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ZDRAVÝ VZHLED, KRYTÍ ŠEDIN, VÝŽIVA 
A OCHRANA VLASŮ

Výborná snášenlivost. Nedráždí pokožku hlavy. 
Obsahuje Trico repair complex:
• rýžové proteiny pro posílení vlasů
• derivát z vrby pro dlouhotrvající barvu a lesk
• lipofilní ovocné kyseliny pro komfort pokožky

Bez amoniaku, parabenů, syntetické parfemace, resorcinolu; 
neobsahuje para-fenylendiamin *, SLS, PEG a silikon.
Testováno na obsah niklu. Dermatologicky testováno.

VHODNÉ PRO VEGANY

K dostání na www. liftea.cz

* Absence těchto látek nevylučuje riziko alergických reakcí. 
Vždy 48 hodin před aplikací proveďte test citlivosti pokožky.

www.liftea.cz, www. facebook.com/liftea
nutricolordelicato

Přírodní permanentní barvy s arganovým 
olejem v bio kvalitě

Z PŘÍRODY PRO KRÁSNÉ VLASY. GARANTOVÁNO ODBORNÍKY. 

MADE
IN ITALY

Vývoj barev 
a vlasových přípravků 

BioKap probíhá ve 
spolupráci s předními 
italskými univerzitami. 

92 % 
PŘÍRODNÍCH SUROVIN



EDITORIAL

Nemá smysl si nic nalhávat, jednoduché to nebu-
de. I kdyby všemi vymodlená vakcína přišla zítra, 
zavedené pořádky se změní. Opatření už tu s námi 
tak nějak budou pořád, nemluvě o tom, že v Praze 
zmizí řada podniků, na které jsme byli zvyklí. 

V Pragmoonu jsme dlouho přemýšleli, jak se k po-
slednímu letošnímu číslu postavit. Pokud patříte 
mezi naše pravidelné čtenáře, pak víte, že si do velké 
míry zakládáme právě na gastronomii a kultuře. A 
obojí s pandemií v podstatě zaniklo (minimálně v 
té oblasti, jaké jsme se věnovali nejvíce). Mohli by-
chom to vzdát. Ale to nikdy není řešení. Takže jsme 

udělali to, co nás čeká všechny - přizpůsobili se.  

V gastru jsme zkusili zůstat optimisté (co jiného 
nám taky zbývá) a namísto výběru z kin a nálože 
tipů na festivaly a koncerty pro Vás máme hity ze 
streamovacích služeb (jimž jsme věnovali i samo-
statný speciál, abyste věděli, která Vám má co na-
bídnout), společně zabrousíme do světa videoher, 
vrátili jsme sekci novinky z metropole a pak jsou tu 
Vánoce. Alespoň něco milého, co jsme naštěstí již v 
letech minulých s radostí prožívali i doma.

Co si popřát do nového roku? Rozhodně nejméně 
starostí. Těch jsme letos prožili všichni až příliš. 
Snad jsme se dostatečně poučili. Jak řekl kanadský 
nezávislý spisovatel Robin S. Sharma: „Jediná ces-
ta k tomu, abys změnil svůj zítřek, je porozumět 
tomu, co jsi neudělal dobře dnes.“ Něco takového 
by si ve sněmovně měli opakovat každý den.

S nadějí lepších zítřků...

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

nu, takový rok zřejmě nikdo z 
nás nečekal. Zavřené obchody, 
zákazy vycházení, odliv turistů, 
ukončený noční život. Z Prahy 
jakoby zůstalo jen torzo. A těžko 

říct, jestli tomu bude v následujících měsících ji-
nak (rozhodně tomu nic v době psaní tohoto edi-
torialu nenapovídá). Ale i když psi štěkají, kara-
vana jede dál. Jen musíme společně vydržet.

I
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SPOČÍTEJTE SI TO NA
PRE.CZ/PREEKOPROUD

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

22900_PRE_Ekoproud_Inz_148x210mm_v02.indd   1 28.08.2020   11:25:52
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NĚCO KONČÍ, NĚCO ZAČÍNÁ

KULTURNÍ SERVIS
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FILMY

talo se, čeho jsme se báli. Pan-
demie přešla do druhé fáze a 
na rozdíl od té marvelovské ne-
přináší nikomu žádnou radost. 
Když zrovna náhodou není 

všechno zavřené, jsou restrikce natolik pevné, že má 
stejně většina kultury utrum. Náš pravidelný výběr 
tipů jsme proto museli přepracovat a pracovat s tím, 
co si můžete dopřát doma. Než se ale do pár konkrét-
ních tipů pustíme, představíme vám jednotlivé služ-
by podrobně, abyste věděli, do čeho jdete.

HBO GO
Začneme službou, která u nás zdomácněla už v půl-
ce devadesátek a to HBO, respektive její streamova-
cí odnoží HBO GO. Její největší výhodou je téměř 
absolutní lokalizace titulů do češtiny. Samotného 
obsahu ale zase tolik není. Nicméně, pokud se 
chcete co nejrychleji dostat legálně k hitům z kin, je 
HBO vaše cesta. Tady všechny ty velké kinopecky, 
pokud jde o streaming, končí jako první. 
Plusy: lokalizace, hity z kin
Mínusy: skromnější nabídka, malá obměna
Cena za měsíc: 159 Kč

NETFLIX
Netflix začal na českém trhu slabě, ale dnes nabízí 
již přes šest tisíc filmů a seriálů ve své filmotéce, při-
čemž zhruba třetina už má nějakou lokalizaci (hlav-
ně titulky, dabing spíše vzácně). Netflix se může 

pochlubit opravdu silnými vlastními hity (filmo-
vými i seriálovými), plus velmi solidní knihovnou 
klasik. Novinky z kin tu nenajdete a pořád je co 
dohánět v lokalizaci, ale pokud si chcete platit jen 
jednu streamovací službu, tahle nabízí nejvíc.
Plusy: počet titulů, slušná lokalizace, exkluzivity
Mínusy: žádné novinky z kin, málo dabingu
Cena za měsíc: od 199 Kč

AMAZON PRIME
Odkladiště toho, co Netflix vyhodí z nabídky, 
plus pár vlastních show. Je pravda, že sakra sil-
ných (Grand Tour, Boys), ale lokalizace prakticky 
skoro nulová, titulů ani ne třetina, co má Netflix a 
samotná aplikace tak deset let za opicemi.
Plusy: pár dobrých vlastních filmů a seriálů
Mínusy: lokalizace, interface, počet titulů
Cena za měsíc: cca 170 Kč

APPLE TV+
Od společnosti jako Apple by člověk očekával ra-
zantní nástup, ale začít jen s vlastním obsahem 
(nyní cca 50 titulů), i když dobrým, to prostě na 
předplatné v dnešní době nestačí. Není se čemu 
divit, že Apple předplatné rozdává, kde může.
Plusy: některé dobré exkluzivity
Mínusy: všechno ostatní
Cena za měsíc: od 139 Kč

S



DEVĚTSIL 

Chybí vám trošičku netradiční seriálový sympaťák 
Dexter. Inu, než se příští rok nejoblíbenější vrah 
Ameriky vrátí v nové řadě, seznamte se s Joem (Pen 
Badlgey). Joe je fajn knihovník a člověk, kteří věří v 
lásku. Jenže v ní věří možná až moc a když už se na 
nějakou tu pravou zaměří, okamžitě jeho zájem pře-
roste v obsesi. Ani to, když svůj objekt zájmu získá, 
jeho klid nenastupuje. Seriál Ty z produkce Netflixu 
možná v rámci popisu až tak výjimečně nezní, ale věřte 
nám, lepšího duchovního nástupce Dextera nenajdete.

SERIÁL, Netflix, Drama, Tvůrci: Greg Berlanti, Sera Gamble
Hrají: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Victoria Pedretti, Shay 
Mitchell, Luca Padovan, Ambyr Childers, Jenna Ortega

TY

SPRAVEDLNOST 
PODLE SPENSERA

Letošní rok měl Netflix hned několik zajímavějších 
titulů a Spravedlnost podle Spensera mezi ně určitě 
patří. Není to žádná výjimečná žánrová pecka, ale 
jde o poctivý chlapácký film s dvojicí loserů, kteří se 
musí popasovat s nečekanou situací, do toho schytají 
hodně ran, rozdají pár hlášek a většinu času je vážně 
zábava je u toho pozorovat. Mark Wahlberg znovu 
dokazuje, že když chce, má charisma na rozdávání a 
vzhledem k tomu, že si film velmi dobře vedl v čís-
lech, brzy nás čeká dvojka. Tak dejte Spenserovi šanci.

FILM, Netflix, Drama / Krimi, Režie: Peter Berg
Hrají: Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shle-
singer, Michael Gaston, Bokeem Woodbine, Marc Maron

Ridley Scott se upsal coby režisér a jedna z hlavních 
produkčních sil seriálu Vychováni vlky pro HBO. 
Už to by mělo stačit pro vaší pozornost. Ale jaká je 
realita. Desetidílná sci-fi série nabízí pozoruhodný 
příběh dvou androidů, kteří na neobydlené planetě 
vychovávají skupinku dětí. Poměrně brzy se situace 
zamotá a pak... je to složitější, jestli seriál doporučit 
nebo ne. Jak se na Scotta sluší, vizuálně je dechbe-
roucí. Obsah je ale sporný. Pokud ale trčíte v karanténě 
a máte slabost pro žánr, minout byste ho asi neměli.

SERIÁL, HBO GO, Sci-fi, Tvůrci: Aaron Guzikowski
Hrají: Travis Fimmel, Abubakar Salim, Jordan Loughran, 
Amanda Collin, Ethan Hazzard, Winta McGrath, Aasiya Shah

VYCHOVÁNI VLKY

9

Pokud máte chuť na trochu napětí a chcete se podí-
vat na příběh někoho, kdo se má ještě horší den než 
vy, zamiřte na Amazon kvůli thrilleru 7500. Celý 
snímek se odehrává v kokpitu letadla a mladý pilot 
Tobias (Joseph Gordon-Levitt) právě prožívá hoto-
vou noční můru svojí profese - v letadle má tero-
risty, kteří vzali cestující jako rukojmí a ze všech sil 
se snaží dostat k řízení. Pokud Tobias vydrží až do 
přistání, zachrání tím všechny. K jeho smůle je však 
na palubě jako letuška i jeho milovaná přítelkyně.

7500

FILM, Amazon Prime, Thriller, Režie: Patrick Vollrath
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Max Schimmelpfennig, Murathan 
Muslu, Carlo Kitzlinger, Aylin Tezel, Denis Schmidt, Anna Suk
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Pět mafiánských rodin vládlo v 70. a 80. letech New 
Yorku krvavou rukou, dokud se skupina federálních 
agentů nerozhodla pokusit se o nemožné: dostat je za 
mříže. Třidílná mini-série Netflixu celý tenhle případ 
zpracovává nejen formou dobových záběrů, ale také 
prostřednictvím nákladných rekonstrukcí. Nemluvě o 
tom, že vám umožní vyslechnout si například zabijá-
ka rodiny, jak to tehdy chodilo (a o žádného stydlivku 
vážně nejde). Kdo je fanouškem mafiánských filmů, 
ten musí Město strachu vidět! Je to tak dobré, jako Ca-
sino nebo Mafiáni, jen nejde o fikci, ale dokument.

MINI-SÉRIE, Netflix, Dokument, Režie: Sam Hobkinson

MĚSTO STRACHU: 
NEW YORK VERSUS MAFIE

KULTURNÍ SERVIS

V desetidílné The Morning Show  od Applu se Jenni-
fer Aniston vrací do seriálových vod, aby se coby po-
pulární televizní moderátorka newyorského ranního 
zpravodajského programu nějak vyrovnala s tím, že 
její mužský kolega, ztvárněný Stevem Carellem, je na 
začátku seriálu propuštěn kvůli nařčení ze sexuálního 
obtěžování. Pak následují různá malá dramata, v nichž 
se podle očekávání odráží kauza #MeToo a výsledkem 
je solidní žánrovka se skvělými hereckými výkony.

SERIÁL, Apple TV+, Drama, Tvůrci: Jay Carson
Hrají: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Bi-
lly Crudup, Nestor Carbonell, Gugu Mbatha-Raw

THE MORNING SHOW
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Sacha Baron Cohen přivádí zpátky k životu svou nej-
slavnější fiktivní postavu, aby znovu navštívil Ame-
riku a vytrolil co největší množství zabedněných 
pitomců. Minule měl k ruce zoufalého producenta, 
tentokrát mu parťáka dělá poněkud zaostalá dcerka. 
A znovu je legrace! Pravda, kouzlo prvního filmu se 
zopakovat nepodařilo, ale to je jednak dáno tím, že je 
dnes Borat velmi známý a za druhé se samotná realita 
stala o něco šílenější, takže už nedokáže ta filmová to-
lik překvapit. Ale nudit se rozhodně nebudete.

FILM, Amazon Prime, Komedie, Režie: Jason Woliner
Hrají: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Dani Popescu, 
Manuel Vieru, Miroslav Tolj, Alin Popa, Ion Gheorghe

BORAT 2

DEVĚTSIL 

Hubie Dubois (Adam Sandler) svoje rodné město 
Salem v Massachusetts přímo miluje a to navzdory 
tomu, že je všem  jenom pro smích. Když se však 
letošní oslavy Halloweenu zvrhnou, je Hubie jediný, 
kdo může situaci zachránit. Poslední komedie Adama 
Sandlera, která patří do série filmů, jež v posledních 
letech točí exkluzivně pro Netflix, není žádné kome-
diální zlato. Jako výplň pro nudný večer ale zafunguje 
dokonale. Má fajn kulisu, tunu hlášek a hlavně Hubie-
ho termosku, nečekaného hrdinu celého filmu.

FILM, Netflix, Komedie, Režie: Steven Brill
Hrají: Adam Sandler, Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, 
Steve Buscemi, Rob Schneider, Maya Rudolph, Tim Meadows

HUBIEHO HALLOWEEN



ROZVOZ JÍDEL 

Rozvoz jídel pro firmy / závodní stravování

Informace na telefonu: 604 237 846
www.cafelouvre.cz
info@cafelouvre.cz

Polední menu 7 dnů v týdnu
Vyhlášená kuchyně
Profesionální přístup

Léty prověřená kvalita kavárny Café Louvre

louvre.indd   1 03.11.2020   11:46:36
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MAFIA - DEFINITIVNÍ EDICE
rodilo se v poslední době hned 
několik silných herních titulů, 
ale to pravé inferno se spustí až 
následující měsíce (i s nástupem 
nových konzolí) a mezi hráči - 

minimálně těmi českými - stále tak ještě silně rezo-
nuje definitivní edice původní Mafie, která klasiku 
z roku 2002 převedla nejen do nového kabátku, ale 
autoři překopali celou hru pěkně od základů (včetně 
českého dabingu, což je extra bonus, ve který jsme 
upřímně nedoufali). Jak se nová verze milované hry 
povedla? Bez přehánění asi nejlépe, jak mohla. 

