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Znovu servíruje Českého lva!

Kam za nejlepším Burgerem?

Jan Budař

Móda z pražských ulic

Sex nebo City?



Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Vyzkoušejte si ji mezi prvními 
a vyhrajte některý z jedinečných zážitků.

Zažijte jako první novou generaci vozu, který se stal měřítkem pro všechny ostatní. 
Objednejte si svou testovací jízdu přímo u nás nebo na www.zazijteoctavii.cz 
a nová ŠKODA Octavia vám předvede, že vás stále umí překvapit. Navíc můžete 
vyhrát některý z nezapomenutelných zážitků!

AUTO-BRANKA
Prosecká 817/82
190 00  Praha 9
Tel.: 255 723 300
www.autobranka.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Dobrodružství na dotek

Ilustrační foto

ŠKODA Yeti Fresh již od 428 900 Kč
Nezáleží na tom, kam se vydáte. Akční modely Yeti Fresh I a II Vás dovezou do cíle 
s jistotou a nezaměnitelným stylem. Vyspělá a spolehlivá technika modelu Yeti je 
v akčních modelech Fresh doplněna o bohatou výbavu a atraktivní designové prvky.

• 17¨ kola Materhorn ve dvoubarevném provedení.
• Střešní nosič ve stříbrném provedení.
• Boční ochranné lišty s chromovým proužkem.
• Tónovaná skla SunSet.
• Speciální oranžová metalíza Cayenne.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Yeti Fresh: 5,4–8,0 l/100 km a 140–189 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO-BRANKA
Prosecká 817/82
190 00  Praha 9
Tel.: 255 723 300
www.autobranka.cz
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Editorial... 

Trocha optimismu
Únorové počasí nám dává slušně 
zabrat. Mění nálady rychlostí blesku, 
v jednu chvíli je teplo a člověk se 
může Prahou procházet polonahý, o 
pár hodin později by ani dvě péřovky 
nestačily.  Očividně něco na tom, že 
má počasí vlastní rozum, bude.

Ale nesmutněme, protože pár kapek 
deště nebo neplánovaná várka sněhu 
nám nemohou zabránit, abychom si 
užili následující měsíce. Pokud jde 
o oblečení do podobných nešvarů, 
můžete se inspirovat v nové rubrice 
na straně 34 Móda z pražských ulic.  
Sešlo se nám v ní hned 7 statečných. 

Tradičně nechybí kulturní servis, 
který v sobě nese divadla, filmy, 
koncerty i výstavy. Dále jsme ulovili 
lehce výstřední rozhovor s Janem 
Budařem a Petrem Vachlerem o ju-
bilejním 20 ročníků Českých lvů. 

A co dál? Protože počasí vždy nes-
vádí k tomu, aby se člověk toulal uli-
cemi, připravili jsme si pro vás jedno 
lahodné “zašívací” téma - soutěž o 
nejlepší pražský burger.  

Ne, nečekejte od nás fast-foodové 
tažení. Fandíme trochu vybranější 
gastronomii. Vybrali jsme proto 
deset restaurací, které slibují “ten 
nejlepší burger”. Vy sami rozhod-
nete, který z nich si nálepku jedničky 
zaslouží. S námi v kapse/kabelce nikdy 

neprohloupíte. Pokaždé budete mít k 
ruce dobrý tip na výplň volného času. 
Ať toho stihnete co nejvíce!

Tomáš Chvála, šéfredaktor



LÉTO 2013

•  slevy za včasnou rezervaci
•  ubytování pro rodiny se 3 dětmi
• pevné dětské ceny
• výhodné cenové tipy
• český delegát

Letecké zájezdy

ŠPANĚLSKO • ŘECKO • BULHARSKO 
TURECKO • TUNISKO • EGYPT

LETECKÉ ZÁJEZDY

VOLEJTE ZDARMA · REZERVACE ON-LINE 
    800 220 800 · www.itsbilla.cz

Garance nejnižší
ceny

LÉTO 2013

• slevy za včasnou rezervaci
• velké dětské slevy
• až 3 děti zdarma
• výhodné cenové tipy
•  vstupenka do Tropical Islands ke 

každému zakoupenému zájezdu

Evropa autem

CHORVATSKO · ČERNÁ HORA · SLOVINSKO · ITÁLIE 
MAĎARSKO · ČESKO · SLOVENSKO · RAKOUSKO

EVROpA AUTEM

VOLEJTE ZDARMA · REZERVACE ON-LINE 
    800 220 800 · www.itsbilla.cz

Garance nejnižší
ceny

LÉTO 2013

www.itsbilla.cz 800 220 800
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Jazykové kurzy 
v zahraničí pro Vás 
a Vaše děti

DOPŘEJTE
SI ÚSPĚCH!

12 jazyků 
v 35 zemích 
celého světa

 800 555 700
www.intact.cz

Skvělé ceny

Nejširší výběr



kulturní servis TOP 30

NEporazitElNá NostalgiE...

Ani tentokrát nevynecháme třicítku 
žhavých tipů, které patřičně podráždí 
vaše kulturní pohárky.

Čím začít. Opět se toho sešlo tolik, 
že by to vydalo na knihu. A znovu 
nebylo lehké volit. V rámci nabídky 
kin se urojila moc pěkná kombinace 
starého a nového. Obojí se pro-
tíná v páté Smrtonosné pastí (old-
schoolový hrdina vs. moderní tech-
nologie). Do jisté míry to můžeme 
pociťovat i z dramedy Jako za sta-
rejch časů, v níž si hodlá Al Pacino 
naposledy pořádně užít. A znát je to 
i z celovečerního Čtyřlístku, který 
má užitím moderních animačních 
postupů do kreslené jednoduchosti 
komiksového předchůdce daleko.

Filmové tipy ale nejsou jen o kombi-

naci starého a nového. Za pozornost 
taktéž stojí strhující rekonstrukce 30 
minut po půlnoci, která vám ukáže 
dopadení Usámy bin Ládina.

Pokrok se do jisté míry promítá i na 
divadle. Stačí se podívat na současné 
nejžhavější zboží - Hello Dolly, Králo-
va řeč, Pornografie. Shakespeara aby 
jeden pohledal (ale ono je to možná 
dobře - ať si taky jednou odpočine).

Aby byl výhled kompletní, nemohou 
přirozeně chybět tipy na koncerty, 
výstavy a hudební akce, které vás 
zabaví až do ranních hodin. Zkrátka 
od každého trochu, abychom vám 
ty nadcházející týdny patřičně 
zpestřili. Kultury nikdy není dost.

th



TOP 30

1) Hello Dolly
Místo konání: Divadlo Hybernia 
Nám. republiky 4, praha 1
Hraje se od: 8.02.2013
Ceny vstupenek od: 199 Kč

Slavný americký muzikál konečně u nás 
a rovnou s živým orchestrem! Zbrusu 
nové zpracování s Ivanou Chýlkovou v 
titulní roli bez alternace! Muzikál Hello, 
Dolly! měl premiéru před 46 lety v New 
Yorku a „rozdrtil“ všechny dosavadní 
broadwayské rekordy. Ústřední píseň 
v podání Louise Armstronga (stejně 
jako slavná filmová verze s Barbrou 
Streisand) obletěla celý svět a stala se 
nesmrtelným hitem – právě jako celý 
muzikál Michael Stewart Podle hry 
Thorntona Wildera „The Matchmaker“.

Nový snímek bývalé manželky Jamese 
Camerona se věnuje ožehavému té-
matu - dopadení Usamy Bin Ladina. 
U filmu se sešel stejný tým, jako o 
válečné oscarovky Smrt čeká všude. 
Nikoho proto nepřekvapí, že líčí ostře 
sledovanou situaci nepřikrášleně a bez 
zbytečného patosu. Důležitá je věrná 
rekonstrukce, jejímž cílem je odhalení 
veřejnosti jedné z nejpodstatnějších 
kapitol boje proti terorismu. 

Právě spojení jeho přitažlivé sexy 
vizáže a hlasu s nezaměnitelnou 
barvou z něj dělá dráždivě svůdný 
objekt. “Jsem nepolepšitelný roman-
tik,” pronesl Eros Ramazzoti v jed-
nom z rozhovorů, ve kterém se dále 
přiznal, jak moc ho ještě baví fotbal, 
pobyt na venkově nebo jízda na 
koni. Jeho život ale naplňuje hudba. 
Nejsou to prý jenom koncerty, tele-
vize nebo natáčení klipů, ale většinu 
času se věnuje komponování anebo 
práci v nahrávacím studiu. V České 
republice se představí podruhé v 
rámci samostatného koncertu.

2) Eros raMazzotti 
Místo konání: o2 arena  
praha 9-libeň
akce probíhá: 8.4.2013 20:00
Ceny vstupenek: od 1 090 Kč

3) 30 MiNut po půlNoCi
Drama / thriller / akční
usa, 2012, 157 minut
režie: Kathryn Bigelow
Hrají: Jessica Chastain, Mark strong
premiéra: 21.02. 2013



kulturní servis

4) tErapiE lásKou
romantický / Komedie / Drama
usa, 2012, 122 minut
režie: David o. russell 
Hrají: Jennifer lawrence, Brad-
ley Cooper, robert De Niro 
premiéra: 28.02.2013

Stylizovaná koncertní show, sledující ve 
všech detailech typické dobové způsoby, 
počínaje kostýmy a účesy interpretů a 
celkovou režií představení konče. To jsou 
dnes již legendární Melody Makers v čele 
s Ondřejem Havelkou. V dubnu propůjčí 
své umění večeru, kde si bude moci 
příchozí publikum zatančit, naučit se 
pod vedením zkušených zahraničních 
lektorů (včetně zmíněného Havelky!) 
dobové tance a vyslechnout svěží 
taneční hudbu, swing a jazz 20. - 40. let.

Pražské Divadlo pod Palmovkou, 
kde je stálým hostem Martin Strán-
ský (momentálně účinkuje v Cyrano z 
Bergeracu a Tramvaj do stanice Touha) 
připravuje na duben premiéru divadelní 
hry Králova řeč, která je nyní známá hlavně 
díky oscarovému filmovému zpracování.
Ústředními postavami jsou anglický král 
Jiří VI. (otec současné královny Alžběty II.), 
v královské rodině nazývaný Bertie, kterého 
by si měl zahrát právě Stránský a logoped 
Lionel Logue původem z Austrálie (obsa-
zení zatím není známo, z plánované spo-
lupráce s Petrem Kostkou bohužel sešlo).

5) Králova řEč
Místo konání: Divadlo pod pal-
movkou,  zenklova 34, praha 8
premiéra: ?.4.2013 
Ceny vstupenek od: 200 Kč

6)oNDřEJ HavElKa 
& MEloDy MaKErs 
Místo konání: lucerna - velký 
sál, praha 1
akce probíhá: 13.4.2013 19:00
Ceny vstupenek od: 500 Kč

Šílenství je stav mysli. Máme se ho bát? 
Vždyť může být stejně osvobozující, jako 
svazující. Stačí trocha štěstí. A krásná, 
pološílená dívka z okolí, s níž si padnete 
do noty.  Terapie láskou není úplně nor-
mální film. Jeho hrdinové jsou v zásadě 
šílení. Mají okolo stejně střelené postavy 
a k tomu jim životní cestu zpestřují 
bizardní situace. Co by se mohlo 
lehce zvrhnout v komediální frašku je 
naštěstí díky citlivému tvůrci vedeno 
do vod dramedy, tedy podívané, která 
v sobě spojuje komedii s dramatem. A 
Terapie láskou spojuje zatraceně dobře! 

TOP 30
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kulturní servis

7) WE Will roCK you
Místo konání: o2 arena 
praha 9-libeň
akce probíhá: 26.04.2013 20:00
Cena vstupenky: 990 Kč

Následující tip je bejkárna. Ohromná 
bejkárna. Bejkárna jak Brno. S Prahou 
dohromady. Tvůrci vzali známou po-
hádku o Jeníčkovi a Mařence, nechali 
je vyrůst a přisoudili jim pozici lovců 
čarodějnic a všejaké podobné chamratě. Co 
z téhle myšlenky vzešlo? Inu... bejkárna. Ale 
zábavná! Vzpomeňte na přeplácaného Van 
Halsinga s Hugh Jackmanem. Trochu uber-
te na tempu, přidejte krev, srozumitelnější 
příběh a místo jednoho chlápka máte v 
hlavní roli nahláškované sourozence.

Jeden z nejoblíbenějších akčních 
hrdinů všech dob se vrací, aby prožil 
již pátou štaci. Tentokrát se musí 
John McClane vydat do Ruska, aby 
z průšvihu vyštípal svého synka. A 
jak už to tak u Johna bývá, zaplete 
se s pěknou řádkou teroristů. Pátá 
past, nesoucí podtitul Opět v akci, je 
jednoznačně nejslabším dílem série. 
Pořád ale nabízí dostatečně strhující 
jízdu s hláškující legendou, aby stál za 
výlet do kina. Ostatně, na téhle ikoně 
osmdesátých v podání Bruce Willise 
let jsme vyrostli všichni. To je láska, 
která nerezaví. “Yippee-ki-yay” na to.

8) sMrtoNosNá past 5
akční / Krimi / thriller
usa , 2012, 97 minut
režie: John Moore 
Hrají: Bruce Willis, Jai Courtney, 
amaury Nolasco, sebastian Koch
premiéra: 14.03.2013

9)JENíčEK a MařENKa
lovCi čaroDěJNiC
Animovaný / Komedie
USA, 2012, 94 minut
Režie: Tommy Wirkola
Hrají: Gemma Arterton, Jeremy Renner
Premiéra: 28.02. 2013

Muzikálový šlágr „We Will Rock You“ z 
dílny Queen a Bena Eltona se na základě 
úspěšného turné po Velké Británii v 
letech 2010 a 2011 poprvé ve své historii 
vydá na sérii představení po světových 
arénách. V muzikálu, který je ozdoben 
mnoha superlativy, zazní 24 největších 
hitů skupiny Queen.Nebývalý úspěch 
v divadlech po celém světě vydláždil 
muzikálu „We Will Rock You“, který 
je doslova nabitý poctivým rockem, 
cestu do velkých hal, kde se každý večer 
představí tisícům skalních fanoušků.

TOP 30



10)lEt 
Drama, usa, 2012, 138 minut
režie: robert zemeckis
Hrají: Denzel Washington, Kelly reilly 
premiéra: 21.02.2013

Denzel Washington v novince Roberta 
Zemeckise (Forrest Gump) chlastá, fetuje, 
souloží a budí se pravidelně s kocovinou 
Háček je v tom, že je pilot a povede se mu 
v podobně podroušeném stavu zachránit 
celé letadlo. Otázka je: Jak oslavovat hrdinu, 
který byl během manévru na šrot?

11) MElaNCHoliCKá ulita
Místo konání: Císařská konírna, 
pražský hrad, p-1
akce probíhá: od 14.2.2013

Výstava Vladimíra Suchánka k jeho 
životnímu jubileu přináší ucelený pohled 
na dílo předního českého grafika, jehož 
rozsáhlá celoživotní tvorba si získala 
uznání a ocenění doma i v zahraničí. 

12) traNCEFusioN  
Místo konání: průmyslový palác 
výstaviště, praha - Holešovice
akce probíhá: od 3.4.2013
Cena vstupenky: od 850 Kč
Trancefusion tentokrát nese podti-
tul Ocean of Love a využije Veškeré 
prostory Průmyslového Paláce s cel-
kovou plochou přes 12 tisíc metrů 
čtverečních. To vše se promění v 
jeden velký festival taneční hudby a 
fanoušci si rozhodně přijdou na své.



kulturní servis

13) čtyřlístEK vE 
služBáCH KrálE
animovaný / Komedie
česko, 2012, 90 minut
režie: Michal žabka 
premiéra: 28.2.2013

Soubor fotografií Jana Bigase nazvaný 
Kdesi mezi lesy volně navazuje na 
diplomovou práci Znamení. Námětem 
snímků zachycujících stopy lidské 
přítomnosti v přírodě, je osobní příběh, 
který může v mysli diváka vyvolat pocit 
něčeho už dříve prožitého či viděného. 
Honza jej popisuje: „Chtěl jsem se ve 
fotografiích ponořit hlouběji, dostat se 
více pod povrch, nalézat fiktivní, mou 
představivostí definované situace.” Foto-
grafie vznikaly bezprostředně při put-
ování po okolí kopce Kaňk u Kutné Hory.

Odborná kritika označuje rusk-
ou sopranistku Olgu Peretyatko 
za„fenomén koloraturního zpěvu.” 
To potvrzují také nadšené ovace pub-
lika po každém z jejích vystoupení.
Olga Peretyatko pochází z Petrohra-
du, kde v patnácti letech zahájila 
hudební kariéru jako členka dětského 
sboru Mariinského divadla, v němž 
později působila jako sbormistryně. 
V pěveckém vzdělání pokračovala na 
Vysoké hudební škole Hannse Eislera  
v Berlíně. Na svém kontě má mnohé 
úspěchy a ceny na mezinárodních 
soutěžích včetně prestižní soutěže Op-
eralia v Paříži, kde získala druhé místo.

