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Kryštof Hádek
“Když selže rodina i škola, pomůže sport.”
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Dotykem vybíráte ze čtyř
přednastavených velikostí.

Cloudflo zrychlí práci vaší obsluhy a zajistí, aby 
každý zákazník dostal naprosto stejné množství 
alkoholu,  jenž si zaplatil.

Cloudflo odesílá data v realném
 čase do Vašeho počítače.

Cloudflo software ukazuje veškeré 
statistiky, zaznamenává prodeje a počítá 
rentabilitu. Navíc se umí spojit s Vaším 
pokladním systémem.
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Cloudflo je první sofistikované řešení pro majitele 
clubů, barů a restaurací, kteří už dále nechtějí 
přicházet o peníze nebo okrádat své zákazníky. 
Cloudflo je elektronický systém, který s maximální 
přesností zaznamenává každý nalitý mililitr, ať jde o 
tvrdý alkohol, víno či pivo. 

Získejte maximální kontrolu nad tím, 
co se u Vás prodává! 
Navyšte si zisk na každé láhvi v 
průměru o 162 Kč. 

Cloudflo v současnosti využívá více jak 6 000 barů v 
USA a je naprostou novinkou v ČR. 

disk data s.r.o.
je distributorem pro Českou republiku

+420 233 011 218, info@diskdata.cz

ZVYŠTE SVŮJ 
PROFIT!
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EDITORIAL

A rádi se vymlouváme na osud. Tohle nám nevyšlo, 
protože „jsme na to moc mysleli“. „Neměl jsem o 
tom mluvit, dokud to nebylo jisté,“ nebo oblíbené 
„prostě jsem to zakřikl“. Ostatně, je jednodušší žít 
život, v němž nejsme plně zodpovědní za své činy.

Je to zajímavý fenomén, který lze vidět například 
i při sázení na milionové výhry ve Sportce. Kaž-
dý vybírá nějaká specifická čísla. Prakticky všichni 
lidé se vyhýbají tomu, aby použili čísla, co jdou 
za sebou. „Když budou od sebe, mám větší šan-
ci.“ Takhle to ale v praxi nefunguje. Proč? Protože 
samotný systém losování nic jako hodnotu čísel 
nezná. Míčky jsou stejně těžké, každý má stejnou 
šanci, že bude vytažen. V praxi je proto úplně stej-
ná šance, že bude vylosováno za sebou 1-2-3-4-5, 
jako má šanci například 10-26-17-5-1. Jde o pět 
míčků a pět čísel. Mezi tím není rozdíl, jakkoli nás 
hráčská vášeň a víra v osud přesvědčuje o opaku.

Vykašleme se proto na předsevzetí, pověrčivost a 
víru ve „vyšší ruku, která nás řídí“. Nevymlouvejme 
se na okolnosti a zkrátka se do života vrhněme po 
hlavě. Žijeme přeci jen jednou, tak ať to za to stojí. 
Člověk vždy lituje především toho, co neudělal.

Takže směle do toho. Chcete už léta začít se cviče-
ním, ale nikdy se k tomu nedokopete? Teď je stejně 
dobrá doba, jako kdykoli jindy. Co na tom, že je 
únor. Právě teď, v tuhle chvíli, můžeme něco změnit.

Což samozřejmě vede i k tomu, aby si člověk uměl 
udělat čas a nežil jen prací. Naše kulturní třicítka 
Vám v tom tradičně bude nápomocná. Vybere si 
každý a zaručujeme, že ani jednou nebudete litovat.

Část časopisu jsme tentokrát věnovali i svatbám, 
protože i to je podstatná změna a začátek, kterého 
bychom se neměli bát. Tam už je ale podrobné plá-
nování na místě (v tomhle případě skutečně platí, že 
jde o jedinečný den v roce), takže vyjma tipů na sa-
motné obřady jsme přidali i místa pro oslavy a tipy 
na rozlučky. Bez nich se žádné manželství neobejde.

Přeji Vám příjemné a inspirativní počtení...

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

předsevzetí na Nový rok mě 
vždy fascinovalo. Lidská snaha 
najít smysl v tom, že si na konci 
roku něco řeknu, abych od další-
ho dne mohl začít s úplně čistým 

štítem, je minimálně zvláštní myšlenka. Copak 
může hrát roli to, jaký je den? Samozřejmě že 
ne. Všichni jsme ale trochu pověrčiví. 

P
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Vytvoříme pro Vás zajímavý pRogRam, 
zajistíme občeRstvení a kompletní 
catteRing v příjemných pRostorách 
našeho baRu, tak abychom vyšli všem 
Vaším požadavkům vstříc. Pro více info 
a nezávaznou poptávku pište na info@-

maxlaseRgame.cz

MaxLasergame aréna / Plzeňská 1270/56 / Praha 150 00 / +420 774 45 46 56 / www.maxlasergame.com

nechcete si lámat hlavu s Přípravou 
narozeninové oslavy? Přenechte to 
nám, rádi Vám Připravíme nezapomenu-
telnou oslavu pro Vaše Děti a jejich 
Kamarády. Jsme připRaveni i na netRadič-
ní oslavy pro dospěláky, jako jsou Roz-
lučky se svobodou a jiné legendární 
páRty. Užijete si zde nejen skvělé Relaxa-
ce a spoRtovního vyžití, ale i spousty 
akční zábavy, kteRá rozpRoudí krev v 
žilách.
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Klasici v první linii

Tenhle měsíc nás čekají opravdu zajímavé hody. Vyjma nejrůznějších novinek, ať už hudebních či fil-
mových, budeme mimo jiné moci vyrazit do kina na klasického Vetřelce Ridleyho Scotta, užít si Psycho 
Alfreda Hitchcocka s živým hudebním doprovodem, Asterix se v novém filmu vrací ke své animované 
podobě, na divadelních prknech se připomene Doktor Živago, ve výstávách svou genialitu připomene 
Roger Ballen a to je jen několik střípků z bohaté kulturní koláže, kterou jsme pro vás 
na následující měsíce vybrali. Zkrátka je toho dost, na co se můžete těšit.

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

České centrum fotografie o.p.s. pořádá výstavu jed-
noho z nejvlivnějších a nejdůležitějších umělců 21. 
století, amerického fotografa Rogera Ballena. Projekt 
představuje autorovu tvorbu za posledních bezmála 
čtyřicet let. Jeho neobvyklé, nicméně charakteristické 
a provokativní práce diváka nabádají, aby se s nimi 
vydal na cestu do světa autorovy imaginace a zkou-
mal hlubší zákoutí vlastní mysli. Ballenova umělecká 
tvorba je na jedné straně provokující, na straně druhé 
uklidňující. Není snadné jeho fotografie pochopit, ale 
je takřka vyloučeno se do nich nezamilovat.

Místo konání: Kafkův dům, Praha 1 
Cena vstupenek: od 80 Kč

3.2.

roger Ballen’s 
shadowland 1982-2014

Pokračování hororového hitu Žena v černém nás zno-
vu zavalí strachem a všudypřítomnou mlhou. Skupina 
osmi školáků, evakuovaných za druhé světové války z 
Londýna, přijíždí v doprovodu ředitelky školy Jean 
Hoggové a mladé učitelky Eve Parkinsové do téměř 
opuštěné odlehlé vísky Crythin Gifford. Jejich cílem 
je zchátralá rezidence Eel Marsh, která se nachází na 
ostrově, spojeném s pevninou pouze úzkým náspem 
zvaným Nine Lives Causeway a schůdným pouze za 
odlivu. Ve snaze ukrýt se tu před hrůzami války svou 
přítomností brzy znovu probudí k životu zlé síly.

Horor / Drama, VB, 2014, Režie: Tom Harper
Hrají: Phoebe Fox, Jeremy Irvine, Helen McCrory

12.2.

Žena v černém 2: 
anděl smrti

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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KULTURNÍ SERVISTOP 30

Hororovou klasiku o podivínovi Normanu Batesovi 
(excelentní Anthony Perkins), který provozuje motel 
a má temné tajemství, známe pravděpodobně všichni. 
Tenhle film Alfreda Hitchocka se zapsal zlatým pís-
mem do historie kinematografie. V Obecním domě 
ho ale 19. února prožijeme v naprosto nové atmosfé-
ře. Snímek bude totiž živě doprovázen Symfonickým 
orchestrem hlavního města Prahy FOK v čele s diri-
gentem Janem Kučerou. Víc než šedesát hudebníků 
FOK zahraje živě kompletní filmovou hudbu, kterou 
původně složil držitel Oscara Bernard Herrmann.

Erotikou nahuštěný film roku přichází! Adaptace 
světového fenoménu je příběhem Anastasie (Dakota 
Johnson), která je podle vlastních slov nezajímavá 
a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pra-
vý opak tajemného podnikatele Christiana Greye 
(Jamie Dornan), jehož přišla vyzpovídat pro článek 
do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým 
chladným a odměřeným chováním snaží odradit, má 
ho plnou hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná 
pracovní setkání. Tím začíná nebezpečné sexuální 
dobrodružství, vedoucí do červeného pokoje.

hitchcocK live

Místo konání: Obecní Dům, Praha 1
Cena vstupenek: 890 Kč

Drama / Romantický, USA, 2015, Režie: Sam Taylor-Johnson
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle

12.2.

Chápete správně, jedna z největších klasik sci-fi žánru 
míří do českých kin a nejde o žádné limitované vydá-
ní, ale o nasazení po celé České republice. Komu za 
tuhle jedinečnou obnovenou premiéru vděčíme? Prá-
va na uvedení získala společnost APK CS (Asociace 
provozovatelů kin). Nejzajímavější ale je to, že nebude 
uveden klasický kinosestřih, ale Scottův režisérský se-
střih z roku 2003, který u nás vyšel na Blu-ray a DVD. 
Řada diváků tak bude mít možnost nejen vidět tuhle 
klasiku na velkém plátně a v co nejlepší možné kva-
litě, ale ještě v sestřihu, který u nás v kinech neběžel.

vetřelec

Sci-fi / Horor, USA / VB, 1979, Režie: Ridley Scott
Hrají: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright

19.2.

Hamlet ve Švandově divadle v režii Daniela Špinara 
je moderní rodinné drama skandinávského ražení. 
Soustředí se totiž na příběh chlapce, který ztratil 
otce a vlastně i matku, která se brzy po smrti man-
žela znovu provdala. Mladý Hamlet svého otce mi-
loval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak 
se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. A tak se může 
zdát, že se dánský princ zbláznil. Patrik Děrgel v 
titulní roli  a Petra Hřebíčková v roli královny Ger-
trudy nominovaní na cenu Thálie 2014!
Středa 18. 2., úterý 10. 3., pondělí 23. 3.

hamlet

Místo konání: Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 5
Ceny vstupenek: od 280 Kč

18.2.