KULTURNÍ SERVIS HRA MĚSÍCE

Bylo otázkou, jak autoři studia Hangar 13 k rema-
ku přistoupí. Přeci jen do série vstoupili problema-
ticky přijatou Mafií III, která si sice udržela skvělý 
storytelling a vysoké produkční kvality, ale herně šlo 
o vykastrování původního konceptu (zjednodušený 
gameplay, repetivní mise, tupá policie). U první Ma-
fie nicméně není po ničem takovém ani stopy. Něco 
si od nejnovějšího přírůstku do rodiny přebrala - 
například systém krytí a střelby - jinak ale zůstala 
věrná původní hře maximálním způsobem. 

Příběh Tommyho Angela jde tak znovu čistě po 
příběhu. Město zůstalo kulisou pro vyprávění a 
ani počet misí se nezměnil. Sem tam něco vypadlo 
(idiot Joe), jinde se přidávalo (rozšíření charakte-
ru Sáry), ale kdo kdy hrál originál, ten se bude po 
celou dobu cítit jako doma. Dvakrát to platí pro 

pekelně těžký závod, který i zde, pokud o to hráč 
stojí, potrápí vaše ovladače. Hra totiž nabízí i kla-
sickou obtížnost a ta si s 18 let starým hitem sku-
tečně v ničem nezadá. Kdo má rád výzvy a chce 
zavzpomínat v plných barvách, má možnost.

Změny jsou každopádně hlavně kosmetické (uče-
saly se dialogy, některé těžkopádné pasáže jsou po-
jaté odlišně, aby nepůsobily tak fousatě), ale pořád 
je to ta stará, dobrá Mafia, jakou jsme si zamilovali.

Je to velkou zásluhou i výborně zvládnutého čes-
kého dabingu. Je pravdou, že zpočátku je třeba si 
zvyknout na něco "starší" hlas Marka Vašuta, ale 
po chvíli se buď herec lépe do role vžil, nebo jsem 
jeho věkový rozdíl (oproti Tommymu) přestal vní-
mat. I díky dabingu jsem si každopádně užíval kaž-
dou minutu, často byl dojatý nad tím, o jak poctivou 
předělávku jde a vůbec si nestěžoval na to, že chybí 
extra mise. Takhle by herní remaky měly vypadat.

th.

U

Hangar 13
Akční / Český dabing

PlayStation 4, Xbox One X, PC
Vydání v ČR: 25 . 9 . 2020
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V novém díle hry Assassin’s Creed s podtitulem Val-
halla se ujmeme role Eivora, neohroženého Vikin-
ského válečníka vychovaného na bájích o bitvách a 
slávě. Prozkoumáme dynamický nádherný otevřený 
svět zasazený do brutálního prostředí temného ob-
dobí Anglie v 9. století. Valhalla nabídne nemilostrd-
ný styl boje vikinských válečníků, od boje se dvěma 
jednoručními zbraněmi, jako jsou sekery či meče, a 
nebo jednou zbraní a štítem. Nepřátelům budeme 
trhat hlavy, zabíjet je z dálky nebo jako tichošlápek. 
Milovníci drsné akce si tedy přijdou na své.

A máme tu další remake. Král Allant se na své výpra-
vě za mocí spojí s prastarými dušemi, a probudí tak 
démona z počátku věků, The Old One. S vyvoláním 
The Old One se po zemi přehnala bezbarvá mlha, 
co osvobodila děsivá stvoření, která toužila po lid-
ských duších. Ti, kteří jim své duše odhalili, ztratili 
rozum. Zůstala jim jen touha zaútočit na ty, kterým 
rozum zůstal. Milovníky originálu čeká pro sérii ty-
pická brutální výzva, nicméně od základů kompletně 
přepracovaná. Uvidíme, jak se PS5 předvede.

DIRT 5 ASSASSIN'S CREED VALHALLA

DEMON'S SOULS

Codemasters
PS4 / PS4 Pro, PS5, PC, Xbox One / One X / Series X

Ubisoft
PS4 / PS4 Pro, PS5, PC, Xbox One / One X / Series X

Sony Interactive Entertainment
PS 5 exkluzivita

Nový DiRT slibuje smělejší a odvážnější zábavu než 
kdy dřív. Vydejte se na výlet kolem světa a závoď-
te na více než 70 trasách v 10 zemích a užívejte si 
úžasné prostředí s dynamickým počasím a denním 
cyklem. Ve hře se hráč vydá napříč světem od New 
Yorku přes Brazílii až po Norsko. Může zachytit své 
největší skoky a triky v detailním foto režimu a pusť-
tit uzdu své fantazii tomu nejrosáhlejšímu editoru 
auto v celé sérii DiRT. Navíc nemusí jezdit sami. Lo-
kální multiplayer s rozdělenou obrazovkou umožní 
si hru užít až ve 4 lidech na jedné obrazovce.

XIII
PlayMagic
PS4 / PS4 Pro, PC, Xbox One / One X, MAC, Switch

XIII je remakem kultovní akční hry z vlastního po-
hledu, původně vydané v roce 2003. Jako „XIII“, 
muž bez totožnosti, se pustíme do kampaně pro jed-
noho hráče plného zvratů a překvapivých odhalení 
(dobře, překvapivých pro toho, kdo nehrál kultovní 
originál). Hra se nechala inspirovat stejnojmennou 
komiksovou sérií a nabízí kompletně přepracované, 
unikátní cel-shadeové zpracování. Kromě sólo kam-
paně na hráče čeká i multiplayer plný soubojů. Hud-
ba a namluvení zůstaly zachovány z původní verze.
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V nejnovějším dobrodružství v Marvel’s Spider-Man 
vesmíru se teenager Miles Morales přizpůsobuje 
svému novému domovu, zatímco jako nový Spider-
-Man následuje svého mentora Petera Parkera. Ale 
když hrozí, že nelítostný boj o moc zničí jeho nový 
domov, ctižádostivý hrdina si uvědomí, že s velkou 
mocí musí také přijít velká odpovědnost. Aby za-
chránil celý New York, musí si Miles nasadit masku 
Spider-Mana a opravdu si ji vzít za svou. Spolu s Mi-
les Morales vychází pro PlayStation 5 i remaster před-
chozího dílu, který vyšel exkluzivně na PS4.

Cyberpunk 2077 je akční dobrodružství v otevře-
ném světě zasazené do Night City, megalopole po-
sedlé mocí, půvabem a tělesnými modifikacemi. 
Vy hrajete jako V, nájemný zločinec, který pase po 
jedinečném implantátu, jenž je klíčem k nesmrtel-
nosti. Můžete své postavě upravovat kyber výbavu, 
schopnosti a herní styl a zkoumat rozlehlé město, 
kde vaše rozhodnutí utvářejí příběh a svět kolem 
vás. Novinka od tvůrců herního Zaklínače si brousí 
zuby na největší herní události letošního roku. 

ASTERIX & OBELIX XXL ROMASTERED SPIDER-MAN: MILES MORALES

CYBERPUNK 2077

Osome Studio
PS4 / PS4 Pro, PC, Xbox One / One X, Switch

Insomniac Games
PS 4 / PS4 Pro / PS5 5 exkluzivita

CD Projekt RED
PS4 / PS4 Pro, PS5, PC, Xbox One / One X / Series X

KULTURNÍ SERVIS

Asterix a Obelix XXL Romastered je remaster klasic-
ké akční plošinovky s možností přepínat mezi původ-
ní a novou grafikou, dvěma herními módy a novými 
prvky v hratelnosti. Úprav se dočkala kamera a některé 
animace byly předělány od základu. Skvělá zpráva pro 
fanoušky galské dvojky je ta, že původní skvělý dabing 
zůstal zachován. Asterix a Obelix se vrací po lovu kan-
ců zpět do své vesnice, kterou ale nalézají v plamenech 
a jejich přátelé jsou nezvěstní. U Toutatise! Za tohle 
určitě můžou římani. Naši dva hrdinové a oddaný 
pejsek Idefix mají před sebou velké dobrodružství.

EMPIRE OF SIN
Bloober Team SA
PC, Xbox Series X

Empire of Sin je strategická hra studia Romero Games 
a Paradox Interactive, která je zasazena do nelítostného 
prostředí kriminálního podsvětí éry prohibice v Chi-
cagu ve 20. letech 20. století. Je jen na vás se vyšplhat 
za pomoci podvůdků, šarmu a zastrašování na vrchol. 
Vše musíte vybudovat totálně od píky, volbou toho, co 
ne tak úplně legálního budete dělat. Hra je inspirována 
žánrem noir a zaměřená na jednotlivé postavy. Prosaď-
te se do pozadí organizovaného zločinu v době jeho 
největší slávy ve hře Johna a Brendy Romerových.



UMĚNÍ V ROCE DVACÁTÉM

1. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Ohlédnutí za jubilejním rokem Galerie La Femme.

Vystavující umělci: J. Achrer, B. Eliáš jr., J. Tichý, M. Pošvic,  M. Halva, M. Chabera, 
B. Jirků, J. Mocek, R. Pauch, E. Mansfeldová, F. Hodonský, J. Mžyk, Tyleček, 

T. Hřivnáč, Z. Tománek, M. Lipi, R. Brančovský, R. Augustin a mnoho dalších.

www.glf.cz, Bílkova 2, Praha

4P20.indd   1 30.10.2020   8:54:41
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DATAMAZE – SKRYTÉ VRSTVY

Projekt „Datamaze“ je součástí DOXu od června 2018. 
Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené vý-
stavy: Kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase 
(work-in-progress) s pracovištěm s knihovnou, urče-
ným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi 
a tématy týkajícími se kritické reflexe existence v digi-
tálním prostředí, a s přednáškovým prostorem. Co-wor-
kingová pracovna je otevřena spolupráci, zkoumání a 
vzájemnému učení se. Toto kreativní prostředí chce in-
spirovat jednotlivce i skupiny, které klíčová témata oslo-
vují, k iniciování a vytváření vlastních projektů.

Poupětova 1, Praha 7
www .dox .cz, vstupné 0 - 300 Kč

Příběh o tom, jak se Andrew Warhola stal Andy War-
holem. Výstava představuje Andyho Warhola nejen 
jako autora proslulých grafik s portréty Marilyn Mon-
roe, které se staly ikonickou záležitostí pop artu, ale 
také jako propagačního grafika a osobitého ilustrátora 
se subtilní kresbou. Součástí výstavy je i úsek věnova-
ný jeho dětství, rodině a hlavně jeho matce Júlii, která 
determinovala jeho tvorbu a byla pro něj celoživotní 
inspirací. „Představovala spojení se starým světem 
a Andy byl výkvětem čehosi nového – plodem její 
energie.“ James Warhola, Andyho synovec.

WARHOL/WARHOLA

Staroměstské náměstí 15, Praha 1
www .centralgallery .cz, vstupné 120 - 900 Kč

16

V samém srdci Prahy na Staroměstském náměstí máte 
možnost zhlédnout ukázku z všestranných prací slav-
ného Salvadora Dalího. Kromě originálních grafik jsou 
k vidění i jeho plastiky, malby na porcelán nebo dřevo-
ryty. Výstava především mapuje Dalího cyklus Božská 
komedie inspirovaný Danteho nesmrtelným literárním 
dílem. Milovníci umění mohou některé z originálů děl 
zakoupit. Společně s výstavou Salvadora Dalího můžete 
za zvýhodněné vstupné navštívit i kolekci děl mistra 
secese Alfonse Muchy a symbol amerického umění 
20. století a ikonu pop-artu Andyho Warhola.

Staroměstské náměstí 15, Praha 1
www .centralgallery .cz, vstupné 150 - 900 Kč

SALVADOR DALÍ
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Galerie La Femme letos oslavila 20 let od jejího vzniku. 
Tento jubilejní rok se stal ovšem pro všechny velkou 
zatěžkávací zkouškou. Z plánovaných akcí se zrealizo-
valo alespoň vydání nového katalogu Domácí úkoly a 
obrazy z cest 2015 – 2020, jehož koupí můžete galerii 
podpořit. Na zimní měsíce pan galerista připravil vý-
stavu Umění v roce dvacátém, což je klasická „směska“ 
autorů a zároveň ohlédnutí za tímto zvláštním rokem. 
Pan galerista ale rozhodně neklesá na mysli a věří, že 
české umění tuto obrovskou krizi překoná a Galerie 
La Femme bude v budoucnu slavit další jubilea.

GALERIE LA FEMME

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

alentovaná herečka Jana 
Plodková bývá nejčastěji na-
zývána „křehkou blondýnou“,  
„módní ikonou“, či „feminis-
tkou“. Možná i proto si v no-

vém filmu bábovky vychutnala roli prostitutky.

V čem se vám líbil scénář? 

Scénář mě zaujal životem, který se zde každou 
větou odehrává. Moje postava je Linda, jejím 
povoláním je služba mužům, které ji zprostřed-
kovává její partner Marek neboli Marek Taclík. 
Ano, je to prostitutka, ovšem na vyšší úrovni a 
postupem času zjišťuje, že současná práce a sou-
časný způsob života už nejsou tím, čím byly.

Znala jste předlohu Bábovek - stejnojmennou 
knihu Radky Třeštíkové, v čem vás upoutala?

Bábovky jsem znala díky příležitosti nahrávání 
jedné z postav na audioknihu – ztvárnila jsem zde 

Karolínu. Zaujal mě ženský svět, který byl popsaný 
tak živě, že každá čtenářka se v něm jistě našla.

A myslíte, že z ženského románu Bábovky, jak 
je kritikou vnímán, natočil Rudolf Havlík i 
„mužský“ film?

Po přečtení knihy jsem byla zvědavá na scénář. A 
musím říct, že mě mile překvapil, jakou nenásilnou 
formou propojil příběhy hlavních postav a vypích-
nul to podstatné. Ale popravdě nedokážu říct, zdali 
se jedná o ženský či mužský film. Je to film pro všech-
ny. Každá ženská půjde na něj ráda do kina se svým 
mužem a myslím si, že muži nebudou zklamaní.

Před natáčením jste prozradila, že se připravujete 
na roli Lindy z hlediska způsobu líčení, výstřed-
ních kostýmů a jak to ve výsledku s Lindou na 
place dopadlo?

Pokaždé se snažím s režisérem najít vnější podobu 
postavy, která by nám oběma vyhovovala. A pak už 

T
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je na mně, jak doplním vnitřní svět. Co se týká Lin-
dy, Ruda chtěl kudrnatou holku. Od toho jsme se 
odpíchli a kostým a líčení se už doladily samy. Moje 
příprava tentokrát spočívala spíš ve fyzické rovině. 
Spolu s Denisou Biskupovou, která hraje Nikolu, 
jsme se potkaly s kaskadérem Martinem Hubem 
kvůli naší scéně pádu z římsy hotelu. Párkrát jsme 
si skočily ze tří metrů do molitanu volným pádem, 
abychom zhruba věděly, co nás čeká. Ale stát na 
římse v šestém patře, sice přikurtovaná, předčilo 
všechna moje očekávání. Byla jsem takhle malá.

Jak režisér Rudolf Havlík pracuje, zkouší s her-
ci, jaký je typ režiséra?

