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Editorial

Lepší zítřky...
Mediální tlak. To je vděčná a hojně 
využívaná formulka. Pokud chcete 
úspěch, musíte být vidět. Pokud 
chcete prodávat, musí se o vás mlu-
vit. A pokud chcete, aby se na vás lidé 
dívali, případně vás četli, musíme mít 
o čem psát. Díky tomu jsou noviny rok 
od roku dramatičtější. Jeden by z toho 
skoro nabil dojmu, že celý svět žije v 
chudobě, všude se ve velkém znásilňují 
děti/zvířata mrtvoly a svět spěje ry-
chlospádem přímo do pekel. Mediální 
doba. Všichni jsme její součástí.

Jsem upřímně rád, že PragMOON 
k téhle „vděčné dramatičnosti“ 
nesklouzává. Neříkám, že není dobré 
poukazovat na vážná témata. Svět 
musí vědět, co se děje. Ale není do-
bré ten obraz pokřivovat. Vytvářet 
dojem „všechno je špatně, postavte 
si každý pro jistotu na dvorku No-
emovu archu!“. S takovou bychom to 
daleko nedotáhly. Slunce pořád svítí, 
ptáci cvrlikají a lidé se umí jeden 
na druhého (bez zjevného důvodu) 
usmát. Nezapomínejme na to. 

Místo abychom vás tedy bombardo-
vali tím, kdo s kým spal a kde zrovna 
vládne krize (což je podle médií úplně 
všude), zůstaneme u kultury. To je sice 
také divadlo, ale přiznané a hlavně 
vždy je o názor jednotlivce, nikoli 
„všeobecnou pravdu“. Každý si tam 
může najít svoje, což je ideální stav.

Zkusme proto přivítat následující 
měsíce s trochou optimismu v krvi. 
Není těžké všude vidět černou, protože 
ten, kdo věčně sýčkuje, se statisticky 
jednou trefit musí. Ale to není žádné 
umění. Jak vypadá skutečné umění, 
včetně toho gastronomického, o tom 
se dočtete na následujících stranách. 

Přeji vám příjemné a pohodové čtení 
a co nejméně problémů v následu-
jících měsících. Abyste se náhodou 
nestali vy sami vděčnou mediální 
obětí. To je pozice, kterou bych 
nepřál ani největšímu nepříteli.

Tomáš Chvála, šéfredaktor
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Když Kina vLádnou žeLeznou pěstí

Další číslo, další várka třiceti zatraceně 
žhavých kulturních tipů, kterými si 
můžete vyplnit své volno.

Od května se vždy mění dynamika 
kulturních akci. Divadla pomalu ustu-
pují do pozadí, připravují se na práz-
dniny, kdy si herci užívají zasloužené 
volno a díky tomu je o skutečně velko-
lepé divadelní premiéry nouze. Sezó-
na je sezóna. Ani výstavy nezažívají 
úplně žně. Ostatně, když už je konečně 
hezky, dostává tím „vážné umění“ na 
frak. Tak už to zkrátka chodí. 

Mimo Hollywood…

Pro Hollywood jsou hezké dny 
příslibem toho, že se lidé chtějí ba-
vit. Vypnout mozek a vyrazit na 
něco příjemného, co jim odlehčí od 
všedních starostí a provětrá kapsu. 
Po období sucha (schválně, na kolik 

hitů si od začátku roku vzpomenete) 
přichází vyložená smršť lákavě vy-
padajících novinek. V kinech již řádí 
Tony Stark, jehož celosvětový nást-
up značil za 100 dní promítání 700 
milionů dolarů celosvětově! 

A tím to nekončí. Do kin míří druhý 
Star Trek, nový Superman, rychle a 
zběsile 6, souboj Brad Pitt vs. Zombies, 
druhé Příšerky s.r.o., novinky Willa 
Smithe a Johnnyho Deppa, zkrátka ho-
tové hody pro nadšené popcornožrouty, 
kteří se rádi před sluníčkem na chvíli 
schovají v přítmí kinosálu.

fanoušci hudby budou mít podobnou 
radost, protože i tam je z čeho vy-
bírat (Alicia Keys, Andrea Bocelli, Dr. 
House!). Zkrátka nadšenci do filmu a 
hudby, vy budete mít hodně napilno.

th
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1) HugH Laurie
Místo konání: Kongresové centrum 
Praha, 5. května 65, Praha 4
Akce probíhá: 26.7.2013, 20:00
Ceny vstupenek od: 590 Kč

Všichni ho známe jako sarkastického 
doktora House, který s oblibou tero-
rizoval své podřízené i nadřízené a ve 
velkém hltal Vikodin. Hugh lauire 
však není jen postava ze seriálu. Je to 
muž mnoha tváří a vedle famózního 
herce je i skvělým spisovatelem a vyni-
kajícím muzikantem. O tom třetím se 
nyní můžete přesvědčit na vlastní uši 
v Kongresovém centru, kam zavítá v 
pátek 26. července, kde zahraje od 20 
hodin jediný koncert v naší republice. 
S nákupem lístků rozhodně neváhejte. 
Zájem o koncert je enormní, brzy tak 
bude nepochybně vyprodáno.

Oblíbený superhrdina, který přes den 
okouzluje tváří roberta Downeyho Jr., se 
vrací ve třetí štaci. A tentokrát půjde do 
tuhého. Proti iron Manovi totiž nastoupí 
ďábelský Mandarin, jehož cílem je nejen 
srazit hrdinu na kolena, ale vzít mu i vše, 
co je mu blízké. V pořadí třetí díl oblíbené 
série vzbuzuje nemalé očekávání  - sérii 
totiž převzal talentovaný Shane Black, 
scenárista kultovní Smrtonosné zbraně, 
Posledního skauta a režisér povedené 
akční komedie Kiss Kiss Bang Bang (kde 
hrál též hl. roli Downey). iron Man 3 
aktuálně již drtí kina železnou pěstí.

festival, který se pravidelně koná 
druhý víkend v srpnu, se zabydlel na 
letišti v Panenském Týnci, pouhých 
50 km od Prahy. Panenský Týnec je 
známý díky svému nedostavěnému 
gotickému chrámu, v němž měření 
odhalila zdroj léčivé energie. Místo 
navíc leží v takzvaném srážkovém 
stínu, což znamená, že zde převládá 
suché a teplé klima a to je pro festival 
a jeho návštěvníky pravé požehnání.   
Jako každým rokem, i letos si 
pořadatelé připravili nabušený pro-
gram s řadou hvězdných hostů a 
hlavně pohodovou atmosféru.

2) open air festivaL 
Místo konání: Panenský Týnec
Akce probíhá: 8-10.8.2013
Ceny vstupenek: od 600 Kč

3) iron Man 3
Sci-fi / Thriller / Akční
USA / Čína, 2013, 129 minut
Režie: Shane Black
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Pal-
trow, Don Cheadle, Ben Kingsley
Premiéra: 2.5.2013
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4) pařba na třetí
Komedie / Drama
USA, 2013, 100 minut
Režie: Todd Phillips 
Hrají: Bradley Cooper, Jamie Chung, 
Ed Helms, Zach Galifianakis 
Premiéra: 30.5.2013

Připravte si pohodlné boty, oblečte se 
do svého nejlepšího bílého oblečení a 
hlavně se dobře prospěte. Tohle bude 
dlouhá noc. 25. května se do České re-
publiky vrátí největší světová taneční 
show – legendární Sensation - tento 
rok nesoucí název “Source of light”.  
( “Zdroj světla”, pro méně anglicky 
zdatné) Tvůrci slibují jedinečnou 
show, v níž budou akrobaté a tanečníci 
vystupovat spolu s ohromujícími py-
rotechnickými zážitky a laserovou 
show kolem ojedinělé zářící koule. Po 
sedmé v řadě přemění Sensation O2 
arenu v největší klub na světě. Myslete 
ve velkém a vyražte na Sensation.

Čtrnáctinásobná držitelka grammy 
Award, zpěvačka, skladatelka, pro-
ducentka, herečka, podle časopisu 
New York Times nejlépe prodáva-
jící autorka, ale i podnikatelka a 
aktivistka v humanitárních or-
ganizacích. Tím vším je Alicia 
Keys, kterou pouhá náhoda dos-
tala na koncertní pódia (původně 
závodně plavala a málem se i 
kvalifikovala na olympijské hry). 
Od svého debutového alba “Songs 
in A Minor” si Alicia vybudovala 
jedinečný repertoár hitů s více než 
30 milióny prodanými alby.

5) aLicia Keys
Místo konání: O2 Arena, Praha 9
Akce probíhá: 12.6.2013, 20:00
Ceny vstupenek od: 1090 Kč

6) sensation wHite 
Místo konání: O2 Arena, Praha 9
Akce probíhá: 25.5.2013 22:00
Ceny vstupenek od: 1250 Kč

Vlčí smečka je zpátky a tentokrát už 
její členy nečeká žádné další “okno”. V 
minulých dílech se pánové vždy pro-
budili bez vzpomínek na předchozí 
noc. A nadělali vždy slušnou paseku. 
No a protože akce vyvolává reakci, 
ve trojce budou žehlit následky. Stu, 
nebohý “ztracenec” prvního dílu se 
stane obětí únosu a pánové mají ome-
zenou dobu na to, aby našli šíleného 
číňana z minulých dílů, který obral 
nesprávného člověka a právě onen 
člověk šlápl vlčí smečce na ocas. finále 
trilogie slibuje nejbláznivější jízdu.

TOP 30
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7) Joe cocKer
Místo konání: O2 Arena, Praha 9
Akce probíhá: 19.5.2013 20:00
Ceny vstupenek od: 1390 Kč

Ženy ho milují, muži nenávidí. 
Největší milovník, jaký kdy žil, je jed-
nou z nejvděčnějších postav knižního, 
filmového i divadelného světa. V 
nejnovějším zpracování režiséra filipa 
renče (rebelové, Hlídač č.47) se role 
legendárního svůdníka, pod jehož 
pohledem ženy doslova tají, ujímá 
bývalý snowboarďák (a současná 
tvář jedné nejmenované telefonní 
společnosti) Vojta Kotek. Původní 
komediálně laděný muzikál, představí 
proslulého dobyvatele ženských srdcí 
na počátku “kariéry”, kdy musel pro-
jevil nemalou dávku vynalézavosti.

Proklatě komplikovaný název, 
který by mnohým mohl evoko-
vat nějakou novou vychytanou 
zkratku pro internetovou nadávku, 
je ve skutečnosti označením leg-
endární putovní hudební/taneční 
akce. Nejnovější díl gTfcKD nese 
podtitul Street Dance Show & live 
Musicians with Djs a hostovat ho 
bude jeden z nejluxusnějších a 
neoblíbenějších pražských podniků 
– stylový klub roxy. Výbušná akce 
nabídne DJe s live hudebníky, skvělé 
taneční exhibice, dobrou náladu a 
hlavně nezapomenutelný zážitek.

8) gtfcKd
Místo konání: Klub Roxy 
Dlouhá 33, Praha 1
Akce probíhá: 11.5.2013 
Ceny vstupenek od: 150 Kč

9) casanova 
Místo konání: Divadlo Broadway
Na Příkopě 31, Praha 1
Hrají: Josef Vojtek, Jan Urban
Premiéra: 24.5.2013 18:00
Ceny vstupenek od: 149 Kč

Slavný anglický zpěvák Joe cocker si 
své první hudební zkušenosti odbyl v 
roce 1960 se skupinou The cavaliers, 
a to jako bubeník. coby mistr pěvec si 
Joe zajistil nesmrtelnost už svým vys-
toupením na bájném woodstockém 
festivalu v roce 1969. Přestože má za 
sebou řádku úspěšných studiových 
alb, pro geniálního soulmana vždy 
platilo, že to nejlepší ze sebe vy-
dává naživo na pódiu. Nyní si to 
budete moci ověřit na vlastní „uši“ 
v pražské O2 areně, kde Joe vystoupí 
se svou doprovodnou kapelou.

TOP 30
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10) večíreK
Místo konání: Divadlo Broadway
Na Příkopě 31, Praha 1
Hrají: Richard Genzer, Michal 
Suchánek, Ondřej Sokol
Premiéra: 7.5.2013 18:00
Ceny vstupenek od: 199 Kč

Je to dlouhých dvacet let, co oblíbený 
bavič Michal Suchánek začal psát 
scénář k divadelní hře a krutokom-
edy Večírek. Dopsal ji až když potkal 
režiséra Ondřeje Sokola. A společně 
projekt dotáhli do finiše. A když už 
máte k ruce dobrou šílenost, proč si 
nepřizvat další kamarády z Partičky 
igora chmelu a richarda genzera. 
Ve hře se skupina bývalých spolužáků 
setká při kolaudaci rodinného domu 
a svým chováním popře zejména 
jeden obecně rozšířený omyl - že lidé 
s věkem moudří. Tihle pánové vás 
rychle naučí, že blbost nezná mezí.

Hop hop a letí! Superman se vrací 
a pokusí se všem dokázat, že není 
jen Mirek Dušín v superhrdinském 
podání. Zapomeňte na kluka bez 
problému, který má výrazné červené 
slipy. Nejnovější zpracování klas-
ického komiksu se ujal režisér Zack 
Snyder, autor kultovní Třístovky a 
neméně povedených (ale bohužel 
nedoceněných) Watchmenů. A aby 
byla revoluce pořádná, hlídá mu 
produkčně záda christopher Nolan. 
Superman je znovu na Zemi, ale lidé 
ho nechtějí. Mladý muž tak musí projít 
řadou zkoušet, aby v našem světě obstál.

Nevidomý zpěvák klasické i popu-
lární hudby, který se může pochlu-
bit hvězdou na hollywoodském 
chodníku slávy, se vrací do Prahy 
po 8 sezonách vyplněných úspěšnou 
prací, řadou desek, účinkováním v 
nejslavnějších operních domech a 
vyprodanými turné po celém světě. 
Přitom počátkem devadesátých let 
byl Andrea Bocelli odmítán vyda-
vatelstvími a živil se jako barový 
klavírista a zpěvák. Dnes vyprodává 
koncerty a na jeho vystoupení krit-
ici pějí jen chválu. Pražský koncert 
nepochybně nebude výjimkou.

11) andrea boceLLi 
Místo konání: O2 Arena  
Praha 9-Libeň
Akce probíhá: 18.5.2013 20:00
Ceny vstupenek: od 550 Kč

12) Muž z oceLi
Dobrodružný / Fantasy / Akční
USA, VB, Kanada, 2013, 148 minut
Režie: Zack Snyder
Hrají: Henry Cavill, Amy Adams
Premiéra: 20.6. 2013
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13) apparat pLays 
Krieg und frieden 
Místo konání: Palác Akropolis – 
Velký sál, Kubelíkova 1548/27, P-3
Akce se koná: 21.5.2013 19:00
Ceny vstupenek: 613 Kč

A máme tu další odvážlivce, který 
se vydá proti hordě nemrtvých, 
toužících po lidském mase. Zatímco 
však Milla Jovovich to bere akčnější 
cestou a roz-sévá smrt, Brad Pitt bude 
hledat příčinu, proč se z kdysi poklid-
né matičky Země stal obří hřbitov. 
Pátrání po zdroji nebude lehké. Zom-
bies jsou doslova všude, města padla 
a když někoho potkáte, zpravidla vás 
nechce pozvat domů na kafe. Světová 
válka Z patří k těm druhům filmů, na 
které se fanoušci těší od prvního ob-
rázku. Slavná předloha, hvězdný Pitt 
na režijní stoličce autor bondovky 
Quantum of Solace. Hit zaručen.

Když do kin vtrhl pátý díl sé-
rie rychle a zběsile, diváci nevy-
cházeli z údivu. Z nepříliš zají-
mavé tuningové akční série se 
stala dokonalá lupičská záležitost 
plná pětihvězdičkové akce, sty-
lových hrdinů a vyladěné režie. 
Z šestky je zcela po právu jeden z 
nejočekávanějších filmů letošního 
roku. Vrací se borec Vin Diesel a 
cool bad ass Dwayne Johnson a jako 
bonus ve z mrtvých vstává bojo-
vnice Michelle rodriguez. Tohle si 
v kinech nesmíte nechat ujít. Jeden 
z top akčních nářezů letošního roku.