14)olga pErEtyatKo
Místo konání: obecní dům, praha 1
akce probíhá: 3.3.2013 19:30
Ceny vstupenek: od 200 Kč

15) KDEsi MEzi lEsy  
Místo konání: Dům u zlatého 
prstenu, týnská 6, praha 1 
akce probíhá: od 31.1.2013

Neděláme si o kvalitě celovečerního 
Čtyřlístku velké iluze. Ale na vině není 
ani tak jméno tvůrců (naopak tým 
je tu silný), jde spíše o zvolenou ani-
maci a dost prapodivný trailer, jehož 
schopnost nalákat do kin je chatrnější 
než dějová zápletka poslední Troškovy 
komedie. ALE, ať už Čtyřlístek do-
padne jakkoli (zkusme být optimisté), 
své místo si v  první polovině TOP30 
rozhodně zaslouží. Všichni jsme na 
téhle čtveřici vyrostli, tak jim můžeme 
v kinech věnovat trochu svého času.
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GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Přírodní čínská medicína

Golden produkty žádejte
ve Vaší lékárně

Ucpaný nos

Svěží dech

Bolest v krku

Průdušky

www.zlatepastilky.cz

Někdy je mé zpívání pěkně náročné,  
často i dva koncerty denne. Když mám 
pocit, že to mé hlasivky neutáhnou, 
vzpomenu si na Zlaté pastilky. Jejich 
účinek je skoro okamžitý. Jsem  
narozena ve znamení Berana a jako 
taková, co si sama nevyzkouším, tomu  
nevěřím.

Z vlastní zkušenosti vám proto DO-
PORUČUJI, vyzkoušejte Zlaté pastilky  
na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

Lucie Bílá

ŽENŠEN + GINKO BILOBA 

Působí proti stresu, 
při rekonvalescenci
Snižuje únavu 
Zpomaluje proces stárnutí
Zvyšuje koncentraci
a prokrvení končetin
Snižuje hladinu cholesterolu
Zlepšuje paměť 

Účinky:

Čisté
přírodní

produkty

Jedinečná kombinace

Na jednej strane som rád, že veľa koncertujeme, ale zároveň 
s tým prichádza veľká záťaž na organizmus a pochopiteľne u 
mňa najmä na hlasivky. 
Našťastie som už dávnejšie, vďaka mojej profesorke spevu, 
objavil pre mňa zázračné GOLDEN – ZLATÉ PASTILKY... Tieto 
pastilky každý deň zachraňujú môj svet, ktorý mám tak rád a 
to je svet spevu  

A toto vôbec neberte ako reklamu, ale ako fakt a preto  
pastilky ODPORÚČAM všetkým, ktorí chcú mať svoj hlas  
a hrdlo v úplnom poriadku.

Váš Kuly (DESMOD)

Bolest v krku
Kašel
Ucpaný nos
Chrapot

Svěží dech
Průdušky
Hlasivky
Imunita

www.vinodestilaty.cz

Šunky k vínu Nejvybranější čaje světa
Sklo nejen pro vínoPartneři projektu

To nejlepší k vínu

www vinodestilattyy czczwww vinodestilattyy czcz

Denně  – Výstaviště Praha Holešovice
11 – 14 hod – pouze pro odborníky • 14 – 20 hod – pro veřejnost

16. MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO GASTRONOMII

24.–26. 4. 201324.–26. 4. 201324.–26. 4. 2013
Partneři projektu
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no a Delikatesy 2013 115x82 landscape.indd   1 11.2.2013   15:57:35



kulturní servis

16) MAMA
Horor, Španělsko
Kanada, 2013, 100 min
režie: andres Muschietti 
Hrají: Jessica Chastain Nikolaj 
Coster-Waldau Megan Charpentier
premiéra: 21.3.2013

18) HostitEl
sci-fi, thriller, usa, 2013, 125 min
režie: andrew Niccol 
Hrají: saoirse ronan, Max irons, 
Diane Kruger, Jake abel
premiéra: 28.03.2013

17) porNograFiE
Místo konání: Divadlo komedie
Jungmannova 1, praha 1
premiéra: 1.12.2012 19:30
Cena vstupenky od: 140 Kč

Chcete se prosadit v Hollywoodu? Žádný 
problém. Nemusíte zrovna  útočit na brány 
studií. Stačí vzít kameru a natočit úderný 
kraťas, z něhož se stane hit internetu. To 
se povedlo Andresu Muschiettimu, který 
natočil horor Máma. Zápletka byla prostá 
- dvě malé děti jsou ve svém domě “čímsi” 
ohrožovány a musí rychle pryč. A natolik se 
výsledek líbil, že dostal Muschietti peníze na 
celovečerní film. I v něm jsou v hlavní roli 
dvě malé děti. A cosi s nimi. Cosi, co právě 
začalo ohrožovat jejich nové poručníky. 
Kdo se rád bojí, ten má o filmu měsíce jasno.

TOP 30

Mnohovrstevnatý román Pornografie 
známého poslkého romanopisce Witolda 
Gombrowicze je mimo jiné příběhem 
dvou městských intelektuálů, kteří se 
v neklidných dnech druhé světové 
války uchýlí na venkov a tam propad-
nou zvláštní vášni - touze zrealizovat 
vztah dvou mladých lidí, o kterých 
jsou přesvědčeni, že jsou si předurčeni, 
protože „tam, kde končí jeden, druhý 
začíná“.  V Divadle Komedie se  adap-
tace ujal zkušený (jak jinak, než polský) 
herec a režisér Gabriel Gietzky.

A máme tu další potenciální megahit 
pro milovníci zakázaných lásek, kde 
se mísí druhy. Hostitele sice napsala 
autorka Twilight, tentokrát ale svár 
upírů a vlkodlaků, mezi nimiž by 
tápalo zmatené děvče, zapomeňte. 
Hostitel má sci-fi omáčku, v níž 
lidstvo ovládli mimozemšťané. 
Využívají naše těla jako schránky a 
naprosto potlačují lidskou osobnost 
(takže něco jako Invaze zlodějů těl). 
U Melanie to ale tak úplně nefun-
guje. A její nový “obyvatel” nechá-
pe, proč. Host a hostitel svádějí boj 
o jedno tělo a přirozeně nebude 
chybět osudová láska. 



O á z a  k l i d u  a  p o h o d y  n e d a l e k o  P r a h y.
*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Odpočívejte v příjemném prostředí malebných Lázní Mšené. Vyberte si z nabídky týdenních
a víkendových  wellness pobytů i balíčků procedur a udělejte něco pro svou krásu i zdraví. 

Lázeňské balíčky procedur můžete absolvovat i během jediného dne.

Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
 tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Splňte si svůj dětský sen a ponořte se do 
čokolády až po uši.

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:  jedno nebo dvoulůžkové 
 pokoje s TV
Stravování:  polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x klasická masáž zad
• 1x čokoládová koupel
• 1x čokoládový peeling dolních končetin
• 1x esenciální olejová aroma koupel
Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba
BONUS:
• 1x poukaz na horkou čokoládu
 v lázeňské kavárně

Čokoládový víkend

Bližší informace
o lázních na 

www.msene.cz

Balíček lázeňských procedur.
• 1x aroma masáž zad
• 1x Bylinná koupel z Lázní Mšené
• 1x levandulový parafínový zábal na ruce

Cena balíčku: 550,- Kč

Aroma balíček

Balíček lázeňských procedur.
• 1x medová masáž zad
• 1x koupel med a obilí
• 1x zábal z včelího vosku (záda)

Cena balíčku: 700,- Kč

Medový balíček

Podlehněte kouzlu lázníPodlehněte kouzlu lázní
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19) Na Šrot
Komedie, usa, 2013, 93 min
režie: Jon lucas, scott Moore  
Hrají: Miles teller, sarah Wright, 
Justin Chon, skylar astin
premiéra: 14.3.2013

Skupina J.A.R. byla založena sym-
bolicky 17. listopadu 1989. Základní 
sestavu tvořil v té době autor hudby 
Roman Holý a duo „akademic-
kých“ raperů Oto Klempíř a Michael 
Viktořík. Po prvních dvou rockovějších 
albech (Frtka v roce 1992 a Mydli to! 
v roce 1994) ukázala kapela svoji sílu 
a potenciál především na revolučním 
třetím albu Mein Kampfunk, kde již 
plně zpívá Dan Bárta. Kapelu si v plném 
seskupení užijete “na jaře” v Lucerně.

Legendární utopický román Karla 
Čapka Krakatit má nadčasové 
téma. Vznikal v době hrozby války 
a upozorňuje na nebezpečí zneužití 
vědy pro válečné účely a získání 
nadvlády nad světem, což jsou té-
mata, která jsou platná i pro dnešní 
dobu (a zřejmě vždy i bohužel bu-
dou). Zfilmován byl v roce 1948, 
čímž byla potvrzena stálá platnost 
Čapkova díla a jeho adaptabilita v 
kterémkoli období. Do současné 
doby ho převede Švandovo divadlo 
pod vedením Daniela Hrbeka.

20) KraKatit
Místo konání: Švandovo divadlo
Štefánikova 57, praha 5 
premiéra: 4.4.2013 19:00
Ceny vstupenek od: 220 Kč

21) J.a.r. – Japril 
Místo konání: lucerna Music Bar
Štěpánská 61, praha 1
akce probíhá: 4.4.2013 20:00
Ceny vstupenek: 360 Kč

U nás je dospělá hranice na osmnác-
tém podlaží života. Ve Spojených 
státech sice mohou řídit od 16, ale 
pokud jde o zábavné činnosti, v 
nichž hrají svou roli (často i tělní) te-
kutiny, musí si počkat až do jednad-
vaceti.  Jeffovi je právě 21 a hodlá si 
plnoletost  užít co největší možnou 
míru. Alkoholu nebude málo, ale to 
jde ruku v ruce s průšvihy (pánové 
paříci ve Vegas a Bangkoku by mohli 
vyprávět). A Jeff má tu smůlu, že mu 
akce “na šrot” vyšla na noc, před 
největší zkouškou na medicíně.
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POHLAZENÍ PRO
TĚLO I DUŠI

Buďte krásná a v pohodě!

Luxusní relaxační masáže 
v našem Spa jsou vy-

brány tak, aby vám poskytly 
maximální zážitek a re-
laxaci. Ať zvolíte jakoukoli 
z nabízených masáží, dos-
tanete vždy něco víc, než 
byste očekávali v běžném 
masážním studiu. Pro 
každého z našich masérů a 
masérek je masáž životním 
posláním a radostí. Všichni 
maséři ovládají i jiné 
pokročilé techniky nad 
rámec běžné relaxační 
masáže. Masáž v našem Spa 
se dotkne nejen vašeho těla, 
ale i vašeho srdce.

- Přijměte a oslavte své tělo
- Poznejte vědomý dotek
- Odhoďte svůj strach a stud
- Rozvíjejte krásu své ženskosti

Specializace:
Terapie dotekem
Výuka intimity
Smyslné masáže
Tantrické masáže
Voňavé koupele
Zážitky pro páry

PO - NE 9:00 - 22:00
+420 733 311 381

Rašínovo nábřeží 36,
Praha 2 - Nové město

www.harmonyspa.cz

harmony.indd   1 19.2.2013   20:27:31
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22) BaBičKa
Místo konání: Divadlo Na Fidlovač-
ce, Křesomyslova 625, praha 4
premiéra: 21.3.2013 19:0
Ceny vstupenek: od 329 Kč

Nemá smysl předstírat, že byl první 
G. I. Joe něčím víc, než použitelnou 
akční blbinou, která se z hlavy 
zatraceně rychle vytratila. Studio se 
proto rozhodlo víc šlápnout na plyn 
a do dvojky angažovalo hned dvě 
akční esa - Bruce Willise a Dwaynea 
Johnsona. S jejich asistencí se rázem 
stává z druhého dílu G.I. Joe jeden 
z nejočekávanějších akčních filmů 
letošního roku. Hrdina prvního dílu 
Tatum má tentokrát pouhý štěk.

24) g.i. JoE 2: oDvEta
akční / Dobrodružný/ sci-fi, 
usa / Kanada, 2013
režie: Jon Chu
Hrají:  Bruce Willis, Dwayne John-
son, Channing tatum 
premiéra: 28.3.2013

23) strýčEK váňa
Místo konání: stavovské divadlo 
ovocný trh 6, praha 1
premiéra: 14.3.2013 19:00
Cena vstupenky: od 30 Kč

Babičku pro Divadlo Na Fidlovačce 
zcela nově zdramatizoval režisér Jan 
Jirků. Ústředním motivem je několik 
příběhů osudové lásky, ať už se jedná 
o lásku tragickou, nenaplněnou nebo 
se šťastným koncem. Ale láska je jen 
jedním z mnoha zajímavých motivů, 
protože i když se Babička zdánlivě 
odehrává jen v jednom malém 
českém údolíčku, je to dílo, spletené 
z fascinujících lidských osudů, které 
komplexně zachycuje koloběh života 
na pozadí historických událostí.

TOP 30

Toužení, zklamání, naděje, zlost. 
Pocity, které provázejí člověka od ch-
víle, kdy si začne plně uvědomovat, 
že mu život protéká mezi prsty. 
Jsme znechuceni světem, kde ve 
většině případů vládnou neschopní 
jedinci, kteří se obvykle nemohou 
pochlubit ničím jiným, než pouhou 
gloriolou úspěchu. A penězi. Právě 
ty jsou v dnešním světě, zdá se, 
nejdůležitější. Ideje a ideály zmizely. 
Doufáme, že nakonec zvítězí prav-
da a láska nad lží a nenávistí.
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25) MoCNý vláDCE oz
Fantasy / akční / Dobrodružný 
usa, 2013, 125 minut
režie: sam raimi
Hrají: James Franco, Mila Kunis, 
rachel Weisz, Michelle Williams
premiéra: 7. 3. 2013

Připravte se na návrat do země Oz, 
tentokrát pod vedením režiséra Sama 
Raimiho (původní Spider-Man). Nej-
novější adaptace známého příběhu 
přináší hvězdné obsazení a jedinečný 
vizuál. Nelekněte se první části filmu, 
která je 4:3, černobílá a s hrozným 
vzukem. Jakmile vstoupí hrdina do 
země Oz, plátno se roztáhne, obraz 
zabarví a bedny zalijí patřičné basy. Inu, 
v Hollywoodu si zase jednou vyhráli.

Patříte mezi vášnivé fotografy, kteří s 
nadšením sledují vše z historie feno-
ménu? Pak je následující výstava 
určena právě vám. Člověk ve foto-
grafii z cyklu Monarchie se zaměří na 
zachycování každodennosti 19. století 
– konkrétně mezi lety 1848 až 1918. 
Návštěvník se seznámí s fotografiemi 
z oblasti kultury, sportu i cestování. 
Stranou nezůstanou ani fotografie 
dokumentující nejrůznější slavnosti a 
významné události nebo portréty os-
obností z nejširších vrstev společnosti 
na přelomu století. Zkrátka je tu vše, 
na co si jen čočkou pomyslíte.

27) člověK vE FotograFii  
Místo konání: Nová budova Nár. 
muzea, vinohradská 1, praha 1
akce probíhá: od 13.12.2012
Cena vstupenky od: 40 Kč

26)JEssiE WarE  
Místo konání: palác akropolis
Kubelíkova 27, praha 3
akce probíhá: 21.3.2012 20:00
Cena vstupenky: 450 Kč

Britská soul-popová zpěvačka Jessie 
Ware se poprvé představí v Praze. Jes-
sie opustila nálepku popové hvězdičky 
přerodem v soul-popovou královnu 
s omamným hlasem.  Ware se nebojí 
své parádní soulovky obohatit troškou 
kvalitního popíku – ovšem strach nemá 
ani z hip-hopu a R’n’B, z čehož vznikají 
zajímavé a skvěle poslouchatelné cross-
overy. Někteří kritici považují Ware za 
chybějící pojítko mezi Adele, DJem SB-
TRKT a Sade. Nenechte si ji ujít.
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28) DvoJitý agENt 
Místo konání: Divadlo na 
vinohradech, nám. Míru, praha 2
premiéra: 22.3.2013 
Ceny vstupenek od: 40 Kč

Zasněná dream-popová zpěvačka Ellie 
Goulding (25) z Velké Británie má 21. 
dubna namířeno v rámci svého evrop-
ského turné také do SaSaZu. Rodačka 
z Herefordshire získala například dvě 
prestižní ceny (BBC Sound a Brits 
Critics Choice Award). První album 
Goulding, Lights, vyletělo jako abso-
lutní jednička na UK Album Charts, 
samotný singl Lights prodal přes dva a 
půl milionu digitálních kopií. Na tuhle 
vycházející hvězdu je dobré si počíhat.