S Rudou je to práce radostná. Je otevřený naprosto 
všemu, různým pohledům a rád o nich diskutuje. 
Zároveň se je snaží zapracovat do své vize. Do ni-
čeho herce nenutí, netlačí. Mám ho moc ráda.

Ve filmu hrajete komickou postavu šlapky, z va-
šich úst zazní, že jste „v duši romantička“, tou-
žíte mít malé květinářství a klid od chlapů. Vaše 
postava má černý humor, je velmi autentická.
Čerpáte některé momenty pro svou postavu z 
reálného života - z našeho okolí?

Mozaika Lindy vzešla z různých momentů, kte-
ré jsem,ať už sama zažila, četla, viděla u druhých 

nebo znám z filmů. Zhlédla jsem pár dokumentů 
ze života prostitutek a ten práh “bolesti”, vnímání 
reality je z mého pohledu posunutý.

Je zde humorná scéna, když hledáte nové seri-
ózní zaměstnání a řeknete, že jste pracovala ve 
všech možných polohách - pozicích a jste „tý-
mový hráč“…Byly tyto momenty už ve scénáři 
nebo jste také improvizovali na place?

To všechno bylo ve scénáři. Nebylo třeba text měnit. 
Protože přesně v tomhle odstavci je to celá Linda.

Půvabná je i scéna se střílením a scéna na lodič-
kách, zazní zde mnoho vtipných hlášek, vznika-
ly některé přímo na natáčení?

Tak základ jsme měli, ale jakmile na plac pustíte 
Taclíka, víte, že to bude jinak. A mojí invencí byla 
věta “já ale nechci šlapat”, když majitel lodiček mi 
nabízí šlapadlo. 

Hrajete ve dvojici s Markem Taclíkem, který 
zde hraje postavu, o které jste řekla, že se chová 
jako „hovado“, jak se vám spolu hrálo?

Výborně. Marek je neřízená střela a tahle jeho 
kadence mě baví a vlastně mě popouzí k impro-
vizaci a volnosti.
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Co bylo pro vás na natáčení nejobtížnější (sexu-
ální scény či již zmíněná scéna skoku)?

U každé odhalené scény jsem si říkala, to nedám. 
A dala. U římsy jsem si říkala, to dám. Dala, ale 
řeknu vám, že to byly nervy. To je jedno, že jsem 
měla lana a v pokoji je držel jeden silák a další 
byli na střeše. Ten pocit, že stačí pár centimetrů 
a letíte, je nepopsatelný. Měla jsem strach a opa-
kováním dialogů nezmizel.

Bábovky jsou komediální drama plné emocí, 
humoru a každodenních situací, jakýsi ponor do 
mezilidských vztahů, v čem vás toto téma baví?

Téma je mnohobarevné. Příběhy v sobě nesou 
vážnost, komiku, odlehčení, život. Nejsou v jedné 
tónině. 

Bábovky vypráví o síle žen, zároveň jsou sondou 
do současné společnosti, zachycují propletenec 
vztahů a osudů, jak to vše vidíte vy osobně?

Cokoliv udělám, má vliv na okolí. Ať už blízké či 
vzdálené. Je to vlna, která se nese. A je moji od-
povědností to mít na paměti, být si vědoma svých 
činů s dosahem na ostatní.

Co byste vzkázala divákům, co je s Bábovkami 
čeká?

Bábovky jsou o tom “zažít film”. Budou vám tak 
blízké, že si nebudete jisti, zdali to byl film nebo 
střípek skutečnosti z vašeho života.

MINI bio:
Uznávaná filmová, divadelní a televizní herečka 
pochází z Jičína, kde vystudovala Lepařovo gym-
názium, poté absolvovala herectví na JAMU v 
Brně. Již od malička se věnovala herectví, zpěvu 
a tanci. Po škole nastoupila do Divadla Polárka, 
později se objevila v Divadle Na Fidlovačce a pak 
působila na známé brněnské divadelní scéně Ha-
Divadlo. Od roku 2014 je v angažmá v Divadle 
Na zábradlí. Ve filmu poprvé na sebe upozornila 
vedlejší rolí Čárkované v komedii Vratné láhve 
(2007), ale první ocenění získala za postavu 
ukrývané židovské herečky Hany v dramatu Pro-
tektor (2009), za kterou si odnesla sošku Českého 
lva za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. Výběr 
z filmografie: tragikomedie Čtyři slunce (2012), 
drama Rozkoš (2013), tragikomedie Ztraceni v 
Mnichově (2015) a Teroristka (2019) či pohádky 
Čertí brko (2018) a Hodinářův učeň (2019). Jana 
Plodková je také oblíbenou televizní herečkou 
(seriály výběr: Zázraky života /2010 - 2012/, Ne-
viditelní /2014/, Svět pod hlavou /2017/).

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR



Praha 2, Odborů 263/2 
( roh Myslíkové 22 ) 
Nové Město, Praha 2
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TÁŇA PAUHOFOVÁ 

ympatickou Táňu Pauhofovou 
nejčastěji vídáme v romantic-
kých komediích. I novinka Bá-
bovky do téhle kategorie zdán-
livě spadá, na rozdíl od jiných 

kousků žánru však nabízí nepřikrášlený pohled 
na vztahy a silné ženy v hlavních rolích.

Představte vaši postavu Renaty.

Renata je především ambiciózní šéfka, která při pl-
nění svých vizí občas nebo úplně zapomene na to, 
že lidé nejsou stroje a lidský faktor je mnohem dů-
ležitější než stoprocentní výkon. Tato žena, která 
prací zahání osamělost a prázdnotu, je partnerkou 
podobně laděného muže a také ještě nepřijala fakt, 
že je matkou. Ale pod tím vším je to i citlivý a las-
kavý člověk, jen na to rovněž zapomíná.

Dostala se vám do ruky kniha Radky Třeští-
kové Bábovky před samotnou realizací filmu a 
jak jste na ni reagovala?

Ano, četla jsem knihu, velmi se mi líbila právě ta 
propojenost, vnitřní svět postav, ambivalence po-
citů a činů, byla to příjemná oddechovka s určitým 
přesahem, že kdo chce, může se nechat nakopnout, 
aby nedopadl jako tyto literární postavy…

V čem se vám naopak líbil scénář?

Hodně vypovídá o nás a našich vztazích v dnešní 
rychlé době, kde jsme sice všichni propojeni, ale 
každý sám. 

S Rudou Havlíkem jste už spolu natočili kome-
dii Po čem muži touží, jde tedy o vaši druhou 
spolupráci, jak tento režisér pracuje s herci?

Ruda si vytváří tým lidí, kterému důvěřuje. My 
zase důvěřujeme jemu. Je to akční a laskavý člo-
věk, který chce, aby se všichni cítili dobře a zá-
roveň, aby všechno fungovalo, tak jak má. Jeho 
entuziasmus a radost pro věc jsou nakažlivé, na 
place je pohoda a člověk se těší na každý další den.

S
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Zažila jste jako jediná herečka natáčení v Ban-
gkoku, musela jste se kvůli jedné scéně naučit 
thajsky, jak vám to šlo?

Výborně, Thajci, se kterými jsme tam natáčeli, 
mi rozuměli, což považuji za absolutní zázrak. 
Bangkok byl geniální, také velmi nahuštěný pi-
onýrský tábor a myslím si, že všichni zúčastnění 
na to budeme ještě dlouho vzpomínat.

Jak se vám točilo s filmovým manželem Ondře-
jem Vetchým? 

Ondra je můj miláček už od dob natáčení Kru-
tých radostí, kde mi hrál otce. Máme blízký vztah, 
takže to byla paráda.

A co vaše filmová dcera Denisa Biskupová, kte-
rá o vaši postavě prohlásila, že jste ta „nejhorší 
máma na světě“, jak se vám žilo ve filmové ro-
dince?

Hráli jsme komplikace, ale ve skutečnosti nám to 
ladilo výborně. Denisa je skvělá.

Co bylo pro vás na natáčení nejobtížnější a na-
opak co vás mile překvapilo?

Množství jednozáběrovek, to mě moc bavilo. 
Nejobtížnější naopak bylo točit na lodi v Ban-

gkoku, mám totiž příšernou kinetózu a ve spo-
jení s fobií z  lodí, to bylo náročné. Takže uvnitř 
jsem umírala, navenek jsem se snažila koketovat 
thajsky a působit suverénně.

Co byste divákům řekla, co je s Bábovkami v 
kině čeká?

Sama jsem moc zvědavá, uvidíme…

MINI bio:
Celým jménem Tatiana Pauhofová se narodila 
v Bratislavě. Po absolvování gymnázia od roku 
2001 studovala herectví na VŠMU v Bratislavě.
Na televizní obrazovce se poprvé objevila jako 
desetiletá dívka v seriálu Škriatok (1995). Během 
studia na VŠMU si zahrála hlavní roli v tragiko-
medii Kruté radosti (2002). Následovaly další vý-
razné hlavní role: v pohádce Čert ví proč (2003), 
kde se mimochodem naučila perfektně česky, dále 
v romantických dramatech Kousek nebe (2005) a 
Muzika (2007). Výběr z filmografie: drama 3 sezó-
ny v pekle (2009), tragikomedie Román pro muže 
(2010), životopisná dramata Hořící keř (2013) a 
Lída Baarová (2016), historické drama Toman 
(2018), komedie Po čem muži touží (2018) či ro-
mantická komedie Šťastný nový rok (2019). Táňa 
Pauhofová je rovněž oblíbenou televizní hereč-
kou (seriály výběr: Terapie (2011 - 2019), Milen-
ky (2018), Bez vědomí (2019). V roce 2007 byla 
zařazena do prestižního seznamu Shooting Stars 
2007 jako nadějná evropská talentovaná herečka.
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Dramatizace kontroverzního románu nabízejícího 
trochu jiný pohled na válku. Od Ženevského jezera 
přijíždí mladý Fritz, aby poznal pravdu a na vlastní 
oči viděl válečný Berlín. Když se seznámí s tajemnou 
Kristin, dostane se s ní do nespoutaného světa tajných 
jazzových klubů, kde se pije koňak a cucají čokoládo-
vé bonbóny s pervitinem. A on by v tu chvíli přísahal, 
že tuhle dívku bude následovat kamkoli. Je tomu ale 
skutečně tak? Co když zjistí, že její příběh není tako-
vý, jakým se zdá, a falešné jméno je ta nejmenší lež...?

STELLA
Činoherní klub, Ve Smečkách 26, Praha 1
Tel .: +420 211 151 877, www .cinoherniklub .cz
Termíny představení: 19 . a 22 .12

Rubínovská reflexe kvantity i kvality sexuálního násilí 
na ženách v české kulturní obci i mimo ní, zábavný 
a poučný quasi-autobiografický kabaret s množstvím 
odvážných čísel z pera jedné z nejvýraznějších ev-
ropských autorek nové generace. Tři herecké grácie, 
tři ženy, stařeny, matky, princezny, rebelky, pixely na 
obrazovce, prostě tři ženská těla. Objekty, projekční 
plátna na sny, kvótované pohlaví! A samozřejmě sbor 
bulimiček. Ale čí je ta zvídavá ruka? Snad ne muže či 
nějakého režiséra! Kam až jí dovolíme sáhnout?

A studio Rubín, Malostranské nám . 9, Praha 1 
Tel .: +420 257 221 158, www .astudiorubin .cz
Termíny představení: 11 . a 12 .12 .

RUKA JE OSAMĚLÝ LOVEC

Inscenace o kontroverzním japonském umělci, přede-
vším ale spisovateli Jukio Mišimovi. Ten se asi nejvíce 
proslavil svou skandální sebevraždou, která představuje 
jakési završení jeho vnitřního světa, ve kterém je krása 
nejvyšší hodnotou. Mišimův svět je plný temné sexua-
lity a postupně narůstajícího nacionalizmu, který snese 
srovnání s fašistickou ideologií. Japonsko po druhé svě-
tové válce přichází o své tradice a hodnoty. Mišima se 
stává tragikomickou figurou, která bojuje za samurajské 
tradice, a žije ve vile postavené v toskánském stylu.

Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Tel .: +420 603 903 147, www .studiohrdinu .cz
Termíny představení: 13 ., 14 ., 27 .1 .2021

ZLATÝ ŘEZ

Herbert Gladney strávil deset let prací na knize „Man-
želství na věky“ a teď je spolu se svou manželkou na 
turné, které má zvýšit její mizerné prodeje. Právě se 
ubytovali v dalším hotelu na svém turné a chystají se 
vystoupit ve večerní show. Ve vedlejším apartmá se 
tajně ubytuje senátor a příští kandidát na prezidenta 
Ryan se svou milenkou. Aby toho nebylo málo, dveře 
mezi oběma apartmány se dají otevřít a situaci kom-
plikují ukrajinská pokojská Nina, bláznivá jeptiška 
Barbara a řada dalších roztodivných postaviček.

Divadlo Kalich, Divadlo v Rytířské - Rytířská 31, Praha 1 
Tel .: +420 725 830 655, www .divadlokalich .cz
Termíny představení: 18 . a 31 . 12

DOKONALÁ FRAŠKA
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KULTURNÍ SERVIS DIVADLA



Hair Area, Zlatnická 12, Praha 1, 222 222 016, www.hairarea.com
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NOVINKY Z METROPOLE

Pamatujete ještě na rok 2017, kdy se z ničeho nic 
zřítila Trojská lávka. Šlo o takové to období, kdy 
najednou městu došlo, že prakticky každá lávka a 
most jsou v překvapivě mizerném stavu a je tře-
ba o ně pravidelně pečovat (kdo by to řekl). Inu, 
přeneseme se do poloviny října roku 2020 a lávka 
je znovu otevřená. Zbrusu nová, naleštěná a dou-
fejme, že tentokrát pravidelně servisovaná. Kdo 
si tak chce dojít suchou nohou z pražské Troje na 
Císařský ostrov, má konečně zase možnost.

Pamatujete ještě na Staroměstskou tržnici v 
centru Prahy, která byla postavena na konci 19. 
století a ve své době platila za jednou z nejmo-
dernějších v Evropě. Inu, my také ne, ale snad 
jednou znovu oceníme její jedinečnost. V násle-
dujících dvou letech by se konečně mohla do-
čkat rekonstrukce a znovu otevření. Sortiment 
tržiště má být z velké části zaměřen na místní 
obyvatele a vůbec to celé zní moc hezky, než aby 
na to vůbec došlo. Ale budeme držet palce!

POLÁVKOVÁNÍ

STARONOVÁ TRŽNICE

Doprava každým rokem v Praze houstne a měs-
to se tak snaží neustále vymyslet, jak donutit 
každého, kdo sem míří autem, aby svého čtyř-
kolého miláčka nechal někde na kraji a vzal to 
veřejnou dopravou. Pražský dopravní podnik v 
tomto duchu hodlá prodloužit trasu metra B o 
stanici Depo Zličín. U stanice vznikne také nové 
záchytné parkoviště P+R pro 600 aut. Stavba 
má začít v roce 2023, otevření se plánuje v roce 
2025. Plánuje. Tohle slovo si raději zapamatujte.

