jedinečnou kombinaci jednacích, 
společenských, gastronomických a ubytovacích 
služeb. Konferenční sály o rozloze 66 m2 s kapacitou 
60 osob a o rozloze 33 m2 s kapacitou 14 osob, unikátní 
prostory pro Vaše obchodní schůzky, semináře, 
konference, školení, meetingy, prezentace či workshopy. 
Vytvoření programu dle individuálních požadavků.

VOLCANO COMPLEX
K Sopce 30, Praha 5
Tel .: +420 725 755 770 .cz,www .volcanocomplex .cz

Statek Vletice má bohaté zkušenosti s pořádáním fi-
remních večírků. Kapacita prostoru v zimě je až 35 
hostů. K dispozici je kromě ubytování i plně vybavená 
kuchyňka a multifunkční „party“ místnost se samo-
obslužným barem, ozvučením, projektorem, flipchar-
tem a wi-fi. Pronájem lze doplnit o wellnes či půjčovnu 
elektrokol. Venku je parkoviště a letní kuchyň s grilem 
(grilovat lze nicméně celoročně). Od jara do podzimu 
je k dispozici celý dvůr s kamenným bazénem a dvě-
ma stodolami pro větší akce  a to až pro 130 hostů. 

STATEK VLETICE
Vletice 11, Krásná Hora nad Vltavou
Tel .: +420 607 102 674, www .statekvletice .cz

Galerie kavárny Louvre nacházející se v samém 
centru Prahy, na místě dřívějšího biografu Lou-
vre, Vám nabízí multifunkční a variabilní prostor 
promenší skupiny 10 osob, až po rautové uspořá-
dání pro 200 osob. V prvním patře, pod slavnou 
kavárnou, se postaráme o to, aby Vaše meetingy, 
workshopy, konference a firemní akce provázela 
příjemná atmosféra, prvotřídní cateringový servis 
a profesionální technická podpora. Zároveň Vám 
zajistíme doprovodný program podle Vašeho přání.

GALERIE KAVÁRNY LOUVRE
Národní 22, Praha 1
Tel .: +420 774 445 662, www .galerielouvre .cz 

Majitelé Hostivaru o svém dítku říkají: "Je náš svět, 
to říkáme s velkou hrdostí. Od roku 2011, kdy nás 
napadlo postavit si vlastní hospodu a vařit svoje pivo, 
už jsme postavili dva Hostivary a obsloužili nespočet 
hostů. Pokud si chcete užít výjimečné pivo s klasickou 
českou kuchyní, nemusíte dál hledat. Stačí si vybrat, zda 
navštívíte Hostivar H1 nebo Hostivar H2." Kapacita pro 
pořádání večírku pro oba provozy je max 45 osob.

HOSTIVAR
Hostivar 1, Lochotínská 656, Praha 15 
Tel .: +420 702 202 903, h1@pivovar-hostivar .cz
Hostivar H2, Hornoměcholupská 750 / 115, Praha 15
Tel .: +420 702 203 143, h2@pivovar-hostivar .cz

TIPY NA VEČÍRKY
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Chcete zažít firemní večírek na opravdu exkluzivním 
místě přímo v centru Prahy? Terasa u Zlaté studně i 
Coda vám to dokonale splní! Obě nabízejí střešní te-
rasu s dechberoucím výhledem, kulinářský zážitek, ty 
nejlepší ingredience, maximální servis a vždy usměva-
vou obsluhu. Vychutnejte si příjemný večer s vašimim-
kolegy a skvělé jídlo s unikátním výhledem na Prahu.

RESTAURACE CODA &
TERASA U ZLATÉ STUDNĚ
Terasa U Zlaté studně, U Zlaté studně 4/166, Praha 1
Tel .: +420 257 533 322, www .terasauzlatestudne .cz
Restaurace Coda, Tržiště 9, Praha 1
Tel .: +420 225 334 761, www .codarestaurant .cz

Co jsou strejdovy koule? Říká se tomu různě - body 
zorbing, bubble football, fotbal v bublinách, zorb fotbal, 
bumper balls. V podstatě na sobě máte nafouknutou 
kouli, ze které vám vyčnívají pouze nohy a kterou 
máte pevně uchycenou k tělu. To umožňuje na pohled 
šílené nárazy i pády, které však vůbec nebolí. Připravte 
se na pořádnou porci zábavy. Můžete vyzkoušet 
klasický bubble football, tedy fotbal, při kterém neplatí 
žádná běžná pravidla, lidské kuželky, vybíjenou, 
destrukční derby, hru na babu nebo rybičky, rybáře.

STREJDOVY KOULE
Tel .: +420 728 509 819
info@stag-adventures .com, www .strejdovykoule .cz
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TIPY NA VEČÍRKY

Multifunkční venue v centru Prahy s dlouholetou 
zkušeností s pořádáním firemních večírků a 
společenských událostí zajistí akci dle vašeho přání 
včetně cateringu, doprovodného programu a tematické 
dekorace. Klimatizovaný prostor nabízí dva sály s 
variabilitou uspořádání, kompletním vybavením 
světelnou a zvukovou aparaturou pro reprodukovanou 
i živou hudbu. Součástí hlavního sálu s tanečním 
parketem o velikosti 200m2 je velký bar, podium se 
zázemím a videoprojekcí. Menší sál s barem je využíván 
jako samostatný prostor nebo VIP salonek. Tresor club 
je situován v blízkosti Václavského náměstí se skvělou 
dopravní dostupností ze stanic metra Muzeum, I.P. 
Pavlova i Nám. Míru, samozřejmostí je bezbariérový 
přístup, wi-fi a šatna pro hosty. O váš komfort se postará 
profesionální personál, vše je přizpůsobeno spokojenosti 
klienta. Napište si vaši poptávku, zajistí Vám akci se 
skvělou atmosférou a nezapomenutelnými zážitky.

