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EDITORIAL

V Pragmoonu jsme proto nechtěli přímo hýřit oše-
metným optimismem. Místo toho jsme si dali za 
cíl najít to dobré, co poslední doba přinesla a při-
rozeně se zaměřit na lákavé věci budoucí.

V prvé řadě bych Vás proto rád odkázal na náš 
speciál "Vyrobeno v Česku" (začátek na straně 30) 
a rozhovor s Lenkou Strakovou z experimentální-
ho minipivovaru Proud (strana 50). Obojí je důka-
zem toho, že i podobná nepřízeň jako pandemie 
nutně neznamená, že by vše muselo jen končit. Na 
zmíněných stránkách najdete nejeden inspirativní 
příběh, kdy se talentovaní lidé odmítli podřídit 

rozmarům osudu, postavili si hlavu a i v nelehkých 
podmínkách vytvořili něco naprosto úžasného.

Samozřejmostí je nabušená kulturní sekce, kde vám 
již tradičně nabízíme hutné množství nejrůznějších 
tipů, ať už jde o kina, divadla nebo herní scénu.

V rámci hvězdných hostů jsme si pro Vás tento-
krát připravili rozhovory s Jiřím Burianem (Ka-
pitán Demo), Miroslavem Krobotem a autorem 
nejsledovanějšího českého food porn kanálu na 
YouTube Grigorem. A tím obsah našeho nového 
čísla zdaleka nekončí. Ostatně, konec roku je za 
rohem, takže jsme přirozeně nemohli vynechat 
oblíbené téma firemních večírků, kde si z našich 
tipů bezpochyby lehce vyberou i ti nejnáročnější.

A nakonec trocha toho optimismu - když už jsme 
to všechno zvládli až sem, věřme, že bude jen lépe.

S nadějí...

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

řejmě ještě nikdy jsme konec 
prázdnin nevyhlíželi s takový-
mi obavami. Nejde ani tak o 
tradiční plnohodnotný návrat 
do pracovních pořádků, jako 

spíš nejistota z toho, co nám následující chladnější 
měsíce přinesou. Samozřejmě se nic stát nemusí, 
ale jak napsal Stephen King ve třetím svazku Tem-
né věže - doufej v nejlepší a očekávej nejhorší.

Z
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Žádná složitá gesta.

Nabídka platí do 31. 12. 2021 pro nově uzavřené smlouvy. 
Více info na preekoproud.cz.

Přírodě pomůže, když jednoduše přejdete na PREekoproud.
Ruku na to a ještě slevu 1000 Kč.
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STÁLE FUNGUJEMESTÁLE FUNGUJEME

Kulturní dohánění dlouhého covidového pekla pokračuje a i tentokrát se kina mohou přetrhnout v tom, 
aby toho na relativně krátké časové ploše nabídla co nejvíce. Ať už si vyberete cokoli z naší nabídky, 
minout byste neměli. Mnohé bude lákat poslední bondovka s Craigem, nová Duna, případně poslední 
série seriálových hitů Papírový dům a Lucifer. Jako hlavní událost následujících měsíců bychom ale viděli 
úplně jiný kousek - westernové drama Cry Macho, v němž hraje hlavní roli Clint Eastwood, který snímek 
současně i režíroval. Ve věku 90 let! Tohle (pravděpodobné) loučení byste neměli minout ze všeho nejvíc.

th.

KULTURNÍ SERVIS

Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše 
Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová 
Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl 
nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho 
skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm ne-
chybí Gottův nadhled a humor. Díky upřímné otevře-
nosti Karla Gotta mohou diváci vidět autentický a je-
dinečný filmový portrét, plný nečekaných vzpomínek.

Premiéra: 7 .10 .2021, Dokument, ČR, 2020
Režie: Olga Malířová Špátová, Účinkují: Karel Gott, Charlotte 
Ella Gottová, Marta Kubišová, Ivana Gottová, Eva Pilarová

KARELKAREL

DEVĚTSIL DEVĚTSIL 

Nejnovější filmová adaptace kultovního sci-fi díla vy-
práví o mocenských bojích uvnitř galaktického Im-
péria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje 
vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní 
psychické schopnosti, které umožňují cestování ves-
mírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem 
a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodo-
vi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknu-
tí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi 
Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. 

Premiéra: 14 .10 .2021, Sci-fi / Dobrodružný, USA, 2021
Režie: Denis Villeneuve, Hrají: Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Oscar Isaac, Dave Bautista

    
DUNADUNA
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DEVĚTSIL DEVĚTSIL 

Oficiální loučení s Danielem Craigem v roli nejslav-
nějšího agenta s povolením zabíjet. Co si pro nás au-
toři oblíbené série připravili tentokrát? James Bond, 
agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený 
odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého tr-
vání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze  
CIA  a  požádá  ho  o  pomoc.  Mise  na  záchranu  
uneseného  vědce  se  ukáže  být  zrádnější,  než  se  na  
začátku  zdálo.  Bond  se  během  vyšetřování  dostane 
na stopu zločince, jakému ještě nikdy nemusel čelit.

Premiéra: 30 .9 .2021, Akční / Krimi /Thriller, USA / GB, 2021
Režie: Cary Joji Fukunaga, Hrají: Daniel Craig, Rami Malek, 
Ana de Armas, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris

  
NENÍ ČAS ZEMŘÍTNENÍ ČAS ZEMŘÍT

ZBOŽŇOVANÝZBOŽŇOVANÝ

Zdeněk (Jiří Bartoška) byl celý život vyhlášeným lé-
kařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpoči-
nek. Ještě víc se však těší jeho rodina, přičemž nejnad-
šenější je Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), 
která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o 
něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak do-
konalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 
40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou 
(Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na 
ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času.

Premiéra: 23 .9 .2021, Drama / Komedie, ČR, 2021
Režie: Petr Kolečko, Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronero-
vá, Ivana Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer

Sága o Michaelu Myersovi a Laurie Strodeové pokra-
čuje v další napínavé kapitole halloweenské série. A 
vypadá to, že se máme znovu na co těšit. Když se před 
pár lety začalo mluvit o restartu, nikoho to extra ne-
zajímalo. Jakmile ale naskočila na palubu hvězda pů-
vodní série Jamie Lee Curtis a tvůrci překvapili tím, 
že budou navazovat přímo na legendární první díl, 
fanoušci zbystřili. A dostali jsme jeden z nejlepších 
zářezů celé série! Nový díl slibuje podobné kvality, jen 
s ještě větším bodycountem. Bereme všemi deseti.

Premiéra: 21 .10 .2021, Horor / Thriller, USA / GB, 2021
Režie: David Gordon Green, Hrají: Jamie Lee Curtis, Antho-
ny Michael Hall, Judy Greer, Kyle Richards, Andi Matichak

HALLOWEEN ZABÍJÍHALLOWEEN ZABÍJÍ

9

Bývalá rodeo hvězda a chovatel koní (Clint East-
wood) bere práci, při které má dopravit malého 
chlapce z Mexika do Texasu, pryč od jeho alkoholic-
ké matky. Čeká je neobyčejně náročná cesta, během 
níž může světem unavený jezdec najít svůj vlastní 
pocit vykoupení tím, že chlapce učí, co to zname-
ná být dobrým člověkem. The New York Times toto 
drama podle románu Nathaniela Richarda Nashe 
popsal jako příběh morálky dvou postav, které si 
navzájem pomáhají při těžkých životních situacích. 

CRY MACHOCRY MACHO

Premiéra: 16 .9 .2021, Drama / Thriller / Western, USA, 2021
Režie: Clint Eastwood, Hrají: Clint Eastwood, Dwight Yoakam, 
Fernanda Urrejola, Horacio Garcia Rojas, Sebestien Soliz
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KULTURNÍ SERVIS

Když se Van Helsingův mysteriózní vynález “Mon-
strifikátor” rozbije, Drak a jeho parta příšer se pro-
mění v lidské bytosti, zatímco z Johnnyho se stane 
monstrum! Mají teď nepatřičná těla, Drak přijde o své 
magické schopnosti a rozjařený Johnny si užívá život 
v těle monstra. Musí se ale spojit a vydat se napříč 
zeměkoulí, než se jeden z druhého zblázní. S pomo-
cí Mavis a rozmařilé Drakovy party v lidské podobě 
musí za každou cenu najít způsob, jak se vrátit do své 
původní podoby, než se proměna stane nezvratnou.

Premiéra: 23 .9 .2021, Animovaný / Komedie, USA, 2021
Režie: Derek Drymon, Jennifer Kluska, Mluví: Andy Samberg, 
Selena Gomez, Kathryn Hahn, Fran Drescher, Steve Buscemi

HOTEL TRANSYLVÁNIE: HOTEL TRANSYLVÁNIE: 
TRANSFORMÁNIETRANSFORMÁNIE
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Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je o po-
sledním, oficiálním, Francií posvěceném duelu mezi 
dvěma muži. Jean de Carrouges (Matt Damon) a Ja-
cques Le Gris (Adam Driver) jsou přátelé, ze kterých se 
stanou rivalové. Středobodem jejich pře je Marguerite 
(Jodie Comer), žena Carrougese. Tu Le Gris dle jejích 
slov napadne, ona ho veřejně obviní, on trvá na nevi-
ně. Carrouges začne bránit čest své ženy a výsledkem je 
duel na život a na smrt. V případě prokázání nevinny 
Le Grise navíc Marguerite hrozí ještě upálení za živa.

Premiéra: 14 .10 .2021, Drama / Historický, USA, 2021
Režie: Ridley Scott, Hrají: Matt Damon, Adam Driver, Jodie 
Comer, Ben Affleck, Michael McElhatton, Nathaniel Parker

POSLEDNÍ SOUBOJPOSLEDNÍ SOUBOJ

DEVĚTSIL DEVĚTSIL 

Hlavní postavou je superhrdina čínského původu 
Schang-Chi, který je konfrontován se svojí minulos-
tí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset 
prstenů. Ta je pojmenována podle deseti velkých 
válečníků z minulosti. Společnost, která má v čele 
Mandarina, usiluje o získání moderních technologií 
a ovládnutí světa. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze 
MCU a na rozdíl od ostatních filmů nebude sázet na 
v sérii známé tváře. Jde také o vůbec první komiksový 
snímek, který má v hlavní roli asijského superhrdinu.

Premiéra: 2 .9 .2021, Akční / Dobrodružný, USA, 2021
Režie: Destin Daniel Cretton, Hrají: Simu Liu, Awkwafina, Tony 
Leung Chiu-wai, Fala Chen, Ronny Chieng, Michelle Yeoh

SHANG-CHI A LEGENDA SHANG-CHI A LEGENDA 
O DESETI PRSTENECHO DESETI PRSTENECH

KINO

Venom patřil k nejpřekvapivějším komiksovým hi-
tům posledních let (snímek vydělal neuvěřitelných 
856 milionů dolarů), takže přirozeně přichází druhý 
díl. V něm se Eddie Brock (Tom Hardy) stále snaží 
sžít se svým vesmírným hostitelem a jde mu to se stří-
davou úspěšností. Svou novinářskou kariéru chce na-
kopnout rozhovorem se sériovým vrahem Cletusom 
Kasadym (Woody Harrelson), který uteče z vězení  a 
sám se stane hostitelem. Vznikne z něj Carnage, jeden 
z největších komiksových záporáků všech dob.

Premiéra: 16 .9 .2021, Akční / Sci-Fi / Thriller, USA, 2021
Režie: Andy Serkis, Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Woo-
dy Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott

VENOM 2: VENOM 2: 
CARNAGE PŘICHÁZÍCARNAGE PŘICHÁZÍ
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divadloradkabrzobohateho

Ikonický jazzový muzikál
živá hudba • jedinečné provedení

premiéra 2. září 2021

Fred Ebb, John Kander,
Joe Masteroff

Cabaret

www.bezzabradli.czvstupenky@bezzabradli.cz, tel. 224 946 436  

Michaela Tomešová, Karel Heřmánek ml., Rozálie Havelková

a mnoho dalších. Režie: Adam Skala. Hraje: Jakub Šafr a jeho orchestr. 



KULTURNÍ SERVIS VOD

DEVĚTSIL DEVĚTSIL 

Vzpomínáte ještě na to, jak se jednoho dne Jason 
Statham probudil, zjistil, že umírá a musel do sebe 
pumpovat adrenalin, aby přežil? Inu, vražedkyně 
Kate nemá to štěstí, aby mohla podobně dobíjet ba-
terky. Zase jí ale k dobru zbývá ještě pár hodin života. 
Má tak jedinečnou možnost najít ty, kteří ji otrávili a 
poslat je pěkně pod drn. Sympatický akční výplach 
Kate natočil Cedric Nicolas-Troyan (Lovec: Zimní 
válka), v hlavní roli exceluje charismatická Mary Eli-
zabeth Winstead (Birds of Prey, Věc: Počátek).

FILM, Netflix, Akční / Thriller, USA, 2021 
Režie: Cedric Nicolas-Troyan, Hrají: Mary Elizabeth Win-
stead, Woody Harrelson, Michiel Huisman, Tadanobu Asano

KATEKATE

NADACENADACE

Seriál Nadace sleduje skupinu vyhnanců z rozpadající 
se Galaktické říše, kteří se vydají na velkolepou cestu 
s cílem zachránit lidstvo a vybudovat novou civilizaci. 
Kultovní předloha Isaaca Asimova se sestává ze sedmi 
děl úzce svázaných dějem a prostředím. Připravova-
ný seriál od společnosti Apple nabídne v první sérii 
10 epizod. Hlavní tvůrčí silou projektu je David S. 
Goyer, který se zapsal u diváků díky komiksovému 
žánru (trilogie Temný rytíř a Blade). Mezi nejzná-
mější jména v obsazení patří Lee Pace a Jared Harris.

SERIÁL, Apple TV+, Sci-Fi, USA, 2021
Režie: Rupert Sanders, Hrají: Jared Harris, Lee Pace, Sla-
ney Power, Laura Birn, Leah Harvey, Terrence Mann

Advokát Ken Feinberg se ocitá před téměř neřešitel-
ným úkolem: určit, jak odškodnit rodiny, které po 
útocích z 11. září 2001 utrpěly nevyčíslitelné ztráty. A 
dostane velkou lekci z empatie. Strhující drama podle 
skutečných událostí natočila Sara Colangelo (ceněné 
drama Malé nehody z roku 2014) podle scénáře Maxe 
Borensteina. Ten se trošku netradičně proslavil pře-
devším katastrofickými trikovými filmy (Godzilla,  
Godzilla II Král monster, Kong: Ostrov lebek). V roli  
advokáta Feinberga exceluje Michael Keaton.

FILM, Netflix, Drama / Životopisný / Historický, USA, 2021
Režie: Sara Colangelo, Hrají: Michael Keaton, Stanley Tucci, 
Amy Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti, Talia Balsam

JAKÁ JE CENA ŽIVOTAJAKÁ JE CENA ŽIVOTA

Když se Pán pekel začne nudit, přestěhuje se do Los 
Angeles, otevře si tu noční klub a seznámí se s de-
tektivem z oddělení vražd.  Taková je výchozí pre-
misa úspěšného Lucifera, který šestou sérií vstupuje 
do svého finále. Co fanoušky čeká? To úplně přesně 
nevíme. S jistotou můžeme říct, že dostaneme deset 
epizod, bude se řešit Luciferův vztah s démonkou 
Mazikeen, jeho nová pozice a svůj nemalý díl pro-
storu si nepochybně ukousne romance mezi ním a 
detektivkou Chloe. Inu, tvůrci mají co uzavírat.

    
LUCIFER (6. SÉRIE)LUCIFER (6. SÉRIE)

SERIÁL, Netflix, Fantasy / Komedie, USA, 2021
Tvůrce: Tom Kapinos, Hrají: Tom Ellis, Lauren German, Kevin 
Alejandro, D .B . Woodside, Lesley-Ann Brandt, Rachael Harris
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DEVĚTSIL DEVĚTSIL 

Asi si říkáte, kdo má potřebu točit další Popelku. A 
překvapíme vás - Disney to není! Tentokrat se do po-
hádkových vod rozhodli vyrazit v Amazonu. A kdy-
bychom se měli rozhodovat jen na základě traileru, asi 
bychom tenhle kousek nedoporučili. Ale víte co? Kay 
Cannon, která film napsala i režírovala, není vůbec 
marná (má na kontě fajn komedie Kazišuci a Ladíme) 
a v obsazení je mimo jiné veterán Pierce Brosnan. To 
už za nějaký ten zájem stojí. Ostatně, kdyby to byla 
hrůza, vždycky to můžete po pár minutách vypnout.

FILM, Prime Video, Pohádka / Fantasy, USA, 2021 
Režie: Kay Cannon, Hrají: Camila Cabello, Billy Porter, Idina 
Menzel, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan, Minnie Driver

CINDERELLACINDERELLA

PAPÍROVÝ DŮM (5. SÉRIE)PAPÍROVÝ DŮM (5. SÉRIE)

Všichni víme, jak to začalo - parta zlodějů pod vede-
ním Profesora se vydala vyloupit mincovnu. Kdyby se 
jim to podařilo, mohli si  snadno připsat 2,4 miliardy 
eur na důchod. Ale i ten nejlepší plán se zvrhne a díky 
tomu nyní dostaneme již pátou, a současně finální sérii 
Papírového domu.  Natáčení poslední řady probíhalo s 
mnohými přestávkami od srpna minulého roku (tvůrci 
se stejně jako my ostatní museli popasovat s pandemií). 
Pátá sezóna si pro diváky připravila osm dílů, které by 
měly celý příběh i jednotlivé osudy postav uzavřít. 

SERIÁL, Netflix, Akční / Drama / Thriller, SP, 2021
Tvůrce: Álex Pina, Hrají: Pedro Alonso, Úrsula Corberó, 
Álvaro Morte, Miguel Herrán, Alba Flores, Jaime Lorente

Jamie New má šestnáct a tak docela mezi své vrstev-
níky nezapadá – místo aby se připravoval na nějaké 
povolání, sní o tom, že se stane „drag queen". Jakkoli 
může být jeho budoucnost nejasná, Jamie si je jistý 
jedinou věcí: bude úžasný. Díky podpoře milující 
matky a skvělé kamarádky překonává Jamie před-
sudky, vyrovná se s šikanou a vystoupí ze stínu rov-
nou na jeviště. Snímek je filmovou adaptací stejno-
jmenné divadelní hry, která se inspirovala životem 
skutečného mladého tanečníka Jamieho Campbella.

FILM, Prime Video, Drama / Muzikál, USA / GB, 2021
Režie: Jonathan Butterell, Hrají: Max Harwood, Ralph Ine-
son, Sharon Horgan, Richard E . Grant, Sarah Lancashire

EVERYBODY'S EVERYBODY'S 
TALKING ABOUT JAMIETALKING ABOUT JAMIE

13

Dobrých invazí není nikdy dost. Zatímco však na fil-
movém poli rok co rok dostaneme nový nášup boje 
se šmejdem z vesmírů, televizní tvorba žánrově za-
ostává. To nyní napravuje Apple seriálem Invaze. V 
něm na Zemi zavítá mimozemský druh, který ohro-
žuje existenci lidstva. Děj se odvíjí v reálném čase po-
hledem pěti obyčejných lidí z různých koutů planety, 
snažících se nějak vyznat ve zmatku, který kolem nich 
propukl. Jedné z hlavních rolí se ujal filmový veterán 
Sam Neill (Dr. Alan Grant z Jurského parku).

INVAZEINVAZE

SERIÁL, Apple TV+, Drama / Sci-Fi, USA, 2021
Tvůrci: Simon Kinberg, David Weil, Hrají: Sam Neill, Shamier 
Anderson, Golshifteh Farahani, Šiori Kucuna, Firas Nassar
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DEVĚTSIL DEVĚTSIL 

Orchestr nové generace Lords Of The Sound uvá-
dí speciální vánoční program "Grand Christmas", 
v němž zazní řada vánočních hitů a soundtracků k 
nejoblíbenějším vánočním filmům: "Vánoční kole-
da", "Doba ledová", "Polární expres", "Grinch", "Sám 
doma", "Jingle Bells", "Let is snow", "We Wish You A 
Merry Christmas", "Last Christmas" a dalších. Zázra-
ky se dějí jen těm, kdo v ně věří! Dopřejte si tedy ale-
spoň na pár hodin, abyste se ponořili do říše hudby 
orchestru Lords Of The Sound a trvalý přísun osvícení 
a duchovní harmonie pro celý příští rok je zaručen!

30 .11 .2021 v 19:00, Divadlo HYBERNIA, www .artpartner .cz

LORDS OF THE SOUNDLORDS OF THE SOUND
 - GRAND CHRISTMAS - GRAND CHRISTMAS

LABUTÍ JEZEROLABUTÍ JEZERO

Skvělé a velkolepé umělecké těleso, disponující 
vším, co lze nazvat ruskou školou klasického baletu, 
tj. veškerou důkladnou elegancí klasiky, svěžím de-
chem XXI. století, ideální technikou provedení a bu-
jarou, nespoutanou šíří ruského ducha ve spojení s 
opravdovou bohatou nádherou kostýmů a dekorací. 
Jedinečnost představení bude letos spočívat v tom, 
že soubor v Praze a Ostravě předvede nejvelkolepější 
Labutí jezero na světě. 48 labutích baletek je svým 
způsobem rekord. Nikdy předtím se v České repub-
lice neocitlo současně na scéně tolik baletek.

15 .1 .2022 v 15:00 a 19:00, Kongresové centrum PRAHA
www .artpartner .cz

METALLICA S&M TRIBUTE SHOW se symfo-
nickým orchestrem je bezprecedentním projektem, 
který nemá ve světě hudby obdoby! Klasika i mo-
dernost se spojí do jediného celku a objeví se před 
diváky ve své jedinečné mystické kráse. Koncert 
S&M, legendární kapely Metallica, bude proveden 
skupinou Garage Dayz za doprovodu symfonického 
orchestru. Toto představení bylo v České republice 
již dvakrát vyprodáno, v letech 2019 a 2020. Show si 
získalo uznání a mnoho kladných ohlasů od hudeb-
ních kritiků i skalních rockových fanoušků.

13 .2 .2022 v 19:00, Kongresové centrum PRAHA
www .artpartner .cz

METALLICA S&M TRIBUTE SHOWMETALLICA S&M TRIBUTE SHOW

Galerie La Femme je známá svými domácími úkoly, 
které dává svým umělcům, jež zastupuje. Tentokrát 
byla galerie oslovena Dagmar Peckovou, aby umělci 
vytvořili svá díla pro Hudební festival Zlatá Pecka 
na téma Maria Callas. Výstava proběhla během hu-
debního festivalu Zlatá Pecka v Chrudimi a v říjnu 
ji můžete vidět ve verzi Best of Maria Callas přímo v 
La Femme. Výstava je inspirovaná osudem této slavné 
operní divy, která si dokázala podmanit svým hlasem 
miliony příznivců po celém světě a která byla ztělesně-
ním dramatu nejen operního, ale i skutečného života.