19.2.

padesát odstínů šedi

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním ži-
votě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, 
přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco 
udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá pro-
marnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, 
nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou 
matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrá-
dá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl 
být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu 
rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne 
kontrole. V hlavních rolích bráchové Hádkové.

Tajní agenti organizace Kingsman nejsou žádné nuly, 
sedmičky, ani jiné podobné nesmysly. Čísla pro ně nic 
neznamenají, neboť o nich nikdo neví. Jsou tak super-
tajní, že je počet sloužících agentů pevně daný a vý-
měna přichází jen v případě velmi bolestivé smrti. Na 
prázdné místo se poté hledá náhradník s patřičným 
doporučením. A většinou jde o nováčky z dobrých 
rodin. Superšpión Harry Hart (Colin Firth) přesto k 
překvapení všech navrhne Garyho „Eggsyho“ Price 
(Taron Egerton), kluka z ulice, který má víc problémů 
se zákonem než zásluh. Dokáže se stát Kingsmanem?

Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba 
Andrew Lloyd Webbera, živý orchestr, fascinující hity 
Don‘t cry for me Argentina, You must love me a mno-
ho dalších. To vše vás uchvátí v legendárním muzikálu 
zpracovávajícím skutečný osud neobyčejně charisma-
tické ženy Evy Duarte de Perón („Evity“), která se bě-
hem krátkého života dokázala vyšvihnout ze zavržení 
až na absolutní vrchol. Z chudinského venkova se pro-
drala do přepychu luxusních paláců, z nemanželské 
dcery a chudé dívky se stala žena argentinského diktá-
tora Juana Peróna, modlou národa a ikonou Argentiny. 

KoBry a uŽovKy

evita

Drama, ČR, 2015, Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek

Akční / Komedie, VB, 2015, Režie: Matthew Vaughn
Hrají: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L . Jackson

Místo konání: Studio DVA, Praha 1
Ceny vstupenek: od 250 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

19.2. 19.2.

Kingsman: tajná sluŽBa

V návaznosti na obrovský úspěch koncertů ve Velké 
Británii, na které pěli nadšené ódy fanoušci i kritika, 
se Katy Perry rozhodla uspořádat další tour, jíž je na-
štěstí Českou součástí. Perry vydala loni v říjnu svoje 
třetí studiové album nazvané „PRISM“, které debuto-
valo na prvním místě žebříčku iTunes v 97 zemích. 
Deska dosáhla nejlepších prodejních výsledků v kari-
éře zpěvačky. Celkem se titulu prodalo celosvětově víc 
než 6 milionů ks během 6 měsíců od jeho vydání. 1. 
singl z alba „Roar“ se stal globálním hitem a nejen on 
bude zdobit celou výbušnou hudební show. 

Katy perry 

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Ceny vstupenek: od 1290 Kč

23.2.19.2.

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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Dramatizace románu, který se stal legendou. Doktor 
Živago vynesl svému autorovi Borisi Pasternakovi 
Nobelovu cenu za literaturu a zároveň takový odpor 
sovětského režimu, že tvůrce toto ocenění raději od-
mítl. O příběhu ženatého lékaře, který hledá své místo 
mezi dvěma ženami a zároveň své místo v revoluci, 
autor prohlásil: „Doktor Živago je mi dražší než fyzic-
ký život.“ V hlavní rolí klasického příběhu se můžeme 
těšit na Stanislava Majera jako doktora Živaga. Dále 
hrají Anežka Kubátová, Ladislav Hampl, Jiří Vyorá-
lek, Leoš Noha, Dita Kaplanová a Jana Plodková.

doKtor Živago 

Místo konání: Divadlo Na zábradlí, Praha 1
Ceny vstupenek: od 150 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

27.2.

Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní 
příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi ne-
mocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou 
kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nesro-
zumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sám možná 
nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila 
tak neobyčejná věc, jakou je láska. Příběh filmu za-
číná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý Stephen 
Hawking, student kosmologie na Cambridge, na-
šlápnuto ke skvělé budoucnosti. Snímek je nomino-
ván na 5 Oscarů a to včetně kategorie Nejlepší film.

Drama / Romantický, VB, 2014, Režie: James Marsh
Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson

26.2.

teorie všeho

Divadlo Komedie/Centrum východní dramatiky je 
jedinou divadelní scénou v Česku, která se progra-
mově věnuje uvádění východních autorů, soustředí 
se na nové či dosud neuvedené texty. První premié-
rou roku 2015 v DK je pozoruhodná balkánská hra 
se zneklidňujícím názvem Divoké maso. Odehrává 
se ve 40. letech a vypráví emocionálně velmi silný 
příběh jedné rodiny, tří bratrů pod tlakem šílené 
doby, v některých aspektech překvapivě podobné 
dnešku. Hrají Jan Zadražil, Jaromír Nosek, Kristýna 
Leichtová a další. Reprízy 1. a 17. března.

Místo konání: Divadlo Komedie, Praha 1
Ceny vstupenek: od 120 Kč

23.2.

divoKé maso

Počátkem 90. let byla veřejnost otřesena hrůzným 
případem Andreje Čikatila (aka rostovského řezní-
ka či rostovského rozparovače), který v letech 1978 
až 1990 zavraždil přes padesát dětí a žen. Jeho činy 
byly brutální, sexuálně motivované, plné nechutných 
detailů a Čikatilo části svých obětí navíc i jedl, takže 
vyjma proslulého vraha je též známým kanibalem. 
Právě Čikatilo je „hrdinou“ nového filmu Petera Jákla 
(Kajínek), který byl v naprostém utajení natáčen v lo-
kacích na Ukrajině, kde se některé události skutečně 
odehrály (dále se natáčelo v Kalifornii a v Česku).

ghoul

Thriller, ČR, 2015, Režie: Petr Jákl ml . 
Hrají: Jennifer Armour, Jeremy Isabella, Paul S . Tracey

26.2.
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Myslíte, že znáte příběh Kleopatry? Možná ano, ten, 
který definuje věta „To jako myslíš, že mi zazpí-
váš oplodňovák od Chinaski a já se ti vrhnu kolem 
krku?“, jste ale určitě ještě neslyšeli. Legendární Kleo-
patra v dráždivém hudebně - dramatickém přepisu v 
A studiu Rubín Vás prostě zaskočí. Příběh ženy, která 
se v moři slabošství snaží najít jen kapku opravdové-
ho mužství. Vymřeli Ceasarové už nadobro? Jsme už 
my muži opravdu jen ukecaní blbci, co v létě nosí 
žabky? A je vhodné říkat hadovi Jeníku? To zjistíte 
díky Michalu Malátnému a Barboře Polákové.

Kleopatra

Místo konání: A studio Rubín, Praha 1
Cena vstupenek: od 140 Kč

2.3.

Divadelní hra, na motivy skutečné události, života 
a osudu fascinujícího umělce Marka Rothka, pro-
pojuje ve scénickém provedení drama s výtvarným 
uměním. Překračuje žánry a zprostředkovává divá-
kovi autentický zážitek s tvorbou v nejintimnějším 
kontaktu. Věčný „mefistofelský“ souboj pokušení 
konzumu, moci a vlivu s uměním, pravdivostí a po-
korou. V hlavních rolích excelují Miroslav Etzler a 
Martin Kraus. Hra byla v roce 2010 oceněna šesti 
cenami Tony. Od té doby byla uvedena ve více než 
dvou stovkách produkcí a více než 30 zemích.

červená

Místo konání: Divadlo v Řeznické, Praha 1
Cena vstupenek: 320 Kč

27.2.

www.pragmoon.czúnor / březen 2015

Snímek Americký Sniper vypráví životní příběh le-
gendárního amerického vojáka Chrise Kylea, který 
byl členem Navy SEAL. Od roku 1999 do roku 2009 
držel Chris rekord v největším počtu zabití v histo-
rii americké armády. Pentagon v minulosti oficiálně 
potvrdil více než 160 Kyleových obětí (předchozí re-
kord byl 109). Na Kyleovu hlavu byla dokonce v Iráku 
vypsaná odměna. Amráda Chrise neskutečně pod-
porovala a respektovala, neboť to byl právě on, kdo 
ostatním vojákům chránil záda. Jeho neuvěřitelný 
příběh natočil neméně legendární Clint Eastwoood.

Drama / Válečný, USA, 2014, Režie: Clint Eastwood
Hrají: Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner

5.3.

americKý sniper

Návštěvníci Národpopisného muzea – Musaionu po-
znají činnosti hospodářů, sedláků i dalších obyvatel 
venkova na přelomu 19. a 20. století. Model trojdíl-
ného domu s dvorem téměř v reálné velikosti přenese 
návštěvníky přímo do původní venkovské domác-
nosti. Zpracování mléka přiblíží dřevěný lis k výrobě 
tvarohu, na chov domácích zvířat upozorní bohatě 
zdobený koňský chomout. Šumavské sáně na sváže-
ní dřeva pak připomenou těžkou práci dřevorubců. 
Zajímavostí a zároveň nejstarším předmětem výstavy 
bude ruční motovidlo k navíjení soukané příze.

Místo konání: Národopisné muzeum - Musaion, Praha 5 
Cena vstupenek: od 70 Kč

1.3.

venKov
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Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s LL Producti-
on a ProVox music publishing s.r.o. uvede 28 exklu-
zivních představení muzikálu Karla Svobody, Zdeňka 
Borovce a Richarda Hese DRACULA při příležitosti 
20 let od světové premiéry. Toto uvedení je samo-
zřejmě postaveno v první řadě na dnes již legendární 
hudbě a libretu, dále se producenti rozhodli co nej-
více přiblížit původnímu obsazení z Kongresového 
centra. Pilířem výpravy pak bude scéna Daniela 
Dvořáka a kostýmy Romana Šolce, které diváci znají 
z uvedení tohoto muzikálu v divadle Hybernia.

Muzikálová komedie s hity Václava Neckáře o tom, že 
i když to s námi jde někdy z kopce, vždy je možné ten 
kopec nakonec zdolat. Martin to v životě zatím nikam 
daleko nedotáhl. Marně se pokouší už kolikátou sezó-
nu prosadit se jako herec a zpěvák, ale pro tuto pro-
fesi nemá velké vlohy. Jeho osobní i profesní život je 
už takřka v troskách, takže zpráva o úmrtí otce je jen 
zdánlivě posledním hřebíčkem do rakve. Všechno se 
začne měnit od chvíle, kdy je Martin pozván k notáři, 
aby se seznámil s otcovou poslední vůlí, která nabízí 
slušný majetek pod poněkud netradiční podmínkou... 

dracula 2015 mýdlový princ 

Místo konání: Hudební divadlo Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: od 1000 Kč

Místo konání: Divadlo Broadway, Praha 1
Cena vstupenek: od 150 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

6.3. 10.3.