TRESOR CLUB
Vinohradská 25, Praha 2
Tel .: +420 777 78 99 92, info@tresorclub .cz
   /TresorClubPrague,    /tresor_club_prague 
www .tresorclub .cz



HOTEL

RESTAURACE

KONFERENÈNÍ 
MÍSTNOST

WELLNESS              
A TÌLOCVIÈNA

GRIL TERASA

VYJÍŽÏKY         
NA KONÍCH

TURISTICKÉ, 
BÌŽKAØSKÉ      
A CYKLOTRASY

SJEZDOVÉ 
LYŽOVÁNÍ

Školení, firemní a vánoèní veèírky, teambuilding

 Podlesí 1, CZ - 341 92  Kašperské Hory, www.rezidencevogelsang.cz 
Tel.: +420/ 602 193 156, rezervace@rezidencevogelsang.cz

Díky spolupráci se zkušenými organizátory akcí 
obdržíte nejkvalitnìjší služby. Program zpracujeme 
dle Vašich požadavkù. Široký výbìr aktivit.



70

Zámek Štiřín leží 25 km jihovýchodně od Prahy, v 
malebné krajině Posázaví. Barokní zámek je obklopen 
anglickým parkem s golfovým hřištěm a několika 
rybníky. Součástí areálu je nejen zámecká budova, ale 
i další ubytovací domy s celkovou kapacitou 63 pokojů 
a konferenční sály až pro 250 osob. V domě Atis, který 
je pozoruhodný stylem organické architektury se 
nachází restaurace a wellness centrum. Zámek Štiřín 
je ideálním místem pro pořádání firemních akcí a 
večírků, relaxaci, golf, rodinné oslavy a svatební obřady.

ZÁMEK ŠTIŘÍN
Ringhofferova 711, Kamenice
Tel: +420 255 736 111, www .stirin .cz

Těžko byste našli v okolí Hostivaře podnik s bohatější 
historií - Na Kačabce hostila už Masaryka, pamatuje sra-
zy Charty 77 nebo vznik kapely Šlapeto. Pravda, již to 
není TA putyka, která vytvořila kulisu pro Smrt černého 
krále s radou Vacátkem. Doba pokročila a podnik pro-
šel nákladnou rekonstrukcí, která z něj udělal moderní 
podnik v tom nejlepším slova smyslu. Ostatně, ne ná-
hodou si ho pro svůj úplně poslední díl Ano, šéfe vybral 
Zdeněk Polreich. A jak si kuchyni i pivo pochvaloval! 
Zde firemního večírku rozhodně nebudete litovat.

NA KAČABCE - PUTYKA
Chalupnická 12, Praha 10 - Hostivař
Tel .: +420 603 217 934, www .nakacabce .cz

"Únikovky" jsou skvělou příležitostí, jak se s kole-
gy lépe poznat a s přáteli originálně pobavit. Akční 
zážitkové únikové hry poblíž metra Florenc nabízí 
5 her na jednom místě, a proto se může zapojit 
až 27 hráčů naráz. Během 3 hodin lze tedy odba-
vit více jak 50ti člennou skupinu. Pro vychutná-
ní té správné zábavy můžete využít společenskou 
místnost či kouzelnou prvorepublikovou zahradu 
přímo v centru Prahy. Objednat si můžete také 
catering, tematickou výzdobu, degustaci vína aj. 

ÚNIKOVÉ HRY V PRAZE
Tel .: +420 608 334 414, info@UnikoveHryVpraze .cz
www .unikovehryvpraze .cz

TIPY NA VEČÍRKY
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Jedinečný prostor v centru Prahy s dlouholetou 
zkušeností s pořádáním firemních večírků, spole-
čenských akcí, koncertů, plesů, festivalů, konferencí, 
soutěží a mnoho dalšího. Tresor Club nabízí variabilitu 
uspořádání prostoru s kompletním vybavením světel-
nou, zvukovou aparaturou s videoprojekcí a bary. Akce 
včetně cateringu, programu, speciálních show na přání a 
dekorace zajistí profesionální personál, který se vždy snaží 
vyjít vstříc všem požadavkům klienta. Skvělá atmosféra 
s nevšedními zážitky Vás čeká právě v Tresor Club.

TRESOR CLUB
Vinohradská 25, Praha 2
Tel .: +420 777 78 99 92, www .tresorclub .cz
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Máte pocit, že už jste byli snad všude a nic Vás nemůže 
překvapit? Večírek v Tiskárně Vás vyvede z omylu! 
Prostory restaurace se nachází v objektu, který je 
součástí historického areálu Státní tiskárny cenin.  
A není to jen reklamní nálepka. Bankovky se v tomto 
prostoru opravdu začaly tisknout za první republiky 
v roce 1928. Majitelé restaurace se proto při skladbě 
jídelního lístku nechali inspirovat originálními 
recepturami z dobových kuchařských knih. O stylovém 
interiéru nemluvě. V Tiskárně máte zážitek zaručen.