14) rycHLe a zběsiLe 6
Akční / Krimi / Thriller
USA, 2013, 145 minut
Režie: Kathryn Bigelow
Hrají:  Vin Diesel, Dwayne Johnson
Premiéra: 23.5. 2013

15) světová váLKa z
Akční / Horor / Sci-fi
USA, Malta, 2013
Režie: Marc Forster
Hrají: Brad Pitt, Mireille Enos, Matt Fox
Premiéra: 27.6. 2013

Hudební album Krieg Und frieden 
vzniklo netradiční cestou – na pop-
ud Sebastiana Hartmanna, jednoho 
z největších inovátorů současného 
německého divadla, který berlín-
ského rodáka Saschu ringa (známého 
pod uměleckým jménem Apparat) 
vyzval, aby složil soundtrack k div-
adelní hře Tolstého klasiky “Vojna 
a mír”. Nakonec to neskončilo jen u 
skládání – ring též při představeních 
živě hraje. V květnu svůj majstrštyk 
předvede v Paláci Akropolis. Povinná 
lahůdka pro hudební gurmány. 
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15. 5. 2013, ROXY
Album Panic Tour 2013, Support DJ: Dan Cooley (Radio 1, CZ)

st/wed, Dlouhá 33, Praha 1, Open 19:00 hod.

APPARAT
(DE / BERLIN / MUTE)

NOVÉ ALBUM

KRIEG UND FRIEDEN

21. 5. 2013
PALÁC AKROPOLIS
KUBELÍKOVA 27, PRAHA 3
VSTUPENKY PŘÍMO V PALÁCI AKROPOLIS
NEBO V SÍTÍCH EVENTIM, TICKETPRO A TICKETPORTAL 
VÍCE INFO CNFRNC.CZ, PALACAKROPOLIS.CZ,
APPARAT.NET, FACEBOOK.COM/CNFRNC

ÚTERÝ / TUESDAY

Vstupenky/Tickets: Roxy, Ticketpro, Ticketportal Online: Ticketpro.cz, Ticketportal.cz
Info: www.cnfrnc.cz, www.roxy.cz, www.caravanpalace.com, www.facebook.com/cnfrnc

caravanpalace-apparat-115x167.indd   1 15.4.13   18:05
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16) caravan paLace 
Místo konání: Klub Roxy 
Dlouhá 33, Praha 1
Akce probíhá: 15.5.2013, 20:00
Ceny vstupenek: 590 Kč

18) star treK: do teMnoty
Sci-Fi / Dobrodružný / Akční
USA, 2013, 132 minut
Režie: J.J. Abrams
Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto
Premiéra: 6.6. 2013

17) roMán pro ženy
Místo konání: Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
Hrají: Jiří Langmajer, Ljuba Krbová, 
Markéta Stehlíková
Premiéra: 20.6.2013 19:00
Ceny vstupenek od: 390 Kč

Pro roce se do Česka vrací fran-
couzská elektro-swingová kapela 
caravan Palace. Její jméno je dobře 
známo všem návštěvníkům open 
air festivalu v Tróji, kde loňský rok 
způsobila obrovské pozdvižení. Její 
tehdejší vystoupení bylo tak skvělé 
a strhující, že je pořadatelé koncert-
ního konceptu conference pozvali 
na první klubové vystoupení u nás do 
klubu roxy. Kapela se vyznačuje oso-
bitým nádechem s příchutí foxtrotu 
a charlestonu, to vše v dynamickém 
elektronickém balení. 

TOP 30

Svět dvaadvacetileté laury není ničím 
výjimečný. Malý byt na pražském 
sídlišti, sdílený navíc s matkou. Ta 
naštěstí často cestuje po světě, protože 
nesnáší Čechy, skoro tak jako nesnáší 
igelitky. Pomalu vyprchávající vztah 
s rickiem, který na Národní třídě 
prodává mobily. Noční telefony od 
kamarádky, které opět někdo zlo-
mil srdce. A stereotypní život reda-
kce časopisu Vyrovnaná žena. Nic 
zvláštního… Ovšem jen do okamžiku, 
než se objeví samotář Oliver. V diva-
delní verzi populární komedie perlí 
jako Oliver sukničkář Jiří langmajer.

V tuhle posádku už nikdo nevěřil. 
Největší slávu zažila v době, kdy frčeli 
barevné elasťáky a to už je dobrých pět 
dekád. Jenže pak došlo na restart. A 
neujal se ho nikdo menší, než filmový 
mág J.J. Abrams. Pod jeho vedením 
fénix doslova povstal z popela. A v 
případě pokračování Do temnoty 
si posádka lodi enterprise sáhne na 
opravdové dno. Nepřítelem je jim 
totiž bývalý elitní člen, který dobře 
zná postupy a ví, kde zaútočit. epická 
šachová partie se řítí do českých kin. 
Nabijte fázery a žijte dlouho a blaze. 
Abyste se jednou dočkali dalšího dílu.
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19) po zániKu zeMě
Sci-Fi / Dobrodružný / Akční
USA, 2013, 132 minut
Režie: M. Night Shyamalan
Hrají: Jaden Smith, Isabelle Fuhrman, 
David Denman, Will Smith
Premiéra: 13.6. 2013

eric clapton, který příští rok oslaví 50 
let na scéně jako profesionální hudeb-
ník, oznamuje omezený počet evrop-
ských koncertů v roce 2013, kterými 
naváže na již dříve oznámená data ve 
Velké Británii. clapton zahájil svoji 
profesionální uměleckou kariéru vstu-
pem do kapely Yardbirds v roce 1963. 
Od té doby působil v celé řadě skupin, 
vydal desítky alb, vyprodal bezpočet 
koncertů po celém světě, obdržel úc-
tyhodnou řadu ocenění a dostalo se 
mu chvalozpěvů kritiky. Velmi často 
jeho písně znějí ve filmech.

Major lazer byl původně projekt 
dýdžejů Dipla a Switche, kteří se 
však v roce 2011 rozešli. V současné 
době Diplo spolupracuje s DJs Jil-
lionairem a Walshy fire, především 
na svých živých vystoupeních. Řádka 
hudebníků, se kterými však Diplo 
spolupracoval nebo jimž míchal re-
mixy, je skutečně bohatá. V září 2012 
pánové oznámili, že mají připraveno 
své nové album. To vyšlo v dubnu 
2013 pod jménem free the Universe 
a vzbudilo poprask na hudební scéně 
na západ od Čr. Večírek, na který se 
bude ještě dlouho vzpomínat!

20) MaJor Lazer 
Místo konání:  Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
Akce probíhá: 14.5.2013, 20:00
Ceny vstupenek: 490 Kč

21) eric cLapton 
Místo konání: O2 Arena, Praha 9
Akce probíhá: 19.6.2013, 20:00
Ceny vstupenek od: 1290 Kč

Kdysi jsme ho milovali, nyní platí 
za odpadlíka. M. Night Shyama-
lan to během své kariéry dotáhl do 
ceněného režiséra (Šestý smysl, Vyvo-
lený) do pozice člověka, který natočil 
jeden z nejhorších filmů roku (Po-
slední vládce větru patřil v roce 2010 
k nejbolestivějším kinozážitkům). 
Nyní je možnost nápravy za pomoci 
hvězdy Willa Smitha a jeho talen-
tovaného syna Jadena. Společně 
ztroskotají na planetě, která kdysi 
bývala naší matičkou Zemi. Dokáží 
přežít v nehostiných podmínkách? 
A zachrání kariéru kdysi nadějného 
režiséra? Odpověď naleznete v kině.
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SNACK IN BAG
  kvalitní a chutný koktejl s čistými živinami bez zbytečných aditiv

  ušetříte čas - stačí voda a koktejl uděláte kdekoli a kdykoli
  sáček a šejkr jednoduše sbalíte do tašky 

  nehladovíte, protože na dlouho zasytí
  více příchutí v jednom balení - koktejlu se nepřepijete

Tel:724 842 330
www.snackinbag.cz
info@snackinbag.cz

Energetické hodnoty v 1 sáčku =   50g
Bílkoviny          23g
Sacharidy                                           20,3g
Tuky       0,25g
Energie                              765kJ/183kcal
Obsah vlákniny      5g

snack.indd   1 3.5.2013   7:38:31
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22) univerzita pro příšerKy
Komedie, USA, 2013, 109 minut
Režie: Marc Forster
Hrají: John Goodman, Billy Crysta
Premiéra: 20.6. 2013

Současná anglická komediální hra o 
ženách pro ženy, o mužích pro muže, 
ale i o mužích pro ženy a o ženách pro 
muže z prostředí koktejl baru. Čtyři 
barmanky jsou si nejen kolegyněmi a 
přítelkyněmi, ale také tvrdými glosá-
torkami a kritičkami, sršící energií 
a někdy až chlapsky drsným humo-
rem. (Anti)feministickou smršť v 
podání mladých zpívajících hereček 
dokresluje hudba Ondřeje Brzoboha-
tého. Hra je koncertem čtyř hereček, 
které hrají vždy několik rolí během 
představení a své party si patřičně 
vychutnávají. Ostatně, na pódiu je 
neruší žádný muž. A to se dámám líbí.

Když má někdo opravdu poslední 
šanci, tak často nemá co ztratit. 
Komedie, kterou napsal sám život, 
slaví v divadle Metro stou reprí-
zu. Poslední šance je názorným 
příkladem toho, že něco je dobré 
nemíchat. Už jste někdy chtěli 
vyměnit byt? A už jste někdy 
hledali partnera na inzerát? Spo-
jte tyhle dvě věci dohromady a 
máte hru Poslední šance. Někdy 
se to každopádně tak zamotá, 
že z lovce je lovený a místo toho, 
abyste získali vysněný byt, málem 
přijdete o ten vlastní.

23) posLední šance
Místo konání: Divadlo Metro
Národní třída 25, Praha 1
Hrají: Ljuba Skořepová, Zdena 
Herfortová, Jiří Datel Novotný
Hraje se: 10.6.2013 19:00
Ceny vstupenek od: 390 Kč

24) barManKy
Místo konání: Divadlo Radka Br-
zobohatého, Opletalova 5/7, P-1
Hrají: Hana Gregorová/ Vladimíra 
Striežencová, Pavlína Mourková
Hraje se: 23.5 a 15.6.2013 19:00
Ceny vstupenek od: 300 Kč

Všichni už víme, jak to na světě chodí 
- všechny ty příšerky, které nás strašily 
v dětství, ve skutečnosti existují. Ale 
nejsou to žádná krvelačná monstra. 
Jen dělají svojí práci, aby mohli mít 
elektrickou energii (ta se získává z 
dětského křiku). Podobně jako my 
lidé, i příšerky byly někdy mladé. 
Prožívali první starosti i radosti a 
chodili do školy. No a právě na pole 
bláznivé univerzity se v novém filmu 
Pixaru vydáme. Právě tam se seznámili 
James P. Sullivan a je Mike Wazowski, 
do přátel ale měli tehdy daleko.
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25) MariLyn
Místo konání: Jízdárna Pražského 
hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1
Akce probíhá od: 30.5.2013
Ceny vstupenek od: 120 Kč

Výstava představí kulturní fenomén  
Marilyn Monroe prostřednictvím 
všech dostupných materiálů.

Duo gore Verbinski a Johnny Depp je 
zpátky. Tentokrát se ale s nimi nevy-
dáme do Karibiku. Pánové změnili 
lokál a vyšlou nás vstříc zapomenu-
tému westernovému žánru.

Slovenská zpěvačka Katarína Knech-
tová, autorka hitů Spomal, Muoj 
Bože nebo Za tebou, se představí s 
jedinečným akustickým vystoupením.

26) Katarína KnecHtová
Místo konání: Rock Café
Národní 20, Praha 1
Akce se koná: 14.5.2013 20:00
Ceny vstupenek: 200 Kč

27) osaMěLý Jezdec
Dobrodružný / Western / Akční
USA, 2013, 135 minut
Režie: Gore Verbinski
Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer
Premiéra: 4.7. 2013

1. - 3.8.2013
SVETLÁ NAD SÁZAVOU

VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTEM 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

PODPORUJEME
OCHRANU FAUNY ČR

MANDRAGEMANDRAGE
KRYŠTOFOFFFF

TATA BOJS

CELESTE BUCKINGHAM [Sk] WOHNOUT UDGOUOUUUUUUUUTTTTTTTT UDUDUDUDUDUDUDUDGGGGGGGG
POLEMIC [Sk]STO ZVÍRAT NO NAME [Sk]

WOHNOUT U G
PORTLESS | VISACÍ ZÁMEK | JIRÍ SCHMITZER

VYPSANÁ FIXA  PETER BIC PROJEKT [Sk]VVYPVYPSANSANÁÁÁÁÁÁ FÁ FIXAIXA PETPETERER BICBIC PRPROJEOJEKTKT

BLUE EFFECT  RYBICKY 48 NA STOJÁKA  XINDL X  

PSANÁ FIXA PETER BIC PROJEKT [Sk]

CHARLIE STRAIGHT VLADIMÍR MIŠÍK
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28) sasation bLacK 
Místo konání: SaSaZu, Bubenské 
nábřeží, Praha 7 
Akce se koná: 24.5.2013 20:00
Ceny vstupenek: 200 Kč

Ok, za tenhle tip se trochu stydíme. 
Dobře, stydíme se hodně. JeNŽe, 
ona nějaká ta úplně pitomá zábava 
čas od času nezaškodí. A pátému 
Scary Movie tahle nálepka dokonale 
sedí. Nejnovější díl populární série 
si bere na paškál hity Paranormal 
Activity, Mama, Sinister, Počátek, 
lesní duch, Černá labuť a Zrození 
Planety opic. Na oscarové výkony a 
nějaký sofistikovaný scénář přirozeně 
zapomeňte. Důležitý je “vtip za 
každou cenu”, kde mohou vysavače 
pořádat mejdany, ženy rodit během 
baletu a kde charlie Sheen souloží s 
lindsay lohan. To se někdo má...

4. ročník fresa dance festivalu 
se uskuteční jako každým rokem 
v prosluněném okolí Orlické 
přehrady – obci Solenice. Pod ve-
dením zkušených lektorů se můžete 
zúčastnit více než 35 tanečních 
workshopů s mezinárodními lek-
tory (mimo jiné salsa, lambada, 
mamba, bachata, zouk, west coast 
swing, chachacha a mnohé dalšíú, 
4 taneční párty, taneční vystoupení, 
spoustu soutěží a doprovodného 
programu, ale i na taneční parket 
přímo u bazénu, k tomu stylové kok-
tejly, relax a nečekaná překvapení. 

29) 4tH fresa dance 
festivaL 2013
Obec Solenice 
Akce se koná: 4-8.7.2013

30) scary Movie 5
Komedie / Horor
USA, 2013, 85 minut
Režie: Malcolm D. Lee
Hrají: Ashley Tisdale, Simon Rex
Premiéra: 2.5. 2013

Ve světě, kde existuje bílá, přirozeně 
nemůže chybět černá. A když už 
máme v tipech Sensation White, proč 
sem nedát i opačnou stranu mince - 
Sasation Black. Černé dekorace, černý 
dress code (tohle by mělo být lehčí, 
než dávat dohromady “white code) 
a hlavně černá muzika. Sensation 
Black s nabitým line upem přislibuje 
nejlepší květnový mejdan ve městě, 
tak si připrav černý obleček a chys-
tej se na tuhle párty. Na místě nebude 
chybět jednotka sexy policistek, sexy 
tanečnice a hlavně nálož urban muziky.
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®
motokáry
ž i žkov
- NejvýkoNNě jš í  motokáry v praze 
-  rychlá a technická 
 krytá dráha
- motory Subaru 270 ccm, 
 výkon 10 hp
- tv Sportbar S krbem
 a výhledem Na trať, 
 Salonky, catering
- F iremN í  akce 
-  orgaNizace závodů

kontakt:
olšaNSká 6, pha-3, 13000
281 916 188, 605 048 245
info@kartareal .cz
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Byl problémové dítě. Závislost na 
nejrůznějších návykových látkách, 
pravidelná zatčení, divoké večírky. 
Ale i pověst jedinečného, brilantního 
herce. Nakonec vyhrálo to druhé. 
Robert Downey Jr. přichází do kin ve 
třetím dílu železňáka Iron Mana.

Bylo těžko postavu Tonyho Starka 
vytvočit na filmovém plátně?