Po sérii hraných filmů, kde postupně kvalita upada-
la, se Asterix konečně vrací k animovaným kořenům. 
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení 
Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Julius Caesar je bezespo-
ru vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel 
přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se nadále 
vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla a 
odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar 
geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou 
provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civili-
zace v podobě monumentálních římských staveb. 

Animovaný, FR, 2014, Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy 
Hrají: Pavel Trávníček, Jiří Štěpnička, Karel Heřmánek

5.3.

asterix: sídliště Bohů

Již potřetí si pravidelní návštěvníci Pražského hra-
du mohou vychutnat výstavu Předjaří v Královské 
zahradě. Letošní ročník je poeticky nazván Chladná 
krása kovu v záplavě narcisů. Navazuje na předcho-
zí úspěšné výstavy svícnů a váz ze sbírek Pražského 
hradu. Nyní Vám přináší možnost poznat soubor 
kovových plastik ze sbírek Pražského hradu instalo-
vaných v první části empírového skleníku. Ve druhé 
části skleníku na Vás čeká záplava rozkvetlých narci-
sů více než čtyřiceti odrůd, speciálně přirychlených 
hradními zahradníky pro tuto výjimečnou akci.

předjaří v KrálovsKé 
zahradě 3 

Místo konání: Empírový skleník v Královské zahradě
Cena vstupenek: 20 Kč

6.3.
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Sting a Paul Simon, dva z nejplodnějších a nejvlivněj-
ších světových umělců, se v roce 2015 představí v rám-
ci turné On Stage Together ve vybraných evropských 
městech. Tito dlouholetí přátelé představili koncept 
turné „On Stage Together“ poprvé v roce 2013, když 
vystupovali pro nadaci Robin Hood Foundation. Oba 
umělci, známí svým širokým žánrovým rozsahem, 
posouvají hranice populární hudby a i nadále oslo-
vují celé generace fanoušků. Stejně jako na jejich se-
veroamerickém turné s doprovodnými kapelami před-
staví své nejznámější skladby, a to společně i odděleně.

Tajuplný krimimuzikál, kde každá postava může být 
vrahem, se vrací k mysteriózní postavě Jacka Roz-
parovače, o němž dodnes nevíme téměř nic. V srdci 
pochmurné a bezútěšné londýnské čtvrti Whitecha-
pel neznámý útočník vraždí místní prostitutky. Lon-
dýnem se šíří strach. Situací kolem ohavných vražd 
a doprovázejícího mediálního skandálu jsou znepo-
kojeni nejen policejní vyšetřovatelé a ředitel Scotland 
Yardu, ale také vláda i sama královna Viktorie. Počet 
brutálně zavražděných a znetvořených prostitutek se 
neustále zvyšuje, napětí a nervozita stoupá...

paul simon & sting

Místo konání: 02 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1990 Kč

Místo konání: Divadlo Hybernia, Praha 1
Ceny vstupenek: 600 Kč

11.3.

Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, 
kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. 
V několika časových rovinách vypráví příběh spolu-
žáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Oci-
táme se na abiturientském srazu gymnázia. V centru 
příběhu jsou tři kamarádi – Jeff, Skippy a Tom, které 
životní peripetie neustále vracejí do společného by-
dliště – staromládeneckého doupěte, které se pro ně 
stává útočištěm podle toho, jak získávají či ztrácejí 
životní partnerky. Jejich protipólem jsou dvě ženské 
hrdinky – třídní kráska Eva a ošklivka Hujerová.

vyBíjená

Komedie, ČR, 2015, Režie: Petr Nikolaev 
Hrají: Simona Krainová, Michal Suchánek, Richard Genzer

12.3.

Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek 
Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na 
dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. 
Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odci-
zení a přeprogramování jednoho z policejních droidů, 
stane se robot jménem Chappie vůbec prvním robo-
tem se schopností samostatného myšlení a cítění. Jak se 
jeho existence stává v očích mocných stále větší hroz-
bou pro celé lidstvo, nezastaví se tito před ničím, aby 
vynutili zachování statu quo a zajistili, aby byl Chappie 
současně i posledním robotem svého druhu.

chappie

Sci-fi / Akční / Thriller, USA, 2015, Režie: Neill Blomkamp
Hrají: Hugh Jackman, Sigourney Weaver, Sharlto Copley

12.3.

14.3.

přízraK londýna 
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Série Divergence vstupuje do dalšího kola a znovu 
na diváky čeká strhující podívaná plná dechberoucí 
akce, zajímavých postav a speciálních efektů. Měl to 
být pro Tris šťastný a slavnostní den, ale všechno do-
padlo úplně jinak. Po krvavé tragédii mezi frakcemi 
vzrůstají konflikty a nad společností se vznáší válka. 
Tris se musela rozhodnout už jednou – a teď ji čeká 
další volba. Dřívější rozhodnutí, obavy, zármutek i 
provinilost, to vše ji teď dostihlo a Tris nezbývá než 
bez výhrad přijmout svou Divergentní identitu. Do-
káže se ale vyrovnat se vším, co to znamená?

Akční / Sci-fi, USA, 2015, Režie: Robert Schwentke
Hrají: Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

19.3.

rezistence

Sean Penn hraje vyčerpaného bývalého žoldáka a zabi-
jáka Jima Terriera, který by svou minulost rád nechal 
za sebou. Jediné, po čem touží, je konečně se usadit se 
svou dávnou láskou. Ale tajné služby se svých bývalých 
oveček tak snadno nevzdávají. Jim bude muset očistit 
své jméno a postavit se organizaci, pro kterou praco-
val. Býval jejím vykonavatelem, dělal strašné věci a byl 
přesvědčen, že pomáhá světu. Mýlil se a jeho bývalí 
zaměstnavatelé se ho teď snaží zabít. V patách mu je 
démonický Javier Bardem, který už  přesvědčil, že 
hrát zlosyny bez špetky svědomí opravdu umí.

Akční, USA / FR / SP, 2015, Režie: Pierre Morel
Hrají: Sean Penn, Idris Elba, Javier Bardem

19.3.

gunman: muŽ na odstřel

Malý Antonín byl svědkem stavby prvního železnič-
ního spojení mezi Prahou a Drážďany, v dospělosti 
pak často chodíval na pražská nádraží, diskutoval se 
strojvůdci nebo si stroje jen tak prohlížel. Během po-
bytu v New Yorku vlaky vystřídaly zaoceánské lodě 
a trajekty. Výstava připomene nejednu anekdotu 
týkající se Dvořákovy vášně pro vlaky ale i v zao-
ceánské lodě, kterým propadl během svého pobytu 
v New Yorku. Opomenut nebude ani obecný vývoj 
železnice v Čechách, který bude návštěvníkům 
představen prostřednictvím skladatelovy záliby.

antonín dvořáK a vlaKy 

Místo konání: Muzeum Antonína Dvořáka, Praha 2
Cena vstupenek: 50 Kč

21.3.

Olympijský vítěz v zápase Mark Schultz (Channing 
Tatum) žije v chudobě a zapomnění ve Wisconsinu. 
Nečekaně se mu dostane pozvání od bohatého dědi-
ce Johna du Ponta (Steve Carell), aby se nastěhoval do 
jeho sídla, kde má sestavit a trénovat zápasnický tým 
pro olympiádu v Soulu v roce 1988. Schultz touží vy-
kročit ze stínu svého slavného staršího bratra Davea 
(Mark Ruffalo), vyhlášeného zápasnického trenéra a 
taktéž držitele zlaté medaile. Ani neví, do jak drama-
tické hry se právě pustil. Snímek Hon na lišku vznikl 
podle skutečného příběhu, na který nezapomenete.

Drama / Životopisný, USA, 2014, Režie: Bennett Miller
Hrají: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo

26.3.

hon na lišKu





18

KULTURNÍ SERVIS TÉMA

V šichni jsme o TÉ knize sly-
šeli. Proslula jako „porno 
pro ženy v domácnosti“. Co 
ale na takový fenomén řek-
ne chlap, jakožto necílová 

skupina? Tomáš Chvála je zvědavý člověk a 
když do kin zamířilo filmových Padesát odstí-
nů šedi, řekl si, že je dobré dát si knižní pří-
pravu. A dobře si tím naběhl.

Fenomén. To je ošemetná škatulka. Fenomén 
vzbuzuje očekávání. Vášeň. Diskuze. Rozdělu-
je. Tvoří tábory. Padesát odstínů šedi si získalo 
čtenářky celého světa. Jiní se knize vysmívají. 
Jsem zvědavý člověk. Rád si udělám názor (i 
proto, že je snazší chladit/podněcovat diskuze, 
když má člověk opravdu co říct). O Padesáti 
odstínech šedi se hodně mluví. Je těžké tenhle 
fenomén přehlédnout. A to mi nedalo…

KniŽních padesát 
odstínů šedi
- očima chlapa!
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Pokud náhodou patříte mezi ty nepolíbené – kni-
ha vypráví o naivní holce (je jí kolem dvaceti), 
která je pořád panna, má malé sebevědomí, nijak 
extra nevyčnívá, ale přesto se do ní zakouká neu-
věřitelně pohledný boháč ukrývající tajemství. Že 
už jste to někde slyšeli? Jasně, Twilight přes kopí-
rák. Příběh o nevinné nicce, jež najednou začne 
něco znamenat. Dá se chápat, proč mají podobné 
příběhy masovou oblíbenost. Jsou pro ženy ma-
lým nedostižným snem (stejným, jakým jsou pro 
muže Expendables: Postradatelní). 

Je tu jedna jediná změna. Upíry vystřídala sexuální 
úchylka. Jeden by řekl, že to bude k zábavě stačit. A 
možná by i mohlo, kdyby autorka knihy E.L. James 
nebyla opravdu špatnou spisovatelkou.

První díl má úctyhodných šest set stran. A nestane 
se v nich vůbec nic! Dívka potká chlapce. Chla-
pec projeví zájem. Dívka nechápe. Chlapec znovu 
projevuje zájem. Dívka stále nechápe. Proletí se 
vrtulníkem. Sex. Dívka stále nechápe. Chlapec je 
zmatený. Sex. Let letadlem. Promoce. Dívka váhá. 
Chlapec nechápe. Dívka nechápe. Let letadlem čís-
lo 2. Sex. Oba nechápou. Konec první části.

Prázdnější román by jeden pohledal. I když on to 
vlastně ani skutečný román není. Jde spíše o deník 
naivní holky, která ještě nemá moc co říct. Jen se 
neustále diví, všechno teatrálně prožívá a do toho 
hodně pochybuje. Hrdinka není dostatečně pod-
nětná, aby měla skutečně co říct (přestože na tom 
kniha staví), takže zůstává poslední lákající polož-
ka: Zvrhlé sexuální prakticky v červeném pokoji.