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

Resort Sobotín vám nabídne vše, co si jen můžete přát. 
Přímo v hotelu lze využít velkou multifunkční halu, 
ve které si poměříte se svými kolegy při hře tenisu či 
nohejbalu. Připraveny jsou stoly pro stolní tenis nebo 
4 bowlingové dráhy. Chvíle odpo činku vás pak čekají 
wellness & spa Sidonie při masá žích, v saunách, vířiv-
ce či bazénu. Pro zpestření vašeho programu vám rádi 
uspořádají ochutnávku piva přímo ve zdejším pivovaru 
Albert se stylovou pivnicí. V celém resortu lze ubytovat 
až 180 účastníků akce ve vícelůžkových pokojích.

RESORT SOBOTÍN
Sobotín 13, sales@resortsobotin .cz
Tel .: + 420 777 472 401, www .resortsobotin .cz

V nádherném prostřední prokopského údolí 
najdete  restauraci  Černý  kohout.  Kamenné  zdi,  
masivní  dřevěné  stoly,  příjemné  osvětlení  a  oheň  
plápolající  v  krbu  -  tato  kombinace  vytváří  ideální  
místo   pro  firemní  akce, oslavy, rauty, hudební  
a jiná kulturní vystoupení  a  mnoho  dalšího  včetně  
vlastního  cateringu.  Restaurant  se  nachází  pouhých  
15  minut  autem  od  centra  a  každý  večírek  zde  
maximálně přizpůsobí přání klienta. Pokud počasí 
bude na konci roku přát, lze využít zahrádku s grilem. 

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

TIPY NA VEČÍRKY

PRAGMOONzáří / říjen 2020

Italská restaurace s naprosto úžasnou polohou - vedle 
Čertovky, kousek od centra Prahy - a přesto v místě, kte-
ré se vyznačuje úžasným klidem a krásnou atmosférou. 
Vynikající kuchyně stavící na čerstvých a domácích suro-
vinách, velký výběr vynikajících vín a příjemná obsluha. 
Raut vám zde samozřejmě připraví na míru. Stejně tak 
rádi zařídí živou hudbu (která zde ostatně hraje každý 
den). Piknik Park navíc vyniká tím, že nabízí celoroční 
zahrádku, jejíž součástí jsou tepelné ohřívače. Něco tako-
vého vám žádný jiný podnik na Malé straně nenabídne. 

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



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
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Restaurace Terasa U Zlaté studně získala v průběhu 
posledních let mnoho prestižních ocennění a stala se 
jednou z nejvyhledávanějších restaurací světa. Tato 
restaurace, v níž se servíruje česká i mezinárodní 
kuchyně je otevřena pro hosty po celý rok a od jara do 
podzimu spolu s ní i dvě restaurační terasy. Během 
zimy je otevřena pouze vnitřní část restaurace s 
unikátní atmosférou a fascinujícím výhledem na 
Prahu. Již poněkolikáté v řadě získal podnik ocenění 
"Nejlepší restaurace v České republice".

Pokud se váš večírek protáhne, můžete využít luxusní 
ubytování, nabízející nabízí úchvatné výhledy na 
Prahu z oken sedmnácti pokojů a dvou unikátně 
navržených apartmánů, elegantně zařízených repro-
dukcemi nábytku Richelieu dokreslujícími atmosféru 
dýchající historií. Každý pokoj je vybaven Apple TV, 
iPadem, psacím stolem, LED televizí, kávovarem 
Nespresso nebo Illy a výběrem čajů Ronnefeldt.

HOTEL U ZLATÉ STUDNĚ
U Zlaté studně 4, Praha
Tel .: +420 257 011 213
E-mail: hotel@goldenwell .cz
www .goldenwell .cz
www .terasauzlatestudne .cz

Hotel U Zlaté studně
Press kit 2018

Veronika Žabová/Marketing & PR Executive 

Email: veronika.zabova@gmail.com 

Web: www.goldenwell.cz 

@goldenwellprague 

#goldenwellhotel 

U Zlaté studně 4, Prague – Czech Republic 

Tel.: +420 225 334 721 Fax: +420 225 334 122 

ARIA HOTEL PRAGUE

inspirován hudbou ...

Press kit 2018

Veronika Žabová/Marketing & PR Executive 

Email: veronika.zabova@gmail.com 

Web: www.ariahotel.net 

@ariahotelprague 

#ariahotelprague 

Tržiště 9, 118 00 Prague – Czech Republic 

Tel.: +420 225 334 721 Fax: +420 225 334 122 

Hotel ARIA se nachází v samotném centru půvabné 
Malé Strany, pouze pár kroků od Karlova mostu a 
kostela Sv. Mikuláše, a jen několik minut chůze ma-
lebnými uličkami od Pražského hradu, Královských 
zahrad nebo Staroměstského náměstí. Hotel má 51 
pokojů a každý má svůj styl, jméno a je vybaven s ma-
ximální péčí a důrazem na každý detail. Všechny po-
koje a apartmá jsou nekuřácké a jsou vybaveny LCD 
televizí se satelitním příjmem, Apple TV, Blu-ray 
přehrávačem, iPadem a plně vybaveným minibarem. 
Luxusní koupelny jsou vybaveny velikým zrcadlem, 
vanou se sprchou, telefonem, měkkými froté župany 
a luxusní kosmetikou zn. Molton Brown.

Restaurace CODA, v čele s vynikajícím šéfkucha-
řem Davidem Šaškem, patří mezi nejvyhlášenější 
restaurace v Praze. Večírek ve zdejším prostoru 
proto bude skutečně lahodným zážitkem. Zimní 
zahrada s pianem a prosklenou střechou vás uchvá-
tí svou jedinečnou atmosférou. Prostor nabízí ka-
pacitu až 80 míst na stání a je ideálním místem pro 
uspořádání rautu, tiskové konference nebo zmíně-
ného firemního večírku. Prostor Zimní zahrady lze 
propojit s hotelovým Atriem a získat tak plochu s 
kapacitou až 120 osob. V letních měsících lze vyu-
žít za hezkého počasí návštěvu střešní terasy, která 
kromě vynikajících nápojů a pokrmů nabízí i neo-
pakovatelný 360° panoramatický výhled na Prahu.