GALERIE LA FEMMEGALERIE LA FEMME
Bílkova 2, Praha 1, Tel .: +420 224 812 656
    /lafemmegalerie, info@glf .cz, www .glf .cz
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KULTURNÍ SERVIS HUDBA/VÝSTAVY

14 PRAGMOONzáří / říjen 2021



Už od roku 1995 jsme průkopníkem v segmentu 
SUV crossoverů. Naše vozy v sobě spojují pohodlí 
a ovladatelnost klasických kombi s terénními 
schopnostmi offroadů. Zbrusu nový Outback vnese 
do vašeho života to nejlepší v dosud nevídané 
intenzitě. Je nejbezpečnějším a technicky 
nejvyspělejším Outbackem, jaký kdy vznikl. Toto 
všestranné SUV vás bude neustále překvapovat 
největším vnitřním prostorem a vybavením, s nímž 
si užijete prvotřídní jízdu jako v limuzíně. Osvědčené 
spojení spolehlivého benzínového motoru BOXER 
2,5 L a ikonického stálého pohonu všech kol 

Symmetrical All-Wheel Drive doplňuje impozantní 
světlá výška 213 mm a systém X-mode, který 
poskytuje ještě lepší trakci a ovladatelnost. 
Vydejte se sebevědomě na cesty a Outback se o vás 
postará. Standardní výbava totiž zahrnuje novou 
generaci technologie EyeSight Driver Assist, která 
ještě účinněji detekuje rizika, předchází nehodám 
a stará se o klid a komfort. Nový Outback – to jsou 
prvotřídní jízdní vlastnosti a maximální bezpečnost. 
Doslova.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 Subaru Outback dle WLTP 7,1–12,2 
l/100km, 161–276 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat 

Subaru Emil Frey Stodůlky a Černý Most
Pekařská 638/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Skorkovská 1585, 198 00 Praha 14 - Černý Most
www.emilfrey.cz 

Prvotřídní Subaru Outback
Průkopník svého segmenut.



GHOST OF TSUSHIMA DIRECTOR'S CUTGHOST OF TSUSHIMA DIRECTOR'S CUT
dyž loni vyšla exkluzivně na 
konzoli PlayStation 4 akční ad-
vetura Ghost of Tsushima, v Jin 
Sakai bojuje s mongolskou inva-
zí, všem vytřela zrak. Jistě, od 

"péeskových" exkluzivit se obecně vysoká kvalita 
čeká, nikdo ale nepočítal s tím, jak strhující a hlav-
ně herně promyšlený výlet na ostrov Cušima bude.

KULTURNÍ SERVIS TOP HRA

Obecně nešlo o nijak výjimečnou hru v otevře-
ném světě v tom smyslu, že by přinesla nějaké 
revoluční techniky. Ale sakra, to co dělala, dělala 
neuvěřitelně dobře. Hlavní příběh byl strhující a 
vedlejší mise měly dostatek dějového podhoubí, 
aby nepůsobily jako pouhá výplň pro vyzobávání 
mapy (nebál bych se říct, podobně dobré vedlejší 
linie tu naposledy byly v legendárním Zaklínači 3). 
Pozitivní roli bezpochyby sehrálo i zasazení. Sta-
ré Japonsko působilo neokoukaně a programátoři 
ze Sucker Punch navíc dostali z končící konzole 

doslova maximum. Ghost of Tsushima byla nád-
herná hra, navíc s velmi malými nahrávacími 
časy. K tomu vyladěná hratelnost, dokonalá hud-
ba a stylový černobílý herní mód. Chybělo něco 
k dokonalosti? Lip sync na japonský dabing (ať si 
člověk zvolil jakýkoli dabing, ústa postav mluvila 
anglicky) a... to je vše. Nyní přichází vylepšená 
verze. Pro PlayStation 4 nabízí vesměs "je" nový 
ostrov a zhruba deset hodin zábavy. I tahle verze 
jednoznačně stojí za hřích. Opravdové terno ale 
přichází až s variantou pro PlayStation 5. 

Tady jsme totiž na hraně dokonalosti. Lip Sync je 
konečně japonsky, hra plnohodnotně využívá Du-
alSense a jakkoli se to zdálo skoro nemožné, hra je 
ještě o něco krásnější. Nemluvě o tom, že se potvr-
dilo, jak skvělé je ovládání - ke hře jsem se díky Di-
rector's Cutu vracel po více jak roce a hned mi vše 
padlo krásně do ruky. Takhle vypadá dokonalost.

th.

K

Sucker Punch Productions
Akční / Fantasy / RPG

České titulky
PlayStation 4 / 5 exkluzivita
Vydání v ČR: 20 . 8 . 2021
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Diablo® II: Resurrected vdechuje nový život uzná-
vanému ARPG společnosti Blizzard Entertainment 
a jeho expanzi Diablo® II: Lord of Destruction, od 
začátku do konce. Vraťte se do boje o Sanctuary a 
objevte osud tajemného Dark Wanderer přestavěné-
ho ve zcela nové 3D grafice, zbrusu nové kinematice, 
předělaném zvuku… a stejné klasické hře Diablo II, 
kterou si pamatujete. Zkrátka a dobře pořádná porce 
zábavy pro nostalgiky, která (pokud to vývojáři ne-
zvořou) nabídne to nejlepší z klasiky ve vymazleném 
grafickém balení a s vylepšenou hratelností.

Battlefield 2042 je FPS střílečka, se kterou se vrací le-
gendární totální válečné nasazení známé z této herní 
série. V blízké budoucnosti, ve světě, který je zmítán 
nepokoji, se musíte přizpůsobit a vypořádat se s dyna-
micky se měnícím bojištěm. V tom vám pomůže váš 
tým a moderní arzenál. Battlefield 2042 s podporou 
pro 128 hráčů přináší dosud nevídaně rozsáhlá pro-
středí z celého světa. Na hráče čekají zážitky v aktuali-
zovaných režimech pro více hráčů, jako jsou Conquest 
a Breakthrough, nebo v úplně novém Hazard Zone.

DEATHLOOP DIABLO II: RESURRECTED

BATTLEFIELD 2042

Arkane Studios
PS5, PC

Activision Blizzard, Vicarious Visions
PS4 / PS5, PC, Xbox One / Series, Switch

EA DICE
PS4 / PS5, PC, Xbox One / Series

Nová hra Arkane Studios potěší nejednoho fanouška 
zajímavých světů, poctivého level designu a otevřené 
hratelnosti jakou nabízeli všechny díly populární-
ho Dishonored, ale například také Prey z roku 2016. 
Tato akční hra z pohledu první osoby nás má zavést na 
ostrov Blackreef, a to do nekonečného souboje dvou 
ostřílených zabijáků Colta a Julianny. Prozkoumávejte 
neskutečná prostředí a pečlivě vytvořené levely v pohl-
cujícím zážitku z hratelnosti, jenž vám dovolí ke každé 
situaci přistoupit tak, jak chcete. A nezapomeňte; po-
kud se vám to napoprvé nepovede… zemřete. Znovu.

FAR CRY 6
Ubisoft
PS4 / PS5, PC, Xbox One / Series

Vítejte v Yaře, tropickém ráji zamrzlé v čase. Diktátor 
Yary, Anton Castillo si klade za cíl navrátit svůj národ 
na výsluní jakoukoliv cestou společně se svým synem 
Diegem, který jej doprovází ve všech sebekrvavějších 
krocích. Jejich neúprosný útlak ale zažehl plamí-
nek revoluce. Šestý díl známé (a naštěstí stále velmi 
dobré) série Far Cry přichází s mnoha novinkami a 
novým záporným hrdinou. Hráč se ujme role Dani 
Rojase, místního obyvatele Yary, z něhož se stane gu-
rrilla bojovník toužící po osvobození svého národa.

17PRAGMOONzáří / říjen 2021
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Sbírejte nejúžasnější auta na světě, budujte šílené tratě 
a soutěžte v těch nejnapínavějších závodech. A to vše 
přímo od Mattelu a známých vývojářů z Milestone. 
Čekají na vás ty nejúžasnější, nejrychlejší a nejjedi-
nečnější dodávky a neuvěřitelně výkonná auta. Sed-
něte si za volant celé řady vozidel s vlastní osobností 
a stylem, různými vlastnostmi a úrovní vzácnosti. 
Autoři hry slibují to nejlepší ze světa Hot Wheels. Být 
nejlepší, odemknout si prémiová auta a mimořádné 
předměty a díky kosmetickému editoru ze svého auta 
udělat mistrovské dílo. Na fanoušky toho nečeká málo.

Do NHL 22 přichází vůbec poprvé legendární engine 
Frostbite. NHL 22 nabízí obrovské vizuální vylepšení 
jak v případě současné, tak i nové generace konzolo-
vých her, a představuje tak jeden z největších kroků 
vpřed v oblasti grafiky celé série. Ať už jde o přepra-
cované podobizny hráčů či animace tkanin, které 
vdechnou postavám život, nebo dynamické nasvícení 
vytvářející skutečně působivé herní prostředí, vylep-
šení uvidíte úplně všude. Bohužel i letos platí, že PC 
hráči mají smůlu - NHL 22 vychází jen na konzole.

LOST JUDGMENT HOT WHEELS UNLEASHED

NHL 22

Ryu ga Gotoku Studio
PS4 / PS5, PC, Xbox One / Series

Milestone
PS4 / PS5, PC, Xbox One / Series

EA Sports
PS4 / PS5, Xbox One / Series

Pokračování hry Judgment opět staví hráče do kůže 
právníka Takayuki, který se stal pouličním detektivem. 
Spolu se svým parťákem a bývalým členem Yakuzy, 
Masaharu Kaito, bojují proti zločinu v ulicích města. 
Pustí se do vyšetřování zdánlivě dokonalého zločinu, 
kde hlavní podezřelý má neprůstřelné alibi. To co za-
číná jako příběh pomsty, odhaluje spletitou spiklenec-
kou síť zahrnující několik frakcí, jenž zneužívají výho-
dy porušení právního systému. Jak se oběti hromadí a 
Yagami postupně odhaluje pravdu, musí si vybrat mezi 
obranou zákona nebo vymáháním spravedlnosti.

FIFA 22
EA Canada, EA Sports
PS4 / PS5, PC, Xbox One / Series

Nový díl FIFA přináší mnoho zajímavých novinek 
a především nativní podporu pro konzole nové ge-
nerace - Xbox Series X a PlayStation 5, které naplno 
využijí technologii Hypermotion. Předělaný herní 
systém přináší zásadní vylepšení, která pocítíte v 
každém režimu ve FIFA 22. Přepracované chování 
brankářů zaručí větší klid na nejdůležitějším postu 
na hřišti, nová fyzika míče promění každou přihráv-
ku, střelu i gól a díky výbušnému sprintu okusíte 
zrychlení těch nejrychlejších hráčů na světě.

KULTURNÍ SERVIS HRY



1. 9. – 30. 9. Babí léto s Galerií La Femme aneb to nejlepší z depozitu
Tradiční výstava  -  „směska“ nabídne návštěvníkům díla předních umělců 

zastoupených v GLF.

4. – 17. 10. Pocta Marii Callas – výstava obrazů, jež vznikly k příležitosti 
hudebního festivalu Zlatá Pecka 2021.

od 30. 10. Lasica - Satinský nafurt

Bílkova 2, Praha 1, 110 00
www.glf.cz, info@glf.cz

775 726 067, 224 812 656
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KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR

MIROSLAV KROBOTMIROSLAV KROBOT
už se zaječíma ušima je ko-
medie o spisovateli, který 
jednoho dne získá nečeka-
ný dar. Podobně jako al-
terego z jeho povídky slyší 

nejen to, co lidé říkají, ale i to, o čem přemýšlejí. 
Pochopí, že si o sobě vytvořil falešnou představu 
a jeho rodina, přátelé a známí ho vnímají úplně 
jinak – jako samolibého egoistu. Zkrátka ideální 
role pro charismatického Miroslava Krobota.

Jaký je třemi slovy Miroslav Krobot?
Myslím, že slušný chlapec.

Představte nám svou postavu ve filmu. 
Je to člověk, který si myslel, že všechno ví, ale pra-
vý opak je pravdou. 

Popište Vaše kolegy, Oldřicha Kaisera a Alexan-
dru Borbély.
Oldu mám velmi rád,  protože vlastně nikdy nevím, 
co mám  od  něj čekat, a tím pádem ho rád sleduju, 
rád se na něj dívám. Alexandra je něco podobného, 
ale v ženské  variantě, takže je to ještě atraktivnější. 

Čím Vás zaujal scénář filmu?
Myslím, že to má hodně společného s mojí profesí, 

s tím, že dělám film a divadlo. Tematicky se to týká 
toho, v čem pracuji. Pro člověka mojí generace je 
to navíc film velmi poučný, takové shrnutí, resumé 
našich celoživotních snah. Když si člověk myslí, že 
už všechno ví a nemůže ho nic překvapit, tak se mu 
život úplně obrátí naruby. Najde jiné hodnoty, jiné 
možnosti, které dříve přehlížel. 

Jste i Vy osobně v takové fázi? 
Měl jsem trochu takové náznaky, ale myslím, že už 
jsem se celkem uklidnil. 

Co Vás při natáčení vždy překvapuje? 
Takové to nadšení, jakoby se natáčel světový film. 
To, jak film dokáže lidi spojit a když se to podaří, tak 
ta sounáležitost a nadšení jsou jednoduše úžasné. 

Je těžké nosit zaječí uši?
Hlavně co se jejich váhy týká. Ale dá se to vydržet, 
náročná byla příprava, dvě hodiny nasazování a ho-
dina a půl odstraňování.

Co na filmování nemáte rád?
Představu dvou hodin nějakého záběru, který se 
musí udělat, protože je spojovací. Natočit  se musí, 
což mě nebaví. Herecky mě to samozřejmě baví. 

Proč by měl jít divák na tenhle film do kina?
Možná proto, aby pochopil náš stav a naše prožívání 
situací. Jestli to dokáže s námi sdílet a zažije nějakou 
katarzi, tak to pro něj bude mít hezký význam.

M
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MINI bio:
Miroslav Krobot se narodil v roce 1951 v Šum-
perku. Režii studoval na brněnské JAMU od 
roku 1975. Po dokončení studia začal působit 
v Západočeském divadle Cheb.  Zde si poprvé 
vyzkoušel postupy autorského divadla. Velkých 
úspěchů se dočkal i na prknech Národního di-
vadla, Divadla Vítězného února v Hradci Krá-
lové nebo v Realistickém divadle v Praze. Na 
filmovém plátně debutoval až v roce 2005 ve fil-
mu Petra Zelenky Příběhy obyčejného šílenství, 
který byl adaptací jeho původní divadelní hry. 
Za ztvárnění této role získal Českého lva. Od té 
doby účinkoval v řadě filmových hitů.



Rodinná výstava

Jiří Šalamoun
Maxipes Fík, Hobit, Pan Tau, 

Poslední Mohykán a další

Museum Kampa
17. 7. – 30. 9. 2021
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ýstava „Česká architek-
tura od secese k dnešku“ 
je nejrozsáhlejší výstavou 
moderní architektury v čes-
kých zemích za posledních 

20 let. Koná se na počest 150. výročí narození 
architekta Jana Kotěry (*18. 12. 1871), který 
je považován za vůdčí osobnost moderní české 
architektury a od níž se odvíjí vývojová linie 
tuzemské stavební tvorby od secese až do sou-
časnosti. Na ploše přes 2000 metrů čtverečních 
Jízdárny Pražského hradu se představí více než 
500 nejvýznamnějších architektonických děl a 
téměř 300 architektů působících na našem úze-
mí od konce 19. století do současnosti.

Výstavu modelů a fotografií kaleidoskopu staveb 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za posledních 
120 let reprezentuje fyzickou podobu naší země v 
tomto období z pohledu všech krajů a důležitých 
měst. Srdce výstavy tvoří expozice díla zakladate-
le a patrona české moderní architektury Jana Ko-
těry, jehož 150. výročí narození si na konci roku 
připomeneme. Výstavu obklopuje symbolický 
průvod stovky architektů narozených od polovi-
ny devatenáctého století až do konce Pražského 
jara, tedy s rozptylem téměř 120 let.

Zvláštní akcent výstavy vytváří jedinečná díla 
Huti architektury Martina Rajniše, jehož modely 
symbolicky představují „Včelín“ české moderní 
architektury a „Last but not least“ připomenutí 
několika promarněných výzev (Chobotnice, Bílý 
Medvěd a Zlaté vejce) z nedávné doby.

Tato ojedinělá výstava moderní architektonické 
tvorby v českých zemích, je sedmou nejrozsáhlejší 
a nejúplnější výstavou v historii Československé 
republiky respektive České republiky (1935 – vý-
stava architektury bydlení a urbanismu, UMP-
RUM, 1940 – Za novou architekturu, UMPRUM, 
1953 – architektura v českém národním dědictví, 
Palác u Hybernu, 1967 – Československá moderní 
architektura, Mánes u příležitosti kongresu UIA, 
1978 – výstava Československá architektura socia-
listické éry, Jízdárna Pražského hradu, 2001 – De-
set století architektury, Pražský hrad).

ml.

V

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
U Prašného mostu 3, Praha 1- Hradčany

www.hrad.cz

ČESKÁ ARCHITEKTURAČESKÁ ARCHITEKTURA
OD SECESE K DNEŠKUOD SECESE K DNEŠKU



J i ř í  S u c h ý
Co jsem dělal posledních devadesát let

8. ZÁŘÍ – 16. ŘÍJNA 2021  
GALERIE SMEČKY
WWW.GALERIESMECKY.CZ

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 
VÁS ZVE NA VÝSTAVU
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eselé barvy, radost ze života, 
moderní eleganci, smysl pro 
humor i dotek vídeňské se-
cese. To vše najdeme v tvor-
bě Minky Podhajské (1881-

1963), pozoruhodné ženy, malířky, výtvarnice a 
designérky, od jejíhož narození uplyne letos právě 
140 let. Dosud největší výstavu této autorky po-
řádá od 10. září do 10. října galerie a aukční síň 
Arthouse Hejtmánek. Dílo, ale i život Minky Pod-
hajské tak představuje v dosud nebývalé šíři.

Česká umělkyně Minka (Vilemína) Podhajská na-
rozená v roce 1881 ve Vídni, členka skupiny oko-
lo Gustava Klimta a později významná tvůrkyně 
družstva Artěl, stála v nové Československé repub-
lice u zrodu moderní české hračky. Byla však i ta-
lentovanou malířkou a jako činovnice výtvarných 
spolků prošlapávala cestu i dalším ženám, které se 
v té době odvážně vydávaly na dráhu umění.

„Když jsem začal pátrat po tom, co všechno za 
života Minka Podhajská vytvořila, překvapila mě 
rozmanitost a také množství její práce – ona zkrát-
ka uměním a tvorbou žila. A neměla to lehké, svět 
umění byl tehdy téměř výhradně pánský, vždyť na 
Akademii výtvarných umění mohli studovat jen 

muži. Byla ale všestranně nadaná, oblíbená, vzdě-
laná. A také nesmírně pracovitá: napsali o ní kdy-
si, že všechny její hračky by po vystavení zaplnily 
plochu tisíců metrů čtverečních, a asi to nebude 
přehnaný odhad,“ říká Tomáš Hejtmánek, majitel 
aukčního domu Arthouse Hejtmánek. Dílo Pod-
hajské se proto rozhodl ukázat v celé jeho šíři a 
kráse. Součástí expozice je tak i pokoj umělkyně 
zařízený autentickými předměty a nábytkem v du-
chu krásné epochy začátku 20. století.

Vedle kouzelných hraček výstava představuje také 
přes čtyřicet obrazů. Vynikají mezi nimi krajiny a 
fascinující „portréty květin“. V nich se Podhajská 
pokoušela zachytit nejen tvar, ale i duši rostliny. 
Tomáš Hejtmánek dále shromáždil kresby, grafické 
listy, dřevoryty, ilustrace, keramiku – včetně servisů 

V
MINKA PODHAJSKÁMINKA PODHAJSKÁ
DÍLO I ŽIVOT POZORUHODNÉ UMĚLKYNĚDÍLO I ŽIVOT POZORUHODNÉ UMĚLKYNĚ
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na čaj, kávu a čokoládu – sochy a bibeloty neboli 
malé upomínkové předměty. Čestné místo v expo-
zici zaujímá unikátní skříň významného vídeňské-
ho návrháře Kolomana Mosera, kterou Podhajská 
dekorovala pro slavné dílny Wiener Werkstätte. 

Modrá skříňka s příběhem
"Právě touto bleděmodrou skříňkou ozdobenou sty-
lizovanými vlčími máky to vlastně všechno začalo. 
Nabídla mi ji jedna z příbuzných rodiny Podhajské, 
která Arthouse navštívila díky výstavě jiného poza-
pomenutého umělce, sochaře Milana Beránka. Na 
skříňku, která se tehdy čerstvě přestěhované paní už 
nevešla do bytu, jsem se jel okamžitě podívat, abych 
ji odkoupil. A začal jsem tak objevovat fascinující 
dílo s ním i pozapomenutý příběh slečny Vilemíny 
známé jako Minka,“ vypráví Hejtmánek.

Málo se například ví, že umělkyně se pokládala 
především za malířku. „V nitru se cítím malířkou, 
to je vlastně moje povolání. Ale mým zaměstnáním 
– a myslím, že si mne veřejnost zařadila spíše sem – 
jsou hračky. Barvy jsou pro mne důležité, miluji bar-
vy, potrpím si na ně. Nejsem jen malířka, jsem také 
barvičkářka, jak mi nadávají,“ napsala o sobě Minka 
Podhajská v týdeníku Právo lidu v roce 1938.

Zajímavé je i to, že Podhajská, proslulá hlavně 
svoji veselou a něžnou tvorbou pro děti, sama 
potomky neměla. „Jako malá si navíc s hračkami 
příliš nehrála. A bála se zvířat, ačkoli má mnoho 
jejích hraček podobu legračních zvířátek,“ upozor-
ňuje Hejtmánek a dodává "Dětí ale měla kolem 
sebe nakonec plno: po smrti své sestry Růženy, kla-
vírní virtuosky, se stala důležitou tetou svých tři 
neteří a jejích dětí, které k ní jezdily na prázdniny.“ 

Mezi lesem a zahrádkou
A proč se už za dob její práce nedočkala její 
práce širšího přijetí? „Tvořila po svém, ne podle 
trendů nebo názoru kritiky, celý život zároveň bo-
jovala o to, aby se uživila. Její tvorba byla niterná, 
nezajímaly ji umělecké výboje ani touha po origi-
nalitě,“ vysvětluje Hetjmánek. Přitom šlo podle 
něj o autorku srovnatelnou s věhlasnými umělci 
tehdejší doby, jako byl třeba Ladislav Sutnar.

Výstava je instalována v ateliéru a v přízemí 
domu. Jedna z místností připomíná i část uměl-
čina bytu: zařízena je podobně jako pokoj, kde 
Minka Podhajská žila a pracovala. Výstavu dále 
doprovázejí rukou psané paměti Minky Podhaj-
ské. Najdeme zde zápisky a její postřehy, které 
reagují na společenské dění a její osobní život.

Dosud největší výstava je sestavena z kolek-
cí soukromých sběratelů i předmětů ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Záro-
veň jde o jedinečnou příležitost, jak si spolu s 
dílem Minky Podhajské prohlédnout i interiér a 
zahradu bubenečské vily Arthouse Hejtmánek, 
patřící k nejkrásnějším domům v Praze.