Abych to vysvětlil. Christian Grey (=chlapec) je 
člověk, který kdysi cosi prožil (autorka vám nicmé-
ně moc neprozradí, od toho jsou další díly, že…) a 
od té doby vyžaduje S/M sex. Dívku si odvede do 
červeného pokoje, kde ji může na různých místech 
spoutat a poté si nechat poskytnout orální/anální 
rozkoš, vanilku, nebo dívku patřičně vyšlehat tím, 
co zrovna bude po ruce. Ok, tohle je rozhodně 
něco, o čem se dá psát a je to vděčné už proto, že 

25

pořád v globálu vítězí jistá sexuální zdrženlivost 
(není se čemu divit, že se kniha těší extrémní po-
pularity hlavně u starších žen).

Háček je v tom, že ani v rámci sexuálních expe-
rimentů není kniha důsledná. V úvodu Grey na-
servíruje smlouvu, kde jsou snad všechny možné 
praktiky (vyjma nekro/zoo/pedofilie). Velké ges-
to ale zůstane nenaplněno. Za celých 600 stran 
hrdinka pozná orál, klasiku, rákosku, naplácání 
rukou a to je všechno. Stačí jí, aby Grey jemně 
vzdychl a už je vzrušená. Když  o moc víc ne-
potřebuje ani k vyvrcholení, stává se z Padesáti 
odstínů šedi nechtěná parodie na laciné erotické 
paperbacky z počátku 90. let (které však byly lépe 
napsané a jejichž autoři někdy měli větší fantazii). 

Kniha Padesát odstínů šedi dokonale reflektuje 
mysl své hrdiny – je naivním pohledem na sexua-
litu, který má tendenci se točit v kruhu nepodstat-
ných otázek. Nemám moc radost z toho, že něco 
takového ženy považují za kvalitní a poutavé čtení. 
Na druhou stranu – kniha své čtenářky v podstatě 
učí, že být sexuálně naprosto povolná svému muži 
je základ. Takže pro nás chlapy vlastně dobře…

th.
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Školy

šKola, záKlad výBěru

tudium může mít mnoho podob. 
A zaručujeme Vám, že žádná ne-
bude tak divoká, jak se nám snaží 
namluvit Hollywoodské filmy. Klí-
čový je výběr. Protože i sebegeni-

álnější jedinec může skončit na dlažbě, pokud se 
nepovede naplno rozvést jeho potenciál.

Škola je základ života. Společnost nám tuhle větu 
tlačí do hlavy od dětství a není to myšlenka myl-
ná. Samozřejmě můžete být dítětem štěstěny, ob-
jevit Facebook nebo vytvořit extrémně úspěšnou 
mobilní aplikaci, která Vám zajistí miliony. V ta-
kovém případě asi skutečně není třeba čas trávit 
ve školní lavici. V opačném případě je ale dobré 
studium nepodceňovat. V prvé řadě proto, že sa-
motný školní prostor napomáhá adaptovat se ve 
společnosti. Učí nás interakci, diplomacii, schop-
nosti dodržovat termíny. Zkrátka vše, co se nám 
bude v životě a budoucích zaměstnáních hodit.

Přirozeně je třeba zůstat nohama na zemi. Škola 
není žádný divoký mejdan po vzoru komediální 
série Prci, prci, prcičky, ani nemůžete čekat, že se 

v učitelském sboru objeví žhavá prostořeká krás-
ka typu Cameron Diaz (není nicméně pochyb o 
tom, že by její zkaženou úču ze stejnojmenného 
komediálního hitu brata většina studujících).

Tím nejpodstatnějším je výběr vhodného zamě-
ření. Je dokázáno, že i lidé na hranici geniality 
mohou pohořet, pokud se dostanou k pro ně 
nevhodnému oboru. Dnes již naštěstí existuje 
nespočet možností, kde lze studovat a prakticky 
žádný obor není tabu (na profesionální studium 
hráče PC her nicméně mnozí stále čekají marně).  
Velmi zajímavá a stále žádanější je možnost stu-
dia v zahraničí, která jedince vzdělává i v rámci 
poznávání nových kultur. O takovém studijním 
luxusu se předchozím generacím ani nesnilo.

Na následujících stránkách Vám představíme ně-
kolik zajímavých tipů, kde se dá studovat, zamě-
říme se na studium cizích jazyků a také na zmíně-
né zahraničí, protože jde v současné době o dost 
možná nejatraktivnější formu studia.

ml.

S
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Unicorn College je renomovaná soukromá vyso-
ká škola, která nabízí kvalitní, finančně dostupné 
a časově flexibilní vysokoškolské vzdělání v oblasti 
informačních a komunikačních technologií, ekono-
mie a managementu. Na trh práce škola vychová-
vá absolventy, kteří jsou výborně připraveni jak na 
řízení rozsáhlých softwarových projektů, tak i na 
jejich navrhování a realizaci. Vedle ICT specialistů 
také připravuje absolventy do nižšího a středního 
podnikového managementu s nadstandardní schop-
ností využívat informační a komunikační technolo-
gie pro svou práci, ale hlavně pro její zlepšování. 

Samozřejmostí jsou workshopy či výběrové před-
měty, díky nimž jsou žáci již během studia „připra-
vování na život“.  Škola jde moderní cestou a tudíž 
všechny potřebné materiálů nabízí svým studentům 
elektronicky. Díky tomu mají studenti přístup kdy-
koli a odkudkoli ke studijním materiálům, studij-
ním výsledkům, odevzdávání úkolů apod..

Školy

unicorn college
V Kapslovně 2767/2, Praha 3
www .unicorncollege .cz

Oslavte Valentýna netradičně! Den otevřených dveří 
Společenství škol připravil v sobotu 14. 2. program 
pro všechny věkové kategorie. Pozveme vás nejenom 
na představení našich škol: Vysoké školy finanční a 
správní, Bankovní akademie – víceletého gymnázia 
a střední odborné školy a Montessori Kouzelných 
škol – základní a mateřské, ale budete moci navští-
vit přednášku Od knihtisku k Internetu, zúčastnit se 
běžné hodiny Komerčního bankovnictví, konají se 
komentované prohlídky, můžete zajít do studentské-
ho klubu, dát si dobrý oběd nebo využít naší hernu. 
Staňte se na chvíli vysokoškolákem!

Program najdete na www.vsfs.cz. Navštivte nás ve Vršo-
vicích v ulici Estonská 500 (vchod z Kodaňské), Praha 10. 

vysoKá šKola finanční 
a správní - soBotní den 
otevřených dveří!
Estonská 500, Praha 10
www .vsfs .cz
www .facebook .com/vsfscz
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ŠKOLY

nuje nově základnímu vzdělání a to v Kladně v ulici 
Holandská a v Praze v Pernerově ulici. Pragmatičnost, 
praktičnost, individuální přístup a přátelské prostře-
dí, to je základem zdejšího studia. V roce 2011 získala 
zřizovatelka a majitelka školy ing. Hana Skallová za 1. 
KŠPA 3. místo v OCP (Ocenění podnikatelky roku).

Soukromá střed-
ní škola 1. KŠPA s 
22letou tradicí na-
bízí obory grafický 
design, ekonomika 
a podnikání, cestov-
ní ruch, informační 
technologie a veřej-
noprávní činnost. 
Škola umožňuje 
nejen denní, ale též 
dálkové studium. 1. 
KŠPA se taktéž vě-

Studium na VŠPA (Vysoká škola aplikovaného práva) 
je určeno pro čerstvé maturanty nebo jako doplňující 
vzdělání pro osoby již pracující, které si chtějí nebo 
musí dosažené vzdělání doplnit. Student se v rámci 
studia seznamuje v potřebném rozsahu s vybranými 
právními obory a s nezbytnými obecnými předměty, 
a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby 
souhrn získaných poznatků co nejlépe odpovídal pro-
filu odborného vzdělání absolventa. 

1. Kšpa všap
Oficiální stránky: www .1kspa .cz, Email: kladno@1kspa .cz, 
praha@1kspa .cz,litomerice@1kspa .cz
www .facebook .com/1kspa

Chomutovická 1443, Praha 11
www .vsap .cz

Business Institut je největší MBA školou v České re-
publice, která se specializuje na profesní vzdělávací 
programy MBA (Master of Business Administration), 
BBA (Bachelor of Business Administration) a LLM 
(Master of Laws). Vzhledem k dlouhodobým zku-
šenostem profesionálního týmu lektorů nabízí Busi-
ness Institut koncept studia, jenž promítá teoretické 
problémy přímo do praxe. Studium tak získává na 
atraktivitě, kdy lektoři používají příklady z reálných 
situací, čímž dochází k osvojení teorie i bez nutnosti 
učení se mnohdy prázdných definic

Business institut
Kodaňská 558/25, Praha 10
www .businessinstitut .cz

ČZU je třetí největší univerzita v Praze s více než 27 
tisíci studenty se zaměřením na ekonomiku a řízení, 
ekologii, technologie, zemědělství, lesnictví, ale i pří-
rodní vědy. Svůj oblíbený obor si tu najde většina lidí 
a co je hlavní: poznáte tu spoustu nových a pohodo-
vých přátel s podobnými zájmy, jaké máte vy. Učitelé 
bývají různí, ale naprostá většina z nich má lidský pří-
stup a jsou to odborníci, před kterými máte respekt.

čzu
Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol
www .czu .cz

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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Kult: vetřelec

V etřelec patří mezi nejcenněj-
ší filmová díla vůbec a nyní 
se vrací do kin v prodlouže-
né režisérské verzi, aby nám 
připomněl svou nadčaso-

vost. Dnes už si ani neumíme představit, že by 
tahle klasika mohla vypadat úplně jinak. Jenže 
jak už to tak u velikánů bývá, originální myš-
lenka je často na hony vzdálená výsledku.

KULTURNÍ SERVIS TÉMA

Když začínal scenárista Dan O‘Bannon na Vetřelci 
pracovat, jméno filmu bylo Star Beast (tedy Ves-
mírná bestie) a nikdo, ale vůbec nikdo netušil, jak 
bude vražedná stvůra vypadat. O‘Bannon si ve scé-
náři pohrával se strachem na vesmírné lodi a měl 
pouhou řádovou představu o tom, co bude posád-
ku likvidovat. Jeho grafické nástřely (viz níže) byly 
hodně vzdálené tomu, co by vyvolávalo strach a 
těžko říct, zdali by se z filmu kdy stala klasika, kdy-
by na palubu nenastoupil švýcarský génius H.R. 
Giger. Je jen jeho zásluhou, že se vesmírný zabiják 
s kyselinou místo krve dočkal takového věhlasu.

www.pragmoon.czúnor / březen 2015

 Původní návrh Dana O'Bannona na to, jak bude
Facehugger vyskakovat z vajíčka



TÉMA

Ridley Scott chtěl původně vetřelce průhledné-
ho, což je zajímavé především proto, že později 
této vlastnosti využili tvůrci odvěkého vetřelcova 
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nepřítele Predátora. Scott od myšlenky upustil a 
později zvažoval, že by měl vetřelec průhlednou 
alespoň hlavu, v níž by byl vidět mozek. I to (na-
štěstí?) neprošlo a monstrum mohlo najít svou 
goticky děsivou podobu, které se dodnes žádná 
jiná hororová postava děsivostí ani nepřiblížila.