Už nejsou nejmladší, přesto pořád 
nepatří do starého železa. Val 
(Al Pacino) opouští po 28 letech 
vězení a jeho nejlepší přítel Doc 
(Christopher Walken) pro něj 
nachystal oslavu znovu nabyté 
svobody. Háček je v tom, že Doc 
má za úkol Vala zabít. Sympaticky 
oldschoolová záležitost, v níž 
si pánové patřičně užívají her-
ecký podzim života. Především 
Pacino potvrzuje, že je jedním z 
nejlepších, ne-li rovnou nejlepším 
hercem své generace.

29) JaKo za starEJCH časů
Komedie / Krimi, usa, 2012, 95 min
režie: Fisher stevens
Hrají: al pacino, Christopher Walken, 
alan arkin, Julianna Margulies
premiéra: 4.4.2013

30) ElliE goulDiNg
Místo konání: sasazu, Bubenské 
nábřeží 13, praha-Holešovice
akce probíhá: 21.4.2013 20:00
Ceny vstupenek: od 690Kč

Hra Dvojitý agent odpoví na otáz-
ku - Lze naplno vykonávat práci v 
britských tajných službách a zároveň 
být dobrou matkou? Zvládne atrak-
tivní svobodná žena úspěšně řídit 
tým složený výhradně z mužů, které 
navíc všechny přitahuje? Můžeme se 
v profesním prostředí sofistikovaných 
špionážních her spolehnout na to, co 
máme před očima a co nám napovídá 
zdravý rozum? Je vůbec možné 
někomu důvěřovat v chaotickém 
světě kvantové fyziky ovládaném 
principem neurčitosti?
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Už sedm let se na galakoncertech v 
Praze setkáváme s největšími hvězdami 
současného operního nebe. Některé 
k nám s velkou radostí přijíždějí 
opakovaně. I to je svědectvím, že se 
těmto umělcům v Praze líbí, že jsou 
nadšeni pražským publikem, ale asi 
především – že oni i jejich agentury 
jsou velmi spokojeni s pořádající 
agenturou Nachtigall Artists. Snad 
nejvýstižněji charakterizoval tuto 
agenturu jeden hudební kritik: „Díky 
Nachtigall Artists se Praha proměňuje 
v Mekku operního zpěvu“. 

Ředitelkou agentury je drobná 
žena netušené energie, nadšení a 
vytrvalosti, Alena Nachtigalová. 
Od roku 2006 díky ní vystoupili v 

Praze Cecilia Bartoli, Bryn Terfel, 
Elīna Garanča, Juan Diego Flórez, 
Rolando Villazón, Anna Netrebko, 
Mariusz Kwiecień, Joseph Calleja... 
V březnu 2013 přivítáme ruskou 
sopranistku Olgu Peretyatko. Její 
jméno není u nás zatím příliš známé, 
požádali jsme proto paní Nachtiga-
lovou o několik slov:

Olga je fenomenální koloraturní 
sopranistka. Byla jsem svědkem je-
jích skvělých úspěchu, nejen na 
galakoncertě v německém Baden-
Badenu, kde 31. 12. 2012 vystoupila 
spolu s Thomasem Hampsonem a Ro-
landem Villazónem. Úžasná trojice! S 
Rolandem sklidila Olga další úspěch 
letos v lednu na festivalu Mozart-

rozhovor Hudba
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hudba

woche v Salzburku, v Mozartově málo 
známé opeře Lucio Silla. Na jejím 
pražském koncertě 3. 3. ve Smetanově 
síni uslyšíme árie z jejího debutového 
alba „La bellezza del canto”, neboli 
„Krása zpěvu“. A protože Olga je 
skutečně „slavík se sladkým hlasem a 
technicky dokonalými koloraturami“, 
jak o ní píše zahraniční tisk, můžeme 
se těšit na skvělý koncert!

V dubnu 2013 přijede slavný ital-
ský basbarytonista Ildebrando 
D’Arcangelo…

Toho – na rozdíl od Olgy (foto vpra-
vo) – naše publikum zná dobře, i díky 
přenosům z Metropolitní opery, mnozí 
si ho také pamatují jako Dona Giovan-
niho ve Stavovském divadle. Ildebran-
do na ten neskutečný zážitek – zpívat 
v divadle, v němž Mozart dirigoval 
světovou premiéru Dona Giovan-
niho – stále vzpomíná, a tak byl opra-
vdu šťastný, že se do Prahy vrátí. V 
Dvořákově síni bude 2. 4. zpívat nejen 
árie ze svého současného repertoáru, 
ale i z toho budoucího: Verdiho Attilu 
a Gounodova Mefistofela.

Třetí hvězdou, kterou do jarní Prahy 
přivezete, je mexický tenorista Ro-
lando Villazón. V Praze už ve Vašich 
projektech vystupoval, v dubnu 
2012, kdy strhl zcela přeplněnou 
Smetanovu síň k bouřlivým ovacím.

Ronaldo je nesmírně srdečný člověk, 
vyzařuje obrovskou pohodu a umí 
dát spontánně najevo, když ho něco 

těší. Jako třeba po loňském koncertě. 
Reakcí publika byl tak nadšený, že 
hned slíbil další koncert! A protože 
se letos vydává na evropské turné s 
programem árií Giuseppa Verdiho, 
zařadil do něj i Prahu…

Je třeba ale také zdůraznit, že tyto 
projekty pomáhají Prahu zviditel-
nit jako kulturní destinaci. O Praze 
informují internetové portály 
světových umělců, koncertních těles 
i největších světových nahrávacích 

společností, jako jsou Deutsche 
Grammophon a Decca. 

„Dlouhodobě upozorňuji na to, že 
kultura je nezbytnou součástí života, 
školou tolerance, komunikace a este-
tiky“, říká Alena Nachtigalová. Res-
pektive – nejen říká, ale i koná… A 
do svých projektů aktivně zapojuje 
množství mladých lidí, nejen stu-
denty hudebních škol. Ale to už by 
byl námět na další článek. 
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Švandovo divadlo na 
Smíchově je scénou 
hlavního města Prahy. 
Disponuje dvěma hracími 
prostory - Velkým sálem 
pro cca 300 diváků a suteré-
nním variabilním Studiem 
pro 50 - 100 diváků podle 
potřeby a momentálního 
uspořádání. Dále má divadlo 
k dispozici dvě vybavené 
zkušebny s příslušenstvím 
a profesionální nahrávací 
studio. Divadelní kavárna s 
kapacitou cca 50 míst slouží 
příchozím během dne i 
divákům o přestávkách a 
po představení. Švandovo 
divadlo je moderním ev-
ropským kulturním cen-
trem živých umění.

ŠVAnDoVo DiVADlo
Štefánikova 57 , Praha 5
www.svandovodivadlo.cz

DiVADlo KAlich
Jungmannova 9, Praha 1 
Tel.: +420 296 245 311 
www.divadlokalich.cz

divadla

Divadlo Kalich již od roku 1999 patří 
k jednomu z nejnavštěvovanějších 
divadel u nás. Na svém repertoáru 
nabízí divákům muzikály, činohry, 
hudební komedie a koncerty osob-
ností – vždy v prvotřídním obsazení.  
Záměrem divadla je uvádět původní 
česká představení a také seznamovat 
české publikum s tím nejlepším ze 
světové scény. Využívejte výhod 
nového věrnostního programu 
Divadla Kalich a získávejte atrak-
tivní odměny každý měsíc!

DiVADlo PoD PAlMoVKoU
Zenklova 34, Praha 8 Libeň 
Tel.: +420 283 011 127 
www.divadlopodpalmovkou.cz
Divadlo pod Palmovkou je kla-
sickým repertoárovým divadlem: 
jeho cílem je především vytvoření 
a udržení nabídky inscenací, 
které splňují i ty nejnáročnější 
požadavky na uměleckou kvalitu 
a zároveň jsou divácky atraktivní. 
Umělecký program divadla roz-
víjí ducha nejen svých zakladatelů 
(mj. Theodor Pištěk, Jan Strejček, 
Jan Skopeček, Věra Tichánková, 
Miloš Willig) nebo pokračovatelů 
(Václav Lohniský, Jaroslav Dudek, 
Jan Grossmann, Otomar Krejča), 
ale především ducha programu z 
počátku 90. let minulého století.

náRoDní DiVADlo
www.narodni-divadlo.cz
Cena: Přízemí, večer 340Kč až 390Kč

Dnešní podobu Národního divadla 
tvoří čtyři umělecké soubory – Opera, 
Činohra, Balet a Laterna magika 
– a pod uměleckou správu divadla 
patří pět scén – Národní divadlo, 
Stavovské divadlo, Státní opera, 
Nová scéna a Divadlo Kolowrat. 
Umělecké soubory Opery, Činohry 
a Baletu vybírají svůj repertoár nejen 
z bohatého klasického odkazu, ale 
vedle domácích autorů se zaměřují i 
na moderní světovou tvorbu. 



D I V A D L O  B E Z  Z Á B R A D L Í

Hořká komedie, která je především satirou na poněkud

zneužívané slovo, které vyjadřuje lásku...

Divadla Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1 • rezervace a on-line prodej: w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

Hraj í :

Ivana Chý lková,
Karel Heřmánek,  Zdeněk Žák.

 Režie: Alice Nellis. 

13. března   2 013

 v  19.00 hod.

G E N E R Á L N Í   P A R T N E R

O F I C I Á L N Í  V O D A

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVÝ VĚRNOSTNÍ 
PROGRAM DIVADLA KALICH

A ZÍSKÁVEJTE VÝHODY A DÁRKY PŘI 
NÁKUPU PŘÍMO V POKLADNĚ DIVADLA 

A NA WWW.DIVADLOKALICH.CZ

IMM media



Jedna z nejpopulárnějších osobností 
současné italské hudební scény se po 
čtyřech letech vrací do České repub-
liky. 

Světoznámý hudebník, který si 
získal srdce nespočtu žen (a stejně 
početnou skupinu nenávistných 
mužů) představí na turné svou 
novou studiovku s názvem NOI, 
která vyšla loni v listopadu.

Eros Ramazzotti vydal svůj de-
butový singl přesně před 30 
lety, první významnější úspěch 
však zaznamenal až o dva roky 
později (tedy v roce 1984) na fes-
tivalu v San Remu, kde předvedl 

vlastní píseň Terra promessa. 
Bylo mu tehdy 21 let a v soutěži 
začínajících interpretů působil 
jako diamant. Neobroušený, ale 
jasně blyštivý, což tehdejší lovci 
talentů ihned vycítili a začali se 
o Erose přetahovat. Důvodem 
byl svěží melodický styl, kterým 
dokázal italskou vášeň propojit s 
tradičními hudebními žánry.

Postupem let se vyprofiloval jako 
autor, jehož hudbou cloumají 
emoce, jimž nechybí inteligence 
a citlivý projev. Pečlivost, s jakou 
připravoval, každé album, se vždy 
zúročila. A to nejen řadou hitů, které 
ovládly světové hudební žebříčky, ale 
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i v rámci prodeje – Ramazzotti má 
na svém kontě 55 milionů pro-
daných nosičů po celém světě, 
což je vskutku impozantní číslo.

Je pochopitelné, že muž s podob-
ným repertoárem má pověst 
lamače dívčích srdcí. K tomu 
Ramazzotti lišácky dodává „Jsem 
nepolepšitelný romantik“. Jak je 
vidno z posledních fotografií, které 
turné provázejí, na šarmu tenhle 
italský hřebec skutečně neztrácí.

Během své kariéry vystupoval s 
hvězdami jako Elton John, Rod 
Stewart a Joe Cocker. Obrovský 
úspěch mu v 90. letech přinesl duet 
s Tinou Turnerovou Cose della vita. 
Další duety natočil také s Cher, An-
dreou Bocellim, Anastaciou, Ricky 
Martinem i s Lucianem Pavarottim.

Od roku 1985 vydal deset stu-
diových alb a také řadu živých 
nahrávek a kompilací. V roce 2001 
Ramazzotti převzal zlatou desku 
za úspěšný prodej alba Stile libero 
v českých zemích a byl jedním 
ze zahraničních hostů předávání 
cen Akademie populární hudby v 
pražském Veletržním paláci.

Když zde v roce 2009 vystupoval 
Ramazzotti naposledy, prokázal 
svůj talent dostat do varu celý sta-
dion. Především pak dámská část 
měla akutní nedostatek dýchacích 
přístrojů, neboť slavný zpěvák rád 
dráždí, chodí blíž k divákům a vůbec 

zkouší, jak moc může své fanynky 
potěšit. První řady se proto vyplatí.

ml

Místo konání: o2 arena  
praha 9-libeň
akce probíhá: 8.4.2013 20:00
Ceny vstupenek: od 1 090 Kč



Jeden z nejznámějších muzikálů 
vůbec Hello, Dolly! vznikl na mo-
tivy frašky Thortona Wildera dnes 
známé pod názvem Dohazovačka.

Proč právě dohazovačka? Inu, 
hlavní hrdinka Dolly Leviová se 
dohazováním živí a ne vždy to má 
jednoduché. Stěžejní zápletkou 
příběhu je klasický příběh napravení 
mrzoutského starého mládence, 
jemuž hrozí reálná šance, že bude do 
konce života jen sám se sebou. Dolly 
se ale jen tak nevzdává a je odhod-
laná muže svým šarmem a osobitým 
kouzlem změnit k lepšímu.

Muzikál měl premiéru 16. ledna 
1964 v New Yorku a „rozdrtil” 

všechny dosavadní broadwayské 
rekordy. Ústřední píseň v podání 
legendárního Louise Armstronga 
(stejně jako slavná filmová verze 
s Barbrou Streisand) obletěla celý 
svět a stala se nesmrtelným hitem – 
právě tak jako celý muzikál.

Ve zbrusu novém zpracování s 
živým orchestrem se hlavní role uja-
la osobitá Ivana Chýlková a to bez 
alternace, vážení.  Nemusíte se tudíž 
bát, že byste o hlavní lákadlo přišli.

ml

Místo konání: Divadlo Hybernia 
Nám. republiky 4, praha 1
Hraje se od: 8.02.2013
Ceny vstupenek od: 199 Kč
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Nejslavnější hon v historii lidstva 
začíná. Kontroverzní příběh o do-
padení Usama Bin Ládina konečně 
přichází do českých kin. 

Filmové adaptace skutečných událostí 
jsou filmařsky vděčná záležitost. 
Zájem publika je v případě velké 
kauzy zajištěný, taktéž věrohodný 
dramatický oblouk a k tomu mož-
nost čerpat z nejrůznějších zajíma-
vostí, které se k dané situaci váží. 
Zkrátka bohatý filmařský základ.

Autoři dramatu 30 minut po půlnoci 
popisují události, které celý svět po-
zoroval se zatajeným dechem od chvíle, 
kdy letadla narazila do legendárních 
dvojčat World Tradce Center. Bin Lá-

din léta dokázal stát mimo radar. 
Přestože byl veřejným nepřítelem 
číslo jedna a každý znal jeho tvář, 
nedařilo se muže dopadnout. 
Probíhaly nejrůznější akce, zásahy 
na cizích územích, ne vždy legální 
výslechy, většina bez výsledku. 
Hledání jehly v kupce sena, doslova. 

Snímek začíná dva roky po událo-
stech 11. září. Agentka CIA Maya 
(Jessica Chastain) se přesouvá z 
bezpečí washingtonských kanceláří 
do epicentra honu na Usámu, na 
americkou ambasádu v Pákistánu. 
Tam je konfontována s přímým 
mučením a velmi rychle začíná chá-
pat pravidla hry. Přestože se to ne-
musí zdát, brzy se právě ona stává 

film měsíce
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film měsíce

největší nadějí na dopadení Ládina a 
ukončení vlny teroru s ním spojené.

Režisérka Kathryn Bigelow ráda tne 
do živého. Bývalá manželka Jamese 
Camerona je jedinou hollywood-
skou režisérkou, která se nebojí 
chlapských témat. Naposledy diváky 
ohromila oscarovkou Smrt čeká 
všude, v níž popisovala nelehký úděl 
pyrotechniků ve válečném Iráku.

Smrt čeká všude nebyl žádný filmový 
sprint, který by se podbízel divákům.

Místo akčního blbnutí okolo bomb 
nabídla Bigelow syrovou studii lid-
ské vyhořelosti, kdy jsou lidé vraženi 
do nepředstavitelné situace a aby 
přežili, nebo aspoň nezešíleli, musí 
se adaptovat a přijmout pravidla hry.

Podobným způsobem funguje i 
30 minut po půlnoci. Je to film 
poměrně poklidný, který v prvním 
plánu popisuje bezmoc jedinců ve 
vládních složkách, zoufalý boj s 
časem a nadřízenými, malá vitězství, 
která mají bohužel jepičí život i 
život na hraně, kdy je člověk pouhý 

krůček od toho, aby dal všemu vale. 
Zkrátka rekonstrukce určitého pra-
covního prostředí, v němž je pro di-
váka přidaná hodnota v tom smyslu, 
že jde o terorismus a lidské životy.