MINKA PODHAJSKÁ
 10 .9 .-10 .10 . 2021, Arthouse Hejtmánek 

Goetheho 17/2, Praha 6 – Bubeneč
Otevřeno po-ne 11-18 hodin

základní vstupné 100 korun, snížené 50 
a rodinné 150 korun

www.arthousehejtmanek.cz

Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům, působí 
na české kulturní scéně od roku 2012 . Mimořádnou 
péči v Arthouse Hejtmánek věnují i předaukčním 
výstavám, instalovaným tak, aby co nejvíce zaujaly 
návštěvníky . Náplní galerijní činnosti je poskytovat 
českým i zahraničním sběratelům profesionální a 
odborné posudky a konzultace při zakládání sbírek, 
restaurování a konzervování děl . Mimo to se galerie 

také věnuje mecenášství a pořádání výstav .
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Vojta Nedvěd pokračuje v odkazu svého táty Fran-
tiška Nedvěda v pořadu „Chce to jenom čas…“. Lidé 
přicházejí a bohužel i odcházejí, písně zůstávají.  
Nový pořad je složen z nezapomenutelných „Ned-
vědovek“, z tvorby Franty a Honzy Nedvěda, ale i 
od Vojty Nedvěda. V současné době Vojtu Nedvěda 
doprovází Frantova doprovodná skupina Tie Break 
s muzikanty zvučných jmen jako jsou Petr Kocman 
a Milan Plechatý. A tak s touto skupinou pokračuje v 
započatém díle. Účinkují: Vojta Nedvěd, Tie Break

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

Divadlo Radka Brzobohatého zahájí 10. září novou 
sezónu 2. premiérou komedie Ajťáci. Jako jediné diva-
dlo na světě získalo od Grahama Linehana (scénáristy 
The It Crowd) licenci k dramatizaci tohoto legendár-
ního seriálu, a tak zde mají diváci možnost nahléd-
nout do kutlochu IT oddělení Reynholm Industries, 
kde své příběhy pracovní i osobní prožívají Roy, Moss 
a jejich šéfová Jen - Anna Polívková v alternaci se Zu-
zanou Kajnarovou, Jiří Maryško a Viktor Zavadil.

VOJTA NEDVĚD A TIE BREAKVOJTA NEDVĚD A TIE BREAK

10 .9 ., 10. 10., Divadlo Radka Brzobohatého, 
Opletalova 5/7 (pasáž ČTK), Praha 1, 
www.divadlorb.cz, Cena vstupenek: 440 - 550 Kč

AJŤÁCIAJŤÁCI

DIVADLA

Jestlipak víte, která v místnost v divadle je opravdu 
ta nejdůležitější? Kde se všechno probírá, ovlivňuje a 
rodí? Tím tajemným, mystickým a vzrušujícím mís-
tem je právě dámská šatna. Hra ze života hereček – 
Dámská šatna - otevírá dne 15. 9. v 15:00 h sezónu 
Divadla U Valšů. Tento den také společně oslavíme 
životní jubileum jedné z protagonistek – Daniely Ko-
lářové. Dále uvidíte Danu Batulkovou, Evellyn Paco-
lákovou a Petru Tenorovou. Režie: Arnošt Goldflam.

Divadlo U Valšů, Karolíny Světlé 286, Praha 1
Cena: 190,-Kč, www .zivot90 .cz/divadlo 
Termíny představení: 15 . 9 . v 15:00h, 6 . 10 . a 18 . 10 . v 16:00h

75. NAROZENINY 75. NAROZENINY 
DANIELY KOLÁŘOVÉDANIELY KOLÁŘOVÉ

26

Pustý ostrov uprostřed oceánu. Na něm osamělý tro-
sečník čekající na záchranu. Dočká se jí? A jaký je 
jeho skutečný příběh? Román Robinson Crusoe spi-
sovatele Daniela Defoa patří ke skvostům světové lite-
ratury a nyní se dočkává i své původní české muziká-
lové podoby. Strhující příběh o nezlomné síle lidského 
ducha, zoufalém boji o přežití a nekonečné věrné lásce.
Hrají: Robinson: Daniel Hůlka, Radim Schwab, Defoe: 
Marian Roden, ml Robinson: Lukáš. Randák, Martin 
Hucl, Josef Vágner, Mary: Ivana Jirešová, Elis Ochma-
nová, Lucia Jagerčíková, Felicita Prokešová a další.

Divadlo Na Maninách, Na Maninách 1525/32a, P-7
Generálka: 14 .9 . v 11h, 14 .9 . v 18h, 15 .9 . v 11h, 15 .9 . v 18h
Premiéra: 16 .9 . v 19h, Další představení: 17 .9 . v 18h, 
18 .9 . v 14h, 18 .9 . v 18h, 19 .9 . v 14h

ROBINSON CRUSOEROBINSON CRUSOE

PRAGMOONzáří / říjen 2021
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Hra o tom, zda je víc žít než být. Kdo je Hamlet? Pře-
citlivělý syn, hloubavý intelektuál nebo mstitel? Mladý 
dánský princ se vrací ze studií na pohřeb svého otce. 
Místo na trůně a po boku královny už ale patří jeho 
strýci. Země je v ohrožení cizí armádou, lež a korupce 
prorůstají státním aparátem a ve jménu osobních cílů 
se porušují základní morální pravidla. Kde leží hranice 
lidského svědomí, odvaha postavit se zlu a síla vzít ná-
pravu pořádků do vlastních rukou? Je možné zachovat 
si ve špíně čistý štít? A může v ní přežít láska...?

30.10., ABC, Vodičkova 28, Praha 1 
www.mestskadivadlaprazska.cz

Slavný muzikál, který se odehrává v proslulém ber-
línském kabaretu Kit Kat Klub. Venku se proslulá de-
kadentní dvacátá léta nachýlila ke svému konci, ale 
uvnitř se nepřestává tančit. Do Berlína přijíždí mladý 
americký spisovatel Cliff a seznamuje se se Sally, mla-
dou tanečnicí a zpěvačkou z Kit Kat Klubu. Dvojice 
se sbližuje, vypadá to na bezstarostný milostný příběh 
– ale dějiny neodvratně dospěly k létům třicátým a 
zanedlouho se veškeré moci v zemi chopí nacisté. Při-
cházejí trable, které se za hlavu jen tak hodit nedají...

HAMLETHAMLET

2.9., Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 36/31, 
Praha 1, www.bezzabradli.cz

CABARETCABARET

Izraelská komedie plná překvapivých zvratů a břitkého 
židovského humoru. Tři sourozenci se sešli v advokát-
ní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli. Je-
jich setkání ale není výrazem sourozenecké harmonie. 
Proto asi nepřekvapí, že důrazným přáním zesnulého 
v poslední vůli je, aby se jeho děti měly rády a nepraly 
se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dě-
dictví má získat jakási tajemná Nina. Kdo to je? A proč 
k ní byl otec tak štědrý na úkor svých dětí? Podaří se ji 
vypátrat a přesvědčit, aby se své části dědictví vzdala? 
A není to celé jen velký podvod otcova advokáta...?

1.10., Divadlo Palace, Václavské nám. 819/43, 
Praha 1, www.divadlopalace.cz

NEPERTE SE, PROSÍM VÁS!NEPERTE SE, PROSÍM VÁS!

Slavná komedie, v níž na svět prší naděje. Sucho a 
horko pustoší pole a pastviny farmářské rodiny Cur-
ryových. Citová vyprahlost sžírá duši nezadané Lízy 
Curryové, kterou se její otec a bratři pokouší neob-
ratně a marně provdat. Šerifův pomocník Fil strádá 
samotou, ale po citovém úrazu se už obává „uvázat 
si na krk“ i pouhé štěně, natož lidskou bytost. A do 
toho přichází okouzlující, tak trochu šestákový hr-
dina a tak trochu profesionální podvodník s hvězd-
ným (a zaručeně nepravým) jménem Bill Starbuck. 
Slibuje, že za sto dolarů dokáže přivolat déšť...

1.9., Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru 7, 
Praha 7, www.divadlonavinohradech.cz

OBCHODNÍK S DEŠTĚMOBCHODNÍK S DEŠTĚM
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Na podzimní sezónu chystáme koncerty oblíbených 
umělců, kteří jsou ve velkém sálu Ústřední 
knihovny takříkajíc doma. 15. září vystoupí skvělé 
Zemlinského kvarteto se sopranistkou Michaelou 
Gemrotovou. 23. září zahraje Radůza se svou 
kapelou průřez dosavadní tvorbou. 4. říjen bude ve 
znamení swingu s Ondřejem Havelkou a Melody 
Makers. Milovníci jazzu mohou přijít 6. října na one 
man show Rudyho Linky a pokud dáváte přednost 
muzikálu, doporučujeme grotesku na motivy Saturnina.
Vstupenky si můžete koupit online na mlp.cz/akce.

KONCERTY V KNIHOVNĚ!

TIPY NA KNIHY

DÁMSKÝ GAMBIT
kniha od: Walter Tevis

IMITÁTOR

Nový krimiromán 
od autora úspěšné 
série Hadrový panák. 
Píše se rok 1989. De-
tektivové Chambers 
a Winter pátrají po 
sériovém vrahovi 
se zvrácenou váš-
ní pro nejznámější 
klasická sochařská 
díla: těla obětí styli-
zuje do jejich pozic. 
Během honičky za 
podezřelým přijde 
Chambers málem o 
život. Případ je od-
ložen, pachatel se 
odmlčí. Sedm let poté se k vyšetřování vrací detektiv 
Marshallová, má k tomu totiž osobní důvody. Pře-
mluví Chamberse a Wintera ke spolupráci, brzy však 
zjistí, že i vrah se chystá svou „sbírku“ zkompletovat. 
Kdo se stane jeho posledním, mistrovským dílem?

kniha od: Daniel Cole

Beth Harmonová se 
v osmi letech do-
stane do sirotčince. 
Není to harmonic-
ké prostředí, a malá 
Beth si najde dvě 
cesty k úniku: malé 
zelené pilulky, které 
děti dostávají „na 
uklidnění“, a ŠA-
CHY. Hra, s níž ji 
seznámí údržbář ve 
sklepě sirotčince, ji 
pohltí, a během ně-
kolika let se ukáže, 
že Beth není jen „na 
holku dost dobrá“ – 
je prostě dobrá. Totiž nejlepší. Strhující příběh Wal-
tera Tevise o dospívání, šachách, feminismu a nebez-
pečných návycích vzbudil senzaci svým televizním 
zpracováním na Netflixu v roce 2020. Přesvědčte se, 
že knižní předloha vás pohltí úplně stejně.

OPRAVDOVÉ ZLOČINY

Záhadné, promyšle-
né, brutální, drzé… 
nejslavnější zloči-
ny v dějinách jsou 
jakékoli, jenom ne 
nudné. Lucie Be-
chynková, moderá-
torka a spoluzakla-
datelka oblíbeného 
napínavého pod-
castu Opravdové 
zločiny, vás vezme 
do nejtemnějších 
koutů lidské duše.
Výběr těch nejzají-
mavějších světových 
zločinů, co se kdy 
odehrály, doplňuje 
zasvěcený pohled kriminalisty, vězeňského dozorce i 
právničky. A jedním si můžete být naprosto jistí: ty-
hle případy vám nedají spát. Opravdové zločiny zís-
kaly v roce 2021 cenu Autorský podcast roku 2020.

kniha od: Lucie Bechynková
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ejsme vůbec malí jedlíci. 
Průměrná spotřeba na 
obyvatele je téměř 800 
kilo potravin, což je téměř 
o desetinu více, než v roce 

1993, kdy vznikla Česká republika. Současně 
platí, že toho více jíme než vyrábíme. Soběstač-
ní jsme především v produkci hovězího masa, 
mléka, cukru, obilovin a samozřejmě piva. 

CO JE DOMA, CO JE DOMA, 
TO SE POČÍTÁ!TO SE POČÍTÁ!

To ale neznamená, že bychom nevyráběli i jin-
de. Jen ten okruh kupujících je zatím menší, než 
by bylo třeba. A protože v Pragmoonu fandíme 
každému, kdo se nebojí takzvaně přiložit ruku k 
dílu, najdete na následujících stránkách našeho 
speciálu tipy na domácí produkty, které si podle 
nás "trochu té lásky" od vás zaslouží. Přejeme pří-
jemné čtení, dobrou chuť a co nejvíce položek v 
košíku. Ať nám ten domácí trh pěkně rostě.

N
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TEN NEJLEPŠÍ KOLAGEN

 - DOKONALÁ PLEŤ A NEHTY

 - KRÁSNÉ VLASY A ZDRAVÉ KLOUBY

 - S KYSELINOU HYALURONOVOU

 

WWW.NATURALPROTEIN.CZ

z přírodních surovin

Tak neváhej, navštiv naše stránky a vyzkoušej
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TŘENÝ ČESNEKTŘENÝ ČESNEK
AŤ MÁ VAŘENÍ ŘÍZ!AŤ MÁ VAŘENÍ ŘÍZ!

e firmě Třený česnek se roz-
hodli dostat do restaurací, 
jídelen a především na váš 
stůl co nejvíce kvalitního 
česneku. Česnek pochází z 

malého rodinného hospodářství nedaleko Dvora 
Králové nad Labem a je opravdu poctivý.

Že se kuchyně bez česneku neobejde, o tom se netře-
ba dohadovat. Ne každý ovšem ví, jak s ním správně 
pracovat. Co takhle ušetřit si při vaření pořádný kus 
práce a času tím, že sáhnete po kvalitním česneku, 
kde už někdo "to nejhorší" udělal za vás? Usnadní 
vám přípravu oblíbených jídel a dodá jim pořád-
ný říz – je totiž z odrůdy Havran.  Řeč je o značce 
Třený česnek, která pochází z malého rodinného 
hospodářství nedaleko Dvora Králové nad Labem.  

Ladislav Chmelík a Vladimír Modrý zde česnek 
pěstují již 4 roky a to výhradně na vlastních po-
lích, kde mají ty nejlepší podmínky k tomu, aby 
byl jejich česnek chuťově ostrý a silný. Původně 
své výrobky dodávali do stravovacích provozů 

a menších regionálních obchodů. Po příchodu 
první vlny koronakrize se ale v důsledku uzavření 
stravovacích provozů a restaurací snížila poptáv-
ka o více jak 90 %. V listopadu 2020, kdy sázeli 2 
ha česneku na sezonu 2021, tak najednou pánové 
zjistili, že mají na skladě více jak 1 tunu česneku, 
která jim zbyla po omezení poptávky. Namísto 
toho, aby se vzdali, rozhodli se otevřít e-shop a 
dostat své výrobky mezi běžné zákazníky.

Můžeme to nazvat štěstím v neštěstí. Na našem 
trhu se většinou prodávají česnekové pasty, kte-
ré obsahují až 10 % soli. Pokud česnek používáte 
při vaření až na závěr, aby neztratil svoji ostrost 
a blahodárné účinky, většinou si touto pastou 
váš oblíbený pokrm přesolíte a jídlo ostré, jako 
čerstvě utřený česnek, který vám zouvá boty, roz-
hodně nebude. V Třeném česneku sůl naopak 
nenajdete, zato obsahuje kapku bodlákového ole-
je. Ten je za studena lisovaný ze semen světlice 
barvířské a používá se ve studené kuchyni a do 
hotových teplých pokrmů. Pro svůj vysoký obsah 
vícenásobně nenasycených mastných kyselin pa-

V
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tří k velmi kvalitním jedlým olejům a zároveň je 
významným zdrojem vitaminu E. Další výhodou 
Třeného česneku je,  že vydrží celý rok, pokud je 
třeba. Příliš bychom ale nepočítali s tím, že vám 
tak dlouho opravdu zůstane doma schovaný ve 
spíži - tuhle lahůdku zpracujete rychle a rádi.

V nabídce obchodu je nejen samotný Třený česnek, 
ale také Třený česnek s chilli – pro labužníky, co to 
mají rádi opravdu ostré. Najít tu správnou přísadu 
ale chvíli trvalo. "Vyzkoušeli jsme asi 5 druhů chilli. 
Od sušeného přes chilli pasty až jsme přišli na odrůdu 
Habaněro a Rawitt. Ty kupujeme od českých doda-
vatelů a pouze čerstvé," vysvětluje Vladimír Modrý.

Vyjma Třeného česneku si můžete v e-shopu obcho-
du zakoupit i loupaný česnek, díky němuž připraví-
te svá oblíbená jídla bez časově náročného loupání. 
Prostě jen prolisujete, utřete, nebo pokrájíte a může-
te s radostí servírovat. Pro ty, kteří si takzvaně rádi 
"ušpiní ruce", nechybí možnost koupit si česnek v 
čerstvé, neupravené podobě. Do prodeje se chystá 
novinka Česnekové dukáty. Jedná se o čerstvě utře-
ný a hluboce zamražený česnek ve tvaru dukátku.

V antice byl česnek uznáván jako universální lé-
čivo, zdravá přísada i jídlo samotné. Věřilo se, že 
podněcuje zábavnost a bojovnost. Domácí Třený 
česnek z Podkrkonoší vám možná na vtipu nepři-
dá, rozhodně se ale zasadí o to, že budete o něco 
zdravější. A ještě fantasticky chutná. Co chtít víc?

th.
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 TIP NA DÁREK - TŘENÝ ČESNEK S CHILLI

Kombinace ostrého česneku a pálivých chilli pa-
priček? Přesně tahle pochoutka na vás v Třeném 
česneku čeká. Česnek doplňuje paprička (dosahuje 
pálivosti 100.000–225.000 Scovilleho jednotek).

PRAGMOONzáří / říjen 2021



ednoho silvestrovského večera si 
dvě kamarádky - Hana Polanská 
a Alena Doležalová - před mno-
ha lety, posilněny lahví šampaň-
ského, omylem objednaly namís-

to dvaceti chilli semínek sto krát větší várku. A to 
si původně chtěly vypěstovat jen něco málo pro 
sebe. A tak je zasely na parapetu, pak si musely 
pořídit malý skleník, aby se to takzvaně "někam 
vešlo" a dnes si pronajímají na Moravě řadu fóli-
ovníků, kde ročně sklidí až tři tuny papriček.

Tajemství jejich úspěchu je v poctivé práci, osob-
ním kontaktu. "Jsme stoprocentně česká firma, od 
semínka a vypěstování sazenice, přes sklízení plo-
dů a nakládání do skleniček. Co si od nás kupující 
odnese, to je poctivý domácí český výrobek. Jistě, 
už jsme se rozrostli, co se do objemu výroby týká, 
ale to piplání a pečlivé vybírání všeho se nezměnilo. 
Jen jsme si dřív mohli přispat a nyní vstáváme už ve 
čtyři hodiny, abychom ve fóliovnících s brigádnicemi 
otrhávali desítky tisíc keřů v téměř padesátistupňo-
vém horku", říká s úsměvem Alena Doležalová.

Milovníci chilli tak v nabídce World of Chilli na-
jdou nejen kvalitní, ale i různorodé odrůdy. "Dnes 
už nám to vzhledem k začátkům připadá skoro ne-
skutečné, ale máme v tuhle chvíli sto odrůd, které 
navíc zpracováváme různými způsoby. Jde nám ne-
jen o různé chutě, ale hlavně aby výrobky odpovída-
ly zemi původu. Není to tedy tak, že bychom vymýš-
lely recepty české, ale naopak se snažíme nabídnout 
světové odrůdy v jejich nejpřirozenější podobě," říká 
k bohaté nabídce Hana Polanská a Alena Doleža-
lová ji doplňuje: "Chilli je teď v módě a my ho chce-

J
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Spálená 95/25, 11000, Praha - Nové Město
Sokolovská 4/41, 186 00, Praha 8-Karlín

woch@woch .cz
+420 775 208 256

/www .chillisazenice .cz
/worldofchilli

www .woch .cz

me dostat do povědomí v tom smyslu, aby lidé znali 
různé odrůdy a chápali, v čem jsou výjimečné."

Zatímco obyvatelé Brna se z nabídky World of 
Chilli mohli již léta těšit i v kamenné prodejně, 
v Praze jsme donedávna byli odkázáni hlavně na 
různé gastro akce na Náplavce. To už ale nyní ne-
platí (i když samozřejmě Náplavka, jíž označují obě 
dámy za srdeční záležitost, stále o stánek World 
of Chilli nepřijde a fanoušci ostrého se tam s ním 
budou i nadále potkávat). Nově najdou milovníci 
Chilli v Praze hned dvě prodejny a to ve Spálené 
na Novém městě a v Sokolovské v Karlíně. 

Obě pobočky byly otevřeny ve stejnou a nutno do-
dat, že ve velmi riskantní dobu. "Muselo to vypa-
dat, že jsme se úplně zbláznily. Loni 2. listopadu vše 
zavíralo a my naopak otevřely ne jednu, ale hned 
dvě prodejny. Šílenství! (smích) Ale objednávky z 
Prahy se neustále zvětšovaly, tak to dávadlo smysl. 
V Praze jsme ostatně chtěly kamenný obchod prak-
ticky od chvíle, co jsme firmu založily. Tak doufáme, 
že zájem, co jsme viděly v e-shopu, se promítne i v 
kamenných obchodech. Ono udržet na nohou ryze 
českou firmu je všeobecně náročné a dvakrát tolik s 
něčím, co není typicky český produkt" dodává k ote-
vření nových prodejen Alena Doležalová. 

Pokud byste měli cestu na Moravu, ať už pracovní 
nebo výletní, doporučujeme si nenechat ujít Den 
otevřených vrat u Ladné u Břeclavi, v rámci něhož 
můžete fóliovníky World of Chilli přímo navštívit. 
Akce je doplněná o vaření, nejrůznější degusta-
ce, ostré burgery, komentované prohlídky a cim-
bálovku a koná se zhruba jednou měsíčně. Stačí 
sledovat webové stránky World of Chilli (případně 
sociální sítě) a pohlídat si konkrétní datum.

Jestli z nějakého důvodu nemůžete do prode-
jen vyrazit přímo, pohodlně vše nakoupíte přes 
e-shop a objednávku vám následně doveze Lifta-
go. A je upřímně jedno, co si vyberete. Všechno je 
fantastické. Inu, poctivá práce se zkrátka vyplácí.

th.
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  TIP NA DÁREK - OSM (8) CHUTÍ CHILLI

V tomto speciálně sestaveném balíčku najdete výběr 
TOP produktů. Široké spektrum chutí a ostrostí, od 
masa až po tu údajně nejchutnější chilli papričku 
světa. Každý, kdo má rád ostré a přitom delikátní 
chutě tento výběrový dárek bezpochyby ocení.



scar Wilde kdysi napsal "Žád-
ný dobrý skutek nezůstane ne-
potrestán". Přesně tak se mu-
sel cítit v roce 2016 Stanislav 
Šareš, když si v rámci svých 

pracovních cest uvědomil dopad masové výroby 
a špatného životního stylu na lidi i celou planetu, 
rozhodl se s tím něco dělat prostřednictvím e-shopu 
a v průběhu budování obchodu se investor takzva-
ně vybarvil a Stanislav odešel s nepořízenou.

Společně se svou přítelkyní Kristýnou Durasovou 
naštěstí na "obchod s dobrou karmou" nezanevřeli 
a o několik měsíců později vznikla značka Goodie. 
Její cíl je jasný. "Není to nutně o tom, že by lidé třeba 
nechtěli používat kvalitní produkty, ve kterých není 

zbytečná chemie. Jde o to, že se dnes řada produktů 
tváří přírodně a člověk musí složitě pročítat etikety. 
V Goodie zákazník nemusí. Cokoli u nás v e-shopu 
nakoupí, splňuje ty nejvyšší nároky," vysvětluje Sta-
nislav a pokračuje: "Pro Goodie je základem nákup 
surovin napřímo, abychom jako prodejci věděli, s 
čím pracujeme a co posíláme dál. A také transpa-
rentnost. Naším cílem je, aby Goodie byla značka, 
na níž se mohou lidé spolehnout a její výrobky spl-
ňovaly požadavek na kvalitu, funkčnost, etiku a eko-
logii. Měly by podporovat zdraví, přirozenost, krásu 
a neměly by škodit zákazníkům ani přírodě. 