Jak už to tak v mnoha hollywoodských filmech 
bývá, počítalo se původně s mužem v hlavní roli. 
Nakonec ale tvůrci odvážně došli k ženě, jíž na 
konkurzu získala Veronica Cartwright. Pozdě-
ji nicméně role putovala k Sigourney Weaver a 
Cartwright se musela spokojit s rolí Lambertové. 
Weaver měla sice vyhráno, přesto téměř o účast ve 
filmu na začátku natáčení přišla. Během prvního 

natáčecího dne, kde byla na place s kocourem Jo-
nesem, se totiž objevila na její kůži ošklivá vyrážka. 
Štáb měl za to, že by mohlo jít o alergii na kočky a 
překvapivě se zvažovalo vyhození Weaver (kočky se 
zřejmě v té době v Hollywoodu sháněly hůře). Na-
konec se ukázalo, že kůže pouze reagovala na sprej, 
který nanášeli na její kůži, aby vypadala zpocená.

Mohli jsme se též dočkat podstatně peprnějšího 
a drsnějšího sestřihu. V prvé řadě jsme přišli o 
hodně erotiky. Ve scénáři byla erotická scéna mezi 
Dallasem a Ripleyovou, na konci filmu se měla ob-
jevit Weaver úplně nahá, aby byla zvýrazněná její 
křehkost a během scény probuzení z hyperspánku 
mohly mít Cartwright a Weaver odhalené bradav-
ky. To vše by ale filmu ztížilo distribuci. A největ-
ší ztráta? Scott chtěl původně mnohem drsnější a 
pesimističtější konec, v němž by vetřelec ukousl 
Ripleyové hlavu, posadil se do jejího křesla a jejím 
hlasem zanechat Zemi vzkaz. Studio s takovou vizí 
finále nesouhlasilo, což je možná škoda, protože by 
tím byla vetřelci připsána inteligence, s níž tvůrci 
nikdy předtím ani potom ve filmech nepracovali.

Mohli jsme se tedy dočkat průhledného vetřelce, 
který by naháněl mužského hrdinu, případně fil-
mu s větším procentem erotiky, na jehož konci by 
došlo na kudlankovský sex. To by byla jízda!

th.
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hitchcocK live

polovině února se fanouškům 
filmové hudby naskytne na-
prosto unikátní příležitost 
vidět americkou klasiku Psy-
cho na velkém plátně v praž-

ském Obecním domě a to za doprovodu Symfo-
nického orchestru hlavního města Prahy FOK v 
čele s dirigentem Janem Kučerou.

KULTURNÍ SERVIS HUDBA MĚSÍCE

Ojedinělý filmový koncert se uskuteční 19. úno-
ra. Spojení nejklasičtějšího filmu režiséra Alfreda 
„Hitche“ Hitchcocka s impozantním Smetanovým 
sálem a více než šedesátihlavým tělesem FOK, ne-
může nikoho nechat na pochybách, že půjde o ne-
zapomenutelný večer. Zvlášť, když symfonici zahrají 
veškerou hudbu v tomto klasickém hororu živě.

Pokud jste dosud neměli u tohoto filmu husí kůži, 
při legendární scéně v koupelně je tentokrát za-
ručena. Autorem hudby je držitel Oscara Bernard 
Herrmann, který má na vytvoření Hitchcockova 
úžasného filmového světa neodmyslitelný podíl.

“Hitchcock live je nová společnost, která si dala 
za cíl poskytnout lidem ještě větší zážitek z filmů 
Alfreda Hitchcocka. Jsme filmovými a hudebními 
fanoušky a přinášíme projekt, který ještě nebyl v 
takovémto provedení k vidění v České republice 
ani ve světě. Těšíme se, že si projekci s živou hud-

bou náležitě užijeme jak my, tak i ostatní filmoví 
nadšenci, kteří touží po nevšedním zážitku,” říkají 
promotéři večera Peter Marček a Josef Císař.

Alfred Hitchcock byl mnohokrát nominován na 
řadu prestižních ocenění. Obdržel dva Zlaté gló-
by, osm Laurel Awards a také dostal pět ocenění 
za celoživotní dílo. Pětkrát se ocitl v nominaci na 
Oscara za nejlepší režii, nikdy však cenu akademie 
bohužel (i přes svou genialitu) nedostal. Film Re-
becca (nominován na 11 Oscarů) získal Oscara za 
nejlepší film roku 1940. V roce 1980 obdržel od 
britské královny Alžběty II Řád britského impéria. 

V případě úspěchu Psycha (s čímž by neměl být 
problém, o lístky je obrovský zájem) plánuje spo-
lečnost Hitchock live uvést i další klasiky toho ve-
likána s živým hudebním doprovodem. V rámci 
jeho filmografie se přímo nabízí hororoví Ptáci, 
jejichž hudba má také infarktové parametry.

th.

V

Místo konání: Obecní Dům, Praha 1
Cena vstupenek: 890 Kč
Hraje se: 19 . 2 . 2015
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Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt 
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
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B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

DivaDlo Bez záBraDlí • Jungmannova 31, Praha 1, tel. 224 946 436, 224 494 604 
rezer vace a on- l ine prodej : w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

01.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !
 (16.00 a 19.00)

02.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !

03.  Veber: Blbec k večeři

04.  Dousková:  Hrdý Budžes
 Divadlo A. Dvořáka Příbram     host

05.  Lunari:  Tři muži na špatné 
adrese

06.  Veber: Blbec k večeři

07.  Ayckbourn: Kdes to byl(a) v noci ?

09.  Assous: Příbuzné si nevybíráme
 Agentura Harlekýn host

10.  Procházka: Věrní abonenti
 Agentura Harlekýn host

11.  Carriēre: Terasa

12.  Simon:  Velký holky nepláčou
 Agentura Familie               host

13.  Harwood: Kvartet
14.  Schisgal:  Láska

15.  Svěrák, Uhlíř: Ať žijí duchové
 Divadlo pohádek Praha (14.00) 
 – pro děti                                                    host

15.  Slade: Každý rok ve stejnou dobu

16.  Simon: Sunny Boys

17.  Rovner:  Vrátila se jednou v noci
 Agentura Harlekýn   host

18.  Thiéry: Indická banka

19.  Radůza – konCeRT                           host 

20.  Schisgal:  Láska

22.  Lunari:  Tři muži na špatné adrese

23.  Slade: Každý rok ve stejnou dobu

26.  Slade: Další roky ve stejnou dobu

27.  D‘Alessandro:  Římské noci
 Agentura Harlekýn                            host 

28.  Procházka: Věrní abonenti
 Agentura Harlekýn host

28.  Slade: Další roky ve stejnou dobu

RADŮZA

19. února 2015
 od 19.00 hod.

K O N C E R T

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
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Kingsman: tajná sluŽBa 

e je James Bond největší ba-
dass britské tajné služby? Kde-
že! Vedle agentů Kingsman 
vypadá jako prostý amatér, 
který by ve skutečné akci ne-

vydržel ani minutu. Tak drsní tihle hoši jsou.

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Tajní agenti organizace Kingsman nejsou žádné 
nuly, sedmičky, ani jiné podobné nesmysly. Čísla 
pro ně nic neznamenají, neboť o nich nikdo neví. 
Jsou tak supertajní, že je počet sloužících agentů 
pevně daný a výměna přichází jen v případě vel-
mi bolestivé smrti (přičemž jinak to s Kingsmany 
nekončí). Na prázdné místo se poté hledá ná-
hradník s patřičným doporučením. A většinou 
jde o nováčky z dobrých rodin. Superšpión Harry 
Hart (Colin Firth) přesto k překvapení všech na-
vrhne Garyho „Eggsyho“ Price (Taron Egerton), 
kluka z ulice, který má víc problémů se zákonem 
než zásluh. Dokáže se stát Kingsmanem?

Odpověď na otázku zřejmě tušíte, ve všem ostat-
ním vás ale film překvapí. Režisér Matthew Vau-
ghn je totiž živel, který se do všeho pouští s ex-
trémním nasazením a nikdy se neopakuje. Nemá 
rád vytěžené pointy, ani známé kličky. Mnohem 
více ho baví pracovat s tím, že z malé holčičky udě-
lá extrémního zabijáka (Kick-Ass) nebo že bývalé-
ho představitele mafiánů oblékne do ženských šatů 

(Robert De Niro ve Hvězdném prachu). Vaughn 
se zkrátka rád baví, myslí jinak a dokáže do téměř 
každé scény vložit nějaký originální prvek. 

Své pověsti dostává i v případě Kingsmana, kde 
jen stěží odhadnete, co se stane v následující mi-
nutě. Nebo si vybavíte jiný akční film, v němž 
chce hlavní padouch zabít miliardy lidí a přitom 
je mu špatně z pohledu na krev? A má jako po-
bočnici krásku s amputovanýma nohama, místo 
kterých má smrtící běžecké čepele? Nemluvě o 
tom, že dívka, kterou je třeba zachránit, nabízí za 
odměnu svému hrdinovi anální sex. Ano, chápete 
správně, tenhle film je zkrátka trochu jiný.

Hlavní nicméně je, že vše dokonale funguje jako 
celek a bude vás film bavit od první minuty až po 
závěrečné titulky. A přestože tu jde hlavně o akci a 
hlášky, na své si přijdou i dámy. Colin Firth je prostě 
dokonalým představitelem britského gentlemana. 
Hamba vám, filmaři, že nikdy nehrál Jamese Bonda!

th.

Ž

Akční / Komedie, VB, 2015
Režie: Matthew Vaughn

Hrají: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L . Jackson
Premiéra: 19 . 2 . 2015
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U NÁS CYKLISTIKA ZAČÍNÁ...