Pokud vás podobné “pohledy pod 
pokličku” nebaví a měli byste raději 
ráznější boj proti terorismu, dejte si 
raději libovolný díl Smrtonosné pasti. 
Tam se zabíjejí teroristé hezky ručně a 
ve velkém. Zde se neplánuje podobný 
útok hodiny, ba ani dny, ale rovnou 
týdny či měsíce. A výsledek? Pár 
minut akce, kdy se vše vyřeší rychle a 
bez zbytečných okázalých gest.

30 minut po půlnoci je nejen 
výborně převedená kapitola histo-
rie (z níž nemá přirozeně americká 
vláda radost, neboť se tu nepřikrášluje 
“mučení za lepší věc”), ale současně i 
poutavě natočený film, jemuž i přes 
konverzační základ nechybí tempo, 
napětí a řada památných scén. 

Když se k tomu připočtou výborní 
herci a minimální přísun klišé, vychází 
nám z toho jeden z nejsilnějších film§ 
letošní sezóny, jehož pět oscarových 
nominací (včetně kategorie “Nejlepší 
film”) je rozhodně zasloužených.

ml. 

thriller / Drama / Historický
usa, 2012, 157 min
režie: Kathryn Bigelow  
Hrají: Jessica Chastain, Mark 
strong, Joel Edgerton, Chris pratt
premiéra: 21.2.2013



Móda z pražských ulic

1) Super outfit do ne-
vlídného počasí – by to 
byl, pokud by slečna neo-
blékla sukni či šaty, které 
jí vykukují pod bundou. 
Tento pěticentimetrový 
rantlík mi kazí celý 
dojem, kdyby byla bý-
vala slečna oblékla pouze 
legíny, nejlépe tmavé bez 
vzoru, vypadalo by to 
lépe. Chválím za super 
bundu s krásným trendy 
kožichem v neokoukané 
petrolejově zelené a 
díky (doufejme pravým) 
holinkám od Burberry 
jí všechny vykukující 
rantlíky odpouštím:) 

Milí čtenáři,

Mám tu čest Vám představit, stejně 
jako Vás i nadále provázet, naší 
novou módní rubrikou, ve které 
se společně zaměříme na to, jak 
vlastně chodíte po Praze oblékaní! 
V každém vydání se podíváme na 
sedm z Vás, jenž se nám podaří 
odchytit a vyfotit v ulicích našeho 
hlavního města. Nebyl by to Prag-
moon, kdyby tyto odvážlivce 
nechal bez odměny – z těchto sed-
mi lidí vyberu jeden Outfit měsíce, 
který bude po zásluze odměněn. 
Aby nebyl výběr toho nejlepšího 
outfitu pouze na mě, dáme šanci i 
Vám čtenářům vyjádřit Vaše sym-

patie, a to na našich facebookových 
stránkách PRAGMOONu, kde 
bude podle počtu Vašich „lajků“ 
vyhlášen Outfit čtenářů a také jej 
bude čekat odměna. Takže stay-
tuned a jdeme na to! :)

(Legenda: 1* je nejhorší, 5* je  nejlepší)



2) Na mě poněkud zmateně 
působící outfit, který na první 
pohled vyvolá „wow efekt“, ale při 
bližším přezkoumání už působí 
rozpačitě. K vyšisovaným džínům 
(kterým mimochodem dávno od-
zvonilo) bych místo elegantní ka-
belky volila nějakou sportovnější 
crossbody, která by se mi ale zase 
tloukla s krásným elegantním 
kabátkem. Nejefektivnější řešení 
vidím ve výměně kalhot a koupi 
vyšších kozaček, které by k modelu 
krásně šly. Chválím vtipné rukavi-
ce s čepičkou a celkově sympatický 
dojem, kterým slečna působí – kdo 
by se v takovém nečasu smál?! 

3) Zvěstem o konci světa jsem nikdy 
nevěřila, teď ale můžu s jistotou proh-
lásit, že marťani jsou už tady :). Nejsem 
si jistá, zda jde slečna z fitka nebo kam 
má namířeno, každopádně nevím o 
žádné jiné větě, než „jdu s košem“, která 
by měla zaznít před tím, než si obléknete 
něco takového :). Vidím tu snahu o vtip-
nou kombinaci bot, bundy a čepice, která 
bohužel zůstává tedy jenu té vtipnosti. 
Zbytek nemá cenu komentovat, tepláky 
vypadají docela nadějně, když zavřu oči 
a zasním se, tak je vidím zkombinované 
s bílým tílkem, džínovou bundičkou a 
chicbalerínami na slečně při procházce 
jarní Stromovkou. Slečna nakonec působí v 
pohodě a nad věcí, a to je to oč v módě přeci 
jde – cítit se dobře v tom co mám na sobě:). 
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4) Dámy a pánové, zde máme out-
fit měsíce. Ačkoli trochu přivírám 
oči za šílené „něco“ okolo krku, 
jehož barevná kombinace letěla v 
době, kdy jsem chodila sáňkovat 
za panelák a místo něj bych zvo-
lila například kožešinový nákrčník 
nebo maxi pletený černý šál, musím 
uznat, že slečna vypadá dobře. Líbí se 
mi krémová parka a kožešinová ka-
belka s přezkami v army stylu, který je 

5) Takový hezký kluk a předvádí 
typický příklad českého módního  
evergreenu – ne příliš teple vypada-
jící kožená bunda, džíny a tenisky. 
Když se zamyslíme, tak přijdeme 
na to, že tento outfit se dá vlastně 
nosit celý rok. V zimě pod bundu 
šoupneme mikču a trochu nám bu-
dou mrznout nohy, na jaře mikinu 

necháme doma, v létě bundu oblék-
neme na tričko při večerním grilování 
na chatě a na podzim k bundě 
přidáme šátek kvůli studenému větru 
:). Neurazí ani nenadchne, nicméně 
chtělo by to trochu šťávy!

tuto sezónu opět v kurzu. Při bližším 
pohledu zjistíte, že přezky barevně ladí 
se zlatými nýtky na kapsách u bundy – 
pochvala za detail. Chválím i za výběr 
zajímavých kotníkových kozaček, 
které krásně doplňují celý outfit.

Outfit měsíce!





Móda z pražských ulic

38

6) Na mladém muži je vidět, že má 
rád kvalitní a značkové oblečení. 
Chválím za krásnou prošívanou 
teplou bundu s kapucí, ale zábnou 
mne nohy, když vidím tenisky typu 
converse s postranními průduchy 
za účelem větrání – to je potřeba v 
červenci, ale ne v únoru :) Džíny jsou 
OK, zde je krásně vidět rozdíl mezi 
lacině vypadajícím vyšisováním a 
tím, které vypadá dobře. Kladné 
bodíky sbírá i účes!

7) Tak teď skutečně nevím, jestli 
k nám z Anglie zavítal sám slavný 
Professor Green nebo se mi to zdá. 
To, že jde pouze o určitou podobu a 
celkově o převlek bohužel prozrazu-
jí, v tomto případě nemůžu napsat 
ani tenisky, nýbrž okopané botasky 
a jakýsi drdůlek na hlavě. Dejme 
tomu, že to je rádiový přijímač, 
kterým se tento mladý muž spojuje 
s ostatními příslušníky svého druhu 
:). Musím uznat, že se mi líbí bun-
da a vtipné červené kalhoty, oboje 
bohužel ale v jiné kombinaci, na ji-
ném místě a v jiném čase:).





Shopping - kam na nákupy

Pokud toužíte po něčem jiném, 
zajímavějším možná i originálnějším 
a navíc českém, navštivte obchod 
Barbora nebo e-shopovou prodejnu. 
Obchod je určen výhradně ženám 
a mimo oděvy zde naleznete i 
řadu šperků a jiných doplňků. V 
případě, že si nevyberete z ak-
tuální kolekce, Barbora nabízí také 
možnost zakázkové tvorby. 

Název tohoto jedinečného e-shopu mlu-
ví za vše. BotydoKapsy jsou nápad, který 
Vás zachrání v nejedné situaci – či už 
jsou to bolavé nohy z vysokých podpatků, 
deštivé počasí, krutá zima nebo širší ob-
vod lýtka. Pro každého mají řešení. Na 
jejich stránkách naleznete aktuální kole-
kci a vybírat můžete opravdu z velkého 
množství nejen skládacích balerín.

REDfOOT 
www.botydokapsy.cz

Salon Bella Dona je výhradním doda-
vatelem Anglické značky Lash Perfect 
pro ČR a SK. Nabízíme nejkvalitnější 
služby v oboru prodlužování řas. 
Pokud tedy toužíte po krásných, hus-
tých a neodolatelně okouzlujících 
řasách určitě neváhejte s návštěvou.

SAlON BEllA DONA
salon Bella Dona
Klapálkova 3131/2, praha 4
tel.: +420 739 544 690

OBCHOD BARBORA
anglická 3, praha2
tel.: +420 603 165 121
www.barborafialova.cz 

Jeany.cz je internetový a kamen-
ný obchod, jenž má v nabídce 
neobyčejně velký sortiment 
značkových jeansů. Obchod se 
zaměřuje na značky: Diesel, Replay, 
Pepe a Hilfiger v e-shopu i kamen-
né prodejně můžete vybírat z řad 
tisíců. V ceně je i případné zkrá-
cení jeans. Pokud navštívíte e-shop 
překvapí Vás jeho přehlednost, ale 
co je hlavní, všechno zboží mají 
skladem. Více na www.jeany.cz.

exclusive outlet stores

exclusive outlet stores

exclusive outlet stores

exclusive outlet stores

OUTlET STORES JEANy.Cz
sokolovská 551/131, praha 8
tel.: +420 777 330  215
po-pa 10-19, so 10-12
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Jan Budař a Petr Vachler
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“Nejdůležitější je vydržet”



Poznámka: Rozhovor byl pořízen 
dva týdny před Českým lvem.

Ve vzduchu panovala nervozita. 
Nacházeli jsme se v nižborských 
sklárnách, kde právě Jan Budař 
za přítomnosti zvídavých kamer 
odléval Lvy. “Je to taková tradice”, 
vysvětlil Petr Vachler, proč se vždy 
moderátor této akce zúčastní. Po 
horkých chvilkách “u plotny” si 
pánové našli čas na jeden roz-
hovor.  A odpovídali tak, jak rádi 
odpovídají - lehce zmatečně, 
uvolněně, vážně i nevážně. Zkrátka 
po svém a člověk si nikdy nebyl 
jistý tím, jestli si nedělají legraci.

Jak se připravujete na jubilejní 
ročník Českého lva?

Petr: Tak my se připravujeme krásně. 
Bohužel Hozna má teď hodně 
koncertů se svou skupinou Eliščin 
Band, vrátil se právě z Ameriky, kde 
píše novej scénář a napsal krásnou 
pohádku, já ji teda ještě nečet, ale 
když jí psal Honta, tak bude určitě 
krásná. Takže Honza je v aktuální 
době opravdu hodně zaneprázdněný 
a teď budeme celý zbytek měsíce 
věnovat přípravě na Českého lva.

Jan: To Můžu jen potvrdit a velice se 
těším, protože je to velmi specifická 
disciplína. Jde o přímý přenos, na 
kterém se může stát naprosto cokoli, 
ono se taky většinou cokoli stane. Stane 
se toho dost poměrně nečekaně a o 
to to je vlastně zábavnější a věřím, že 

tomu tak je nejenom pro tvůrce toho 
večera, ale i pro samotné diváky.

Jan: Já bych ještě rád dodal, že 
Eliščin Band na večeru Českého lva 
ani tentokrát nebude hrát, neboť 
ta cena, respektive honorář, který 
nám byl nabídnut, stále neod-
povídá našim kvalitám (smích).

Petr: Tady je třeba dodat, že Eliščin 
Band nehraje na nominačním ani 
hlavním večeru Českého lva proto, 
že skupiny jako Nightwork, J.A.R., 
Monkey Business a všichni další tam 
hrajou zcela zadarmo a jedinej Hon-
za má finanční požadavek. Tak kvůli 
tomu jsme se ještě nedostali k tomu, 
aby tam Eliščin Band zahrál.

Jan: Počkej, oni hrajou zadarmo i v 
tom přenosu? Já myslel, že jen po 
skončení na afterparty.

Petr: Tam i tam. Je to čest, víš?

Jan: Aha. Tak my teda zahrajem za-
darmo, no.

Petr: Tak to je perfektní.

Jan: Ale jenom v přenosu. Po 
skončení ne, to by bylo moc (smích). 

Jaké je to vstoupit do té jámy lvové, 
ujmout se živého přenosu?

Petr: Když tam tak stojím, svítí mi 
nejrůznější světla z techniky do očí 
a vidím tu napěchovanou Lucernu a 

zpovědnice



všechny ty kamery, tak musím říct, 
že pro mě jako pro režiséra je ta at-
mosféra velmi nevyzpitatelná.

Jan: Je nevyzpitatelná. Je to adre-
nalinový sport, to jsem pochopil 
definitivně a díky tomu mám ve-
likou šanci, že se nestanu závislým 
například na hazardních hrách, 
případně jiných adrenalinových 
záležitostech, neboť Český lev je na-
tolik silná dávka, že to vydrží ještě 
několik let. Nic dalšího není třeba.

Co byste popřáli Českému lvovi do 
dalších dvaceti let?

Jan: Popřál bych mu úspěch, radost, 
zdraví, štěstí a, čas od času, Eliščin 
Band (smích).

Petr: Honza už je tím velmi proslulý, 
že ať jde do jakéhokoli pořadu, má 

s sebou cdčka Eliščina Bandu. On 
je taková renesanční postava, je 
vynikající moderátor, skvělý herec, 
současně i muzikant a nyní navíc 
studuje i scenáristiku v Americe. 
Má toho dost. Hozno, teď mě tak 
napadá, kterýho toho Českýho lva 
máš vlastně nejradši? Myslím z těch, 
co jsi dostal. Ty už máš čtyři… tři…

Jan: Tři a půl.

Petr: Ta půlka je za co?

Jan: Za scénář s Vladimírem 
Morávkem za Nudu v brně.

Petr: A z těch tří, co jsi dostal za 
herecký výkony? Kterej je takovej 
nejvíc překvapivej, pro tebe?

Jan: Nejvíc překvapil určitě ten první, 
protože to jsem poprvé stál na tom 
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pódiu, poprvé jsem si převzal sošku a 
poprvé jsem zažil, že jsem si myslel, že 
se změnil celý svět. A pak jsem pocho-
pil, že se nic nestalo (smích). 

A kde ty Lvy doma máte?

Jan: To zůstane tajemstvím.

Petře, jak hodnotíte těch uplynu-
lých 20 let Českého lva?

Petr: Nikdy jsem netušil, co zna-
mená 20 let. Letos po Nominačním 
večeru mi nejvíc gratulací přišlo 
s tím, že je úžasný, že jsme to tak 
dlouho vydrželi. Tak mi došlo, že 
lidé oceňují hlavně to, když někdo 
něco dokáže dělat tak dlouho. A 
já vždycky myslel, že nejtěžší je 
něco stvořit a teď mi dochází, že to 
břemeno je hlavně něco tak dlouho 
vydržet. Ustát 
to, držet to, aby 
to mělo glanc 
a prestiž, aby 
to lidi bavilo 
a dělalo jim to 
radost.

Kdy myslíte, 
že to skončí?

Nevím, kdy to 
skončí, nevím, 
jak dlouho 
to vydrží, ale 
doufám, že 
vydržíme ještě 
aspoň 5x tolik, 

abysme se znovu sešli u rozhovoru 
ke stému ročníku Českého lva.

A co si přejete v rámci letošního 
ročníku?

Petr: Aby se Honzovi ten večer 
úžasně poved, protože je to skvělej 
člověk.

Jan: Děkuju. Taky si to přeju.

Máte favorita?

Jan: Já určitě, ale zachovám odstup, 
protože v jednom z nominovaných 
filmů i hraju. Jde o Polski film a mys-
lím, že je vynikající. Takže dám spíš 
doporučení, abyste se na něj podívali.

Petr: A abyste se dívali i na hlavní 
večer Českého lva. Tam hraje taky.

zpovědnice



Kam za nejlepším burgerem?

hledá se 
burger!
Zřejmě by to tipoval málokdo, ale 
první hamburger se na jídelním 
lístku objevil již v roce 1826 v new-
yorské restauraci Delmonico. Od 
té doby se stal v našich končinách 
synonymem rychlého občerstvení, 
což je škoda. Pořádné burgery ne-
musí vznikat během pěti minut. A 
ani by ostatně neměly.

Je na čase pověst burgrů napravit. 
A právě vy, čtenáři PragMOONu, 
nám pomůžete. Z 10 tipů vyberete 
toho nejlepšího, který získá certi-
fikát „1 místo v soutěži TOP BUR-
GER 2013“. Jak hlasovat? Zašlete 
bezplatnou sms ve tvaru „název 
restaurace“, vaše „Jméno Příjmení„ 
na číslo: 776657085, do předmětu 
dejte restauraci, které chcete dát 

Beer Factory netřeba obšírně představovat. 
Nejen milovníci piva tento jedinečný 
pub, kde si člověk sám načepuje dobře 
vychlazenou tankovou Plzničku, dobře 
znají. O nic menší pozornost si zaslouží 
i jídelníček Beer Factory, konkrétně 
nabídka burgerů: mexikem nasládlý 
hot burger, legenda z Pulp Fiction royal 
cheese burger,domácí specialita beer fac-
tory burger a neurážející klasika chicken 
burger. V případě Beer Factory nejde o 
kvantitu (burgerů je skutečně skromný 
počet), ale o kvalitu. Ta je prvotřídní. 