KRTEK DÁL HRABE
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RÁDI VÁS UVÍTÁME V NOVÉM SÍDLE 
A VZORKOVNĚ.
K ŽIŽKOVU 809/7, 
PRAHA 9
TEL.: 736 625 474

LAKÝRNICKÉ PRÁCE
MALÍŘSKÉ PRÁCE
NÁSTŘIK VARIOPAINT
ANTICKÉ MALBY
DO PIZZERIÍ

Kapitán3P9.indd   1 09.09.2019   10:57:28

Tak na to konečně došlo. Dva ostrůvky, které 
jsou si tak blízko a přeci tak daleko, se spojí. Ro-
hanský ostrov se v má v nejbližší době promě-
nit na ukázkovou městskou čtvrť. Sedmnáct set 
padesát bytů pro čtyři tisíce lidí, hypermoderní 
Rohan City, Rohanský park, a také zbrusu nový 
most – takové jsou plány Prahy s bývalým pří-
stavem a skladištěm. Ostrov také získá původ-
ní podobu díky novému říčnímu kanálu, který 
vznikl jako součást protipovodňových opatření.
Zmíněný Rohanský most bude významný  i z 
hlediska veřejné dopravy. Povede po něm totiž 
tramvajová trať. Inu, všechno to zní hrozně pěk-
ně a podle všeho na to opravdu dojde. Teď jen, 
aby se toho současná generace Pražanů dožila. 

KARLÍN VÍTÁ HOLEŠOVICE
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PROLEŤTE SE VESMÍREM!

do by se nechtěl proletět ves-
mírem? Skutečnou příleži-
tost, tedy alespoň v nejbližší 
budoucnosti, však dostane 
pouze hrstka pozemšťanů.

Ostatní se musejí  uspokojit  se  svou představi-
vostí nebo třeba  s nejrůznějšími simulátory.

Patří k ním také interaktivní souprava „Průvod-
ce vesmírem“, jenž nabízí mnohé: od digitálního 
planetária zobrazujícího denní i noční oblohu 
při pohledu ze Země přes simulátor Sluneční 
soustavy až po kosmickou virtuální realitu. Za 
poměrně ambiciózním, již dekádu trvajícím 
projektem stojí tým evropských vývojářů sdru-
žených pod hlavičkou společnosti Aulea. Jak 
velkou část kosmu se jim za zmíněnou dobu po-
dařilo obsáhnout a jak moc věrně?

Na tuto otázku vám odpoví nová souprava Prů-
vodce vesmírem 4v1. Aplikace solar system scope, 
která je součástí soupravy, nabízí na mobily nebo 
počítači různé varianty. Stačí si jen vybrat. Podle 
hodnocení odborníků z „ Educational app store“ 
získala aplikace nejvyšší možné ocenění.  

Průvodce vesmírem 4v1 je dobrou volbou jak pro 
děti, tak i nadšence pro astronómii. Zcela určite 
zaboduje u dětí jež ocení jeho jednoduchost, ná-
zornost i atraktivní zpracování. Souprava má také 
nezanedbatelný edukační potenciál.

Na své si však přijdou rovněž „geekové“ se zájmem 
o astronomii, kteří si prostě chtějí jen tak pohrát a 
něco se dozvědět o blízkém i vzdáleném kosmu. 

A budou-li tvůrci svůj produkt hýčkat, pravidelně 
aktualizovat  a přidávat do něj nová tělesa  či textury, 
budou se k němu uživatelé zcela jistě rádi vracet.

ml.

K

www.pruvodcevesmirem.cz
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GASTRO TÉMA

P o většinu roku se spo-
lečnost řídí tichou vál-
kou, v níž jedni se lá-
dují nezřízeně, uží- 
vající si každého ždi-

bíčku života, jaký se jim nabídne a jiní chtějí 
svůj jídelníček alespoň trošičku držet na uzdě. 
A navzájem se poučují. A pak je tu vzácná 
chvíle, kdy obě strany vyhlásí příměří. 

POVOLME PÁSKY!

A tou chvílí jsou samozřejmě Vánoce. Oka-
mžik všeobecného obžerství, kdy si s chutí 
dopřáváme všichni, protože to už tak nějak k 
jednomu z nejoblíbenějších svátků vůbec pa-
tří. Letos s tím řada z nás nejspíš začala kvůli 
pandemii trochu dříve, to ale neznamená, že 
bychom neuměli docenit ten moment, kdy se 
konečně začne připravovat bramborový salát, 

k tomu nějaká ta příloha (u nás doma napří-
klad už před mnoha lety začal kapra doplňo-
vat žralok... ano, žralok) a přirozeně cukroví. 

Tolik cukroví! Ale jen tím bohatá sváteční 
tabule nekončí. Zajímavých receptů, jimiž se 
člověk může v prosinci za plotnou inspirovat, 
je nespočet. A my vám dnes některé lákavé 
specialitky představíme. Samozřejmě víme, 
že zkušení vánoční matadoři nejspíš většinu 
speciálních receptů zná jak své boty. Ale dej-
te nám šanci, třeba vás příjemně překvapíme.

A rada na závěr. Udělejte si na začátku pro-
since na pásku o jednu dirku navíc. Věřte 
nám, v lednu vám to ušetří něrvy.

Ať vám chutná...



KULIČKY Z KAŠTANOVÉHO PYRÉ A PIŠKOTŮ

Co je třeba: 500g kaštanového pyré, 150g strouha-
ných piškotů, 150g moučkového cukru, 125g másla, 
2 vanilkové cukry, lžíce rumu. Poleva: 100g kvalitní 
čokolády na vaření, 40g ztuženého tuku

Z kaštanového pyré, strouhaných piškotů, mouč-
kového cukru, másla, vanilkových cukrů a rumu 
vypracujeme hmotu, kterou následně necháme 
alespoň dvě hodiny dýchat. Poté z ní tvarujeme 
kuličky cca o průměru 2,5 cm. Hotové kuličky vy-
rovnáme na pečicí papír a ve vodní lázni si z čoko-
lády na vaření a ztuženého tuku vytvoříme polevu. 

Co dál? Každou kuličku shora polijeme lžičkou 
polevy, kterou necháme po kuličce stékat. Spodní 
strana kuličky musí zůstat bez polevy, to je základ. 
Kaštanové kuličky podle fantazie nazdobíme a na-
konec je vložíme do papírových košíčků.

RYBÍ POLÉVKA S HOUBAMI

Co je třeba: 2 kapří hlavy, 2 mrkve, petržel, celer, 
cibule,  bobkový list, 5 kuliček nového koření, 5 
kuliček černého pepře, sůl, mlíčí a jikry, houby, 
máslo, hladkou mouku, domácí nudle

Pokud použijete sušené houby, začneme již o den 
dříve - namočíme je do vody a druhý den slijeme, 
propláchneme, zalijeme čerstvou vodou, lehce 
osolíme a poté zhruba půl hodiny povaříme. Dru-
hý den začne skutečná legrace. Napřed omyjeme 

TÉMA

kapří hlavy, vyřízneme žábry (jinak by byl vývar 
nahořklý) a vložíme do hrnce. Přidáme kořenovou 
zeleninu, cibuli, koření a osolíme. Vývar vaříme asi 
hodinu, scedíme. Kapří hlavy můžeme ještě obrat a 
maso z nich použít na dochucení polévky.

V hrnci dále rozpustíme máslo, vsypeme na něj 
mouku a umícháme světlou jíšku. Zalijeme ji 
zchladnutým vývarem a rozmícháme, aby v po-
lévce nebyly hrudky. Množství jíšky záleží jen na 
vás (někdo chce polévku hutnější, jiný ocení řidší). 
Do rozmíchaného a zahuštěného základu přidá-
me houby i s vodou, ve které se vařily (právě díky 
ní získá polévka tu správnou barvu). Vaříme půl 
hodiny. Mezitím si v osolené vodě uvaříme nudle. 
Nakonec vsypeme i scezené nudle a máme hotovo.

VÁNOČNÍ FÍKOVÝ SALÁM

Co je třeba: 200g fíků, 180g moučkového cukru, 
200 g mletých vlašských ořechů, 50g nahrubo nase-
kaných mandlí, 2 syrové žloutky

Tohle nepečené cukroví (ano, něco takového sku-
tečně existuje) vám nezabere příliš času. Postup je 
následující - Fíky spolu s vlašskými ořechy pome-
leme na masovém strojku. Ke vzniklé směsi přidá-
me nahrubo nasekané mandle, moučkový cukr a 
dva syrové žloutky. Vše pečlivě smícháme a z vytvo-
řené hmoty uděláme čtyři až pět válečků, které poté 
zabalíme do potravinové fólie a necháme do dalšího 
dne pěkně ztuhnout v lednici. Druhý den válečky, 
podobně jako salám, nakrájíme na kolečka.
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GASTRO

VÍDEŇSKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Co je třeba (na 6 porcí): 1kg brambor (uvařené ve 
slupce, 1 červenou cibuli (velkou), 2 lžíce oleje, 4 lží-
ce vinného octu, 1 lžičku cukru, sůl a pepř

Tady se moc nezdržíme, protože sama příprava 
bramborového salátu není žádná alchymie. Proč si 
ale českou klasiku nevyměnit za něco trochu jiné-
ho? Variantu našich rakouských sousedů uděláme 
následovně: oloupeme uvařené brambory a nakrájí-
me je na tenčí plátky. Cibuli nakrájíme na oblíbená 
kolečka. Z trochy vody, oleje, octa, cukru, soli a pe-
pře uděláme zálivku a v míse ji promícháme s bram-
borami a cibulí. A je hotovo, může se servírovat.

OŘÍŠKOVÁ BAKLAVA

Co je třeba: 900g listového těsta, 150g vlašských 
ořechů, 100g pistácií, 150g lískových oříšků, 100g 
moučkového cukru, 1 kávová lžička mleté skoři-
ce, 150g másla, 100g medu, 100ml citronové šťá-
vy, 100ml pomerančové šťávy

Vlašské ořechy, pistácie a lískové oříšky nasekáme 
na drobno, mletou skořici promícháme s mouč-
kovým cukrem. Následně máslem vymažeme 
formu nebo pekáč (ideální je velikost 30×30cm)
Na velikost formy rozválíme zhruba šest plátů lis-
tového těsta, které nožem rozdělíme na šest díl-
ků. Do spodu formy položíme plát připraveného 
listového těsta, který posypeme pětinou nasekané 

oříškové směsi, pětinou cukru se skořicí a zhruba 
dvaceti gramy na drobno nasekaného másla.

Poté přiložíme další plát listového těsta a opaku-
jeme pečlivou práci s ořechovou směsí, cukrem se 
skořicí a kousky másla. A tak pořád dokola, než 
dojdou suroviny. Hotovou baklavu dáme na 45 
minut do trouby rozehřáté na 200 °C. Po vytažení 
z trouby ji nožem rozdělíme zhruba na 40 porcí, 
které okamžitě pokapeme směsí z ohřátého medu 
smíchaného s pomerančovou a citronovou šťávou. 
Výsledek necháme alespoň hodinku vychladnout.

AMERICKÉ MINI COOKIES

Co je třeba (na cca 30 kusů): 250g polohrubé mou-
ky, 200g cukru krupice, 220g másla, 30g kakaa,  
1 vanilkový cukr, 1 lžička soli, ½ jedlé sody, 40ml 
mléka, 2 vajíčka, 150g hořké čokolády, pečicí papír

A nakonec si dáme dobroty z "jůesej". V jedné 
misce smícháme všechny "suché" ingredience 
– tedy mouku, cukr, kakao, vanilkový cukr, sůl 
a sodu. V druhé nádobě důkladně promícháme 
mléko, vajíčka a změklé máslo a nakonec po čás-
tech vmícháme suchou směs. Na závěr dáme do 
těsta hořkou čokoládu pokrájenou na kostičky. 

Tím končí špinavá práce. Pak už jen pokládáme 
lžičkou dělané kuličky na plech s pečícím papí-
rem (s rozestupem, cookies se roztečou do stran)
a když máme hotovo, pečeme dobroty 8 minut na 
180 °C. Nejlepší na téhle dobrotě je - kromě chu-
ti - že jí měkkost vydrží i čtrnáct dní po pečení.



JENOM GHÍČKO
MÁ MODRÉ VÍČKO modré

www.ceskeghicko.cz

#JezteDobréTuky
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MÓDNÍ NÁVRHÁŘ A SOUTĚŽÍCÍ Z 
MASTERCHEFA ČESKO PAVEL BERKY:

VĚDĚL JSEM TO ASI UŽ ODMALIČKA
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Napadlo vás někdy, že byste šel studovat místo 
návrhářství kuchařinu? 

Bavilo mě vařit a pohybovat se v kuchyni, ale nikdy 
jsem nepřemýšlel nad tím, že bych to studoval. Tady 
mi byl design a návrhářství bližší. Vždycky mě bavi-
lo kreslení, malování a další kreativní činnosti. Mi-
loval jsem oblékání a sešity na základní škole jsem 
měl pokreslené návrhy různých oděvů. Ale musím 
říct, že první dva roky na Střední umělecké škole v 
Trenčíně byly velmi těžké, to jsem chtěl až skončit.

Proč? 

Protože kromě kreslení návrhů přišlo na řadu 
také šití a já jsem z toho propadal. Chytlo mě to 
až ve čtvrtém maturitním ročníku a tam jsem si 
řekl, že je to nádherný obor, do něhož jsem se 
zamiloval. Proto jsem pak pokračoval na UMP-
RUM do ateliéru módní tvorby v Praze. Dnes už 
si šiju 70 procent toho, co se ve značce Pavel Ber-
ky, která mě živí již osm let, vyrobí.

Stejně tak dlouho máte partnera Matěje, který 
pro vaši značku pracuje…

Ano, Matěj pracuje nonstop pro značku Pavel Berky. 
Trochu mě ale mrzí, že nemá čas pro tu svou vášeň, 
kterou je tanec a hudba. Ale myslím, že pomalu za-
číná. Není to zase tak, že by se kvůli mně toho všeho 
vzdal, teď mu dokonce vyšel song, který se hraje v rá-
diu, ale dává tomu méně času, než by asi jinak dával.

Chcete se v budoucnu vzít? 

Ano a určitě chceme i dítě, ale v Česku je to vel-
mi komplikované. Máme i živnost v Británii, kde 
jsme žili, takže jsme si říkali, že bychom to zkusili 
tam, ale uvidíme.

Tam jste se seznámili?

Ne, to už tady v Česku, kde jsme spolu pár let žili, 
a až poté jsme odešli do Londýna pro inspiraci a 
zůstali jsme tam tři roky. Potom jsem tu ale měl 
nějaké pracovní povinnosti a asi rok jsme pen-
dlovali mezi Londýnem a Prahou a nakonec jsem 
připravoval kolekci pro jedno obchodní centrum 
v Praze, a to bylo tak náročné, že jsme se museli 
rozhodnout, kde budeme žít. Kdyby nebylo této 
spolupráce, asi jsme stále v Londýně.

Kdy jste si svou orientaci uvědomil?