PRODEJ | SERVIS | PŮJČOVNA
JÍZDNÍCH KOL

WWW.ATOMBIKE.CZ

PO – PÁ: 10.00 – 19.30
SO: 10.00 – 13.30

PO – PÁ: 10.00 – 18.30
SO: 9.00 – 12.30

PO – PÁ: 10.00 – 19.30

EVROPSKÁ 34
PRAHA 6

PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30PO – PÁ: 10.00 – 18.30

HOŘICKÁ 403
HRADEC KRÁLOVÉ
PO – PÁ: 10.00 – 18.30
SO: 9.00 – 12.30
PO – PÁ: 10.00 – 18.30

HOŘICKÁ 403
HRADEC KRÁLOVÉ
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Tentokrát naše prestižní ocenění získává 
tato mladá slečna, která nás svým lookem 
zaujala hned na první pohled. Ačkoli jde 
zase o monolit černé, je to v tomto případě 
alespoň trochu rozředěn šedými kalhoty a 
kotníkovými botami. Moc se nám líbí ko-
žíšek veprostřed s koženým páskem na za-
vazování. Ačkoli ne každý přijde kožichům 
na chuť, neměl by alespoň jeden chybět v 
šatníku každé z nás. Výběr jestli umělé ko-
žešiny nebo pravé – to nechám na Vás, ale 
musím říct, že i dnes se dá pořídit moc hez-
ký kožich z umělotiny. Ovšem třeba takové 
kožichy od Ivany Mentlové, to je trochu jiná 
pohádka! Nakonec chválím i hezky uprave-
né vlasy a velkou „hadí“ kabelu.

Milí čtenáři a čtenářky,

Doufám, že jste v klidu přežili Vánoce, vstup do nového roku, že jste moc přes svátky nepřibrali a nakonec jste 
zvládli i nejdepresivnější den v roce – tento rok to byl prý 19. leden. Já třeba depresemi trpěla docela dost, což 
odnesla zejména moje kreditka. V povánočních slevách jsem nakoupila vše, co jsem nenašla pod stromečkem a 
asi i něco navíc… :) Tentokrát ty slevy opravdu stály za to – podařil se mi ukořistit vlněný kabát s velkými límci 
na mango.com s 50% slevou, to samé kozačky z broušené kůže vysoké ke kolenům od Tamaris,  v Zaře jsem 
objevila obrovskou minimalistickou koženou kabelu, udělala jsem si radost dvěma novými parfémy a nakonec, 
což tedy nepovažuji za nic ve slevě, jsem si konečně pořídila náramkem od Pandory, která ve svém mottu slibu-
je, že díky ní prožijete Unforgettable Moments. No musím říct, že první z nich jsem prožila hned u pokladny! 

Rychlý příchod jara vám přeje,

nico

Fashion Police

OUTFIT MĚSÍCE

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Líbí se mi jednoduchý minimalistický styl 
a evidentně i kvalitní materiály jak kabátu, 
tak kabelky i kozaček. Co mě trochu mrzí 
je absence jakékoli alespoň trochu výraz-
nější barvy, která by celý outfit oživovala. 
Zároveň bych slečně doporučila ostříhat 
ofinu nebo alespoň nenosit vlasy stažené 
do culíku, vzhledem k velikosti jejího čela. 
Celkový look by se dal pěkně oživit i plstě-
ným kloboukem ve vínové barvě!

Pán je od pohledu pohodář, který se nenechá 
ničím rozházet! Ačkoli vím, že jsou dnešní 
trendy lízlé celkově kultem hipsterů a tuto 
bundu si na některém z nich dobře nastylova-
nou umím představit, tak to ovšem není tento 
případ. Oceňuji snahu o kombinaci bundy 
a čepičky (pruhy korespondují), ale musím 
říct, že takto ne. Nicméně hlavní je, že pán si 
z toho nic nedělal a sebevědomě zapózoval!

Tento mladý muž byl evidentně na cestě do 
nebo z posilovny. Sportovec to je jistě tělem 
i duší, vzhledem k jeho sportovnímu oble-
čení. Chválím krásné tenisky, Air Maxy jsou 
prostě nepopiratelný trend dneška, a kdo je 
nemá, tak by si je měl urychleně pořídit, po-
kud nechce být zatracen a bídně se smažit v 
módním pekle! Co mě trochu irituje je účes 
na patku, ale to je pouze můj osobní názor.

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Musím říct, že už dlouho mám políčeno na 
nějaké vínové nebo bordó kousky do šatníku, 
a toto je důvod, proč tomu tak je – vypadají v 
kombinaci s černou úžasně. Slečna je skvělým 
příkladem toho, že nemusíte mít postavu jako 
Gisele, abyste se mohli oblékat kreativně a hlav-
ně fakt slušivě, protože slečně to sekne jako blá-
zen! Hrozně se mi líbí bunda, ta je úplně úžasná 
a kombinace vínové pouzdrovky v prodloužené 
délce a kabelky s geometrickými vzory je skvělá.

Naší sedmičku uzavírá tento mladý štramák! 
:) Opravdu oceňuji, když má muž odvahu 
obléci tento typ kabátu – a přitom vypadá 
tak úžasně. Ačkoli je jedná opět o kombinaci 
černé s černou, tak ale musíme říct, že to pá-
novi velmi sluší. Oceňuji dokonalé a krásně 
vyleštěné boty, které by měly být základem 
každého pěkného outfitu!

Tentokrát, ačkoli byla neuvěřitelná zima, 
se nám poštěstilo vyfotit opravdu pěkně 
oblečené lidi – tato slečna je také důka-
zem. Začala bych u kožených legín – ty by 
neměly chybět v žádné skříni, protože se 
dají geniálně kombinovat, zejména s fluffy 
nebo transparentními materiály. Kabátek 
je také krásný. Kabelka Furla byla opravdu 
nádherná, škoda, že není na fotce pořádně 
vidět a dokonale ladí s šálou!

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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Klid po Bouři

Prosinec umí být slušně vyčerpávající, neboť se celý svět ponoří do nákupů a horečka eskaluje nejen 
pár dní před Vánoci, ale celý následující měsíc poté, kdy trh ovládnou slevy (a bohužel většinou falešné, 
čímž prodejci rádi zkouší pozornost nakupujících). Teprve až únorem odstartuje klasická pohodička, kdy 
můžeme vyrazit do nákupních center bez obav z toho, že budeme ušlapáni. Kdo si tedy své penízky, které 
dostal pod stromečkem, uchoval, nyní je čas vyrazit do víru nákupů. Slevy stále platí (a kdo si dá práci, 
najde ty skutečné), přičemž už opadlo prvotní šílenství. Hned se to bude líp a veseleji nakupovat!

ml.

TIPY NA NÁKUPY

ComicsPoint je prodejnou komiksů a sběratelských 
figurek v níž najdete vše, co si správný Geek může 
přát. K dostání jsou takové fenomény jako například 
Superman, Batman, Iron Man, Spider-man, Hulk, 
Sin City Hellboy, Avengers, Simpsons, Star Wars, 
Star Trek, Garfield, Godfather, Terminátor, Vetřelci 
a mnohé další, nepřeberné množství komiksů, tri-
ček, hrnků, figurek, školních či domácích potřeb a 
módních doplňků. To vše si můžete prohlédnout a 
neprodleně koupit v prodejně ComicsPoint.

comics point
Anglická 14, Praha 2
Tel .: +420 222 524 222, www .comicspoint .cz

www.pragmoon.czúnor / březen 2015

Smartstore.cz je vůbec první internetový obchod, 
který gadgets na českém trhu představil. Tápete, co 
slovíčko znamená? Gadgets je slovo pocházející z an-
glického jazyka a dalo by se volně přeložit jako „vy-
chytané věcičky“. Jsou to tedy zajímavé a originální 
dárky, kterými můžete překvapit své blízké a přátelé. 
V zahraničí jsou tyto netradiční dárky velmi oblíbené 

a dostávají se tak i 
do podvědomí čes-
kého trhu. Příkla-
dem gadgets jsou 
například originální 
kasičky (ve tvaru 
boty, baterky atd.), 
hrníčky s filmový-
mi tématy, klíčen-
ka s kamerou nebo 
župan alá Darh Va-
der. Zkrátka hračič-
ky pro hračičky.

smartstore
Koněvova 2b, Praha 3
www .smartstore .cz 
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TIPY NA NÁKUPY

návrhářů: TADASHI, GELKO MODMART, FEND, 
ARTEX kvalitní bundy a  kabáty s pravými kožeši-
nami od firmy ALEXANDRA, LEDER PELLICCE, 
KARA. Po dobu společenské sezóny nabízíme lu-
xusní plesové a společenské šaty. 

Firma ELEGAN-
CE je silná, dyna-
mická firma s na-
bídkou kvalitní 
dámské elegantní 
a společenské 
módy. Kolekce 
zahrnují širokou 
škálu klasických 
modelů až po od-
vážnější kolekce 
pro náročné zá-
kaznice s vyhra-
něným vkusem. 
Značky módních 

Vyzkoušejte revoluční novinku na čištění zubů s bělícím 
účinkem SMILE. Používá se každodenně místo Vaší 
běžné zubní pasty. Nejen, že ji plně nahradí, dokonce ji 
přímo převálcuje. Obsahuje malé množství účinné lát-
ky používané v profesionálním bělení zubů, komplexně 
remineralizuje zubní sklovinu, působí preventivně proti 
zubnímu kazu a plaku. Zajistí tak tu nejlepší péči o Váš 
úsměv. Pudr při použití absorbuje vlhkost ze zubního 
kartáčku a chová se stejně jako zubní pasta. Účinné lát-
ky se ale aktivují až těsně před bělením. Nyní ještě lepší 
cena 99 Kč. Zakoupíte v Kauflandu, Globusu, drogeriích 
DM, Rossmann, Teta a v lepších lékárnách nebo poho-
dlně z domova na www.krasnyusmev.cz

elegance Bělící pudr na zuBy smile
1 . patro OD DEBENHAMS
Václavské náměstí 21, Praha 1 

Přední obchod s hrami na PC i konzole a herním 
příslušenstvím všeho druhu se může pochlubit 
množstvím speciálních herních balíčků (k očekáva-
ným hitům je zpravidla přibalen nějaký lákavý bo-
nus), nízkými cenami a pravidelními atraktivními 
slevami (do kterých jsou zahrnovány i speciální edi-
ce).  Loni se stal Xzone vítězem prestižního ocenění 
Shop roku 2013 v kategorii Software, hudba, filmy. V 
Praze najdete též pobočku na Chodově, další prodej-
ny jsou v Brně, Ostravě, Plzni a Lounech.

Originální žižkovský secondhand a outlet se zaměře-
ním na modýlky z Londýna. Moře zajímavých pán-
ských triček (zpravidla s filmovým motivem, či ně-
jakou podobnou lahůdkou pro milovníky stylového 
oblečení), dámských topů, šatů a spousty dalších věcí 
(knihy, komiksy a CDs) z města nad Temží. Vše za 
výborné ceny. Pokud máte pro britský styl slabost, 
případně si chcete pořídit něco „trochu jiného“, bude 
London Calling vaším oblíbeným místem k nákupu.

xzone london calling
Korunní 1279/64, Praha 2 - Vinohrady
www .xzone .cz

Seifertova 20, 100m nad tram .zast .Husinecká (tram 9, 26, 
5), 130 00 , Praha 3

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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Pokud milujete originální doplňky domácnosti, pak 
je nový DanDesign určený právě pro vás. Specializo-
vaný lifestylový e-shop s luxusními bytovými doplň-
ky vás okouzlí jedinečnými výrobky z daleké Skan-
dinávie, Velké Británie, Německa a dalších zemí. 
Vyjma doplňků obchod nabízí i přírodní kosmetiku, 
sváteční dekorace či výrobky pro děti. Vpíchnout si 
zaslouží Senzační kolekce dárkových čajů a cukrů 
exkluzivní německé společnosti Tafelgut, která zaží-
vá díky DanDesign u nás svou premiéru.