ARIA HOTEL PRAGUE
Tržiště 9, Praha 
Tel .: +420 225 334 111 
E-mail: stay@aria .cz
www .ariahotel .net
www .codarestaurant .cz

TIPY NA VEČÍRKY

Oba hotely nabízejí v současné době pronájem 
za exkluzivních podmínek ať už na firemní 
večírek, konferenci, oslavu narozenin, svatbu 
apod. Jelikož se Praha potýká s nedostatkem 
turistů, je kapacita hotelů přístupná všem a 
jejich ceny jsou momentálně bezkonkurenční.  
Pro více informací pište na reservations@aria.cz, 
případně volejte na telefonní číslo 225 334 111.



Kouzelný podzim
v Resortu Sobotín

Zažijte nezapomenutelné chvíle v podhůří Jeseníků, 
na místě, které je stvořeno pro jedinečné životní okamžiky. 

+420 777 472 402 / reservation@resortsobotin.cz / www.resortsobotin.cz

Bez názvu-7.indd   1 27.08.2020   14:48:55
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T ak jsme úspěšně přežili 
další měsíce v polonouzo-
vém stavu, vládá už nám 
nic nezavřela a i když ob-
čas straší tím, že nějaké 

restrikce přijdou, vesměs se život vrátil do 
starých kolejí. A to samé platí i pro výletová-
ní, kde je naštěstí pořád co objevovat.

Pokud jste si mysleli, že vás tentokrát nechá-
me na pokoji, byli jste hodně naivní. Pravda, 
to nejhezčí počasí už máme za sebou, ale co 
si budeme povídat, ono výletování v pětatři-
ceti stupních není zrovna ideálná.

TAK KAM TO BUDE?

Zato září a říjen jsou téměř ideální. Ještě pořád 
se ve vzduchu drží teplo a sem tam pořádně 
vysvitne slučníko, současně ale není počasí tak 
nevypočitatelné jako na jaře. Nemluvě o tom, že 
podzimní listí má vždy velmi osobité kouzlo. 

Ale nebojte. Nebudeme vás hnát jen ven. Ne-
jsme sadisti. Přirozeně jsme si pro vás připravili 
i tipy, kdy se jen tak ležérně můžete procházet  
v nějaké památce a zbytečně své nohy nenamáhat.

Zkrátka je to jen na vás, co si vyberete. Zaru-
čujeme jediné. Žádného výletu nebudete litovat.

Ať je vám prima!

TIPY NA VÝLETY
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Jezírky protéká Zbirožský potok, který je přítokem 
Berounky. Horní jezírko leží těsně pod Skryjským 
vodopádem, zčásti je sevřeno mezi skalami a zčásti je 
k němu přístup otevřený. Dolní leží o několik metrů 
níže mezi stromy. Jezírka, vodopád, potok a okolí je 

chráněno v rámci přírodní rezervace Jezírka o rozlo-
ze necelých 60 ha v rámci CHKO Křivoklátsko. Vy-
skytují se zde vzácné druhy zvířat a rostlin – při troše 
štěstí tu potkáte vydru, raka nebo ledňáčka. Nedaleká 
obec Skryje spolu se svým půvabným okolím je také 
velmi známá jako významné paleontologické nalezi-
ště zkamenělin, které proslavil věhlasný francouzský 
badatel a inženýr Joachim Barrande.

Výchozím místem k jezírku mohou být Skryje (cca 
3 km), nebo z druhé strany Podmokelský mlýn (1,5 
km). Kolem jezírka vede také turisticky značená trasa 
Skryje – Zbiroh. Počítejte ovšem s tím, že cesta místy 
vede po kamenech v korytu potoka, přes skalní stup-
ně nebo překračuje potok po mostcích ze dvou klád. 
S kolem jde trasu absolvovat velmi obtížně, cestovat s 
dětským kočárkem je prakticky vyloučeno.

edním z nejvyhledávanějších míst 
Křivoklátska je skalní průrva 
na Zbirožském potoce, za kterou 
vznikla jezírka, vytvářející spo-
lečně se skalami malebné zákoutí. 

Okolní skalní stěny a prahy tvoří odolné tmavošedé 
horniny sopečného původu. V nich vznikly pukliny, 
podél těch se začaly rozrušovat a uvolňovat horni-
ny a došlo k proříznutí soutěsky. Ta byla později v 
nejužším místě zahrazena nanesenými balvany a 
za takto nanesenou hrází vznikla jezírka.

SKRYJSKÁ JEZÍRKA

J



TIPY NA VÝLETY

Jeseník leží v samém srdci hor, v krajině plné 
přírodního bohatství, zeleně a ticha, v krajině 
pramenů léčivé vody a čistého vzduchu. Vydejte se 
po stopách čarodějnických procesů ve Vodní tvrzi, 
projeďte hustou síť cyklotras, zažijte překrásné 
výhledy z místních rozhleden, poznejte unikátní 
jeskyně. Nebo si jen tak v klidu vychutnejte jesenickou 
přírodu, odpočiňte si v některém z místních wellness 
zařízení či v proslulých Priessnitzových lázních.

