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Nejlepší zahrádky v Praze
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Editorial

Město šílenců
poslední době se v Praze 
vážně nenudíme. Jako by 
nestačily samotné povod-
ně, které slušně potrápily 
nejednu městskou část, k 

tomu si přisadil výbuch trafostanice, 
jenž byl dohrou rekordně vysokých 
teplot. A pak jsou tu samozřejmě 
politici. To je ta největší katastrofa.

Podobně jako mnozí, již léta s určitou 
fascinací sleduji českou politickou 
scénu a její machinace. Korupce je 
všude. Ale jinde se za ni aspoň stydí, 
případně se ji snaží skrývat. U nás 
nejenže víme, kde se tunelovalo, ale 
zpravidla známe i viníky. Že se ve 
výsledku nic neděje, to už je druhá věc.

Čekal jsem, kdy se něco zlomí. Kdy 
konečně dojde na změnu a nedot-
knutelní ztratí svou moc. Ani ve snu 
by mě ovšem nenapadlo, že onen 
klíčový okamžik přijde díky žárlivosti.  
Sesazená šéfka kabinetu premiéra 
Jana Nagyová tomu nandala hezky 
paradoxní korunu. Za nic velkého se 
nedařilo naše milé “premianty” dos-
tat za mříže. Vždycky tu byly kličky, 
jak policii utnout tipec. Tentokrát to 
naštěstí naše složky vzaly za správný 
konec. Sice musely využít “lacinější” 
základ, ale s jeho pomocí začaly 
konečně rozplétat klubko korupce.

Upřímně doufám, že je to začátek 
nové éry, která nastaví rozumná pra-
vidla a umožní, aby do funkcí nas-
toupili lidé s větší ambicí, než mít dva 
domy v Karibiku, v garáži tři luxusní 
auta a ve sklepě čtyři zlaté cihly.

Teď jen, aby mocní bossové “za 
oponou” (nedělejme si iluze, naši 
politici jsou jen malé ryby ve vysoké 

hře, kde se točí miliony) nezačali příliš 
tlačit na samotnou policii. Po všem 
tom zatýkání by slepá ulička nebyla ro-
zumná, protože pak... pak už bychom 
tu byli jenom my, občané. A znáte ten 
vtip o mrtvém politikovi, ne?

Tomáš Chvála, šéfredaktor
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kulturní servis TOP 30

Když se hRaje o Všechno

éto patří filmům a festiva-
lům. Tak to chodí již několik 
let. A vždy jde o hutný boj 
o to, kdo přiláká nejvíce 
diváků. Letošní rok nebude 

jiný, na čemž naštěstí platící netratí.

Nabídka a poptávka. Jin a Jang. Něco, 
co do jisté míry řídí naše životy a co 
stejnou měrou ovládáme. filmo-
vý průmysl je toho důkazem. Stačí 
se podívat na komiksové adap-
tace. Počátkem devadesátých let 
šlo o chudáky, jimž filmová studia 
nevěnovala dostatek péče ani financí. 
do situace se musela vložit až samotná 
komiksová společnost Marvel, která 
založila vlastní filmovou divizi a začala 
točit adaptace svých hrdinů s takovou 
grácií, že se o sešity s obrázky začali zají-
mat i lidé, jimž dříve nic neříkaly.

U hudby to nefunguje jinak a dvakrát 
tolik u koncertů. Už dávno nemu-
síme závistivě sledovat reportáže ze 
zahraničních turné, abychom viděli 
skutečné hvězdy. České produkce se 

zatraceně snaží, aby k nám dotáhly 
ta nejzajímavější jména. diváci tak 
nemají o zajímavé akce nouzi.
 
Jako prvního musíme tentokrát jme-
novat Supermana. Tomu kdysi laxní 
přístup neskutečně pošramotil pověst 
a trvalo dlouhých 30 let, než se znovu 
postavil na nohy. Tušíte správně - Muž 
z oceli se hodně povedl. doufejme, 
že to samé bude platit i pro charis-
matickou mlátičku Wolverinea. Jeho 
první filmová sólovka úplně dobře 
nedopadla, tak snad to po druhé vyj-
de. Tenhle mutant si to zaslouží.

léto je tradiční pole pro festivaly, 
tudíž i letos budete mít z čeho vybírat. 
A pokud nemáte potřebu někam chodit, 
máme pro vás i jeden tip, který si užijete 
na gauči - recenzi excelentní hry The 
last of Us. Ta se svou vysokou kvali-
tou do kulturní sekce zkrátka počítá.

th

P.S. Nově řadíme akce podle kalendáře.

L
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Muž z oceli
Dobrodružný / Fantasy / Akční
USA, VB, Kanada, 2013, 148 minut
Režie: Zack Snyder
Hrají: Henry Cavill, Amy Adams

Hop hop a letí! Superman se vrací, aby 
všem dokázat, že není jen Mirek dušín 
v superhrdinském podání. Zapomeňte 
na kluka bez problému, který má 
výrazné červené slipy. Nejnovější 
zpracování klasického 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 chris-
topher Nolan. Superman je znovu 
na Zemi, ale lidé ho tentokrát nechtějí. 
Mladý muž tak musí projít řadou 
zkoušet, aby v našem světě obstál.

Je to tak, tentokrát jsme si nechali 
prostor v naší ToPce i pro hru. The 
last of Us je zcela jedinečný herní 
zážitek, který v mnohém připomíná 
hollywoodské velkofilmy, ať už mlu-
víme o promyšleném scénáři, pečlivě 
vykreslených postavách nebo velko-
lepé hudbě. Samotný děj je jakousi 
kombiací Já, legendy Willa Smithe 
a seriálu Walking dead. Ve hře se 
ujmete role Joela, který musí s dívkou 
ellie projít sérii obtížných zkoušek v 
troských známého světa. Jde o úplně 
nový herní level a horkého adepta na 
nejlepší hru roku. Více na straně 30.

Již šestý ročník  Wake Jamu, jedi-
nečného závodu ve wakeboar-
dingu, skateboardingu a BMX  v 
České republice, se letos uskuteční 
opět v areálu pražských  Žlutých 
lázní. Příznivci boardových sportů 
si přijdou na své a těšit se můžou 
již nyní na perfektně připravené 
závody, top jezdce a hlavně na 
skvělou show.  Po celý den budou 
moci návštěvníci shlédnout jedi-
nečný program, který zakončí live 
vystoupením kapely Skyline a robo-
tronic live. Tradičně nemůže chybět 
after party v Tančírně pod taktovkou 
dJs Jorgose, Keroba & Kedara.

WaKe jaM 2013 
Místo konání: Žluté lázně
Podolské nábřeží 3/1184, P4-Podolí
Ceny vstupenek: 150 Kč

The lasT of us
Žánr: Akční
Platforma: Playstation 3
Výrobce: Naughty Dog
Doporučená cena: 1499 Kč

20.6.

22.6.

24.6.
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leTní 
shaKespeaRoVsKé 
slaVnosTionání:  
Místo konání: Pražský hrad
HAMU na Malostranském náměstí
Ceny vstupenek: od 200 Kč

Těšíte se na dovolenou, ale zatím 
se vám jí z nedostatku častu nedos-
tává? Nesmutněte. Máme pro vás 
dokonalou náhradu. Kvůli té správné 
plážové atmosféře nemusíte hned 
cestovat tisíce kilometrů. Můžete si 
ji připomenout i na klubové party! 
Koncem června se celý klub SaSaZu 
promění v tropický ostrov. Na co se 
můžete těšit? Umělou pláž, palmy, 
papoušky, liány, lehátka, slunečníky, 
vířívku a nádherné hostesky v bi-
kinách. Kdo dorazí mezi prvními, ten 
bude odměněn hawaiiským věncem, 
takže se nikde zbytečně neloudejte. 
Tahle noc bude 100% legendární. 

A máme tu dalšího odvážlivce, 
který se vydává proti hordě nemrt-
vých. Zatímco však Milla Jovovich 
to bere akčnější cestou a rozsévá 
smrt, Brad Pitt bude hledat příčinu, 
proč se z kdysi poklidné matičky 
Země stal obří hřbitov. Pátrání 
po zdroji nebude lehké. Zombies 
jsou doslova všude, města padla 
a když někoho potkáte, zpra-
vidla vás nechce pozvat domů 
na kafe. Světová válka Z patří k 
těm druhům filmů, na které se 
fanoušci těší od prvního obrázku. 
Slavná předloha, hvězdný Pitt, na 
režijní stoličce autor bondovky 
Quantum of Solace. Hit zaručen.

sVěToVá VálKa z
Akční / Horor / Sci-fi
USA, Malta, 2013
Režie: Marc Forster
Hrají: Brad Pitt, Mireille Enos

locos TRopical 
island ediTion! 
Místo konání: SaSaZu
Bubenské nábřeží, Praha 7 

letní shakespearovské slavnosti jsou 
největší a nejstarší tuzemskou open-
air divadelní přehlídkou, která se 
orientuje výhradně na uvádění her 
Williama Shakespeara. festival se 
zaměřuje na produkci vlastních ob-
vykle činoherních inscenací nastudo-
vaných exklusivně pro letní shake-
spearovské slavnosti. Ty probíhají od 
konce června do začátku září a ode-
hrávají se na několika plenérových 
scénách. letošní novinkou je slavná 
crazy komedie Sen noci svatojánské. 
Kompletní program slavností najdete 
na webu www.shakespeare.cz.

TOP 30
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excelenT MysTic 
sK8 cup 2013 
Místo konání: Ostrov Štvanice, P-7 
Cena vstupenky: 550 Kč

duo gore Verbinski a Johnny depp je 
zpátky. Tentokrát se ale s nimi nevy- 
dáme do Karibiku, abychom prožili 
další pirátské dobrodružství. Pánové 
změnili lokál a vyšlou nás vstříc za- 
pomenutému westernovému žánru. 
Ústřední dvojicí je neohrožený jez- 
dec na bílém koni hájící spravedlnost 
(Armie Hammer) a indiánský bojo- 
vník Tonto (depp). Winnetou by měl 
z takové kombinace radost. Piráti z 
Karibiku kdysi dokázali oživit zájem 
o žánr mořských vlků. Bude osamělý 
vlk podobnou spásou pro filmy, v nichž 
nosí hrdinové kolty proklatě nízko?

Multižánrový festival rock for 
People slaví v roce 2013 své 19. 
narozeniny! Koná se v centru České 
republiky, na letišti ve městě Hradec 
Králové se skvosty funkcionalis-
tické architektury. festivalový areál 
a camp pro návštěvníky se nacháze-
jí na 50 hektarech pozemků. Kon-
certy probíhají na 2 velkých ven-
kovních scénách, ve stanu pro 8 000 
lidí a ve dvou hangárových scénách. 
Kromě toho si můžete zatancovat 
na několika dJ´s scénách nebo 
odpočinout v chill-out zónám, které 
jsou otevřeny až do ranních hodin.

RocK foR people
Místo konání: Hradec Králové
Cena vstupenky do: 1550 Kč

osaMělý jezdec 
Dobrodružný / Western / Akční 
USA, 2013, 135 minut 
Režie: Gore Verbinski 
Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer 
Premiéra: 4.7. 2013

Praha se během víkendu stane epi-
centrem toho nejlepšího ze světového 
skateboardingu. oceníte rozšířenou 
relax zónu a nejlepší světové jezdce 
přímo ze závodu X games z Mni-
chova, kteří přijíždí rovnou do semi-
finále. Kromě závodu je připraven 
bohatý doprovodný program v čele 
s Jägermeister dJ Stage a red Bull 
Tourbus s živými koncerty. relax 
zóna bude propojena se streetem a 
bowlem velkoplošnou obrazovkou, 
odkud mohou návštěvníci sledovat 
přímý přenos závodů a zároveň po-
slouchat koncerty kapel.

TOP 30
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já, padouch 2
Komedie / Animovaný, USA, 2013
Režie:  Pierre Coffin, Chris Renaud 
Dabují: Steve Carell, Al Pacino 

Komedie Já, padouch, v níž “největší 
padouch všech dob” pookřál díky 
třem malým holčičkám, by skončila 
ve škatulce nenáročných animáků 
pro celou rodinu, které člověk vidí a 
zapomene. To by v ní však nesměli 
být roztomile potrhlí žlutí pomoc- 
níci Minionové, kteří si podobně jako 
veverčák z doby ledové ukradli ce-
lou slávu pro sebe. Právě díky nim se 
snímek stal celosvětovým hitem a do 
kin vtrhne v červenci pokračování. 
Je vám to málo? Pak vás nepochybně 
potěší zpráva, že již příští rok se 
žluťásci dočkají vlastního filmu.

Nová česká komedie revival vy-
práví příběh čtyř muzikantů, jejichž 
rocková skupina SMoKe se za nejas-
ných okolností rozpadla v roce 1972, 
a kteří se – každý z jiných důvodů 
– rozhodli pokusit o její velkolepý 
comeback. důvody jsou nejrůznější - 
peníze, touha po ztracené slávě, touha 
pomoci kamarádovi, ale také strach z 
nemohoucnosti, nemoci a smrti. Svěží 
námět natočila talentovaná Alice Nel-
lis (Výlet, Tajnosti) a do hlavních rolí 
si pozvala skutečnou hereckou sme-
tánku. Těšit se můžete na Polívku, 
Krobota, Heřmánka a Bydžovskou.

Začátkem července  se v betonové 
skate plaze v Berouně představí 
světová skateboardová špička a cel-
ková částka „prize money“  ve výši  
130.000Kč, bude rozdělena mezi 
závodníky z celého světa. Na letošní 
ročník se chystají  největší světové 
hvězdy například brazilský kvartet 
Kelvin Hoefler, roger H. Silva, ro-
drigo leal a diego fiorese. Součástí 
závodů bude i hudební festival v 
čele s Jägermeister Stage, kde vys-
toupí například kapely  Prague con-
spiracy,  slovenští  Zoči Voči,  dj 
Akvamen a NZym nebo vycházející 
hvězda – rapper Johny Machette.

GRandpRix BeRoun
Místo konání: Beroun
Skatepark u vlakového nádraží
Cena vstupenky: Zdarma

ReViVal
Komedie, ČR, 2013
Režie: Alice Nellis
Hrají: Bolek Polívka Miroslav 
Krobot, Zuzana Bydžovská

4.7.

6.7.

11.7.
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pacifi RiM - úToK na zeMi
Akční / Sci-Fi, USA, 2013
Režie: Guillermo del Toro 
Hrají: Idris Elba, Charlie 
Hunnam, Ron Perlman

o r.i.P.d. - UrNA: Útvar rozhodně 
Neživých Agentů se mluvilo poměrně 
dlouho a nikdo nevěděl, co má přesně 
od filmu čekat. Teď už máme jasno. 
Novinka režiséra roberta Schwent-
kea jde ve stopách slavných agentů, 
hlídajících mimozemskou aktivitu. 
Agenti r.i.P.d. mají sice v popisu 
práce krotit duchy (čímž tu máme 
“vypůjčení” z další populární série), 
ale z mixu osvědčených hitů vyšel 
zatraceně zábavný film. Triky by sice 
ještě nějakou péči snesly, ale hlavní je, 
že to ústřední dvojici šlapy. UrNA je 
svým pojetím jednou z nejvděčnějších 
položek na letním listu filmových hitů.