Věděl jsem to asi už odmalička, ale nepřipouštěl 
jsem si to. Měl jsem i holku, se kterou jsem chodil, 
ale pak začne člověk přemýšlet, proč dělat něco, co 
ho netěší. Sám sobě jsem si to přiznal na střední 
škole, ale můj coming out přišel až na vysoké.

Jak to proběhlo?

Nejprve jsem to řekl své sestře a pak jsem si pozval 
rodiče do Prahy a vybalil to na ně také. Moje obavy 
byly ale zbytečné, řekli mi, že to dávno věděli a jen 
čekali, kdy to řeknu sám, aby se mi ulevilo. Takže 
mě to velmi potěšilo. Moji rodiče jsou v tomto hod-
ně shovívaví, což není v romské komunitě běžné.

Setkal jste se někdy se šikanou?

V posledních letech musím říct, že už se mi to 
neděje, ale když jsem byl na škole, tak ano. Ještě 

ž jako malý si hrával na ku-
chaře, ovšem vášeň pro na-
vrhování oděvů byla silnější. 
Proto se rozhodl vystudovat 
uměleckou školu a nyní již 

osm let šéfuje své vlastní úspěšné módní značce. 
Kousky od Pavla Berkyho (33) už oblékly hvězdy 
jako Monika Bagárová, Barbora Mottlová, či Lu-
cie Vondráčková. Ale také vítězka loňského Mas-
terchefa, Kristína Nemčková, která byla jedním z 
důvodů, proč se Pavel rozhodl poslat přihlášku do 
letošní řady a splnit si tak svůj dětský sen. 

U
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ta kombinace Rom, punk, to nebylo nejlepší. Ale 
člověk to musí přežít. Každopádně fyzickou šika-
nu jsem nezažil, možná jednou se mi stalo na zá-
kladní škole, že mě napadli asi dva kluci, ale jinak 
se to týkalo spíše slovního napadání.

Vy jste byl punkáč?

Ano. Mě hrozně bavila estetika této subkultury. 
Punk mě bavil vizuálně. Byli to většinou výstřed-
ní lidi s barevnými vlasy, kteří vybočovali. A ta 
undergroundová móda, která se svým způsobem 
následně promítla i do mé tvorby, mě také bavi-
la. Proto jsem v té době vyhledával tyto typy lidí a 
souběžně jsem s nimi sympatizoval.

To jste měl i pankáče?

Jasně. Měl jsem zelené, oranžové vlasy, mrkváče, 
kanady, falešné piercingy, i pár pravých. Bylo to 
divoké a opravdu jsem věřil, že je to kultura, která 
mě baví. Zároveň jsem ale věděl, že takto nechci 
žít celý život. V tu dobu jsem si to ale chtěl užít. 
Skončilo to se střední školou. S nástupem na vy-
sokou už jsem se stal tím, kým jsem teď.

Co si myslíte o nynějších módních trendech? Je 
něco, co vám vyloženě vadí? 

Trendy jsou ve společnosti důležité. Určují dobu, ve 
které žijeme. Říkají nám, kdo jsme, jak naše společ-
nost nyní vypadá. Jsou agentury, které systematicky 
mapují situaci ve světě, ať už ekonomickou, politic-
kou nebo uměleckou a pak dávají dohromady tren-
dy, které z toho vychází a se kterými se lidi ztotožní.  
Jako módní návrhář musím také sledovat trendy a 
vycházet z nich ve svých kolekcích. Žijeme v době, 
kde se móda už moc neposouvá. Resp. vymyslet 
něco nového je skoro nemožné, protože vše už tady 
bylo. Je to jenom o stylingu a míchání jednotlivých 
stylů. Já sám jsem v módě velmi otevřený člověk.

Co by obecně nemělo chybět v šatníku?

Ženám určitě malé černé, které využijí na x způso-
bů. A mužům kvalitní košile s dlouhým rukávem.

ZPOVĚDNICE

Ta s krátkým je český nešvar, že?

Přesně tak. I když to říkám v době, kdy jednu s 
krátkým mám na sobě. (směje se) Já jsem na veš-
keré ty módní policie háklivý. Ten, kdo to hod-
notí, není s tím člověkem v tu dobu, kdy to oble-
čení má na sobě. Neví, proč se tak oblékl. Proto 
ani nekritizuji lidi podle toho, co mají na sobě. 
Jsem zastáncem toho, aby člověk nosil to, v čem 
je mu pohodlně. A jestli to má krátký nebo dlou-
hý rukáv, to je jedno. Kdybychom byli všichni 
perfektní a dokonalí byla by to strašná nuda.

Je o vás známo, že sám moc v oblékání nexperi-
mentujete, to není nuda? 

Miluju, když mohu někoho obléct a dám tomu 
všechno, aby vypadal super. Ale asi jsem toho tak 
přehlcený, že už potom nemám na sebe tolik času.

Máte to stejně tak s vařením?

Určitě, nikdy jsem si nevařil jen sám pro sebe. 
Možná jednou dvakrát v životě.

Pouštíte partnera doma do kuchyně, nebo je to 
výhradně váš rajon?

Vařím já a většinou každý den. Pro mě je to relax. 
Jak je toho času ale méně, tak nevařím dvě tři jídla 
denně, ale vždycky aspoň jedno ano. Matěj také vaří 
moc dobře, když např. připravuji novou kolekci a 
vracím se domů pozdě, tak naopak vaří třeba i něko-
lik týdnů v kuse pro nás jen on. Nyní ale beru poma-
lu každé jídlo jako možnost si zkoušet nějaké nové 
kombinace a recepty, takže se naše kuchyně od doby, 
kdy jsem se přihlásil do MasterChefa dost změnila.

Co nejčastěji připravujete?

Jsme hodně masoví, ale poslední dobou, když 
zrovna nezkouším nějaké recepty, tak to jsou 
převážně rychlovky jako saláty, pečené maso a 
tak. Ale když mám párkrát do týdne více času, 
tak se pustím do omáček, protože jejich pří-
pravu miluji. Matěj říká, že jediné, za co by dal 
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v mém gastronomickém umění ruku do ohně, 
jsou omáčky, takže s nimi si rád vyhraju.

Také si to servírujete tak designově jako v Mas-
terchefovi?

Ano, musím se přiznat, že na tom si dávám oprav-
du záležet. (usmívá se)

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Asi moje párance s česnekem. Tradiční slovensko-
-romský recept, který mám z domova. Velmi jed-
noduchý, je to jen mouka, voda, sůl a česnek, ale 
nedám na něj dopustit. A myslím si, že není na svě-
tě jídlo, které bych neochutnal, i když je pravda, že 
nesním syrovou papriku. Já ji cítím a zvedá se mi ža-
ludek. Ale když se uvaří nebo upeče, tak mi nevadí.

Mnoho kuchařů moc nemusí sladké, co vy?

Já ho miluju a strašně rád ho připravuji. Myslím si, 
že ho i umím, ale Matěj mi říká, že mi to moc nejde. 
V tomhle máme velmi rozdílné názory. (směje se)

Velmi rádi s partnerem jíte, kompenzujete to ně-
jakým sportem?

Tak na Matějovi je hodně vidět, že mu chutná. Za 
těch osm let, co jsme spolu, přibral asi 50 kilo. Kaž-
dopádně já jsem diety nikdy neřešil. Rád bych spor-

toval, je krásné si to říct, ale já miluju dobré jídlo a 
dobré jídlo pro mě není salátek s kapkou citronu. 
Mám rád, když je jídlo chutné, vyvážené. Nicméně 
neznamená to, že teď jen sedíme doma a jíme.

A jak tedy jinak trávíte volný čas, když ne sportem?

Dávám si teď dohromady, jestli jsem za poslední 
dobu měl nějaký volný čas. Já když mám totiž vol-
ný čas, tak se jedu podívat do obchodu na látky, 
jdeme na nějaký food festival nebo vyzkoušíme 
nějakou zajímavou restauraci, vyhledáváme i tak 
prostě věci, které souvisejí s mým oborem návr-
háře nebo nyní i nějakého amatérského kuchaře. 
Já svou práci miluju. Miluju, že jsem návrhářem, 
že mě baví vařit. Takže volný čas trávím vyhledá-
váním věcí, které s prací souvisí.

Momentálně hodně času věnujete i různým ak-
cím, na kterých vaříte. Absolvoval jste i nějakou 
stáž v restauraci?

Zatím ne. Ale chystám se, že bych nakouknul do 
profi kuchyně a získal další zkušenosti. Od jara 
vlastně až do teď ale vařím na slavnostech měst, 
akcích různých firem, které si mě objednají a s 
Pavlínou (soutěžící z Masterchefa Pavlína Luboj-
tazky) jsme jeli také roadshow s našimi vítězným 
sendvičem a bagetou po několika městech ČR. 
Většinou se jedná o nějakou cooking show plus 
několik hodin připravuji své recepty.
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Kvůli nouzovému stavu jsou takové akce pasé, co 
teď máte tedy v plánu? 

Nyní připravuji své první degustační večeře, které 
doufám proběhnou už v listopadu, a myslím, že 
půjde o velmi zajímavý zážitek. Bude to taková 
malá pop-up restaurace jen pro pár lidí, kde budu 
osobně připravovat několik chodů. A celkově 
bude restaurace otevřena jen pár dní. Zároveň 
chystám i svůj kalendář na rok 2021. Chci v něm 
spojit své dvě vášně - umění a vaření, tak uvidíme, 
jak se to povede. Měl by být venku již tento mě-
síc. A samozřejmě pokud bude kvůli opatřením 
možnost, tak nějaké soukromé akce, cateringy a 
tak. V módě finishuji novou řadu větrovek, která 
doplní mé asi aktuálně nejprodávanější kousky a 
když zbude čas, tak i celou kolekci.

Byl byste ochoten se navrhování vzdát za cenu, 
že byste šéfoval nějaké prestižní restauraci? 

Momentálně se vůbec necítím na to, že bych ta-
kovou nabídku mohl dostat. A i kdyby mi to bylo 
nabídnuto, určitě bych to nemohl přijmout z toho 
důvodu, že nemám praxi. Troufám si říct, že v módě 
už jsem profesionál, u vaření to zatím tak není.

Vy už sice víte, zda jste Masterchefa vyhrál či ne, 
ale mluvit o tom dopředu nesmíte. Prozraďte mi 
tedy jen, co by pro vás vítězství znamenalo?
 
Bylo by to pro mě jisté ujištění, že kdyby se stalo 
cokoliv, a já jsem nemohl dělat návrháře, tak se 
mohu gastronomii věnovat profesionálně.

A otevřít si vlastní restauraci…

To mě neláká. Nejsem ten typ, který by šel a třeba 
si hned otevřel restauraci. Vše si teď samozřejmě v 
menším měřítku vyzkouším v rámci té mé maličké 
pop-up restaurace, ale vést dlouhodobě kuchyň, na 
to člověk potřebuje 100 % času a mnohem více zku-
šeností než pár měsíců v kulinářské soutěži.

Co si představujete, že byste dělal, kdyby tedy 
došlo k tomu, že nebudete moci dělat návrháře? 

Asi bych se zavřel někam na samotu, maloval bych 
obrazy a čekal, že si je pak někdo koupí. (směje se) 

Máte od doby, co jste vidět v televizi, více zaká-
zek na oblečení? 

Určitě mi ta soutěž pomohla a jsem samozřejmě 
rád, že si lidé řekli: Aha, tak on je taky návrhář. 
Ačkoli to nebyl prvotní záměr. Ale oni ti lidé, kteří 
sledují Masterchefa jsou jiná skupina, než ti, kdo 
si ode mě běžně kupují věci. Myslím si, že vel-
ká většina diváků MasterChefa není připravena 
na můj design a možná jim přijde i naše zboží 
na české poměry dražší. Což, když chci využívat 
české materiály a vše zde také lokálně vyrábět, je 
prostě dražší realita, než kdybych posílal své ko-
lekce šít někam do Číny. Ale co cítím, je, že nej-
spíš díky mé účasti v soutěži chce po mě více lidí 
viditelnější loga BERKY např. na hrudníku nebo 
zádech. Jako by byli více hrdí, že mají v šatníku i 
něco zrovna ode mne. Což mne samozřejmě moc 
těší a mé značce to dodává určitou ikoničnost, kte-
rou lidé chtějí i díky mé osobnosti, což je super!

Pamatujete si na okamžik, kdy jste si řekl: Jdu do 
Masterchefa?

Pamatuju. Ten večer jsme s přítelem koukali na 
předešlou řadu Masterchefa a já jsem si řekl, že 
to zkusím. Vlastně ani nevím ten konkrétní dů-
vod. Asi jsem si potřeboval trochu oddechnout 
od módy. Bylo to velmi impulsivní rozhodnutí, 
kdy jsem jednoho večera podal přihlášku a oni mě 
vybrali, takže nebylo cesty zpět. Možná, kdyby mi 
dali ještě měsíc na rozmyšlenou, tak si to rozmys-
lím. Svého rozhodnutí každopádně nelituji.
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NY, Londýn i Paříž:
V roce 2016, kdy Pavel Berky čerpal inspiraci v 
Londýně, si jeho tvorby všimla americká spo-
lečnost Exalt, která pořádala velkou soutěž Exalt 
Fashion Show. Pavel se probojoval do finále a v 
listopadu odletěl bojovat o vítězství do Salt Lake 
City. Celou soutěž nakonec vyhrál a hlavní cenou 
byla autorská přehlídka v rámci Fashion Weeků v 
New Yorku, Londýně, Paříži a Miláně. 





40 PRAGMOONlistopad 2020 / leden 2021

OKÉNKO PŘÍLEŽITOSTI

imořádná nařízení vlády 
slušně zahýbala s gast-
roscénou. Pokud mají naše 
oblíbené podniky přežít, 
musíme jim podat pomoc-

nou ruku. A tím myslíme peníze. Takže neškudlete 
(ostatně jíst musíte) a pojďte si s námi projít pár 
tipů na "Hladová okna". Každý zákazník se počítá!