JESENÍK
MĚSTO V SRDCI PŘÍRODY

Tel .: +420 584 453 693, www .jesenik .org 
    /mestojesenik,     /jesenik_official

Síla osobnosti Josefa Škvoreckého alias Dannyho 
Smiřického je v Náchodě natolik silná, že stále žije 
a tepe v rytmu jazzu a swingu. Mosazná lavička,  
na níž Josef Škvorecký odpočívá, je výchozím bodem 
tříkilometrové procházky, která mapuje jeho život  
v Náchodě. Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého 
vás zavede do romantických zákoutí města, kde se 
můžete vrátit do ne zrovna přívětivých dob pro mladou 
nespoutanou duši (jíž bezesporu Josef Škvorecký byl). 
Průvodce je k dostání zdarma v informačním centru.

PROCHÁZKA DANNYHO NÁCHODEM
Městské inf . centrum Náchod, Masarykovo náměstí 1, Náchod
Tel .: +420 491 426 060, 778 411 680, www .mestonachod .cz
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V nově zrekonstruovaném zámku je možné navštívit 
dva prohlídkové okruhy, kde se můžete například 
zaposlouchat do hrající orchestrionu z roku 1885 a 
vystoupat na zámeckou věž. K procházkám vás zláká 
zámecký park s naučnou stezkou a výstupem na 
Kolowratskou věž nebo nedaleko stojící rozhledna 
Babka. Interaktivní expozice Příběh řeky Sázavy 
vám představí zaniklá řemesla na vodě. Ve Zručském 
dvoře je připravena expozice Vodáckého muzea, 
která připomene historii tohoto unikátního sportu.

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

Navštivte Památník Lidice uchovávající vzpomínku na 
obec, vyhlazenou roku 1942. Můžete si prohlédnout 
stálé expozice jako emotivní A nevinní byli vinni 
situovanou v muzeu, Lidickou sbírku výtvarného 
umění v Lidické galerii či expozici Stavíme nové 
Lidice v rodinném domku č. p. 116. Projít se můžete 
po pietním území s hromadným hrobem zastřelených 
mužů či slavným sousoším lidických dětí. Radost 
vám udělá růžový sad, využívaný například na svatby. 
Nabízíme rovněž vzdělávací programy pro školy. 
Památník Lidice pečuje také o Památník Ležáky.

PAMÁTNÍK LIDICE
Tel .: +420 312 253 063, www .lidice-memorial .cz
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www.mdvv-lidice.cz

48. Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava
LIDICE 2020
48th International Children’s 
Exhibition of Fine Arts  
LIDICE 2020 

1. 6. 2020  
– 31. 1. 2021 
Lidická galerie
Lidice Gallery
Tokajická 152, 273 54 Lidice
Duben až říjen denně 9:00–17:00 
Listopad až březen denně 9:00–16:00 

April through October daily 9:00–17:00 
November through March daily 9:00–16:00  

www.mdvv-lidice.cz

Oceněná práce / Awarded work:
Olekšáková Karolína, 13 let / years, ZUŠ Kežmarok, 
Slovenská republika / Slovak Republic

Děti pro Lidice / Children for Lidice

Oceněné práce dětí ze 76 zemí světa  
na téma KRAJINA 
Awarded works by children from  
76 countries on the theme LANDSCAPE



TIPY NA VÝLETY

Poličské hradby – ojedinělé hradby v délce 1220 m 
obepínají celé historické jádro města. Barokní skvos-
ty na Palackého náměstí – barokní radnice, morový 
sloup a kašny, to vše Vás okouzlí barokní nádherou.

Vystoupejte do věže – ve výšce 36 m se narodil hu-
dební skladatel Bohuslav Martinů, navštívit můžete 
jeho rodnou světničku ve věži kostela sv. Jakuba a vi-
dět město Poličku z výšky.

Naučná stezka okolo Poličky - je dlouhá zhruba 10 
km a po její trase je rozmístěno 15 tabulí. Znače-
ná cesta je okružní, začíná v Poličce pod Tylovým 
domem a je možné ji procházet oběma směry. Pro 
většinu návštěvníků je příjemné, že si mohou tra-
su rozdělit na kratší úseky. Brožurku s informace-
mi k naučné stezce obdržíte v Informačním cen-
tru na Palackého náměstí a dozvíte se v ní mnoho 
dalších zajímavých informací. Tabule naučné stez-

ky jsou zábavné, najdete zde zajímavé informace 
i otázky k zamyšlení. Materiály a podrobnosti na-
jdete na www.a21policka.org/stezka/.

Chcete si vychutnat pohled na Poličku a zejména na 
úžasné hradby z vodní hladiny rybníka? Projeďte se 
na lodičkách a dejte si v Přístavu nějakou dobrotu!

Hrad Svojanov – hrad vlastní město Polička již 
110 let. Patří k našim nejstarším gotickým hradům  
a můžete zde i přespat. Nenechte si ujít hradní stra-
šidelné příběhy a navštivte ojedinělé místo, kde se 
snoubí romantika a tajemství. www.svojanov.cz.

www.policka.org

rocházky, poučení, zábava, 
klid, historie, dobroty… To vše 
můžete zažít v Poličce. Vybírá-
me top tipy ke strávení Vašich 
dní v tomto historickém městě.

Z POLIČKY NEBUDETE CHTÍT DOMŮ!

P
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DO ÚSTÍ NAD LABEM ZA PŘÍRODOU, SPORTEM I KULTUROU

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ N. L. 
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí n. L.
tel.: 475 271 700,  email: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.czFoto: Archiv města a divadla Ústí n. L.