Během čtyř dnů vystoupí v indus-
triálním areálu ostravských dol-
ních Vítkovic celkově 104 kapel - 58 
zahraničních a 46 českých. Albánie, 
Alžírsko, Argentina, Austrálie, 
francie, irsko, island, itálie, izrael, 
Kamerun, Kanada, Mali, Maroko, 
Mexiko, Německo, Pobřeží slono-
viny, Polsko, Portugalsko, rakou-
sko, Řecko, Severní irsko, Sloven-
sko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Tunisko, USA, Velká Británie a 
samozřejmě Česká republika - to je 
jednoduchý abecední výčet zemí, za 
kterým se skrývají nejrůznější styly 
a hlavně skvělé koncertní zážitky.  

colouRs of osTRaVa
Místo konání: Ostrava
Dolní oblast Vítkovice
Cena vstupenky od: 1190 Kč

R.i.p.d. - uRna: 
úTVaR Rozhodně nežiVých aGenTů
Akční / Komedie / Sci-Fi, USA, 2013
Režie: Robert Schwentke 
Hrají: Ryan Reynolds, Jeff Bridges

Zapomeňte na bojující roboty Mi-
chaela Baye. Ta správná plechová 
zábava teprve přichází. Pacific rim - 
Útok na Zemi se od počátku jevil jako 
parazit, který se chce na slavné ro-
botí značce Transformers svézt. což 
nebyla dobrá vizitka. Jenže guilermo 
del Toro! režisér Hellboye měl vždy 
fantazie na rozdávání a jakmile se 
podíváte na některý z trailerů na Pa-
cific rim, okamžitě začně vaše vnitřní 
já křičet: “Tohle prostě musím vidět!”. 
Černý kůň sezóny, který vás zarazí 
do sedadel a přinutí zadržovat dech 
každých pět minut. Akční pecka léta.

TOP 30
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O á z a  k l i d u  a  p o h o d y  n e d a l e k o  P r a h y.
*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Navštivte malebné Lázně Mšené, oázu klidu a pohody nedaleko Prahy a vyberte si jeden
z lázeňských pobytů nebo balíčků procedur a načerpejte sílu a energii do dalších dní. 

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

www.msene.cz

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

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

Čokoládový víkend

Více o lázních na  
www.msene.cz

Balíček lázeňských procedur pro
ženy i muže, který můžete absolvovat 
během jediného dne.
• modeláž těla
• peeling vybrané vůně
• masáž vybrané vůně
Ošetření pro ženy
s vůní citronu, limetky a patchouli
Ošetření pro muže
se 100% pánskou vůní

Cena rituálu: 1.100,- Kč

Rituál 3 vůní 

Nechte se hýčkatNechte se hýčkat
NOVINKA
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WhiTe house doWn
Akční / Drama, USA, 2013
Režie: Roland Emmerich
Hrají: Channing Tatum, Jamie Foxx

WolVeRine
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / 
Fantasy, USA, 2013
Režie: James Mangold 
Hrají:  Hugh Jackman, Famke Janssen

The Taj Mahal TRio
Místo konání: Terasa jízdárny 
pražského hradu, Praha 1 
Cena vstupenky: 790 Kč

Zaútočili na Bílý dům, parchanti! 
Ne, nezdá se vám to, nespletli jsme
si datum a skutečně jde do kin film,
kde si teroristé vezmou na mušku nej-
vyšší americkou hlavu a její ultra-
slavnou pracovnu. Před pár měsíci se 
pokoušel tuhle rovnici vyvážit gerard 
Butler v Pádu Bílého domu, kdežto ve 
snímku White House down jde proti 
teroristické grupě channing Tatum 
a režíruje megaloman roland em-
merich (den nezávislosti, 2012). role 
prezidenta se podle současného tren-
du ujal černošský herec Jamie foxx.

TOP 30

ikona světové bluesové hudby, skla-
datel, multiinstrumentalista a dvoj-
násobný držitel grammy - tím vším 
je Taj Mahal, který míří v druhé 
polovině července do Prahy. Jedna z 
nejdůležitějších a nejvlivnějších osob-
ností bluesové hudby 20. století svoji 
dráhu začala před více než čtyřiceti 
pěti lety v žánru amerického blues, 
ale postupně svůj umělecký záběr 
rozšířila na hudbu celého světa – ze 
vzdálené západní Afriky, latinské 
Ameriky, Karibiku i evropy. Koncert 
se uskuteční v rámci cyklu letní kon-
certy s Bohemia sektem.

Konečně film, který na své publikum 
vystrčí drápky. V pořadí již druhá 
sólovka oblíbeného mutanta Wol-
verinea (slovo rosomák nechť budiž 
navěky zapomenuto) hrdinu přivádí 
do Japonska. Je zlomený, chybí mu 
motivace pro přežití do dalšího dne 
a i ty superschopnosti mu jen lezou 
na nervy. Jenže znáte to, potkáte 
dívku a všechno se změní. Častokrát 
k horšímu. druhou štaci charismatic-
kého bojovníka s ostřím na rukách 
režíroval talentovaný James Mangold 
(identita, 3:10 Vlak do Yumy).

18.7.

23.7.

25.7.



D I V A D L O  B E Z  Z Á B R A D L Í

Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1 • on-line prodej: www.divadlobezzabradli.cz

S R P E N  2 0 1 3

26. D‘Alessandro: 
Římské noci

27. Frayn: Bez roucha aneb 
Ještě jednou zezadu

28. ČECHOMOR             koncert

30., Berti: 100 let tanga (taneční
31.  představení Akademie
 argentinského Tanga Milonguendo)

5.9. Ayckbourn: Kdes to byl/a/ 
v noci ?

8.9. D‘Alessandro:
 Římské noci

9.9. Kundera: Jakub a jeho
 pán – Pocta Denisi
 Diderotovi

S R P E N  2 0 1 3 : V  D I VA D L E  B E Z  Z Á B R A D L Í

S R P E N  2 0 1 3 : V  D I VA D L E  B E Z  Z Á B R A D L Í

Partneři leTního hrAní

06. nicolaj: Nebyla to pátá, byla 
to devátá

07. ROBERT KŘESŤAN a Druhá 
tráva & Charlie McCoy 

 koncert

14. l. lunari: Tři muži na špatné 
adrese

15. FRANTIŠEK NEDVĚD  koncert

20. B. Slade: Každý rok
 ve stejnou dobu
21. Ayckbourn: Kdes to byl/a/ 

v noci ?
22. Simon: Apartmá v hotelu 

Plaza
25. A. Procházka:
 S tvojí dcerou neK O N C E R T Y
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PRO VELKÝ ÚSPĚCH PRODLOUŽENO!
6. 6. – 9. 6.  21. 6. – 23. 6.

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
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huGh lauRie
Místo konání: Kongresové 
centrum Praha, 5. května 65, P4
Ceny vstupenek od: 590 Kč

extrémně nebezpeční důchodci 
se vrací a znovu jim někdo jde po 
krku. frank Moses by si rád užíval 
své přítelkyně a obyčejného života, 
namísto toho se ale musí spojit se 
starou partou, aby vyřešili nový pro-
blém. Bruce Willis, Helen Mirren a 
John Malkovich jsou zpátky v rolích 
bývalých zabijáků ciA a aby se tváře 
neokoukaly, nově se k týmu přidají i 
Anthony Hopkins (ve své první ryze 
komediální roli!) a svůdná catherine 
Zeta-Jones. Zábavu zajišťuje jméno 
režiséra – dean Parisot má totiž na 
triku výbornou parodii galaxy Quest.

Zdá se to neuvěřitelné, ale legen-
dární britská kapela pluje ve vodách 
heavy metalu neskutečné tři deseti-
letí a úspěch střídá úspěch. Historie 
kapely iron Maiden se začala psát 
v roce 1975, kdy se spolu poprvé 
setkali Steve Harris a dave Mur-
ray, kteří později vytvořili základní 
pilíř této legendární heavy metalové 
kapely. iron Maiden natočili patnáct 
studiových alb, kterých se prodalo 
několik desítek milionů kopií. S pro-
gramem plným vizuálních efektů 
vystupovali po celém světě. do České 
republiky se vrací po pěti letech.

iRon Maiden 
Místo konání: Synot Tip Aréna
U Slavie 1540/2a P10 - Vršovice
Ceny vstupenek: 990 Kč

Red 2 
Komedie, USA, 2013, 109 minut
Režie: Dean Parisot
Hrají: Bruce Willis, 
John Malkovich

Všichni ho známe jako sarkastic-
kého doktora House, který s oblibou 
tero-rizoval své podřízené i nadřízené 
a ve velkém hltal Vikodin. A byl 
geniální. Na to nesmíme zapomínat. 
Hugh lauire však není jen postava ze 
seriálu. Je to muž mnoha tváří a vedle 
famózního herce je i skvělým spiso-
vatelem a 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 re-
publice. S nákupem lístků rozhodně 
neváhejte. Zájem o koncert je enorm-
ní, brzy bude nepochybně vyprodáno.

TOP 30
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sázaVafesT 2013
Místo konání: Světlá nad Sázavou
Ceny vstupenek od: 250 Kč

4. ročník fresa dance festivalu se 
uskuteční jako každým rokem v 
prosluněném okolí orlické přehrady 
– obci Solenice. Pod vedením 
zkušených lektorů se můžete zúčastnit 
více než 35 tanečních workshopů s 
mezinárodními lektory (mimo jiné 
salsa, lambada, mamba, bachata, zouk, 
west coast swing, chachacha a mnohé 
další, zkrátka všechno možné, na co 
si jen vaše nohy a boky vzpomenou), 
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.

Představte si svět bez bolesti, 
utrpení, vražd, krádeží, zkrátka ráj 
na Zemi. Ve snímku očista nám 
filmaři podobnou idylku naser-
vírují. Zločinnost je minimální, lidé 
skoro tančí v ulicích. Svět konečně 
vypadá tak, jak by měl. ovšem za 
jakou cenu? inu, je tu jeden den, 
kdy pravidla neplatí. Všichni můžou 
všechno a to beztrestně. Jeden den se 
spustí hotová jatka a my ho prožijeme 
s jednou vystrašenou rodinou. Horo-
rová novinka od tvůrců pecky Sin-
ister má opravdu originální námět. 
Snad se ho nějaké město nechytí…

očisTa
Horor / Thriller / Sci-fi, USA, 2013
Režie: James DeMonaco
Hrají: Lena Headey, Ethan Hawke

4Th fResa dance 
fesTiVal 2013
Místo konání: Solenice
Ceny vstupenek od: 300 Kč

festival, který má tradici. festi-
val, který má stále co říct. festi-
val, který slibuje, že bude ještě více 
fresh. Nově vytvořený produkční 
tým pořadatelů tradičního multi-
kulturního a multižánrového fes- 
tivalu Sázavafest takto prezentuje svá 
hesla, se kterými chce uspět tento rok 
na velmi rozsáhlém poli konkurence. 
Kompletní seznam všech účinkujících 
letošního ročníku, profily headlinerů 
a učinkujících, fotogalerie, hudební 
ukázky a videa naleznete na oficiálních 
stránkách festivalu. www.sazavafest.cz
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RoGeR WaTeRs 
- The Wall life 
Místo konání: 02 arena
Českomoravská 2345/17, P9
Ceny vstupenek: od 1790 Kč

roger Waters, spoluzakladatel a 
hlavní skladatel progresivní klas-
ické skupiny Pink floyd, oznámil 
návrat kultovní historické produkce 
„The Wall” do evropy v roce 2013. 
Jeho zvukové a vizuální dílo o odci-
zení a proměně bude předvedeno 
ve svém plném rozsahu, představí 
kapelu s plným počtem hudebníků 
a nejmodernější produkci. Před-
stavení „The Wall” bylo už živě 
odehráno v rámci 192 koncertů po 
celém světě pro více než 3,3 milionu 
fanoušků, což představuje jedno z 
nejúspěšnějších turné v historii rocku. 
Úspěšný byl též stejnojmenný film.

Pamatujete na malý nezávislý hit 
once, v němž postarší chlápek hrál 
na kytaru a zpíval a díky tomu sbalil 
češku Markétu irglovou, která za se-
bou tahala rozbitý vysavač? od té 
doby se ti dva sice stihli rozejít, glen 
Hansard (=postarší chlápek) se ale 
hudbě věnuje dál. Koncert na Terase 
Jízdárny Pražského hradu by měl být 
(nejen díky prostředí) unikátní. Han-
sard přijede včele doprovodné kapely, 
kterou tvoří členové The frames spolu 
se smyčcovou a dechovou sekcí a vy-
cházet bude z alba rhythm & repose, 
které představuje velmi otevřenou Han-
sardovu bilanci událostí posledních let.

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.

open aiR fesTiVal 
Místo konání: Panenský Týnec
Ceny vstupenek: od 600 Kč

Glen hansaRd a Band
Místo konání: Terasa jízdárny 
pražského hradu, Praha 1 
Cena vstupenky: 650 Kč

7.8.

8.
-
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KicK-ass 2: 
na plný Koule
Komedie, Akční, USA/VB, 2013
Režie: Jeff Wadlow
Hrají: Chloë Moretz, Jim Carrey

Na letňanském výstavišti zažijí v 
září sběratelé opravdové žně. Už 
pošestnácté otevře své brány vele-
trh Sběratel – svátek filatelistů, 
numismatiků, mineralogů a dalších 
sběratelů. Souběžně se koná veletrh 
investor, který láká zájemce o in-
vestování do zaručených komodit 
– zlata, mincí a drahých kamenů. 
Na výstavišti můžete nakoupit u 
seriózních českých i zahraničních 
obchodníků s investičním zlatem a 
mincemi a tím zajistit své úspory. 
Pokud máte ve sbírce něco, u čeho si 
nejste jisti cennou,  k dispozici bude 
bezplatná služba ocenění sbírek.

režisér Neill Blomkamp je zatra-
ceně šikovný chlapík. Když před 
čtyřmi lety točil district 9, měl 
k ruce 30 milionů dolarů (tedy 
rozpočet běžné americké kome-
die) a výsledek vypadal neskutečně 
vypiplaně a draze. elysium stálo 
milionů 90 a Blomkamp je ždíme 
do posledního centu. Snímek je 
velkolepou ukázkou toho, že i 
za relativně skromné peníze lze 
pořídit neskutečně draze vypadající 
a nápady našlapanou sci-fi, která 
každých deset minut ukazuje akci, 
ze které vám spadne brada na zem. 

elysiuM
Sci-fi / Thriller / Akční, USA, 2013
Režie: Neill Blomkamp
Hrají: Matt Damon, Jodie Foster 
William Fichtner, Sharlto Copley

sBěRaTel
Místo konání: PVA Expo Letňany  
Beranových 667, Praha 9 
Cena vstupenky: 80  Kč

extrémně nebezpečná (a sprostě mlu-
vící) holčička Hit-girl je zpátky, aby 
nakopala další zločinecké zadky. Sku-
pinka z prvního dílu ovšem pověsila 
superhrdinské řemeslo na hřebík, 
aby se mohla věnovat normálním 
životům. což znamená, že i Hit-girl 
nemá do čeho píchnout. Naštěstí se 
objeví noví nadšenci, konkrétně proti 
boji vyrazí pluktovník Starrs s ama-
térským týmem hrdinů Justice forever. 
Ti zpustí události, do kterých se musí 
Hit-girl zapojit.  V šíleném pokračování 
ještě šílenějšího filmu převzal po Nico-
lasovi cageovi štafetu Jim carrey.