S výběrem jízdního kola to není jednoduché. Možnos-
tí je mnoho a otázek snad ještě více: jaké kolo je vlast-
ně vhodné pro moje účely, kde si ho koupím, bude se 
mi na kole dobře jezdit a kam zajdu, když bude třeba 
něco seřídit nebo opravit? Důležitý je proto nejen vý-
běr kola, ale i lidí, kteří se v oboru maximálně vyznají 
a o cyklistice vědí vše nejen teoreticky, ale především 
prakticky. Přes-
ně to je případ 
prodejny Atom-
bike na Praze 6. 
Atombike nabízí 
vše, co je k cyk-
listice třeba. Vy-
brat si můžete už 
dopředu na pře-
hledných webo-
vých stránkách fi-
remního e-shopu 
www.atombike.cz.

dandesign
www .dan-design .cz Evropská 34 (nedaleko metra A - Dejvická), Praha 6

Tel .: +420 723 397 395, www .atombike .cz

Skupina Brazzale, tradiční italský rodinný podnik 
mlékařsko-sýrařského odvětví, otevřel na Václavském 
náměstí svou již devátou prodejnu “La Formaggeria 
Gran Moravia“. V prodejně najdete bohatou nabídku 
čerstvých a zrajících sýrů z České republiky a Itálie. 
K bohatému výběru sýrů přirozeně patří dobrá ital-
ská vína, která Vám personál rád doporučí. Samo-
zřejmostí je ochutnání vybraného sýra, jeho správné 
nakrájení a vhodné zabalení. Sortiment doplňují krá-
jené italské uzeniny a další převážně italské lahůdky.

la formaggeria
Václavské náměstí 56, Praha 1
www .orrero .cz

atomBiKe

Společnost Bidvest, která se zabývá distribucí potra-
vin, konečně otevřela v Praze vlastní podnikovou 
prodejnu Nowaco market. Nová značková prodejna o 
ploše 300 m2 v Havlíčkově ulici naproti Masarykovu 
nádraží bude nabízet lidem potraviny, které byly do-
sud dostupné hlavně restauracím. Jejich sortiment vy-
užívají profesionální šéfkuchaři jako je například Zde-
něk Pohlreich. Bidvest v prodejně nabízí vlastní značky 
jako je Prima (zmrzlina), Petron (opracovaná zvěřina), 
Nowaco (mořské ryby) a Nowameat (masné výrobky).

Havlíčkova 1680/13, Praha 1
Tel .: +420 731 430 035, www .nowacomarket .cz

nowaco marKet

www.pragmoon.czúnor / březen 2015



Zahradní restaurace 

„Na tý louce zelený“

Restaurace se nachází ve velmi klidném prostředí přímo na okraji Kunratic-
kého lesa. Pořádáme svatební hostiny až pro 70 osob a svatební rauty až 

pro 200 osob. Jsme schopni zajistit i menší svatební oslavy. Novinkou je mož-
nost uspořádání obřadu v prostorách letní zahrady. Zajišťujeme i základní vý-
zdobu svatebních tabulí. Návštěvníkům je k dispozici vlastní parkoviště přímo 
před vchodem do restaurace. Restaurace je rozdělena do tří částí: nekuřácký 

sál pro 70-80osob, kuřácký salónek pro 30 osob a terasa pro 40 osob.

Restaurace Na tý louce zelený
Zelená louka 451, Praha 4 – Kunratice

www.natyloucezeleny.cz

Natylouce zeleny.indd   1 9.2.2015   15:47:41
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Kryštof a matěj hádKovi
Bratři v tripu
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Jak jste se vůbec dostali k filmu?

Matěj: Já jsem to chtěl dělat odmalička. V první 
třídě jsem chtěl být kosmonaut, ve druhé pilot 
nadzvukového letadla, ve třetí pak šašek v cirku-
su a od čtvrté jsem věděl, že můžu jít po osmičce 
na konzervatoř. A bylo to.

Kryštof: Vzhledem k tomu, že jsem mladší, jsem 
to viděl u bratra a chtěl to dělat také. 

A dívali jste se spolu na filmy, když jste byli 
malí? 

Matěj: Ani moc ne, jsme od sebe sedm let. Ale 
díky osobě naší matky, kterou film celoživotně 
zajímá, jsme jezdili i na filmové školy a podobně. 
Takže jsme vlastně museli.
 
Kryštof: Já jsem koukal, třeba i na dokumenty.

Napadlo Vás někdy předtím, že byste si zahráli 
někdy spolu, tak jako v Kobrách a Užovkách? 

Matěj: Napadlo, několikrát v poslední dekádě, když 
jsem vůči svému mladšímu bratrovi přestal být su-
per kritický a pochopil jsem, že se od něj můžu v 
lecčem přiučit. Navíc mě začal bavit i jako herec. A 
Honza Prušinovský nám to konečně splnil. 

Ale nějaké nabídky přišly už předtím, ne? 

Matěj: My jsme spolu už jednou hráli, v televiz-
ním filmu Černý slzy, ale to jsme nehráli ani bra-
try. Spíš to byla taková náhoda, ale byli jsme tam 
spolu. Když jsme se o tom s bráchou bavili, tak 
jsme vyloženě chtěli, abychom si mohli zahrát v 
příběhu, kde budeme ztvárňovat bratry, a aby to 
mělo hlavu a patu. Tedy, aby to nebyla jenom tako-
vá naše chtěnost. Když to vezmete do detailů, máte 
dva bratry, kteří se mají rádi, dělají stejnou profesi 
a ještě ji můžou dělat společně, to nevyjde vždyc-
ky. Ale až nám bude sto, tak bude zábava se na to 
dívat. Je to vlastně taková sobecká záležitost.

Bratři ve filmu, to je vděčné téma. Sledovali jste 
nějaké dvojice, když jste začali oba hrát? 

Kryštof: Třeba bratry Dlouhé, Michala a Vla-
dimíra. Ty jsem sledoval já a znám i více bra-
trů, kteří jsou herci. Preissovi, Baťkovi a pak 
je tu taky ten klan v Hollywoodu, jak na ně v 
Southparku spadla bomba. Baldwinovi. 

ZPOVĚDNICE

Uvažovali jste o tom, že když spolu hrajete, při-
brali byste i třetího bratra, třeba alespoň jako 
cameo, i když to není herec? 

Kryštof: Toho by to nebavilo.

Matěj: Byl by špatný, je to přece doktor. Já jsem s 
ním ale jednou točil, to je tak patnáct let. Dělali 
jsme reklamu na nějaké ukrajinské pivo. Celé se 
to točilo na koleně, ale za Uralem to fakt šlo. 

Jaká byla anabáze Vašeho obsazení do Kober a 
Užovek? Lákalo vás jméno pana režiséra?

sou dva a lehce je od sebe roze-
znáte. Zatímco Matěj Hádek má 
tvář rozumnějšího staršího bratra, 
který vám pomůže vysekat se z ka-
ždého problému, z Kryštofa prýští 

neřízená živelnost věčného klučiny. Snad právě 
proto jim charakterově podobné role svěřil ve své 
filmové novince Jan Prušinovský, autor kultov-
ního Okresního přeboru. Jakmile se ale s bratry 
střetnete tváří tvář, společné kořeny nezapřou. 
Jak se jim společně hrálo, jak se vůbec dostali k 
herectví a co si o svých posledních postavách my-
slí, se rozhodl „vyzvědět“ Michael Liška.

J
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Kryštof: Já jsem s Honzou Prušinovským už spo-
lupracoval, takže když mi zavolal, byla to pro mě 
okamžitá záruka, že to nebude žádná blbost. Tak-
že já jsem v podstatě, možná ještě předtím, než 
jsem si přečetl scénář, souhlasil.

Matěj: Předtím než mi zavolal Honza, mi Kryš-
tof říkal, že je to příběh o dvou bratrech a že by 
to měl dělat Prušinovský. A to jsem si intuitivně 
řekl, že to bude ono a že mě to bude bavit. 

A bavili jste se o těch rolích i nějak vy dva, sami 
a předtím než jste definitivně potvrdili? 

Matěj: Nijak.

Kryštof: Řekli jsme si akorát, že se těšíme. Vzali 
jsme to jako věc, do které půjdeme společně. Jednou 
se to už stalo, že nám něco, v čem bychom měli hrát 
takto spolu, nabídli, a buďto se to nelíbilo jednomu 
nebo druhému. A tady, úplně poprvé, jsme do toho 
chtěli jít oba. Ta nabídka přišla ve správný čas.

Jan Prušinovský říkal, že Vás poprvé viděl v něja-
kém pražském klubu, těsně nad ránem, přičemž 
vy jste ho nepoznali a potom bydlel ve stejném 
činžáku jako vy, přičemž vás mohl pozorovat. 

Matěj: To si nevybavuju.

Kryštof: Já jsem o Honzovi věděl, ale netušil jsem, 
jak vypadá. Vždycky jsem tak viděl jenom pána, 
který chodil po chodbě s rodinou a uctivě nám 
říkal dobrý den.

Matěj: To je pravda, v tom činžáku jsme se po-
tkávali.

Uvažovali jste během natáčení o tom, jak byste 
se chovali, kdyby se objevila podobná situace?

Matěj: To je takový ten klasický příběh, který je 
popsaný ve všech Drop In příručkách, a to, že do 
poslední chvíle se členové rodiny snaží jednomu 
pomoct a když vidí, že stahuje ostatní, tak ho musí 

ZPOVĚDNICE
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chtě nechtě odstřihnout. Takže asi takhle bychom 
se chovali. Buď ta záchrana jedince vyjde, nebo ne. 

Kryštof: To se ti začerní oči a jdeš bránit jako pes. 
A co se týče toho stavu, tak já bych nedovolil, aby 
se z bráchy stala nějaká smažka. Když selže rodi-
na i škola, tak pomůže sport.

V tom filmu máte nějaké násilné scény, kterých se 
účastníte. Jaké to pro vás bylo, něco takového točit? 