Od samého začátku jsme s Jonem 
favreau chápali, že musíme brát 
v potaz jak fanoušky, tak diváky, 
kteří tuhle postavu vůbec neznají.
Přemýšleli jsme o tom, co očekávají 
a co naopak neočekávají, a také o 
tom, jak obě skupiny uspokojit. A 
podle toho jsme pak Tonyho udělali.

Iron Man 3 se odehrává po Aven-
gers. Je to na Tonym znát?

Od událostí v Avengers se Tony 
ukrývá před světem. Tráví stále více 

času ve své dílně, kde zdokonaluje 
svůj oblek, což se negativně promítá 
do jeho života včetně vztahu s Pepper.

Tony Stark je jediným superhrdi-
nou, který udržuje dlouhodobý vz-
tah s jedinou ženou, jenž neskončil 
nějakou katastrofou. Je v mnoha 
ohledech reálnější a proto je tenhle 
film z pohledu gwyneth zajímavý. 
Tentokrát se vyjadřujeme k těm 
zcela očividným věcem, které jsme 
doteď přehlíželi, a ona prochází ve-
lice zajímavým vývojem, což je jedna 
z věcí, na které se opravdu moc těším.

Před Avengers si Tony myslel, že je 
jediným superhrdinou na světě, a ve 
filmu Iron Man 3 se musí vypořádat 
s tím, že tomu tak není...

Na iron Manovi 3 je skvělé, že se 
skutečně vracíme v podobě jakého-
si rozšíření a pokračování něčeho z 
toho, co naši filmovou sérii vůbec 
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uvedlo do pohybu. Vzhledem k ob-
rovskému úspěchu Avengers máme 
šanci ignorovat nutnost připravit 
půdu pro další film a můžeme se 
na osobu Tonyho Starka podí-
vat pohledem, který je velice 
přirozený a pochopitelný a využívá 
silné stránky celé série.

Tony před trojkou prošel opravdu 
pozoruhodným vývojem. Poprvé 
se s ním setkáváme v iron Manovi, 
kde skončí se střepinou u srdce. Jin-
sen mu pomůže postavit zařízení, 
které tomu zabraňuje. On potom 
postaví vlastní. A s jeho pomocí 
napájí oblek, ale v iron Manovi 2 
ho začne tohle zařízení ohrožovat. 
A jeho otec ho posmrtně provede 
jakousi zkouškou dospělosti, která 
mu umožní své srdce zdokonalit. 
V iron Manovi 3 má sice už tento 
problém vyřešený, ale víceméně 
se nevěnoval dopadu toho, co si 
prožil. Takže musí řešit spoustu 
věcí současně a my jsme přemýšleli, 
jak s tím dál naložit. A směr, kterým 
jsme se vydali, je naprosto skvělý.

Novým režisérem v sérii je Shane 
Black (oba předchozí díly režíroval 
Jon Favreau, pozn. redakce). Spolu-
pracoval již na předchozích dílech?

Během příprav iron Mana jsme s Jo-
nem favreau velice často Shaneovi 
volali a prosili ho o rady, a on nám 
poskytoval různé metafory a občas 
přímé komentáře, ale vždycky to byly 
skvělé rady a nikdy za ně nechtěl ani 
halíř – ačkoliv jednou nás požádal 
o kousek lososa a borůvky (smích). 
Shane sehrál naprosto klíčovou roli při 
vzniku žánru akčních komedií o dvou 

parťácích. Byl jsem nadšený, když ho v 
Marvelu navrhli, a pochopitelně jsem 
jeho výběr velice podporoval.

Jaký máte z natáčení trojky pocit?

Svým způsobem jsou to naše Vánoce, 
co se iron Mana týče. Pokud se nám 
trojku iron Mana už nikdy nepodaří 
překonat, myslím, že budeme spo-
kojeni, protože se pravděpodobně 
jedná o náš zatím nejlepší počin.
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Švandovo divadlo na 
Smíchově je scénou 
hlavního města Prahy. 
Disponuje dvěma hrací-
mi prostory - Velkým 
sálem pro cca 300 
diváků a suterénním 
variabilním Studiem 
pro 50 - 100 diváků po-
dle potřeby a momentál-
ního uspořádání. Dále 
má divadlo k dispozici 
dvě vybavené zkušebny 
s příslušenstvím a profe-
sionální nahrávací studio. 
Divadelní kavárna s ka-
pacitou 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 seznamo-
vat české publikum s tím nejlepším 
ze světové scény. Využívejte výhod 
nového věrnostního programu Di-
vadla Kalich a získávejte atraktivní 
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), 

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. 



PRO VELKÝ ÚSPĚCH PRODLOUŽENO!
3. 5. – 5. 5.  10. 5. – 12. 5.

JUNGMANNOVA 9, PRAHA 1    www.divadlokalich.cz
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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

Cena Thálie 
pro Jana Kříže

D I V A D L O  B E Z  Z Á B R A D L Í

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

F R A N C I S  V E B E R

Hrají: Václav Vydra,
Josef Carda, Rudolf Hrušínský,
Zdeněk Žák, Veronika Freimanová/
Jana Boušková, Jana Švandová.
Režie: Jiří Menzel. 

9., 16., 20. 6.

2 013  v  19.00 hod.



Vůně spálených gum a benzinu. Rychlé 
stroje, hlasitá hudba, adrenalin. Prostě 
akce, na které nemůže chybět žádný 
fanda motorismu a extrémních sportů. 
Tím je Dragster EuroGames.

Patříte mezi fanoušky akční série 
rychle a zběsile? Je benzín vaše 
nejoblíbenější značka kolínské? Je 
pro vás stejně vzrušující pohled 
na krásnou ženu jako na kapotu 
naleštěného sporťáku? Pak je tahle 
akce určena na míru právě vám!

Stejně jako loni se odehrává na 
Bechyňském letišti. Přislíbených 
je více jak 120 dragsterových auto-
mobilových i motocyklových týmu z 
různých koutů evropy.

Znovu se také u nás pojede oficiální 
závod grAND NATiONAl DrAg 
rAce, v němž se o německý pohár 

utkají dragsterová auta a motorky 
všech možných kategorií.

Během víkendu se návštěvnící díle 
mohou těšit na kaskadérskou show, 
přehlídku nesmrtelných US cars, 
Monster truck show, vystoupení 
historických letadel a k tomu na 
návštěvníky znovu čekají i vyhlíd-
kové lety vrtulníkem. 

A přirozeně nebudou chybět vel-
kokapacitní stany, kvalitní pití, do-
bré jídlo a strhující hudba - prostě 
pořádný mejdan, který byste si 
rozhodně neměli nechat ujít. 

ml.

kulturní servis AKCE měsíce
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Místo konání: Letiště Bechyně 
Hodonice, Bechyně u Tábora
Akce probíhá: 31.5 - 2.6
Ceny vstupenek: 390 Kč



Největší sympaťák marveláckého uni-
versa, který si s přehledem ukradl celé 
Avengers pro sebe, je zpátky. Znovu se 
bude bít o náš svět, do toho ve velkém 
hláškovat a ukáže technologické hra-
čičky, které budete chtít domů.

Tony Stark aka iron Man (robert 
Downey Jr.) je zpátky a s ním další 
nebezpečí, hrozící světu zkázu. Ten-
tokrát si na hrdinu došlápne Manda-
rin (Ben Kingsley), který patří k těm 
největším padouchům vůbec. 

Druhý díl iron Mana se moc 
nevydařil. Příliš dramatična, málo 
akce i hlášek. Trojku proto stu-
dio svěřilo člověku jménem Shane 
Black. Black je „jen“ adekvátní 
režisér, takže je akce sice dobrá, 
ale rozhodně ne kulervoucí. Black 
je hlavně scenárista. Scenárista 
prvních dvou Smrtonosných zbraní 
a kultovního Posledního skauta. 
Takže se není čemu divit, že ve trojce 

iron Mana hrají prim chytlavé slovní 
přestřelky a památné hlášky.

Black se s Downeym sešel již jednou 
a to u komedie Kiss Kiss Bang Bang, 
která byla jeho režijním debutem. 
Již tehdy bylo patrné, že má ten-
denci honit příliš zajíců najednou, 
což je vidět i na novém železňákovi. 
Tuna postav a motivů, vše spíše 
naťuknuto, než plně rozehráno. 

Přesto je výsledek velmi zábavnou 
podívanou, která s přehledem strká do 
kapsy utahanou dvojku. Na pohodo-
vou jedničku se ale přeci jen nechytá.

ml.

kulturní servis Film měsíce
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Sci-fi / Thriller / Akční
USA / Čína, 2013, 129 minut
Režie: Shane Black
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth 
Paltrow, Don Cheadle, Ben Kingsley
Premiéra: 2.5.2013



Všichni jeho tvář znají. Přesto pro mno-
hé zůstává hádankou. Za sarkastickou 
tváří se ukrývá citlivý člověk, který i přes 
své úspěchy nešetří skromností.

fanoušci prostořekého doktora 
House by byli z osobního setkání s 
jeho představitelem Hughem lauirem 
zklamáni. Přestože herec postavu 
oživil, nemůže jí být vzdálenější. Je 
tím, koho si představíte pod pojmem 
milý člověk, či elegantní angličan. 

Hugh navíc není jenom herec. Je to 
vynikající komik (jen zapátrejte v 
paměti a vybavte si jeho účinkování 
v kultovním britském sitcomu Černá 
zmije), úspěšný spisovatel, režisér, 
producent, klavírista a dokonce i 
zpěvák. To vše se skrývá pod jménem 
Hugh laurie, který se do hudební 
kariéry pustil, až když překročil věk 
padesáti let. Podle jeho slov začínal 
hrát na klavír již jako šestiletý, ale up-
rosil svou matku, aby ho dále nenutila 

cvičit. V dospívání se ale k nástroji vrátil 
a dnes na instrument hraje na profesion-
ální úrovni. Výsledkem jeho snažení 
jsou dvě alba, přičemž písně z obou za-
zní na jediném českém koncertu.

S první deskou let Them Talk světu 
dokázal, že kombinace herce a muzi-
kanta nemusí vždy dopadnout tra-
pasem. Album, které zahrnuje skladby 
Swanee river, Six cold feet či Battle 
of Jericho a vznikla i jeho deluxe ver-
ze, se zařadilo mezi nejlepší počiny v 
žánru blues posledních let. 

Koncert této výjimečné osobnosti 
byste si rozhodně neměli nechat ujít.

ml.

kulturní servis koncert měsíce
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Místo konání: Kongresové centrum 
Praha, 5. května 65, Praha 4
Akce probíhá: 26.7.2013, 20:00
Ceny vstupenek od: 590 Kč
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Tipy na výlety

záMeK LibocHovice
Libochovice, Tel.: +420 416 591 443
www.zamek-libochovice.cz
Otevřeno v hlavní sezoně 9.00 hod-
18.00hod, Vstupné 10 až 80,-Kč
Pokud namísto výletu k vodě byste 
raději za kulturou, vydejte se na 
prohlídku státního zámku libochov-
ice, Zámek patří k nejvýznamnějším 
raně barokním památkám u nás. roz-
sáhlou přestavbu  provedl v letech 
1682-1690 italský stavitel Antonio 
Porta. Současná instalace představuje 
průřez - vývojem interiérů od dob 
renesance a baroka, přes období rokoka, 
empíru až po styly poloviny minulého 
století. Významné místo zaujímá sbírka 
gobelínů, cenné jsou soubory skla, por-
celánu a rozměrných pláten. Každý rok 
zde probíhá řada zajímavých akcí mezi 
ty významnější patří určitě strašidelná 
sklepení a Zámek plný kouzel. 

Bylo to únavné. Mnohem únavnější, 
než loni. Zima se zdála nekonečná. 
Neustále přicházely nové sněhové 
vlny, chlad byl cítit ze všech koutů. 
Bylo to téměř nekonečné. Téměř.

Naštěstí (či bohužel, záleží na úhlu 
pohledu) nic netrvá věčně a tak i 
chladný jazyk přírody nakonec ka-
pituloval před příjemnější realitou. 
Užijte si to. Čekali jsme na podobné 
dny dlouho. Snad nám vydrží.

ml.

radost z poHybu

arcade Hry
U Větráku 280 - Červený Újezd 
Unhošť, Tel.: +420 602 323 112
www.arcadehry.cz 
Vstupné 50 až  150,-Kč

Pamatujete ještě na doby, kdy jste 
se coby děti vždy na plovárnách 
namísto u vody, zasekli u arkádových 
automatů? Pobíhání v golden Axe, 
zuřivé ovládání Pac-Mana, nebo boj 
„se vším a proti všem“ ve final fightu. 
Nyní si můžete atmosféru jedinečných 
herních osmdesátek připomenout tím 
nejlepším možným způsobem – zah-
rát si je na původních automatech ve 
Videoherně a muzeu arkádových her 
Aréna ArcadeHry. Mašin mají více než 
120ks, takže o zábavu na celý den bude 
postaráno; pěkně jako za starých časů. 



Hrady cz
Největší hudební festival v České re-
publice Hrady cZ odstartuje v pátek 
12. července na hradě Točník ne-
daleko Prahy a skončí poslední práz-
dninový víkend v sobotu 31. srpna na 
hradě Bouzov u Olomouce. Program 
je složený z největších es současné 
české hudební scény. Mezi letošní 
headlinery festivalu patří Kryštof, 
Tomáš Klus, Aneta langerová, Night-
work, Zrní, Mandrage, David Koller, 
Mig 21, rytmus, Pražský výběr nebo 
Pipes and Pints. V rámci jednot-
livých festivalů je možné navštívit 
hrady, na kterých se festival koná 
včetně jejich prohlídkových tras. 
Více informací na www.hradycz.cz

Lanový parK sLapy
Nebřich (Netvořice)
Tel. +420 724 486 193,
www.adrenalin-slapy.cz

Není nic lepšího, než spojit výlet do 
přírody s ně- jakým dalším zážitkem. 
co byste řekli na to, kdyby- chom vám 
nabídli výlet na Slapy. Kromě toho, 
že tam najdete nádherné přírodní 
scenérie, můžete také na- vštívit 
největší lanový park v Čechách. Ten 
je navíc zasazen do úžasné příro- dy 
na Slapské přehradě. lanový park dis-
ponuje více než šedesáti překážkami 
ve třech dovednostních úrov- ních. A 
nemyslete si, že to bude nějaká nuda. 
Místy se díky členitému terénu, který 
se rozkládá v kaňonu nad potokem, 
ocitne- te ve výšce až dvacet metrů 
nad zemí. Nic méně se jedná o atrakci 
pro všechny, i pro ty méně odvážné. 
Po celou dobu vaší „opi- čí“ výpravy 
jste totiž bezpečně jištěni proti jakéko-
li (ne)předvídatelné události...



Móda z pražských ulic

1) Pár jako z plakátu! Pokud 
se zaměříme na mladého pána, 
nemám co vytknout, od hlavy 
až k patě super, nápadité. Body 
dávám hlavně díky super účesu, 
odvážnému vousu a trendy 
maskáčům. Ani slečna nezůstává 
pozadu, vše spolu hraje. Vytkla 
bych jedině kabelku, která s tímto 
outfitem působí trochu podivně.  

Milí čtenáři,

S radostí Vám přinášíme první jarní 
várku Módy z pražských ulic! Zima 
je, doufejme, už definitivně za námi, 
a tak konečně můžeme ze skříně vy-
táhnout o dost zábavnější jarní kousky. 
Doufám, že následující stránky Vám 
pomohou se lépe zorientovat v mód-
ním diktátu dnešních dní a rovněž se 
necháte inspirovat. :) Nezapomeňte 
hlasovat na našich facebookových 
stránkách a pomozte zvolit Outfit 
čtenářů! Spolu s Outfitem měsíce 
získají oba vítězové dárkový poukaz 
na 90minutovou Sensation masáž 
v hodnotě 1.590,- kterou pro Vás 

připravil sponzor naší Módní policie 
- salón HArMONY SPA – děkujeme! 

Šik jaro přeje,

Outfit 
měsíce!



2) Kluci musí chodit ke stejnému 
kadeřníkovi, jinak si toto nedovedu 
vysvětlit! :) Co se týče oblečků, lépe z 
toho vyšel Afrochlapec, pěkná košile, 
pěkné boty i kalhoty. Pan Kuřátko to 
ale dohání modrými tkaničkami a 
velkými sluchátky. Kluci si evidentně 
žijí svůj disco příběh a to je občas dale-
ko lepší, než řešit cokoliv jiného. 