TOP 30
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dysi platil za miláčka ne-
závislých režisérů a znali 
ho hlavně fanoušci seriá-
lu Jump Street 21. Poté 
někoho napadlo, že by se 

hodil na roli Jacka Sparrowa, která 
mu totálně změnila život. Z herce se 
během noci stala superstar, s níž se 
v Hollywoodu může měřit málokdo. 
Brzy vstoupí do kin jeho nejnovější 
film Osamělý lovec, který vznikal se 
stejným tvůrčím týmem, jako Piráti.

Věděl jste od začátku, jak Tonta 
pojmout? A nevadilo vám, že v 
původním seriálu z padesátých let 
hrál de facto vždycky druhé housle?

osamělý jezdec byl jedním z těch 
seriálů, které jsem v dětství běžně 
vídal v televizi. díval jsem se na něj a 
vždycky se mi moc líbil Tonto. A už 
jako dítě jsem přemýšlel o tom, proč 
je vlastně pouhým pomocníkem. A 

nešlo jen o to, že se k němu osamělý 
jezdec nechoval kdovíjak uctivě, ale 
prostě jsem si říkal, proč zrovna on 
musí dělat tohle a tamto, proč není 
hlavním hrdinou on sám. Takže jsem 
na to neustále myslel. A když jsem byl 
malý, bylo mi řečeno, že v rodině máme 
trochu indiánské krve...kdo ví, kolik 
vlastně, možná velice málo, nevím. 

Jaký typ indiánské krve vám vlastně 
koluje v žilách?

Vždycky jsem říkal, že je to cherokee 
tak jsem i vyrůstal, ale může být stejně 
cherokee jako Maskogij, nevím přesně.

A jak je to tedy s vaším Tontem? 
Dočkáme se změny oproti seriálu.

chtěl jsem ho tentokrát pojmout ji-
nak než jako pouhého pomocníka. 
chtěl jsem ho zahrát jako bojovníka 
a důstojného muže. Jde o mé drobné 
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rozhovor

přispění ke snaze napravit křivdy, 
které byly v minulosti spáchány.

Druhou důležitou postavou filmu 
je samotný John Reid aka Osamělý 
lovec. Jak se vám natáčelo s jeho 
představitelem Arniem Hammerem?

Armie je především úžasný člověk. 
Je velice chytrý, velice hbitý a chy-
trý a má obrovský talent. Snaží se ze 
všech sil hrát osamělého jezdce jako 
upřímnou, naivní ‘bledou tvář’ – a 
přesně to je potřeba. Vypadá jako 
klasická filmová hvězda a navíc je 
schopen se tomu vyrovnat i svým 
herectvím. Zahrál tu roli skvěle, 
pochopil vtip celého filmu. Spolupra-
covalo se mi s ním naprosto úžasně a 
vnímám to tak, že jsem v Armiem zís-
kal opravdu dobrého přítele.

Jedním z hlavních znaků Jacka Spar-
rowa byl jeho jedinečný vzhled, 
který jste vy sám navrhl. Můžeme se i 
u Tonta těšit na svéráznou přeměnu?

Mám z výsledku upřímně dobrý 
pocit.  Když jsem přišel s Jackem, řekl 
jsem si “ok, konečně jsem našel něco 
výrazného a nového”. A z Tonta mám 
úplně stejný pocit. Pro mě osobně je 
to další silná figura, jakou byl Jack.

Kde jste se inspiroval pro Tonta?

Viděl jsem obraz umělce jménem 
Kirby Sattler na kterém byl válečník 
a řekl si “To je ono”. Pruhy dolů přes 
tváře vedoucí přes oči... zdálo se mi, že 
skoro vidím oddělené části osobnosti.

Bylo pro vás role obtížná?

Především to byla ta nejnebezpečnější 
role, jakou jsem kdy hrál. Nejtěžší bylo 

zůstat naživu, když jsem byl na koni, 
který hrozně běžel a najednou jsem na 
něm už neseděl, ale byl pod ním!
 
Jaké máte plány do budoucna?

Hrozně rád bych natočil film o  
úžasném komikovi donu ricklesovi.

th
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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 klasickým 
repertoárovým divadlem: jeho cí-
lem je především vytvoření a udržení 
nabídky inscenací, které splňují i ty 
nejnáročnější požadavky na uměleckou 
kvalitu a zároveň jsou divácky atrak-
tivní. Umělecký program divadla rozvíjí 
ducha nejen svých zakladatelů (mj. The-
odor Pištěk, Jan Strejček, Jan Skopeček, 
Věra Tichánková, Miloš Willig) nebo 
pokračovatelů (Václav lohniský, Jaro-
slav dudek, Jan grossmann, otomar 
Krejča), ale především ducha programu 
z počátku 90. let minulého století.

náRodní diVadlo
www.narodni-divadlo.cz
cena: přízemí, večer 340Kč až 390Kč

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



de o jednu z nejstarších 
českých divadelních tradic. 
Každé léto vzdají naši herci 
a režiséři hold “největšímu 
spisovatel, který kdy žil”, 

samotnému Williamu Shakespearovi.

letní shakespearovské slavnosti 
jsou nejstarší a největší divadelní 
přehlídkou pod širým nebem v evro-
pě zaměřenou na uvádění děl Willia-
ma Shakespeara. což je téměř s podi-
vem. Těžko bychom totiž našli v rámci 
divadelního světa zvučnějšího jméno, 
jehož díla znají diváci celého světa.

Vznik festivalu inicioval samotný pre-
zident Václav Havel, který začátkem 
90. let otevřel Pražský hrad umělcům 
(smysl byl pragmaticky komerční - 
Havel chtěl na Hrad přilákat veřejnost). 

První shakespearovské představení 
na hradě proběhly už v roce 1990, 
přičemž od roku 1998 jde o pravidel-

nou akci, na kterou se sjíždějí zvědavci 
ze všech koutů České republiky. 

o popularitě slavností svědčí rekord-
ní počty návštěvníků (až 87.000 za 
sezónu) i celková úroveň akce, která se 
těší mediálnímu zájmu a úctě kritiků. 
Během léta se zpravidla odehraje přes 
140 představení a open-air hlediště s ka-
pacitou 600-1000 míst bývají většinou 
plná. letošek nebude výjimkou.

A jaká bude nabídka? Vyjma premi-
érového Snu noci svatojánské nemo-
hou chybět reprízy úspěšných her mi-
nulých let - Zkrocení zlé ženy,  richard 
iii, Veselé paničky Windsorské, Marná 
lásky snaha nebo dvaja páni z Verony.

ml.
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Místo konání: Pražský hrad
HAMU na Malostranském náměstí
Akce probíhá od: 25.6.2013
Ceny vstupenek: od 200 Kč

J



irek Dušín komiksového 
světa dostal novou šanci. 
Tentokrát žádné naivní 
brýle, upnuté červené 
spodky a kukuč zraněného 

štěněte. Nový Superman je z jiného těsta. 
Takového “batmanovského”.

Před sedmi lety se režisér Bryan 
Singer (X-Men série) pokusil vrátit 
na plátno slavného hrdinu s červenou 
pláštěnkou. Příliš však vsadil na nos-
talgii, čímž se sice zavděčil hardcore 
fanouškům série, nové ale nenalákal.

Superman tím byl na dlouhou dobu 
dán k ledu a možná by zůstal ve vyh-
nanství, nebýt obrovského úspěchu 
netopýřího muže, který je ze stejné 
komiksové stáje (tedy dc). extrémní 
zájem o žánr navíc vyvolaly marvel-
ovky (iron Man, Thor, Avengers), 
bořící žebříčky návštěvnosti. Super-
man proto dostává další šanci. A 
naštěstí není zbytečná. Nového Super-
mana dostal na starost Zack Snyder 

(300: Bitva u Thermopyl, Strážci - 
Watchmen) a aby byl výsledek jistý, 
produkčně mu pohlídal záda samot-
ný christopher Nolan, neboli režisér 
trilogie o Temném rytíři.

Výsledkem jejich společného snažení 
je velkolepá podívaná plná strhujících 
akčních scén, které doslova boří zažité 
představy. Superman je sice stále těžko 
zranitelný a lidé ho nepochopitelně 
nepoznají v civilu (jsou věci z před-
lohy, se nimiž se zkrátka hýbat nedá), 
ale zbytek je naprostá pecka.

Nový Superman pokládá základní ká-
men modernějšímu a zábavnějšímu 
hrdinovi. V kinech ho určitě navštivte.

ml.
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Dobrodružný / Fantasy / Akční
USA, VB, Kanada, 2013
Režie: Zack Snyder
Hrají: Henry Cavill, Amy Adams
Premiéra: 20.6. 2013
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poluzakladatel Pink Floyd 
Roger Waters se vrací do 
Prahy, aby znovu rozezněl 
stěny O2 areny legendární 
performancí alba The Wall.

Naposledy přivezl Waters “Zeď” 
do Česka v dubnu před dvěma lety. 
Představení bylo velmi rychle vy-
prodáno a aby také ne. dlouhou dobu 
nebylo možné hudební představení 
The Wall znát jinak, než z vyprávění.

Ale napřed trochu historie. The Wall 
je jedenácté studiové album zmíněné 
skupiny Pink floyd, které bylo vy-
dáno bylo v listopadu 1979. Jde se 
o rozsáhlou rockovou operu, která 
jedinečným způsobem reflektuje izo-
laci člověka od lidí. Koncertní projekt 
The Wall obsahoval i živé koncertní 
předvedení s divadelními vložkami, 
díky čemuž bylo velmi složité ho 
uvádět ve světě. Původní produkce 
z roku 1980 se představila v celém 

svém rozsahu naživo pouze v rámci 
29 koncertů během turné Pink floyd 
téhož roku a jednou v Berlíně na osla-
vu pádu Berlínské zdi. Proč tak málo? 
Protože před rokem 2010 bylo prak-
ticky nemožné najít pro podobnou 
velkolepou show vhodné prostory.

To se naštěstí v poslední dekádě 
změnilo, neboť po celém světě doslova 
vyrostly jako houby po dešti nové ob-
rovské haly sloužící k hudebním ak-
cím. Česká republika není výjimkou.

V současné době má „The Wall” 
živě odehráno již 192 koncertů po 
celém světě což představuje jedno z 
nejúspěšnějších turné v historii rocku.

ml.
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Místo konání: 02 arena
Českomoravská 2345/17, Praha 9
Akce probíhá: 7.8.2013 20:15
Ceny vstupenek: od 1790 Kč
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eden muž a jedna dívka 
společně proti osudu. Země se 
proměnila v nehostinné místo 
a naše civilizace vzala dávno 
za své. Zůstaly jen trosky. Víte-

jte ve světě, kde jste každý sám za sebe.

Čím začít a nevyzradit příliš... asi 
tak, představte si dokonalé umělecké 
dílo. odhoďte předsudky a akceptujte 
skutečnost, že se podobným klenotem 
může stát “pouhá” videohra. Příliš 
jsem vám toho neprozradil, že? Stejně 
jako u dobré knihy je však u téhle hry 
vhodný moment překvapení. Čím 
méně víte, tím více si ji užijete.

Nebudu rozebírat příběh The last 
of Us. Úvod článku vše dostatečně 
vystihuje. Pokud vás zajímá styl - 
představte si hit Willa Smithe Já, le-
genda říznutý seriálem Živí mrtví. 
Víceméně vám vyjde tahle hra. Ale 
musíte k tomu připočíst ještě o něco 
lepší scénář, působivější hudbu a 

hlavně postavy, o které se budete 
opravdu bát. Snad nikdy se mi nesta-
lo, abych byl u “obyčejné” hry natolik 
citově spjatý s jejími hrdiny (v tomhle 
se na novinku Naughty dog nechytá 
ani legendární česká Mafie).

The last of Us je jednoznačná herní 
revoluce a není žádným překvapením, 
že za hrou stojí stejné studio, jako za 
sérií Uncharted. Principy filmového a 
herního světa tu dokonale splynuly a 
vy budete mít pocit, že nějakých 14 ho-
din sledujete naprosto excelentní film/
seriál. Jen s tím rozdílem, že ho ovládáte.

Upřímně doufám, že bude brzy dvojka...

th.
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Žánr: Akční
Platforma: Playstation 3
Výrobce: Naughty Dog
Doporučená cena: 1499 Kč
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laystation nemá špatné ob-
dobí. V posledních statis-
tikách jasně vede Playsta-
tion 4 nad konkurenčním 

X-Box One a aby toho nebylo málo, 
vychází na trojku hra The Last of Us, 
u které nešetří kritici superlativy. 
V souvislosti s tím jsme se rozhodli  
vyzpovídat marketing & PR specia-
listu pro PlayStation Jakuba Holého.

 Co si bere Playstation 4 za cíl?

PS4 bude samozřejmě, stejně jako PS3, 
multimediálním centrem domácnosti 
a hlavně bude herním zařízením pro 
hardcore hráče.

Na jaké hry se v rámci launche těšíš?
 
Já osobně se těšim na driveclub, to 
věřím, že bude hodně veliká pecka. 
Teším se na plošinovku Knack, na níž 
pracoval Mark cerny, který například 
vytvořil podobu Nathana drakea. No 
a těším se na Killzone: Shadow fall, 
což bude prostě hit. Povedlo se dát 
dohromady silnou řadu exkluzivních 
her, kteé vyjdou společně s PS4, za což 
jsme přirozeně rádi.

Nejsi jen zástupce Sony, ale i hráč. 
Tvoje dojmy z The Last of Us?

The last of Us je pro mě jako pro 
hráče nejlepší hra, kterou jsem na 
Playstation 3 kdy vůbec hrál. Vím, 
že to není moc orignální hláška, ale 
nejde o nacvičenou reklamní repliku. 
Ta hra je prostě opravdu tak dobrá.

Jak si The Last of Us vede v prodejích? 
Přeci jen to byl ambiciózní projekt.

Na finální čísla je zatím moc brzo, 
ale předprodeje i prodeje jsou hodně 
vysoko, z čehož mám velkou radost. 
Je to fantasická hra. Věřím, že půjde 
o jeden z komerčně nejúspěšnějších 
titulů na Playstation 3 vůbec.

Jak se daří  značce Playstation na českém 
trhu, ať už mluvíme o PS3 nebo PS4?

reakce na PS4 máme velmi pozi-
tivní napříč trhem, ať už se jedná o 
hráče, novináře, nebo prodejce. PS3 
tak teď zůstává trochu ve stínu PS4, 
ale i tak bych rád fanoušky ujistil, že 
ještě hodně dlouho, i přes vydání PS4, 
půjde o hodně živé zařízení. Na PS3 
se chystá pro tento rok řada silných 
titulů, namátkou automobilové gran 
Turismo 6 nebo Beyond: Two Souls.

Hodně se teď rozjely hry v češtině. 
Bude tomu tak i nadále?

Bude a už i znám jména některých 
titulů, ale zatím si je musím nechat 
pro sebe. Mohu nicméně přislíbil, že 
několik her v češtině vyjde ještě letos.

Můžeš mi potvrdit, že u nás Playsta-
tion 4 skutečně vyjde o Vánocích?