Inzerce pro PragMoon.indd   1 01.03.2018   8:31:29

JESENÍK, LÁZEŇSKÉ MĚSTO PRAMENŮ

Chcete si odpočinout, projít se sami v klidném 
prostředí, na čerstvém horském vzduchu? 
Svlažit ústa čerstvou pramenitou vodou? 
Vydejte se po jesenických pramenech, kráse 
a rodinném stříbru jesenické krajiny.

www.jesenickeprameny.cz

Bez názvu-1   1 12.08.2020   11:08:44



Vydejte se pod hladinu oceánu prozkoumat barevný 
svět korálových útesů, jeden z nejrozmanitějších a nej-
ohroženějších ekosystémů na planetě Zemi. Jak je tento 
podmořský svět propojen se životem lidí a proč bychom 
měli usilovat o jeho záchranu? Propracované animace 
vás provedou životem korálů do úchvatných detailů. 
Nový film Korálový útes 360 vznikl ve spolupráci s Kali-
fornskou akademií věd a je vhodný jak pro děti, tak pro 
dospělé. Pořad doprovází i volně přístupná výstava před 
budovou planetária s názvem Země, vzduch & voda.

KORÁLOVÝ ÚTES 360

Planetárium Praha, Praha 7, www .planetum .cz

TIPY NA VÝLETY

Bartolomějské návrší v Kolíně se poprvé v historii 
otevírá veřejnosti. Chrám sv. Bartoloměje je 
dominantou města, za pozornost ale nově stojí celý 
areál rozprostírající se kolem kostela. Nenechte 
si ujít kostnici s bohatou ornamentální výzdobou 
či budovu bývalé farní školy s interaktivní expozicí, 
vyhlídku ze zvonice a zelené parkány. Otevřením 
20. září 2020 získává Kolín unikátní ucelené 
zákoutí v historickém centru města, které nabídne 
návštěvníkům nové pohledy na kolínskou dominantu.

OBJEVTE POKLAD 
V SRDCI KOLÍNA
www .bartolomejskenavrsi .cz  

Český Brod je staré historické gotické město a jako 
takové má řadu míst, které stojí za návštěvu. Jedním 
z nich jsou podzemní prostory (chodby a sklepy ze 
15. století), kam můžete vejít z Náměstí Arnošta z 
Pardubic. Součástí prohlídky je také návštěva původní 
městské šatlavy. Minout byste neměli ani Kostel 
svatého Havla ve středočeské vsi Štolmíř, mohutnou 
jednolodní barokní stavbu, která byla postavena mezi 
roky 1710–1750. Na výlet je pak ideální Naučná stezka 
Údolím Šembery s 12 zastávkami, dlouhá cca 11 km.

ČESKÝ BROD
www .ceskybrod .cz

V liberecké zoologické zahradě dělá radost 
nejen každé narozené mládě, ale i každý získaný 
přírůstek, který oživí stávající chov nebo založí 
nový chovatelský program. Tak do zdejší zoo 
letos přibyl pár osináků afrických nebo pásovců 
kulovitých. Nejnovější radostí se stala málo známá 
paka nížinná, která patří mezi největší hlodavce. 
Vyskytuje se především v tropických deštných 
lesích, v bažinách a v mangrovech poblíž vody. Paky 
jsou aktivní převážně v noci, kdy si hledají potravu 
(spadlé ovoce, semínka, listy, plody a kořínky).

STÁLE NĚCO NOVÉHO
Tel .: +420 482 710 616/7, www .zooliberec .cz
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poklad v srdci Kolína

otevřeno od 20. září 2020
www.bartolomejskenavrsi.cz

 chrám sv. Bartoloměje
zvonice
stará farní škola
kostnice
zahrady na parkáně
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Do Mariánských Lázní se pohodlně dostanete 
Pendolinem. Lanovkou vyjedete do parku Bo-
heminium, zahrajete si kuličky, prohlédnete si 
Sochařský pohádkový ráj, navštívíte daňčí oboru, 
prozkoumáte město s Ferdou Pramencem a ve-
verkami Rudou a Karolínou, prověříte své znalos-
ti literatury, ochutnáte čisté minerální prameny  
a pravou lázeňskou oplatku, vyzkoušíte svou 
zdatnost v dětském parku nebo fitness centru, 
dozvíte se pikantnosti a zajímavosti při komento-
vaných prohlídkách. Dopřejete si masáž či koupel 
a o děti se vám postarají zkušení animátoři.

Mariánské Lázně – kandidát o zapsání do Se-
znamu světového kulturního dědictví UNESCO  
v rámci Great Spas of Europe.

www.marianskelazne.cz, info@marianskelazne.cz

ariánské Lázně překvapí. 
Můžete zde odpočívat, rela-
xovat, léčit se. Můžete jez-
dit na kole, běhat, koupat 
se, chodit po upravených 

trasách nebo poznat divokou přírodu kamenitých 
cest. Zkoumat vývěry minerálních pramenů, vzác-
né rostliny a minerály. Poznávat památky, historii, 
architekturu. Hrát golf nebo jezdit na koni.

MARIÁNKY JSOU SUPER! 