TLUSTÁ MYŠ
Restaurace Tlustá myš, která je nedaleko Ma-
lostranského náměstí a Kampy, nabízí každý den 
přes okénko českou klasiku. Polévka je za 39 Kč a k 
ní výběr zhruba z osmi jídel za cenu kolem 125 Kč.
Adresa: Všehrdova 547/19, Praha 1
Otevírací doba: 10:30–17:00

ZAHRADNÍ RESTAURACE LAVIČKA
Restaurace vyhlášená pro svou zahrádku ve vni-
trobloku dál pokračuje, samozřejmě  v „okénko-
vém" módu. V Lavičce se drží moderní české ku-
chyně, za hlavní jídlo zaplatíte cca 120-140 korun.
Adresa: Seifertova 77, Praha 3
Otevírací doba: 11:00–23:00

FORKY’S
Pokud jste vegan, vegetarián nebo máte intoleranci 
na lepek, Forky's je tu stále s námi. Zdravé specia-
lity si tu dopřejete od 100 do 200 korun, odnést si 
můžete také filtrovanou kávu v kelímku. 
Adresa: Milady Horákové 16, Praha 7
Otevírací doba:  11.00 - 19:30

CANTINA
Mexická restaurace kousek od Petřína vás do 
okénka láká na předkrmy (100–200) Kč, salát s 
krevetami (315 Kč), lahodné quesadilly (300–370 
Kč) a klasické mexické fajitas (340–420 Kč).
Adresa: Újezd 38, Praha 1
Otevírací doba: 11:30–24:00

U BANSETHŮ
Restaurace U Bansethů a sousedský pivovar Bašta 
společně jedou přes okénko Bašty. Výběr potě-
ší především milovníky dobrého masa. Kachna s 
bramborovými plackami a zelím vyjde na 129 Kč, 
vepřová krkovice na rozmarýnu za 129 Kč.
Adresa: Táborská 389/49, Praha 4
Otevírací doba: 11:00–24:00

M

GASTRO TÉMA
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IL CAPITANO
Do Itálie se nejspíš nikdo z nás v nejbližší době ne-
podívá, nějaké ty italské těstoviny nebo pizzu si ale 
stále dopřát můžete. V Il Capitano sestavili speciální 
menu s sebou složené z pravé italské polévky mine-
strone, různých druhů špaget a rizot, ale také mno-
ha variant pizz. Cenově vás to vyjde na cca 200 Kč.
Adresa: Slavíkova 1571/6, Praha 3
Otevírací doba: 10:00–23:00

U VORAŘE
Každý pracovní den kolemjdoucí čeká menu po-
lévka plus hlavní jídlo (výběr je ze čtyř) s cenou 
do 150 Kč. Menu je vydáváno přes okénko vždy 
po předchozí objednávce na telefonu 222 524 469. 
Hasiči, policisté a zdravotníci mají jídlo zdarma.
Adresa: Na Výtoni 12, Praha 2
Otevírací doba: 11:00 – dle zájmu

RESTAURACE U HOUMRA
U Houmra vám přes své okno nabídnou jak polední 
menu, tak i vše ze stálého jídelního lístku, kde jsou 
speciality z kuřecího, vepřového i hovězího masa.
Adresa: Šumavská 20, Praha 2
Otevírací doba: 11:00–20:00

MINIPIVOVAR BEZNOSKA
Jedno z hladových okýnek najdete i nedaleko 
metra stanice Prosek. Restaurace nabízí polední 
menu, burgery okolo 200 korun za kus a pivo s 
sebou v PETkách. Otevřeno je i o víkendu.
Adresa: Klíčovská 11, Praha 9
Otevírací doba: Po–pá 16:00–19:30, 
So–ne 14:00–19:30

RESTAURANT KULAŤÁK
Restaurace oceněná jako TOP restaurace ČR nabí-
zí denně jedno jídlo s výdejem do 5 minut za cenu 
99 Kč. Vybírat nicméně lze také ze stálého jídel-
ního lístku s cenami od 179 Kč a výše. K jídlu si s 
sebou můžete odnést pivo nebo kávu v kelímku.
Adresa: Vítězné náměstí 820/12, Praha 6
Otevírací doba:  11:00 - 22:00

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

ŘÍZKÁRNA
Kdo nedá dopustit na pořádný poctivý řízek, 
musí vyrazit na Prahu 5. Řízek na mnoho variací, 
např. ¾ metrový řízek, řízková kremrole, telecí, 
hovězí, vepřový nebo kuřecí řízek je jen špetka 
z nabídky Řízkárny. Restaurace nabízí speciální 
slevy pro seniory a matky s dětmi v nouzi. 
Adresa: U Klikovky 10, Praha 5
Otevírací doba: 11:00–14:00

RESTAURACE NA KOPCI
Rodinná restaurace Na Kopci i v těchto nelehe-
kých časech dále podává speciality francouzské a 
české kuchyně. Prestižní gastronomický průvod-
ce Michelin Main Cities of Europe udělil této re-
stauraci Michelin Bib Gourmand, a to hned pět-
krát za sebou, přičemž tohle ocenění (pokud to 
zjednodušíme) znamená, že jde o místo nabízejí-
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cí vynikající jídlo za rozumné ceny.  Takže tenhle 
kousek si určitě chcete v Praze udržet. V současné 
době je možné si po telefonu (251 553 102) ob-
jednat polední menu s sebou. V nabídce je vždy 
polévka za 60 Kč a dvě hlavní jídla za 150 Kč.
Adresa: K Závěrce 2774/20, Praha 5
Otevírací doba: 11:00–14:00

RESTAURACE U ROKYTKY
"Rokytka" nabízí každý den štědré polední menu s 
polévkou a hlavním chodem včetně moučníku za 
120 Kč. Výběr je ze třech hlavních jídel a pěti až 
šesti hotových jídel v ceně od 90 do 135 Kč. 
Adresa: nám. Dr. Václava Holého 7, Praha 8
Otevírací doba: 11:00 – 14:30

HOLEŠOVICKÁ KOZLOVNA
V Dělnické ulici si můžete přijít pro oběd i večeři 
do Holešovické Kozlovny. Restaurace nabízí čes-
kou klasiku v moderním pojetí. V Kozlovně je na 
výběr ze čtyř hlavních jídel v ceně od 119 do 145 
Kč. V denní nabídce je polévka za 30 Kč.
Adresa: Dělnická 1501, Praha 7
Otevírací doba: 11:00–22:00

BISTRO KARLOS BURGER
V Čakovicích vám může karanténu zpříjemnit 
nabídka pořádně poctivých burgerů (včetně jed-
noho vegetariánského) v Bistro Karlos Burger. 
Cena burgerů je od 100 - 185 Kč, doplnit si je 
můžete o hranolky za 43 Kč a vše nakonec zapít 
pivem, kávou nebo něčím nealkoholickým. Jídlo 
je nachystáno na počkání u výdejního okénka.
Adresa: Cukrovarská 41/49, Praha 9
Otevírací doba: po až pá 11:00 - 20.00
so 12:00 - 15:30

JÁMA STEAKHOUSE
Jáma nabízí polévky za 39 korun, dále pak třeba 
holandský řízek s máslovou bramborovou kaší za 
129 korun a hlavně burgery se steakovými hranol-
ky, jejichž cena se pohybuje okolo 159 korun. 
Adresa: Ostrovní 26, Praha 1
Otevírací doba: 11.30–15:00

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

KOFARNA CAFE
Na výbornou kávu si můžete zajít i nyní. Za ca-
ppuccino, espresso nebo caffe latte zaplatíte od 
45 do 70 Kč. Kavárna má v nabídce také pečivo, 
obložené chleby, sladké koláče do 50 Kč nebo la-
hodné obložené sendviče v ceně kolem 70 Kč.
Adresa: Zborovská 84/60, Praha 1
Otevírací doba: 8:00 – 18:00

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



Veleslavínova 3, Praha 1 | tel.: 222 312 296

gastro NÁS BAVÍ.

TAKY.

ZAJÍT A ZAŽÍT

Vase hospoda v centru

Ke každému burgeru Prazdroj za 1 Kč jako dárek.

Člen konceptu The PUB www.utarabika.cz | www.thepub.cz

rw_thepub_utarabika_inzerce_pragmoon_148x210_1_0_print.pdf   1   20.10.2020   10:27:56



LOKÁLKA
ydali jsme se společně s 
našimi mlsnými jazýčky 
pro vás zmapovat pod-
nik na Vinohradech, re-
stauraci Lokálka, která 

disponuje velkými vnitřními prostory. 

U vstupu do podniku nelze přehlédnout dva 
pivní tanky, a proto jsme dlouho neotáleli a 
dopřáli si hned zkraje Budvar 33 a Budweiser 
Budvar Original. 

Co vás krom skvělého tankového piva ur-
čitě okouzlí je, že pokud si objednáte pivo, 
dostanete k němu vynikající domácí čers-
tvě smažené lupínky. 

Protože jsme se rozhodli pořádně experi-
mentovat, vybrali jsme tři předkrmy a čtyři 
hlavní jídla, čímž jsme vzbudili v restauraci 
malé pozdvižení. Ve zkratce se jednalo o olo-
moucké tvarůžky ve slanině, nakládaný her-
melín a tatarák, z hlavních jídel jsme volili 
pečená vepřová žebra, vepřové koleno, bur-
ger LOKÁLKA Speciál a vepřovou panenku. 

Z předkrmů můžeme jednoznačně dopo-
ručit olomoucké syrečky a z hlavních jídel 
jsme podlehli kouzlu místního hamburgeru 
s domácí houskou a grilovanému kolenu.

th.
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Anglická 24, Praha – poblíž náměstí Míru
Tel .: +420 739 040 390
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alším místem, kte-
rý nás při hledání 
těch nejzajímavějších 
tipů v Praze naprosto 
okouzlil, je Holepoint 

s art zónou a příjemným posezením.

Holepoint se nachází v opuštěném dvoře v 
Holešovicích, který revitalizovalo svépomocí 
několik nadšenců na své vlastní náklady. Ve 
třech stáncích si tu můžete dát skvělé jídlo, (v 
nabídce jsou burgery, quesadilla, langoše a ne-
chybí ani vegetariánské speciality).  Za nás ur-
čitě doporučíme langoš s česnekovou pastou, 
kozím sýrem a rukolou nebo placku ve sladké 
variantě s tvarohem a čerstvým ovocem.

Milovníci piv bezpochyby ocení bohatou na-
bídku jejich oblíbeného zlatavého nápoje. Na 
čepu jsme ochutnali hořký ležák Budvar 33 
z národního pivovaru @BudejovickyBudvar 
(číslo udává počet jednotek hořkosti). 

Druhé pivo, které jsme vyzkoušeli, byla 
Punk IPA. Jedná se o svěží svrchně kvaše-
né pivo ze skotského craftového pivovaru 
BrewDog, se kterým Budvar spolupracuje. 
Utéct se sem dá na oběd, večerní posezení s 
přáteli nebo na nějakou zajímavou kulturní 
či gastronomickou akci, díky art zóně tu při 
konzumaci budete mít stále na co koukat.

th.
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ato dnes již vyhlášená 
gotická restaurace sází 
na prvotřídní českou 
kuchyni, kde si z ob-
sáhlého jídelníčků jis-

tě vybere každý návštěvník.

Při vstupu do restaurace U Sádlů na nás 
dýchlo kouzlo historie. Na stěnách jsou za-
chované dobové nápisy, zbraně, kančí hlavy, 
kůže, mozaiková okna. V nabídce naleznete 
tradiční i méně známá jídla, která se připra-
vují výhradně z čerstvých surovin a nejlep-
ších ingrediencí. Důraz je kladen na pestrost 
jídelníčku a na zachování původní receptury. 

K jídlu za celou naši redakci jednoznačně 
doporučujeme kachnu a guláš. Už z fotek po-
znáte, že na porcích se zde nešetří. 

Kachna se sama rozpadá a s jistotou můžeme 
říci, že najdete málo míst v celé Praze, kde si 
na ní tak pochutnáte. Kachnu je potřeba určitě 
zapít, přijde vám tak vhod Budweiser Budvar 
Original čepovaný na dva zátahy. Proč zrov-
na na dva? U Sádlů si totiž na nejoblíbeněj-
ším českém nápoji dávají patřičné záležet a 
každé pivo má proto svůj doporučený způ-
sob čepování, aby jeho chuť byla co nejlepší. 
Pokud chcete poznat pravou staročeskou ku-
chyni, je restaurace U Sádlů jasná volba.
.

th.
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 Klimentská 2, Praha 1
Tel .: +420 224 813 874
klimentska@usadlu .cz

www .usadlu .cz 
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PRVNÍ HOŘKÝ LEŽÁK Z BUDVARU
Budvar 33 je hořký a podle toho jsme mu dali i jméno. Má totiž právě 33 jednotek
hořkosti,  a to díky českému chmelu Agnus, který patří mezi nejvíce hořké odrůdy vůbec. 
 33 je zajímavá i sladem Crystal Light, který se používá především do svrchně
kvašených piv. 
Díky tomu, že jsme se ho nebáli přidat do typického českého ležáku, získalo naše pivo 
 zajímavou barvu a příjemnou chuťovou uhlazenost.

PRVNÍ HOŘKÝ LEŽÁK Z BUDVARU
Budvar 33 je hořký a podle toho jsme mu dali i jméno. Má totiž právě 33 jednotek
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N emá smysl si nic nalhá-
vat - tyhle Vánoce bu-
dou stát za prd. Vánoč-
ním večírkům můžeme 
dát sbohem, nějaké trhy, 

kde bychom si pěkně v rukavicích dali sva-
řák, nás také nečekají a pokud jde o sníh, což 
by bylo alespoň malé světlo na konci tunelu, 
jsme v Praze na Vánoce přestali snít dávno.

TROCHA ŠTĚSTÍ

zapneme nějaké ty koledy a k tomu upečeme cuk-
roví. Ironií osudu je na něco takového pandemie 
jako stavěná. No a když nám jako jediná jistota 
zůstaly dárky, přirozeně jejich výběr nehodláme 
podcenit. Ostatně, letos bude dobré rozptýlení 
pod stromečkem důležitější než když jindy.

Na následujících stránkách tak najdete pěkně 
bohatý výběr tipů, za který by se nestyděl ani 
Ježíšek. Vybírejte s chutí a nezapomínejte - ten, 
kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani 
pod stromkem. Takže se koukejte i trochu na-
ladit. Je to jednou do roka, to vás nezabije!

Štastné a veselé...

Jednu věc nám naštěstí nikdo překazit nemů-
že. A to je krásný stromek v obýváku (pokud 
se koronavirus nespojí s kůrovcem a nevy-
tvoří nějaký nový, smrtící tandem), který si 
pěkně nazdobíme, dáme pod něj kupu dárků, 
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Hybridní chytré hodinky Fossil Hybrid HR Collider 
FTW7008 zaujmou klasickým elegantním designem 
v kovovém provedení s koženým páskem. Hodinky 
kombinují mechanické ručičky a dynamický displej, 
který zobrazuje např. srdeční tep, kroky, notifikace z 
telefonu, předpověď počasí a další informace. Zkrátka 
klasika s moderní příchutí, kde sice nebudete mít 
dotykové ovládání, ale zase si užijete výdrž až 3 týdny 
běžného provozu. A to provedení! Tohle je opravdová 
nádhera, jakou na vašem zápěstí nikdo nepřehlédne.

FOSSIL HYBRID 
K dostání na www .alza .cz

Pokud máte doma milovníka starých videoher (Maria 
především), tuhle Lego sadu mu rozhodně chcete dát  
pod stromeček. Jde o kopii Nintendo Entertainment 
System, která má spoustu realistických detailů (ot-
vor pro herní kazetu s funkcí zamykání, ovladače 
s připojovacím kabelem a zástrčkou). V sadě krom 
konzole nechybí ani retro televize, na které běhá os-
mibitový Mario. Figurka je nicméně součástí jiného 
balení (je ve startovacím setu LEGO® Super Mario™ 
– 71360). Ale tak dva dárky jsou lepší než jeden, ne?