BEEr FaCtory 
václavské náměstí 58, praha 1, 
Dům módy, tel.: +420 234 101 
117, www.beer-factory.cz

hlas. Hlasovat můžete vždy jednou.
Každá z 10 restaurací nám pro své 
fanoušky věnovala poukázku na 
600Kč. Tou odměníme vždy jed-
noho náhodně vybraného fanouška 
dané restaurace.

Ať vyhraje ten nejlepší burger!

ml.
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Restaurace 
    Spadla Pec
Stylová restaurace Spadla pec vlast-
ní dva rodinné podniky irského 
typu. Specializuje na Staročeskou 
kuchyni, lpí na domácí způsob 
vaření a straní se polotovarům, 
umělých omáček a dochucov-
adel. Na své si přijde milovník 
kvalitních steaků nebo můžete 
vyzkoušet BIO vyzrálé hovězí 
maso masných plemen Charolais, 
Simentál, Česká Straka, Highland, 
Aberdeen Angus.. Dále se můžete 
těšit na pravidelné vystoupení živé 
hudby, pořádat soukromé večírky 
a oslavy. Vacínova 420/9, Praha 8

Palmovka,Tel : 774 518 117, 
www.spadlapec.cz

spadla pec.indd   1 20.2.2013   13:55:41



Stoly se samoobslužnými výčepy a 
pivní hry na projekcích, ve kterých 
můžete poměřit své síly s ostatními 
stoly v dané restauraci, ale i v dalších 
restauracích v řetězci – to je The PUB. 
Vedle unikátní zábavy nechybí v The 
PUB ani výborné jídlo, v nabídce 
naleznete tři burgery - PUB Mexican 
Burger, PUB Chicken Burger a klasiku 
PUB Burger – 140g mletého hovězího 
masa, v domácí cibulové housce, s 
karamelizovanou cibulkou, žampiony, 
sýrem cheddar, plátkem grilované 
slaniny, rajčete, lístkem ledového sa-
látu a hořčičnou majonézou. Všechny 
burgry jsou podávány s hranolkami. 
The PUB najdete 4x v Praze!

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

Pokud jsou burgery vaší opravdovou 
slabostí a současně oceníte široký 
výběr, přijde vám vhod známý kar-
línský podnik U mrtvýho ptáka. 
Vyznavači klasiky nepohrdnou 
ham-burgerem a cheesburgerem. 
Fanoušci slaniny by neměli minout 
vydatný Baconburger, odvážlivci 
se zase nepochybně nechají zlákat 
Chilliburgerem. Milovníci západu 
lehce podlehnou Texasburgeru a 
aby se dostalo opravdu na všechny, 
je pro nejmlsnější jazýčky připraven 
DeLuxeburger s krevetami (na 
fotce). Zkrátka pro každého něco. 
A o kila navíc se bát nemusíte. Ve 
čtvrtek, pátek a sobotu rovnou 
můžete v Ptákovi vše vytančit.

Chcete poznat jedinečnou atmos-
féru pravých amerických bister, 
ve kterých se nebojí servírovat 
pořádné burgery? Yes Burger je 
takovým místem. Jde o poctivou 
americkou + mexickou kuchyni 
s bohatou nabídkou – klasické 
burgery, specialitky (Elvis burger, 
Kozí burger, Bugy Bugy burger) i 
výzvy pro opravdové chlapy (400g 
Tower, 900g Golem burger). Yes 
Burger není zrovna místo na ro-
mantiku ve dvou. Pokud jde ale 
o pohodové posezení s přáteli či 
rychlý oběd, jde o ideální podnik. 
Jako bonus Homerovo pivo Duff.

yEs BurgEr
seifertova 14/1402, praha 3 žižkov
tel.: +420 608 956 345
www.yesburger.cz

u MrtvýHo ptáKa
Křižíkova 16, praha 8 Karlín
tel.: +420 224 814 499 
www.charlestonrestaurant.cz48



“Výjimečné prostředí, dokonalý ser-
vis, jedinečný cit pro detail. Místo, 
kde se rodí pravé umění gastrono-
mie.” To nejsou jen prázdné reklamní 
fráze. V případě Kobe mají své 
místo, neboť podobně vyladěných 
restaurací, v nichž jde chuť ruku 
v ruce s luxusním prostředním, 
příliš není. V případě Kobe se 
nabízí dva lahodné burgery - 
burger s masem Kobe (Foie Gras, 
parmazán, tomaty a pečená slani-
na) a velký šťavnatý hovězí burg-
er v sezamové housce (opečená 
slanina, červená cibule, rajče, pi-
kantní majonéza a ledový salát).

KoBE
václavské náměstí 11, praha 1 
tel.: +420 224 267 248
www.koberestaurant.cz

V horní části Merlina vás zaujme stylově 
dřevěný bar s místy na sezení a velkými 
okny. Dolní část této restaurace má 
dřevěnou podlahu a cihlovou klenbu, 
jenž dotváří typické irské prostředí. 
Celková kapacita Merlina je 70 míst. 
Příjemné posezení se ještě lépe vychut-
náte s jedním ze šesti točených druhů 
piv - Staropramen 12, Velvet, Granát, 
Stella, Guinness a Merlin. K pivečku 
můžete volit výborné pečené kolínko, 
žebírka, křidýlka, velký výběr steaků, 
a spoustu jiných dobrot. Pokud jde o 
burger, nabízí podnik lahodný hovězí 
burger speciál s hranolkami (hovězí 
maso, rajče, salát, slanina, dresink, sýr).

Jáma je klasická americká restaurace 
fungující v Praze již neskutečných 19 
let. Specialitou podniku jsou ham-
burgery, které se připravují z pravé 
hovězí roštěné a se spoustou dalších 
ingrediencí, podle chuti zákazníka 
(v základu je maso medium, ale 
fajnšmekři mohou požádat o krvavější 
variantu). Jáma také nabízí 12 druhů 
čepovaných piv, ať už z velkých, nebo 
malých až mini pivovarů. Jáma je 
restauraci s tradicí, milou přátelskou 
obsluhou a skvělou atmosférou. Ne 
náhodou má pověst jedné z nejlepších 
„hamburgáren“ v celých Čechách.

rEstauraCE JáMa
v Jámě 7, praha 1
tel.: +420 222 967 081
www.jamapub.cz

MErliN irisH puB
Bělehradská 68a, praha 2
tel.: +420 222 522 054
www.merlin-pub.cz



Dog‘s Bollocks – Restaurant a Mu-
sic Club má v pražské gastronomické 
kotlině své neoddiskutovatelné místo 
– na trhu totiž působí již desátým 
rokem, přičemž disponuje 250 místy, 
dvěma bary a tanečním parketem s 
osmdesátkovou muzikou. O příjemně 
strávený čas se postará nejen ochotná 
obsluha, ale též bohatý jídelní i nápo-
jový lístek (za zmínku stojí fakt, že je 
podnik přímý dovozce vín z Chile a 
Argentiny). Pro milovníky burgerů je 
připraven hovězí macek z 200 gramů 
mletého hovězího v domácí house se 
zeleninou a třemi omáčkami. 

Dog‘s BolloCKs
Nádražní 82, praha 5
tel.: +420 775 736 030
www.dogsbollocks.cz

Poctivá česko-americká kuchyně True 
Blue neunikne pozornosti žádného 
gurmána. Majitelé zde osobně dohlíží 
na výběr kvalitních a čerstvých su-
rovin (např. maso denně čerstvé z 
řeznictví U Supa, kde prodávají pouze 
maso české provenience), nechybí la-
hodné pivo a výborné ceny. Milovníci 
„housek s masem“ si zde budou 
přímo chrochtat. Podnik nabízí devět 
burgerů, což je číslo, z něhož už je co 
vybírat. Specialitou je 600 gramový 
Grand Royal, s nímž budou mít co 
dělat i ti nejzkušenější mazáci.

Restaurace nacházející se pár 
kroků od stanice metra I.P. Pavlova 
nabízí vše příjemné - českou i me-
zinárodní kuchyni, v pracovní dny 
polední menu, velmi stylové pros-
tory s odděleným salonkem, v teplých 
měsících zahrádku, jako bonus music 
bar v suterénu a to, co nás nyní hlavně 
zajímá – excelentní Burger „LEGEN-
DA“ z pravé hovězí svíčkové s hranolky 
a ďábelskou omáčkou. Lahůdka, která 
vám patřičně podráždí chuťové smys-
ly a zahýbe pořadím těch nejlepších 
pražských burgerů. Vyzkoušejte na 
„vlastní pusu“ a sami uvidíte. 

lEgENDa
legerova 39, praha 2
tel.: +420 296 180 310
www.ilegenda.cz

truE BluE
Na spojce 8, praha 10, 
tel.: +420 267 312 792
www.truebluerest.cz
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New! Od března otevřeno NON- STOP

Americké burgery / mexické speciality
www.yesburger.cz

Seifertova 14, Praha 3-ŽIŽKOV 
tel.: 608 956 345

A YESTE  BURGERY!  

test.indd   1 15.2.2013   11:48:54



GASTRO_BARY

Již v Haškovo Osudech dobrého 
vojáka Švejka byla legendární ho-
spoda U Bansethů zmíněna. A její 
zakladatelé mají mimo jiné prsty v 
tom, že se dnes říká “to je bašta”.

Podniků s natolik bohatou tradicí 
upřímně v Praze moc není. Res-
taurace U Bansethů se může chlu-
bit stoletou existencí (ač - pravda 
- nebyla celou dobu otevřená) a sa-
motný rod Baštů, který se o podnik 
svědomitě od počátku stará, vždy 
tíhnul k řemeslu s tou největší péčí 
(jeden z předků připravoval krmi i 
pro samotného císaře Rudolfa II!).

Dnes má podnik dvě části, zdánlivě 
samostatné, ale úzce propojené. 
Jednou je zmíněná restaurace U 
Bansenthů, druhou je Pivovar 
Bašta, který byl otevřen v roce 2007. 
Nachází se hned vedle restaurace. 
Obě místa spojuje stejná kuchyně 
(zaměřující se hlavně na české 
pochutiny), ochotný personál a 
příjemné prostředí. Ale k tomu pod-
statnému - co je Pivovar Bašta?

Jak již název napovídá, majitelé si 
skutečně vaří vlastní pivo. A v tom 
je také největší rozdíl Pivovaru a 
Restaurace. Restaurace disponuje 
bez debat výbornou tankovou Plzní, 
často doplněnou o bublinku (jde o 
ojedinělou věc, kdy spojumajitel/
výčepní Radek Bašta na pivu udělá 
jednu malou bublinu), zatímco Piv-
ovar se může chlubit originálním 
výčepem. Vlajkovou lodí je tu po-
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lotmavý 12° ležák (získal již řadu 
prestižních ocenění), všeobecně 
jsou ale k dispozici nejrůznější vari-
anty. Často i ochucené - majitelé 
jdou s dobou a s pivem si patřičně 
hrají, takže není neobvyklé, pokud 
v nabídce narazíte na ochucené pivo.

Pivovar nabízí vyjma hlavní části 
(cca 40 míst) i dva salónky (cca 40 a 
20 míst), v suterénu pak další 
salónek s cca 15 místy. Za 
slušného počasí lze posedět 
na zahrádce s dalšími 40 
místy. Tu budou volit hlavně 
kuřáci - Pivovar, stejně jako 
Restaurace, je nekuřácký.

Zmínit je třeba i výbornou 
kuchyni, nabízející hotovky a 
polední menu. Vaří se do de-
síti, ale nějaké ty laskominky 
k pivu se přirozeně servírují 
do poslední chvíle. 

Ze specialit stojí za vypíchnutí hlavně 
kachna plněná bramborovými plac-
kami. To je hospodská lahůdka, po 
které se budete ještě hodně dlouho 
olizovat. Součástí prostor je i vlastní 
pekárna, která každý večer dodává 
čerstvý pivovarský chléb a během 
obědů sladké pečivo (koláčky atd.).

Restaurace U Bansethů, potažmo 
Pivovar Bašta disponují přátelskou 
atmosférou rodinného podniku, na 
němž je znát, že majitelé místem 
doslova žijí, uvědomují si jeho his-
torickou hodnotu a podle toho s ním 
s úctou nakládají. V takovém místě 
je radost trávit čas. Až do zavíračky.

th

Restaurace U Bansethů
Pivovar Bašta
Táborská 389/49, P-4 Nusle
Tel. restaurace: +420 724 582 721, 
+420 261 222 530
Tel. pivovar: +420 602 295 403
www.ubansethu.cz
otevírací doba: 11:00 - 24:00

Základem produkce Pivovaru 
Bašta jsou dva druhy piv: Světlá 
a polotmavá dvanáctka. Každý 
měsíc se v pivovaru připravuje 
také pivní speciál, díky němuž 
mají návštěvníci možnost ochut-
nat třeba pšeničné, kouřové, 
či medové pivo, případně v 
chladnějších časech polotmavou 
patnáctku. Domácímu pivu se 
zde skutečně daří, díky čemuž  
před nedávnem došlo na zvětšení 
kapacity varny a celkovou rekon-
strukci a rozšíření prostor.



Stvořené přímo pro vás.“ rozhodně 
není prázdným výkřikem.

Možná se Lime&Tonic pořád jeví 
jako další z řady. Lépe se představuje 
konkrétními nabídkami. Příklad 
za všechny – chcete si s přáteli užít 
soukromou kino projekci v sále ho-
telu Aria s koktejly a skvělou večeří 
v exkluzivní restauraci Coda? Nebo 
degustační menu o pěti chodech v 
Kampa Parku, jedné z nejlepších 
pražských restaurací, kam vás odveze 
řidič v luxusním sedanu? Kdepak 
hollywoodský sen, běžná realita pro 
členy Lime&Tonic. Tady zkrátka s 
žádnými polovičatými nabídkami 
nepočítejte. Hraje se na styl, luxus, 
eleganci, zábavu a památné okamžiky. 

Stačí pár kliknutí na webových 
stránkách Lime&Tonic a vše je 
zajištěné. Na zdlouhavé hledání a or-
ganizování zapomeňte. Lime&Tonic 
vše udělá za vás.

Více na www.limeandtonic.com

Zajistit si program na každý týden 
není nic lehkého. Pravda, nabídek 
není málo. Ale je to takový hod 
mincí. Buď se trefíte a zvolíte něco 
dobrého, nebo si připravíte na další 
den slušný bolehlav. Nebaví vás 
podobné slepé zkoušení? Pak se sez-
namte se společností Lime&Tonic, 
která vás tápání ušetří.

Princip Lime&Tonic je efektivně jed-
noduchý. Smyslem je najít to nejlepší 
z konkrétní lokality, v tomto případě 
Prahy (společnost operuje také např. 
v Londýně nebo Dubaji) a nabídnout 
exkluzivní lákavé nabídky široké 
veřejnosti. Vzhledem ke vzrůstající 
popularitě slevových portálů je třeba 
obratem dodat, že Lime&Tonic 
rozhodně není jedním z nich. Ano, 
dokáže vyjednat lepší ceny, nabízet 
akční nabídky a tak dále. Jde tu ale o 
kvalitu, nikoli kvantitu. Což se ostatně 
odráží i v nabídce, která se orientuje 
jak na páry (respektive dvě osoby), tak 
na akce pro větší skupinku lidí. Slo-
gan „Exkluzivní společenské zážitky. 



ChapadLo
nuselská 44, P-4, Tel.: 241 404 337, 
www.chapadlo.com

7 Tacos Steak & Grill nabízí mexické spe-
ciality v souladu s tradiční recepturou z 
originálních surovin. Díky tomu zde na-
bízejí širokou škálu pokrmů jako jsou vel-
ké šťavnaté steaky, tacos, fajitas burritos, 
českou kuchyni, bio pokrmy, mezcal, te-
quila a koktejly. Vedle své rozsáhlé nabíd-
ky 7 Tacos rovněž nabízí polední menu 
za 105 Kč, který obsahuje jednu polév-
ku, a jeden hlavní chod dle vašeho výbě-
ru, formou bufetu. Atmosféru v restau-
raci doplňuje přátelský personál,letní za-
hrádka, posezení při svíčkách, příjemný 
poslech hudby a dětský koutek.

Nuselská restaurace Chapadlo se vyznačuje 
komplexně moderním pojetím.  Zdařile pro-
pracovanému interiéru s čistými liniemi a pří-
rodními prvky  sekunduje moderní gastrono-
mie. Každý měsíc jsou připravovány speciál-
ní nabídky pokrmů. Ve specialitách podni-
ku pak najdete i čtyřsetgramové steaky. Vyu-
žít můžete také nabídky poledního menu. Ná-
pojový arzenál naplňuje rozsáhlá nabídka pl-
zeňského piva a vín z celého světa.