3) Jaro holkám evidentně svědčí, protože 
tato slečna je toho důkazem. Džínová 
košile – super (pokud se tuto sezónu 
obléknete do denimu od hlavy k patě, 
uděláte dobře). Kombinace s kvalitními 
(!) legínami s puky a na nohou napro-
sto skvělými biker boots je trefou do 
černého. Jediné co vytýkám je opět bar-
va, jinak pěkné, kabelky, která měla po-
dle slečny asi korespondovat s ohnivou 
hřívou doplněnou o ombre tuning :)
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5) A máme tu prvního pána na holení 
.:-) Vypadá to, jako by jeho horní po-
lovina měla namířeno do baru za ka-
marády, zatímco ta dolní se rozhodla 
jít do fitka nebo běhat. Příště se musí 
domluvit!:-) Samostatně vypadají obě 
poloviny dobře, ale dohromady, pro-
sím, Ne! A nebo ano, ale úplně jinak. 
chválím za super moderní účes, kéž 
by mělo více pánů odvahu se vrhnout 
do něčeho takového. 

4) Na první pohled sympatická a 
usměvavá slečna mi udělala radost. 
líbí se mi super krajkové šaty – krajka 
je v tuto chvíli jedním z nejvíc trendy 
stylů. Na nohách krásné kaštanové an-
kle boots, které lehce ladí se super bar-
vou vlasů. Jediné, co bych vyměnila je 
černá kabelka – vzala bych místo ní 
nějakou v hnědé barvě. Bílý kabátek 
má slečna v ruce, nemůžeme tedy 
říct, jak celý outfit vypadá i s ním, 
ale budeme slečně věřit, že dobře:)



giovannibecca@yahoo.it

govany.indd   1 9.5.2013   10:29:02
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6) Slečna v kanárkově žlutém 
kabátku mě zaujala na první pohled! 
chválím střízlivou kombinaci s tma-
vými sikonkami a sukní, co mě tro-
chu mrzí je vykukující límeček jakési 
kostkované košile ve výstřihu. Slečna 
obula veselé balerínky v ladící žluté 
barvě. líbí se mi i zelené raybanky, 
které mohla slečna zkombinovat 
například se zelenou kabelkou pro 
ten pravý tutti frutti jarní styl. :)

7) Mladý sympatický chlapec s 
okem na triku, co víc si přát?! Super 
uvolněný outfit a la Jdu si házet frisbee 
do parku. chválím plátěnky na nohou 
– vzkaz pro 90% českých mužů: exis-
tují i jiné boty než botasky! Halóóó!:-) 
Kombinace kvalitně vypadajících 
kraťasů ke kolenům a trička s vtipným 
potiskem bude fungovat vždy. 



Sauna

Aerobik



Shopping - kam na nákupy

Milovníci vyhlášené foto-obchody 
Megapixelu nepochybně dobře 
znají. Už je však nehledejte ani na 
lidické ulici a ani na Spálené, místa 
byla „sloučena“ do centra digitální 
fotografie Megapixel v pražských 
Holešovicích a změna je to vskutku 
velkolepá - na prodejní ploše cca 500 
m2 najdete veškerou fotografickou 
techniku, která je v České republice 
k dispozici. Vše si přirozeně můžete 
vyzkoušet, k odpočinku slouží ka-
várna s galerií, dále je zde ateliér s 
učebnou a též tiskové centrum.

MegapixeL
Centrum digi. fotografie Megapixel 
Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7 
Holešovice, www.megapixel.cz

PAllADiUM je moderní nákupní 
centrum s nejširší nabídkou obchodů, 
restaurací a služeb uprostřed his-
torické Prahy. Na 5 podlažích nalez-
nou návštěvníci téměř 180 obchodů, 
20 restaurací, kaváren a barů a v 
podzemí téměř 900 parkovacích míst. 
citlivé propojení historických prvků 
s moderní architekturou vytváří 
jedinečnou atmosféru, která činí z na-
kupování opravdový zážitek. 

paLLadiuM 
Náměstí Republiky 1079/1a
Praha – Nové město
Tel.: +420 225 770 250 

    Je česká firma, která si zakládá na kvalitní 
práci ,ručně vyrobených originálních , nezá-
vadných hraček pro papoušky,výhradně tuzem-

www.hrackypropapousky.cz

ské výroby, které byly zkonzultovány s veterinárním 
lékařem se specializací na exotické ptactvo. V našem 
internetovém obchodě naleznete vše, co potřebujete pro 
spokojený život, hru a chov velkých a malých papoušků, 
kanárů, andulek, prostě pro potřeby Vašeho ptactva. 
Hračky naleznete také v kamenných prodejnách , a to v 
síti prodejen PetCenter CZ, s.r.o.

Untitled-1.indd   1 3.5.2013   7:33:31

Pokud jste přijeli do Prahy nejen za 
požitky, ale i za nákupy navštivte Outlet 
USA a to zejména pokud jste milovníci 
značkového oblečení. Jen těžko bu-
dete v Praze hledat lepší obchod se 
značkami ralp lauren, Tommy Hil-
figer, ed gardy, guess, Abercrombie & 
fitch, Nautica, roxy či Billabong nebo 
calvin Klein a to vše navíc na jednom 
místě a za velmi příznivé ceny. 

outLet usa Revoluční 30, Praha 1, Tel.: +420 608 
253 981, www. Outlet-usa.com



Letenské náměstí,
 Milady Horákové 77,Praha 7

Tel.: +420 252 544 232, +420 776 599 837
NOVÉ OTEVŔENO od 11hod do 23hod

Asijské speciality všeho druhu
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ale je to moje volba”



Srší z ní energie i zkušenost. Tvář tele-
vizního magazínu Top Star Gabriela 
Partyšová není lovkyně senzací, je to 
“jen” část její práce. Je hlavně matkou 
a tváří showbyznysu, která se naučila 
plavat v mediálním rybníčku. 

Jsme kulturní magazín, začneme 
tedy kulturně. Jaký druh kul-
turních akcí máte nejraději?

Mám ráda takové akce, na kterých se 
nejen dobře pobavím, ale které mne i 
inspirují. Od divadla, přes operu, kon-
cert – vážné hudby i moderní muziky 
až po výstavy. Smůlu mám ale v tom, 
že většina z nich se koná večer, kdy 
většinou moderuji, nebo se snažím 
trávit volný čas  se synem.

Na čem zajímavém jste v poslední 
době byla a čím vás daná akce zaujala, 
ať už film, divadelní hra, koncert či 
výstava? Inspirujte naše čtenáře.

Byla to výstava Tutanchamon – 
jeho hrob a poklady, kterou jsem si 
prohlédla i s Kristiánkem během dne. 
Dříve jsem ji viděla už v Brně, ale tady 
v Praze byla doplněná ještě o další za-
jímavosti. Velmi mne nadchla.

Jste velmi vytížený člověk. Mo-
derátorka populárního televizního 
pořadu, před nedávnem jste rozjela 
vlastní radiovou show, účastníte se 
nejrůznějších akcí, do toho se mu-
síte věnovat Kristiankovi. Máte čas 
na nějaké vlastní koníčky a pokud 

ano, na jaké?

Času moc nemám, ale je to moje volba. 
Pracuji ráda a ještě k tomu poznávám 
spoustu zajímavýh lidí a míst, kam bych 
se bez své práce ani nedostala. 

V PragMOONu se hojně věnujeme i 
gastronomii po celé Praze a snažíme 
se našim čtenářům přinášet ty 
nejzajímavější tipy. Jaký by byl tip Ga-
briely Partyšové, pokud by šlo o res-
tauraci, či třeba kavárnu, kam by naši 
čtenáři podle vás 100% měli zavítat?

Vzhledem k tomu, že se hodně pohy-
buji v centru, oblíbila jsem si restauraci 
Kogo a  často navštěvuji i velmi stylovou 
restauraci James Dean, kde je i obyčejný 
ceasar salát kulinářských skvostem! 

V letních měsících nejraději jezdím 
do restaurace SOHO v Podolí, kde 
dostanu na terase jídlo až do postele.

Vím, že je to ošemetná otázka, ale 
jak vnímáte české celebrity? Lze tu 
mluvit o skutečném hvězdném stat-
utu, nebo jde spíše o vděčné bulvární 
nálepky? Nebo jinak, ať vás neu-
vádím do rozpaků - koho vy sama 
byste označila za pravou celebritu?

Osobně mám několik oblíbených 
osobností českého showbyznysu. 
Velmi uznávám např Karla Šípa, Jana  
Krause, herečky ivanu chýlkovou,  
Vilmu cibulkovou, ale ten výčet by 
byl delší. Myslím, že máme velmi zají-
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mavé a inspirující osobnosti v každém 
oboru, pokud mohu hovořit i o mo-
derátorech, určitě obdivuji talent 
leoše Mareše. Pokud někdo cítí, že 
má publiku co nabídnout a publi-
kum to příjme, je to skvělé. Holt se 
to ale někdy nemusí podařit.

Jste moderátorkou populárního TOP 
star, věnující se celebritám a současně 
mezi ně patříte. Netluče se to někdy?

Naopak. Velmi dobře jsem si vědoma 
toho, co známé osobnosti prožívají právě 
v souvislosti s tím, když se jich média 
vyptávají na všechny možné i nemožné 
věci. Proto k nim vždy přistupuji tak, 
aby pro ně byly rozhovory příjemné 

a aby se nemusely bát toho, že cokoliv 
řeknou, bude použito proti nim.

Svého času jste se pokoušela pro-
sadit svůj sen být zpěvačkou. 
Nemáte pokušení sen oživit, když 
vás nyní poznává více lidí a bylo by 
nepochybně snazší nové CD prodat?

Vydala jsem 5 alb, takže se mi sen 
splnit podařilo a teď si nejčastěji 
zpívám s Kristiánkem. Občas zpívám 
i na akcích, které moderuji a do bu-
doucna se ničemu nebráním.

Patříte mezi přední české moderá-
torky. Co byste na té práci označila za 
nejuspokojivější a co vás naopak jako 

zpovědnice



moderátorku nejvíce vyčerpává?

Jako každá práce má i práce mo-
derátora své pro a proti. Uspokoju-
je mne, když mi lidé dávají najevo, 
že se jim moje práce líbí, zkrátka 
reakce těch, pro které moderuji. 
Často chodím pozdě spát, protože 
jezdím na akce po celé republice a 
ráno brzy stávám se svým synem. To 
je mnohdy vyčerpvájící. 

Před kamerou jste jako ryba ve 
vodě a rozhodně máte tvář, která 
si s ní dobře rozumí (nemluvě o 
jedinečném vkusu na módu). Neláká 
vás možnost věnovat se více herectví? 
Vím, že jste s tou myšlenkou kdysi, 
ještě během studií, koketovala.

To je hezká otázka. Občas mne s 
nějakou rolí osloví, ale mám kalendář 
naplněný až na rok dopředu, tak se 
mi těžko hledají termíny, ale na malé 
role ráda slyším. V nejbližší době  se 
objevím v malé roli ve filmu Jiřího 
Menzela. Moc se těším na jeho 
premiéru koncem května. 

Jak se vám pracovalo s panem Men-
zelem a jaký na vás udělal dojem?

Jiřího Menzela znám ze soukrommí, 
kamarádím se s jeho ženou Olgou. 
Jako režisér je naprostý profík a na 
place je to velká osobnost. Přesto, že 
nejsem vystudovaná herečka, měla 
jsem z natáčení moc dobrý pocit a 
to hlavně díky němu.

Ještě bych se vrátil k té módě - skutečně 

si nebyvavím příliš žen českého show-
byznysu, které by měly tak nechybující 
vkus. Sledujete trendy, nebo si takzvaně 
“umíte nechat poradit”?

Tredny sleduju, ale zároveň spolu-
pracuji se stylistou Norbertem Sza-
layem. Při mé práci to ani nejde jinak, 
protože týdně prostřídám asi 10 outfitů. 
Nebylo by v mých silách si je všechny 
vybrat. V soukromí ráda nosím italskou 
modu od společnosti cool&Smart.

Nově máte show na radiu Kiss. Co 
nám o ní prozradíte (jak vznikala, čí 
to byl nápad, s kým show moderujete) 
a na co se mohou posluchači těšit?

Společně s Jaro Slávikem a Jirkou Har-
nachem moderujeme každou středu v 
podvečer hodinový pořad glosující ak-
tuální události. Na každé vysílání pak 
vybíráme jedno až dvě hlavní témata, 
které pak rozebíráme do hloubky: 
první radne, kult krásy, domácí 
mazlíčci atp. Máme trochu specifický 
humor, proto je těžké to více popisovat, 
tak si to raději poslechněte.

Jaké máte plány do budoucna? Nebo 
z druhé strany – čeho se hodláte vyva-
rovat?

Jsem otevřená úplně všemu. Každou 
možnost a příležitost zvažuji, ale pokud 
vidím, že je to něco, co mne bude bavit, 
do čeho mám co vnést a co mě posune 
i po více než 13 letech v branži dál, tak 
do toho jdu (smích).

Děkuji za rozhovor.

zpovědnice



Kam za nejlepším ŽEBREM?

adaMova 
LaHůdKa
Nikdy není pozdě na to si zpestřit 
jídelníček něčím, co člověku do té 
doby nebylo úplně blízké.

Žebru jsme u nás přišli na chuť 
poměrně nedávno. Zatímco v zahrani-
čí jde o lahůdku, která pravidelně dopl-
ňuje  grilovací stůl, v našich končinách 
je stále ještě spíše neobjeveným gastro-
nomickým pokladem. A to je chyba!

Hovězí žebro může být připraveno mno-
ha způsoby. Jednou z nejpopulárnějších 
variant, která pochází z domovských 
Spojených států, je marinování masa 
a pomalé vaření přes žhavé uhlí nebo 
dřevo.  Důležité je pravidelné podlévání, 
aby maso produkovalo dostatek šťáv a 
odpařovaním maso pěkně načichlo.

Dnes si představíme sedm míst, 
jejichž žebro stojí za pozornost. A je 
na vás zvolit, kdo z nich získá certi-

Oblíbený pražský podnik ležící na 
hranici čtvrtí Vinohrady a Vršovice 
se může pochlubit dostatkem míst 
(cca 120), zajímavým a členitým in-
teriérem, v létě potřebnou zahrádkou, 
osvěžujícím lahodným pivem (vybrat 
si můžete buď Plzeňský prazdroj nebo 
Velkopopovického kozla světlého i 
černého) a především skvělou gastro-
nomií s příjemnou obsluhou. Pokud 
jde o žebra, lístek nabízí vepřová žebra 
pečená v marinádě, podávaná s čers-
tvou zeleninou, zakysanou smetanou, 
barbeque a sweet chilli omáčkou.

u dědKa 
Na Kozačce 12, Praha 2, 
Tel.: +420 222 522 784
www.udedka.cz

fikát „1 místo v soutěži TOP ŽeBrO 
2013“. Jak hlasovat? Zašlete bezplat-
nou sms ve tvaru „název restaurace“, 
vaše „Jméno Příjmení„ na číslo: 
776657085. Hlasovat můžete vždy 
jednou. Každá z restaurací nám pro 
své fanoušky věnovala poukázku na 
600Kč. Tou odměníme vždy jednoho 
náhodně vybraného fanouška dané 
restaurace. Přejeme hodně štěstí a...

...dobrou chuť!

ml.
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Druhej svět se nachází v téměř do-
konalém místě - na rohu ulic Mezi-
branská a Čelakovského sady, tedy 
pouhých pár kroků od stanice metra 
Muzem a tedy Václavského náměstí. 
Druhej svět nabízí atmosféru poc-
tivého hostince, kde vás výběr na 
jídelním i nápojovém lístku na 
holičkách nenechá. Příjemná at-
mosféra a na lokalitu nízko nasa-
zené ceny jsou další plusy. A žebro? 
V Druhém světě Adamovo neboli 
pražené žebírko  s česnekovou topink-
ou, hořčicovou omáčkou a přírodní sos.

druHeJ svět
Mezibranská 1579/4, Praha 1
Tel.: +420 224 941 282
www.druhejsvet.cz

Noví majitelé restaurace U Nováků 
vás zvou na 1200 gramů pečených 
žebírek, k tomu okurka, křen, pečivo 
a lahodná plzeňská dvanáctka. Pokud 
se na průzkum k Novákům vydáte, 
nezalekněte se umístění - restaurace 
se nachází v útrobách Hotelu Ar-
lington. Jídelní lístek je šitý na míru 
fanouškům české kuchyně, na své si 
přijdou i milovníci snídaní (míchaná 
vejce, hemenex, slanina atd.). Samoz-
řejmostí jsou malé pochutiny k pivečku, 
sladké tečky, bezmasá jídla a saláty.