Můžu to potvrdit, skutečně vyjde.
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Tipy na dovolenou

TheRMe eRdinG
www.smarttravel.cz
Necelých 400 km dělí Prahu od 
aquaparku, Therme erging, který je 
umístěn nedaleko Mnichova. Nalez- 
nete zde největší saunový svět v 
evropě, aquapark s venkovní i vnitřní 
částí, tobogány i divoké skluzavka-
mi. další sekcí erdingu je hala gal-
axy, kde je 20 tobogánů rozdělených 
do několika kategorií, od těch pro 
nejmenší až po ty nejdívočejší. 
Therme erding je aquapark s ter-
mální vodou, která má 34 stupňů. U 
sauna-části je třeba počítám s tím, že je 
nudistická a není do ní povolen vstup 
dětem. Na své si tedy v Therme erding 
přijdou jak celé rodiny (auquapark), 
tak bezdětní lidé (sauna), kteří si 
chtějí užít ničím nerušenou pohodu.

Všichni to známe - celý rok člověk sedí 
v práci, den co den šetří na nenažrané 
účty a o víkendu se maximálně dos-
tane na chatu. Když má nicméně tro-
chu šetřivého ducha, může si během 
té doby nastřádat na pěknou dovo-
lenou. Kam ale vyrazit, abyste své 
peníze opravdu dobře zúročily?

Máme pro vás pět tipů. Některé nej-
sou z nejlevnějších, rozhodně ale stojí 
za hřích. ostatně, žijeme jen jednou!

ml
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MalediVy
www.maledivy.cz

Jde o jednu z nejoblíbenějších ro-
mantických destinací. Maledivy jsou 
státem v indickém oceánu, který se roz- 
kládá na tisíci atolech uspořádaných 
do 19 souostroví. Maledivy patří k 
finančně náročnějším, současně ale 
i těm nejkrásnějším dovolenkovým 
destinacím. Pokud stále váhate, zda 
Maledivy navštívit, měli byste si 
pospíšit - jdou totiž ke dnu. ostrovy 
delší dobu bojují s rostoucí hladinou 
světového oceánu. Ta jen za posled-
ních sto let vzrostla o 20 centimetrů, 
přičemž Maledivy mají svůj nejvyšší 
bod jen 230 centimetrů nad hladinou 
moře. rýsuje se nám druhá Atlantida.



hoTel de Glace
www.hoteldeglace-canada.com
Nejste přiznivci parného léta a 
dali byste proto přednost něčemu 
studenějšímu? Pokud budete ochot-
ni zaplatit cca 8 tisíc za noc pro dvě 
osoby (což znamená čtyři tisíce na 
hlavu, což už není tolik přemrštěné), 
můžete si užít zcela unikátní zážitek v 
ledním kanadském hotelu de glace. 
Vyšší cena je v tomto případě dána 
skutečností, že je celý hotel skutečně 
z ledu a tudíž je každý rok postaven 
znovu. díky tomu se vždy mění jeho 
vzhled, nikoli však profesionální ser-
vis personálu. Ti, kteří by si chtěli záži-
tek uchovat “navěky”, mohou využít 
oddání v jedinečné ledové kapli.

asTeRix paRK
www.detskezajezdy.cz

Všichni znají legoland a disneyland. 
V jejich stínu neprávem leží park vy-
cházející z jednoho z nejznámějších ev-
ropských komiksů vůbec. Asterix Park 
leží pouhých 30km severně od Paříže a 
jak jeho název napovídá, je zaměřený 
na známé francouzské komiksové 
hrdiny Asterixe a obelixe, kteří žili 
kolem roku 50 př.n.l. a vzdorovali 
římským legiím pomocí kouzelného 
lektvaru. co všechno na návštěvníky 
čeká? Těšit se můžete na více jak 
30 atrakcí a 3 odlišná představení. 
fanoušci nepochybně ocení, že 
součástí parku je i samotná vesnička. 
Tohle si u Joviše nemůžete nechat ujít!

 

A ještě jednou hotelová raritka, ten-
tokrát v sousedním Polsku. Blow Up 
Hall 5050 sází na futurismus a to nejen 
v rámci designu, ale skutečně používá 
technologie 21. století v praktickém 
slova smyslu. ostatně, napadá vás jiný 
hotel, kde ihned po zapsání dostanete 
do ruky telefon Apple iPhone, abyste 
jím vše ovládali a to včetně otevírání 
dveří pokoje? Blow Up Hall 5050 je 
opravdová lahůdka pro milovníky sci-
fi, luxusu a technických vychytávek. A 
cena? Když budete mít štěstí, seženete 
pokoj za tři tisíce na noc. To je více než 
rozumná částka za podobnou raritku.

BloW up hall 5050
www.trivago.cz



Móda z pražských ulic

1) Tak, a právě jsme dosáhli vr-
cholu roztomilosti, vidím růžové 
létající jednorožce a na klávesnici 
mi právě přistálo hejno duhových 
motýlků! Slečna vypadá úžasně, 
takhle přesně to má vypadat! Pro-
sím všechny náctileté princezny 
s výstřihama a půlkama vyku-
kujícíma zpod ultraminisukní 
– oblékejte se takhle! Krásné 
přirozeně barvené vlásky na-
točené do jemných vlnek, totálně 
IN sluneční brýle kulatého retro 
tvaru, lehce transparentní vzoro-
vaná halenka zastrčená do tmavší 
vínové sukně opásané hnědým 
pásečkem skvěle ladícím s také 
turbo IN kabelkou a lá aktovka 
mé babičky! Celý vršek působí 
tak super, že jsem ochotná 
přehlédnout jindy super con-
versky, které se k tomuto out-
fitu příliš nehodí, raději bych 
vzala páskovky ve stejné hnědé 
nebo vínové barvě. 

Zdravím všechny módní nadšence!

doufám, že jste ve zdraví a pohodě přežili povodně (já třeba musela stěhovat) 
a následná vedra, ve kterých by se člověk nejradši vykašlal na všechno oblečení 
a chodil jednoduše nahý! Představte si svět, kde by lidé chodili nazí, nebylo by 
to krásné? Hmmm, dobře, asi nebylo. :) Nechme raději filosofování z přehřátí 
a pojďme se podívat na čerstvou (možná trochu upocenou) dávku módy 
z pražských ulic, tentokrát šlo vyloženě o život, protože se fotilo v tom snad 
největším vedru za posledních 1000 let! Nezapomeňte hlasovat na faceboo-
kových stránkách PrAgMooN a zvolte oUTfiT ČTeNáŘŮ!
 
Vaše,

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

OUTFIT 
MěSíCE!

Fashion        police



2) Kdyby tento mladý okouzlující muž 
byl dortík, tak bych si přidala! Fatálním 
způsobem IN je jak účes, tak brýle i porost 
vousů, to vše dohromady ladí v úžasnou 
symfonii vytříbenosti, až do té doby, než se 
podíváme níž. Tam už to tak slavné není, 
nicméně účel světí prostředky, bylo vedro, 
proto příjemné tričko ze (ano, řekněme si 
to upřímně) savého materiálu a pískové 
šortky, to vše doplněné o žabky působí 
uvolněně a nevím o ideálnějším oblečení 
do takového počasí! (Kromě plavek.)

3) Ano prosím, per to do mě! Slečna 
vcelku povedeně zkombinovala dlouhou 
rozevlátou šifonovou sukni s lehce trans-
parentní zajímavě řešenou halenkou s 
dnes opět trendy kohoutí stopou. Mini-
malistické lakované sandálky ladí s lakova-
nou kabelkou z dílny módního impéria 
Armani. Jediným doplňkem, který slečna 
zvolila, jsou sluneční brýle, což je škoda, 
trochu mi tu chybí nějaký náramek, hodin-
ky nebo alespoň výraznější náušnice. 
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5) Slečna je kamarádka oUTfiTU 
MěSíce, rozhodnout se mezi nimi 
byl opravdu oříšek, protože i tato 
slečna vypadá jak ze žurnálu. chvá-
lím krásné šifonové rozevláté šatky s 
dnes tak trendy potiskem vlaštovek :) 
Super je i ladící kabela, opět bych vyt-
kla pouze obutí, které bych v daném 
počasí viděla spíš na sandálky. o 
krásně upravených vlasech a tváři ne-
musím ani mluvit! doufám, že se s te-
bou kamarádka o výhru podělí!

4) Nenadchne ani neurazí, that´s all 
i can say. Za zmínku stojí sytě modré 
šortky, kterých by se možná právě 
kvůli jejich barvě spousta pánů za-
lekla, přitom jeden barevný kousek 
dokáže rozsvítit celý outfit, který je 
díky němu hned o něco zábavnější. 
chválím sportovní crossbody 
brašničku, čím dál víc mužů, chlapců 
a pánů přichází na to, že než aby si 
peněženku, klíče a telefon vervali 
do kapes, které následně působením 
vyjmenovaných věcí tak akorát 
prošoupávali, je praktičtější je vložit 
do brašny. Jediné, co bych vytkla, jsou 
tenisky ve 40°c, žabky by byly lepší.
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6) Super jednoduchý a přitom 
tak krásný letní outfit! Jednoduché 
růžové šaty slečna doplnila o výrazný 
dřevěný tyrkysovo-hnědý korálový 
náhrdelník, na očích letecké brýle, v 
ruce zajímavý zlatými cvočky osázený 
kabelko-kufřík, ve kterém je schovaná 
džínová bundička na pozdní večerní 
hodiny. A kde všemu se hodící krásné 
sandálky se zlatými a tyrkysovými 
prvky nasazují celému ouftitu po-
myslnou korunu! Super!

7) U kluků mě na první pohled zaujalo 
jejich obutí, sice nevím, jestli se úplně ho-
dilo do tak horkého dne, každopádně jak 
jeden, tak druhý mají super botky, možná 
o něco málo vede pán se žlutými kraťasy 
s jeho bílo-hnědo-zelenými keckami 
(černé ponožky mohl tedy mezi námi ne-
chat doma). U jeho kolegy chválím tričko 
s „véčkovým“ výstřihem, kterého se do 
dnes někteří pánové bojí, přitom vypadá 
tak dobře! líbí se mi i barevná kombinace 
vínového trika a hnědých kalhot, to je su-
per. o hnědé kožené kabele přes rameno 
nemluvě – bodíky jsou doma!



ZUBNÍ PASTA WHITE PEARL NANOCARE

s nanočásticemi stříbra pro maximální péči

stříbro eliminuje škodlivé patogeny 
působí proti virům, bakteriím, plísním
chrání a regeneruje dutinu ústní
udržuje ústní mikroflóru v rovnováze
+ PROPOLIS pro baktericidní účinek
+ Extrakt zeleného čaje chrání před kazy
+ Mentolový extrakt pro svěží dech

Zubní pasta s koloidním stříbrem je 
přírodním antibiotikem. Je vysoce 
efektivní v eliminci širokého spektra 
patogenů v ústech. Snižuje možnost 
vzniku aftů, zubního kazu, zánětu 
dásní atd. Klinické studie dokazují 
vysokou účinnost proti ústním 
kandidózám, zánětům a zápachu 
z úst. Koloidní stříbro také pomáhá 
eliminovat nebezpečné bakterie a 
viry, které se následně již nemohou 
šířit krevním řečištěm do celého těla a 
způsobovat mnohem vážnější záněty 
a komplikace. Ideální pro každodenní 
použití místo Vaší běžné zubní pasty.

novinka
v ČR

129 Kč

Zakoupíte v lékárnách, v drogeriích:                                                                      

a na www.krasnyusmev.cz

wp-inz-nanocare-prgmoon-115x167.indd   1 21.06.13   7:33



Shopping - kam na nákupy

Název tohoto jedinečného e-shopu 
mluví za vše. BotydoKapsy redfoot 
jsou nápad, který Vás zachrání v nejed-
né situaci – či už jsou to bolavé nohy z 
vysokých podpatků, deštivé počasí, 
krutá zima nebo širší obvod lýtka. Pro 
každého mají řešení. Na jejich stránkách 
můžete vybírat z opravdu velkého 
množství nejen skládacích balerínek, 
ale také skládacích voděodolných 
holínek, prodlužovacích válenek z 
pravého ovčího rouna a najdete tam 
také kožené rozšiřovací kozačky Twin-
Zip. redfoot boty – všude sebou!!! 

BoTydoKapsy
www.botydokapsy.eu

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 

Pokud jste přijeli do Prahy nejen za 
požitky, ale i za nákupy navštivte outlet 
USA, a to zejména pokud jste milovní-
ci značkového oblečení. Jen těžko bu-
dete v Praze hledat lepší obchod se 
značkami ralph lauren, Tommy Hil-
figer, ed Hardy, 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

    Je česká firma, která si zakládá na kvalitní práci,ručně 
vyrobených originálních, nezávadných hraček pro 

www.hrackypropapousky.cz

papoušky,výhradně tuzemské 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 kamen-
ných prodejnách, a to v síti prodejen PetCenter CZ, s.r.o.
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“Tady je fenomenální
         chyba v systému.”



eská gastronomie konečně 
začíná trochu rozkvétat 
a poznávat svět. Je jed-
ním z těch, kteří otevírají 
druhým oči. V minulosti 
bychom v něm téměř viděli 

kazatele. Dnes je “jen” poučeným. 
Naštěstí není třeba slepé víry, aby lidé 
Romanu Vaňkovi naslouchali.

Jsme pražský kulturní a gastro-
nomický časopis, začneme tedy Pra-
hou. Jaká je tu úroveň gastronomie? 
A je třeba nějak specificky odlišná 
od jiných velkých českých měst?

Samozřejmě, že je odlišná. V Praze 
najdete mnohonásobně více kvalit-
ních restaurací, než kdekoli jinde v 
republice. Nejsem žádnej pragocen-
trik, tohle je zkrátka daný tím, že 
je tu víc lidí a je tu větší poptávka. 
Praha je vlastně takovej stát ve státě. 
Je tady taky mnohonásobně větší gas-
tronomická konkurence, i to vede k 
neustálýmu zlepšování. dál je tu ta 
věc, že my máme blíž ke kvalitnímu 
zboží, než třeba v Náchodě nebo olo-
mouci. dobře jsou na tom města u 
rakouskejch hranic, který se můžou 
zásobovat zahraničním marketem, ale 
i ty suroviny jsou hrozně důležitý pro 
kvalitu gastronomie a Praha má tuhle 
situaci přeci jen o něco jednodušší.

To na druhou stranu neznamená, že v 
jinejch městech dobrý restaurace nej-
sou, jen je jich míň a často třeba jen 
jedna opravdu dobrá na celý město. 
Hlavní každopádně je, že už kvalitní 
restaurace máme. To je nejdůležitější.

Co aktuálně zažívá v Praze rozmach?

dá se říct, že v Praze se jaksi rychleji 
ustupuje od určitejch zaběhnutejch 
dogmat a přiblblejch talířů s nesmysl-
nejma obloha, víc než kdekoli jinde. 

Já jsem třeba zažil situaci, kdy mi 
kluk z nějakýho malýho města řekl 
“Hele, já nevim, co mám vařit.” Já na 
to “Tak třeba petardovýho králíka 
na pivu nebo hořčiči” a on mi řekl 
“Ty ses zbláznil, tady naše babky to 
uvařej stokrát líp než já”. Ten problém 
je zkrátka v tom, že řada mladejch 
kuchařů to řemeslo neovládá a pak je 
trumfne každá vesnická babča za plot-
nou. Trochu ubližuje i někdy taková 
ta zbytečná kreativita, kdy je toho na 
talíři tolik, že už člověk neví, co jí. 