7 TaCos sTeaK & GRiLL
ortenovo nám. 22, P- 7
Tel.: +420 220 407 011
www.7tacos.cz, Tip:  400g Grilovaná ho-
vězí žebra s omáčkou chipotle 235 Kč



gastrogastro - kde vám bude chutnat

Hliněná bašta
Újezdská 619, Praha-Průhonice
Tel.: 272 690 700, www.hlinenabasta.cz
Tip: 100g Kanadský humr s bylinkovým 
máslem a limetkovou majonézou 180Kč

 

hoTeL U divadLa
U Staré pošty 247/6, Praha  4 - Braník
Tel.: +420 244 461 340, Tip:1000g Pe-
čené vepřové koleno v pivní marinádě 
za 165kč, www.hoteludivadla.cz

Pizzerie jako každá jiná? Kdepak! V 
Rustice ochutnáte opravdu originální 
italskou domácí kuchyni. A to díky vy-
soké kvalitě surovin, které jsou téměř 
všechny dovážené přímo z Itálie a vý-
robě vlastních těstovin. Z tradiční pece 
na dřevo můžete ochutnat největší 
pizzy v Praze za cenu běžných. Kvalitu 
jídel si vychutnáte v útulném interiéru 
navozujícím staré časy. Rustica byla v 
minulých letech oceněna mnoha cer-
tifikáty kvality a spokojenosti hostů. 
Rustica to je prověřená kvalita.

Bosenská restaurace označovaná samotný-
mi majiteli jako nejmladší sestra Gitanes a 
Dolly Bell. Název Lu znamená přístav a je 
tedy jasné, že se prezentuje středomořskou 
kuchyní. Dát si zde můžete i velmi dobré 
těstoviny a saláty. K dispozici je také pose-
zení na zahrádce v letních měsících. Od 
pondělí do pátku si zde také pochutnáte na 
hotovkách již od neuvěřitelných 74 korun.

Zřejmě nejznámější ekologická re-
staurace nacházející se jen kousek 
za Prahou. Za dobu její existence si 
jí zákazníci vyloženě zamilovali. Zá-
kladním pilířem jídelníčku jsou ryby a 
nespočet rozmanitých pokrmů z darů 
moře, které jsou vždy čerstvé díky pří-
tomnosti vlastních akvárii. K tomu sa-
mozřejmě nabízí také další speciality ze 
zvěřiny a ostatních druhů masa, zvláště 
chutné jsou místní steaky. Letní zahrád-
ka s výhledem na rybník je úchvatná.

Spojení restaurace, čtyř hvězdičkového 
hotelu a Branického divadla samo oso-
bě dává podmět na minimálně pěkně 
strávený večer. Stylová restaurace v 
sobě skrývá mnohem více, než se 
na první pohled zdá, interiér působí 
velmi noblesně a pokud jste milov-
níci vysoké gastronomie, tak si zde 
určitě pochutnáte. Doporučujeme 
sledovat sezónní nabídky, které jsou 
v souladu s moderními gastrono-
mickými trendy. Díky členitým pro-
storům je restaurace i vhodná pro 
firemní setkání či privátní oslavy.

RUsTiCa
opletalova 36, Praha 1
Tel.: +420 224 234 868, www.rustica.cz

LUKa LU
Újezd 33, Praha 1, Tel.: +420 257 212 388 
Tip: Grilovaný kozí sýr z Kypru 100g 145 
Kč, www.lukalu.cz





gastrogastro - kde vám bude chutnat

andělská křídla
Kodaňská 521/57, Praha 10
Tel.: +420 605 246 361, Tip: 11 ks 
Andělských nebo ďábelských křidélek 
139 Kč, www.andelskakridla.cz

apRopos
Platnéřská 7, Praha 1 
Tel.: +420 222 314 573,
www.restaurantapropos.cz
Tip: Argentinský pupek 350 Kč

Tato restaurace se nachází na hranici 
pražských čtvrtí Vinohrady a Vršovice, 
restaurace nabízí cca 120 míst k sezení 
a členitý interiér, který je jistě výhodou. 
V létě zahrádka na ulici a ve dvoře. Ať 
si zde objednáte, žebírka, hamburger, 
kulajdu nebo domácí těstoviny, ku-
chaři Vás překvapí svou nápaditostí a 
svým umem. Na večeři či obědě si tu 
tedy určitě pochutnáte. Bary nabízejí 
nejen víno k jídlu, ale i velké port-
folio rumů a whisek Pro milovníky 
piva zde mají Plzeňský prazdroj a 
Velkopopovický kozel světlý i černý.

Mnoho podniků v Praze si hraje na 
francouzskou restauraci, ale v případě 
Chez Marcel se jedná o jednu z nejau-
tentičtějších. Hned po vstupu získáte 
pocit, že jste se přenesli do restaurace 
v srdci samotné Paříže. Interiér však 
není to jediné, co Chez Marcel nabízí. 
Vynikající francouzská vína z oblasti 
Bordó nebo Burgunska potěší i ty, kteří 
se ve víně příliš neorientují. Kvalita jíd-
la je zde na vynikající úrovni a v menu 
můžete vybírat od Mušlí restovaných 
na bílém víně až po teplý čokoládový 
dortík „Fondant au chocolat“  

Tato restaurace váz zaujme hned ně-
kolika prvky, kapacita 70 osob je roz-
dělena do dvou pater což dává prostor 
pro firemní oslavy, či rauty, horní část 
restaurace s kapacitou 20 míst je navíc 
vhodná pro sledování sportovních pře-
nosů.  Česká kuchyně, která se neobejde 
bez takových specialit, jako jsou hovězí 
líčka, nebo pečená kachní čtvrtka, k 
tomu, Plzeňský prazdroj nenechá žád-
ného milovníka jídla chladným. Pole-
dní menu se pohybuje již od 85 Kč.

Podniků podobného jména se v 
Praze vyskytuje vícero. Avšak ten-
to patří jednoznačně k těm gastro-
nomicky nejvýše postaveným. Pro 
překvapení mnohých návštěvníků 
vás restaurace neoslní příliš vyso-
kými cenami, ale vysokou kvalitou 
a příjemným interiérem. V letních 
měsících si můžete pochutnat na 
specialitách na grilu, třeba na šťav-
natém steaku připraveném přímo 
před vámi. Pokud sem pozvete svou 
drahou polovičku, či obchodního 
partnera, jistě uděláte dobrý dojem.

Café restaurant u dědka 
na Kozačce 12, Praha 2, 
Tel.: +420 222 522 784, www.udedka.cz

Chez MaRCeL
haštalská 12, Praha 1 – Staré Město,
Tel.: +420 222 315 676
www. chezmarcel.cz
 



- tanková Plzeň
- česká, mezinárodní kuchyně
- kuřácká, nekuřácká část
- wifi
- oslavy, rauty, večírky
- každý pátek disco - 80. a 90. léta
- živá hudba- živá hudba

Provozní doba:
Po:11:30 - 23:00 hodin
Út: 11:30 - 03:00 hodin
St: 11:30 - 01:00 hodin
Čt: 11:30 - 03:00 hodin
Pá: 11:30 - 05:00 hodin
So: 17:00 - 05:00 hodinSo: 17:00 - 05:00 hodin
Ne: 17:00 - 23:00 hodin

REZERVACE 
224 247 299
724 378 851

www.prahanablbymmiste.cz

Na Blbym místě
V Jámě 9, 
110 00 Praha 1

Polední 
menu 

99Kč



Jelikož už mě dost rozčilují debaty 
o tom, zda lépe vaří v holešovickém 
SaSaZu a nebo v Buddha Baru v 
centru Prahy, tak jsem se rozhodla, 
že si musím udělat vlastní názor. 
Buddha Bar znám velmi dobře. Už 
několikrát jsme tam s přáteli slavili 
svátek, narozeniny a zasnoubení.  
Takže o to je to jednodušší. Vyrazit 
jsem tedy musela už jen do SaSaZu. 

Do SaSaZu jsme se vypravili ve 
dvou. Když jsme otevřeli dveře to-
hoto asijského podniku, do kterého 
investovali opravdu velké peníze 
Izraelci, uvítala nás hosteska. Ta 
nám odložila věci do šatny a nabídla 
nám čokoládu. Poté nás odvedla k 
našemu stolu. A večer mohl začít. In-
teriér je povedený, ale musím říct, že 
na někoho může působit jako velká 
školní jídelna. Sedíte totiž ve velké 
hale, která je otevřená a nedělená 

jakoukoli příčkou. Na to, že se Sa-
SaZu prezentuje jako luxusní restau-
race, tam postrádám soukromí.  Ale 
pojďme k jádru věci.  Dostali jsme 
do rukou jídelní lístky a začali vy-
bírat něco k snědku. Ale hned když 
jsem otevřela jídelní lístek, tak jsem 
pochopila, že to nebude až tak jed-
noduché. Menu totiž není tradičně 
rozdělené na předkrmy, polévky, 
hlavní jídla, dezerty apod., ale naj-
dete tam názvy jako Sambal, Otak-
Otak, Flame, Roti a Tai Tai Grill. Pro-
to jsem považovala za nutné požádat 
číšníka o radu. Místo toho, aby mi 
poradil, tak reagoval způsobem, 
který bych od zaměstnance ta-
kového podniku vážně nečekala. 
Prostě a jednoduše mi řekl: „Aha, 
Vy jste u nás ještě nebyla. Tak to 
jsem netušil.“ Kdybych se nero-
zhodla zachovat dekorum, tak bych 
mu rozhodně řekla: „No pardon… v 

Prověrka

sasazu 
– NA ASIJSKOU KUCHyNI DO PRAŽSKÝCH HOlEŠOVIC

  prověrKa



Praze je několik tisíc restaurací a já u 
Vás ještě nebyla. Omlouvám se, ale 
dneska to napravím!“ 
 
Ale přeskočme tuto trapnou epizo-
du, která byla naštěstí pouze jediným 
škobrtnutím personálu, a pojďme 
dál. Nakonec jsem se rady dočkala 
a objednala jsem nám od každého 
něco.  Nejprve nám číšník přinesl 
sečuánské hovězí pěti koření s limet-
kovým togarashi ze 7 druhů koření 
a hořčičnou omáčkou. Co se týče 
hovězího, tak mi připadalo trošku 
sušší, než bych si představovala, ale 
po namočení do hořčičné omáčky to 
docela šlo. Poté nám naservírovali 
SaSa křupavou rolku, tedy lososovo-
tuňákovou rolku v řase nori s wasabi 
a omáčkou z černého sezamu. Mu-
sím říct, že rolka byla v naprostém 
pořádku a myslím, že se jednalo do-
konce o nejlepší jídlo celého večera.  

Poté totiž následovalo jídlo, na 
které jsem se opravdu těšila, ale 
mé očekávání podstatně převýšilo 
skutečný zážitek. Na stole mi přistál 
pokrm Pathai, což jsou nudle s 
kuřetem, sojovými výhonky, bur-
skými oříšky, chilli a koriandrem. 
Těšila jsem se na jídlo zajímavé chuti, 
které bude lehce pikantní, ale hlavně 
hravé a svěží. Místo toho jsem dos-
tala naprosto nudné jídlo mdlé chuti, 
které ve mně zanechalo pocit, že škoda 
peněz, které utratíš za něco, co za to 
opravdu nestojí. Takže pokud bych 
se měla vrátit k srovnání SaSaZu vs.  
Buddha Bar, tak volím Buddha Bar, 
který nabízí přitažlivější prostředí a 
opravdu sexy jídlo., o kterém budete 
ještě dlouho vyprávět přátelům.

Ale abychom nekončili tak negativně, 

tak bych se ještě ráda vyjádřila k 
nabídce SaSaZu nápojů. Výběr je 
velmi slušný. Obzvlášť oceňuji, že 
zákazníkům servírují domácí le-
dový čaj z máty a zázvoru a domácí 
jasmínový ledový čaj. Také mě 
velmi bavil vinný lístek, ve kterém 
určitě objevíte zajímavé kousky. 

Můj závěr? SaSaZu není vůbec 
špatný projekt, ale můj osobní pocit 
je, že jídlu prostě něco chybí.

Denisa Jeřábková

 CELKOVÉ HODNOCENí:

 PROSTŘEDÍ: 
 OBSLUHA: 
 JÍDLO: 
 CENA: 3 000 Kč včetně dvou lahví vína.

 Legenda: 1* je nejhorší, 5* je nejlepší

Prověrka

sasazu prague, 
Bubenské nábřeží 306/13
praha – Holešovice
tel.:  +420 284 097 455 
www.sasazu.com
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MaxiM bar
Melantrichova 5, praha 1
Tel.: 420 777 471 671
ViP rezervace: 776 15 15 17,
www.maximbar.cz, 
ne-St: 09:00-02:00,Čt-So: 09:00-06.00

 

TeChTLe MeChTLe
Vinohradská 47, Praha 2
Tel.: +420 222 250 143
www.techtle-mechtle.cz,
Po-Čt: 17:00 – 04:00, Pá–So: 18:00–05:00

Kdo nenavštívil Zlaté časy, těžko z pár zna-
ků co zde můžeme napsat ocení jejich jedi-
nečnost. Přes den zde můžete holdovat vy-
soké gastronomii za příznivé ceny (podnik 
byl zařazen do Maurerova výběru ) a přes 
noc zde můžete vychutnávat to nejlepší z 
hudby za posledních 40 let. Pokud hledáte 
místo kam si jít s partnerkou vypít drink či 
zatancovat, jen těžko budete hledat mís-
to s lepší atmosférou a vrozenou poho-
dou. Každý čtvrtek, pátek a sobotu se 
zde hraje od 22:00 a vstup je zdarma.

Tento smíchovský hudební koktejl bar 
se sice nachází ve sklepních prosto-
rách, nicméně jeho interiér je pěkný a 
vzdušný. Přes den funguje jako restau-
rant, ale ve večerních hodinách se pro-
mění v taneční klub. Pravidelně se tam 
pořádají party, na kterých znějí přede-
vším houseové rytmy. Ovšem můžou 
být podpořeny živými vystoupeními. 
Ideální místo ke strávení příjemného 
večera s dobrým pokrmem na úvod.

Tento téměř „nově otevřený“ bar si v Pra-
ze našel velmi rychle svou klientelu. Oblí-
ben je pro bohatou nabídku koktejlů, stylo-
vý a velmi moderně řešený interiér, ale také 
pro téměř povinný dres kód (preferuje se 
elegant dresscode) bez kterého Vás do pod-
niku také nemusí vpustit, což u pražských 
barů není zrovna typické. Ochranka před 
barem rovněž dbá na to, aby klub nebyl 
přeplněn. V klubu je možné rezervovat stůl 
při minimální konzumaci  750 Kč nebo 
box pro 6 lidí při konzumaci min 6000 Kč.

Jedna ze stálic pražských barů ne-
musíme příliš představovat. Techt-
le Mechtle se řadí mezi největší kok-
tejlové bary u nás, celý klub má vel-
mi stylový design a tak uspokojí i ty 
náročnější z vás. Profesionální tým 
barmanů celkovému dojmu z klubu 
jen přidává na kráse. Není tak divu, 
že klub je přes víkend v obležení a 
přes týden často pronajímán společ-
nostmi na pořádání firemních ve-
čírků, kterých se i díky kapacitě 600 
osob zde odehrálo nespočet.

Zlaté časy
Vladislavova 1, Praha 1 
Tel.: +420 224 948 170
www.zlatecasy.cz
cena: 4 cl Jameson 49 Kč

baCk dOOrs
na bělidle 30, P-5
Tel. +420 257 315 824
www.backdoors.cz



Možnost pořádání narozeninových oslav, firemních večírků, svateb, promocí, afterparty po plese/maturitě a rautů. 
Rádi zajistíme kompletní přípravu Vaší akce dle Vašeho přání. My se přizpůsobíme Vám, však jsme Chameleon :) 

Pro konání soukromých či firemních akcí je náš podnik tím pravým místem!

• RESTAURANT • CAFÉ • 
• bar • salonek • ozvučení celého prostoru restaurace • podium • oddělený prostor pro kuřáky • vždy vlídný a spolehlivý personál 

• MUSIC CLUB • LOUNGE • 
• 2 prostorné funkční bary • vždy ochotní barmani, co Vám pokaždé nalijí správnou míru • šatna • security • salonek • LED design 
• osvětlení • ozvučení celého klubu • DJ • možnost výběru a domluvy žánru • možnost videoprojekce • gogo tanečnic • klauna  aj.

 • REZERVACE • KONTAKT • 
(+420) 222 544 803 • 6087955844 

CHAMELEON
RESTAURANT & MUSIC CLUB NAJDETE NÁS NA ADRESE: ŘÍMSKÁ 45, PRAHA 2 - VINOHRADY

WWW.CHAMELEON-CLUB.CZ

Moderní plzeňská restaurace • Každý pátek a sobotu ty nejlepší Milenium hity

Možnost pořádání narozeninových oslav, firemních večírků, svateb, promocí, afterparty po plese/maturitě a rautů. 
Rádi zajistíme kompletní přípravu Vaší akce dle Vašeho přání. My se přizpůsobíme Vám, však jsme Chameleon :) 

Pro konání soukromých či firemních akcí je náš podnik tím pravým místem!