Klasický žižkovský restaurant je tím, 
co si představíte pod pojmem poctivá 
česká hospoda. Nabízí klidné a pohos-
tinné prostředí, exkluzivně nefiltro-
vaný Velkopopovický ležák, možnost 
sledování sportovních přenosů, letní 
zahrádku a pestrý výběr “minut-
kové” i “hotové” kuchyně. Kvalita zde 
spočívá v surovinách - české vepřové, 
černý Velkopopovický kozel, med z 
křivoklátských lesů a speciální pomalé 
pečení. Pokud jde o žebro, užijete si 
ho U Kozla na medu s oblohou.

u KozLa
Jana Želivského 4, Praha 3
Tel.: +420 608 772 205
www.ukozla.cz

u nováKů
Kurta Konráda 22, Praha 9
Tel.: +420 284 813 005
www.arlingtonhotel.cz



restaurace u Básníka Pánve je 
místem známým všem milovníkům 
královského jídla a dobrého vína. Bás-
ník pánve si pro vás připravil nový jídel-
ní lístek přímo z královského dvora, 
zcela nový výběr vín, vybírat můžete 
z 60ti druhů, které Vám bude servíro-
vat nový zkušený sommeliér, šef de-
rang radek Kuttenbereg. Žebírka 
Básníka pánve jsou zdejšími hosty 
ceněny pro jejich nezaměnitelnou 
chuť, kterou získávají vlastním re-
ceptem Jack Daniel‘s omáčky a pro-
to jsou i zdejší specialitou. 

U Básníka Pánve
Mánesova 62 (vchod z ulice 
Třebizského) Praha 2, Královské 
Vinohrady, Tel.: +420 222 250 072 
www.ubasnikapanve.cz  Jedna z největších stálic pražského 

pohostinství si během 10 let svého 
působení dokázala vydobýt prestiž a 
je známa po celém světě. Vděčí za to 
zvolenému americkému stylu, díky 
němuž si lze pochutnat na pravých 
amerických burgrech, kterým zdatně 
sekunduje výběr mexických specialit. 
Žebra Jáma nabízí rovnou dvoje: 300g 
křehkých vepřových žebírek s lahod-
nou domácí BBQ omáčkou a chlebem 
nebo ve variantě pomalu pečeného 
žebírka na kmínu, medu, česneku, 
černém pivu a majoránce.

restaurace Na Vinobraní se honosí 
podtitulem První americká res-
taurace. Má to nějaký důvod? Má! 
Majitel podniku David Mrkvička 
pracoval několik let ve vybraných 
amerických restaurantech, kde se 
naučil připravit tamní specialitu steak 
zcela jedinečným způsobem. Mezi 
tradiční americké hody patří i žebra a 
není se proto čemu divit, že nechybí 
i Na Vinobraní. Jsou masitá, pomalu 
grilovaná a finišovaná v domácí bbq 
omáčce. Budete se olizovat.

na vinobraní
Na Vinobraní 246, Praha 10
Tel.: +420 723 188 697
www.restaurace-na-vinobrani.cz

JáMa
Křižíkova 16, Praha 8 Karlín
Tel.: +420 224 814 499 
www.charlestonrestaurant.cz48





Pod podobným názvem si mnozí z 
vás nejspíš překvapí nějaký punkový 
podnik, kde bude bez kožených kal-
hot vstup zakázán. Ve skutečnosti 
název restaurace skrývá oázu stylu a 
jedinečné atmosféry. Vítejte v Pekle!

Existuje málo pražských míst, 
která mají tak specifickou a dodnes 
ničím nezatíženou atmosféru jako 
Hradčany. Podobně jako okolní his-
torické budovy i restaurace Peklo, 
která se nachází poblíž Strahovského 
kláštera, má bohatou historii a 
nezaměnitelný nádech „starých časů“. 

S přítelkyní jsme proto neodolali, 
abychom si Peklo nevyzkoušeli na 
vlastní kůži. Zvědavost byla zvýšená 
mimo jiné i tím, že – ačkoli jde o letitý 
a proslulý podnik – díky skandálům 
minulé majitelky měl řadu prob-
lematických úseků ve své existenci 
a byli jsme proto velmi zvědavi, jak 
vše klape pod dohledem nového ve-
dení. Již stylový vstup skrze zapálené 
pochodně nám naznačil, že Peklo 

není jen „snaživou atrakcí.“A ve svém 
odhadu jsme se nemýlili. V případě 
podobných podniků je třeba počítat 
s vyšší cenovou kategorií. Tím ovšem 
nechci strašit. Člověk se nemusí bát, že 
by v Pekle přišel takzvaně i o kalhoty. 
lehce nadsazené ceny jsou logickým 
poplatkem za lukrativní umístění a 
fantastické provedení celého podniku, 
které je maximálně profesionální. 

Po vstupu do restaurantu se příchozích 
okamžitě ujímá sympatická dívka, 
která jim pomůže z kabátů a poté je 
uvede ke stolu. Měli jsme s přítelkyní 
to štěstí, že jsme na Peklo „narazili“ 
zrovna v pozdějších hodinách, díky 
čemuž jsme si mohli vychutnat nejen 
vynikající jídlo, ale i živé jazzové vys-
toupení od 19.30. Samotnou kapito-
lou je zvolený prostor, jemuž podobný 
těžko najdete v celé Praze.

restaurant se nachází v původních 
prostorách vinného sklepa řádu 
Premonstrátů na Strahově. Majitelům 
se povedlo šikovně skloubit modernu 

Restaurace měsíce
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Restaurace Peklo
Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1 
Tel.: +420 220 516 652
www.peklo.cz
Otevřeno: po - ne: 11:00 - 22:00

s klasikou, díky čemuž se na jednu 
stranu tají dech nad klenutými stropy 
a působivostí celkového místa (nechy-
bí dokonce i vchod do samotného pe-
kla), na tu druhou zde ovšem nijak ne-
zaostává vybavení. Podnik je rozdělen 
do dvou úrovní. Spodní část je více 
restaurační a má zajímavější strukturu 
s přímým výhledem na bar, a zpravid-
la živou hudbou (během naší návštěvy 
nám dělala společnost zpěvačka s 
neskutečně líbezným hlasem).

horní část podniku je ideální pro 
firemní akce a různé večírky. Pod-
louhlá místnost je sice na první 
pohled jednodušší než dolní část, 
podobně jako ona ovšem ohromí 
architekturou (je zde patrnější „vini-
cový“ původ) a různými detaily. Třeba 
kašna u zadní stěny, která celému 
místu dominuje. V případě většího 
počtu návštěvníků obsluha neváhá 
a místo využije. Protože se blíží léto, 
k němuž neodmyslitelně patří po-
sezení na čerstvém vzduchu u piva a 
grilované pochoutky, je nad Peklem 
ve venkovních prostorách nádvoří 
umístěná zahrádka, která se jmenuje 
„V ráji“. Zatímco Peklo je luxusním 
restauračním podnikem, ráj definuje 
uvolněnější přístup, čemuž odpovídají 
nižší ceny i odlišná nabídka jídel. 

Peklo je malým restauračním kle-
notem na Strahovském nádvoří. Jeho 
návštěva se rovná plnohodnotnému 
kulturnímu zážitku. Záleží jen na 
každém, co si z Pekla odnese. firmy 
mohou uspořádat stylové večírky, 
rodiny zažít jedinečnou oslavu nebo 
můžete podobně jako já s přítelkyní 
ocenit romantickou atmosféru, která 
z místa tak nějak sálá. Tomu se říká 
paradox. Vstoupili jsme do pekla a 
ocitli se v gastronomickém ráji.

ml.



gastro - kde vám bude chutnat

u dědKa
Na Kozačce 12, Praha 2, 
Tel.: +420 222 522 784
www.udedka.cz

Nuselská restaurace chapadlo se vy-
značuje komplexně moderním poje-
tím.  Zdařile propracovanému inte-
riéru s čistými liniemi a přírodními 
prvky  sekunduje moderní gastrono-
mie. Každý měsíc jsou připravovány 
speciální nabídky pokrmů. Ve speci-
alitách podniku pak najdete i čtyřset-
gramové steaky. Využít můžete také 
nabídky poledního menu. Nápojový 
arzenál naplňuje rozsáhlá nabídka pl-
zeňského piva a vín z celého světa.

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, kuchaři 
Vás překvapí svou nápaditostí a svým 
umem. Na večeři či obědě si tu tedy 
určitě pochutnáte. Bary nabízejí ne-
jen víno k jídlu, ale i velké portfolio 
rumů a whisek Pro milovníky piva 
zde mají Plzeňský prazdroj a Velko-
popovický kozel světlý i černý.

cHapadLo
Nuselská 44, Praha 4
Tel.: +420 241 404 337 
www.chapadlo.com

rustica
Opletalova 36, Praha1
Tel.: +420 224 234 868
www.rustica.cz
Pizzerie jako každá jiná? Kdepak! V 
rustice ochutnáte opravdu originální 
italskou domácí kuchyni. A to díky 
vysoké kvalitě surovin, které jsou té-
měř všechny dovážené přímo z itálie 
a výrobě vlastních těstovin. Z tradiční 
pece na dřevo můžete ochutnat největ-
ší pizzy v Praze za cenu běžných. Kva-
litu jídel si vychutnáte v útulném in-
teriéru navozujícím staré časy. rustica 
byla v minulých letech oceněna mno-
ha certifikáty kvality a spokojenosti 
hostů. rustica to je prověřená kvalita.

pizzeria riaLto
Sokolovská 33, Praha 8, 
Tel.: +420 602 661 444
www.rialtopizza.cz

Přijde Vám jméno Pizzerie z Karlína 
známé? Mělo by, protože se jmenuje 
po slavném Benátském mostě Ponte 
di rialto. Při vstupu pocítíte přesně tu 
známou italskou atmosféru přímoř-
ských letovisek v itálii. Těšit se můžete 
na původní italskou kuchyni s pozoru-
hodných chutí inspirovanou Napoli a 
severní itálii. Kromě toho od pondělí 
do pátku naleznete za výhodné ceny 
polední menu a nebo si můžete objed-
nat jídlo přímo do svého domova.



T lustá Koala vás zve! Pivnice a restaurace v anglickém sty-
lu nabízí 10 druhů čepovaného piva, v čele s únětickou 

dvanáctkou Koala. Kuchyně pracuje do půl druhé ráno, 
otevřeno je každý den od 12:00 do 02:00. V neděli má Tlustá 
Koala otevřeno od 13:00 do 02:00. Tlustá Koala se těší na vaši 
návštěvu! 
Senovážná ulice č. 8
Praha 1
110 00

telefon:
(+420) 222 245 401

tlustakoala@seznam.cz
www.tlustakoala.cz

koala.indd   1 10.5.2013   12:42:19
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veseLý bizon
Štefánikova 44, P-5, Tel.: +420 
257 318 894, www.veselybizon.cz, 
Cena: Pštrosí steak 200gr/ 245Kč

Demínka je otevřena od roku 1886 a 
je přezdívaná babičkou pražských re-
staurací. Známá a vyhledávána je pro 
velmi dobře připravovanou staročes-
kou kuchyni, znamenité plzeňské pivo 
a nezaměnitelný staročesky laděný 
interiér.  To vše dohromady + dobrá 
a pozorná obsluha Vám zajistí skvě-
lý gastronomický zážitek. restaurace 
disponuje salónkem až pro 50 osob, 
který je hojně využíván pro rauty či 
oslavy narozenin a jim podobné akce.

Příjemný a pohodlný interiér nabí-
zí steaková restaurace na pražském 
Smíchově. Kromě steaků na grilu se 
podávají nejrůznější speciality zají-
mavou novinkou je čerství  pštrosí 
steak dodávaný z farmy Studánka, 
který by jste při návštěvě restaurace 
určitě neměli opomenout ochutnat. 
Při výběru se možná i pobavíte, pro-
tože jsou názvy jídel voleny přinej-
menším neobvykle. Takový „Donal-
dův nášup“, steak z kachních prsou v 
brusinkách, zní opravdu slibně. 

deMínKa
Škrétova 1, Praha 2, Tel.:+420 224 
224 915, www.deminka.com, Cena: 
Konfitovaný králičí běh 250g za 260 Kč

carLLino 
Thámova 26, P-8, Tel.: +420 222 311 
522, (M)Křižíkova, www.carllino.cz
italská restaurace carllino je již v 
podvědomí „karlínčanů“ nějakou tu 
dobu zapsaná. Kromě výborné pizzy 
(pečené v kamenné peci) si zde mů-
žete pochutnat také na tradičních ital-
ských domácích těstovinách, nebo si 
dát vynikající hovězí steak. Nesmíme 
zapomenout ani na znamenitou ital-
skou kávu a dezerty. V letních dnech 
doporučujeme posezení na zahrádce. 
Díky dobré dostupnosti (přímo na 
metru Křižíkova) je restaurace ideál-
ní jak na obchodní jednání tak i na 
příjemné posezení s přáteli. Možnost 
donášky jídel do domu či kanceláře, 
do 5 kilometrů je rozvoz zdarma.

v parKu
Za Kovárnou 374/1, Praha 10, Tel.: 
+420 272 705 536, www.vparku.cz
restaurace umístěna v samém středu 
Dolních Měcholup je situovaná v klid-
ném prostředí parku. restaurace je za-
řízená v irském stylu, ale naleznete zde 
pokrmy mezinárodní kuchyně. Užít si 
můžete v letních měsících zahrádku, 
jenž je krytá a obehnána zelení, navíc 
se tu velmi často griluje a můžete si tak 
dát speciality z venkovního grilu, za-
hrádka rovněž disponuje velkou kapaci-
tou, takže je v hodná i pro firemní akce.  
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HLoupý Honza
Školská 12, P-1, 
Tel.: +420 222 230 036
 www.hloupyhonza.cz

 

Kobe
Václavské náměstí 11, Praha 1
Tel.: +420 224 267 248, www.kobe-
restaurant.cz, Cena: 200g hovězí 
svíčková Kobe, chov Wagyu 1490 Kč

Bosenská restaurace označovaná 
samotnými majiteli jako nejmladší 
sestra gitanes a Dolly Bell. Název 
lu znamená přístav a je tedy jas-
né, že se prezentuje středomořskou 
kuchyní. Dát si zde můžete i velmi 
dobré těstoviny a saláty. K dispozici 
je také posezení na zahrádce v let-
ních měsících. Od pondělí do pátku 
si zde také pochutnáte na hotovkách 
již od neuvěřitelných 74 korun.

Hned po  vstupu do chez Marcel zís-
káte pocit, že jste se přenesli do restau-
race 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 jídla je zde na vynikající úrovni 
a v menu můžete vybírat od Mušlí res-
tovaných na bílém víně až po teplý čo-
koládový dortík „fondant au chocolat“  

Víte, jak vypadá taková pravá česká 
hospoda 21. století? Pokud ne, určitě 
se zajděte podívat k Hloupému Hon-
zovi. Tam totiž vsadili do domácí kli-
entelu, zvyklou na staročeskou tradici. 
Hospoda nese přívlastek „1. Original 
hostinec rudolfa Jelínka v Praze“. Asi 
tušíte, odkud bude pocházet bohatá 
nabídka lihovin. Kromě toho tam točí 
šest druhů premiových piv. O kuchyni 
se není třeba dlouze zmiňovat. Podává 
se vše, co vařili naše babičky.

restaurace Kobe je vhodná především 
pro milovníky steaků a sushi. V re-
stauraci si můžete dopřát steak z cho-
vu Wagyu což je ve světě považováno 
jako jedno z nejvhodnějších mas pro 
steak. Díky velmi stylovému interiéru 
a profesionálnímu personálu si zde 
budete připadat jak v jiném světě. Ná-
vštěvu Kobe doporučujeme těm co chtě-
jí udělat na někoho dobrý dojem a nebo 
si rádi pochutnávají na dobrém mase.