M ZAJÍMAVOSTI
• Zpívající fontána
• nejdelší lázeňská kolonáda
• nejstarší golfové hřiště v ČR
• 4. největší park miniatur v Evropě
• město s více než 40 prameny
• nejstarší pulsační gondolová lanovka

VOLNÝ ČAS A SPORT
• turistické, cyklistické a nordic walking trasy
• dětský přírodní park Prelát
• přírodní koupaliště
• vyhlídky, odpočívadla a památná místa

KULTURA
• multižánrový festival po celé léto:
   workshopy, koncerty, letní kino
• komentované prohlídky
• Marienbad Film Festival
• dětský pohádkový festival
• folklórní festival

NOVINKY
• letní pláž v centru města
• animační dětský klub Coolonáda
• dětské trasy s plněním úkolů
• dendrologická stezka lázeňskými parky
• prohlídky Římských lázní
• nejmenší koně světa



HLEDÁTE PRO SVŮJ FIREMNÍ VEČÍREK
JEDINEČNÉ MÍSTO V BLÍZKOSTI PRAHY? 

Disponujeme salonky v zámeckém i rustikálním stylu a restaurací 

v unikátní organické architektuře s kapacitou 10 až 220 osob.

Kapacita ubytování je 63 pokojů a k dispozici je také dostatek parkovacích míst.

Více informací na www.stirin.cz nebo na e-mailu obchodni@stirin.cz

Zámek Štiřín je tou pravou volbou!

Hledáte pro svůj firemní večírek
jedinečné místo v blízkosti praHy?

HLEDÁTE PRO SVŮJ FIREMNÍ VEČÍREK
JEDINEČNÉ MÍSTO V BLÍZKOSTI PRAHY? 

Disponujeme salonky v zámeckém i rustikálním stylu a restaurací 

v unikátní organické architektuře s kapacitou 10 až 220 osob.

Kapacita ubytování je 63 pokojů a k dispozici je také dostatek parkovacích míst.

Více informací na www.stirin.cz nebo na e-mailu obchodni@stirin.cz

Zámek Štiřín je tou pravou volbou!

Firemni vecirek 148 x 210 8-20.indd   1 13.08.20   15:09
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Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, 
založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem 
města zapsané na seznamu památek UNESCO. 
Podle historických pramenů měla velkolepá stavba 
dosahovat dvojnásobku dnešní délky. Prohlídky 
chrámu svaté Barbory probíhají individuálně, 
bez průvodce. Na pokladně chrámu je možné si 
půjčit stručný text o historii a nejdůležitějších 
zajímavostech v různých světových jazycích. Za 
poplatek 40 Kč je možné si zapůjčit audioprůvodce.

CHRÁM SV. BARBORY KUTNÁ HORA
Barborská, Kutná Hora
Tel .: +420 775 363 938, www .khfarnost .cz 

Zařízení jediné svého druhu v České republice 
najdete v Bošovicích na Vyškovsku. Jedná se o první 
papouščí zoo. Na návštěvníky tu čeká více než sto 
voliér s exotickými ptáky, rozmístěných na pěti stech 
metrech čtverečních. Prohlédnete si i nejohroženější 
druhy papoušků. V současnosti mohou návštěvníci 
vidět v Bošovicích víc než 200 papoušků v 52 druzích, 
což představuje největší papouščí kolekci ze všech 
českých a slovenských zoo. Papouščí zoo má otevřeno 
každý den. Návštěvníci se zde dozvědí nejen o životě 
opeřenců ve volné přírodě, ale také v chovu.

PAPOUŠČÍ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
Lipová 57 – 58, Bošovice, www .papouscizoo .cz

Obora Žleby nacházející se nedaleko Kutné Hory 
je proslulá unikátním chovem bílých jelenů. Obora 
o rozloze cca 121 ha navazuje na park státního 
zámku Žleby. Její součástí je tzv. ukázková obůrka 
s prezentací chovů bílých jelenů, expozicí dravců a 
sov. Dále jsou zde k vidění mufloni, vodní ptáci a 
další zvířata. Obora Žleby se nachází v zámeckém 
parku cca 10 minut chůze od státního zámku Žleby. 
Ukázková obůrka vznikla v roce 1998 za účelem 
prezentace zde chovaných bílých jelenů. V současné 
době je v oboře kolem 80 ks bílé jelení zvěře. 

OBORA ŽLEBY
Žleby 104, Žleby, www .oborazleby .cz

VYHLÍDKA BELVEDÉR
www .belvederhotel .cz

Nejstarší a jednou z nejhezčích upravených vyhlídek 
v Národním parku České Švýcarsko je vyhlídka 
Belvedér. Je z ní krásný výhled do 130 m hlubokého 
kaňonu řeky Labe a na stolové hory Zirkelstein a 
Kaiserkrone na německé straně hranice. Belvedér 
leží asi 2, 5 kilometru na jihozápad od Hřenska. 
Vyhlídku nechal postavit v roce 1711 František 
Karel Clary-Aldringen, majitel většiny území 
nynějšího Českého Švýcarska. Od roku 1889 zde 
stojí kamenná budova, dnes Hotel Belveder sloužící 
turistům. Poblíž byl zbudován šlechtický letohrádek.

TIPY NA VÝLETY



Rodinný pivovar Berounský medvěd slaví 
20let od znovuotevření. Tento jedinečný 

“pivovarský skanzen” nabízí k prohlédnutí 
varny piva na přímý otop dřevem. Pivo je 
vyráběno spodním kvašením z tradičních 
surovin: pitné vody, hlávkového chmele, 
pivovarských kvasnic a ječného sladu vlastní 
výroby. V současnosti nabízíme 8 druhů piv 
v naší pivovarské restauraci a to i s sebou. 
Prostor restaurace a salonku je vhodný pro 
firemní i soukromé akce, teambuilding, svat-
by, exkurze pivovaru a další ...Pivovar Ber-
ounský 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 Ber-
oun - centrum, nebo  2 minuty od vlakového 
a autobusového nádraží.