Že se podobný poctivý přístup vyplatí dokazuje, 
jak se Goodie postupně rozrůstá. "Začínali jsme 
ve skladu, co měl garážovou velikost 20m. Pak jsme 

O

3636

GOODIEGOODIE
DOBRÁ KARMA SI CESTU NAJDEDOBRÁ KARMA SI CESTU NAJDE

TÉMA VYROBENO V ČESKU

PRAGMOONzáří / říjen 2021



37

info@goodie .cz
+420 605 959 313

    /goodieczech
    /goodieczech
www .goodie .cz

měli 120m a nyní už je to 1200m a část výroby je 
přímo tam. Během tří let!," říká s úsměvem Stani-
slav a Kristýna ho hned doplňuje: "V roce 2019 nám 
s tím hodně pomohli influenceři. Díky nim se Goodie 
u lidí celkem rychle zapsalo a nestydíme se přiznat, 
že bez nich bychom to možná nezvládli. Od září do-
konce budeme vydávat dluhopisy, abychom nabídli 
investiční příležitost podobně smýšlejícím lidem. A 
lidem říkáme záměrně, o velké subjekty nestojíme."

Co tedy přesně e-shop Goodie návštěvníkům 
nabízí? Čisté 100% přírodní potraviny, moderní 
funkční superpotraviny, kvalitní doplňky nejen 
pro sportovce bez chemikálií, kosmetiku bez para-
benů, barviv či geneticky modifikovaných složek 
či přírodní ekologické doplňky ke kosmetickému 
využití nebo do domácnosti. „My sami používáme 
produkty z našeho obchodu a to od rána do večere. 
Asi nejvíce jsme propadli ořechovým krémům. Jsou 
skvělé třeba k snídani nebo když máme my nebo naše 
dcera chuť na něco sladkého,“ vysvětluje Kristýna. 

A jaká má značka Goodie plány do budoucna? 
Rozšířit vlastní výrobu, protože je takzvaně pořád 
kam stoupat, nabídnout distribuci přes kamenné 
(a přirozeně pečlivě vybrané) obchody se "stejným 
smýšlením" a také chce lidem pomoci k lepšímu 
pochopení toho, co znamená, když je produkt 
opravdu BIO (a že nejde jen o zbytečnou nálepku). 
A také je na programu větší zapojení maminek 
s dětmi. "Jak už to tak bývá, obchod roste s námi. 
Jsme nadšenci, hodně aktivní a sportovně založení a 
současně nedáme dopustit na zmíněnou spolupráci 
s influencery, kde nám jich teď hned několik otěhot-
nělo. Logicky nám tak dává smysl se vydat tímhle 
směrem. Mimo jiné i proto, že jsme sami v očekává-
ní," dodávají s úsměvem Kristýna se Stanislavem. 

S produkty Goodie zkrátka nešlápnete vedle. Jestli 
jste do téhle chvíle používali výmluvu "nevím, kde 
bych ty poctivé věci koupil", inu... buď je na čase si 
najít výmluvu novou nebo konečně můžete oprav-
du zlepšit svůj život. Ostatně, děláte to pro sebe.

th.
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  TIP NA DÁREK - SLANÝ KARAMEL

Tajemství této oblíbené lahůdky spočívá nejen v té 
nejvyšší možné kvalitě vstupních surovin, ale také ve 
způsobu zpracování. Ingredience se zpracovávají vel-
mi pomalým a šetrným způsobem. Výsledkem je na-
prosto jemná konzistence a úžasné propojení chutí.
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Proteinová, jemně slaná, příjemně pikantní, zdravá svačina pro sport 
a fitness. NESPI skvěle chutnají, spolehlivě zasytí, nezatěžují žaludek a 
dodají zdravou energii. NESPI svou originální a lahodnou chutí moti-
vují k další sportovní aktivitě. Výborně se hodí i jako delikátní, dietní 
křupání ke kvalitnímu vínu a pivu. NESPI nezkazí, naopak podpoří 
příjemný pocit a prožitek, který přirozeně nastupuje po uspokoji-
vém výkonu nebo po konzumaci kvalitních nápojů a jídel. Nespi jsou 
bezlepkové, vhodné pro vegany, vegetariány, těhotné i kojící ženy, pro 
diabetiky NESPI a makej dle své chuti! s českým originálem.

LOS KŘUPOS PIKANTNÍ NESPI

     /loskruposkejksy .cz,     /loskrupos .cz, www.loskrupos.cz  
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Nabízí spoustu low carb směsí na domácí přípravu cukro-
ví - snadno a rychle. Nejoblíbenější je low carb směs na 
linecké cukroví. Ke směsi stačí přidat pouze žloutek, más-
lo a smetanu (tvaroh) dle návodu. V návodu máte veškerý 
postup vč. pečení popsaný. V nabídce mají  také vánoční 
směsi na: LC marcipán, LC čokoládové kuličky, LC koko-
sové kuličky, LC malinové kuličky, LC pistáciové kuličky, 
LC ořechové pracny, LC úly, LC perníčky a LC vanilkové 
rohlíčky. I tento rok se můžete těšit na nějakou NOVINKU.

LOWE CARB 

     /lowecarb .cz, www.nacukrunejedu.cz  

Kolagen je unikátní 
kombinací hydro-
lyzovaného živočiš-
ného a rybího kola- 
genu, mrazem su-
šeného manga, ky-
seliny hayluronové 
a vitamínu C. Díky 
spojení dvou druhů 
kolagenu ve vysoké koncentraci a kyseliny hyaluro-
nové se jedná o ten nejlepší kolagen pro krásnější po-
kožku, zdravější vlasy, pevné nehty a zdravé klouby. 
Přidaný vitamín C pak zajistí skvělou vstřebatelnost 
a vysokou využitelnost. Jedná se o první kolagen 
na trhu s čistě přírodním složením bez přidaných 
aromat, dochucovadel a barviv. Navíc udělali ma-
ximum pro to, aby byl kolagen opravdu lahodný a 
jeho pití nebylo jednoduše za trest :), takže je lehce 
oslazený stévií a neobsahuje žádné přidané cukry 
ani lepek. Jedno balení obsahuje 25 porcí (300 g).

KOLAGEN

     /NaturalProtein,     /naturalprotein .cz, 
www.naturalprotein.cz  

Přírodní cidre z jablek ven-
kovských sadů českého Po-
šumaví, který je vyráběn 
tradiční metodou francouz-
ských sadařů, snad ani nelze 
nedoporučit. Cidre Divoké 
jablko - brut barrique je su-
chý přírodní cidre s vyvá-
ženým poměrem kyselin a 
nezkvašených cukrů, s jem-
nými nahořklými tóny. Do-
zrává v dubových barikových 
sudech, které zjemňují jeho 
chuť. Dokváší v láhvi.

CIDRE DIVOKÉ JABLKO
BRUT BARRIQUE

     /divokejablko
     /divokejablko
www.divokejablko.cz 

Cena: 145,- Kč (www .beershop .cz)
150,- Kč (www .scuk .cz)



Nepřekonatelná, fenomenální sladko–slaná chuť slaného karamelu ve skle-
ničce dostane každého. Tajemství tohoto gurmánského úspěchu spočívá 
nejen v té nejvyšší možné kvalitě vstupních surovin, ale také ve způsobu 
zpracování. Ingredience se zpracovávají velmi pomalým a šetrným způso-
bem. Výsledkem je naprosto jemná konzistence a úžasné propojení chutí.

SLANÝ KARAMEL
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Užívání superpotraviny maca s blahodárnými účinky na zdraví nikdy neby-
lo snadnější! Nová maca v kapslích je tu–stále ve stejné BIO & RAW kvalitě. 
Kapsle jsou HPMC bez škrobů, konzervantů. Jsou 100% rostlinného původu, 
jejich základem je hydroxypropylmethyl celulóza. Jsou vhodné pro vegany. 
Spojili jsme 4 odrůdy macy–macu červenou, černou, žlutou a fialovou v BIO a 
RAW kvalitě, která zaručuje maximální kvalitu bioaktivních látek, aby vznikla 
nepřekonatelná přírodní síla, která povzbuzuje fyzické i duševní zdraví. Maca 
(Lepidium meyenii) neboli řeřicha peruánská roste v nehostinných vysokých 
nadmořských výškách v Jižní Americe. Je zdroj fytoestrogenu, podporuje hor-
monální systém, výkon, paměť, sexualitu a plodnost u mužů i u žen.

MACA KAPSLE 4X POWER BIO 
150 KS - 348KČ

     /goodieczech,     /goodieczech, info@goodie .cz, +420 605 959 313, www.goodie.cz
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LÁZNIČKOVO UTOPENCI
(UTOPENCI V NÁLEVU - STERILOVANÉ 670G)

Jemně pikantní utopenci ve sladkokyselém nálevu 
jsou českou klasikou, ochutnejte i Vy ověřenou kva-
litu pod kloboučkem značky Lázničkovo. Zakoupit 
online lze na  www.laznickovo.cz či u rohlik.cz

     /laznickovo,     /laznickovo
+420 604 265 779, obchod@laznickovo .cz

ČESKÝ TŘENÝ ČESNEK Z PODKRKONOŠÍ

Třený česnek vám umožní rychlou a bezstarostnou pří-
pravu oblíbených jídel a bude vám po ruce v kuchyni 
k dispozici až 12 měsíců. Vařte bez časově náročného 
loupání a špinavých rukou. V nabídce je i Třený česnek 
s chilli, jedinečná kombinace ostrého česneku a páli-
vých chilli papriček! Dochucujte si pokrm dle libosti.
     /gmbroscompany,     /gmbroscompany
+420 774 086 973, www .trenycesnek .cz

Přepuštěné máslo ghí je čistý máselný tuk, který chutná a 
voní jako máslo, ale má jiné vlastnosti. Má velmi dlouhou 
trvanlivost a nevyžaduje chlazení. Nepřepaluje se, je ide-
ální ke smažení. Použít se dá v teplé kuchyni všude tam, 
kde potřebujeme tuk, ke zvýraznění chuti koření a bylin. 
Neobsahuje mléčnou bílkovinu ani laktózu. Kromě vyni-
kajících senzorických vlastností má spoustu pozitivních 
účinků na zdraví. Ajurvéda, stará indická medicína jej po-
važuje za vůbec nejlepší potravinu na světě a elixír života.   

ČESKÉ GHÍČKO
     /ceskeghicko
     /ghicko
www.ceskeghicko.cz 

Nekáva je přiro-zeně bezkofeinová alternativa kávy. Ne-
káva spojuje moderní espresso po-dobu s tradiční obil-
nou chutí i požadavky na poc-tivě vypěstované kvalitní 
BIO potraviny. Vychutnejte si Nekávu ve verzi Originál 
s hořko-oříškovou chutí. 
Nově také oceníte Nekávu 
pro Regeneraci, zahřívací 
Masalu či Nekávu pro Detox 
se směsí prospěšných byli-
nek a koření. Nekávu milují 
nejen děti, ale i jejich ma-
minky a každý se zájmem o 
zdravý životní styl.

NEKÁVA
     /nekavacz,     /nekava, info@nekava .cz, www.nekava.cz 
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/laznickovo     
/laznickovo

  www .laznickovo .cz 

načka Lázničkovo vznikla 
v roce 2012 a svým názvem 
navazuje na tradici prode-
jen ovoce a zeleniny Láznič-
ka, která byla provozována 

v minulém století převážně na Vysočině.

Dnes je Lázničkovo synonymem kvality a jednodu-
chého zpracování. V sortimentu najdete sterilova-
nou a sušenou zeleninu, ovoce, těstoviny či masné 
produkty. Suroviny použité pro výrobu Lázničkovo 
produktů jsou pěstovány v různých oblastech, včetně 
českého Středohoří a jižní Moravy. Tím je zaručena ta 
nejvyšší kvalita zpracování i použitých surovin, které 
jsou nejen od pěstitelů a zpracovatelů v ČR, ale také v 
Maďarsku kde umí například čalamádu nejlépe.

Co to v praxi znamená? Například v Lázničkově 
sterilovaném gothaji s cibulí najdete pouze go-

thaj od Steinhauser Tišnov s 90% masa, pěkně 
dle poctivých starých receptur. Vyjma kvality si 
v Lázničkovo zakládají také na tradiční chuti i na 
vzhledu balení, které poznáte na první pohled.

A na jaké lahůdky se můžete přesně těšit? V na-
bídce jsou výborné okurky, kysané zelí, již zmi-
ňovaná čalamáda, červená řepa, feferony, ale také 
utopenci, poctivé masové konzervy či těstoviny a 
spoustu dalších dobrot z dílny Lázničkovo.

Všechny Lázničkovo produkty zakoupíte nejen na 
eshopu www.laznickovo.cz, ale také na oblíbeném 
portálu www.rohlik.cz, www.svetbedynek.cz a ve 
farmářských prodejnách či dobrých řeznictvích a 
bistrech.

th.

Z
LÁZNIČKOVO DOBROTYLÁZNIČKOVO DOBROTY
KVALITA, KTERÁ SE NEOMRZÍKVALITA, KTERÁ SE NEOMRZÍ



+420 725 539 029l
lowecarb@seznam .cz

/lowecarb     
  www .nacukrunejedu .cz 

www .lowecarb .cz

šechno jednou musí skončit, 
aby něco nového mohlo začít.   
To je i případ příběhu Pavly s 
Honzou, kteří v Bruntále měli 
zdravou cukrárnu. Když přišla 

pandemie, museli zavřít. A aniž by si to v tu chvíli 
uvědomovali, otevřeli se jim nové dveře.

Jejich cukrárna byla opravdu nezvyklá - všechny 
výrobky, co prodávali, byly bez cukru. Když došlo 
na zavření, bojovali manželé - stejně jako mnoho 
jiných - s tím, jak nahradit vypadlý příjem. A pak 
se podívali správným směrem. Kamenným pro-
dejnám sice pandemie, i vlivem různých vládních 
nařízení, nepřála, ale e-shopy zažívaly boom. 
Společně s kamarádkou Sandrou tak vzali původ-
ní recepty, udělali z nich práškové směsi, aby si 
každý mohl jejich dobroty sám upéct doma a ote-
vřeli si internetový obchod LowE Carb na adrese 
www.nacukrunejedu.cz. A zatímco v únoru loňské-

ho roku, kdy startovali, nabízeli jen housky a dorty, 
dnes mají ve stálé nabídce bezmála 160 produktů!

Na stránkách tak logicky nenajdete jen směsi na 
pečení. Dále jsou k mání různé mňamky do kap-
sy, marmelády, oříškové krémy, čalamády, grilo-
vací omáčky, povidla, čatní, pistáciové kuličky a 
mnoho dalšího. Vzhledem k blížícím se vánočním 
svátkům doporučujeme již hotové domácí vánoční 
cukroví, které vám navíc sami přivezou až domů.

Vyjma obchodu navíc provozují i Food blog, kde 
vás lehce naučí, jak pracovat se vším, co si u nich na-
koupíte. Zkrátka dokonalý servis od lidí, kteří milují 
zdravý životní styl a poslední rok usilovně pracovali 
na tom, aby ho internetovou cestou předali dál. Inu, 
když se něco dělá s láskou, je to na tom vidět.

th.

V
LOWE CARBLOWE CARB
CHUTNĚ A BEZ CUKRUCHUTNĚ A BEZ CUKRU
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  TIP NA DÁREK - DÁRKOVÝ POUKAZ

Nevíte čím potěšit přátelé, kteří žijí v low carb? Jed-
noduchým řešením je dárkový poukaz, který zakou-
píte v eshopu a lze ho využít na veškerý sortiment.



ZPOVĚDNICE

  
JIŘÍ BURIAN O JIŘÍ BURIAN O 
SVÉM ALTER EGU:SVÉM ALTER EGU:
HODNĚ LIDÍ PŘEKVAPÍ, KAM KAPITÁN DEMO SMĚŘUJEHODNĚ LIDÍ PŘEKVAPÍ, KAM KAPITÁN DEMO SMĚŘUJE
POŽADAVKY KAPITÁNA DEMO JSOU ČASTO NESPLNITELNÉ POŽADAVKY KAPITÁNA DEMO JSOU ČASTO NESPLNITELNÉ 
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Když jsme si domlouvali rozhovor, ptal jste se, 
zda chci mluvit s Kapitánem Demo nebo s vámi. 
Jak dlouho vám trvá se do role Kapitána Dema 
přepnout? 
V podstatě je to krátká chvilka. V momentě, kdy se 
převléknu do kostýmu, tak už přepínám. Ta trans-
formace je velmi jednoduchá, protože si mohu dě-
lat, co chci.

Jak se Kapitán Demo zrodil? 
Postupně. Těch teorií je několik a jedna z nich je, 
že jsem dlouhou dobu dělal hudbu se svou skupi-
nou Southpaw, která na někoho může působit váž-
ně a zasněně a potřeboval jsem to vybalancovat. 
Také jsem chtěl zkusit udělat něco, co bude měnit 
zavedená pravidla v showbyznysu.

Dalo by se tedy říct, že jste si vymyslel alter ego 
Kapitána Dema, abyste mohl bez obalu říkat 
věci, které byste si jako Jiří Burian nedovolil?
To já si dovolím i normálně, spíš jde o tu humor-
nou složku. Dělám více žánrů, spolupracuji s mno-
ha lidmi. Je to něco jako když kuchař vaří jídla z 
menu, a každé to jídlo potřebuje jiný přístup. Mě 
baví pestrost a Kapitán Demo je zase jiný žánr, než 
to co dělám obvykle.

A jak vznikla jeho podoba? Proč jste zvolil tak 
korpulentní postavu? 
Právě proto, jak jsem dělal v indie žánru, kde byli 
v módě vyhublí kluci, tak mi to přišlo už přepá-

lené a chtěl jsem něco jiného. Zároveň jsem v té 
době začal přibírat, tak jsem si stvořil pravý opak. 
A musím říct, že paradoxně jsem od té doby začal 
shazovat, protože po každém vystoupení v tom 
obleku vypotím aspoň kilo. (usmívá se) 

A proč je Kapitán Demo takový milovník luxu-
su, co vás k tomu vedlo? 
Asi inspirace. Souvisí to taky trochu s tím, že je 
ta postava v hodně věcech jiná než já. Pro mě 
jsou důležitější duchovní věci, i když samozřejmě 
mám rád i určitý luxus, ale Demo jde do extrému. 
Dělá si legraci ze spirituálních věcí, on si vůbec 
dělá legraci z věcí, které si legraci zaslouží, jak já 
říkám. Přišlo mi fajn vytvořit všemocnou posta-
vu, která je trošku nadpřirozená, protože si mys-
lím, že takových postav je u nás málo.

Jaký luxus se líbí vám? 
Já jsem takový LA člověk. Mám rád Kalifornii, ži-
vot tam. Rád jezdím hezkým autem, mám hezký 
dům, rád jezdím k moři. Ale zase to není ten, řek-
něme, Dubaj luxus, který má rád Demo, pro mě 
ten luxus musí mít styl a duši, nebýt tak okázalý.

Zažíváte chvíle, kdy si říkáte, že už byste se na Ka-
pitána Dema vykašlal? Že už vám leze na nervy?
Je pravda, že takovéhle myšlenky poslední dva 
roky přicházely, ale myslím si, že jsou to jen krátké 
záchvěvy. Nicméně je důležité o všem pochybovat 
a přemýšlet a rozebírat věci, které člověk dělá. Ne 
moc, ale každý umělec o sobě trochu pochybuje. 
Takže ano, tyto stavy přicházejí, ale myslím si, že 
by byla škoda nechat Dema teď umřít, kór když 
jsou za námi takové velké věci. Ale ono nejde ani 
tak o ty hity, nás to baví, baví nás vymýšlet songy 
a klipy. A hlavně, lidé Dema milují, takže končit 
ještě nebudu.

Baví vás více vystupovat jako Demo nebo sám 
za sebe? 
Určitě jako Demo, to má větší efekt, protože ostat-
ní projekty, které dělám, mají menší dopad, a jak já 
říkám: Čím větší divadélko, tím větší legrace. A v 
podstatě už je Demo natolik populární, abychom 
si užili koncerty ve velkém. Ale zase musím říct, že 

á, já vás mám rád, i když mě 
už trošku začínáte s*át", zpí-
vá ve svém asi nejznámějším 
hitu Zlatíčka, jenž má na 
internetu přes 15,5 milionu 

zhlédnutí, Kapitán Demo. Tomuto showmanovi, 
jemuž nyní vyjde již čtvrté album s všeříkajícím 
názvem »Mistr světa všeho« a jehož nelze díky 
kontroverzní vizáži přehlédnout, vdechl život 
hudebně nadaný Jiří Burian, který ho pojal za 
své alter ego. Jak vlastně stvořitel objemného mi-
lovníka luxusu žije, co mají tito dva společného, 
a co se svým druhým já plánuje do budoucna?  

"J
ZPOVĚDNICE
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mě baví i komornější koncerty se Southpaw a další, 
to je zase úplně jiný svět.

Co musí splnit ten, kdo si chce pozvat Kapitána 
Dema, aby mu zazpíval? Jistě bude mít taková 
megastar velké požadavky.
Tak to je otázka, na kterou by vám odpověděl spíš 
Demo než já. Ty požadavky jsou různé. Ale hrozně 
mě baví, jak si pořadatelé dokážou s těmi požadav-
ky poradit. Vymýšlíme si různá exotická zvířata, 
věci, které v podstatě ani nejdou splnit. Potetovaný 
koně s nápisem Tofu, předměty a produkty, které 
nejdou moc sehnat. Ale tak nějak se nám daří, že 
je to test na promotéry, abychom věděli, že jedeme 
na místo, kde nám fakt rozumí.

Je pro vás jednodušší vymýšlet songy pro kapelu 
Southpaw nebo pro Dema? 
Určitě je pro mě vymýšlení textů i hudby pro svou 
kapelu i jiné interprety jednodušší. Demo je pro 
mě obecně nejtěžší projekt. Hudba pro Dema je 
pro mě zábava, ale napsat pro něj song, aby byl 
vtipný a chytlavý, to je to nejtěžší.

Píšete ty songy, když jste převtělený do něho 
nebo jako Jiří? 
Normálně sám jako Jiří, což je zajímavé.

Poslouchá písničky kapitána Demo i vaše rodina?
Jasně, kluci ty písničky milují, pořád je po mně chtě-
jí pouštět. I moji rodiče to mají rádi, smějí se tomu. 
Můj otec to považuje za projekt, který ho baví nejvíc 
z těch, co dělám. Také je můj velký rádce. Ale jinak 
je mým největším rádcem a prvním posluchačem 
moje žena, která poslouchá vše, co dělám.

Je k vám i kritická?
Je tak akorát kritická, ale z devadesáti procent mě 
chválí, protože jsem prostě dobrej. (směje se)

Ani jí nevadí sprostá slova v textech? 
Nevadí. Co se týče sprostých slov, naposledy jsme 
vydali album »Řekni mámě, ať ti koupí Bentley«, a 
to bylo hodně pro děti a myslím si, že tam je tako-
vých slov opravdu minimum. Je tam třeba debil, 
ale to mi nepřijde nijak hrozné. Já si nemyslím, 

ZPOVĚDNICE

že je problém, když děti znají sprostá slova. Zá-
leží také na tom, jaká jsou. My totiž rozlišujeme 
sprostá slova na ta, která jsou hezká a která ošk-
livá, jako je třeba zm*d apod. Volíme je tak, aby 
zněly hezky a nebyly zase tak pobuřující.