LuKa Lu
Újezd 33, P-1, Tel.: +420 257 212 388 
www.lukalu.cz, Cena: Grilovaný 
kozí sýr z Kypru 100g 145 Kč

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



Kuchařina je opravdu velká 
dřina. Živým důkazem by mohl 
být i šéfkuchař restaurace Kobe 
na Václavském náměstí Jaroslav 
Křenek, který vše obětoval své 
práci a dokonce kvůli tomu přišel i 
o svou rodinu. Jako kuchař pracu-
je už 20 let a v restauraci Kobe 
zakotvil zatím na 4 roky. Nejvíc 
zkušeností nasbíral, jak sám říká, v 
restaurantu Le Bistrot de Marlene a 
v řadě francouzských restaurací.

Je Bylo vždy Vaším snem stát se 
šéfkuchařem?

To ne, ale postupem času jsem zjistil, 
že bych se rád o něco staral a dal tomu 
něco ze sebe. Strávil nad tím víc prostě 
víc času něž řadový kuchař. Určitě i ty 
peníze byly motivující. Samozřejmě, 
že se najdou i dny, kdy bych s tím rád 
seknul, ale pak jsou zase dny, kdy mě 
ta práce v kuchyni fakt baví. 

Co Vás na té kuchařině baví nejvíc?

To se nedá takhle říct. Někdy mě baví 
organizace lidí, kteří jsou pode mnou, 
sestavování menu na další týdny a 
někdy i ten samotný frmol v kuchyni. 
Každý den v roli šéfkuchaře je totiž 
naprosto jiný.

Jaký úsek kuchyně máte v restau-
raci Kobe na starosti? Co převážně 
vaříte?

Tady převážně dělám steaky a ryby. 
Prostě teplou kuchyni. 

Do Kobe chodí spousta lidí také 
kvůli sushi. Co Vy a sushi?

K sushi nemám žádný zvláštní vztah. 
Časem jsem si na něj zvykl. Nemám 
problém si ho dát, ale nepatřím mezi 
jeho skalní fanoušky.

Kdybych Vás pozvala k sobě domů na 
návštěvu, tak čím bych Vám udělala 
radost? Co bych měla připravit?

Řekl bych teplou vanu …. ale Vy 
určitě myslíte jídlo. V tom případě 
byste to měla jednoduché. Myslím, že 
bych nepohrdl gulášem, steakem nebo 
vlastně skoro čímkoliv. U mě je jídlo 
hlavně o náladě a o tom, s kým si na 
tom pokrmu pochutnávám.

Ja
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Najde se naopak něco, co byste v 
životě nikdy nestrčil do pusy?

Nemám rád jogurty, zakysanou 
smetanu a kefír. Tak tím byste mě 
rozhodně nepotěšila.

Jakou kuchyni vaříte rád?

Druhy kuchyně nerozděluji. Spíš mi 
záleží na tom, aby to,co vařím, bylo 
vždy poctivé a svým způsobem orig-
inální. Ale kdybych měl teď něco 
rychle uvařit, tak bych připravil třeba 
čerstvý chřest s holandskou omáčkou.

K dobrému jídlu patří také dobré 
víno. Co Vy a víno?

Víno mám rád, ale nikdy jsem se mu víc 
nevěnoval. Takže rozhodně nepatřím 
mezi sommeliéry. Nepreferuji ani bílé, 
ani červené ani růžové. Vždy si dám 
víno podle toho, jaké pije ten, který 
sedí u stolu semnou.

Jak se s Vámi v rámci kolektivu spo-
lupracuje?

Hrozně. Žádnou dobrou pověst mezi 
personálem nemám. Všichni tady 
o mně říkají, že horšího člověka v 
kuchyni ještě nikdy nepotkali. Někdy 
jsem dost přísný a někdy i vulgární. 
Ale občas je to opravdu potřeba.

Když jsme u vás v KOBE restauraci, 
nesmí chybět otázka, co byste nám 
zde jako šéfkuchař doporučil?

Myslím si, že nabídka pokrmů uspo-
kojí svou pestrostí a originalitou i ty 
nejnáročnější strávníky. Samozřejmě 
za vyzdvižení stojí speciality 
připravované z masa Kobe, které je 
mnohými znalci považováno za 
nejkvalitnější hovězí maso světa. Dále 
za zmínku stojí i pokrmy z jehněčího, 
kuřecího masa a ryb, zmiňované su-
shi, jež navazuje na dlouholetou tradici 
restaurací Sushi Point, saláty, a další. 



chcete začít večer pozvolna, v 
kultivovanějším prostoru, kde si 
drinky opravdu vychutnáte a k tomu 
se ponoříte do zcela unikátního 
prostředí? Pak by vaší pozornosti 
neměl ujít Black Angels Bar, který 
je postaven ve stylu prohibičních 
podniků 30. let. Čeká na vás oprav-
du pestrá nabídka nápojů, koktejly 
připravované z čerstvého ovoce, 
široký výběr vín, od osmi večer 
živá hudba na klavír a řada nápo-
jových specialit (určitě vyzkoušejte 
„ledové koule“). O kvalitě baru 
svědčí i to, že je každým rokem 
odborníky ze zahraničí vybrán na 
list těch nejlepších barů, na jaké 
můžete narazit v celé evropě.

Na vlNě 30. let v 
Black aNgels Bar
Staroměstské náměstí 29
Praha 1, Tel.: +420 224 213 807, 
www.blackangelsbar.cz 

Není to tak dávno, co oblíbené 
kluby Nebe dostaly třetího 
brášku přímo na Václavském 
náměstí. Protože tamní ma-
jitelé chápou, že studium 
není lehká věc a člověk občas 
potřebuje vypnout, rozhodli se 
nabídnout speciální pondělky, 
kdy mají studenti vybrané 
drinky za snížené ceny. Díky 
nim si ještě více vychutnáte 
prostředí stylového podniku. 
Studentské pondělky neplatí 
jen pro Nebe na Václavském 
náměstí, ale také pro jeho sou-
rozence v celnici a Křemencově.

Každé město má 
svůj rytmus. O Praze 
platí, že noční život se zde probouzí 
ve středu. Kam ale v takový den vyr-
azit? Pokud si chcete užít výhodné 
drinky a pohled na krásné dívky, 
těžko najdete vhodnější místo, než 
klub v Dejvicích la fuente. Nedáv-
no otevřený podnik se může pochlu-
bit moderním designem, příjemným 
prostředím a co je hlavní – každou 
středu nabízí živou taneční show po-
lonahých divokých koček a k tomu 
od 20:00 do 22:00 drinky za 50% 
ceny. Zaručujeme vám, že návštěva 
la fuente vás nenechá v klidu. 

divoKé KočKy 
v La fuente
Národní obrany 13, Praha 6
Tel.: +420 736 773 327
www.lafuente.cz

studentsKé 
ponděLKy v nebi
Václavské náměstí 56 / V Celnici 4 / 
Křemencova 10, www.nebepraha.cz
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Podnik Aloha by rozhodně neměl ujít 
pozornosti nikoho, kdo má rád orig-
inální prostředí v exotickém duchu. 
Unikátní podnik, který se nachází 
pouhých pět minut pěší chůze od 
stanic metra Můstek a Staroměstské 
náměstí, patří k nejzajímavějším 
pražským podnikům vůbec: je totiž 
udělán po vzoru Tiki barů z třicátých 
až šedesátých let minulého století. 
Styl havajských ostrovů, výborné 
drinky a k tomu tematické akce, na 
kterých se nešetří ostrovní atmosférou. 
Zaručujeme vám, že podobnou kombi-
naci nikde jinde v celé Praze nenajdete.

exotiKa v aLoHa 
Music bar
Dušní 11, Praha 1
Tel.: +420 602 251 392
www.alohapraha.cz

Nový, moderní a kompletně zrekon-
struovaný rodeo music & cocktail 
bar v centru Prahy, vznikl oživením 
prostoru s tradicí sahající až do roku 
1992, kdy začal psát historii tohoto 
místa legendární club Sparing. Již 
samotný nový název naznačuje, že 
nuda v rodeu rozhodně nehrozí. 
Výborné drinky za ještě lepší ceny, 
tematické akce, ochotná obsluha a 
vždy pohodová atmosféra. Zmínit si 
zaslouží i rodeo lounge - jedinečný 
oddělený prostor s vlastním ba-
rem, kapacitou 40 osob a možností 
vlastní projekce, který je ideálním 
místem pro soukromé akce, přičemž 
na parket je to jen pár kroků. 

Nemáte rádi stereotyp? Pak je Music 
Bar Madona šitý na míru právě vám. 
V úterý karaoke, ve středu diskotéka 
českých hitů, čtvrtek videodiskotéka, 
pátek ve stylu 80 a 90 a sobota to samé, 
plus moderní taneční hudba. Madona 
má pro každého něco. V music baru je 
pro Vás k dispozici 12 m dlouhý bar, 
tudíž se nemusíte bát, že by se na vás 
nedostalo. V nabídce naleznete široký 
sortiment alko i nealko nápojů 
včetně 60-ti míchaných koktejlů. 
Bar je umístěn v hlavním sále, 
který pojme cca 150-200 lidí, dále 
podnik disponuje menším barem a 
přirozeně tanečním parketem.

rozManitá 
Madona

Pod Děkankou, Praha 4
Tel.: +420 777 066 902

www.madona.cz

divoKé rodeo
Ječná 12/509 Nové město, Praha 2 
Tel.: +420 722 231 231
ww.rodeobar.cz
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MaxiM bar
Melantrichova 5, Praha 1
Tel.: 420 777 471 671
VIP rezervace: 776 151 517
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 
znaků co zde můžeme napsat ocení 
jejich jedinečnost. Přes den zde mů-
žete holdovat vysoké gastronomii za 
příznivé ceny a přes noc zde můžete 
vychutnávat to nejlepší z hudby za 
posledních 40 let. Pokud hledáte mís-
to kam si jít s partnerkou vypít drink 
či zatancovat, jen těžko budete hledat 
místo s lepší atmosférou a vrozenou po-
hodou. 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 
Praze našel velmi rychle svou klientelu. 
Oblíben je pro bohatou nabídku koktej-
lů, stylový a velmi moderně řešený inte-
riér, ale také pro téměř povinný dres kód 
(preferuje se elegant dresscode) bez kte-
rého Vás do podniku také nemusí vpus-
tit, což u pražských barů není zrovna 
typické. Ochranka před barem rovněž 
dbá na to, aby klub nebyl přeplněn. 

Jedna ze stálic pražských barů nemusí-
me příliš představovat. Techtle Mecht-
le se řadí mezi největší koktejlové bary 
u nás, celý klub má velmi stylový de-
sign a tak uspokojí i ty náročnější z 
vás. Profesionální tým barmanů cel-
kovému dojmu z klubu jen přidává na 
kráse. Není tak divu, že klub je přes 
víkend v obležení a přes týden často 
pronajímán společnostmi na pořádání 
firemních večírků, kterých se i díky ka-
pacitě 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



Over the Czech Republic distributed by 
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Originál sedmiletý 
Elixir Dominicano stařený 
v nóbl dubových sudech.

Do karibiku 
daleko, a přitom 
tak blízko.
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Je součástí historie Má tak pevné 
kořeny, že ani nedávný výbuch plynu 
nemohl přerušit tamní život. Slavia je 
právoplatný fenomén, který byl, je a 
ještě dlouho bude. Mnozí však vníma-
jí toto legendární místo jako pouhou 
kavárnu. A to je rozhodně škoda.

Když se řekne tradiční kavárna v 
centru Prahy, zcela správně se jako 
první vybaví Slavia. Slavná historie 
známý podnik naproti Národnímu 
divadlu nejen obklopuje, ale doslova 
jím prostupuje. Jiří grossmann tu psal 
své povídky, Jaroslav Seifert básně, Jan 
Kolář písně a pro kus inspirace (a la-
hodné kávy) se vracel i samotný Vác-
lav Havel. Vybranější společnost vám 
těžko jiný pražský podnik nabídne.

Slavia však není jen o posezení nad 
(bezpochyby vynikající) kávou v srdci 
historické Prahy. Podává se zde česká 
i mezinárodní kuchyni, přičemž na 
lístku je dostatek od všeho, aby si vy-
bral opravdu každý. Samozřejmostí 
jsou bohaté snídaňové menu, výhod-
né obědy a lahodné sezóní meníčka 

(květen se nese v duchu chřestových 
lahůdek, kde bylo výjimečně opuštěno 
od dezertu, neboť na ten se přeci jen 
chřest nehodí). Šéfkuchař františek 
Škabroud, který střeží Slavii již 13 let, 
nejenže pečlivě - a podle dostupných 
ingrediencí - vybírá to nejlepší k jídlu, 
ale stejná péče je věnována i dopro-
vodným vínům. celý tým obsluhu-
jících je pravidelně vzděláván v oboru 
someliérství, takže je o nejlepší možný 
servis skutečně vždy postaráno. 

O jedinečném přístupu ke gas-
tronomii svědčí i fakt, že si Škabroud 
udí svou vlastní šunku a lososa a 
všechny nabízené dorty jsou domácí 
výroby s pravou šlehačku (na mar-
garíny a umělé šlehačky můžete zapo-
menout). Zajímavé je, že dorty mají 
jednotnou, a velmi příznivou, cenu, 
takže se při volbě sladké tečky nemusí 
návštěvník nijak omezovat.

Základem lístku je každopádně česká 
kuchyně, v níž je cítit jistý vliv slunné 
itálie a dekadentní francie. Milovníci 
svíčkové, uzené, gulášku a podobných 
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Kavárna Slavia
Café & Restaurant Slavia, a.s.
Smetanovo nábřeží 1012/2
Praha 1, Tel.: +420 224 218 493
www.cafeslavia.cz
Otevřeno: po - pá: 8:00 - 24:00
so - ne: 9:00 - 24:00

Café & Restaurant Slavia, a.s.
Kavárna Slavia není podnik o jed-
nom prostoru. Součástí koncernu 
je i Divadelní restaurace, (obr. 1) 
která je orientována na klasičtější 
posezení u jídla, restaurace Par-
nas (obr. 2), kde to naopak dýchá 
tím největším luxusem a PUB 
and MUSIC CLUB u Lažanských 
(obr. 3), kde si můžete opravdu 
vychutnat chlazené pivo a o ví-
kendu se zde pořádají autorské 
koncerty mladých kapel. Taktéž 
je dobré vědět, že do Parnasu a 
Clubu se dostanete přes vchod 
známé FAMU, která s Kavárnou 
Slavia sdílí v budově prostory.

laskomin budou v sedmém nebi. 

Kavárna sice (vzhledem ke své 
lokalitě) postrádá zahrádku, což se 
může v letních měsících jevit jako 
negativum, ve skutečnosti se ale díky 
tomu stává Slavia ideálním místem 
k útěku před parnými dny. Šetrná a 
přitom dostatečně výkonná klimatizace 
vám bude v době veder věrným přítelem.

Jedinečnou atmosféru celého podni-
ku dotváří profesionální klavírista, 
který hraje živě vždy od 17 do 23 
hodin. Vzhledem k historickému 
nádechu celé Slavie tak lehce vyk-
ouzlíte pro svou drahou polovičku 
nezapomenutelný romantický večer.

Slavia je od první republiky symbo-
lem pražské gastronomie Nevděčí za 
to však jen kávě a úchvatnému výhledu 
na Hradčany. Je to i díky skvělé kuchy-
ni. Pod tíhou kulturního dědictví se 
bohužel často na restaurační kvality 
podniku zapomíná. Snad se to do bu-
doucna změní. Už je na čase.

ml.



gastro - kavárny a čajovny

café savoy
Vítězná 5, Praha 5 Malá Strana
Tel.: +420 257 311 562,
www.cafesavoy.ambi.cz

café  Louvre
Národní 22, P-1, Tel.: +420 224 930 949, 
www.cafelouvre.cz, 
Cena: Latie Macchiato 46 Kč

Dobrá čajovna ve spodní části Vác-
lavského náměstí byla otevřena 1. 
června roku 1993 jako první kamenná 
čajovna v Česku a v porevoluční době 
na sebe ihned upoutala pozornost. 
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. 