LEGO SUPER MARIO 71374 NES
K dostání na www .3dtoys .cz

VÁNOČNÍ INSPIRACE

Jsi Lone Wolf. Klášter, ve kterém jsi se učil 
dovednostem rytířů řádu Kai, byl zničen drtivým 
útokem Temných pánů. Ty jediný jsi přežil... těmito 
slovy začíná velkolepá sága o posledním z rytířů Kai, 
Osamělém Vlkovi. První cyklus obsahuje pět knih 
- gamebooků, jejichž děj na sebe navazuje a lze je 
tak hrát na pokračování. Jedná se o nové rozšířené 
opravné vydání s úplně novými ilustracemi. Sada je 
dodávána ve stylovém boxu. Koncem listopadu vyšel 
druhý cyklus s názvem Magnakai se sedmi knihami.

LONE WOLF: CYKLUS KAI
K dostání na www.fantasyobchod.cz

S chytrou zásuvkou Tenda Beli SP3 můžete bez pro-
blémů ovládat svou chytrou domácnost. Zásuvka 
komunikuje skrze 2,4 GHz bezdrátovou síť a pomo-
cí aplikace Beli ji lze ovládat na dálku. Pokud na ni 
napojíte lampu, zkrátka a dobře ji vypnete jediným 
klepnutím v mobilu. Aplikace nabízí možnost scéná-
řů a časových plánů, díky kterým můžete ráno připra-
vit veškeré potřebné přístroje k chodu a při odchodu 
z domu vypnout spotřebiče. Beli SP3 funguje samo-
statně a je kompatibilní s Google a Amazon asistenty.

TENDA BELI SP3
K dostání na www .tenda .cz
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CHILLIMAGA - OSTRÉ POTĚŠENÍ

dyž tři přátelé propad-
nou společné vášni, může 
vzniknout něco velkého. A 
také sakra pálivého a jedi-
nečného. Přesně to je pří-

pad Filipa, Michala a Ivety, kteří si založili vlast-
ní firmu na výrobu a prodej delikates s chilli.

Tahle trojice milovníků feferonek má něco do 
sebe. Jednoho zlákalo k papričkám babiččino 
vaření, druhého absolutně pohltilo pěstování a 
zkoumání jejich vůně a chuti, třetí se k chilli do-
stala přes celoživotní zájem o zahrádku. Na jižní 
Moravě z toho v přátelské a téměř rodinné atmo-
sféře vznikla firma ChilliMaga. A taky kopa páli-

vých delikates, které teď hrne do světa. Bez kon-
zervantů a barviv tu na základě vlastní receptury 
z papriček primárně domácí produkce a lokálních 
produktů ručně vyrábějí všelijaké dobroty. 

Na výběr máte pomerančovou marmeládu, střed-
ně ostrý kečup, hořčici, harissu či omáčky (man-
gová, cibulová, povidlová), extra pálivé pyré, 
sušené maso či nakládané jalapeños. Lepší do-
chucení například ke grilování seženete jen stěží.

V nabídce jsou i ochutnávkové boxy 3 nebo 5 pro-
duktů balené v dárkové krabici, takže je snadno 
věnujete svým blízkým třeba k narozeninám. 

Více informací najdete na www.chillimaga.com.

K



Hodně se bude mluvit o nových konzolích, ale něco 
takového si každý nadělí sám. Zato taková retro 
Nintendo konzole do ruky je něco, s čím určitě většina 
lidí pod stromečkem nepočítá. Legendární konzole se 
po letech vrací ve stylové retro edici s plně barevným 
displejem a tlačítkovým ovládáním, která oslavuje 
35. výročí od vydání hry Super Mario Bros. Kromě 
herního režimu tato limitovaná konzole nabízí mód 
hodin, který je víc než jen ukazatelem času. Digitální 
hodiny doprovází 35 originálních animací.

NINTENDO GAME & WATCH: 
SUPER MARIO BROS. 
www .datart .cz

Potěšte své blízké originálním dárkem, který přispěje 
k pevnému zdraví. Věnujte dárkový poukaz na zaslou-
žený relax. Léčebné lázně Slatinice využívají unikátní 
sirný pramen a nabízejí výběr z více než 100 léčebných 
procedur. To vše v rodinné atmosféře a malebném 
prostředí na úpatí Velkého Kosíře. Vyberte si ze široké 
nabídky dárkových poukazů, nebo si nechte vytvořit 
poukázku na libovolný finanční obnos. Lázeňskými 
poukazy nápaditě vyřešíte narozeniny, svátky i Vánoce. 

LÁZNĚ SLATINICE
Dárkové poukazy k dostání na www .lazneslatinice .cz

VÁNOČNÍ INSPIRACE

Darujte k Vánocům originální dárek, na který se 
nezapomíná a udělá opravdovou radost. Darujte 
zážitek! U Stips můžete koupit voucher na jeden 
jediný nebo si vytvořit vlastní balíček až s 10 zážitky 
uloženými na dárkové kartě. Z nich platíte pouze jeden 
– ten nejdražší. Obdarovaný si vybere svůj ideální 
zážitek sám a vybere-li si jeden z levnějších, získá 
zbytek peněz jako kredit na další nákup. Zakoupit 
můžete i předpřipravené zážitkové dárkoboxy. Každý 
voucher platí 1 rok s možností prodloužení ZDARMA. 
S promokódem MOON2020 navíc dostanete na váš 
nákup slevu 200 Kč. Stop nevhodným dárkům!

TAK TROCHU JINÁ ZÁŽITKOVKA
K dostání na www.stips.cz

51

Předplatné v klubech pro milovníky whisky, rumu či 
vína? Nová služba předplatného degustačních pále-
nek a vín si získává stále více nadšenců. Předplatitelé 
v klubech na Degustování.cz tak každý měsíc dostanou 
novou, prémiovou láhev, o které se navíc dozví spoustu 
informací. Členové tak mají širší povědomí a zároveň 
se naučí, jak správně danou pálenku či vína degustovat. 
Vyberte si svůj klub a staňte se členem na degustovani.cz.

DEGUSTOVÁNÍ
K dostání na www .degustovani .cz
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Když je něco opravdu krásné, říká se, že oči až 
přecházejí. Když je zase něco opravdu pálivé, tak 
přitom kukadla doprovázejí i jazyky. V případě 
dárkového balíčku od ChilliMaga platí obojí. 
Všechny pálivé produkty jsou totiž zabalené 
v krásné krabičce, takže už na první dobrou 
působí velmi pěkně. A co teprve, až tyhle lahůdky 
vyráběné poctivě ručně, dle vlastní receptury a bez 
konzervantů i barviv, obdarovaní načnou a ochutnají? 
Věřte nám, na tenhle dárek jen tak nezapomenou. 

CHILLIMAGA
K dostání na www .chillimaga .com

Dárek z Klubu Pánů z Ponožkovic se neskládá pouze 
z ponožek, jež obdarovaný obdrží pod stromečkem, 
ale také z navazujícího členství v ponožkovém klu-
bu. Dotyčný gentleman bude od ledna dostávat pří-
mo do své poštovní schránky další páry barevných 
ponožek, a to každý měsíc po dobu trvání členství 
(2, 3, 6 či 12 měsíců). Dárek tak udělá radost nikoliv 
pouze pod stromečkem, ale opakovaně. K ponožkám 
je možné objednat také trenýrky či dětské ponožky.

VÁNOČNÍ DÁREK, 
KTERÝ DĚLÁ RADOST OPAKOVANĚ
K dostání na www .ponozkovice .cz

A jako každý rok je to zase tady: vánoční kila navíc! 
Ale co kdyby to tuhle zimu byla konečně brnkačka? 
Dejte dárek také sami sobě. Co jí tělo nejradši? Není 
náročné, stačí mu tuky, cukry, bílkoviny – ovšem ve 
vyváženém poměru. A pokud potřebuje nějaké tuky 
spálit, chce to i přizpůsobit tomu metabolizmus. Po-
mozte svému tělu v přirozeném spalování nadbyteč-
ných kil s redukčním programem Bonedere Express! 
Pokrmy jsou prakticky zabalené a snadné na přípravu.

BONEDERE EXPRESS
K dostání na www .bonedere .cz

VÁNOČNÍ INSPIRACE

F r a u k e  B a g u s c h e o v á

Modrý 

zázrak

Proč moře v noci světélkuje, 

ryby v něm zPívají 

a nás nekonečně fascinuje S LÁSKOU 
K PŘÍRODĚ

zázrak

Proč moře v noci světélkuje, 

ryby v něm

a nás nekonečn

Zapomněli jste koupit dárek? Nestihli jste jej včas 
objednat z e-shopu? Nevadí. Váš problém vyřeší 
dárkový poukaz na nákup knih v Nakladatelství 
KAZDA. V e-shopu poukaz zakoupíte, doma vytisknete 
a během několika minut můžete darovat. Třeba i na 
Štědrý den. Stačí hezky zabalit. A určitě nešlápnete 
vedle – obdarovaný si čtení sám vybere. Nakladatelství 
KAZDA vydává knihy, které čtenářům přináší radost, 
podporují kulturu ducha a harmonii mezi člověkem 
a přírodou. Darujte knihy, které mají smysl.

DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Dárkové poukazy k dostání na www.knihykazda.cz
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Nejlepší dárek 
pro vaše blízké

Vyberte si z bohaté nabídky 
dárkových poukázů Lázní Slatinice

Untitled-2   1 16/10/2020   15:16



Jedna z nejúspěšnějších komedií všech dob se vrací 
v digitální a restaurované 4K podobě na Blu-ray a s 
bonusovým diskem, navíc ve sběratelském balení, 
kdy má každý díl svůj vlastní exluzivní steelbook. 
Tenhle dárek každý milovník série určitě ocení.

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI
35. VÝROČNÍ EDICE
www .filmarena .cz

Staňte se Ježíškem i vy a nadělte dárky dětem z dět-
ských domovů. Obrázky s jejich vytouženými dárky 
naleznete na stránkách www.vespojenios.cz. Pokud 
se rozhodnete přání splnit a dárek dětem koupit, 
musíte jej zaslat na uvedenou adresu dětského do-
mova. Udělejte radost těm, kteří neměli tolik štěstí. 
O tom by ostatně měly být Vánoce především.

STAŇTE SE JEŽÍŠKEM 
DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ
www .vespojenios .cz

Udělejte si letos pod Vánočním stromečkem radost des-
kovou či karetní hrou. Nejlepší deskovky současnosti 
najdete v eshopu Veselý drak: jsou to klasiky Dobble, 
Dixit, Activity, Bang, či Výbušná koťátka. Pro náročnější 
mají Dominion, Krycí jména, Talisman, či Gloomhaven. 
Je libo deskovou hru, kde nikdo neprohrává? Pak zvol-
te Pandemic, Arkham Horror, či Harry Potter – boj o 
Bradavice. Hitem letošních Vánoc jsou také Pokémoni: 
plyšáci, figurky, karty, oblečení, či Puzzle Pokemon.

NEJLEPŠÍ DESKOVÉ A KARETNÍ HRY

K dostání na www .vesely-drak .cz
eshop@vesely-drak .cz; Tel .: +420 608 439 881

VÁNOČNÍ INSPIRACE

Wellness, dokonalý peeling, jednoduchá masáž, to vše 
si nyní díky firmě Adonis užijete v pohodlí domova. 
V nabídce najdete pěny do koupele-gely, mýdlové 
konfety, šumivé perlivé koupelové soli, glycerínová 
mýdla, ohřívací láhve,  tělové přípravky s obsahem 
bambuckého másla a medu, a speciální přípravky 
s obsahem oliv,  zázvoru,  aloe vera,  mořských řas,  
směsi rostlin, pomeranče, růžového oleje a mnoho 
dalšího. V sortimentu jsou i dárkové kazety - sety, 
které je  možné na sestavit i na přání zákazníka.

ADONIS
K dostání na www.adonis.cz
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Využijte slevy  

40 - 60 %
na vybrané 
procedury

Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1, Karlovy Vary 360 01   
tel.: 353 304 211   e-mail: infospa5.cz

on-line
DÁRKOVÝ POUKAZ

www.spa5.cz

pohodlí



Největší český army a military shop! Naleznete zcela 
bez přehánění vše, co si jen dokáže milovník přírody 
ve všech formách představit. Vybavení pro svoji práci 
zde nicméně naleznou i profesionálové typu vojáci a 
hasiči, případně zkušení zálesáci, kteří nepochybně 
vždy ocení kvalitní vybavení ve chvíli, kdy může jít 
do tuhého. S vybavením od renomovaných výrobců 
(5.11 Tactical, Tasmanian Tiger, Gerber, Leatherman, 
Ka-Bar, Under Armour a mnoho dalších) z www.top-
armyshop.cz zkrátka může vyrazit do přírody každý.

TOP-ARMYSHOP
K dostání na www .top-armyshop .cz

Hledáte dokonalý dárek pod stromeček? Každý, kdo 
rád tráví čas v kuchyni, má své oblíbené koření. A aniž 
si to uvědomuje, často to vede k tomu, že pořád dokola 
používá to samé. Proč si ale vaření trochu nezpestřit? 
Dárková balení koření Lizela obsahují až 16 druhů ko-
ření a kořenících směsí z naší i světové kuchyně. Do 
každé sady jsou pečlivě vybírány druhy koření tak, aby 
zprostředkovaly co nejrozmanitější chuťový zážitek. 
Neváhejte a udělejte radost sobě i svým blízkým!

KOŘENÍ LIZELA
K dostání na www .lizela .cz

Přemýšlíte nad netradičním dárkem? Navštivte 
Mapisimo.cz a vyberte si z široké nabídky designo-
vých nástěnných map. Minimalistické a elegantní 
mapy světa, Česka a vybraných měst se stanou ori-
ginální dekorací u vás doma nebo v práci. Aktu-
ální nabídku neustále rozšiřujeme a můžeme vám 
připravit i mapu kompletně podle vašich představ. 
Díky pestré nabídce barev, materiálů a rámů mapy 
přesně zapadnou do vašeho interiéru. Potěšte své 
blízké mapou na míru či dárkovým poukazem!

MAPISIMO.CZ
Dárkové poukazy k dostání na www .mapisimo .cz

VÁNOČNÍ INSPIRACE

S novým PlayStationem 5 si můžete na vaší 4K televizi 
dopřát to nejlepší. Výkon osmijádrového procesoru 
AMD Zen 2 a grafiky Navi se postarají o co nejhladší 
chod a díky integrovanému SSD disku o kapacitě 825 
GB vás rozhodně nebudou trápit ani dlouhé načítací 
obrazovky. Velikou změnu v pocitu z hraní pak slibuje 
nový ovladač DualSence, kde mohou programatoři 
libovolně uzpůsobit pro hry odlišnou sílu odporu 
zadních tlačítek. To rozhodně zní zajímavě!