Zmíněné album vyšlo před rokem, plánujete 
další? 
Určitě, další album je už hotové, zbývá nám do-
ladit drobné věci a pár hvězdných hostů, kteří na 
něm s námi spolupracují.

Kdy album vyjde? 
Demo by řekl, až se mu bude chtít a já musím říct: 
Až se bude Demovi chtít. Ale určitě to nebude 
později než na podzim.

O čem bude? 
V podstatě bude o hodně tvrdší než to posled-
ní pro děti, protože jsme si logicky chtěli udělat 
zase desku jako dřív. Ale myslím si, že žánrově a 
hudebně bude velmi pestré. Řekl bych, že bude 
hodně o životě Dema, jak taková celebrita žije. 
Jmenuje se: Mistr světa všeho a jde hodně do 
maxima té postavy. 

Jakou máte vizi, kam chcete Dema vést? 
To je krásná otázka, ale já vám na ni bohužel ne-
odpovím, protože tohle si chci nechat pro sebe. 
Chceme lidi překvapovat. Mohu asertivně odpo-
vědět, že chceme dál postavu a vše okolo ní vyví-
jet tak, jak to spousta lidí nečeká, a myslím, že to 
i hodně lidí překvapí. Mohou od nás čekat vlastně 
cokoli. To co mě teď hodně baví a co je zásadní, 
aby zaznělo, že je taková ta rapová scéna, která má 
k té postavě averzi, a i to je také ten důvod, proč 
jsme se minulé léto přesunuli z rapu do žánru 
pop. A v tom žánru pop, zase tak jako v každém 
před tím, si chceme udělat něco, co nikdo tady 
neudělal. Může to působit, že jsme se zbláznili, 
ale i to je součástí toho celého plánu.

A s vaší kapelou plánujete také nové album? 
Určitě, vydali jsme po deseti letech comebackové 
album, jeden singl s klipem vyšel na začátku srp-
na a další budou následovat. Moc se na to těším, 
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protože je to pro mě srdcová záležitost a zase si tak 
trochu odpočinu od toho tlusťocha. (usmívá se)

Má Jiří Burian kromě těla něco společného s Ka-
pitánem Demo?
Já myslím, že ano. Je to jedna stránka mě, která 
je rozvinuta do maxima. Co tolik Demo není, tak 
melancholik, romantik nebo chvilkový introvert, 
tak jako já.

Nemrzí vás, že je Kapitán Demo slavnější než vy 
osobně?
Naopak. Ale ono jde o to, co sláva vlastně zname-
ná. Myslím si, že je to trochu handicap, protože je 
pro člověka hodně limitující. Já jsem strašně rád, 
že to takto je, je to pro mě takový štít. Spousta lidí 
ale stejně ví, kdo Demo je. Nicméně já sám se po-
važuju víc za producenta a skladatele, než za něko-
ho, kdo svůj obličej musí za každou cenu prodat.

Právě dnes, když děláme rozhovor, jste měli ro-
dinnou oslavu synových desátých narozenin. To 
je ten váš starší syn, říkám to dobře? 
Ano, Adam. Pak máme ještě Alvina, tomu je pět a 
teď ještě půlroční miminko. A je to opět chlapeček 
a jmenuje se Alfons.

Proč všichni od písmene A? 
To si prosadila žena. Ne, dělám si legraci, dali jsme 
těm prvním dvěma jména od A, aniž bychom to 
dělali nějak záměrně a u třetího nám pak přišlo 
líto, kdyby nebyl také od A. Nic víc v tom není.

Když je máte tak pěkně po pěti letech, přibude za 
dalších pět let ještě čtvrté mimčo?  
Myslím si, že to asi stačí, ale necháme to osudu. 
Nicméně tři děti jsou docela hukot.

Předpokládám, že lockdown a distanční výuka 
byla ještě větší hukot? 
To trochu ano, ale zase my bydlíme na okraji Pra-
hy a Adam si tu našel partu kamarádů, s nimiž byl 
denně venku, hráli fotbal, takže to bylo zase plus.

Takže vlastně zažíval takové to dětství jako kdy-
si, když děti běhaly po škole celé dny venku? 
Přesně tak. Je pravda, že hlavně v té první vlně loc-
kdownu mi to připomnělo takové to, že se zastaví 
čas a měli jsme prostor na žití a rodinu. Pro mě to 
bylo moc příjemné.

Žádné depky z toho, že nemůžete vystupovat? 
Naopak, pro mě to bylo krásné, protože ze mě od-



padla ta divoká víkendová jízda turné a koncertů a 
mohl jsem se soustředit jen na své studio a na rodinu.

To vám vystupování nechybělo? 
Během té druhé vlny už ano, ale při první jsem byl 
rád, že jsem si od toho odpočinul, protože vlastně 
koncertuju intenzivně od roku 1996.

Uvědomují si vlastně vaši synové, samozřejmě 
ti dva starší, že jste slavný a že se převlékáte za 
Dema? 
Tak oni to chápou a znají to, bavíme se o těch hodno-
tách, o slávě, co to vlastně znamená. Dobré je, že když 
jdu někam s nimi, tak se vlastně nic tak hrozného ne-
děje, mám větší klid, než když jsem za Dema.

Vytahují se kluci ve škole a školce, že mají doma 
Kapitána Dema?  
To doufám, že ne. Nicméně Adam už sám udělal 
song i klip, co jsme pro něj dělali, takže už v tom 
trošku také jede. Ale myslím si, že hodnoty má 
srovnané. On chce být hlavně fotbalista, takže to 
má trochu na háku.

Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli půjde ve va-
šich šlépějích…
Uvidíme, baví ho i hudba, ale zatím opravdu milu-
je fotbal, hraje ho i závodně a tvrdě si jde za tím, že 
bude fotbalista. Já s ním chodím kopat od jeho asi 
tří let, jezdím s ním na turnaje a je fajn sledovat, 
jak se vyvíjí.

Také jste chtěl být fotbalistou? 
Já jsem vlastně fotbal neměl rád až do svých 33 let, 
než mi ho do života přinesl Adam. A od té doby 
jsem tomu propadl a říkal jsem si, že v příštím ži-
votě bych chtěl být taky fotbalista. Dělal jsem už i 
s Vojtou Dykem hymnu pro Spartu, mám tam ka-
marády, takže mě to fakt baví.

U vás to tedy bylo přesně naopak, protože větši-
nou přivede syna k fotbalu otec…
Ano. Vlastně se mi na fotbalu líbí i to, jaký je to 
dobrý komunikační kanál. Teď vlastně, když se 
díváme na nějaký zápas, tak si i s mým otcem 
na dálku píšeme a komentujeme to. Máme to už 

jako hezkou rodinnou tradici.

Jste hodně pracovně vytížený, kolik času trávíte 
se syny? 
Snažím se, aby v tom byla rovnováha. Teď to mám 
tak, že ráno syna odvážím do školky, a potom od-
poledne se vidíme, když se vracím domů ze studia, 
a pak jsme spolu o víkendu dopoledne, než odjedu 
na nějaký koncert, a pak v neděli a samozřejmě 
spolu jezdíme i na dovolenou. Myslím si, že na to, 
jakou práci dělám, je to v pohodě.

U čeho vy osobně si nejvíce odpočinete? 
To je pro mě dobrá otázka, protože já s tím posled-
ní dobou začínám mít trochu problém. Jsem wor-
koholik. Ale zjistil jsem, že nejvíce na mě funguje 
čas mezi šestou a osmou ráno, kdy dělám různé 
procedury. Jdu běhat, udělám si dechové cvičení, 
pak si třeba skočím do ledu, nebo si dám meditaci, 
a to jsou pro mě chvíle volnosti, kdy jdu sám pro 
sebe, což je pro mě nejlepší odpočinek.

Cvičíte podle čínské metody. Co vás k tomu při-
vedlo? 
Život. Netajím se tím, že se hodně zajímám o to, 
co není vidět a o to, co se děje tzv. za oponou, na 
rozdíl od Dema, jak jsem už zmiňoval. V podstatě 
mě často zajímají více spirituální věci, než samot-
ná realita. Skrze ně také dělám hudbu. Snažím se 
ale, aby ta realita a duchovní věci byly v rovnová-
ze. Je to pro mě cesta sebepoznání.

Je pro vás zpěv v roli Kapitána Demo odpočin-
kový, nebo je to náročnější než s vlastní kapelou 
jako Jiří Burian? 
Dobrá otázka. Myslím si, že obojí. Je to určitá for-
ma relaxu, ale zároveň je to někdy náročné na psy-
chiku, obzvlášť když je to často.

Což předpokládám teď v létě často je. Kde vás 
nyní mohou čtenáři vidět, ať už jako Kapitána 
Demo či s kapelou Southpaw? 
Hrajeme po celé republice v podstatě každý ví-
kend nonstop. Všechny koncerty jsou na Insta-
gramu nebo webu. Na podzim budou pražské 
křty Dema i Southpaw.
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tento experimentální mi-
nipivovar sídlí v Plzni v 
budově bývalé elektrár-
ny na soutoku řek Mže a 
Radbuzy. Spojili tedy sílu 

proudu řeky a energii elektrického proudu, pro-
to Pivovar Proud. Stojí za ním Lenka Straková 
s Michalem Škodou a ve své práci kladou důraz 
na kvalitu, experimentování a spolupráci. 

První, co mě zaujalo, když jsem si četl o vašem 
pivovaru, bylo označení, že je experimentální. 
Co si pod tím máme představit?
Zjednodušeně to znamená, že můžeme zkoušet va-
řit piva všech pivních stylů, testovat různé suroviny, 
vymýšlet netradiční postupy, prostě experimentovat 
ve všem co souvisí s výrobou piva. Výsledkem by 
ale vždy mělo být dobré pivo, které člověk s chutí 
vyzkouší. Aspoň takový je náš cíl. (smích)

Kdy se vlastně zrodil nápad na Pivovar Proud?
Původně jsme si přáli malý pivovar na vývoj no-
vých receptur pro velké pivovary. Až časem se ta-
hle myšlenka změnila a dostali jsme šanci postavit 
částečně samostatný produkční pivovar. Máme 
tedy vlastní značku, o kterou osobně pečujeme.

Budova vašeho pivovaru je součástí tzv. Spal-
kova projektu z počátku 20. století. Jak jste na 
tak úžasné prostory vůbec přišli? Mysleli jste 
si na ně ze začátku, nebo zapracovala náhoda?
Částečně pomohla náhoda. Hledali jsme vhod-
né místo, kde by pivovar mohl sídlit a naskytla 
se možnost vdechnout opět život již nevyužívané 
budově bývalé elektrárny. Máme tak víc prostoru 
než kolik by bylo potřeba pouze na pivovar a tím 
pádem nám zůstává ještě spousta plánů do bu-
doucna. Chtěli bychom časem pivovar více ote-
vřít lidem a vytvořit u nás kulturní centrum.

Váš pivovar se jmenuje Proud proto, že sídlí 
kde sídlí. Znamená to, že kdybyste skončili 
jinde, byl by tu jiný název? Měli jste třeba i ně-
jakou zajímavou variantu v záloze?
Nápadů bylo více, ale „Proud“ vlastně dokonale 
vystihuje to, co jsme hledali. Není to pouze spojení 
s elektřinou díky naší budově, ale odráží se v něm 
veškeré proudění, které je s pivovarem spojeno. 
Kombinuje se v něm proud vody, páry, vzduchu, 
ale také myšlenek. Navíc zní dobře i v angličtině 

Vím, že když jste začínali, jedna z prvních zpráv 
zmiňovala, že budete vařit celkem pět stabil-

T
PIVOVAR PROUDPIVOVAR PROUD
PIVO, V NĚMŽ JE SPRÁVNÁ ENERGIEPIVO, V NĚMŽ JE SPRÁVNÁ ENERGIE
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U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň 3
Východní Předměstí

info@pivovarproud .cz
    /pivovarproud
    /pivovarproud

www .pivovarproud .cz

ních pivních speciálů: čtyři metodou svrchního 
kvašení a jeden ležák. Platí to pořád? 
Stále to platí! Máme základní řadu 5-ti piv, která 
máme v nabídce celoročně. Jedná se o lehký an-
glický Ale, český ležák, polotmavou žitnou IPA, 
černý stout a nealko Hazy IPA. K nim pak přidá-
váme limitované edice. Těch už jsme za poslední 
rok představili asi deset. Aktuálně máme v nabídce 
navíc meruňkový kyseláč, NEIPA s chmelem Lo-
ral a belgický pepřový saison. Nejnovější produkt, 
který půjde v nejbližších dnech do prodeje, je West 
coast imperial Pilsner. Ten jsme uvařili s pivova-
rem Zhůřák pro pivně-kulturní festival Brewstock, 
který se bude konat v Plzni 8.-9.10.2021

Kde si můžeme v Praze zajít na čepovaný Proud?
Momentálně spolupracujeme s následující podni-
ky: Nubeer Bar, Permanent Beer Fest, Food Truck 
Point, Žluté Lázně, Dva Kohouti, Sedm Stupňů, Le 
Fakap Bar, Art Food Zoona a Yalta Craft Bistro

Svůj projekt jste rozjížděli během pandemie. Ne-
báli jste se, že půjde o příliš riskantní načasování?
Původně jsme netušili - jako všichni- že nějaká 
pandemie vůbec bude a když jsme se měli roz-
jíždět, tak už nebyl čas na vícero obav a brždění 
rozjetého vlaku/projektu. Natrénovali jsme se 
tedy jako první stáčet pivo do lahví (smích).

Pokud se nepletu, máte v nabídce i nealkoho-
lická piva a rovnou oceněná zlatou medailí.
Ve stálé nabídce máme jedno nealkoholické pivo, 
které se jmenuje Proovan. Zlatou medaili jsme do-
stali za variantu tohoto piva vařenou s jiným chme-
lem u příležitosti Pink Boots Collaboration Brew 
Day na podporu vzdělávání žen v pivovarství.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Vařit dál pivo, co jiného?! (smích) Samozřejmě 
chystáme i nějaké ty novinky. Na podzim bychom 
chtěli rozšířit nabídku piv stařených v dubových 
sudech. Tentokrát to budou piva stařená v sudech 
po Trebitsch Whisky. Zároveň připravujeme pivo 
ve spolupráci s kamarády, kteří prodávají dobrou 
kávu, takže je určitě na co se těšit. 

  TIP NA DÁREK - BARREL AGED

Jedinečná řada piv, která dozrávají v sudech po víně, 
whisky nebo třeba pálence. V nabídce je Red Ale, 
Pale Ale a Brut IPA (tyto tři jsou stařeny v sudu po 
červeném víně z oblasti Bordeaux) a Světlý ležák (sta-
řeno v sudu po Smoked Trebitch Czech Single Malt).
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ZAHRADNÍ RESTAURACE LAVIČKA
Lavička  nabízí  posezení  v  rozlehlé  venkovní 
zahradě, útulný vstupní prostor s krbem, který  je  
určený  pro  nekuřáky,  hezké  prostředí  setkání  s  
přáteli  či  oslavu.  Lze  také  využít  veliký  salonek  
v  přízemí. Pochutnat si v Lavičce můžete na pestré 
nabídce  specialit  mezinárodní  i  české  kuchyně.  
Adresa: Seifertova 77, Praha 3
Otevírací doba: 11:00–23:00

HOSPŮDKA U KAŠPÁRKA
Ve Strašnicích můžete svůj hlad zahnat nedaleko 
stanice metra U Kašpárka, kde přes okénko ve všed-
ní dny zajištují tradiční české obědy. Dále si můžete 
dát polévky, dezerty či hlavní jídla do 100 Kč. 
Adresa: Dubečská 74/4, Praha 10
Otevírací doba: Po–pá 10:30–15:00

FORKY’S
Pokud jste vegan, vegetarián nebo máte intole-
ranci na lepek, Forky's je tu stále s námi. Zdravé 

speciality si tu dopřejete od 100 do 200 korun, 
dopřát si můžete také filtrovanou kávu. 
Adresa: Milady Horákové 16, Praha 7
Otevírací doba:  11.00 - 19:30

RESTAURACE NA BAŠTĚ
Na Baště se nachází v těsné blízkosti největšího a 
nejoblíbenějšího dětského hřiště zhruba uprostřed 
Letné s dobrou přístupností ze všech směrů. Le-
tenské sady jsou nádherným místem pro procház-
ku po celý rok, takže si dáte nejen dobré jídlo, ale 
odnesete si i dobrý pocit z příjemné procházky.
Adresa: Letenské sady, Praha 7 - Letná
Otevírací doba: Po–ne 11:00–20:00 

PASTA LOVE
V tomto rodinném bistru pro vás každé ráno vyrá-
bí čerstvé domácí těstoviny.  Jídla vaří italský šéf-
kuchař podle klasických  receptů. 
Adresa: Koněvova 1905/167, Praha 3-Žižkov
Otevírací doba: Po–ne 11:00–22:00

RESTAURACE KRAVÍN
Na Míráku můžete posedět v restauraci Kravín, kde 
mají polévky v ceně mezi 50 a 60 Kč, velké porce čes-
ké klasiky a z mezinárodní kuchyně dvousetgramové 
burgery. Jejich cena se pohybuje kolem 250 korun. 
Adresa: Náměstí Míru 109/18, Praha 2
Otevírací doba: 11:00–15.00

RESTAURACE U ROKYTKY
"Rokytka" nabízí každý den štědré polední menu s 
polévkou a hlavním chodem včetně moučníku za 
120 Kč. Výběr je ze třech hlavních jídel. 
Adresa: nám. Dr. Václava Holého 7, Praha 8
Otevírací doba: 11:00 – 14:30

CRÈME DE LA CRÈME
A něco sladkého na závěr. Pokud si potrpíte na 
zmrzlinu, navštivte ve Strašnicích Crème de la 
Crème, kde vám nabídnou až 22 druhů zmrzlin, 
kávu, dorty a palačinky. Malou zmrzlinu koupíte 
za 39 Kč, střední za 70 Kč a velkou 100 Kč. 
Adresa: Průběžná 1939/58, Praha 10
Otevírací doba: 12:00 – 20:00

GASTRO

DOBROU CHUŤDOBROU CHUŤ

řestože už restaurace zno-
vu žijí (v rámci možností) 
plnohodnotným životem, 
zákazníci se vrací pomalu. 
Inu, zvykli jsme si na do-

mácí prostředí a jsme, přiznejme si to, líní utrá-
cet. Ale restaurace není jen o jídle. Je i o lidech, 
kteří v nich pracují. Tak na to myslete, až půjdete 
příště okolo svého oblíbeného podniku.

P



Jsme profesionálové 
v zajištění Vašich akcí! 

Užijte si fi remní večírek 
v netradiční formě!

JSME ZPĚT 
A V MNOHEM LEPŠÍ 
KONDICI

v zajištění Vašich akcí! 

Užijte si fi remní večírek 

Léčebný hotel
VILLA SMETANA ****
Krále Jiřího 5-7
360 00 Karlovy Vary
Telefon: (+420) 355 310 222
Fax: (+420) 355 310 224
E-mail: info@hotelsmetana.cz

Hotel Villa Smetana disponuje nově zrekon-
struovaným, velkým salónkem, který je jako 
přímo stvořený pro Váš ničím nerušený event! 

Užijte si své výjimečné chvíle v hotelu Villa 
Smetana!

až 33 osob parkoviště u hotelu individuální nabídka
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va měsíce jsme se (ko-
nečně) mohli popíjet s 
přáteli na zahradních 
oslavách nebo se jen tak 
toulat přírodou. Máme 

tu podzim a s ním je třeba znovu začít pracovat 
na 100%. Není to nic, co bychom vyloženě vy-
hledávali, ale vydělávat se musí. Práce ale ještě 
nutně neznamená, že nebude zábava. Je potře-
ba ventil a na to jsou ideální firemní večírky.

NASEDĚLI NASEDĚLI 
JSME SE DOSTJSME SE DOST

Na následujících stránkách najdete tipy na řadu 
míst, kde bude váš firemní večírek rozhodně stát 
za to. Garantujeme zábavu až do ranních hodin, 
výborný servis, lahodnou gastronomii a pravdě-
podobně i nějaký ten bolehlav po ránu. Všeho 
samozřejmě s mírou, abyste se za sebe druhý 
den nemuseli stydět (i když, jak všichni víme, 
nějaká ta ostuda znamená nejlepší historky).

D

TIPY NA VEČÍRKY



V Šiklandu nabízí pestrou 
nabídku služeb, která se postará 
o bezstarostnou akci. Plánujete 
firemní akci a v hlavě máte 
něco netradičního? Chcete 
zapůsobit na obchodního 
partnera, rádi byste pozvali své 
zaměstnance a jejich rodiny 
na výjimečné místo? Zábavní 
park Šikland promění každé 
vaše setkání v nevšední zážitek! 

ZAŽIJTE BEZSTAROSTNOU 
FIREMNÍ AKCI A BAVTE SE!
www .firemniakce-sikland .cz
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Chcete si užít firemní večírek s naprosto jedinečným 
výhledem? Pak jednoznačně zamiřte do Petřínských teras. 
Restaurant je posazen uprostřed východního svahu Petřínského 
kopce, s naprosto neopakovatelným výhledem na celou Prahu. 
Samozřejmě není problém udělat večírek „na klíč“, zařídit 
grilování či živou hudbu. Vše je otázkou domluvy a včasné 
rezervace. Navíc už to není tak daleko do konce roku, takže 
pokud chcete odměnit své zaměstnance za dobře odvedenou 
práci, večírkem Petřínských terasách vedle nešlápnete.

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

Kdo by neměl rád hospodské kvízy? Co 
to ale posunout do pracovního prostředí? 
Ostatně, v každém kolektivu jsou situace, 
které se opakují a všichni už je dobře 
znají. Co se tedy rozdělit do skupinek a 
soutěžit v otázkách "kdo udělal tohle, čí je 
tenhle hrníček" atd. A jestli to celé chcete 
opravdu posunout hodně vysoko, můžete 
si na konci předat i nějaké ty sošky 
pro "nejukecanějšího / nejzábavnější / 
nejprdlejšího kolegu" a podobně.

TIP NA HRU #2

Hra Skořápky je vynikajícím programem 
na firemní akci, večírek, či na vaši oslavu 
narozenin. V prvé řadě si mnoho z 
nás s chutí zavzpomíná na divoká 90. 
léta, kdy se České republice ještě bylo 
možné potkat se skořápkáři na ulici. A 
co si budeme povídat, jak bude večer 
postupovat a lidé budou "unavenější", 
je hádání o to náročnější (dvakrát tolik, 
když prohrávající musí dát panáka).

TIP NA HRU #1
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Firemní večírek přímo v srdci pivovaru? Ano, přijeďte do 
Plzně, do Plzeňského Prazdroje! Uspořádejte akci, na kterou 
jen tak nezapomenete. Vybírat můžete z různých prostorů, 
jak velikostí tak i stylů – moderního Lighthouse, secesních 
zdobných sálů, netradičních prostor Návštěvnického centra i 
samotných ležáckých sklepů. Akci vám připraví individuálně 
na míru a zpestřit ji můžete pivovarskými doprovodnými 
programy, výtečným cateringem a samozřejmě plzeňským 
pivem. Na zdraví! Více na www.pradrojvisit.cz.