Kromě lahodné fair trade kávy od 
Mamacoffee Vám ve Vypáleném 
koťátku nabídnou například točené 
pivo či výběr českých i zahraničních 
vín. Specialitou kavárny je možnost 
vymalování si talíře, hrnku či některé-
ho z dalších 80 předmětů, který po vy-
pálení v peci můžete běžně používat, 
nebo darovat jako dárek. Mnozí jistě 
ocení, že celá kavárna je nekuřácká.

restaurace a kavárna café Savoy na-
vazuje na prvorepublikovou kaváren-
skou atmosféru. Nevšední interiér 
podtrhuje památkově chráněný ne-
orenesanční strop s historií od roku 
1893. Je oblíbeným místem setkávání. 
Proslavena je bohatými snídaněmi a 
pokrmy z gourmet menu - ochutnat 
můžete říční raky nebo české šneky.  
Vlastní pekárna Vám denně nabídne 
čerstvé cukrářské a pekařské výrobky. 

legendární kavárna louvre vždy byla 
a stále patří mezi špičku pražského ka-
várenství. Její vznik se datuje již od 
roku 1902 a i v dnešní době pokra-
čuje v zaběhlé tradici podniku. Mezi 
slavné klienty patří takový velikáni, 
kterými byli franz Kafka, Karel Ča-
pek nebo Albert einstein. Do správ-
né kavárny od pradávna patřil „sport“. 
Proto je zde možnost posedět při 
partičce šachu, nebo si dát kulečník. 
Skvělý tip na ranní snídaně! 

dobrá čaJovna
Václavské náměstí 14, Praha 1
www.tea.cz

vypáLené KoťátKo
Mařákova 5, P-6, Tel.: +420 737 726 104 
www.vypalenekotatko.cz
po-pá: 10:00-22:00 ,so-ne:10:00-20:00
Tip: Latte macchiato 49 Kč

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DCinzeratek.pdf   1   16.8.2010   17:41:24



Kapr v medu
Nebuďte leklé ryby! A přijďte do naší nově 
otevřené restaurace na oběd, večeři nebo drink! 
Polední menu u nás najdete již od 99 Kč včetně 
polévky, nabízíme dokonce až 5 druhů piv. A 
co víc, můžete se u nás podívat na sportovní 
přenosy! Pořádání 

Veletržní 820/73, 
170 00 Praha 7 
telefon: 
724 386 899 
www.kaprvmedu.cz

firemních večírků, oslav, 
pronájem celé restaurace
s kapacitou 100 míst, 
příprava občerstvení 

kapr v medu.indd   1 29.4.2013   17:06:53
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T  ak tu konečně máme vy-
toužené jaro. Slunce svítí, 
ptáci zpívají, kytky kvetou, 
řekl by jeden. Je vedro jak 

prase, kvůli vřískajícím ptákům ne-
můžu od šesti spát a alergici jsou ur-
čitě radostí na větvi, řekl by druhý. Ať 
je to, jak je to, jaro s některými lidmi 
dělá divy. A my ostatní se musíme vy-
rovnat s několika skutečnostmi.

Jaro je lásky čas. Tak jako se příroda 
probouzí ze zimního spánku, se vět-
šina z nás probouzí ze zimní apatie a 
začíná se poohlížet po vhodném pro-
tějšku. Problém nastává ve chvíli, kdy 
je tento protějšek nalezen. láska je 
totiž chemický proces, který ve vašem 
mozku způsobí, že tak nějak ztratíte 
smysl pro realitu. Takže najednou ze z 
vašich úst začnou linout slova, kterým 
mohou rozumět jen matky batolat, 
jež ke komunikace se svými potomky 
používají podobnou slovní zásobu. 
Zdá se vám, že život je krásný a těch 

padesát složenek ve schránce hodíte 
s úsměvem do koše. Máte neodola-
telnou touhu demonstrovat svoje city 
kdekoliv a kdykoliv a v podstatě jedi-
né, na co čekáte je moment, kdy z nebe 
začnou padat růžové okvětní lístky 
a spustí se píseň od celine Dion. Ze 
srdce vám přeji, aby vám to vydrželo i 
potom co endorfiny vezmou zpátečku, 
ale zároveň si dovolím apelovat: buď-
te, prosím, trochu ohleduplní k nám, 
cynikům, pragmatikům, konzervativ-
cům, nepřejícím, slabým žaludkům a 
čerstvě rozešlým. Opravdu mi nevadí, 
že si hledíte z očí do očí jak pseudoin-
telektuál na artový film. chápu, že je 

nezbytné jít ruku v ruce i po chodní-
ku, kde stěží projde jedna osoba, takže 
při střetu je možné vás buď podlézt, 
nebo přeskočit. letmý polibek na tvář 
mne též neurazí. Ovšem v situaci, kdy 

„JArO JE LáSKy čAS“



jsem ze vzdálenosti jednoho metru 
nucena sledovat kompletní výměnu 
obsahu ústní dutiny, doprovázenou 
zvuky zubařské odsávačky slin, pa-
dám do mdlob, a myslím, že i opráv-
něně. co se týče doteků, ty k lásce 

rozhodně patří, avšak mezi něžný-
mi dotyky a regulérní souloží na 
sedačce metra v dopravní špičce, 
je dle mého názoru drobný rozdíl. 

Když už jsme u toho metra, napadá 
mě parafráze pro druhý jarní nešvar 
– jaro je smradu čas. Přímo úměrně 
stoupajícím teplotám stoupá 
i výskyt jedinců, jímž kouzlo 
deodorantů zůstává dlouho-
době utajeno. A právě pro-
středky městské hromadné 
dopravy se v jarních a letních 
měsících stávají místem, 
bezpečností srovnatelným s 
pásmem gazy. Ano, ovšem, 
já také zastávám názor, že 
lidé se nemohou hodnotit 
podle vzhledu. Ano, samo-
zřejmě, že laskavost, vstříc-
nost a ochota jsou mnohem 
cennější než vkus a styl. Ale 
zároveň tvrdím, že ve chvíli, 
kdy je váš pach tak inten-
zivní, že by vás mnohé te-

roristické skupiny mohly použít jako 
zbraň hromadného ničení, výše zmí-
něné věty pozbývají platnosti. Často 
slýchám názor, že tihle čpící lidé jsou 
ve skutečnosti nebozí, neboť o svém 
pronikavém odéru netuší. Dost dob-
ře si nedokážu vysvětlit, jak je mož-
né, že smrad, který se nadzvukovou 
rychlostí rozšíří do okruhu pěti kilo-
metrů a zničí v něm všechno živé, tak 
drze ignoruje svého nositele a okrádá 
jeho čichové buňky o tento jedineč-
ný zážitek. Vezměme tedy v úvahu, 
že se tento zvláštní jev opravdu děje, 
a čpící člověk neví o tom, že je čpí-
cí. Pro tyto případy tu mám pár tipů. 
Tak zaprvé, pokud cestujete veřejným 
dopravním prostředkem v dopravní 
špičce, kde si ostatní cestující poma-

„SMrAD SE šíří 
NADzVuKOVOu 

ryChLOSTí“



„NAKONEC, JArO JE 
PřECI IDEáLNí čAS NA 

VELKé žIVOTNí zMěNy.“

lu stojí na hlavách, přičemž vy máte 
kolem sebe volný prostor o rozměru 
tanečního parketu a nevykazujete jiné 
známky podezřelého chování (mo-
notónní šeptání veršů bible, bomby 
na opasku, ukapávající sliny z koutků 
úst), pak smrdíte. Za druhé, pokud 
vaši přátelé a známí ve vaší přítom-
nosti pravidelně zaujatě konverzují na 
téma vonící přípravky, ačkoliv se před 
vaším příchodem bavili o současné 

francouzské poezii, pravděpodobně se 
vám snaží naznačit, že smrdíte.

A nakonec, pokud vám vaši kolegové 
v práci již počtvrté nevybíravým způ-
sobem řeknou, že smrdíte, pak prostě 
smrdíte. A jak řekl jeden významný 
český umělec, nemorální není hře-
šit, nemorální je nepřijmout odpo-
vědnost. Takže, byť se ještě nějakou 
dobu nálepky smraďocha nezbavíte, 
seberte všechnu odvahu, překonejte 
odpor k chemii a použijte antiperspi-
rant. Ano, jistě, ovšem, předtím také 
vodu. A mýdlo. Smrad je prostě vel-
mi ožehavé téma. Bere vítr z plachet 
i těm odvážnějším z nás. Kupříkladu 

ani já, ač obvykle nemám sebemen-
ší problém říct co si myslím, jsem 
se ještě neodvážila říct mé kolegyni, 
že nevoní. Ne, ve skutečnosti bych 
jí ráda řekla, že v její přítomnosti se 
z pražské kanceláře přemisťuji kamsi 
do rybářského přístavu, kam právě 
dovezli hromadu ulovených tresek. 
Nic proti rybám, ale prostě nečekáte, 
že tak někdo bude zapáchat uprostřed 
velkoměsta. Nezbývá tedy než alespoň 
trapně naznačovat – vzdálit se několik 
metrů se zrychlením z 0 na 100 za 2,3 
sekundy kdykoliv se přiblíží k mému 
stolu, vytáhnout kabely ze všech mož-
ných zásuvek a nacpat do nich elek-
trické vůně či otevřít všechna okna, 
ač je venku -15°c. Bohužel, jediný vý-
sledek, který se dostavuje, je ten, že je 

všem zúčastněným trapně. Kdyby se 
milá kolegyně umyla, vyvedla by ce-
lou naši kancelář z krize. Možná by-
chom ji pak dokonce oslavovali jako 
hrdinku. A troufám si říct, že by ji 
tato transformace z ryby na dívku 
pomohla i jinde, než na pracovišti.

Nakonec, jaro je přeci ideální čas na 
velké životní změny. Kdy jindy, než 
na počátku nového přírodního cyklu 
bychom se měli snažit změnit něco k 
lepšímu? Zcela nelogicky se jako den 
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vhodný ke startu do nového života 
zakořenil první leden, a dle mého 
názoru je právě tohle ten důvod, proč 
většině lidí vydrží novoroční předse-
vzetí v průměru tři dny. Jaký význam 
má stravovat se půlkou rajčete denně 
a teatrálně hekat ve smradlavé posi-
lovně, když další dva měsíce chodíme 
zahaleni do péřového kabátu, pod 
nímž i anorektička vypadá, že to pře-
hnala s knedlíky? Proč přestávat kou-
řit, pít alkohol a jíst tuny čokolády v 
lednu, kdy vrcholí zkouškové období, 
pro jehož hladký průběh jsou výše 
zmíněné propriety nezbytné? Nač vy-
skakovat z rozjetého vlaku? Je lepší si 
počkat, až zastaví, a nasednout do ji-
ného, no ne? Jaro takový nový vlak je. 

Právě teď je vhodná doba kompletně 
změnit image, protože ty nový jarní 
hadry si koupíte tak nebo tak. Právě 
teď je vhodná doba na chroupání hláv-
kového salátu, protože těch pár shoze-
ných kilo do plavkové sezóny vydrží. 
Právě teď je vhodná doba odejít z ne-
fungujícího vztahu a najít si vhodnější 
protějšek, protože většina lidí má teď 
hysterickou potřebu randit. 

Ať už se budete oddávat kýčovité ro-
mantice na Petříně, pateticky se loučit 
s vůní potu nebo měnit účes z anděl-

sky blonďatých lokýnek na růžové 
mikádo, myslete na to, že ohledupl-
nost ještě nikoho nezabila. Oproti 
tomu zoufalství a beznaděj ze soudo-
bé bezohledné společnosti zabily již 
mnoho nadějných melancholických 
intelektuálů. Mezi uskutečňováním 

svých tužeb a ohleduplností k dru-
hým není rozpor. Být spokojen sám 
se sebou a neprudit ostatní je jako pít 
kafe a číst si noviny. Klidně to můžete 
dělat dohromady a ničemu to neublí-
ží. Naopak, je to celkem fajn.

Pěkné jaro, 
přeje

„JAKý VýzNAM Má 
STrAVOVAT SE PůLKOu 

rAJčETE DENNě“



Větší, lepší, známý svojí kvalitou 
 Speciální v Praze. 
Výjimečný mezi pražskými kluby. Na 4 pos-
chodích, nad střechami zlaté Prahy najde každý
to své - a to  byl  náš  cíl  od  začátku.  Oáza  pro  zába-
vu  a  relaxaci  v centru  matičky  Prahy.  Přesvědčíme 
Vás  o  tom,  že  s  námi  je  klient  stále  králem. 

 Pokoje: 
16 jednotlivých pokojů, 10  z nich má odlišnou
tématiku.  Jsou  vybaveny  videoprogramy, klima-
tizací  a  hudbou  -   nebude  lehké  si  vybrat. 
“Přicházíte  jako cizinec, odcházíte jako přítel” -  to je 
naše motto.  K5  výjimečný  způsob  relexace. 

Otevřeno denně od 16.00 do 04.00
            Klimatizováno, creditní karty vítány

Korunní 5, 120 00  Praha 2, nám. Míru   
Tel.: +420-224 250 505, 224 250 606    

 email: info@k5relax.com
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Karel Klusák se původně živil jako 
učitel anglčtiny a po revoluci jako 
překladatel. Záhy si uvědomil, jak v 
Česku chybí kvalitní znalost cizích 
jazyků, a netrvalo dlouho a začal podni-
kat v oboru studium jazyků v zahraničí. 
Dnes vlastní úspěšnou společnost IN-
TACT, díky které si podobný studijní 
luxus může dopřát naprosto každý. 

Jaká je současná úroveň lektorství 
cizích jazyků na školách?

Za posledních třiadvacet let se výrazně 
zlepšila, ale pokud je ve třídě až dvacet 
studentů a studenti mají tři nebo čtyři 
hodiny týdně, nemůžete očekávat záz-
raky. Kantor by musel být génius, kdy-
by tímhle způsobem dokázal všechny 
studenty patřičně jazykově vychovat. 
To dost dobře nejde. A přiznejme si, 
čeština je v podstatě exotický jazyk, 
který se ve světě nikdo učit nebude, 
a proto je potřeba, abychom ovládali 
minimálně jeden cizí jazyk, nejlépe 
rovnou dva. 

Abyste cizí jazyky opravdu ovládali, je 

jim třeba věnovat čas a mít možnost 
je aktivně používat. Sledování filmů v 
originále nestačí. Naučit se jazyk zna-
mená mít možnost mluvit s rodilými 
mluvčími. Jazyk není jen gramatika a 
slovíčka, je to také kultura, kterou se 
naučíte z praxe, a ne z učebnic.

Jednoznačnou výhodou je proto ja-
zykový pobyt přes INTACT...

To samozřejmě! V rámci podobných 
programů můžete mít klidně šest 
hodin denně a co je nejdůležitější, 
nemáte kolem sebe česky mluvící 
spolužáky. Nemůžete si tak ulevovat 
od cizího jazyka, ani někoho v rod-
ném jazyce prosit o pomoc. Nutí vás to 
aktivně používat jazyk, který studujete.

Přispívá k tomu i bydlení, protože stu-
dent zpravidla bydlí u rodiny, která 
taktéž neovládá češtinu. Je to pořádná 
masáž, ale vyplatí se, neboť jedině ak-
tivním používáním cizího jazyka si 
nejlépe osvojíte vše, co k němu patří. 

Takže dokážete pomoci lidem, kteří 
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se potřebují jazyk naučit rychle? 

Přesně tak, hodně zákazníků říká, že pár 
let studovali české jazykovce pár hodin 
týdně a nic jim to nedalo. Naučit se cizí 
jazyk vyžaduje velmi intenzivní výuku. 
Za měsíc studia v zahraničí se určitě 
naučíte víc než za rok doma.

Jakou metodou se na zahraničních 
kurzech učí? 

Používá se přímá metoda, učitel je 
rodilý mluvčí, který má odpovídající 
kvalifikaci a při výuce používá pouze 
svůj rodný jazyk. Do jisté míry tak 
kvůli komunikaci musí umět i hrát, ale 
aspoň není v hodinách nuda (smích).

hrát?