• RESTAURANT • CAFÉ • 
• bar • salonek • ozvučení celého prostoru restaurace • podium • oddělený prostor pro kuřáky • vždy vlídný a spolehlivý personál 

• MUSIC CLUB • LOUNGE • 
• 2 prostorné funkční bary • vždy ochotní barmani, co Vám pokaždé nalijí správnou míru • šatna • security • salonek • LED design 
• osvětlení • ozvučení celého klubu • DJ • možnost výběru a domluvy žánru • možnost videoprojekce • gogo tanečnic • klauna  aj.

 • REZERVACE • KONTAKT • 
(+420) 222 544 803 • 6087955844 

CHAMELEON
RESTAURANT & MUSIC CLUB NAJDETE NÁS NA ADRESE: ŘÍMSKÁ 45, PRAHA 2 - VINOHRADY

WWW.CHAMELEON-CLUB.CZ

Moderní plzeňská restaurace • Každý pátek a sobotu ty nejlepší Milenium hity
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gastrogastro - kde vám bude chutnat

baráčniCká ryCHta
Tržiště 23/555, Praha 1, GSM: +420 
257532461, www.baracnickarychta.cz

aLoha
dušní 11, praha 1
Tel.: +420 602 251 392 
www.alohapraha.cz

Skotská tradice v srdci Prahy tak by se 
dal jednoduše nazvat tento podnik.V 
přízemí a prvním patře  Jindřišské 
věže, 500 m od Václavského náměstí, 
je pro Vás otevřena luxusní, stylová 
whiskerie s nabídkou širokého sorti-
mentu whisky z celého světa. Perso-
nál oblečen do tradičního skotského 
kiltu dodává na autentičnosti celého 
podniku. Doporučujeme zúčastnit se 
pravidelné řízené ochutnávky!

Nachází se v centru Starého Města a není 
zcela vyloučené, že zrovna při vaší návště-
vě se tam bude vyskytovat nějaká celebrita. 
Mají totiž tento bar v oblibě. Po celou noc 
se můžete občerstvovat chutnými kok-
tejly a správnou cool atmosféru zajišťují 
lokální DJs, kteří roztáčejí desky v ryt-
mu house music až do brzkých ranních 
hodin. Prožitek z tance navíc umocňuje 
velmi zajímavě řešené osvětlení.

Již odedávna se zde setkávají lidé při 
různých kulturních akcích, jako jsou 
koncerty různých žánrů, taneční večery, 
divadla malých scén, kabarety a mnoho 
dalšího. Těžko by jste v Praze hledali po-
dobný klub „Salon“ jako je tento. Zdá se 
jako by se tu zastavil čas. Jeho jedinečná 
atmosféra a genius loci si Vás podmaní 
stejně tak jako vynikající tradiční česká 
kuchyně, výtečné pivo a příjemný per-
sonál. Pokud si z bohatého programu 
nevyberete, můžete si Baráčnickou rych-
tu bez obav vybrat pro Vaše soukromé či 
firemní akce. Vždy pro Vás bude připra-
veno „ s úctou a potěšením něco navíc!“

Unikátní podnik Aloha, který se na-
chází pouhých pět minut pěší chůze 
od stanic metra Můstek a Staroměstské 
náměstí, patří k nejoriginálnějším praž-
ským podnikům vůbec: je totiž udělán 
po vzoru Tiki barů z třicátých až še-
desátých let minulého století. A nejde 
jen o kulisu. Výborné koktejly, lahod-
ná jídla, havajská pohoda, vždy dobře 
naladěná obsluha, hudba ve večerních 
hodinách a žhavý taneční parket až do 
ranních hodin. To vše v Aloha Music 
Club & Cocktail Bar dokresluje pravou 
atmosféru havajských ostrovů. Zaru-
čujeme vám, že podobnou kombinaci 
nikde jinde v celé Praze nenajdete.

WhisKeRia
Jindřišská věž, Jindřišská/Senovážné 
nám., Praha 1, Tel.: +420 734417207,
www.whiskeria.cz
Tip: Glengoyne 10y/o 142 Kč

k.u.bar lOunGe
Rytířská 13, Praha 1, 
Tel.:  +420 724 695 910
otevřeno: 19 hod – 4 hod denně
www.kubar.cz





GASTRO_BARY

Jakmile člověk vkročí do New York 
Café – Prague, je mu jasné, že se neo-
citl ve zcela běžné kavárně. Tato – se 
vzorem ve slavném New York Café v 
Budapešti, která se považuje za jed-
nu z nejkrásnějších kaváren na světě, 
- se nachází v prostorném historic-
kém lobby hotelu Boscolo Prague.

V životě kavárny New York Café 
hraje důležitou roli kultura – 
návštěvníci si mohou vychutnat 
kávu, dezerty či další pokrmy 
během pravidelných literárních, 
hudebních či jiných uměleckých 
akcí. Cílem provozovatelů kavárny 
je, jak deklarují, podpořit kulturní 
život v Praze a učinit z New York 
Café místo, kde mohou různí lidé 
působící v oblasti kultury nalézt 
inspiraci při tom, když si bu-
dou užívat prostředí a kulinářská 
potěšení připravená jejich týmem.

Hledá se pianista roku!

V současné době zde například 

probíhá první český ročník v 
Maďarsku velmi oblíbené soutěže Pi-
anista 2013. Tato soutěž o nejlepšího 
pianistu hrajícího pro lidi v kontaktu 
s nimi, tedy v kavárnách, salonech či 
barech, si klade za cíl vrátit živou 
hudbu i hudebníky a muzikanty zpět 
mezi lidi. Veřejná kola soutěže se 
konají v New York Café – Prague ve 
dnech 17. 2., 3. 3., 17. 3. a 7. 4. 2013 
vždy od sedmi hodin večer. 

V porotě zasedají populární klavíris-
ta a skladatel Petr Malásek, světově 
úspěšná koncertní pianistka Jitka 
Fowler Fraňková a zakladatel a maji-
tel uznávané značky Čapek Bluegrass 
& Jazz Instruments Rostislav Čapek. 
V roli moderátora bude návštěvníky 
večery provádět oblíbený Vladimír 
Kroc. O vítězi, který získá finanční 
odměnu a možnost dalších vys-
toupení, kromě odborníků v porotě 
rozhodnou i přítomní diváci a 
fanoušci na internetu.

Soutěž s New York Café spolupořádá 
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společnost PETROF, která také 
soutěžícím zapůjčila jeden ze svých 
mistrovských nástrojů - koncertní 
klavír P 284 Mistral. Odtud také 
celý název soutěže: New York Café & 
PETROF – Pianista 2013. 

Kdo z přihlášených talentovaných 
pianistů umí nejlépe nejen ovládat 
tento mistrovský nástroj, ale také 
navázat kontakt s publikem, to bude 
vyhlášeno na začátku dubna. Každý, 
kdo by chtěl odvážné soutěžící vidět 
(a hlavně slyšet) naživo, si může 
najít informace o způsobu rezer-
vace a ceně vstupenek na webových 
stránkách soutěže (viz níže vpravo).

Esenciální česká gastronomie

Gastronomie v New York Café – 
Prague sází na tradiční česká jídla, 
které ale dává do širšího mezinárod-
ního kontextu. Kuchyni vládnou 
šéfkuchaři Tomas Podskalský a 
Krisztian Pasztor, který (zejména 
pro Salon Restaurant, který se také 
nachází v Boscolo Prague) připravil 
koncept “Esenciální české gastrono-
mie”. V rámci tohoto konceptu jeho 

kuchařský tým připravuje kreativně 
pojatá tradiční jídla – s moderními 
postupy a prezentací. Tým kavárny 
má dvacet členů pracujících v 
cukrárně, dvou kuchyních a vlastní 
pekárně.

Když se budete chtít opravdu rozma-
zlit, můžete po večeři a kávě v New 
York Café navštívit ještě luxusní 
Spa & Wellness – jak jinak, než také 
přímo v prostorách hotelu. Bývalá 
pošta a nyní pětihvězdičkový hotel 
se zkrátka snaží probořit bariéru 
mezi dalšími službami hotelu a lidmi 
přicházejícími „z ulice“, a nesloužit 
tak „pouze“ pro ubytování hostů, ale 
být otevřen celé veřejnosti.

ml

New york Café - prague
senovážné náměstí 13, praha 1
telefon: 224 593 856
E-mail (také pro rezervaci vstu-
penek na veřejná kola soutěže 
pianista 2013): fb.manager@prague.
boscolo.com
www.new-york-cafe.cz
www.facebook.com/NyC.prague
www.pianista2013.cz
www.facebook.com/pianista2013

2013_01_08_boscolo_dm_soutez_pianista_2013_normal_DL_210x99.indd   1 23.1.2013   18:55:11



Café vÍTKov
národní památník na Vítkově
U památníku 1900, Praha 3
otevřeno: st – ne 10:00 – 18:00
(M):  Křížíkova Metro (774 m)

Cafe sLavia
Smetanovo nábřeží 1012/2, P-1
Tel.: +420 224 218 493
www.cafeslavia.cz
otevřeno: Po – Čt:8:00 – 24:00, So – 
ne:9:00 – 24:00,

Dobrá čajovna ve spodní části Václav-
ského náměstí byla otevřena 1. června 
roku 1993 jako první kamenná čajov-
na v Česku a v porevoluční době na 
sebe ihned upoutala pozornost. Během 
následujících let se Česko stalo zemí s 
největší koncentrací čajoven na světě. 
Navštivte unikátní prostory Čajovny-
-Matky, kde fenomén českých čajoven 
započal, a ochutnejte v příjemném 
prostředí některý z pestré nabídky 
čajů velejemných, přivážených direkt-
ně ze všech koutů čajového světa. 

Vypálené Koťátko zcela jistě zaujme 
všechny, kdo mají tvůrčího ducha či 
touží po návštěvě tak trochu jiné kavár-
ny… Kromě lahodné Fair trade kávy od 
Mamacoffee Vám zde nabídnou napří-
klad točené pivo či výběr českých i za-
hraničních vín. Specialitou kavárny je 
možnost vymalování si talíře, hrnku či 
některého z dalších 80 předmětů, který 
po vypálení v peci můžete běžně použí-
vat, nebo darovat jako dárek. Mnozí jis-
tě ocení, že celá kavárna je nekuřácká.
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Pokud jste se rozhodli navštívit Národní pa-
mátník na Vítkově, je skoro samozřejmostí 
navštívit Café Vítkov, krom velmi moderní-
ho interiéru a příjemných cen Vás zde pře-
kvapí úchvatné posezení na zahrádce s vý-
hledem na Prahu. Mimo to se zde konají, 
výstavy, křty knih, kulturní akce, koncerty 
a mnoho dalšího. V případě konání akce 
je možno otvírací dobu samozřejmě pro-
dloužit. Není nad to popíjet dobrou kávu 
a pozorovat shora 100 věžatou Prahu.

Perla mezi kavárnami je rozhodně kavárna 
Slavie, přímo od stolu můžete obdivovat krá-
su Karlova mostu, Pražského hradu nebo 
Národního divadla a přitom si vychutnávat 
ledovou kávu či sklenku znamenitého vína. 
Posezení zpříjemní mezi 17:00 a 23:00 pro-
fesionální klavírista, který zde vystupuje sko-
ro každý den. Na závěr nezapomeneme po-
chválit vždy znamenitou obsluhu.

dObrá čajOvna
Václavské náměstí 14, Praha 1, 
Tel.: +420 224 231 480
www.tea.cz

 

vypálené kOťátkO
Mařákova 5, Praha 6, Tel.: 737 726 104,
www.vypalenekotatko.cz, po-pá: 10:00-
22:00 ,so-ne:10:00-20:00,
Tip: latte macchiato 49 Kč
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Dobre-hry.cz

699Kč

599Kč

229Kč

Angry birds, Ubongo, 
BANG!, a stovky dalších
her na  Vás čeká na 

stránkách našeho e-shopu dobre-hry.cz

559Kč

Umíme Vás zabavit... 



seX 
nebo 

citY

Ačkoliv se mé rodné měs-
to neřadí mezi nejmen-
ší, jižv raném věku jsem 
věděla, že pro můj po-
tenciál nebude stačit. 

Výborné studijní výsledky na síd-
lištní multikulturní základní škole 
mi už v dětství vnukly domněnku, 
že jsem světová. Tudíž jsem se roz-
hodla, že až vyrostu, vycestujido 
Londýna, kde se následně rozvinu.
Během studia na gymnáziu, kde již 
byla konkurence o něco větší, jsem 
však byla nucena své velkolepéza-
hraniční plány pozměnit, neb se 
vyskytl zádrhel v podobě jazykové 
bariéry. Jednodušeji řečeno, s do-
statečnou angličtinou bych v Lon-
dýně mohla tak akorát mýt nádobí, 
což zrovna nebylo mou životní me-
tou. Migrační tendence mě však ne-
opustily, a tak byl cíl jasný: Praha. 

Přesun do hlavního města měl vel-
mi rychlý spád. Jeden den se našel 
byt, druhý den jsem zabalila obsah 
špajzu a lednice do apartní cestovní 

tašky a třetí den jsem stála s místen-
kou na autobusovém nádraží. Vize 
divokých pražských párty, chození 
do mekáče, kdykoli se mi zachce 
a pravidelné slevy v Háemku abso-
lutně přebila fakt, že neumím uva-
řit ani brambory, nemám ponětí  
o tom, kolik stojí máslo a pračku 
jsem zahlídla omylem a ze vzdále-
nosti asi tří metrů. Přestože tento 
můj životní krok sledovali rodiče  
s podivně strnulým výrazem ve tvá-
ři, nijak se nesnažili mi mou hlubo-
ce naivní představu zvrátita je zcela 
jasné proč. Vědět, co mě čeká, prav-
děpodobně dodnes šoupu nohama 
pod rodičovským stolem, což by 
vzhledem k mému věku bylo poně-
kud trapné.  

Na Florenci už na mne čekala má 
kamarádka, kterou jsem strategicky 
vyslala prozkoumat nové území 

„CíL ByL JASNý: PRAHA!“



již pár dnů přede mnou. Vyhnula 
jsem se tak několika trapasům, kte-
ré by se, nebýt zkušené přítelkyně, 
byly staly. Ještě na autobusovém ná-
draží jsem absolvovala rychlokurz  
„cestování pražskou MHD“, kde 
jsem se dozvěděla, že do tramvaje 
mohu nastupovat jakýmikoli dveřmi  
a do té žluté krabičky se nestrkají 
peníze, nýbrž lístek, který zakoupím 
v příslušných automatech. 

Jak jsem později zjistila, orientace 
v pražské hromadné dopravě je 
základ, který  z Vás de facto dělá 
rodilého Pražáka.

Ostatně, na rodilé Pražáky jsem se 
těšila snad ze všeho nejvíc. Pod po-
jmem „kluci z Prahy“ jsem si totiž 
představovala sympatické, vzděla-
né, galantní mladíky s rozhalenkou, 
rozčepýřenými vlasy a ledabylým 
úsměvem, kteří zdobili plakáty z 
Bravíčka, a po dobu pubertálního 
období též můj dětský pokoj. Opo-
jena iluzí, že přesně takto budou vy-
padat i mí noví pražští spolubydlící, 
jsem se přepudrovala a s očekává-
ním velké letní romance vstoupila 

do bytu, aby následoval ukázkový 
„tyvole moment“. Mí noví spolu-
bydlící byli z mého rodného měs-
ta. Všichni. Fakt, že půlka z nich 
byli mí dětští idolové, mi zabránil 
propadnout totálnímu zoufalství, 
nicméně skutečnost, že tady si plá-
novanou novou image sexbomby 
nevybuduju, byla zřejmá. Dle poře-
kadla „naděje umírá poslední“ jsem 
doufala alespoň v pražské sousedy, 
aby se záhy ukázalo, že z mého rod-
ného města pochází úplně všichni, 
načež se vysvětlilo, proč. Sama ma-
jitelka celého domu odtud byla téže. 
„Tyvole moment“ gradoval ve chví-
li, kdy se přišlo na to, že paní maji-
telka je velmi dobrou známou mého 
otce. Rodičům se vrátil úsměv na 
rty, zatímco já se těžce vyrovnávala 
s faktem, že mě Velký bratr vidí i sto 
kilometrů daleko. 

Dalším bodem nutným pro adap-
taci s novým pražským prostředím 
byla obnova šatníku. Samozřejmě 
bylo naprosto nepřípustné produ-
círovat se v hlavním městě v synte-
tických výdobytcích vietnamského 
imitačního průmyslu, který mimo-
chodem v menších městech stále 
nekompromisně válcuje cenově 
srovnatelné, ač módy znalejší, ob-

„PLáNOVALA JSEM  
      IMAGE SExBOMBy“



chody zahraničních značek. Inu, na 
maloměstech zřejmě vyznávají jiné, 
zcela jasně morálně vyšší, hodnoty 
než je odporně povrchní vzhled.  
Já jsem se ale hodlala stát nabubře-
lou Pražačkou se vším všudy, takže 
jsem si pořídila několik žhavých 
trendy kousků, které jsem vkusně 
kombinovala s původním šatníkem. 