PLAYSTATION 5
K dostání na www.mall.cz 
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Alžbětiny Lázně, a.s. najdete v Karlových Varech, v 
kouzelném prostředí Smetanových sadů, kde sídlí 
v původní historické budově již od roku 1906. V 
současné době to jsou poslední veřejné městské 
lázně, které nabízejí nejširší paletu lázeňských a 
rehabilitačních procedur. Alžbětiny Lázně mají v 
nabídce kolem 60 druhů procedur, ze kterých si mohou 
vybrat všechny generace a klienti s různými zdravotními 
problémy. Součástí AL je oblíbený bazénový 
komplex s vířivkami, relaxačním bazénkem, dětským 
brouzdalištěm, saunou a párou v dámské i pánské části.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
K dostání na www .spa5 .cz 

Chcete se nechat hýčkat na těle i na duši? Vyzkoušejte 
novou přírodní kosmetiku Vandini, která využívá aro-
materapeutický účinek čistých, přírodních květových 
vod. Co třeba zasněná vůně fialky? Příjemně pohladí 
po duši a dokáže vás přenést do jiných sfér, třeba do sta-
rých dobrých časů vašeho dětství. Double pack jemné 
kosmetiky určené speciálně pro citlivou pokožku pod 
značkou Vandini Sensitive obsahuje krémový sprchový 
gel a tělový lotion, obojí s květovou vodou z fialky.

VANDINI
K dostání na www .liftea .cz

Přepuštěné máslo ghí je čistý máselný tuk, který chut-
ná a voní jako máslo, ale má jiné vlastnosti. Má velmi 
dlouhou trvanlivost a nevyžaduje chlazení. Nepře-
paluje se, je ideální ke smažení. Použít se dá v teplé 
kuchyni všude tam, kde potřebujeme tuk, ke zvý-
raznění chuti koření a bylin. Neobsahuje mléčnou 
bílkovinu ani laktózu. Kromě vynikajících senzoric-
kých vlastností má spoustu pozitivních účinků na 
zdraví. Ajurvéda, stará indická medicína jej považu-
je za vůbec nejlepší potravinu na světě a elixír života.   

ČESKÉ GHÍČKO
K dostání na www .ceskeghicko .cz 

VÁNOČNÍ INSPIRACE

Dopřejte si pochoutkovou péči citronového dortu s 
jedinečnými produkty pro relaxaci. Dárkový balíček 
Ziaja Lemon Cake s vůní citronového dortu obsahuje: 
krém na ruce 50ml, koupelové želé 260ml a pěnové 
mýdlo 250ml. Doporučená cena balíčku je 259Kč.

ZIAJA LEMON CAKE 
K dostání na www.ziajaprotebe.cz nebo v DM drogerii
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PRO MILOVNÍKY PŘÍBĚHŮ

TIPY NA DÁRKY OD NAKLADATELSTVÍ

POBŘEŽNÍ CESTA
Zoufalí manželé přišli o dům i o práci a jeden z nich trpí 

nevyléčitelnou nemocí. Nezbývá jim skoro nic. Ani čas. Rozhodnou 
se vydat na cestu dlouhou tisíc kilometrů. Z pěší výpravy po útesech 
anglického pobřeží mezi mořem a oblohou se tak stává životní pouť.     

369 Kč
DĚTI LESA 
Máme se bát vlků? Místo strachu z nich bychom měli mít strach 
z toho, jak moc jsme se vzdálili své vlastní vlčí povaze. Prožijte 
výhry i prohry těchto fascinujících zvířat při napínavém putování 
za svobodou. Sledujte osudy dvou vlků při poznávání svobody, 
když se je záchranáři snaží vrátit do přírody.  369 Kč

KAMARÁDI Z MEDOVÉHO LESA 
■ KRÁLÍČCI V OHROŽENÍ 
■ JAK ZAHNAT STESK 
S kamarády z medového lesa děti z lesní školky zažívají spoustu dobrodružství. 
Zvědavý lišák Míša do všeho strká čumáček. Laňka Daňka je opatrná a neustále 
si s něčím dělá starosti. Divoké prasátko Chrochtík je mazané a rádo vyhledává 
lumpárny. Mývalka Makovička se o všechny stará, pečuje o čistotu a každou chvíli 
radostně zatleská. (pro děti od 4 let)      249 Kč/249 Kč

PROPLETENÝ ŽIVOT 
Kniha Propletený život vás vezme do opomíjeného a zázrač-
ného světa hub a pomůže vám pochopit život na planetě, na 
níž žijeme. Biolog Merlin Sheldrake vypráví o tom, jak houby 
utvářejí svět, mění mysl a ovlivňují budoucnost. Vydejte se 
na pouť, která vás změní k nepoznání. 398 Kč

POZNÁTE PTÁKY NAŠICH ZAHRAD? 
Pozorujete na zahradě opeřené návštěvníky? Kniha vám 

pomůže pozorovat a určit 100 druhů ptáků, poznat jejich 
znaky, výskyt, vhodné krmivo, hnízdní příležitosti či jak 

na zahradu přilákat jednotlivé druhy.            298 Kč

BÁJEČNÁ ŠKOLA PANA SCOTTA 
Inspirativní příběhy šestiletého Péti o tom, jak objevoval svět 

v novém prostředí a zažil u toho spoustu dobrodružství. 
Napsáno podle zkušeností s mezinárodní školou 

v Portugalsku, kterou navštěvoval syn autorky. 
S půvabnými ilustracemi Ivony Knechtlové.

298 Kč

PRO DĚTI

ZA TAJEMSTVÍM 
PŘÍRODY

POBŘEŽNÍ CESTA

S LÁSKOU K PŘÍRODĚ

nevyléčitelnou nemocí. Nezbývá jim skoro nic. Ani čas. Rozhodnou 
se vydat na cestu dlouhou tisíc kilometrů. Z pěší výpravy po útesech 
anglického pobřeží mezi mořem a oblohou se tak stává životní pouť.     

DĚTI LESA 
Máme se bát vlků? Místo strachu z nich bychom měli mít strach 
z toho, jak moc jsme se vzdálili své vlastní vlčí povaze. Prožijte 
výhry i prohry těchto fascinujících zvířat při napínavém putování 
za svobodou. Sledujte osudy dvou vlků při poznávání svobody, 
když se je záchranáři snaží vrátit do 

POBŘEŽNÍ CESTA
Zoufalí manželé přišli o dům i o práci a jeden z nich trpí 

nevyléčitelnou nemocí. Nezbývá jim skoro nic. Ani čas. Rozhodnou 
se vydat na cestu dlouhou tisíc kilometrů. Z pěší výpravy po útesech 
anglického pobřeží mezi mořem a oblohou se tak stává životní pouť.     

369 Kč

POBŘEŽNÍ CESTA

KAMARÁDI Z MEDOVÉHO LESA 
■ 
■ 
S kamarády z medového lesa děti z lesní školky zažívají spoustu dobrodružství. 
Zvědavý lišák Míša do všeho strká čumáček. Laňka Daňka je opatrná a neustále 
si s něčím dělá starosti. Divoké prasátko Chrochtík je mazané a rádo vyhledává 
lumpárny. Mývalka Makovička se o všechny stará, pečuje o čistotu a každou chvíli 
radostně zatleská. (pro děti od 4 let)      249 Kč/249 KčZA TAJEMSTVÍM 

PROPLETENÝ ŽIVOT 
Kniha Propletený život vás vezme do opomíjeného a zázrač-
ného světa hub a pomůže vám pochopit život na planetě, na 
níž žijeme. Biolog Merlin Sheldrake vypráví o tom, jak houby 
utvářejí svět, mění mysl a ovlivňují budoucnost. Vydejte se 
na pouť, která vás změní k nepoznání. 398 Kč

Tip na dárek na poslední chvíli: 

DÁRKOVÁ POUKÁZKA
V e-shopu zakoupíte, doma vytisknete 

a během několika minut můžete darovat.Knižní dárky nakupujte se slevou 20 % na www.knihykazda.cz



P odzim hraje barvami. Je 
radost vyrazit na výlet 
do světa, který se jednou 
za rok (a na jen krátký 
okamžik) tak specificky 

promění. Letošek je nicméně poznamenán 
pandemií, která mimo jiné mění to, jestli 
můžeme nebo nesmíme vůbec někam jít.

Každý výhled, každé doporučení, i drobné 
nasměrování je tak vlastně otázkou náhody. 
Nikdo neví, co za pár dní bude. Evidentně 
doslova nikdo, pokud vezmeme, jakým způ-
sobem jsou jednotlivé opatření oznamována. 

SMUTNÉ BARVY

Ale nesmíme klesat na duchu. Vždy připraven! 
Tohle pionýrské heslo se v téhle době hodí víc 
než kdy jindy. Takže pokud náhodou budeme 
moci zase vyrazit do přírody, či na hrady a zám-
ky, máme pro vás na následujících stránkách ně-
kolik tipů, kam byste měli své kroky mířit.

Pro sichr jsme každopádně přidali i několik 
opravdu odlehlých částí, kde výlet možná ne-
bude nejpohodlnější, ale zážitek je i tak zaru-
čen a aspoň po cestě potkáte co nejméně lidí. 
Což upřímně, pokud se bavíme o výletování, 
vlastně nikdy není vyloženě na škodu.

Tak brzy venku... snad...

TIPY NA VÝLETY
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TIPY NA VÝLETY

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

JESENÍK
MĚSTO V SRDCI PŘÍRODY

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

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

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

V nově zrekonstruovaném zámku je možné navštívit 
dva prohlídkové okruhy, kde se můžete například 
zaposlouchat do hrající orchestrionu z roku 1885 a 
vystoupat na zámeckou věž. K procházkám vás zláká 
zámecký park s naučnou stezkou a výstupem na 
Kolowratskou věž nebo nedaleko stojící rozhledna 
Babka. Interaktivní expozice Příběh řeky Sázavy 
vám představí zaniklá řemesla na vodě. Ve Zručském 
dvoře je připravena expozice Vodáckého muzea, 
která připomene historii tohoto unikátního sportu.

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

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

PAMÁTNÍK LIDICE
Tel .: +420 312 253 063, www .lidice-memorial .cz
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NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ
Plzeňská madona a krásný sloh

27/11/2020 — 28/3/2021  
www.zpc-galerie.cz

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

KORÁLOVÝ ÚTES 360

Planetárium Praha, Praha 7, www .planetum .cz

TIPY NA VÝLETY

Plzeňská madona je umělecky nejcennějším a po staletí 
nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Výstava 
představí tuto mezinárodně významnou památku 
v širokých náboženských a kulturně historických 
souvislostech jako jeden z prototypů tzv. krásných 
madon a nejranějších příkladů krásného slohu, 
varianty internacionální gotiky závěru 14. století. 
Významnost a jedinečnost výstavy umocní dočasné 
zapůjčení samotného originálu sochy, který bylo 
doposud možné vnímat pouze z velké vzdálenosti na 
hlavním oltáři chrámu sv. Bartoloměje v Plzni.

„NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. 
PLZEŇSKÁ MADONA A KRÁSNÝ SLOH

27/11/2020 – 28/03/2021, Západočeská galerie v Plzni, 
výstavní síň Masné krámy, www .zpc-galerie .cz

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

ČESKÝ BROD
www .ceskybrod .cz

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

ZÁMEK ŠTIŘÍN
Tel .: +420 255 736 111, Ringhofferova 711, Kamenice
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Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, 
založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem 
města zapsané na seznamu památek UNESCO. 
Podle historických pramenů měla velkolepá stavba 
dosahovat dvojnásobku dnešní délky. Prohlídky 
chrámu svaté Barbory probíhají individuálně, 
bez průvodce. Na pokladně chrámu je možné si 
půjčit stručný text o historii a nejdůležitějších 
zajímavostech v různých světových jazycích. Za 
poplatek 40 Kč je možné si zapůjčit audioprůvodce.

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

Ve Středním Povltaví, mezi přehradami Kamýk a 
Orlík vytváří řeka Vltava jeden z úžasných meandrů 
Vltavské kaskády, kterému se přezdívá Solenická 
podkova. Nejhezčí pohled na něj je ze skaliska Na 
Vraném nedaleko vrchu Na Altánku u obce Solenice, 
kde skalní ostroh strmí asi 160 m nad řekou. 
Vyhlídka na Solenický meandr patří bezesporu k 
nejkrásnějším vyhlídkám na Vltavu. Nachází se ve 
skalách v lese mezi obcemi Zduchovice a Solenice 
na Příbramsku. Solenická podkova nabízí pohled z 
výšky přibližně 150 metrů nad vodní hladinou.

SOLENICKÁ PODKOVA
Solenický meandr, Solenice

Kocába je 45 km dlouhá říčka, která pramení u obce 
Dubno 3 km od Příbrami a zapsala se do historie 
trampingu těsně po I. světové válce, kdy začala být 
navštěvována milovníky Divokého západu, kteří 
Kocábu přezdívali Hadí řekou. Ve třicátých letech 
našeho století pak oživily skalnatý kaňon desítky 
chatiček a starých trampských osad. Na říčce se 
dříve nacházelo několik mlýnů, z nichž některé lze 
vcelku dobře lokalizovat i dnes. V souvislosti se 
zlatohorní historií Nového Knína i Štěchovic lze v 
údolí dodnes rozpoznat zbytky důlní činnosti.

ZLATONOSNÁ ŘÍČKA KOCÁBA
Kocába pramen - Příbram

VYHLÍDKA BELVEDÉR
www .belvederhotel .cz

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

TIPY NA VÝLETY
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V šichni jsme covidové 
dny prožili podobným 
způsobem. Jen můj ka-
marád, říkejme mu Ro-
man, to celé viděl tro-

šičku jinak. Namísto, aby sčítal negativa, 
našel jedno vpravdě neskutečné pozitivum.

Nějakou dobu jsme se s Romanem neviděli. 
Není to tak, že bychom nemohli. Tohle se tý-
kalo první vlny pandemie, kdy ještě nešla Čes-
ká republika do tak tvrdých otáček. Jen jsme 
nestíhali. Když konečně došlo na setkání u 
piva, překvapil mě Roman tím, jak spokojeně 
vypadal. Pravda, práce měl pořád dost. Trávil 
nicméně doma výrazně větší množství času, 
než by si přál. Přesto si nestěžoval. Namísto 
toho to považoval za nejlepších pár měsíců 
svého života. Nechápal jsem proč. A tak mi 
začal příběh svých posledních týdnů vyprávět.

TAK TROCHU JINÁ PANDEMIE

Než svět ztratil tvář pod nánosem roušek, pro-
jížděl Roman -jakožto každý správný svobodný 
třicátník - po večerech se železnou pravidelností 
Tinder. A těsně před pandemií si tam padl do 
oka se slečnou, dejme tomu Marcelou. Zajiskři-
lo to, takže si naplánovali rande. Na středu, kdy 
nečekaně zavřeli kina a restaurace. A tak mís-
to toho šli na návštěvu k ní domů. Slovo dalo 
slovo, padli si (za vydatné pomoci dvou flašek 
vína) hodně do oka a skončilo to ranní snídaní.

Takhle se vídali následující měsíce a těsně 
předtím, než první vlna skončila, se rozešli. 
Nechápal jsem, co na tom bylo tak skvělé. A 
Roman s úsměvem řekl "kamaráde, tři měsíce 
sexu a já neplatil jedinou večeři ani kino"...

... šťastnějšího šmejda aby jeden pohledal. 

th.

TEČKA NA KONEC
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Široký výběr vrat a designu 

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

TRIDO Easy
cenově výhodná  

sekční vrata

TRIDO Style
standardní sekční  

vrata na míru

TRIDO Evo
pro rekonstrukce  

bez bourání