V pražské městské čtvrti Holešovice najdete v klid-
né ulici restauraci U Holiše. Prostory restaurace vč. 
předzahrádky jsou k dispozici pro firemní akce, svatby, 
rodinné oslavy či jiné významné události. Mistři kucha-
ři zajistí pro vaši událost dle vašeho přání skvělé rauty 
s výbornými pokrmy, zajímavá možnost je příprava na 
grilu. Samozřejmostí je velký výběr nealkoholických a 
alkoholických nápojů. Vychutnat si můžete plzeňské 
pivo čepované z tanku. Za ochutnávku určitě stojí fi-
remní Holišovická hruška, pálenka vyráběná macerací 
vybraných hrušek, kterou si můžete zakoupit. V rámci 
svých událostech můžete využít projektor a několik pro-
pojených TV monitorů. Otevřeno je od 11:00 do 24:00.

RESTAURACE U HOLIŠE HOSTIVAR H2

Plánujete firemní posezení pro 45 kolegů v 
příjemném prostředí pivovarské restaurace 
s vyhlášenou kuchyní? Pak nemusíte hledat 
dál. Zveme Vás na ochutnávku našich skvě-
lých nefiltrovaných a nepasterizovaných piv 
a výtečné kuchyně a ručně pečeného peči-
va z naší pekárny do našeho minipivovaru 
s restaurací a pekárnou. Hostivar H2 se na-
chází nedaleko nádraží Horní Měcholupy, 
otevřeno je do 23:00. Pro nabídku nás kon-
taktujte na mailu h2@pivovar-hostivar.cz 
nebo telefonicky na čísle 702 203 143.

Plánujete firemní posezení pro nejvýše 35 přá-
tel ve stylovém prostředí pivovarské restaurace 
s tradiční českou kuchyní? Pak nemusíte hledat 
dál. Zveme Vás na ochutnávku našich skvělých 
nefiltrovaných a nepasterizovaných piv a výteč-
né kuchyně do našeho minipivovaru s restau-
rací a terasou. Hostivar H1 najdete na pome-
zí Hostivaře a Horních Měcholup, otevřeno 
máme od 11:00 do 23:00 hodin. Pro nabídku nás 
kontaktujte na mailu h1@pivovar-hostivar.cz 
nebo telefonicky na čísle 702 202 903.

HOSTIVAR H1

V PRAZDROJI VAŘÍ NEJENOM SKVĚLÉ PIVO, 
ALE I NEZAPOMENUTELNÉ AKCE

TIPY NA VEČÍRKY

Pivovar Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00 
Email: reservations@asahibeer.cz, Tel: +420 377 062 888, 
www.pradrojvisit.cz, Kapacita až 250 osob

U Průhonu 466,  P-7, Tel: +420 724 100 440
info@restauraceuholise.cz, www.restauraceuholise.cz



Střížkovská 1/29A, Praha 8 Střížkov
180 00 Česká republika

hotel@svdvur .cz, info@svdvur .cz
+420 608 179 901

/svdvur     /svatojansky_dvur
www .svdvur .cz 

vatojánský Dvůr je restaurace 
a hotel v historické budově v 
klidné části Prahy 8 Střížkov 
s výbornou dopravní dostup-
ností a soukromým parko-

váním. S přípravou teambuildingů, firemních a 
vánočních večírků, máme mnohaleté zkušenosti.

Váš firemní večírek doplní jedinečné historické 
prostory, vůně praskajícího dřeva a teplo rozpále-
ného krbu. Původní pískovcové sloupy s klenbami 
doplněné masivním krbem, kamenným oblože-
ním a nejrůznějšími starožitnými doplňky, díky 
kterým se budete cítit, jako vráceni v čase.

Na firemní akce a večírky vám připraví raut nebo 
servírovanou večeři / oběd. do 120 osob. Mají k dis-
pozici vnitřní i venkovní kryté prostory a případě záj- 
mu mohou zajistit kapelu nebo vytvořit téma-
tickou akci (například moravský večer, spojený 
s tradiční hudbou, koštem vín, pálenky a domá-
cích uzených specialit a sýrů). Možnost grilování 
ve vnitřním krbu na otevřeném ohništi, celoroční 

využití venkovní kuchyně na přípravu čerstvých 
specialit i s možností umístění rautu (2 grily, 2 
krby, 2 pece a udírna), neomezené možnosti pes-
trosti rautu. Kladou důraz na vlastní výrobu a 
zpracování a rauty ušité na míru.

Pro milovníky vína je zde možnost vinného kout-
ku s prezentací vybraných druhů vín s ochutnáv-
kou a pro rumové nadšence zase řízená i neřízená 
degustace a prezentace vybraných druhů staře-
ných rumů. Čepují tankovou Plzeň z dvouplášťo-
vých měděných tanků a mají opravdu velký výběr 
alkoholických a nealkoholických nápojů. 

Pokud si kromě dobrého jídla a pití chcete i zasou-
těžit, pak lze uspořádat různé zábavné soutěže nebo 
šipkový turnaj. V nabídce je též ubytování v někte-
rém z deseti pokojů v unikátním historickém stylu.

Svatojánský Dvůr, to je nezapomenutelná atmosféra, 
osobní rodinný přístup a komplexní služby

th.

S
SVATOJÁNSKÝ DVŮRSVATOJÁNSKÝ DVŮR
VŠE, CO SI JEN MŮŽETE PŘÁTVŠE, CO SI JEN MŮŽETE PŘÁT
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To je to pravé prostředí pro setkávání větší společnosti 
přátel, oslavu narozenin, či firemní večírky! Užijte si 
večer se svými přáteli společně s čerstvě upečenými 
bagely! Takové jako jsou ty jejich, nemá nikdo! Jsou 
dělané ručně a zásadně z čerstvých surovin! V Bagel 
Lounge se nuda tedy rozhodně nenosí - přesvědčte se o 
tom sami a začněte je sledovat najejich sociálních sítích.

BAGEL LOUNGE
Sokolovská 343/21, 186 00 Karlín, Praha 8
Tel .: +420 771 157 730, www .bagellounge .cz

MAJESTY LOUNGE Elegantní MAJESTY Lounge, který je součástí 
Hotelu KINGS COURT a kde se potkává historie 
se současným moderním designem, vašemu ve-
čírku 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.

Užijte si firemní večírek netradičním způsobem 
ve úžasném prostředí hotelu Villa Smetana! Villa 
Smetana je zpět a v mnohem lepší kondici! Navštivte 
tento nově zrekonstruovaný 4 hvězdičkový hotel a 
užijte si svůj firemní večírek ve velkém stylu! Villa 
Smetana disponuje svým designovým salónkem, 
který má kapacitu až pro 33 osob. Hotel se nachází 
v blízkosti centra, ale zároveň i vyhlášených kolonád 
s léčivými prameny, které určitě stojí za to navštívit!

VILLA SMETANA
Krále Jiřího 5-7, Karlovy Vary, Tel .: +420 603 222 524 
info@hotelsmetana .cz, www .hotelsmetana .cz

JINDRIŠSKÁ VĚŽ

Historická věž v centru Prahy s prostory situovanými přímo v krovu 
věže, s krásnou vyhlídkou a zvonkohrou. Lze pronajmout i galerijní 
prostory v nižších patrech. Zajišťují společenské akce, rauty, večírky, 
soukromé pronájmy a vše, co si bude vaše firma přát.  Prostory Jin-
dřišské věže jsou vhodné také pro pořádání tiskových konferencí a 
firemních prezentací, školení v prostorách podkrovní vyhlídky v 10. 
patře. Nabízejí také možnost cateringových služeb na míru.

Jindřišská ulice 2122/33, Praha 1, Tel: + 420 608 346 521
info@jindrisskavez .cz, www .jindrisskavez .cz
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     /bagelloungeprague,     /bagellounge_official     /VillaSmetana,     /villa_smetana

Náměstí republiky - U Obecního domu 3, Praha 1
Tel .: +420 226 280 819, www .hotelkingscourt .cz
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Italská restaurace s naprosto úžasnou polohou - 
vedle Čertovky, kousek od centra Prahy - a přes-
to v místě, které se vyznačuje úžasným klidem a 
krásnou atmosférou. Vynikající kuchyně stavící 
na čerstvých a domácích surovinách, velký výběr 
vynikajících vín a příjemná obsluha. Raut vám 
zde samozřejmě připraví na míru. Piknik Park na-
víc vyniká tím, že nabízí celoroční zahrádku, jejíž 
součástí jsou tepelné ohřívače. Něco takového vám 
žádný jiný podnik na Malé straně nenabídne.

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

Středočeská vesnička Klučov se nachází cca 30 km 
východně od Prahy. Víno se zde pěstovalo už za vlá-
dy Karla IV. a mělo velký ohlas na stolech českých i 
rakouských panovníků. Manželé Šinkovi vinohrady 
obnovili v roce 2016 a dnes vinařství produkuje mladá 
vína, zaměřená na kvalitu. Kapacita vinného sklepa je 
60 míst, veškerý servis pro vaši oslavu je samozřejmos-
ti, stejně tak řízené degustace a teambuildingové akce 
ve sklepě i ve vinohradu. Ubytování až pro 30 osob, 
vlakové spojení S1 Praha-Kolín každou půlhodinu.

VINAŘSTVÍ KLUČOV
Klučov, 282 01 Český Brod 
Tel .: +420 608 870 927, www .vinarstviklucov .cz

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ 
10 PATER KULTURY, ZÁBAVY 

A ODPOČINKU V CENTRU PRAHY

VÝTAH

PRONÁJEM  
GALERIE  

A VYHLÍDKY
PRO VAŠE  

SPOLEČENSKÉ  
I KULTURNÍ  

AKCE

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

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

Hledáte zajímavé místo s neobvyklou zábavou 
pro firemní večírek či akci? Muzeum automatů 
ArcadeHry

ŠENKOVNA
U Větráku 280 - Červený Újezd
www.arcadehry.cz

Možná nechcete jen sedět na jednom místě, ale 
užít si firemní večírek trochu jinak. Co ho prožít 
v zážitkovém vlaku po Praze a okolí? Souprava 
vlaku je složena z parní nebo historické motorové 
lokomotivy, barového vozu Pivák, dřevěného 
retro vagónu a společenského vozu s cateringem. 
Zážitkový vlak lze vypravit na okružní jízdu Prahou, 
na legendární trať Posázavský pacifik, Pražský 
Semmering, do sklárny, pivovaru, hornického 
skanzenu nebo také do lomů Malá a Velká Amerika. 

RETRO VLAKY
Tel.: +420 775 317 903
www.RetroVlaky.cz

Máte pocit, že už jste byli snad všude a nic Vás nemůže 
překvapit? Večírek v Tiskárně Vás vyvede z omylu! Pro

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

PRAGMOONzáří / listopad 2019

The PUB má vše potřebné pro stylový firemní večí-
rek (moderní prostory, bohatě zásobený bar, výborné 
jídlo atd.). Je tu však ještě jeden podstatný rozdíl – v 
každém PUBu si pivo pěkně načepujete sami! Stoly 
disponují vlastní pípou, z níž teče tankový Pilsner 
Urquell. Každý samovýčep je vybaven dotykovým 
displejem, který umožní sledovat pivní výtoče, volat 
obsluhu, objednávat jídlo, zahrát písničku z Jukebo-
xu a mnoho dalšího. Na přání lze objednat školu če-
pování piva a jiný doprovodný program.

THE PUB

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 
reproduktorem. 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

Chystáte v nejbližší době konferenci nebo máte 
nový produkt, který byste rádi představili svým 
partnerům v netradičním prostředí? Chcete 
poděkovat obchodním partnerům za dosavadní 
spolupráci neformálním setkáním či vánočním 
večírkem? A co teambuilding a outdoorové aktivity 
pro zaměstnance či obchodní partnery? Chateau 
Herálec je ideální destinací pro všechny luxusní 
eventy i firemní akce s ubytováním. A také místem, 
kde v zámeckém pohodlí můžete nerušeně pracovat. 
A slavit. A odpočívat. Inspirovali jsme Vás?

CHATEAU HERÁLEC

Na Kačabce vás svou nabídkou rozhodně nezklamou. 
Čepují zde výborný Plzeňský Prazdroj, na mlýnku 
mají vysokohorské výběrové kávy Café Majada, v 
nabídce najdete ikonická evropská vína,  a domácí 
vína z malého vinařství Jan Vaněk (i s limitovanou 
edicí vyráběnou jen pro Kačabku). Není se čemu 
divit, že si celou restauraci, 
tým a styl kuchyně v čele s 
Jardou Bejvančickým při 
své návštěvě v pořadu Ano, 
šéfe! pochvaloval Zdeněk 
Pohlreich. Kapacita na 
firemní akce je 50 - 60 osob  
vnitřní části a až 100 
osob na zahrádce, samo-
zřejmostí jsou rauty, 
svatby, barmanské show, 
stand-up comedy, živá 
muzika pro firemní akce 
a degustační večery s 
párováním jídla a nápojů.

NA KAČABCE - PUTYKA
Chalupnická 12, Praha 10 - Hostivař
Tel .: +420 603 217 934, www .nakacabce .cz
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Veleslavínova 3, Praha 1
Tel .: +420 222 312 296, www .thepub .cz

Herálec 1, Herálec, reception@chateauheralec .com
Tel .: +420 734 822 640, www .chateauheralec .cz
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Večírek v krásném prostředí přímo na okraji Kunra-
tického lesa? Žádný problém! Přesně tam vás uvítá 
restaurace s příhodným názvem „Na tý louce zelený“. 
Pochutnáte si zde nejen na mimořádné české a minut-
kové kuchyni, ale přímo labužnickým zážitkem jsou 
speciality připravované ze zvěřiny. K jídlu podávají 
plzeňské a rohozecké točené pivo a zdejší specialitou 
jsou vysoce kvalitní vína z Jižní Moravy. Doporu-
čujeme zeptat se na Námořnickou knajpu s 36 místy  
a centrálním grilem. Je pro večírky ideální! V přízni-
vém období si lze zamluvit terasu se 40 místy.

NA TÝ LOUCE ZELENÝ

TIPY NA VEČÍRKY

Na zelené louce 451/1, Praha 4 - Kunratice 
Tel .: +420 241 711 820, www .natyloucezeleny .cz

Resort Lesní Lázně je skvělou volbou pro všechny, 
kteří chtějí alespoň na chvíli uniknout od 
každodenního shonu a dopřát si plnohodnotný 
relaxační zážitek. Součástí resortu je restaurace, 
konferenční sály, tělocvična a venkovní altán. 
Společně s bohatou nabídkou služeb nabízí resort 
plnohodnotné zázemí i pro ty nejnáročnější. Svůj 
pobyt si můžete zpříjemnit některým z vyhlášených 
tělových rituálů v rámci SPA, nebo vyzkoušet unikátní 
relaxační apartmá s lesní vířivkou a infrasaunou. 
Hotelový resort je obklopen NPR Voděradské bučiny. 

RESORT LESNÍ LÁZNĚ
Kádovská 154, Zvánovice u Prahy
rezervace@lesnilazne .cz, www .lesnilazne .cz

V pohodlné vzdálenosti od Prahy či Liberce, obklopeni 
úžasnou přírodou chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, 
můžete relaxovat a bez rušení prozkoumávat a rozvíjet 
vaše nápady. Disponují vlastní školící místností s kapaci-
tou 13 osob a vybavením, které zvládne všechny vaše po-
třeby. V případě většího počtu lidi a výhradního pronájmu 
celého statku jsou schopni přizpůsobit prostory jídelny, kte-
rá dle svého uspořádání pojme od 20 do 42 osob. Společně 
s agenturou YellowPoint – Firemní akce jsou schopni na-
bídnout rozmanité příležitosti pro utužení celého kolektivu.

HOMUTŮV STATEK
Mšeno – Sedlec 14, 277 35, recepce@homutuvstatek .cz
Tel .: +420 604 240 979, www .homutuvstatek .cz

Kapacita našeho místa je až 300 osob pro raut, 200 
osob pro hostinu, z toho 150 osob ve vnitřních pro-
storách. Rádi pro Vás zorganizujeme firemní večírky, 
zasedání, konference, prezentace, tiskové konference, 
workshopy, teambuildingy. Firemní akce můžeme 
doplnit aktivitami tipu například degustací nápojů, 
kurzem grilování, lukostřelbou v naší zahradě apod. 
Naše místo ve své kategorii je v Praze neopakova-
telné. Pozemek cca 7500 m² s potokem, sádky pro 
čerstvé ryby, 100 let starými stromy, 400 let starým 
mlýnem kombinovaným s moderní architekturou, 
450 m² venkovní terasou, 12 m širokým schodištěm.

MLÝN NA DOBRÉ VODĚ
Na Dobré vodě 39, 104 00, Praha 10, info@svatbyvpraze .cz
Tel .: +420 602 339 433, www .mlynnadobrevode .cz



Resort Lesní Lázně - Kádovská 154, Zvánovice u Prahy

www.lesnilazne.cz

FIREMNÍ AKCE A VEČÍRKY, TEAMBUILDING, KONFERENCE

Vyhledávaný resort jen pár km od Prahy • Skvělá volba pro malé i velké kolektivy

• Konferenční zázemí až pro 360 osob • Zábavný program & catering na míru

Mimořádné místo pro jedinečné firemní
a společenské akce včetně kvalitních služeb.

firemní večírky
zasedání, konference,
prezentace, tiskové konference
workshopy, teambuildingy

 

Na Dobré vodě 39
104 00, Praha 10

 www.mlynnadobrevode.cz
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GRIGORY Z JDEMEŽRÁT:GRIGORY Z JDEMEŽRÁT:
"ČESKÁ GASTRONOMIE DĚLÁ NESKUTEČNÝ POKROK!""ČESKÁ GASTRONOMIE DĚLÁ NESKUTEČNÝ POKROK!"

demeŽrát? Autor nejsledo-
vanějšího českého food porn 
kanálu na YouTube přibližuje 
našim čtenářům svůj příběh. 
Jeho cesta za pozicí jednoho 

z nejvlivnějších food influencerů Česka přitom 
začala před šesti lety vlastně náhodou – z dlouhé 
chvíle se rozhodl vytvořit upřímnou recenzi Big 
Macu, který si objednal k večeři. Neotřelý nápad 
hodnotit běžně dostupná jídla a výrobky ho vyne-
sl až na vrchol popularity. Jak vnímá vývoj české 
gastronomie v posledních letech, jak by podle něj 
měl vypadat ideální burger nebo s kým by v životě 
nespolupracoval, se dozvíte v našem rozhovoru.

Co Vás přivedlo k nápadu recenzovat jídla?
Začalo to, když jsem ještě pracoval v kanceláři a 
když člověk přijde pozdě večer unavený domu, 

tak ne vždy se mu chce vařit a občas si prostě ob-
jedná dovoz jídla, aby si ten čas ušetřil a věnoval 
čas něčemu jinému. A v té době, když si člověk 
chtěl něco objednat, tak nikdy předem nevěděl, 
co mu reálně přijde, protože prakticky neexis-
tovaly žádné spolehlivé recenze restaurací. A já 
jsem si řekl, že když už si to jídlo stejně objedná-
váme, tak by bylo fajn lidem ukázat, co za svoje 
peníze skutečně dostanou, ještě předtím, než je 
utratí. Postupně to začalo bavit víc a víc lidí a 
začali jsme to dělat pravidelně.

Po kolika letech se z toho stala výdělečná činnost? 
Přibližně první 3 roky to byl jen takový drahý ko-
níček. Pak jak to začalo sledovat víc lidí, tak si to 
na sebe začalo konečně vydělávat díky reklamám 
na YouTube. A postupně se to rozrostlo natolik, že 
už jsem přestával stíhat kombinovat svou normál-

J

INFLUENCER ROZHOVOR 



Krásná za 15 min? To jde? No jistě, požijte naši 
masku! Textilní plát napuštěný kvalitním sérem 
s obsahem účinné látky. Stačí si vybrat podle druhu 
pleti a účinné látky a máte hotovo. Nejenom že bude 
Vaše pleť ošetřená, ale také budete hezky vonět po 
vybrané rostlince nebo ovoci -  levandule – zklidňující, 
avokádo – vyživující, růže – hydratující a heřmánek 
– stahující póry. Teď  o máte ve svých rukou!

ADONIS
K dostání na www .adonis .cz 
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ní práci s natáčením a musel jsem si vybrat jedno 
z toho. Tak jsem se rozhodl pro YouTube. (úsměv)

Mohl byste čtenářům přiblížit, proč vystupujete 
pod přezdívkou a nikoliv pod jménem?
To jsem popravdě původně ani neplánoval, stej-
ně tak jako jsem neplánoval být anonymní. Ob-
ličej u prvních videí jsem neukazoval jen kvůli 
tomu, že jsem měl pouze jednu kameru a potře-
boval jsem zabrat jídlo a obličej se tam už prostě 
nevešel. Lidem se to začalo líbit a začali si dělat 
legraci, že jsem „anonymní recenzent bez obli-
čeje a jména“, tak jsem se rozhodl tu hru hrát s 
nimi také. (smích) Před rokem jsem ale ukázal 
divákům svůj obličej a letos dokonce i jméno, 
takže už to není žádné tajemství. 

Proč se věnujete především recenzím fast foodů? 
Ve skutečnosti se recenzím fastfoodů nevěnujeme 
zase tolik, jak se to může zdát. Poměrově to nebu-
de víc, než třeba 10 procent obsahu našeho kanálu. 
Může Vám to tak připadat kvůli tomu, že fastfoodo-

vá videa jsou jedny z nejpopulárnějších na kanále. Je 
to dané i tím, že fastfoody jsou prakticky v každém 
městě a může je vyzkoušet jak divák z Prahy, tak i 
třeba z Brna nebo Ostravy, narozdíl od recenzí praž-
ských restaurací, kdy sem musíte vyloženě přijet.

Vzpomenete si, kdy jste poprvé jedl fast food? 
Úplně poprvé jsem vyzkoušel McDonald’s v Moskvě, 
tehdy mi bylo asi 9 let. Žil jsem v malém městě a něco 
takového jsem předtím neznal. A samozřejmě jsem 
z toho byl nadšený, protože mi rodiče koupili Happy 
Meal a tehdy tam byly fakt super hračky. (úsměv)

Na jakém burgeru si nejvíce pochutnáte a kde 
Vás naopak zklamali?
Já mám rád takovou tu klasiku, ideálně obyčej-
ný cheeseburger s kvalitním, řekněme 180-200g 
masem, se sýrem, dobrou domácí omáčkou a ra-
jčátkem. :) Z posledních návštěv mě nejvíc zau-
jalo ostravské Mama’s Bistro, kde ty burgery byly 
opravdu skvělé. Špatné restaurace asi ani nemá 
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cenu zmiňovat, těch je bohužel pořád dost, ale 
většinou to jsou podniky, které vám složí jakési 
„lego“ z koupených polotovarů a ideálně k tomu 
ještě nahodí cenovku kolem 200 korun, jen pro-
tože mít burger v menu je dnes in.

Jaké klasické pražské restaurace s americkým 
jídlem Vás oslovily? 
Třeba vinohradský podnik Bad Jeff 's Barbeque je 
super, je sice trochu dražší, ale vždy jsem si tam 
pochutnal. Stejně tak např. T.G.I. Fridays je větši-
nou taková sázka na jistotu.

Co si myslíte o vývoji české gastronomické kul-
tury? 
Za posledních 6 let, co českou gastronomii aktiv-
ně sleduji, tak je ten vývoj neskutečný a mám z něj 
obrovskou radost. V Praze, a i v dalších městech 
se objevuje obrovská spousta nových kvalitních 
podniků, a i úroveň obsluhy se výrazně zlepšila. 
Často si stačí jen vybrat. 