Můj kamarád Zdeněk Pohlreich 
říká “Největším hrobem českých 
šéfkuchařů je jejich vlastní fantazie.” 
ono je potřeba nechat těch pár kvalit-
ních surovin hrát vlastní písničku a 
jen tomu technikou lehce pomoct, 
ne to tím utlouct, což pochopilo ještě 
hodně málo restaurací po celym Česku.

Říkáte, že mladí kuchaři řemeslo 
neovládají.  Je to problém školství?

To jste trefil hřebík na hlavičku. 
Hlavní problém leží v našem naprosto 
tristním školství. Jestliže mi ukážete 
v týhle zemi člověka, kterej skutečně 
něco doopravdy umí a je to člověk, 
kterej může erudovaně říct, že se něco 
naučil na učňáku, a tím myslim oprav-
du naučil, rád ho osobně poznám.

Ta chyba je skutečně v celym systému, 
to by vydalo na samostatnej článek. 
Počítejme, že 90% lidí je z učňáků je 
odpad. Ty, který to nevydržej a myslej 
si, že gastronomie bude procházka 
růžovym sadem. To je hroznej omyl. Je 
to brutální armádní systém a strašlivá 
dřina. Čím lepší jste, tím je to větší 
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psychická i fyzická dřina a většina 
lidí to nevydrží. A ty, co to vydržej, 
těm tenhle školní systém  stejně nic 
nedá. A zaplať bůh je čím dál víc lidí 
ze systému, který to chtěj změnit. 
Tady asi bude muset dojít k nějakýmu 
zásadnímu fóru nebo kongresu, kterej 
odpálí nějakou novou doktrínu, která 
bude definovat, jak to nový školství 
bude vypadat. Jak dnes učíme, to je 
hůř než k pláči. My jsme se zasekli 
někde v osmdesátejch letech. 

Jestliže teďko novej systém říká, že 
učitelé odbornejch výcviků musej mít 
bakaláře, to je kravina. fajn, budeme 
mít bakaláře, ale řada zkušenejch lidí 
sou letitý praktici, který nemusej mít 
školu, aby poznali, jestli je dítě vůl 
nebo je v něm velkej srdcař a můžou 
ho někam vést. Tady je fenomenální 
chyba v systému a jestliže s tím něco 
teď neuděláme, tak vám garantuju, že 
na důchod nebudeme mít kam chodit 
do hospod, protože ty děcka budou 

umět jen práškovat a podstata profese 
jim bude cizí.

Je tedy pravdou, co se o oboru říká, 
že kdo chce opravdu umět, musí ven?

Bezesporu. To je další zásada. To 
dítě, jestliže se tady nějak dostane ze 
školy do lepší restaurace, stejně to 
pak chce jít ven. Jestli u nás otočíme 
sto jídel za večer, venku je to třeba 
tisíc jídel za večer. A z těch lidí se 
po týhle zkušenosti stanou praktici, 
který začnou chápat, jak pracovat, 
aby nešlápli vedle. Člověk bude víc 
vyvařenej, víc nachodí, víc se unaví, 
získá sebevědomí, který je k týhle pro-
fesi hrozně důležitý. Když se pak vrátí 
k nám, kde restaurace zvládne “pár 
jídel”, tak to jde hned líp od ruky.

Jak to bylo s vámi a cestou k dráze 
profesionálního kuchaře?

To šlo se mnou celej život, než jsem 
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pochopil, že tohle je moje největší 
vášeň, životní láska a že mi gastrono-
mie bude určovat zbytek života.

Nebyl problém se prosadit, když jste 
byl v podstatě jen nadšenec-amatér?

Mně bylo úplně fuk, co si o mě kdy 
lidi mysleli. Samozřejmě existuje sku-
pina lidí, která řekne “jakmile si to s 
náma v osmdesátejch letech nestu-
doval a nestál s náma tady u pásu, 
nic neumíš”, ale to je klasický dogma 
Čechů a na to já zvysoka peču. Jeden 
nadrženej amatér může zvládnout víc, 
než deset znuděnejch profesionálů. 

Já jsem v Prakulu každej den, pořád 
tu makám, napsal jsem osm knih, 
škola je tři měsíce vyprodaná, dáváme 
práci dalším lidem, takže se pořád 
něco děje, pořád mám nový nápady, 
co udělat, co zlepšit, ať už u nás nebo 
v byznysu. Tahle práce je nekonečnej 
příběh, kde se máte pořád co učit, což 
je obrovsky dobrodružný. Pokud vám 
o jídle někdo řekne “já už umím vařit”, 
je to amatér. Jasně, naučit se techniku, 
to je základ, umět to hrát přes síť. Ale 
abyste pochopil, jak fungujou jiný 
věci, neustále někam dáváte peníze, 
jezdíte po světě, abyste znal nový tech-
niky a chutě, to je nekončící proces. 

To je to, co mě na týhle práci fascinuje, 
že člověk může každej den vstát a říct, 
díky bože, zas jsem se naučil něco 
novýho. To je prostě úžasný.

Když si chci rozšířit obzory, mám 
třeba vyrazit na nějaký festival?

Nemyslim si, že by to bylo jen o 
nějakejch, ať už domácích nebo 
zahraničních festivalech. Tohle nad-
šenci tolik nedá. Jestli chcete vidět 
gastronomii týhle planety, musíte do 
londýna a New Yorku, to je absolutně 

bez debat. chce to vidět klasickou 
francii, to je klasika. francie si svojí 
gastronomii nikdy nenechala vzít. Ta 
selská kuchyně venkova až po velký 
města je pořád stejná. Stojí za to i pro-

cestovat italský regiony. Ale základ je 
podle mě londýn a New York.

Mluvili jsme o tom, že na jídle pořád 
co objevovat. Co Vy a veganství?

To jsou pro mě sektáři. Nechat si narůst 
dredy, voblíknout si batykovaný tričko 
a jít se přivázat k prvnímu komínu. 
To je pro mě absolutní sekta, která je 
pod mojí rozlišovací úroveň. Ty lidi v 
sobě řešej nějaký problémy, který dle 
mýho do gastronomie nepatřej. My 
jsme sběrači a lovci a to, že je člověk 
všežravec, by se nemělo násilně měnit.

Připravujete nějakou novou knihu?

Připravujeme dvě velký knihy. Je to 
šíleně moc práce, protože se vždycky 
čeká, jestli vydáte něco úspěšnýho, 
aby byla možnost v tom pokračovat. 
což  se naštěstí u posledních dvou 
knih povedlo, tudíž ten prostor pro 
další knihy máme. Takže pokud se nic 
nepokazí, vyjdou nám na podzim dvě 
knihy. Jedna bude shodou okolností 
taková pražská kuchařka. Měla by být 
nadčasová a díky ní už pár měsíců 
nespim. Každopádně doufám, že 
odhalíme čtenářům nějaký zajímavý 
novinky o pražský gastronomii.

A tu druhou knihu zatím neupřesním, 
aby se měli fanoušci opravdu na co těšit 
(smích). Jen doufám, že se povede.

th
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Kam za nejlepší zahrádkou?

letní 
pohodička
Tak jsme se konečně dočkali. Napřed 
nás zasáhly extrémní bouřky. Pak 
přišly vedra největšího kalibru. Těžko 
se divit tomu, že když pršelo, lidé 
chtěli slunce a když bylo teplo, chtěli 
déšť. Obojí byl nepříjemný extrém.

Teď už se konečně vše vyvážilo. Teplo-
ta je na ideálním stupni, kdy člověk 
může vyrazit na procházku a někde 
příjemně posedět u “jednoho chla-
zeného fešáka” (no, možná i více).

Najít vhodnou zahrádku, to samoz-
řejmě není úplně jednoduché. Někde 
je příliš hlučno, jinde vás zase otráví 
obsluha. A taky jde o dostupnost. To 
vše hraje roli. Abychom vám ušetřili ty 
nervy, přinášíme deset žhavých tipů, 
kde se můžete příjemně osvěžit. Stačí 
si vybrat. Zaručujeme vám, že ani v 
jednom případě nešlápnete vedle.

ml.

Slunčení terasa T-Anker se nachází v 
centru Prahy na střeše známého ob-
chodního domu Kotva. Nabízí 150 
míst k sezení na zahrádce a neuvěřitel-
ný výběr piv - více jak 100 druhů! Pod-
nik disponuje deseti rotačními pípami, 
každý týden nabízí nějaká nová piva a 
protože jsme na zahrádce (ač nezvyk-
le vyvýšené), nemohou chybět jídla z 
grilu. Pivo mají v T-Anker skutečně 
rádi, takže se zde pravidelně pořáda-
jí pivní festivaly a degustaci. festival 
pohody v centru každý den. Klidně i 
soukromé pořádání večírků je možné.

sluneční TeRasa T-anKeR
Náměstí republiky 656/8, Praha 1
www.t-anker.cz
Tel.: +420 723 337 578

46





restaurace Sakura garden  se 
nachází přímo v samém cen-
tru Prahy nedaleko Václavského 
náměstí, v pasáži Černá růže. V 
Sakuře obohatíte své chuťové po-
hárky nejen o prvotřídní sushi, 
japonské, thajské a asijské specia-
lity, ale také o vynikající pokrmy z 
kachního a kuřecího masa a ryb. 
V restauraci můžete posedět přímo 
v pasáži, či v atriu, kde na Vás 
dýchne atmosféra dálného východu 
s japonskou zahradou s jezírkem.

SAKURA GARDEN
Pasáž Černá růže, Na příkopě 12 
Praha 1, Tel.: 775 725 872 
www.sakuracr.cz

restaurace Na Baště se nachází v těsné 
blízkosti největšího a nejoblíbenějšího 
dětského hřiště zhruba uprostřed 
letné s dobrou přístupností ze všech 
směrů. letenské sady jsou nád-
herným místem pro procházku po 
celý rok. V Na Baště dáte odpočinout 
svým nohám, užijete si dobré jídlo 
(v létě grilování), wi-fi, venkovní bar 
na míchané drinky. V případě zájmu 
není problém zajistit  pro soukromou 
akci catering. Projekce a sportovní 
přenosy jsou samozřejmostí.

na BašTě
Letenské sady 1574, Praha-
Holešovice, Tel.: +420 777 244 459
www.obcerstveninabaste.com

48 sWeeT 60’s
Srbínská 867/4, Praha 10
Tel.: +420 274 776 200
www.sweet60s.cz

chete se vrátit v čase a okusit at-
mosféru 60. let? Není problém, stačí 
navštívit Sweet 60’s. Čeká na vás 
výběr skvělých pokrmů mezinárodní 
kuchyně, ale i české speciality. Kuchaři 
vybírají to nejlepší ze sezonních suro-
vin s ohledem na jejich čerstvost a 
kvalitu. Jídlo si můžete vychutnat jak 
v příjemném retro interiéru, ze které 
by kluci z Pomády měli radost, tak i na 
klidné letní zahrádce pod širým ne-
bem. Sweet 60’s si svým pojetím a díky 
ochotnému personálu zamilujete.



 

Zřejmě nejznámější ekologická res-
taurace se nacházející jen kousek 
za Prahou, pár ulic od Aquparku 
Průhonice. Za dobu své existence si 
zákazníci Hliněnou baštu vyloženě 
zamilovali. Základním pilířem jídel-
níčku jsou ryby a nespočet rozma-
nitých pokrmů z darů moře, které 
jsou vždy čerstvé. Samozřejmě nechy-
bí také další speciality ze zvěřiny a 
ostatních druhů masa, zvláště chutné 
jsou místní steaky. Zahrádka s výhle-
dem na rybník je přímo úchvatná. Bu-
dete si připadat jako na dovolené.

hliněná BašTa
Újezdská ulice č.p. 619, Průhonice
Tel.: +420 272 690 700
www.hlinenabasta.cz

Středověký restaurant rapír nabízí 
výtečné kulinářské umění s dobovým, 
středověkým prostředím a útulnou 
zahrádkou. Jedinečná atmosféra z 
dob rytířů, kulinářské speciality ro-
zmanitých chutí a vůní, to vše na 
vás čeká nedaleko Prahy 5. K pití je 
připravený široký výběr tuzemských a 
evropských vín, z piva Plzeňský Pra-
zdroj či Svijany. do rapíru se lehce 
dostanete z pražské části Řeporyje, 
Slivence, Barrandova či i při cestě na 
Zbraslav, nebo na hrad Karlštejn. 

RapíR
Baarovo nám. 20, Ořech
Tel.: +420 257 960 457
www.rapir.cz

MalediVy
Janovského 3, P7 - Holešovice
Tel.: +420 739 289 963
www.restauracemaledivy.cz

Maledivy je nejen souostroví, ale 
také mexická restaurace v pražských 
Holešovicích nedaleko Strossmaye-
rova náměstí. Útulný interiér na Vás 
ihned dýchne „domácí atmosféru“. 
Pochutnáte si nejen na tradiční me-
xické, ale i jihoamerické  kuchyni. 
Po dobrém jídle si můžete vychutnat 
víno z rozsáhlé vinotéky. restau-
race má kapacitu 60 míst, prostor je 
rozdělen na jednu větší místnost a 
dvě menší. Za pěkného počasí oceníte 
klidné prostředí na útulné zahrádce.



restaurace V parku se skládá ze 
tří částí - restaurace, nekuřáckého 
salónku a zahrádky. V pivnici 
můžete sledovat sportovní přenosy, 
oddělené boxy vám nabídnou 
soukromí při jednáních i posezení 
ve dvou. Zastřešená zahrádka je 
obehnána zelení. chybět nemůže 
venkovní gril, který funguje pře-
devším o víkendech. Na vetší a 
firemní akce si lze objednat selátko, 
kýtu apod.. Součástí restaurace je 
též dobře vybavené dětské hřiště.

v parku
Za Kovárnou 374/1, Praha 10
Tel.: +420 272 705 536
www.vparku.cz

Této dnes již věhlasné japonské res-
tauraci je letos dospělých osmnáct let. 
Za dobu své existence si Miyabi vydo-
bila pověst nejen gastronomického, ale 
i kulturně výrazného místa, které ctí 
zemi, z  níž vychází. Aby také ne, když 
v Japonsku majitelka dlouhá léta sama 
žila. Podnik, představující všemožná 
zákoutí japonské kuchyně – nejen 
obligátní sushi, ale hlavně obentó boxy 
a pravidelná měsíční tematická menu, 
nabízí evropský i japonský způsob sto-
lování. doozo oishiku itadaite kudasai!

MiyaBi
Navrátilova 10, Praha 1
Tel.: +420 296 233 102-3
www.miyabi.cz

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

italská restaurace carllino patří k 
nejznámějším karlínským podnikům. 
Kromě výborné pizzy, kterou tady 
pečou tak, jak se má, tedy v kamenné 
peci, si zde můžete pochutnat také 
na tradičních italských domácích 
těstovinách, nebo si dát vynikající 
hovězí steak. Nesmíme zapomenout 
ani na znamenitou italskou kávu a 
dezerty. Posezení na zahrádce vám 
zpříjemní nejen příjemná obsluha, ale 
i krycí střížka. carllino se nachází pár 
kroků od stanice metra Křižíkova.





ak to všechno začalo – 
Několikrát denně jsem 
procházel Náměstím Re-
publiky a díval se na slávou 
zašlý obchodní dům Kotva, 

v té době ještě před rekonstrukcí a 
přemýšlel jsem o tom, jaký musí být z 
té střechy výhled na celou Prahu. 