Pivovarská restaurace
Tyršova 135, Beroun 
Tel.: +420 311 625 239
www.berounskymedved.com

Untitled-2   1 26.02.2019   11:51:48
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Vinařství ANNOVINO je dnes místem, ve kte-
rém naleznou milovníci vinařské turistiky všech-
ny potřebné služby na profesionální úrovni. Od 
návštěvnického centra, přes zážitkové programy 
pro celou rodinu až po pestrou nabídkou tichých, 
šumivých vín i burčáku z místních vinic. 

Součástí společnosti je rovněž Valtické podzemí 
- unikátní labyrint vinných sklepů. Tento nejna-
vštěvovanější vinařský turistický cíl na Moravě je 
držitelem titulu TOP vinařský cíl České republi-
ky a patří tak právem k těm pravým místům pro 
poznávání vína a zážitkům všeho druhu. Minout 
byste neměli ani Zahradu Evoluce, která je ideál-
ním místem pro odpočinek, piknikování s lahví 
ANNOVINA a zajímavým občerstvením.

Poloha vinařství u jednoho z ramen řeky Dyje, tzv. 
zámecké Dyje, přivedla majitele k dalšímu nápadu, 
vytvořit zde zážitkový program pro celou rodinu. 
Poznáte Lednicko-valtický areál netradičně z loďky 
na tzv. Moravské Amazonce, jak se Zámecké Dyji 
přezdívá. Od přístavu ANNOVINO si vychutná-
te plavbu romantickými meandry lužní krajinou  
v okolí městečka Lednice. Na zpáteční cestu do vi-
nařství se můžete vydat na populárních koloběžkách.

Vína zrozená v Lednici mají svůj unikátní charak-
ter. Zdejší tratě mají zvýšený obsah vápníku a jsou 
často oceňována v České republice i v zahraničí. 
Místní vyhledávanou specialitou je LEDNICKÉ 
VIŠŇOVÉ, tradiční višňové víno nebo HONEY´S 
(Medové) - unikátní spojení vína, ovoce a medu.

ANNOVINO Lednice má pro všechny návštěvníky  
s výjimkou Vánoc otevřeno každý den. Zájemci se 
mohou těšit kromě zajímavé prohlídky vinařství ze-
jména na ochutnávku zdarma. Každou sobotu nebu-
dou chybět ani grilované speciality. V sobotu 12. září 
se uskuteční Lednické Vinobraní & Dýňobraní & 
Gulášfest, akce pro celou rodinu se vstupem zdarma.

Více informací naleznete na www.annovino.cz

poluzakladatelé rodinného Vi-
nařství Lednice ANNOVINO 
Roman Žďárský a Jindřich Sobo-
ta si před třiceti lety vytyčili vel-
ký cíl: vytvořit v srdci Lednicko-

-valtického areálu, na dosah proslulého lednického 
zámku či neméně atraktivního Minaretu, vinařství 
evropského formátu. Letos za touto etapou píší po-
myslnou tečku a otvírají vinařství v celé své kráse. 

ZA ZÁŽITKY DO VINAŘSTVÍ  
ANNOVINO LEDNICE

S





N ikdy jsem nepatřil k li-
dem, kteří by extra ven-
tilovali prostřednictvím 
sociálních sítí svůj 
osobní život. Není to 

tak, že bych se vyloženě o nic nepodělil. Ni-
kdy jsem ale nepochopil koncept toho, proč 
bych měl ostatním cpát pod nos své štěstí (re-
spektive momenty, které mě šťastným činí).

Mám nicméně takových lidí ve svém virtuál-
ním prostoru mnoho. A během let jsem došel  
k jednoznačnému názoru - každý, a tím mys-
lím každý - kdo se prezentuje jako člověk žijící 
svůj sen, je zpravidla tikající bombou. Rozbuš-
kou, která se snaží oddálit nevyhnutelné a touží 
po tom, aby jeho okolí uznalo, jak dobře se má. 
Podle hesla "pokud tomu bude dostatek lidí 
věřit, stane se to skutečností". Nestane. Špatný 
vztah nezačne najednou fungovat jen proto, že 

VŠICHNI JSME V POHODĚ

budete divoce postovat rádoby zamilované fotky 
se svojí drahou polovičku. Mizerná práce se zá-
zrakem nepromění ve vysněné povolání, protože 
žádná Potěmkinova vesnice nevydrží věčně. Pro-
stor sociálních sítí je totiž omezen vlastní logikou 
- není odrazem, ale výkladní skříní. Fotoalbem 
pečlivě vyskládaných vzpomínek, které nás vždy 
prezentují jen tak, jak bychom se rádi sami viděli. 

Jistě, nikdo neříká, že by bylo lepší nepřikrášlené 
zrcadlo. Ten pohled by byl nejspíš často zničují-
cí. Přesto by bylo osvěžující, aby se lidé vykašlali 
na své internetové persony a zkoušeli se alespoň 
trochu online přiblížit svému skutečnému já. Bez 
všech odstínů šedi totiž bledne samotný charak-
ter a vytrácí se životnost. Stáváme se jen jakýmisi 
karikaturami bez hlubšího rozměru. A i když si 
to mnozí lidé nemyslí, není to moc hezký pohled.

th.

STREAMOVACÍ SLUŽBY
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Široký výběr vrat a designu 

E-mail: obchod@trido.cz  l  Tel.:  (+420) 800 800 874  l  www.trido.cz

TRIDO Easy
cenově výhodná  

sekční vrata

TRIDO Style
standardní sekční  

vrata na míru

TRIDO Evo
pro rekonstrukce  

bez bourání