Považujete svou práci i za zodpovědnost vůči 
divákům?
Spolupracujeme jen s firmami, které jsou mi sym-

patické a jejichž produkty či služby bych sám po-
užíval. Nikdy nepropagujeme něco, co by se mi 
příčilo, snažíme se držet pryč od alkoholu, cigaret, 
finančních služeb, nebo nedej bože hazardu. Při 
spolupráci s restauracemi máme vždy podmínku 
objektivní a pokud možno i anonymní recenze, 
vždy ale s tím, že i tak takové video viditelně ozna-
číme jako spolupráci, aby o tom naši diváci věděli.

Stává se často, že se ozve restaurace či řetězec 
kvůli nízkému hodnocení? 
Občas se to stane, většinou se ale jedná spíš o ně-
jakou omluvu či vysvětlení, proč k nějakému pro-
blému došlo a dost často i poděkuji za recenzi s 
tím, že teď alespoň ví, na co se mají zaměřit a co 
můžou zlepšit.

Za jídlem i cestujete. Které z míst, ať už v Česku 
nebo v zahraničí, Vás nejvíce zaujalo? 
V České republice podle mě ani tak nezáleží na 
místě, protože u nás je to unikátní tím, že i v malé 
vesničce se může nacházet hospůdka, kde vaří 
tak skvěle, že jen kvůli jídlu tam klidně jedete tři 
hodiny z Prahy a vůbec toho nelitujete. (úsměv) 
Takže všem milovníkům jídla doporučuju jezdit 

INFLUENCER ROZHOVOR 



PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ V LÉKÁRNĚ              PALLADIUM

PO – NE 9.00 – 20.00 NC Palladium, patro -2, vedle Alberta
E: palladium@ipcnet.cz, T: 777 775 127

po republice a prostě zkoušet všechno, na co jen 
natrefíte. Co se týče zahraničí, tak naprosto milu-
ju Španělsko a jejich kuchyni.

Vaříte doma často? Máte nějakou svoji specialitu?
U nás doma vaří spíš moje žena Katka. Já vlád-
nu jenom grilu, když si chceme dát nějaké dobré 
maso. Jinak to nechávám na ženě. 

Jak vznikl nápad na Vaření s Katkou a které jídlo 
Vám nejvíce chutnalo?
Vznikl víceméně na žádost našich diváků, protože 
Káťa na svém Instagramu občas zveřejňuje nějaké 
fotky svých kulinářských výtvorů a spousta lidí nám 
začala psát, abychom ty recepty natočili. Tak jsme to 
zkusili a nás i diváky to začalo bavit. Nejraději mám 
její výborný boršč a skvělé pelmeně. (úsměv)

Chystáte v blízké dob nějaký další projekt? 
Něco chystáme, zatím to sice nechci prozrazovat, 
ale naši diváci se určitě mají na co těšit!
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a normálních okolností 
bychom možná blížící se 
podzimní sychravé poča-
sí vnímali jako něco, kdy 
se zavřeme doma a ču-

mák nevystrčíme ven, dokud sluníčko nebude 
pravidelně pálit z oblohy. Ale po tom všem, co 
jsme v posledním roce a půl prožili, je fajn si 
protáhnout nohy. Klidně i v zimě a dešti.

NASEDĚLI NASEDĚLI 
JSME SE DOSTJSME SE DOST

Na  následujících stránkách tak najdete po-
řádnou nálož tipů, kam můžete vyrazit buď na 
jedno odpoledne, nebo i klidně na celý víkend. 
Záleží jen na vás, kolik času si urvete. Za nás 
doporučujeme si ten volný čas trochu hýčkat. 
Nikdy nevíte, kdy se svět zase zblázní a budeme 
muset volný čas trávit jenom doma. A jak všich-
ni víme, to žádná velká zábava nebyla.

Z



OBČERSTVENÍ NA BAŠTĚ

Už Vás nebaví sedět doma? Vyrazte na Letnou, užijte si krásnou procházku a zastavte se v jednom ze 
dvou našich občerstvení! Poseďte s přáteli, vyzkoušejte si náš venkovní gril a tankové pivo nebo 

s ratolestmi nedaleké dětské prolézačky. Letenské sady, Holešovice,+420 603 927 446

NOVĚ OTEVŘENO

Bašta.indd   1 2. 9. 2021   11:08:25

KOSTNICE 

Unikátní kostnice pod kostelem Všech svatých na 
hřbitově v Sedlci u Kutné Hory je vyzdobena téměř 
výhradně lidskými kostmi – ostatky celkem 40 000 
zemřelých, pozůstatky morových epidemií a obětí hu-
sitských válek. Dnešní podoba hřbitovní kaple v Sedlci 
u Kutné Hory, která byla postavena na konci 14. sto-
letí, je výsledkem barokních úprav provedených J. B. 
Santinim Aichlem na počátku 18. století a celkové ob-
novy z druhé poloviny 19. století, součástí které bylo 
dotvoření dekorace vnitřního prostoru z lidských kos-
terních ostatků. Autorem masivního lustru zdobeného 
lidskými kostmi, stejně jako kříže, kalichů, monstrancí 
či erbu rodu Schwarzenbergů je řezbář z České Skalice 
František Rint, který zde z kostí vyskládal i svůj podpis. 
V areálu kutnohorské kostnice nalezli archeologové tři 
desítky hromadných hrobů, kde ležely ostatky tisíce 
obětí epidemií a hladomoru převážně ze 14. a 15. sto-
letí. Nález koster, představuje největší soubor z období 
vrcholného středověku v Čechách a samotné hromad-
né hroby jsou unikátní i z celoevropského hlediska.

Zámecká, 284 03, Kutná Hora, www .sedlec .info/kostnice
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Stezka je nepřetržitě v provozu od září 1977. Od 
Mariánských Lázní je vzdálena 9,5 km (silnice Ma-
riánské Lázně - Kladská), z Lázní Kynžvartu 5 km. 
Dostupnost buď individuální autoturistikou, auto-
busem z Mariánských Lázní nebo pěšky po znače-
ných turistických cestách. Vstup na naučnou stezku 
je u loveckého zámečku v osadě Kladská, její konec 
asi 250 metrů od osady. Stezka vede kolem Klad-
ského rybníka po okraji národní přírodní rezervace 
Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga. Pohled 
na okolní přírodu je vskutku ohromující. Minimum 
zásahů, jednoduché zapojení cest a laviček. Pro rela-
xační přicházku naprosto dokonalé místo.

Naučná stezka Kladská patří k nejstarším naučným 
stezkám na území České republiky. Už od svého po-

éměř panenská příroda, mini-
mální turistický ruch a klidná 
procházka zakončená ve zvěři-
nové restauraci. Kladská dává 
návštěvníkovi nejen možnost 

odpočinout si ve stylovém lesnickém a mysliveckém 
prostředí, ale také se nerušeně seznámit s historií a 
přírodním bohatstvím Slavkovského lesa. 

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁNAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ
´´´´

T
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čátku byla konstruována tak, aby ji mohli navštívit 
i fyzicky méně zdatní návštěvníci. Stezku tvoří dře-
věný povalový chodník s délkou přibližně dva kilo-
metry a je vybavena čtrnácti informačními panely a 
několika lavičkami. Součástí stezky jsou dále pískem 
sypané cesty, dětské sluneční hodiny nebo mluvící 
panel. Až ji projdete, určitě zavítejte do místní zvě-
řinové restaurace. Po procházce přijde jídlo vhod a 
zdejší specialitky váš žaludek rozhodně ocení.

ml.
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Jedno z nejzelenějších měst v republice nabízí nepřeberné 
množství aktivního vyžití. Nezaměnitelný ráz dodává měs-
tu i jeho okolí řeka Labe a všude přítomné skalní masivy. 
Vyzkoušejte na vlastní kůži některou z ferratových cest v 
centru města, nechte se unášet na vlnách nejhlubším pís-
kovcovým kaňonem Evropy, vystoupejte na největší stolo-
vou horu Čech, objevte množství cyklistických tras nebo si 
jen tak vychutnejte vyhlídky na přírodu národního parku 
České Švýcarsko, která je na podzim nejkrásnější. 

DĚČÍN JE BOŽÍ, A NEJVÍC NA PODZIM

TIPY NA VÝLETY

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

VINAŘSTVÍ KACETL

Vinařství Kacetl bylo založeno v roce 2018 a nachází se v malé obci 
Mackovice na Znojemsku. Pracují zde s tradičními odrůdami, jakou 
jsou Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a Frankovka. Tvoří vína, která 
odráží svůj terroir a daný ročník. Snaží se ukázat provedení vín v růz-
ných stylech. Roční produkce je okolo 10 000 lahví a hospodaří cca na 
1 hektaru vinic. Vinařství založil Michal Kacetl při studiu na vysoké 
škole. Vína si můžete zakoupit přímo u nás ve vinařství (kde si současně 
můžete po domluvě dopřát degustaci) nebo objednat na e-shopu.
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Tel .: +420 327 531 329, www .zamek-zruc .cz
    /ZamekZrucNadSazavou,    /zamekzruc

    /Děčín pro turisty,    /idecin .cz, www .idecin .cz

Mackovice 21, 671 78, Mackovice, michalkacetl@seznam .cz
    /Vinařství Kacetl,    /vinarstvikacetl, www .vinarstvikacetl .cz

Dotkněte se kusu historie. V Leteckém muzeu v 
Kunovicích nejsou mezi návštěvníky a vystavenými 
exponáty žádné bariéry. V rámci jednoho vstupného 
se můžete podívat do nitra letounů, poslouchat 
radiokomunikaci posádek s letištní věží Kunovice 
a nasát leteckou atmosféru. V expozici je několik 
unikátních letounů, prototypů a letounů se zajímavou 
historií, které nikde jinde než v Kunovicích nenaleznete. 
V pokladně si můžete zakoupit studené i teplé nápoje a 
vybrat si z široké nabídky leteckých suvenýrů.

LETECKÉ MUZEUM V KUNOVICÍCH  

Letecká 1383, Kunovice, Email: muzeum-kunovice@seznam .cz
Tel .: +420 728 410 274, www .muzeum-kunovice .cz





Svět fascinujících experimentů a chytré zábavy se nachází jen 
hodinu od Prahy v Liberci. Dvě moderní vědecko-zábavní 
centra s planetáriem a chytrou dílnou jsou zárukou zábavy 
pro celou rodinu klidně na celý den a za jakéhokoli počasí. 
iQLANDIA je vhodná pro všechny od 8 do 99 let. V rámci 
čtyř pater, v 11 rozsáhlých expozicích, se díky více než 500 
interaktivním exponátům přesvědčíte, že i věda může být 
zábavná! Pro ty nejmenší je zase určený iQPARK (od 1-10 let) 
plný chytré zábavy a interaktivního poznávání světa kolem nás.

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU V LIBERCI
Nitranská 410/10, Liberec 3 www .iqlandia .cz

TIPY NA VÝLETY
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Největší zoologická zahrada v České republi-
ce a světově unikátní Kamencové jezero. Dva 
bezprostředně sousedící areály na kraji Cho-
mutova jsou ideální kombinací pro rodin-
nou dovolenou nebo prodloužený víkend. 
Zoopark Chomutov nabízí kromě obrovské 
plochy zoologické zahrady také nevšed-
ní ubytování přímo v areálu. Přenocovat je 
možné v hrázděném statku ve zdejším skan-
zenu, kdo je k dispozici několik pokojů ve 
staročeském stylu. V samotné zoo je možné 

spatřit třeba majestátní pižmoně, hravé charzy nebo nej-
většího a nejmenšího osla na světě. Zoopark navíc sou-
sedí s areálem Kamencového jezera, které je jediné svého 
druhu na světě. Tady je možné se vykoupat, slunit se na 
pláži, vyzkoušet si minigolf, vodní lyže nebo některé z 
dalších lákadel tohoto rekreačního areálu. I zde je možné 
se ubytovat, ať už v chatkách nebo turistické ubytovně.

ZOOPARK CHOMUTOV
BYDLENÍ PO STAROČESKU ČI 
JEDINEČNÉ KOUPÁNÍ

www .zoopark .cz
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Resort Sobotín vám nabídne vše, co si jen mů-
žete přát. Přímo v hotelu lze využít velkou mul-
tifunkční halu, ve které si poměříte síly se svými 
kolegy při hře tenisu či nohejbalu. Připraveny 
jsou stoly pro stolní tenis nebo 4 bowlingové drá-
hy. Chvíle odpo činku vás pak čekají ve wellness 
& spa Sidonie při masá žích, v saunách, vířivce či 
bazénu. Pro zpestření vašeho programu vám rádi 
uspořádají ochutnávku piva ve stylové pivnici 
pivovaru Albert. V celém resortu lze ubytovat až 
180 účastníků akce ve vícelůžkových pokojích.

RESORT SOBOTÍN
Sobotín 13, sales@resortsobotin .cz
Tel .: + 420 777 472 402, www .resortsobotin .cz
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Jedná se o jednoduchou stavbu se sloupovým 
portikem v patře a z obou stran přiléhajícími 
arkádovými křídly s vyhlídkovými terasy. V se-
verním průčelí prvního patra se nachází lodžie s 
plným parapetem uzavřená 12 jónskými sloupy, 
na nárožích sdružená do dvojic. Sloupy nesou 
kládí, profilovanou římsu a atiku. Pod římsou 
přízemního patra a v čele patrové nástavby jsou 
kruhové reliéfní medailony a obdélníkové relié-
fy se štukovými loveckými výjevy inspirovanými 
antickými příběhy. Autorem těchto výzdob je s 
největší pravděpodobností vídeňský sochař Josef 
Klieber (1773–1850), působící ve službách lich-
tenštejnského dvora, kde vytvořil mj. i celou řadu 
reliéfních plastika jednotlivých paletách lednic-
ko-valtického areálu. Plochá fasáda pohanské-
ho zámečku poskytla Kliebrovi řadu možností k 
uplatnění romantických příběhů antických hrdinů.

V kruhových medailonech, stylově námětově si vel-
mi blízkých, se odvíjí příběhy, které je možno pojit s 
bájemi vztahujícími se převážně bohyni lovu Arte-
midě, v římské mytologii zvané též Diana.
 
V blízkosti zámečku Pohansko je, na místě vý-
znamného nížinného hradiště, postupně budo-
ván archeoskanzen, mj. i replika kultovního místa 
tvořeného dřevěnými idoly pohanských božstev.

Zámeček náleží do systému lednicko-valtického 
areálu, který pro originalitu a rozsáhlost byl v 
roce 1996 zařazen mezi památky UNESCO.

Více informací najdete na www.muzeumbv.cz.

mpírový lovecký zámeček z let 
1810 – 1812 vybudovaný pod-
le návrhu architekta Josefa 
Hardtmutha, v němž byla po 
rozsáhlé rekonstrukci v roce 

1997 otevřena archeologická expozice dokumentu-
jící výsledky výzkumů slovanského hradiště.

ZÁMEČEK POHANSKOZÁMEČEK POHANSKO
MÍSTO, KTERÉ NECHCETE MINOUTMÍSTO, KTERÉ NECHCETE MINOUT

E

PRAGMOONzáří / říjen 2021





TIPY NA VÝLETY

Poloha Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE je 
unikátní i kvůli výhledu na lázeňské centrum Kar-
lových Varů a na krásu Slavkovského lesa. Největší 
pýchou tohoto hotelu je wellness centrum Apollo. 
Wellness centrum Apollo Vám nabízí bazén s ně-
kolika atrakcemi, vířivku a tři různé sauny. Celé 
centrum je denně bezplatně přístupné všem ho-
telovým hostům bez omezení. V rámci wellness 
centra Apollo můžete také navštívit unikátní sol-
nou jeskyni s Himalájskou solí, která napomáhá 
ke správné funkci dýchacích cest. Je skvělá tak 
relaxaci, ke které Vás zároveň přivede tichý vodo-
pád a prostředí s měnícími se barvami společně 
s hvězdným nebem. Centrum hotel pojmenoval 
po řeckém a římském bohu Apollónovi, který má 

moc nad mořem, světlem, sluncem a uzdravením. 
Symbolicky se v názvu snoubí voda, která hosty 
doprovází v celém centru a Slunce, jež připomínají 
prosvětlené onyxové panely podél bazénu.

Další pýchou Luxury Spa Hotelu OLYMPIC PA-
LACE je moderní balneologické centrum, které 
se nachází přímo v hotelu. Balneologické cent-
rum využívá léčivých účinků karlovarské mine-
rální vody - zejména Vřídla, která je zavedena 
do budovy, a nabízí kompletní výběr lázeňských 
procedur, které tvoří základ pro lázeňskou péči 
nejvyšší úrovně. Tradiční léčba je spojená s nej-
novějšími poznatky a technologiemi, na kterých 
si hotel zakládá. Všechny tyto procedury je mož-
né konzultovat se zkušeným lékařem, který je k 
dispozici od 8:00 do 20:00 a který Vám na míru 
sestaví léčebný plán, přesně podle Vašich zdra-
votních potřeb s využitím právě těchto přírod-
ních léčivých zdrojů. Hoteloví hosté také mohou 
využít nejen bazén, solnou jeskyni, fitness cent-
rum ale také luxusní beauty salon Aphrodité.

žijte si wellness víkend v 
Luxury Spa Hotel OLYM-
PIC PALACE, který se 
nachází v centru lázeň-
ské zóny, jenom pár mi-

nut chůze od Mlýnské Kolonády.

WELLNESS VÍKENDWELLNESS VÍKEND
JAKO STVOŘENÝ PRO TEN NEJZASLOUŽENĚJŠÍ RELAX!JAKO STVOŘENÝ PRO TEN NEJZASLOUŽENĚJŠÍ RELAX!

U
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Zde se vás ujmou ruce profesionálů, kteří se po-
starají o vaši pleť, tělo, vlasy i nehty. Ať už vás trápí 
vrásky, dehydratovaná pleť nebo formování po-
stavy, zdejší personál vám pečlivě poradí to pravé, 
přímo pro vás. V salónu se navíc setkáte pouze s 
kosmetikou té nejlepší kvality,jako jsou značky 
Ericson Laboratorie, Thalgo a Rice Force. Velkým 
lákadlem je také unikátní ošetření T-shape, které 
je v České Republice unikátní, v Karlových Varech 
ho dokonce najdete jen pouze v tomto salónu. Tato 
procedura pomáhá ke zpevnění pokožky, liftingu 
obličeje, redukci tukových buněk a celulitidy. 

Po těchto procedurách Vám doporučujeme na-
vštívit hotelovou restauraci Amadeus, která nabízí 
pokrmy z české a evropské kuchyně. Tyto pokrmy 
pro Vás diriguje ten nejlepší šéfkuchař Radek Ma-
chačka. Samozřejmostí je možnost dietního stra-
vování. Restaurace je jako celý hotel zařízena do 
Secesního směru, která vás zavede do doby, kdy 
si lidé užívali života ve velkém stylu. A to můžete 
zažít právě i Vy! Restaurace disponuje prosklenou 
střechou, která přímo vybízí k romantické večeři 
při svíčkách za svitu měsíce a hvězd. Pro posezení 
s přáteli v klidném prostředí jsou k dispozici dva 
salonky, které jsou přímo u restaurace, které jsou 
také bohatě zdobené secesními motivy. Skvělým 
místem pro odpočinek je i hotelový Lobby bar s 
původní štukovou výzdobou, který navozuje uvol-
něnou atmosféru. Relaxovat je možné i na terasách 
přístavby hotelu, kde si třeba i ve stínu magnolie 
vychutnáte svůj šálek kávy nebo čaje. 

Nezapomeňte si však vybrat ten správný pokoj, který 
bude jako stvořený přímo pro Vás! Protože výběrem 
toho správného pokoje to teprve všechno začíná! Pro 
všechny jsou připravené možnosti, jak si svůj pobyt 
správně vychutnat. Všechny pokoje jsou komfort-
ně vybavené a stejně jako všechny ostatní prostory 
hotelu jsou plně klimatizované! Většina pokojů má 
balkon či menší terasu, tedy stačí ujít jen pár kroků 
a můžete nasávat čerstvý vzduch z Karlových Varů 
přímo ze svého hotelového pokoje! Výhled můžete 
zvolit jak na Slavkovský les či na centrum města. 

Volba je jen na Vás!

PRAGMOONzáří / říjen 2021

Zámecký vrch 41, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: +420 357 073 777

Email: reservations@olympic-palace .cz
/Olympic Palace Hotel, Karlovy Vary

www .olympic-palace .cz
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Majestátní 34 metrů vysoká rozhledna byla po-
stavena v letech 1902-1904 podle návrhu archi-
tekta Wilhelma Kreise. Stavbu pojmenovovali po 
říšském kancléři Ottovi von Bismarckovi, jehož 
jméno nesla do roku 1918 a Bismarckův bronzo-
vý reliéf na rozhledně vydržel až do roku 1946.

Ze čtyř pater rozhledny, kam vede 122 schodů, uvi-
díte ale také krásy Karlovarského kraje a přilehlé 
části Německa – Krušné hory s Klínovcem, Dou-
povské hory, Český les, Kapellenberg s rozhlednou 
Zelenou horu s televizní věží, Dyleň s věží, Slav-
kovský les i Německé Smrčiny s horou Schneeberg.

Rozhledna je dostupná asi 500 m pěšky od Par-
ku setkávání a sportu Aš – Fichtelberg. A když už 
budete v tamním okolí, můžete vyrazit i do blízké 
Kopaniny podívat se na zámek, který vlastnil rod 

ozhledna na vrchu Háj, jed-
na z našich nejmohutnějších 
vyhlídkových staveb, je nejzá-
padněji položenou rozhlednou 
v ČR. Vrchol Háj, nejvyšší vr-

chol české části Smrčin, se nachází kousek od Aše.

NAUČNÁ ROZHLEDNA HÁJ U AŠENAUČNÁ ROZHLEDNA HÁJ U AŠE

R Zedtwitzů. Zedtwitzové byli významnou šlechtic-
kou rodinou, která vlastnila v Ašském výběžku 
rozsáhlé majetky. Nejspíše byli zakladateli hradu, 
který je poprvé zmíněn v roce 1537. 

Zámek Kopaniny byl vyvlastněn v roce 1945 a svě-
řen do správy státnímu statku, který jej ponechal 
rozpadu. Po požáru v roce 2003 byl zámek ve velmi 
špatném stavu. Od roku 2013 pracuje rodina Fran-
tiška Hupky na jeho obnově. Od roku 2010 je zří-
cenina zámku chráněna jako kulturní památka ČR.

ml.



Konopiště vyniká bohatým mobiliárním fondem, zámecké sbírky patří k nejvzácnějším v Evropě. Zámek nabízí čtyři prohlídkové okruhy, 
dále expozice doplňkové (Muzeum sv. Jiří, Střelnici a tematickou výstavu) a možnost návštěvy přilehlé Růžové zahrady se skleníky.  

Zámek Konopiště, Konopiště 1. 256 01 Benešov, tel. +420 317 721 366, www.zamek-konopiste.cz

Státní zámek 

Konopiště

Otevřeno: 
1.9-30.9. út-ne

28.9. - Václavské slavnosti
1.10.-31.10 út-ne

Konopiště.indd   1 1. 9. 2021   13:22:19
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2.–3. října 2021 oslaví Muzeum Karla Zemana  
9. narozeniny. Při té příležitosti dorazí do Prahy mocný 
Čaroděj hledat nové učně do služby. Děti budou muset 
prokázat svou zručnost, odvahu a důvtip, aby se ze služby 
zlomyslného čaroděje vysvobodily tak jako Krabat. Pokud 
se jim to podaří, čeká je na konci zábavných her a rébusů 
kouzelný dárek. A pokud ne? To už rozhodne sám čaroděj.

Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1 – Malá Strana
www.muzeumkarlazemana.cz

NAROZENINY MUZEA KARLA ZEMANA

CHEBSKÝ HRAD

Letošní ročník Mělnického 
vinobraní, který se uskuteční 
třetí zářijový víkend,  bude 
věnován oslavě odkazu  
sv. Ludmily, patronky vinařů, 
která je s Mělníkem spojena. 
Jako každý rok, bude i v letoš- 
ním roce program velmi 
pestrý, plný nejen kulturních 
lahůdek. Oslavy probíhají na 
několika místech historického 
centra města i na zámku. 
Bohatý program jistě uspokojí 
fanoušky všech uměleckých 
žánrů, historie, trhů nebo 
výtvarných dílen pro děti.  
V ulicích historického centra 
lze narazit také na flašinetáře, 
sokolníka či pouliční umělce. 
Pro degustaci kvalitních vín 
je vyčleněna klidová zóna na  
radničním dvoře, kde si 
návštěvníci budou moci od-

dychnout od shonu slavností a mimo vína ozkoušet a vychutnat 
řadu gastronomických specialit. www.vinobranimelnik.cz

MĚLNICKÉ VINOBRANÍ:
SLAVNOST LAHODNÉHO MOKU PŘIPOMENE ODKAZ SV. LUDMILY
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Chebský hrad, jehož předlouhá historie se za-
čala psát již na počátku 12. století, představuje 
zcela ojedinělý příklad císařské falce zbudova-
né panovníky ze štaufské dynastie a jde o jednu z 
nejvýznamnějších románských památek České 
republiky. Během návštěvy tohoto unikátu mezi 
českými hrady vás čeká hradní palác, Černá věž, 
Kaple sv. Erharda a Uršuly, Kuchelhaus (aka Gor-
donův dům), kasematy (bezpečný prostor proti os-

třelování), mlýnskou věž a hradní nádvoří.  
A také nějaké ty tajemné pověsti, v nichž ne-
chybí alchymisté, duchové a krvavá hostina!

Dobrovského 21, 350 02 Cheb 
Tel .: +420 602 169 298, www .hrad-cheb .cz

Národní kulturní památka Vyšehrad 
připravila tři akce k zářijovému výročí 
1100 let od smrti sv. Ludmily. V neděli 
19. září od 15 a od 16:30 se odehrají dvě 
loutková představení „Legenda o svaté 
Ludmile a svatém Václavu“ v sále Gorlice, 
kde je umístěn originál sousoší obou 
světců z Karlova mostu. Gorlice bude také 
jedním z bodů speciální komentované 
prohlídky „Po stopách sv. Ludmily na 
Vyšehradě“, která se uskuteční 23. září od 
17:30 a přiblíží život, mučednickou smrt a 
svatořečení kněžny. www.praha-vysehrad.cz

SVATÁ LUDMILA NA VYŠEHRADĚ



Strnadovský mlýn není jen penzionem a restaurací, 
kde se můžete ubytovat a dobře najíst, ale především 
kouzelným místem, které vás doslova uchvátí. Jde o 
ideální prostředí pro relaxaci a odpočinek, pro pěší či 
cykloturistiku, v zimním období dobré podmínky pro 
lyžování a běžky. V krásném prostředí Strnadovského 
mlýna můžete rybařit ve vlastním rybníku a na břehu 
tohoto pstruhového rybníka využít pravé finské sauny.

Vaše děti mohou využit velké zemní trampolíny a 
herních prvků nebo v zimě vnitřní herny s tobo-
gánem. Dále kromě velkých koní najdete ve mlýně 
již 4 minihorse, několik stád ovcí, morčata, králíky, 
kočky ... Po kud máte týmového ducha, můžete si 
zahrát be ach volejbal nebo si vypůjčte kolo a vy-
berte si z více jak 100 km značených cyklotras. Ko-
lem mlýna vede úplně nová cyklostezka ze Sedlčan 
až do Prčic. Novinkou jsou též Treehouses – jsou 
zde 4 – Křemílek, AnnaHouse a  2x Treejagers.

trnadovský mlýn leží uprostřed 
malebné doliny blízko Sedlčan 
zasazen do krásné přírodní 
partie na rozhraní nejjižnější 
části okresů Příbram a Benešov 

a na rozhraní středních a jižních Čech, která svým 
charakterem připomíná Šumavu. Je ideálním pro-
středím pro relaxaci a aktivní odpočinek. 

STRNADOVSKÝ MLÝNSTRNADOVSKÝ MLÝN

S I chuťové buňky se radují v restauraci Penzionu 
Strnadovský mlýn. Uspokojí zde i toho nejnároč-
nějšího strávníka. Pokud se chystáte uspořádat vel-
kou akci, ve Strnadovském mlýně jsou připraveni 
poskytnout vám plný servis. Pro velké skupiny  
uzavírají areál pro veřejnost a vy si tak můžete užít 
celou akci v krásné přírodě, nikým a ničím neruše-
ni. Mají tu bohaté zkušenosti s pořádnáním team 
buildingů i firemních akcí. Stačí si jen vybrat.

ml.
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Vršovice 1, 264 01 Sedlčany
+420 724 120 714

    /strnadovskymlyn .cz
    /strnadovsky_mlyn

www .strnadovskymlyn .cz
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Kdo si pamatuje, jak vypadaly starobylé špulky na nitě? 
Přesně taková špulka, ovšem poněkud větších rozměrů, 
je elegantní dominantou krajiny mezi Benešovem a 
Vlašimí. Slouží jako unikátní rozhledna. Ze dřeva a 
oceli byla postavena na vrchu Březák nedaleko Lbosína, 
necelou hodinu cesty od Prahy. Zdoláte-li 150 schodů, 
ocitnete se na prostorné vyhlídkové plošině ve výšce 
30 m nad zemí, odkud se naskýtá nádherný výhled do 
všech světových stran. Bájnou horu Blaník budete mít 
jako na dlani. Na adrenalinu dodává nakloněné zábradlí. 
Více se dozvíte na www.strednicechy.cz. 

Jen nedaleko Prahy se v malebné obci Velké Popo-
vice nachází pivovar, který láká nejen na prohlídky, 
ale také na další zážitky. Vydejte se za Kozlem! Navíc 
každou sobotu až do 18. září vyjíždí v 10:16 hodin z 
pražského Hlavního nádraží vlak Kozel expres, který 
vás doveze přímo na prohlídku pivovaru se školou če-
pování a v 15:00 hodin odveze zpět do Prahy. Druhou 
a třetí zářijovou sobotu můžete přijet na Street Food 
Festival nebo Klobáskofest. Více na www.kozel.cz.

ZA VELKOPOPOVICKÝM 
KOZLEM NA VÝLET

Pohádkový zámek Žleby leží 25 km od Kutné 
Hory a můžete tu určitě strávit přijemné odpo-
ledne. Samotná prohlídka trvá kolem půldruhé 
hodiny a k zámku přiléhá park s velkými keři ro-
dodendrónů. Původně gotický hrad vlastnil jednu 
dobu i kutnohorský mincíř, takže zámek vlastně 
slouží jako rozšířená prohlídka života kutnohor-
ských patricijů. Unikátní raritou je zde obora bí-
lých jelenů. Od 1. května do konce srpna je možné 
vidět několik kusů těchto jelenů ve 12.00 a 15.30 
hodin při přikrmování na vzdálenost 10 – 15 m.

VÝLET ZA BÍLÝMI JELENY
Zámecká 1, 285 61, Žleby, www .zamek-zleby .cz

TIPY NA VÝLETY

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

OBŘÍ ŠPULKA NA BENEŠOVSKU

Městské inf . centrum Náchod, Masarykovo náměstí 1, Náchod 
Tel .: +420 491 426 060, 778 411 680, www .mestonachod .cz



Louny leží v centru výskytu menhirů, kamenných řad či kruhů. 
Kdekdo zná Kounovské kamenné řady, menhir zvaný Zakletý 
mnich u Drahomyšle anebo menhir nazývaný Kamenný muž 
či Zkamenělý pastýř nedaleko Klobuk. Největší český menhir 
Kamenný Pastýř je opředený mnoha mýty a vědcům se ještě zcela 
nepodařilo určit jeho význam. V lese nedaleko obce Kounov 
najdete na vrchu Rovina stovky metrů dlouhé řady balvanů  o 
jejichž smyslu se už sedm desetiletí vedou spory. Nejedná se o 
žádné vysoké menhiry, ale o 16 řad menších balvanů.

TAJEMSTVÍ V LOUNECH

Obrácené zvony jsou opravdovou raritou. 
V Česku je najdete jen na třech místech – 
jedním z nich je právě zvonice v Kouřimi. 
Zvony v goticko-renesanční zvonici v Kou-
řimi se rozeznívají pomocí šlapacích pedá-
lů. Původní osazení čítalo zvony čtyři. Jejich 
souzvuk byl prý tak dokonalý, že vháněl 
slzy do očí. Podobným způsobem zavěšení 
zvonů se v Čechách může pochlubit už jen 
nedaleký Kolín a Rovensko pod Troskami.

ZVONICE  NA HLAVU

Hrad Cheb
Chebský hrad představuje zcela ojedinělý 

příklad císařské falce zbudované panovníky 
ze štaufské dynastie.

Leden - Březen               
Duben - Květen              
Červen- Srpen               
Září - Říjen                      
Listopad - Prosinec

Návštěvní hodiny:
So - Ne 10:00 - 15:00
Út - Ne 10:00 - 17:00
Út - Ne 10:00 - 18:00
Út - Ne 10:00 - 17:00
So - Ne 10:00 - 15:00

Kontakt:
Tel.: (+420) 602 169 298
E-mail: kastelan@hrad-cheb.cz

Adresa hradu:
Dobrovského 21
350 02  Cheb

www.hrad-cheb.cz



TIPY NA VÝLETY

Z vlaku vystupte ve Mšeně, které je pomyslnou 
branou do Kokořínska, a vydejte se po červené a 
následně modré turistické značce až do Náckovy 
rokle. Pokračujte stále po modré hlubokou strží 
Močidla, kde si užijete výhledy na úchvatné skal-
ní věže. Kokořínsko je jimi proslulé. Neminete 
ani rokli Apatyka, pojmenovanou podle léčivých 
bylin, které se v ní hojně sbíraly. V rokli se drží 
chladný vzduch, dosahující i v létě nanejvýš 13 °C. 

Od rozcestí Pokličky se vyplatí vystoupat ke stej-
nojmennému skalnímu útvaru a popustit uzdu své 
fantazii. Kromě pokliček připomínají skály také 
houby s plochým kloboučkem. Příroda si tu vyhrá-
la. Klobouky jsou tvořeny odolnějším železitým 
pískovcem, zatímco spodní nohy jsou z měkčího 
jílovitého pískovce, a proto zvětraly o poznání víc. 

Od Pokliček pokračujte po červené Máchově 
cestě až na Kokořín, schovaný v okolních lesích. 
Máchu inspiroval v době, kdy byl ještě strach 
nahánějící zříceninou. O její záchranu se zaslou-
žil nový majitel šlechtit Špaček, který roku 1896 
zahájil rozsáhlou rekonstrukci. Zajímavostí je, 
že se jednalo o první komplexně pojatou záchra-
nu středověké ruiny v Čechách. Kdo by to byl do 
současné majestátní stavby řekl? 

Pro zpáteční cestu můžete zvolit nejkratší zele-
nou trasu, která vás povede nejprve Podhrad-
skou cestou a poté po málo frekventované silnici 
do Sedlce, odkud je Mšeno na dohled. Anebo se 
toulejte dál. Značených tras, romantických skal a 
hlubokých roklí je na Kokořínsku bezpočet. 

Více se dozvíte na www.strednicechy.cz.

áhne vás to do přírody i 
za kulturou a přemýšlíte, 
kam vyrazit, ať už se pro-
budíte do pěkného babího 
léta anebo barevného pod-

zimu? Využijte historický Kokořínský rychlík, 
který jezdí z Prahy do oblasti Kokořínska a zpět 
každý víkend a o státních svátcích až do začátku 
listopadu a vydejte se na majestátní hrad, kte-
rý býval sídlem loupeživých rytířů. Na výlet si 
obujte pevnou turistickou obuv, ať se můžete vy-
dat i na toulky krásnou okolní přírodou. 

VLAKEM NA KOKOŘÍN,  VLAKEM NA KOKOŘÍN,  
POHORKY S SEBOU! POHORKY S SEBOU! 
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Zápis lázní na seznam UNESCO opět potvrzuje 
vysokou hodnotu bohatství, jaká ve městě jsou! 
Jedná se především o léčivé minerální prameny, 
kterých je ve městě a okolí zhruba stovka a přímo 
na území města je jich asi čtyřicet. Prameny se 
liší chemickým složením a jsou bohaté na vápník, 
hořčík, železo, oxid uhličitý nebo sůl, a mohou 
tak pomoci s různými nemocemi.

Není divu, že krása pramenů a místní přírody byla 
popsána i v dopisech a dílech světoznámých spisova-
telů, kteří byli vždy častými hosty Mariánských Lázní; 
například Johann Wolfgang Goethe, Maxim Gorkij, 
Mark Twain, Ivan Gončarov, Franz Kafka, Theodor 
Lessing, Josef Dobrovský, Jaroslav Seifert, Vladimír 
Páral a další. Všechna lázeňská města v České re-
publice, Německu, Rakousku, Belgii, Francii, Itálii a 
Velké Británii, zařazená nově na seznam UNESCO, 
se mohou pochlubit jedinečnou architekturou. Ma-
riánské Lázně se pyšní světoznámou kolonádou, zpí-
vající fontánou, která letos slaví 35. výročí, nebo třeba 

pravoslavným kostelem sv. Vladimíra, ve kterém se 
nachází jediný majolikový ikonostas na světě. 

Těchto 11 lázeňských měst má svou bohatou his-
torii a dlouhou tradici. Město navštívil devětkrát 
britský král Edward VII., jehož 180. výročí narození 
se letos slaví. Městu věnoval tyto řádky: „Procesto-
val jsem celou Indii, Cejlon, všechna lázeňská města 
Evropy, ale nikde na světě mne nechytila u srdce po-
ezie nádherné přírody, tak jako zde v Mariánských 
Lázních.“ Díky Edwardovi VII. se můžeme i dnes 
cítit královsky v Royal Golf Clubu, dalším pokladu 
města, založeném právě tímto králem v roce 1905.

Na vrcholu letní sezóny můžete na kolonádě slyšet 
klasickou hudbu v podání Západočeského symfo-
nického orchestru, který letos slaví 200 let od svého 
založení. Lázeňští hosté se tak tradičně léčí vodou, 
vzduchem, nádhernou přírodou, klidnými procház-
kami, jedinečnými balneologickými procedurami a 
nádhernou klasickou hudbou, která uzdraví duši. 
Zařazení na seznam UNESCO je nejen oceněním 
tvrdé, práce a novou příležitostí k přilákání turistů a 
lázeňských hostů, ale přináší také velkou povinnost 
nejen udržovat zavedený pořádek, ale také neustále 
zlepšovat kvalitu života občanů a návštěvníků města.

Turistické informační centrum Mariánské Lázně: 
Tel. 777 338 865, info@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz

o 10 letech intenzivní a 
obtížné práce na přípravě 
potřebných dokumentů, 
podepisování předběžných 
dohod, pořádání schůzek a 

jednání a vypracovávání společných plánů byly 
Mariánské Lázně spolu s dalšími 10 lázeňskými 
městy Evropy zapsány na seznam UNESCO.

SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCOSVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO
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Restaurace Villa Richter Vás zve na již tradiční ročník 
Svatováclavského vinobraní. Necelých deset minut pěšky 
ze zastávky Malostranská se vám v areálu Svatováclavské 
vinice a Villy Richter naskytne jedinečná příležitost 
okoštovat vynikající vína předních českých a moravských 
vinařství. Brány otevíráme 28. září od 11.00 do 18.00.
Kombinace svátku sv. Václava, prvotřídních tuzemských 
vín a regionálních pochutin vytváří perfektní příležitost k 
návštěvě Svatováclavské vinice a Villy Richter.

SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ

Další ročník oblíbeného festivalu pro celou rodi-
nu se blíží. V sobotu 25. září ožije zámek v Ne-
lahozevsi jedním z nepopulárnějších festivalů 
podzimní sezóny. Návštěvníci budou mít opět 
příležitost ochutnat vynikající burčák a výbor-
ná vína z Lobkowiczkého zámeckého vinařství v 
Roudnici nad Labem. Atmosféru slavností vína 
a babího léta navodí živá hudba v podání kapel 
Vypuštěné Koupaliště, Natřije, Candlelights, Še-
desátky LIVE, Resumé a Žabis, která bude znít 
zámeckým areálem až do 22:00 hodiny.

VÍNO NA ZÁMKU NELAHOZEVES

Že víno vládne Mělníku, dokládá i Mělnické vinobraní, které 
je pořádáno už od roku 1911. Každoroční slavnost vína sice 
přerušily na čas obě války, tradice však přežila a v současnosti je 
to největší událost města. Oslavy probíhají na několika místech 
historického centra Mělníku i na zámku. Široký program jistě 
uspokojí fanoušky všech uměleckých žánrů, historie, trhů 
nebo výtvarných dílen pro děti. Vedle jarmarku, burčáku a 
gastronomickými specialitami lze v ulicích historického centra 
narazit na flašinetáře, sokolníka či pouliční umělce.

MĚLNICKÉ VINOBRANÍ 2021

11. ročník oblíbeného Kunratického vino-
braní, které pořádá Moris design s.r.o., se 
bude tentokrát konat 17. – 19. září 2021 u 
Kunratické Tvrze v ulici Za parkem. Nenech-
te si ujít kvalitní vína přímo od vinařů, burčák 
nebo gastronomické pochoutky k vínu. Těšte 
se tradičně na cimbálovou muziku, zajímavé 
kapely, soutěže nebo program a koutek pro 
děti. Po celou dobu akce budou k dispozici 
dvě atrakce: skluzavka a kolotoč.A v sobotu 
a neděli se na Vás těší Kreativní díla pro děti.

KUNRATICKÉ VINOBRANÍ

Koná se: 25 . září 2021 9:30 - 22:00

Koná se: 25 . září 2021 9:30 - 22:00

Koná se: 17 . září 2021 17:00 – 19 . září 2021 23:00

Koná se: 28 . září 2021 11:00 - 18:00

VINOBRANÍ
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V letošním roce nepřijdou milovníci vína a fanoušci 
trojského vinohradu sv. Kláry zkrátka. Botanická zahrada 
hl. m. Prahy připravuje na víkend 18. a 19. září Oslavy 
sklizně na vinici sv. Kláry. Jedná se o vrchol letošní 
vinařské sezóny a během oslav se kompletně představí 
místní produkce vína, a to včetně možnosti nahlédnout 
do vinného sklepa. Po oba dva dny bude oslavy sklizně 
doprovázet bohatý program pro malé i velké. Návštěvníci 
budou moci ochutnat vína ročníku 2020, čerstvý 
burčák a také novinku – bylinný vermut, který vznikl ve 
spolupráci s lihovarem LANDKRAFT. Během oslav sklizně 
nebudou chybět doprovodné aktivity pro malé i velké a 
pestrý hudební program na pódiu. Se sklenkou v ruce se 
návštěvníci mohou zaposlouchat do rytmu funku nebo jazzu 
nebo mohou relaxovat v rozkvetlé Ornamentální zahradě.

TROJSKÉ VINOBRANÍ SV. KLÁRY 

Již jedenáctý ročník Krajského vinobraní a doží-
nek se uskuteční v sobotu 11. září v romantickém 
prostředí zámku Kačina. Tradičně se můžete těšit 
na prezentaci a prodej vín českých, moravských 
i zahraničních, nebude chybět burčák, čerstvě li-
sovaný vinný mošt a další vinařské doplňky. Po 
celou dobu akce možnost prohlídky zámku – 2 
tematické okruhy /vždy v celou hodinu/. Pro-
hlídky nejsou v ceně vstupu na akci vinobraní. 
Zdarma kyvadlová doprava z Kutné Hory a zpět 
v hodinových intervalech ze zastávek autobu-
sové stanoviště u Billy a z vlakového nádraží, 
start dopravy v 9:30 z autobus nádraží. Zdarma 
kyvadlová doprava z Čáslavi od vlakového ná-
draží, Chotusice, Žehušice, Rohozec a následně 
zpět v přibližně hodinových intervalech.

VINOBRANÍ A DOŽÍNKY 
NA ZÁMKU KAČINA
Koná se: 11 . září 2021 9:30 - 19:00

Koná se: 18 . září 2021 11:00 – 19 . září 2021 19:00

Veselice je to opravdu jak se patří: popíjení burčá-
ku, živá country hudba, folková a dobová předsta-
vení, průvod v čele se žernoseckým Bakchusem – s 
králem a královnou, dražení obrovitých hroznů, 
večerní zábava a finální ohňostroj u přívozu.

ŽERNOSECKÉ VINOBRANÍ 2021
Koná se: 24 . září 2021 16:00 – 25 . září 2021
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K dyž jsem byl ještě dítě 
školou povinné, moje 
matka mě nutila vše si 
počítat z hlavy. Psala se 
polovina devadesátek, 

takže mobily neexistovaly, ale rozhodně jsem 
mohl použít kalkulačku. Mohl, ale nesměl.

Její logika pro mě byla nepochopitelná. Chtě-
la, abych "to prostě uměl z hlavy". Nechápal 
jsem proč, když stejného výsledku dosáhnu 
za pomoci technologie snáze a ještě rychleji. 
Na střední, kdy nám naopak zakazovali po-
užívat skoro cokoli, abychom "náhodou ne-
mohli podvádět", jsem její přístup docenil. 
Zatímco moji spolužáci (pravda, nejednou 
mentálně poznamenaní pravidelnými ná-
vštěvami hospůdky U vojáka) nebyli schopni 
z hlavy spočítat ani 12 x 12, já jsem čísla sypal 
z rukávu skoro jako kouzelník. A cítil se dob-
ře! Proto, když jsem se později stal řidičem, 

JAK MĚ MAGISTRÁT JAK MĚ MAGISTRÁT 
UDĚLAL HLOUPĚJŠÍMUDĚLAL HLOUPĚJŠÍM

jsem stejnou logiku aplikoval i na cestování. 
Žádné přehnané sázení na navigaci. Hezky se 
podívám na mapu, zapamatuji si klíčové body a 
budu trénovat orientaci. Léta jsem si tenhle zvyk 
pěstoval a úspěšně. Běžně mi stačilo, abych někde 
byl jen jednou a už jsem tam vždy dokázal bez 
větších obtíží dojet znovu. Za poslední rok tahle 
má superschopnost padla. Proč? Protože Praha. 

Když vám totiž doslova někdo každý týden mění 
jednosměrky, zavírají tuhle a otevírají tamto, není 
zbytí. Musíte, pokud chcete dojet, využít naviga-
ci. A tak jsem se dostal do bodu, že jsem rád, když 
trefím aspoň do blízké sámošky. Inu, technolo-
gie by nás měly dělat chytřejší. Díky magistrátu 
jsem ale téměř začal nesnášet jízdu Prahou (roz-
hodně přes den) a ještě jsem trochu zhloupnul. 
Něco takového se nepoštěstí každý den.

ml.

TEČKA NA KONEC
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