Pak se mi to jednou povedlo a dostal 
jsem od známého pozvání na prohlídku 
střechy.  A příběh o pivu, pivem začíná...

Největší pivní terasa aneb kam v cen-
tru za dobrým pivem

Náměstí republiky je specifická loka-
lita, prochází přes něj velké množství 
lidí, je to spojnice několika turistický 
a průvodcovských tras a v neposlední 
řadě i centrum nákupů. Nápad udělat 
v nákupním centru restauraci se nero-
dil snadno, zvažování všech pozitiv a 

negativ trvalo nějaký čas a samotná 
realizace taky nabyla žádná procházka 
růžovým sadem, hlavně kvůli všem 
novým normám a stavění tzv. Na 
zelené louce. Víra ve výsledek a pro-
jekt frenčízy, která je založená na pivu 
a dobrém jídle, byly silnější.

Nejprve jsme spustili pivní e-shop, 
který je první částí našeho projek-
tu, posléze cestovní kancelář, která 
se specializuje na zájezdy za pivem 
do Belgie, spojenou s návštěvou 
malých nekomerčních pivovarů a 
poslední cihlou do našeho už skoro 
dokončeného domu byla pivní terasa, 
která je největší v Čr.

Zatím nabízíme asi 100 druhů lah-
vového piva z celého světa, počty které 
samozřejmě s přibývajícím zájmem 
hostů rozšiřujeme. 10 píp nabízí 
našim hostům, třeba i 3 krát v týdnu 

restaurace měsíce
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Náměstí republiky 656/8, Praha 1
www.t-anker.cz
Tel.: +420 723 337 578
Otevřeno: po–pá  9:00 – 22:00
so–ne 9:00 – 22:00

různé druhy piv z malých českých, bel-
gických, ale i třeba slovenských pivovarů. 
Kde bereme invenci a nápady se nás 
ptá spousta lidí, ale nabídka piv je 
stále větší a větší a ani lidé už nejsou 
tak konzervativní a rádi ochutnávají 
nové značky a nové druhy piv, protože 
už i do České republiky dorazila piva, 
která si konzumenti třeba před pěti 
lety mohli dát jenom na cestách do 
zahraničí.

Když už si u nás dáte několik dobrých 
piv, které mají svojí skleničku a když 
zrovna sběratelé pivních tácků dovolí, 
tak i pivní tácek, stoprocentně Vám 
vyhládne. Speciality z našeho grilu. 
určitě potěší mlsný jazýček každého 
návštěvníka naší terasy.

Kromě osvědčených českých specialit, 
kterými jsou například buřty na černém 
pivu, fantastická domácí krkovice, nebo 
brambory se slaninkou, si náš kuchař 
připravuje na každý den speciální 
nabídku ryb, které mu nabízí soukro-
mí dovozce, nebo zrovna maso, které 
přiveze řezník jako specialitu na daný 
den v počtu pár kusů nebo kil.

Nemůžeme zapomenout ani na klid 
rodičů s dětmi a proto jsme vsadili 
i na trend průzkumů a nechali si 
udělat dětský koutek s houpačkami, 
skluzavkou a malou horolezeckou 
stěnou. co může být příjemnější než 
si vyrazit na pár malých s malýma a 
ještě si u toho moct hrát.

Tak pojďte a zažijte s námi festival po-
hody v centru Prahy každý den.

A kam vlastně? Výtahem z ulice 
Králodvorská, nebo výtahem přes 
odddělení Kotva 5 patro.

ml.

.



gastro - kde vám bude chutnat

7 Tacos sTeaK & GRill
ortenovo nám. 22, p- 7, tel.: +420 
220 407 011, www.7tacos.cz 
tip: 400g Grilovaná hovězí žebra s 
omáčkou chipotle 235 kč

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 
plzeňského piva a vín z celého světa.

7 Tacos Steak & grill nabízí mexické 
speciality v souladu s tradiční recep-
turou z originálních surovin. Podnik 
nabízí širokou škálu pokrmů jako 
velké šťavnaté steaky, tacos, fajitas 
burritos, českou kuchyni, bio pokr-
my, mezcal, tequilu a koktejly. Nechy-
bí polední menu - polévku a hlavní 
chod dle vašeho výběru - za 105 Kč. 
Atmosféru v restauraci doplňuje přá-
telský personál, letní zahrádka, wifi 
zdrarma, posezení při svíčkách, pří-
jemný poslech hudby a dětský kou-
tek. 7 Tacos je nekuřácká restaurace.

chapadlo
nuselská 44, praha 4
tel.: +420 241 404 337 
www.chapadlo.com

u žízniVého jelena
vltavská 15/523, p5 – Smíchov
tel.: +420 257 322 525
www.uziznivehojelena.cz
restaurace U Žíznivého jelena se na-
chází v těsné blízkosti smíchovského 
pivovaru Staropramen. Její historie se 
odvíjí od roku 1896. V nedávné době 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je 
schopná pohodlně pojmout i větší sku-
pinky hostů. restaurace disponuje ne-
kuřáckou částí se značnou kapacitou 
míst umístěnou do historického skle-
pení. Pochutnáte si na české kuchyni 
a především na pokrmech ze zvěřiny. 
K dobrému jídlu neodmyslitelně pat-
ří i kvalitní české pivo a víno, těšit se 
můžete na tankový Staropramen nebo 
vína z vinařské oblasti Morava.

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 pozo-
ruhodných chutí inspirovanou Napoli 
a severní itálií. Kromě toho od pondě-
lí do pátku naleznete za výhodné ceny 
polední menu a nebo si můžete objed-
nat jídlo přímo do svého domova.



speciality české kuchyně, bohatý sortiment minutek a k tomu samozřejmě 
naše pivo Berounský medvěd 8° světlé lehké pivo, 11° světlý ležák, 
11° polotmavý ležák medový, 13° tmavý speciál, 14° polotmavý speciál, 
15° světlý ležák, 18° tmavý speciál.

Vnově zrestaurovaných prostorách 
pivovaru byla zřízena Pivovarská 

restaurace. Návštěvníkům nabízíme 

Restaurace pojme až 100 hostů, salonek „šalanda“ v prvním patře 
pohodlně usadí až 70 osob. V prostorách lze pořádat oslavy, rauty atd. 

pro vetší i menší společnost. 

Pivo Berounský medvěd lze v pivovaru zakoupit v PET lahvích 1,5 l v 
nonstop prodeji. Plnění piva do kegů 15 l,

30 l, 50 l provádíme na objednávku. Zapůjčíme kegy i výčepní zařízení. 
Pivo Berounský medvěd prodáváme též v dárkovém balení ve 2litrových 
patentních lahvích s ozdobným uchem nebo lze zakoupit „party soudek“ 
5 lvčetně pípy a držáku. V našem pivovaru si můžete objednat exkurzi s 
ochutnávkou i s občerstvením v restauraci.

Rodinný pivovar a restaurace Berounský medvěd se
těší na Vaši návštěvu!

Pivovar Berounský Medvěd
Tyršova 135
266 01 Beroun 2
tel./fax: +420 311 622 566 
mobil: +420 602 388 305
www.berounskymedved.com

beroun.indd   1 19.6.2013   12:34:51
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u dědKa 
Na Kozačce 12, Praha 2, Tel.: +420 
222 522 784, www.udedka.cz

RusTica
Opletalova 36, Praha1, Tel.: +420 
224 234 868, www.rustica.cz

Přes den můžete ve Zlatých časech 
holdovat vysoké gastronomii za pří-
znivé ceny (podnik byl zařazen do 
Maurerova výběru) a přes noc zde mů-
žete vychutnávat to nejlepší z hudby za 
posledních 40 let. Pokud hledáte místo 
kam si jít s partnerkou vypít drink či za-
tancovat, jen těžko budete hledat místo 
s lepší atmosférou a vrozenou pohodou. 
Každý čtvrtek, pátek a sobotu se zde 
hraje od 22:00 a vstup je zdarma.

epopey je restaurací s domácí útulnou 
atmosférou a vůní čerstvých pokrmů. 
Každý den na Vás čeká polední menu 
sestavené z pěti hlavních jídel a jedné 
polévky. Z nápojů Vás jistě potěší do-
mácí citronáda za pouhých 15 korun, 
kterou se můžete v době oběda osvě-
žit. Pokud si nevyberete z poledního 
menu, jídelníček nabízí další speciality 
mezinárodní kuchyně a každý měsíc 
přichází epopey s novým tématickým 
menu, které se zde podává od 15 hodin.

Tato restaurace nacházející se na hra-
nici pražských čtvrtí Vinohrady a Vr-
šovice nabízí cca 120 míst k sezení a 
členitý interiér, který je jistě výhodou. 
V létě zahrádka na ulici a ve dvoře. Ať 
si zde objednáte, žebírka, hamburger, 
kulajdu nebo domácí těstoviny, ku-
chaři Vás překvapí svou nápaditostí a 
svým umem. Určitě si pochutnáte. Bary 
nabízejí nejen víno k jídlu, ale i velké 
portfolio rumů a whisek. Pro milov-
níky piva zde mají Plzeňský prazdroj 
a Velkopopovický kozel světlý i černý.

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.

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

epopey 
Panská 9, Praha 1, Tel.: +420 226 
222 800, www.fusionhotels.com 



- 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
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ResTauRanT jelica
Na Zlíchově 35, Praha 5
Tel.: +420 251 555 536, www.jelica.cz

BaRáčnicKá RychTa
Tržiště 23/555, Praha 1 – Malá strana, 
Tel.: +420 257 532 461
www.baracnickarychta.cz

Pizzerie Kmotra se může pyšnit tím, že 
je v Praze nejstarší a již od samotného 
začátku svého působení dbá na kvalitu 
a čerstvost svých surovin a jejich přija-
telnou cenu. restaurace má oddělené 
kuřácké a nekuřácké prostory, dispo-
nuje salónkem až pro 35 hostů a v pří-
padě důležitých sportovních přenosů 
zde naleznete dvě velkoplošné obra-
zovky. ochutnat zde můžete jak tra-
diční italská vína tak vybraná Česká.

Kouzelná atmosféra Starého města 
pražského, spletité uličky a pasáže. A 
právě zde, ve stínu honosného kostela 
sv. Havla, se nachází restaurace Kogo. 
gastronomický zážitek připraví spe-
ciality italské kuchyně s příchutí Stře-
dozemí. Kuchyně je založena na vy-
soce kvalitních čerstvých surovinách 
dovážených přímo z itálie, sezónních 
ingrediencích, domácích těstovinách, 
domácích dezertech i chlebu. 

Při návštěvě této restaurace máte pocit, 
že se zastavil čas. dřevo dohromady s 
detaily interiéru dokreslují autentic-
kou ambientní atmosféru restaurace, 
která je v Praze jedinečná. Můžete zde 
ochutnat tradiční jídla srbské kuchy-
ně, jako jsou například: svatební zelí, 
rolované telecí, jehněčí v sači, proja 
nebo grilované speciality. To ale není 
vše. Současně zde můžete objevit i 
kouzlo syrové kuchyně - rAW food. 
Touto svojí nabídkou, interiérem, za-
hrádkou a nezaměnitelným stylem se 
restaurace stává jedinečnou a výjimeč-
nou. chuť i osobní pocit mluví za vše.

Pokud se chystáte na výlet na hrad a 
ještě jste neobědvali či se z návštěvy 
hradu vracíte a něco byste povečeřeli, 
zastavte se na tradiční české jídlo v Ba-
ráčnické rychtě. Pro milovníky piva tu 
mají Svijany nebo Plzeň. Nasajete zde 
lehce nostalgickou a pohodovou at-
mosféru a po dobrém jídle se můžete 
přesunout do zdejšího společenského 
klubu „Salon“ kde se konají zajímavé 
kulturní akce nebo kde lze uspořádat 
akci soukromou či firemní, včetně ca-
teringu místní restaurace. 

pizzeRie KMoTRa
V Jirchářích 12, Praha 1, Tel.: +420 224 
934 100, www.kmotra.cz

ResTauRanT KoGo
Havelská 27, Praha, Tel.: +420 224 210 
259, www.kogo.cz, Tip: Carpaccio z 
mořského vlka 260 Kč
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aždoročně v Praze “vy-
rostou” desítky nových 
barů, které by si rády 
ukrojily kus z koláče 
milovníků noci. Většina 

skončí v zapomnění. Pár jich vydrží. 
Prokáží svou jedinečnost. Je to 
džungle, kde přežijí jen ti nejsilnější. 
A Loca mezi ně určitě patři.

Zprvu vypadá podnik nenápadně. 
Nachází se na Smetanově nábřeží 
kousek od zastávky Karlovy lázně a 
Karlova mostu. Je přímo obklopen gas-
tronomickými podniky nejrůznějšího 
ražení, které luxusní lokalitu vyvažují 
patřičně vysokými cenovkami. loca 
chce být jiná. chce být pro lidi, kteří si 
tamní pobyt maximálně užijí a přítom 
je to nebude stát měsíční plat.

rozumné ceny, nepřesahující běžný 
pražský standard, jsou tak prvním 
bodem k dobru, který může loca 
dopomoci k úspěchu. Tím druhým 

je bezesporu samotný design místa. 
Sázka na růžovou umožnila podni-
ku, že doslova září energií a navouje 
příjemnou atmosféru místa, ke to umí 
opravdu žít. Šedé a hnědé doplňky 
jsou pak rozumným usměrněným sty-
lu, aby si pánové po vstupu nemysleli, 
že příšli do podniku fanynek Sexu ve 
městě. Ano, růžová dominuje. Ale k 
zženštilosti má loca daleko.

Naopak z podniku sálá ohromně 
sebevědomý styl. Připomíná místa, 
kam chodí hollywoodské celebrity 
“zabíjet čas”. Vše tu má své místo a 
nic není navíc. Podnik je rozložen do 
jakési ostřejší podkovy, díky čemuž 
ani v případě zaplnění (což je zhruba 
dvě stě lidí) v něm není hlučno.

Možná ještě zajímavější je ale loca 
přes den. Bar je to pětihvězdičkový 
a obsahuje vše, co od podobného 
místa očekáváte - širokou nabídku 
nápojů a koktejlů, zkušené barmany, 

bar měsíce
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Loca Cafe Bar
Smetanovo nábřeží 24
Praha 1, Tel.: +420 604 901 188
www.locabar.cz
Otevřeno: ne - út: 11:00 - 2:00
st - čt: 11:00 - 3:00
pá - so: 11:00 - 4:00

kteří pořádají strhující show, taneční 
parket, hudbu až do rána, zkrátka 
místo pro děti noci, které se chtějí ba-
vit bez limitů. loca však není jenom 
excelenentní bar. Je i výbornou res-
taurací! Něco takového není zaleka 
samozřejmostí. Po vzoru Zdeňka 
Pohlreicha nabízí loca skromnější, 
ale o to výraznější a lákavější menu, v 
němž si vybere skutečně každý 

V nabídce nemohou chybět výhodná 
obědová menu, která stojí okolo sto 
dvaceti korun (vzhledem k lokaci není 
těžké pochopit, o jak příznivou cenu 
se jedná). U obědů mě, vyjma ceny, 
zaujala především samotná nabídka. 
Že se tam objeví klasiky typu pečená 
kachnička či candát, s tím jsem 
počítal. Ale třeba jahodová polév-
ka, ta mě skutečně zaskočila (a byla 
výborná!). Nabídka obědových menu 
je vskutku bohatá, takže kdo to nemá 
kolem poledne do locy daleko, ten by 
měl podnik 100% vyzkoušet.