Výuka musí být zábavná, a zvlášť když 
jsou studenti začátečníci a studovaný 
jazyk moc neznají, pak učitel používá 
k výuce gesta, střídá výrazy obličeje 
a podobně. Třídy jsou navíc úmyslně 
hodně národnostně promíchané, aby se 
používal jen studovaný jazyk. Studenti 
mají ve škole samozřejmě zakázáno 
hovořit svým rodným jazykem, v 
některých školách se za jeho používání 
dokonce vylučuje na den nebo dva 
z výuky. Školy se snaží docílit toho, 

abyste se naučili jazyk co nejrychleji. 
Nejsou to ale žádné galeje, studenty 
výuka baví a navíc ve škole poznáte 
spoustu nových přátel z celého světa.

Velmi často se spekuluje, že bude 
do budoucna výhodná čínština či 
ruština. Jak se na to díváte vy?

Je to takové vděčné diskusní téma, ale 
osobně si nemyslím, že by v budoucnu 
jeden z těch jazyků opravdu domi-
noval. Užitečné budou samozřejmě 
pro podnikatele, kteří chtějí s ruskem 
nebo Čínou obchodovat. U čínštiny 
je velký problém v tom, že naučit 
se čínsky číst a psát trvá řadu let. 
Mezinárodním jazykem číslo jedna 
zůstane určitě angličtina. 

Kam všude se s INTACTem lze vydat?

Nabízíme studium 12 jazyků ve 40 
zemích celého světa. Nejvíc škol je 
přirozeně v turisticky vděčných lo-
kalitách, takže londýn, Oxford, los 
Angeles, nebo Malta, florida či Havaj, 
Berlín, Paříž, Nice nebo Málaga, prostě 
místa, kam by se člověk tak jako tak rád 
podíval. Výběr místa je důležitý, pokud 
nemáte rádi velkoměsta, můžete studo-
vat v malých letoviscích nebo historicky 
atraktivních menších městech.



vzdělání

unicorn coLLege 
– naučíMe vás it 
a ManageMent
Unicorn College je renomovaná souk-
romá vysoká škola, která nabízí kvalit-
ní, finančně dostupné a časově flexi-
bilní vysokoškolské vzdělání v oblasti 
informačních a komunikačních tech-
nologií, ekonomie a managementu. 

Na trh práce škola vychovává absol-
venty, kteří jsou výborně připraveni 
jak na řízení rozsáhlých soft-
warových projektů, tak i na jejich 
navrhování a realizaci. Vedle icT 

specialistů také připravuje absolven-
ty do nižšího a středního podnikové-
ho managementu s nadstandardní 
schopností využívat informační a 
komunikační technologie pro svou 
práci, ale hlavně pro její zlepšování. 

Samozřejmostí jsou workshopy či 
výběrové předměty, díky nimž jsou 
žáci již během studia „připravování 
na život“. Škola jde moderní cestou 
a tudíž všechny potřebné materiálů 
nabízí svým studentům elektronicky. 

Díky tomu mají studenti přístup 
kdykoli a odkudkoli ke studijním 
materiálům, studijním výsledkům, 
odevzdávání úkolů apod..

Pro zájemce je 28. května 2013 
připraven den otevřených dveří. Navíc 
každý student, který nastoupí do 
prvního ročníku, získá od Unicorn 
college iPad s retina displejem. 

www.unicorncollege.cz
www.facebook.com/unicornCollege

Zní to jako strašidelná historka: Uč 
se, nebo ničeho nedosáhneš! Pravda 
však nemůže být lépe vystižena.

Je doba možností a každý může 
dělat prakticky cokoli. Dobrá škola 
je proto v následném uplatnění  se 
vždy vhodným základem. Ba co víc, 
požadavkem, bez něhož se člověk 
neobejte. Studium se proto nesmí 
podcenit a je třeba do něj patřičně 
investovat (peněz, zaujetí i času).

Ale stojí to za to. Školy dnes nabízí 
svým studentům opravdu max-
imální servis a zkušenosti. A jak 
nás navíc naučili kluci z popu-
lárního seriálu Teorie velkého 

škola: základ života třesku, už dávno pominula doba, 
kdy by studium nebylo in :)

ml.



vysoKá šKoLa 
finanční a správní
www.vsfs.cz
VŠfS byla mezi prvními soukromými 
vysokými školami, které se v České 
republice objevily. funguje již více jak 
deset let a poskytuje všechny stupně 
vysokoškolského vzdělání: bakalářské, 
navazující magisterské a doktorské. 
Jak už název napovídá, Vysoká škola 
finanční a právní se zaměřuje na studi-
jní obory v oblasti financí, finančních 
služeb, pojišťovnictví, veřejné správy, 
podnikového managementu, market-
ingové komunikace a informatiky.

Bylo by naivní od Policejní akademie 
Čr očekávat podobnou řachandu, 
jakou známe z kultovní stejnoj-
menné komedie. Takhle to zkrátka 
v realitě nechodí. Pokud ale chcete 
jisté zaměstnání do budoucna, je po-
licejní akademie ideálním místem. 
Na PA Čr mohou studovat nejen 
policisté ve služebním poměru, 
ale i zaměstnanci ministerstva 
vnitra a ostatních resortů, jejichž 
složky rovněž uskutečňují ochranu 
práva. Škola je otevřena i civil-
ním uchazečům, kteří po dosažení 
středoškolského vzdělání mají 
zájem studovat na vysoké škole s 
bezpečnostně právní problematikou 
a zvládnou náročné přijímací řízení.

poLiceJní aKadeMie
česKé repubLiKy
www.polac.cz

university of new
yorK in prague
www.unyp.cz

Mezinárodní zkušenost je pro 
úspěšné vzdělávání mnohem 
důležitější než kdy předtím. UNYP 
nabízí náročný, akreditovaný studijní 
plán, který realizuje v Praze ve spolu-
práci s renomovanými vzdělávacími 
institucemi z USA, Švýcarska a Spo-
jeného království. Výuku zajišťují 
mezinárodně uznávaní a zkušení 
pedagogové, kteří k výuce přistupují 
moderním způsobem, jsou komu-
nikativní a studenty provokují k 
myšlení a aktivní účasti na výuce.



Soutěžte s námi o zajímavé ceny...

Soutěžíme o 2x 
poukázku v hodnotě 
1000Kč na večeři v 
restauraci: 
www.hlinenabasta.cz

Soutěžíme o 2x2 vstupy na: 
www.openairfestival.cz

Soutěžíme o 3x 50% slevu na 
nákup v hodnotě 800 Kč  se 
společností: www.z-market.cz 
jenž se specializuje na potraviny 
on-line.
Soutěžní otázky naleznete na: 
“www.pragmoon.cz/soutez” O některé z cen se 
soutěží i na našem facebooku: 
www.facebook.com/PRAGUEMOON

soutěž.indd   1 10.5.2013   15:53:39



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

souteze.indd   1 20.2.2013   15:01:46



Zpěvačka, herečka, moderátorka, 
modelka. Lucy Junk má mnoho 
tváří. A je jedním z těch mála 
šťastných, kteří dělají to, co je 
baví. Na kus řeči po jejím návratu 
z Ameriky se stavil Tomáš Chvála.

Děláš moderátorku internetové 
hudební televize ALL. Jak jsi se k této 
práci dostala a kolik máš volnosti?

K této práci jsem se dostala souhrou 
mnoha náhod, hlavní bylo seznámení 
s mým managerem Jakubem Vanišem 
v roce 2009, kdy on sám byl jedním 
z mála lidí, kteří začali podnikat v 
médiích a v té době vlastnil jednu 
z televizí. Jeho tehdejší televize sice 
ukončila vysílání, ale on díky svým 
schopnostem dostal novou šanci pra-
covat právě v All TeleViSiON jako 
programový ředitel a jelikož chtěli mít 
tváří zpěvačku, dali prostor mě. ruku 
mám víceméně volnou, reprezentuji 
televizi na společenských akcích a je-
li možnost, udělám si i nějaký mod-
erátorský vstup. Momentálně je v 
přípravě můj studiový pořad, který by 
se měl brzy objevit právě na All TV.

Máš hodně široký záběr – zpěv, he-

rectví, modeling. Co je ti nejbližší a 
čemu se hodláš v budoucna věnovat?
 
Pokud mi to okolnosti dovolí, tak 
určitě zpěv a herectví, ale obávám se, 
že ne v České republice, jelikož Česká 
republika je pořád o těch stejných 
lidech, vím to sama nejlépe, jelikož se 
v tom malém českém rybníčku pohy-
buji od 18 let, kdy jsem měla kapelu 
Naked Angels s účastníkem třetí řady 
reality show VyVolení Juli csókou. 

Hrála jsem ve filmu Pamětnice, 
vystupovala na řadě kulturních a 
společenských akcí, měla inzertní stra-
ny v časopisech, chodila na přehlídky, 
nyní mám roli v připravovaném amer-
ickém sci-fi seriálu, který - když to 
dobře dopadne - se budu točit v roce 
2014 a přesto v Čr nic neznamenám. 
Teď jsem byla v Miami a zjistila jsem, 
že jestli chci udělat kvalitní hudbu, mít 
kontakt s publikem a živit se hraním a 
zpěvem, musím to vzít mimo Čr. 

Jak se ti v uSA líbilo?

V USA jsem bohužel strávila jen 
krátkou dobu, měsíc a půl, ale budu 
ráda na vše vzpomínat, je to jiný svět a 
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to nemyslím jako ohranou frázi. lidé 
jsou tam přátelštější a když někdo umí 
svou práci, je to ohodnoceno. V USA, 
přesněji na Miami, se mi líbilo a vím, 
že se tam vrátím, nejen kvůli natáčení 
seriálu, ale i kvůli svému videoklipu 
a desce, jelikož i když mám ráda lidi 
zde v Čr, tak bohužel jsem tu za 
ty roky krom pár lidí nenarazila na 
přejícné a profesionální lidi. Asi jsem 
se pohybovala ve špatné společnosti, 
ale vesměs mě tu jen okradli, aby mi 
složili podřadnou písničku, slibovali 
mi tu titulní stránky za peníze… ale 
v Americe jsem cítila, že když budu 
taková, jaká ve skutečnosti jsem, tak 
mám šanci dosáhnout tam svých snů. 
Proto bych se tam ráda opět vrátila a 
to na delší dobu. Nejen kvůli natáčení.

V čem se dle tvého nejvíce liší češi 
a Američané, když nyní můžeš ve 
velkém porovnávat? 

Ve velkém asi ještě porovnávat nemo-
hu. Nerada bych hodnotila lidi jen na 
základě svých zkušeností. Ale když už 
se ptáš, Američané mi přišli daleko 
přátelštější. Kdykoli jsem byla se svým 
týmem v úzkých, tak se nám snažili 
pomoci. Za vše historka z NY. Omy-
lem jsem nasedli na špatný bus, který 
nás vezl do New Jersey. Když to řidič 
zjistil, tak dojel na konečnou, dojed-
nal s dispečinkem naší situaci a ve 
svém volnu nás odvezl tam, kam jsme 
potřebovali, byť to byla velká dálka a 
nic po nás nechtěl. To tady by se určitě 
nestalo a takových příhod mám více. 

Ono stačí jít i na obyčejný nákup, 
všichni se ptají. jak se máte, popřejí 
vám hezký den… udělala jsem to po 
návratu v samoobsluze a prodavačka 
se nestačila divit, když jsem ji popřála 
hezký den, v Americe je to běžné, 
takže have a nice day (smích).

Co plánuješ na léto, profesně i osobně? 

V létě chci připravit novou skladbu, 

kterou představím na festivalu STOP 
ZeVliNg v Praze, tento festival se 
koná v září na Černém mostě a moc 
se mi líbí jeho myšlenka, také se ob-
jevím jako každoročně na soutěži 
MUŽ rOKU v Náchodě a celkově 
budu stále pracovat na své angličtině 
a plánovat natáčení desky, videoklipu 
a hlavně budu letos slavit v říjnu své 
25. narozeniny, tak pracuji na jednom 
narozeninovém překvapení. 

Připravuje kapela Naked Angles 
nové album? 

Kapela Naked Angels. si dala před 
dvěma lety pauzu na dobu neurčitou, 
měli jsme těsně před vydáním alba. Na-
ked Angels byla má srdcovka, pokud to 
čas a finance dovolí, tak bych tuto etapu 
života ráda uzavřela menším turné a 
vydáním desky. Ať už s Julim či bez něj. 

Jsme nejen kulturní, ale i gastro-
nomický časopis. Jaké kuchyni fandíš? 

Přiznám se, a úmyslem vážení čtenáři 
není skrytá reklama na PragMOON, 
ale chodím obvykle v Čr jen do restau-
racích, které doporučuje Váš časopis, 
jelikož tam najdu vše potřebné jako 
informace o kuchyni i o tom, kde se 
podnik nachází a jaké kuchyni nejvíce 
fandím? Asi té italské.. 



Bože můj. To zas jednou někdo objevil 
Ameriku. Jsem kritik. Mám to v povaze. 
Jakmile člověk čte příliš knih, vidí stovky 
filmů nebo neustále poslouchá hudbu, 
chtě nechtě začne porovnávat. 

A jakmile trochu chytíte slinu a 
pochopíte, jak formovat myšlenky, 
lehce nacházíte cíle. Většinou v ak-
tuálních trendech, které často staví 
na nevědomosti cíleného publika. Je 
přirozeně lehké házet špínu na toho, 
kdo se nemůže bránit. Mnohem větší 
zoufalost je ovšem stavět úsudek na 
domněnkách. Když se chci vyjádřit, 
měl bych vědět, o čem mluvím.

Z toho důvodu jsem přežil hloupou 
Šifru mistra leonarda, která chytře 
využila toho, že současný čtenář neví, 
kdo je Umberto eco. Série Twilight 
zase chytře využila toho, že „holky fan-
tasy nemusí“. Stačilo doplnit zamind-
rákovanou chudinku, nepopsatelně 
krásného chlapce, který o ni má zájem 
a ejhle, najednou jsou upíři, vlkodlaci 
a nadpřirozené schopnosti pro holky 

sexy. Za to vlastně Stephanii Meyer dík. 

Jako většina lidí s varlaty jsem Twilight 
ságu protrpěl. Ale chtěl jsem vědět, o 
čem mluvím. S tím jsem vstupoval i do 
50 odstínu šedi. „Horší, než Twilight 
to být nemůže,“ říkal jsem si. Omyl! 
Pokud bylo Twilight o ničem, Šedi 
jsou o ničem na druhou. 600 stran vz-
dychání nad tím, jak je nepopsatelně 
sexy, dvakrát se letí letadlem, jed-
nou helikoptérou, párkrát se souloží 
a dvakrát pláče. To je všechno. 600 
stran!!! Přičemž sexuální revoluce 
žádná. Jen průměrný erotický paper-
back, kterých počátkem devadesátých 
let vycházelo stovky. Bravo, dámy. Ob-
jevily jste v téhle sra... Ameriku. 

Ale pro nás chlapy nakonec dobře. 
Sice vás může znervózňovat, že takový 
brak považují ženy za dobré čtivo, ale 
zase je 50 odstínů šedi učí, že anální a 
orální sex, polykání a být poslušná v 
posteli, je základ. A to se cení!

th.

tečka

50 odstínů Hnědi...



Moderní řadové rodinné domy se 
zahradou, výhledem do zeleně za cenu 
bytu v Praze.

UNHOŠŤ, VELVARY
Energetický dům.
Bezbariérový přístup.
Obchody, služby, škola, školka, sport.
Snadná dostupnost Prahy i Kladna.
Za 10 minut  z Unhoště na METRU i za nákupy na Zličíně.
Cena: od 2,9 mil. Kč včetně pozemku, sítí a DPH
IHNED k nastěhování dům v Unhošti za 3,299 mil. Kč

Bydlení na míru:
Domy stavíme přízemní s možností snadného rozšíření o pokoje v podkroví. 
Podkroví si majitel může vybudovat dodatečně třeba i několik let po nastěhování a 
zabydlení přízemí. Systém je vhodný například pro mladé rodiny, které se v budouc-
nu rozrostou a je pro ně výhodné si budovat bydlení postupně se zvyšující se životní 
úrovní a nároky na prostor. V nabídce jsou nově dvoupodlažní domy s plnohodnot-
ným 2. NP. Jedná se o 4+1+garáž na pozemku větším než 400m2 za cenu od 3,38 
mil. Kč včetně DPH.

Cena: od 2,9 mil... 

Více na: 
tel.: 315 761 200, 
mobil: 602 189 707, 
e-mail: info@jung.cz, www.jung.cz
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