Zpětně jsem ráda, že z této doby ne-
mám mnoho fotografií. Kombinace 
vysoce módních barevných pun-
čoch s neurčitým kusem oděvu, ze 
kterého na první pohled není patr-
né, na jakou část těla přísluší a který 
se po aplikaci vylučovací metody 
dá nazvat sukní, vypadá poněkud 
zvláštně. 

S touto novou vizáží jsem již byla 
ochotná vylézt na ulici i za den-
ního světla, takže následoval další 
krok, a to průzkum okolí. Cíle prů-
zkumu byly dva – jeden lze nazvat 
jako „životně nezbytně důležité“ 
a druhý jako „kultura“. V praxi 
tedy bylo nutné zjistit, kde se na-
cházejí obchody s jídlem, obchody  

s alkoholem, trafiky a bankomaty 
v případě prvním, a hospody, bary 
a kluby v případě druhém. Co se 
týče životně nezbytných věcí, byly 
jsme příjemně překvapeny občan-
skou vybaveností naší lokality, kde 
se vše nacházelo v pěší dostupnosti 
pár desítek metrů. Kouzlo pražské 
hromadné dopravy však spočívá v 
tom, že zastávky jsou rozmístěny 
rovněž pár desítek metrů od sebe, 
takže jsme si po pár dnech turistiky 
začaly jezdit pro chleba a pivo do 
sto metrů vzdáleného supermarke-
tu tramvají. Ačkoliv se v naší loka-
litě vyskytuje hospodských zařízení 
nespočet, vzhledem k okolnostem, 
že zde působí mnoho spoluobčanů 
z rodného města, jsme se rozhodly 
vyrazit někam, kde případný trapas 
zůstane skryt v útrobách anonymity 
velkoměsta. 

S cílem propařit celou noc v rozje-
tém diskoklubu, plným mladými 
chlapci a levných koktejlů, jsme 
se vydaly do samého centra Prahy. 
Byť jsme se usilovně snažily, jediné 
místo, které vykazovalo známky ži-
vota, bylo nejmenované fastfoodové 
zařízení, kde jsme se slzami v očích 
zkonzumovaly dva hamburgery, 
hranolky a kolu. 

„JSEM RáDA, žE Z TéTO 
DOBy NEMáM 

MNOHO FOTOGRAFIí.“
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Aby však naše první pražské kultur-
ní tažení nepřišlo vniveč, rozhodly 
jsme se podniknout výlet a vyrazily 
vstříc největšímu pražskému skvos-
tu. Po výstupu na zastávce „Pražský 
hrad“ jsme již z dálky spatřily muž-
skou siluetu, která se k nám pomalu 
přibližovala. Přepadly nás mírné 
obavy spojené se slovem „úchyl“ a 
tak jsme se rozhodly simulovat ho-
mosexuální orientaci v naději, že to 
úchyla odradí. Ten nás však náhle 
vyděsil výkřikem „Co tu chcete?“, 
načež jsme pravdivě odpověděly, že 
se jdeme podívat na hrad, jenže to 
už jsme zcela zřetelně viděly, že ne-
mluvíme se sadistickým zabijákem 
nevinných lesbických dívek, nýbrž s 
příslušníkem hradní stráže, jež nám 
dost arogantním tónem vysvětlil, 
že na hrad se ve čtyři hodiny ráno 
opravdu nedostaneme. Zklamané 
jsme se vydaly do svých loží a od 
kultury jsme na nějaký čas upustily. 

Pro splnění podmínek plnohodnot-
ného dospělého života bylo taktéž 
nutné najít si zaměstnání, což se 
ukázalo jako jediná neomylná před-

stava, kterou jsem o Praze měla. 
Do práce jsem nastoupila za necelé 
dva týdny od doby, co jsem jí začala 
shánět. Zřejmě jsem svého zaměst-
navatele odzbrojila kouzelnou for-
mulkou „manuální a administra-
tivní práce při studiu“, pod kterou 
jsem rafinovaně skryla chmelovou 
brigádu, zametání pilin u strýce v 
truhlárně, roznášení letáků a zaškr-
távání jmen u krajských voleb. 

Nedlouho poté jsem si sehnala ješ-
tě další brigádu k tomu, takže jsem 
byla patřičně vytížená, jak se na 
správnou Pražačku sluší. Osvojila 
jsem si i další pražské manýry jako 
je lítaní po eskalátorech, dobíhání 
metra na poslední chvíli, řízení jak 
prase, kupování kávy do papírového 
kelímku, ignorování slavných tváří 
a též jsem protáhla některé samo-
hlásky. Dá se říci, že jsem se adap-
tovala více než úspěšně. 

Začátky v Praze byly krušné, nic-
méně já jsem úspěšně obstála a od 
nynějška se s Vámi budu pravidelně 
dělit o mé nevšední zážitky a pozo-
ruhodné postřehy.  

S pozdravem, 

„ROZHODLy JSEM SE
SIMULOVAT HOMO- 

SExUáLNí ORIENTACI“



Dejte o sobě vědět celé Praze ... 

Specifikace:
Ročník:
4
Periodicita:
5x ročně
Počet stran:
84/100
Náklad:
40 000 výtisků
Distribuce:
1200 míst v Praze, cílená distribuce pro velké 
solečnosti, veřejná místa a do stojanů spol. 
Grand Princ a.s.
Provedení:
lak 160g, vnitřek LWC 80g, vazva V1, formát B6

Rok 2013

uzávěrka inzerce                          datum vydání

1.   15.2.2013          19.2013
2.   26.4.2013       29.4.2013
3.   31.5.2013         4.6.2013
4.     6.9.2013       10.9.2013
5. 22.11.2013                          26.11.2013

inzerce@bp-media.cz

U některých vydání může dojít k posunu o max. 14 dní
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Wellness
Poskytuje širokou škálu sportovních 
aktivit i regeneračních a relaxačních 
služeb. Například, squash, aero-
bic, jóga, spinning, posilovna a tím 
výčet zdaleka nekončí. K dispozici 
bezbariérový přístup i zázemí. Dětský 
koutek a prostor recepce s kavárničkou 
a dobrým italským café. V prostorách 
centra můžete využít obchod s doplňky 
výživy i služby dámského zkrašlovacího 
studia. Velkou výhodou je relativně 
levné jednorázové vstupné kdy není 
potřeba platit členský poplatek, jak 
poslední dobou bývá zvykem.  

Hit Fitness Flóra
Chrudimská 2b, praha 3 
tel.: + 420 267 311 447

Harmony SPA je luxusní masážní 
salon v Praze, kdeto vás osloví 
příjemným, čistým a intimním 
prostředím. Pokud toužíte po re-
laxaci, pro všechny Vaše smysli, zde 
budete na správném místě. Vybírat 
můžete z celé řady relaxací, jako jsou 
například: Tantra masáže, relaxační 
masáže, zážitkové masáže, rituály 
alqvimia, párové rituály a mnoho 
dalšího. Pro páry může být velmi 
zajímavý „párový rituál“ který může 
velmi zajímavě obohatit váš vztah.

Harmony spa
rašínovo nábřeží 36, praha 2, 
www.harmonyspa.cz

V prostorách 4. patra obchodního 
domu Kotva na Vás čeká posilovna 
vybavená těmi nejnovějšími kardio 
stroji značky Cybex, k tomu ochot-
ní osobní trenéři, vždy připraveni 
Vám kdykoliv poradit či daný stroj 
předvedou. Aby toho nebylo málo, 
můžete si po cvičení dopřát privát-
ní saunu, solárium nebo fyziotera-
pii. Fitnesskotva navíc disponuje 
dětským koutkem a aerobním 
sálem, ve kterém probíhají např. 
Trampolínky, Zumba, Power jóga a 
mnoho dalších sportovních aktivit. 

Nádherně designované studio v Praze 
na Vinohradech nabízí až do 30. dubna 
unikátní zážitkové i léčivé balíčky masáží 
za zaváděcí ceny se slevou až 50%. 
Vyzkoušet můžete například pro-
gramy pro ženy “Miluj své tělo” - roz-
víjející schopnost přijetí vlastního těla 
nebo program Potěšení a léčení, který 
vám umožní si více užívat své tělo i 
případné léčení v intimitě. Mužům 
jistě udělá radost program smyslných 
tantrických masáží “Gladiátor”.  

tantra spa prague
velehradská 1599/10, praha 3
tel.: 777 858 864, www.tantraspa.cz

Fitnesskotva 
oD Kotva – 4. patro, Náměstí 
republiky 656/8, praha 1

Sportovní centrum s vysokou 
společenskou úrovní, s motivační 
atmosférou a netradičním designem. 
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Nevyžívá se v popularitě. Nestojí v 
záři reflektorů, nehraje si na celeb-
ritu, netlačí se do popředí. Přesto 
nebýt jeho, byla by Karlínská gastro-
nomická scéna chudým místem. 
Pavel Papazov vlastní hned pět podniků 
na Praze 8. A přesto je “jen člověk”.

Vlastníte  hned několik podniků v 
Karlíně - U mrtvýho ptáka, Charles-
ton, U saní, U karlínského přístavu a 
U černý plíce. Který je vám nejbližší?

Energii přirozeně vkládám do všech 
míst, protože nic se nesmí ošidit. 
Zákazníci by to poznali a rychle by 
se odměnili způsobem, který by se 
mi nepochybně nelíbil (smích). Ale 
pokud jde o srdcovku, tím je bezespo-
ru Charleston, který slaví již 17 let.

Proč zrovna Charleston?

Jde o první podnik, který jsem v Kar-

líně otevřel, čímž si člověk vytvoří 
určitý vztah. Ale jde tu i o tu 
unikátní, nonšalantní atmosféru 
třicátých let, kterou se snažíme 
hostům přiblížit. Nejenom v 
podobě stylového nábytku, kterým 
jsme podnik vybavili, ale zejména 
každodenním živým klavírem, 
který zpříjemňuje našim hostům 
požitek z večeře (bez vstupného, 
pozn. redakce). Ta doba prostě měla 
své kouzlo. Nejspíš i proto se hodně 
snažíme o více nestandardních 
služeb, ke kterým bezesporu patří 
i provozní doba do jedné hodiny 
ranní s kuchyní otevřenou do půl 
dvanácté. A to vše se snažíme držet 
na příznivých cenách. Samozřejmě 
nechybí polední menu, zahrádky a 
tak dále. Ale to vše je v dnešní době 
takový standard.

Na co kladete ve svých podnicích 
důraz? Co je takový zdravý základ.

rozhovor
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To je lehce zákeřná otázka, základem 
je skoro všechno (smích). Ale dobře, 
když to vezmu všeobecně, tak určitě 
je základem kvalitní pivo. U saní 
máme nepasterizovanou tankovou
Plzeň, a výborně tam teda funguje 
i česká kuchyně. Ta je ostatně i v 
Přístavu, kde zase pro změnu točíme 
Kozla a Gambrinus.

Vím, že jste před nedávnem spustil 
internetový obchod pro papoušky 
Pepa. A nedá mi to – proč se maji-
tel restaurací do tohohle pustí?

To je vyložená náhoda. Jeden můj 
kamarád má čtyři velké papoušky 
a jednou takhle u kafe naříkal, že 
sehnat pořádné hračky pro papoušky 
není legrace. Tak jsem se o to 
trošičku začal zajímat, podotýkám, 
že papouška nemám a nikdy jsem 
neměl. Když jsem postupně zjistil, oč 
zhruba jde, tak jsem na tom nápadu 
začal opravdu pracovat a výsledkem 
je, že vyrábíme vlastní hračky pro 
papoušky a zprovoznili jsme e-shop.

Takže Vy nejste jen další z řady 
zprostředkovatelů? Vy jste zároveň 
i výrobce zboží, chápu to dobře?

Když už jsem se do toho pustil, 
nechtěl jsem to dělat napůl. Dovážet 
něco z Číny, aby člověk netušil, co 

vlastně kupuje, z čeho je to vyrobené 
atd. Navíc statistiky nám ukazují, 
že čím dál tím více zboží dovezené 
právě z Asie může být nebezpečné, 
a to neplatí jen u chovatelských 
potřeb nebo chcete-li u hraček pro 
papoušky. Takže zatímco jiní zboží 
překupují, my jsme se rozhodli pro 
domácí, kvalitní, českou výrobu. 
Veškeré naše produkty jsou vy-
robeny ze zdravotně nezávadných 
surovin, především z přírodních 
materiálů, které nemohou 
papouškovi absolutně nijak uškodit. 
Nikdo si samozřejmě nepřeje, když 
chová papouška za tisíce korun a je 
součástí rodiny, aby mu onemocněl 
nebo i uhynul na základě výrob-
cem špatně zvoleného materiálu u 
hračky. To není dobré podceňovat.

Obchod se přirozeně nezaměřuje 
jen na hračky, ale zákazník u nás 
najde i krmivo, suché i sušené plo-
dy, podestýlky atd., zkrátka veškeré 
doplňky pro papoušky.

Pociťujete v rámci tržeb krizi?

Znát to přirozeně je, ale překvapivě 
nikoli tím, že by lidé méně chodili. 
Je to spíš o tom, co si dávají. Nevy-
bírají drahá vína, rozmyslí si cenu 
jídel. Ale není to o tom, že by to dělal 
každý. To by musely všechny restau-
race osekat nabídky na kost. Doba je 
zkrátka trochu vybíravější. Nic víc.

u Mrtvýho ptáka

Křižíkova 16, P8, Tel.: 224 814 499 

Charleston

Křižíkova 55, P8, Tel: 222 322 098

u saní

Karlínské nám. 13, P8, Tel.: 224 815 702

u Karlínského přístavu

Sokolovská 65, P8, Tel.: 222 313 473 

u černý plíce

Karlínské nám. 4., P8, Tel: 224 829 308

obchod pro papoušky pEpa

www.hrackypropapousky.cz



soutěžte s námi o zajímavé ceny...
Soutěžíme o jedinečné 3 
poukazy  na 1000 Kč od 
cestovní  spoelčnosti:
www.itsbilla.cz

Soutěžíme o 3x poukaz na
1000 Kč od restaurace:

www.sakuracr.cz

Soutěžíme o 3x 2 vstupy na před-
stavení “Terasa” které se koná 
27.3.2013 od 19:00

Soutěžíme o 5 
knih “Asi nejsem 

ženská” od 
vydavatelství 

brana-knihy.czSoutěžní otázky naleznete 
na “www.pragmoon.cz/soutez”, 
O některé z cen se
soutěží i na našem facebooku 

www.facebook.com/praguemoon





Cenzorům se v posledních letech 
stalo trnem v oku to, když kdokoli ve 
filmu/televizi kouří či pije: Proč?

Jde o to, že na televizi se dívají i děti. 
A ty by neměly podobné věci vidět. 
Mohly by se inspirovat. Ze stejného 
důvodu se brojí proti filmovému 
násilí.Ale upřímně, když máte idi-
ota, který nerozlišuje, je jedno, co 
mu dáte do ruky, ve všem najde 
vražednou inspiraci (viz Bible, kde 
padá jedna hlava za druhou... kdyby 
to platilo, byli by věřící dobrá sku-
pinka Hannibalů Lecterů).

Proč tohle téma? Souvisí s letošním 
Českým lvem, na něhož lákají tvůrci 
upoutávkou, ve které je Jan Budař 
19x jinak. Mimo jiné jako Eva Holu-
bová z Konflíkářů s pivem v ruce 
a coby Jan Macháček s jointem ze 

Samotářů. A co se nestalo. Česká 
televize se ozvala, že obojí musí pryč.

Báječně...

Takže jsme to dotáhli do pozice, kdy 
bude cenzura určovat, co smíme a 
co nesmíme. V Americe tenhle boj 
vedou již léta a často absurdně. Do-
konce chvíli zvažovali možnost, že by 
vzali staré filmy a zbavili je kouření 
a pití. Dokážete si představit, že by 
třeba z takové Casablancy vše zmize-
lo? To by ten film měl asi 15 minut! 
A z toho 10 by zabraly titulky...

Cenzura byla, je a bude nebezpečná 
zbraň na hlupáky. Když má někdo 
maniakální sklony, vždycky si najde 
důvod. Vinit z toho kulturu je naivní. 

th.

tečka

NEzaBiJEŠ, NEpopiJEŠ, NEzapálíŠ, NEžiJEŠ...





13th century cellars which come to life 
with live music every night. 

Come and enjoy a combination of great 
food and great music and soak 

in the unique atmosphere 
that this place offers.

Jazz and Blues Lounge Bily Konicek
Staroměstské nám. 20, Praha 1

open daily 11.00 - 24.00
tel.: +0420 221 421 160, www.bilykonicek.com

rezervace@bilykonicek.com