Pokud jde o klasický lístek, ten se 
pohybuje od českých jídel přes ham-
burgery a steaky až po saláty, přičemž 
se vaří každý den do jedenácti večer.

loca znamená šílený. V případně 
nového podniku na Smetanově 
nábřeží bych ale spíš použil “šíleně 
dobrý”. Ano, dvakrát originální není. 
Vypiplaný desing, milá a zkušená ob-
sluha, skvělá kuchyně, bohatý výběr 
drinků a zábava až do rána. Toho je 
v Praze hodně, že? Jenže málokde to 
tak dokonale šlape, jako právě v loca. 
Když si k tomu připočtete výborné 
ceny, máte jasno. loca je možné “jen” 
ukázkou toho, jak by podobné pod-
niky měly fungovat. Jenže ono ne 
každý nakonec dostojí tomu, co slibu-
je. V loca žádné plané sliby nečekejte.

ml.



gastro - kde vám bude chutnat

MaxiM BaR
Melantrichova 5, Praha 1
Tel.: +420 777 471 671
VIP rezervace: +420 776 151 517
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 po-
sledních 40 let. Pokud hledáte místo, 
kam si jít s partnerkou vypít drink či 
zatancovat, jen těžko budete hledat 
místo s lepší atmosférou a vrozenou 
pohodou. 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, Praha 5
Tel. +420 257 315 824
www.backdoors.cz



www.dogsbollocks.cz
+420 775 736 030 po 16:00

VYCHUTNEJTE SI KOUZLO 
LIFE TABLES
Dotykové stoly si vyzkoušíte jen v DB. Objednávejte, 
na co máte právě chuť, pozvěte někoho na dvě deci - 
vyměňte klasickou večeři za noc plnou zábavy. 

út - čt 17:00 - 03:00
pá - so 17:00 - 05:00

DB na FB

TWO BARS &
DANCE FLOOR

Nádražní 82  
Praha 5



deněk Pohlreich ho 
označil za kuchaře, jehož 
kulinářských kvalit si 
opravdu váží. Proces-
toval řadu zemí a sbíral 

zkušenosti a někteří o něm dokonce 
tvrdí, že aspiruje na michelinskou 
hvězdičku. Aktuálně David Šašek 
pracuje jako šéfkuchař restaurace 
Coda v pražském hotelu Aria na 
Malé Straně. 

Davide, chtěl jsi být kuchařem už 
jako malý kluk? 

odmala se v té dětské fantazii 
vystřídala řada nápadů, ale párkrát 
mě to samozřejmě napadlo. Jed-
nou jsem byl dokonce za kuchaře 
na maškarním plese. Ke kuchařině 
jsem měl totiž opravdu blízko. Když 
mi bylo takových 12, 13 let, tak jsem 
se dost často pohyboval i v kuchyni 
rodinného penzionu a tam jsem se 
postupně zapojoval do kuchařských 
prací. 

Vzpomeneš si na svá učňovská léta. 
Co Tě na škole bavilo?

Určitě. Bavila mě hlavně praxe a 
potom ještě hospodářské výpočty, 
kalkulace jídel a taková ta malá eko-
nomika té restaurace.

Jak vzpomínáš na svůj první den v 
kuchyni na postu kuchaře?

Nastoupil jsem hned po škole jako 
kuchař v otcově penzionu a byl to 
opravdu rychlý nástup. Začínala totiž 
zrovna letní sezóna. Měly jsme na 
penzionu asi 100 hostů. dělalo se asi 
350 jídel denně, a v kuchyni byl proto 
opravdový šrumec. 

Začátky v kuchyni dost často vy-
padají tak, že Tě postaví před kýbl 
a několik hodin jen loupeš cibuli a 

brambory. Ty jsi si tím také prošel?

Samozřejmě, že mě to také neminulo. 
Ale měl jsem štěstí, že mě otec pustil 
i k té opravdové kuchařské práci, ve 
které jsem se mohl realizovat. 

Ty jsi nasbíral zkušenosti v řadě 
zemí. Která z těch zemí Ti co se týče 
právě toho kuchařského umění dala 
nejvíc?

Každá země měla něco. V irsku jsem 
se naučil pracovat s čerstvými ry-
bami, humry a ústřicemi. itálie mě 
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zase naučila, že v jednoduchosti je 
krása. A opravdový koncert chutí, 
to byly Maledivy, kde jsem pracoval 
hlavně s kořením a čerstvým ovocem. 
dále mi opravdu hodně dala spolu-
práce se Zdeňkem Pohlreichem a se 
špičkovými zahraničními šéfkuchaři.

Ty jsi jako šéfkuchař zakotvil v res-
tauraci Coda. Máš celou tu kuchyň 
pod palcem ty a nebo ti do toho 
pořád někdo mluví?

Musím říct, že mám opravdu velké 
štěstí, a proto jsem tu možná i tak 
dlouho (skoro 8 let), že tady mám 
opravdu co se týče kuchyně volnost v 
tom, co dělám. důležitý je ten výsle-
dek a spokojenost hostů, ale jak toho 
dosáhnu, je jedno. o tom, co budu 
vařit rozhoduji opravdu já sám. 

Když máš volno, tak co si doma 
běžně vaříš k obědu?

Většinou jednoduché věci jako jsou 
těstoviny, rizota a asijské nudle na 
nejrůznější způsoby. Připravuji také 
ryby, bio kuřecí a nebo třeba králíka 
od souseda. Hodně mě baví taky jídla 
z jednoho hrnce.

Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?

opravu hodně rád mám zapečené 
brambory. 

Co bys sis naopak raději nedal?

Nemusím moučné červy, cvrčky a 
podobná zvířátka. Ale už jsem to taky 
jednou vyzkoušel.

Uvažuješ o tom, že by sis otevřel 
vlastní restauraci?

Tak já si myslím, že je to sen každého 
šéfkuchaře. Je to samozřejmě i mým 
cílem. rád bych se do budoucna osa-
mostatnil, ale nechávám to otevřené. 
Zatím nemám žádnou konkrétní vizi 
ani investora. 

Denisa Jeřábková

“Opravdový koncert 
chutí, to byly Maledivy”



gastro - kavárny a čajovny

cafe slaVia
Smetanovo nábřeží 1012/2, P-1, 
Tel.: +420 224 218 493
www.cafeslavia.cz
Otevřeno: Po – Čt: 8:00 – 24:00, So – 
Ne: 9:00 – 24:00, Cena:  Káva ledová 
se zmrzlinou a šlehačkou 65 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. 

Jedna z nejznámějších „kaváren“ v 
Praze, oblíbené místo řady celebrit, 
krásných žen, výborných domácích 
dortů a samozřejmě dobré kávy. Tak 
by se dala shrnout kavárna café~café. 
co ale mnohé překvapí je skutečnost, 
že ceny se tu nepohybují až tak vysoko 
a navštívit ji tudíž můžeme bez zavá-
hání i my běžní smrtelníci. co jistě 
potěší je velmi profesionální personál, 
jenž perfektně zvládá svou úlohu a 
dodává celému podniku úroveň. 

Pokud jste se rozhodli navštívit Ná-
rodní památník na Vítkově, je skoro 
samozřejmostí navštívit café Vítkov, 
krom velmi moderního interiéru a 
příjemných cen Vás zde překvapí 
úchvatné posezení na zahrádce s 
výhledem na Prahu. Mimo to se zde 
konají, výstavy, křty knih, kulturní 
akce, koncerty a mnoho dalšího. V 
případě konání akce je možno otví-
rací dobu samozřejmě prodloužit. 
Není nad to popíjet dobrou kávu a 
pozorovat z hora 100 věžatou Prahu.

Perla mezi kavárnami je rozhodně ka-
várna Slavie, přímo od stolu můžete 
obdivovat krásu Karlova mostu, Praž-
ského hradu nebo Národního divadla 
a přitom si vychutnávat ledovou kávu 
či sklenku znamenitého vína. Posezení 
zpříjemní mezi 17:00 a 23:00 profesio-
nální klavírista, který zde vystupuje sko-
ro každý den. Na závěr nezapomeneme 
pochválit vždy znamenitou obsluhu.

doBRá čajoVna
Václavské náměstí 14, Praha 1
www.tea.cz

café~café
Rytířská 406/10, P1 - Staré Město
Tel.: +420 224 210 597
www.cafe-cafe.cz
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café VíTKoV
Národní památník na Vítkově, U 
památníku 1900, Praha 3, 
Otevřeno: středa – neděle 10:00 – 
18:00, Křížíkova Metro (774 m)





SEX 
nebo 

CITY

V tomto článku bych se chtě-
la věnovat tématu, které 
mne už nějakou dobu trá-
pí. Kupodivu to nebude 
rozbor současné politické 

krize, ač je to téma velmi ožehavé. 
Znepokojuje mne ale, že se k němu 
upírá toliko pozornosti a jaksi se po-
zapomíná na jiné problémy, které 
tíží českou společnost. Konkrétně 
mám na mysli problém módy. Nebo 
vkusu, chcete-li. Prostě a jednoduše, 
už se dál nemůžu koukat na to, co 
tady nezanedbatelná část populace 
předvádí.

Nejspíš by bylo vhodné uvést, že 
vlastně nejsem kompetentní osoba k 
napsání tohoto článku. Nejsem v této 
oblasti odborně vzdělána, nevlastním 
butik se značkovou módou a neumím 
šít. Nevedu žádný osvětový módní 
blog a ani nemám ambice fušovat 
módní policii do práce. Mám prostě 
jen velmi dobrý zrak. Ale jsou situace, 
kdy bych byla raději slepá.

co se týče již tisíckrát omílaných po-
nožek v sandálech, k tomu bych měla 

jen jednu otázku: může mi někdo, 
prosím, vysvětlit logiku tohoto aktu? 
Už několikrát jsem se snažila tento vý-
běr pochopit, ale vždy mi to vyjde takto: 
je-li venku zima, vezmu si boty zavře-
né, je-li venku deštivo, vezmu si boty 
nepromokavé, je-li venku teplo, vezmu 
si boty otevřené. Jaké musí být počasí, 
abych zvolila sandály s froté ponožka-
mi? Jsou snad dny, kdy teplota během 
dne skáče z -10°c na 23°c v pravidel-
ných patnáctiminutových intervalech? 

Upřímně, i kdyby to tak bylo, raději s 
sebou budu tahat dvoje různé boty, než 
abych působila, že vlastním pouze je-
den pár (ač velmi variabilní) obuvi.

oproti tradičním fusko-sandálům, 
což je povětšinou problém pánů, 
dámský módní nešvar má poměrně 
krátkou historii, ovšem rozsah je o to 

„JSOU SiTUACe, KDy 
ByCH ByLA RADěJi 

SLePá.



větší. Minimálně jedny legíny vlastní 
téměř každá žena. Nechci tu polemi-
zovat o tom, jak slušivé jsou či nejsou, 
ale jedno lze říct jistě: legíny nejsou 
kalhoty. legíny obvykle obsahují lycru, 
což znamená, že se na těle natahují. 

Z čehož vyplývá jeden docela logic-
ký fakt, který ovšem části legínofa-
nynek zůstává utajen: prosvítají. To 
v praxi znamená, že pokud si do-
tyčná vezme legíny a krátké triko, 
nejenže vypadá, že jde na hodinu 
jógy, ale také jí jde vidět …., což je 
dle statistik nejvíce problematická 
partie ženského těla. 

lze tedy předpokládat, že většina 
nositelek své pozadí na odiv světu 
vystavovat nechce, ale neznalostí 
vlastností zákeřné zlé lycry, to bo-
hužel dělá. ovšem každý problém 
má své řešení – v tomto případě v 
podobě o pár čísel delšího trika. 

Jak známo, móda není jen oble-
čení, nýbrž i doplňky. V každém 
módním časopise se můžeme 
dočíst, že doplňky dokáží celko-
vý vzhled o dost povznést. Nebo 
taky ne. Ať už se jedná o šperky 

či kabelky, doplňků je nepřeberné 
množství. Vybrat si z té široké škály 
nemusí být vždy trefa do černého, 
poněkud mě ale zaráží, že navzdory 
té pestré nabídce, je nejrozšířenějším 

doplňkem u nás igelitka. Trou-

„POKUD Si DOTyčNá VeZMe 
LegíNy A KRáTKé TRiKO, 

NeJeNže VyPADá, že JDe NA 
HODiNU Jógy, ALe TAKé Jí 

JDe ViDěT...“



„K PŘeNášeNí RůZNýCH 
PŘeDMěTů ByLy 

VyNALeZeNy JiNé, O MNOHO 
PRAKTičTěJší, VěCi.“

fám si tvrdit, že to není trefa do černé-
ho nikdy. Ani kdyby byla pozlacená. 
S diamanty. Pořád to byla, je a bude 
igelitka. Pokud z ní čouhá pórek a lze 
se tedy domnívat, že jdete z nákupu, 
dá se to pochopit. Pokud z ní čouhá 
cokoliv jiného, a navíc jeví známky 
značné opotřebovanosti, vložte jí, 
laskavě, do odpadkového koše, kam 
patří. K přenášení různých předmětů 
byly vynalezeny jiné, o mnoho prak-

tičtější, věci, kupříkladu kabely, tašky 
či batohy. Vyjma toho, že je igelitka 
esteticky velmi rušivá, je to také re-
klamní produkt a věřte mi, ne každý z 
Vaší kanceláře potřebuje vědět, že jste 
v nedávné době navštívili sexshop. 

Na druhou stranu, nezáleží ani tak 
moc na tom, co lidé nosí, jako spíše 
na tom, kam to nosí. Na chalupě v 
jižních Čechách se nejspíš nikdo nad 

sandály s ponožkami pohoršovat ne-
bude. doma ať si každý chodí v legí-
nách s krátkým tričkem, nebo klidně 
i bez těch legín. Třeba i v lyžařském 
overalu, pokud mu to tak vyhovuje. 

Ale opravdu není nejvhodnější, jít v 
tom lyžařském overalu do Národní-
ho divadla. Před začátkem poslední-
ho divadelního představení, jež jsem 
navštívila, jsem se ocitla vedle pána 
v džínách a mikině s kapucí, který se 
udiveně ptal své společnice, proč na 
něj ostatní zírají jako na idiota. Měla 
jsem neodolatelnou touhu mu odpo-
vědět za ní – protože jím je. Neudělala 
jsem to z ryze racionálních důvodů – 
ten pán měl velmi statnou postavu a 
vzhledem ke zvolenému oblečení asi i 

nižší sociální inteligenci, takže riziko, 
že bych měla o pár zubů méně, bylo 
celkem vysoké. Ale myslela jsem si 
to. Mysleli jsme si to všichni. Třeba je 
to jinak milý, pracovitý a vtipný muž. 
Třeba je to vzdělaný vysokoškolský 
profesor. Třeba je to milující a oběta-
vý otec od rodiny. Většina lidí z toho 
divadla si ale myslí, že je to idiot. A 
první dojem se těžko překonává, že.

Asi není možné chtít po všech lidech, 



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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aby měli vkus a cit pro módu. Je ale 
možné, snad i nutné a nezbytné po 
lidech chtít, aby měli soudnost a úctu. 

Argument „budu si nosit, co se mi 
líbí“ bych právně zakázala a apeluji 
na vládu aby, až se dá do kupy, tento 
můj návrh projednala. Víte jak se říká, 
že moje svoboda končí tam, kde za-
číná svoboda druhých? Tak to platí i 
na poli „módy“. Není možné přijít na 
operu v riflích a pohorkách a tvrdit, 
že se Vám to takhle líbí. To nikoho 
nezajímá. Vyjadřuje to akorát tolik, že 
je pro Vás tato kulturní akce asi tak 
stejně významná, jako když si skočíte 
po práci na pár piv do hospody čtvrté 
cenové kategorie. A pokud tomu tak 
je, je lepší zůstat u těch piv a nekazit 
dojem ostatním. 

Přemýšlet o tom, co si vezmeme na 
sebe, není jen taková povrchní zábava 
pro hloupé husičky, které nemají nic 
lepšího na práci. Přemýšlet o tom, co 
si vezmeme na sebe, by měl každý, 
kdo nechce být u ostatních za trotla. 
Značková košile sice nikoho neza-
chrání, pokud je buran, ale otrhaná 
šusťákovka nedá prostor pro to, aby 
člověk ukázal jak moc fajn je.

S pozdravem,

„NeNí MOžNé PŘiJíT 
NA OPeRU V RifLíCH A 

POHORKáCH“



SLUŽBY CENTRA POTÁPĚNÍ
ŠKOLA POTÁPĚNÍ

SERVIS POTÁPĚČSKÉ TECHNIKY

SPECIALISTA NA UW FOTO

PLNÍRNA LAHVÍ

PŮJČOVNA VÝSTROJE

KAMENNÝ OBCHOD

E-SHOP

Libušská 400/115, 142 00 Praha 4 - Písnice

Tel.: +420 603 154 924, e-mail: info@amers.cz

www.amers.cz



adrenalin

KaRTaReal
www.kartareal.cz
Olšanská ul. 6, Praha 3
Tel.: +420 281 916 188

KartAreal je pro skutečné milovníky 
adrenalinu - nabízí totiž nejvý-
konnější motokáry v celé Praze. rych-
lá a technická dráha v kombinaci s 
motory Subaru 270ccm o výkonu 
10HP vás doslova zarazí do sedadel. 
Poté, co s přáteli poměříte síly, si 
můžete odpočinout v TV SportBaru s 
krbem a výhledem na dráhu. Vyprah-
lá hrdla vám svlaží točené Svijany 11° 
a 12°, přičemž podnik pojme až 200 
lidí, díky této kapacitě je KartAre-
al se SportBarem ideálním místem 
pro pořádání soukromých večírků a 
firemních akcí. Vášniví fanoušci pak 
nepochybně ocení možnost V.i.P. 
členství, které přináší řadu výhod 
(volné jízdy, lepší ceny atd.).

yla to dlouhá zima. Hod-
ně dlouhá. A díky bohu je 
za námi. Je čas vyrazit z 
pohodlí domova a užít si 
nějaké to vzrušení.

Protože každý preferuje jiný druh 
zábavy, připravili jsme si pro každého 
něco. Miluje rychlou jízdu? rádi vás 
vyšleme na okruh motokár nebo vám 
dopřeje zážitek v některém z luxus-
ních aut. Nebo rovnou tank? i taková 
možnost tu je. Záleží jen na vás.

Adrenalin vám přirozeně nemusí 
nahnat jen zvýšená rychlost. Potápění 
zařídí stejně dobře zrychlený tep. A co 
takhle smyslná masáž, nebo speciální 
kurzy, na kterých se naučíte něco 
nového? Svět je plný možností. Stačí 
vyjít ze dveří a máte vyhráno.

Přejeme vám hodně zábavy a pevné 
nervy. Budete je potřebovat :)

ml.

VzhůRu do oBlaK!

B



aMeRs
www.amers.cz, www.opotapeni.cz
Libušská 400/115, Praha 4 - Písnice 
Tel.: +420 244 466 795
chcete odhalit tajemství hlubin, ale 
nemáte dostatek zkušenosti? cen-
trum potápění Amers, vedoucí škola 
potápění s kamenným obchodem s vy-
bavením pro potápěče, vám pomůže. 
Škola funguje v rámci systému NAUi, 
druhé nejstarší potápěčské asociace 
na světě. Nabízí veškeré kurzy a to 
jak pro úplné začátečníky, tak i pro 
zkušené harcovníky. Samozřejmostí 
jsou organizované výlety (pro stu-
denty i veřejnost). Pokud si nejste jisti, 
zda je ve vás “malý potápeč” (a zda se 
tedy máte vrhnout na jeden z kurzů) 
můžete si ponor napřed vyzkoušet.

Konečně k nám dorazilo léto a voda 
je jen na místech, kam patří. Jedním 
z nich je oblíbený Aquapark Slaný. 
V areálu najdete tobogán dlouhý 
87m, pětidráhový 25m dlouhý bazén 
o hloubce 1,65m a objemu 480m3, 
dětský bazén o hloubce 0,60m a ob-
jemu 28m3, divoké koryto o objemu 
8m3 a Whirpool. Součástí velkého 
bazénu jsou tři vzduchová masážní 
lůžka, protiproud a dámská a pánská 
pára. V letních měsících můžete k 
odpočinku využít i venkovní travna-
tou plochu. Nechybí občerstvení, 
masážní služby a dokonce i minigolf. 
Aquapark se nachází pouhou půl 
hodinku od Prahy a pro návštěvníky 
je k dispozici zdarma parkoviště.

aquapaRK slaný
www.aquaparkslany.cz
Lacinova 1720, Slaný 274 01
Tel : +420 312 526 442

a.T.e.o. cz
Tel.: +420 608 974 841
www.ateocz.cz

A.T.e.o. cZ zajišťuje firemní akce 
a outdoorové programy s širokou 
nabídkou aktivit. o nic se nemusíte 
starat. Tým profesionálů  Vám ses-
taví zajímavé programy šité na míru, 
zajistí akci na klíč, přičemž v nabídce 
je široká databáze lokalit. Programy 
jsou realizovány v Čr i zahraničí. V 
průběhu akce se pracovníci A.T.e.o. 
cZ starají o Vaši zábavu, bezpečnost 
i spokojenost. Záleží jen na vás, zda 
bude akce relaxační, či dravější. in-
dividuální a nadstandardní přístup 
ke klientovi, dobré reference, to vše k 
A.T.e.o. cZ patří. A také dobrá nála-
da. Té se neubráníte, i kdybyste chtěli.



Kousek za Prahou, na 27. km r10 na-
jdete unikátní prostor, Tankodrom 
Milovice. Již od roku 2000 zde můžete 
uskutečnit originální firemní akci, užít 
si s přáteli adrenalinové aktivity, nebo si 
prohlédnout vojenskou techniku.

Tankodrom nabízí projížďky v tancích, 
obrněných transportérech, Hummer 
H1, čtyřkolky, vojenské Tatry a spoustu 
další techniky. Nadšenci do paintballu 
a airsoftu zde naleznou unikátní hřiště, 
vojenské základny a hlavně schválený 
prostor 200ha střelnice pro tyto sporty.

Tankodrom nabízí komplexní služ-
by včetně špičkového cateringu, pro- 
nájem prostor pro jakékoli akce, 
pronájem offroadových tratí a 
konferenční místnosti. Také zde mů- 
žete otestovat své vlastní offroad stroje!

www.tankodrommilovice.cz
Tel.: +420 777 798 039 



lanoVý paRK hosTiVař
www.ilanac.cz, K Jezeru (sjezd z 
ulice K Horkám), Praha – Hostivař

lanový park Hostivař (ABYSS) se 
nachází v korunách stromů v krásné 
a vyhledávané lokalitě hostivařského 
lesoparku u Hostivařské přehrady. 
Jedná se o jediný lanový park (lanové 
centrum na stromech) v Praze. V 
současnosti má v provozu dvě různě 
obtížné dráhy vysokých lanových 
překážek. obě dráhy jsou souvislé a 
jednosměrné, vždy lze tedy absolvo-
vat pouze celou dráhu, ne jen vybrané 
překážky. lanový park Hostivař je 
vhodným místem jak pro rodiny s 
dětmi, tak pro školní  a firemní akce 
či pořádání teambuildingů. K lanové-
mu parku se dostanete autem, na 
kole, nebo MHd. otevírací doba se v 
průběhu sezóny mění. 

KoupališTě MoTol
Zahradníčkova, Praha 5 - Motol 
www.koupalistemotol.cz

Přírodní koupaliště Motol se nachází 
v Zahradníčkově ulici pod motolskou 
nemocnicí. celý areál je zatravněný, 
skrytý uprostřed vzrostlé zeleně a 
chráněný před okolním ruchem.
Místo se pyšní nejkvalitnější vodou 
v celé Praze, což potvrzují pravidelné 
kontroly Hygienické stanice hlavního 
města Prahy. K dispozici jsou Wc, 
venkovní sprchy, převlékací kabiny, 
bohatá nabídka jídla i nápojů či nudis-
tická pláž.  Vaše děti nepochybně ocení 
dětský koutek, trampolínu, skluzavku, 
houpačku, pískoviště a snadný přístup 
do vody. Koupaliště Motol je ideální 
místo pro parné letní dny, kdy chcete 
ulehnout k vodě a přitom nemáte čas 
jezdit daleko od Prahy.

Krkonoše patří mezi nejvhodnější 
terény pro tandem paragliding v celé 
České republice. V krásném prostředí 
Krkonoš si užijete tandemový let na 
paraglidu, který ve vás zanechá neza-
pomenutelné zážitky. Aby byly doslova 
nezapomenutelné, vaše dojmy budete 
mít navždy uchované jako video a to v 
Hd kvalitě.  Stačí vzít odvahu do hrsti 
a vychutnat si pohled na krajinu z ptačí 
perspektivy. Na výběr je několik druhů 
letů (seznamovací, vyhlídkový a ter-
mícký), tudíž je na každém, který mu 
bude nejvíce vyhovovat. Profesionální 
tandemový pilot Martin Kohlíček se 
vám bude maximálně věnovat.

TandeM paRaGlidinG
v KRKonoších
www.paragliding-tandem.eu



Soutěžte s námi o zajímavé 
ceny...

Soutěžíme o 3x 
poukázku v hodnotě 

1000Kč na 
značkové oblečení od 
Horsefeathers store, 
Revoluční 3, Praha. 

www.horsefeathers.eu

Soutěžíme o 4x 500 Kč 
na luxusní večeři do útul-
né restaurace: 
www.cafebuddha.cz

Soutěžíme o originál-
ní Brazilskou houpací 
síť pro dvě osoby od 

společnosti: www.22.cz

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 21.6.2013   16:07:39



rofesionální fitness tre-nér 
Karel Frýd a nutriční po-
radce Aneta Bašová nám 
zodpověděli na pár otázek 
ohledně jejich jedinečného 

wellness projektu TOP FIT.

Prozraďte, pane Karle, našim čte-
nářům, o čem tento projekt pojed-
nává?

Jedná se o zábavné cvičení, běhání 
a formování postavy v přírodních 
krásách Prahy, klienti nejsou na regu-
laci váhy sami, mají v nás vzájemnou 
podporu a motivaci a zároveň se v 
nutričním centru poté provádí analý-
za tělesné skladby.

Slečno Aneto, nutriční poradenství 
je ve Vaší režii, co vše návštěva u Vás 
obsahuje?

Zaměřuji se u klientů např. na pre-
venci a řešení jejich zdravotních 
problémů, regulaci váhy, radí se se 
mnou ale i sportovci ohledně spor-
tovní výživy. Následuje měření na 
speciálním tělesném analyzéru, kon-
troluji klientům jídelníček a konzul-
tace je plná zajímavých informací z 
oblasti zdravého životního stylu.

Máte mezi svými klienty prý i ViP 
osobnosti, herce, moderátory, je to 
pravda?

Ano, je to pravda, tato práce mě ve-
lice baví, protože za mnou hlavně 
zůstávají báječné výsledky a těší mě, 
když jsou klienti nadšení, spokojení, 
vděční.

Jaké máte další pracovní plány do 
budoucna?

Je jich mnoho, chystám ale další 
wellness projekt se zpěvákem Jiřím 
Koběrským, těšte se (smích).

th

P
ka

re
l 

fr
ýd

a
n

et
a

 b
a

šo
v

á



xistují různé války. Některé 
jsou fyzicky skutečné, to 
myslím ty, v nichž umírají 
ve velkém lidé a půlka 
dětí z Afriky doufá, že je 

adoptuje Angelina Jolie. A pak jsou 
tu fanouškovské války, které možná 
působí malicherně, ale jde v nich o tu 
nejdůležitější komoditu: Peníze.

Může to vypadat jako neskutečná 
zbytečnost, ale tržní války jsou dost 
možná ty nejklíčovější. ony určují 
práci, koloběh peněz i celkový vývoj 
společnosti. Jednou z nejzajímavějších 
válek posledních let je válka konzo-
lová. V ní jsou tři hráči: Sony, Mi-
crosoft a Nintendo. Třetí zmíněný se 
nicméně uvádí se spíš ze slušnosti. 
Skutečný svár hoří hlavně mezi 
Japonskem (Sony) a Amerikou (Mi-
crosoft). Nyní přichází další etapa - 
souboj konzolí nové generace. 

fanoušci táborů rádi plivou na toho 
druhého, ale ruku na srdce, nebýt 
konkurence, neměl by prodávající 
motivaci k vylepšování produktů.

Třeba Sony. Ta se vždy snažila nabízet 
technické maximum (tunu exkluziv-
ních her, systém jako multimediální 
centrum), ale trochu zaspávala v rámci 
komunikace s hráči, což byla naopak 
síla Microsoftu. To se nyní v dobré ob-
rátilo, neboť Sony víc než kdy jindy na 
hráče slyší a není se proto čemu divit, 
že “pé-es čtyřka” tak trochu vychází z 
modliteb a přání majitelů trojky.

Microsoft naopak vždy podceňoval 
exkluzivity a z nepochopitelného 
důvodu nyní začal zapomínat i na 
hráče. S tím byl oznámen X-Box one 
s řadou omezení, o které nikdo nestál. 
A fanoušci se odmlčeli a začali fandit 
Sony, načež se chytli v Mku za hlavu a 
vše, co bylo na jejich chystané konzoli 
kritizováno, dali urychleně pryč.

Kdo tuhle válku vyhraje? To není pod-
statné. Každý tábor má svoje. Já kopu 
za Sony, protože hry jako The last of Us 
prostě jinde nenajdu. Ale jsem rád za 
konkurenci. díky ní máme, co máme.

th.

tečka

VálKa sVěTů Ve jMénu Konzolí!
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SKUPINA ČEZ www.cez.cz/mff kv

Skupina ÈEZ, 
geniální panter 48. roèníku
MFF Karlovy Vary

ÈEZ  a filmové zážitky 
patøí k sobì
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