Matěj: Všichni bráchové se odmala mlátí, a když je 
jich víc a navíc kousek od sebe, tak se ještě šikanu-
jí. Je to, jako když se díváte na smečku psů. Musím 
říct, že Lukáš Král udělal skvělé masky a není to 
příjemné, když točíš a vidíš jak se do tvého brá-
chy kope. Jsme normální rodina a máme se rádi, 
to prostě není příjemné, dívat se na něco takového. 

Jak jste se cítili, když jste byli první den spolu 
na natáčení? 

Kryštof: Já jsem byl tedy raději, když jsem viděl 
na place bráchu, než kohokoliv jiného.

Matěj: Já jsem byl hlavně rád, že dělám práci s tě-
mito konkrétními lidmi. 

A nenapadlo Vás, že byste si ty postavy mohli i 
prohodit, když jste dostali scénář?

Matěj: Asi jo, já jsem si říkal, že by pro mě byla 
schůdnější, když mě štvala moje postava, ta dru-
há. Říkal jsem si, proč nehraju to, co brácha. 

Kryštof: Já už jsem s Honzou Prušinovským pro-
hození jednou zažil, v Nevinných lžích, a vždycky 
se mi líbí takováto změna.

ZPOVĚDNICE
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„VšichNi BRáchoVé Se od-
mALA mLátí, A Když Je Jich 
Víc, tAK Se Ještě šiKANUJí. “



A co vás na těch postavách nejvíce zaujalo, když 
jste si přečetli scénář? A je něco, co vám vadilo? 

Kryštof: Lidsky mě na Kobrovi nezaujalo vůbec 
nic, možná taková jeho svobodomyslnost v celé té 
okolní šedi. Pracovně to bylo takové náročnější, 
někdy jsem se cítil dost opilý.

Matěj: Já Kobry a Užovky vnímám jako grotesku, 
podobenství o tom, jací bychom neměli být, po-
kud chceme, aby se tady dalo ještě dýchat, když 
to přeženu. Víš, jak málo stačí k tomu, aby měl 
člověk pocit, že je ten jeho život zpackaný. Není 
to o tom, co žijete, ale spíše o tom, jak moc chcete 
být v životě šťastní. Zní to jako totální fráze, ale 
když se alespoň trochu dokážu oprostit od toho, 
že jsme to hráli my dva a dívám se na to jako di-
vák, tak je to smích, smích, smích a najednou si 
říkám, proč jsme tak hloupí. Když stačí tak málo.

A řešili jste i to, kdo z vás tam má hlavní roli? 

Matěj: Já to takhle neberu, něco takového jsem mož-
ná řešil, když jsem byl mladší. A to ještě okrajově. 

Kryštof: Brácha.

o čem podlev Kobry a Užovky vůbec jsou? 

Matěj: Je o tom, že jsme v prdeli. A o tom, proč 
nedokážeme být šťastní. Taky je to o tom, že lidé 
hledají štěstí. Každý je nějaký jiný a je otázka, co 
to pro každého štěstí vůbec znamená. Třeba se 
nakonec ukáže, že štěstí, které člověk původně 
hledal, žádným štěstím není. Je to o tom, že tou-
žíš po štěstí, ale jsme všichni sobci, rodiny jsou 
nefunkční a je to celé zkažené. Když si dá postava 
Kryštofa ve filmu lajnu, začne hrát Země vzdále-
ná a on jde hrát automaty, tak je to velký smutek. 
Smeješ se a říkáš si, ach jo, takoví jsme. Má smysl 
bojovat a být charakter, když máš podmínky, ale 
ještě větší frajeřina je, když ty podmínky nemáš 
a stejně rozpoznáš, co máš dělat ve svém životě 
správně. A to je podle mě velké poselství. 

Kryštof: Je to i o tom, že ten druhý má nějaký 
plán, chce být šťastný, a jde si za ním. Ale za ja-
kou cenu? Pro mě je jedním z témat určitě i ona 
rodina, to je možná základ celého filmu.
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je to váš den!

Lékaři středověku se o lásce posměšně vyjadřo-
vali jako o nemoci, kterou je třeba léčit. Nejspíš i 
proto po mnohá staletí nebýval sňatek spojován, 
až na výjimky, s city. To už naštěstí neplatí. Dnes 
máme svatební den jako stvrzení něčeho výjimeč-
ného, co nás bude provázet po zbytek života a co 
nám dá základy pro další generace. Ostatně, exi-
stuje romantičtější gesto, než ochota navléct si na 
prst malý kroužek, jím světu dáváme jasně najevo, 
že byl někdo dostatečně velký blázen na to, aby s 
námi šel oficiálně životem? Je to krásný symbol, 
který navzdory rostoucí skepsi přetrvává. 

A protože jsme romantici, přichystali jsme si pro 
vás malý speciál, kde si můžete vybrat to nejlepší 
místo pro vás jedinečný den. A jako bonus pár tipů 
na rozlučky. Bez ní by byla svatba poloviční!

th.
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Přesně před deseti lety se uskutečnil úplně první 
svatební obřad v Růžovém sadu v Památníku Lidice. 
Tehdy oddaný pár v sadu symbolicky zasadil růžo-
vý keř a zařadil se tak mezi dárce růží, jejichž počet 
od té doby každým rokem narůstá. Svatební obřad 
pod širým nebem dnes ohromuje svým unikátním 
prostředím, které čítá 23 tisíc keřů růží z 200 odrůd 
z celého světa. Zasazení růže je uctěním památky 
zavražděných lidických obyvatel a zároveň krásnou 
vzpomínkou na významný den novomanželů.

růŽový sad
Obecní úřad Lidice
Tel: +420 312 253 083

Svatba je sama o sobě kouzelná událost. Proč 
ji ale neokořenit skutečnými kouzly? Martin je 
kouzelník, díky němuž na „Váš den“ skutečně 
nezapomenete. Jak to probíhá? Kouzelník se nejprve 
představí zábavným kouzlem všem svatebčanům. 
Poté následuje výstup s nevěstou i s ženichem a 
samozřejmě i krásné kouzlo na zpečetění Vašeho 
nezapomenutelného svatebního dne. A pak již 
kouzelník baví všechny, stůl od stolu. Zdroj zábavy, 
který dodá vskutku magickou atmosféru.

svateBní KouzelníK
Tel .: +420 777 879 704 
www .vaskouzelnik .cz
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Místo, které vás nadchne svou lokalitou, krásnými 
prostory, vlastním  parkovištěm a velkou kapacitu 
restaurace i zahrádky - to je Strašnická kovárna. 
Podnik se pyšní výbornou dostupností kousek od 
centra Prahy, útulným interiérem a nekončící zábavou. 
Do prostor restaurace si můžete zajistit vlastní hudbu 
a od svého „ano“ se se všemi hosty protančit až do 
rána. Ve Strašnické kovárně pro vás přichystají 
svatební hostinu ve stylu a barvách v jakých budete 
chtít - od menu až po výzdobu svatební tabule.

strašnicKá Kovárna
Vinohradská 1510/228, Praha 10 - Strašnice
Tel .: +420 606 086 172, www .strasnickakovarna .cz 
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Toužíte po romantickém svatebním obřadu, který by 
byl uprostřed malebné vinice a zároveň téměř v srdci 
Prahy? Přesně to zažijete v Havlíčkových sadech. Tam-
ní Viniční altán, stojící přímo uprostřed krásné vinice, 
vám zajistí jedinečný obřad s nádherným výhledem na 
hlavní město. Další výhodou této lokality jsou zmíněné 
vinice - víno z nich jistě přispěje k památnému oka-
mžiku. Vyjma svatebního obřadu lze zajistit hostinu, 
cukrářské výrobky, květinovou výzdobu, fotografa či 
kameramana, ozvučení, osvětlení či živou hudbu.

viniční altán
Havlíčkovy sady 1369 - Gröbovka, Praha 2
Tel .: +420 224 262 861, www .vinicni-altan .cz

Chcete mít jistotu, že bude vaše svatební oslava na 
úrovni s exkluzivní kvalitou zvuku a muzikou? Pak 
je tu přesně pro vás DJ na svatbu pro Prahu a Střední 
Čechy Michal Vrábel (lze se nicméně domluvit i na 
„odlehlejších“ oblastech). Ke každé akci přistupuje 
individuálně, svatebčané jsou vždy na prvním místě 
a vždy pracuje tak, jako by šlo o jeho vlastní svatbu. V 
rámci techniky nabízí Michal nejvyšší kvalitu zvuku 
mezi svatebními DJ (výkonem aparatury zvládne 
svatby od 20 do 500 hostů). V případě zájmu se rád a 
pohotově ujme role moderátora svatební zábavy.

profi dj na svatBu
DJ Michal Vrábel, Milovice (okr . Nymburk)
Tel .: +420 777 122 560, www .ozvucenisvateb .cz

Nemůže být svatba bez dortu. Kdo chce to nejlepší, ten 
by měl svůj velký den „osladit“ dortem z Cakery. Návrhy 
na dorty jsou zde vytvářeny na míru dané příležitosti 
tak, aby byl dort její součástí a dotvářel atmosféru celé 
oslavy (přičemž lze k dortům navrhnout i originální 
minidezerty, které budou též ladit s dortem i svatební 
výzdobou). Dorty jsou v Cakery vyráběny z kvalitních 
surovin bez použití polotovarů a ''urychlovačů práce 
''. A co je hlavní, za jejich jedinečným designem stojí 
umělecká cukrářka Jana Králová, vystudovaná módní 
návrhářka. Famózní výsledek předem zaručen.

caKery
Kamenická 210/47, Praha 7
Tel .: +420 724 946 574, www .cakery .cz



48 www.pragmoon.czúnor / březen 2015

SVATEBNÍ SPECIÁL

Prsteny provází manželský pár celý život - věnujte 
tedy výběru dostatek času a pozornosti. Svět snub-
ních prstenů - Zlatnictví je tradiční česká firma, která 
od roku 1930 nabízí jen to nejkvalitnější zboží mezi 
které patří také snubní, zásnubní prsteny a prstýn-
ky. V nabídce mají více jak 3000 vzorů čímž se řadí 
mezi největší kolekce snubních a zásnubních prste-
nů v Praze. Snubní a zásnubní prstýnky Snubní a zá-
snubní prsteny vyrábí v bílém zlatě, žlutém zlatě i v  
barevných kombinacích zlata, které si můžete i sami 
navolit a vytvořit si tak zcela originální vzory. 

svět snuBních prstenů
Novákových 2, Praha 8
Tel .: +420 737 335 284, www .svetsnubnichprstenu .cz 

Salón Go Home se jako jediný může pochlubit celore-
publikovou působností. Tím je myšleno, že pokud si 
vyberete svatební šaty či společenské šaty v tomto sa-
lónu, budou Vám přivezeny kurýrem před svatbou či 
plesem a následně po akci odvezeny. Vám tak odpad-
nou veškeré nepříjemné starosti s vyzvedáváním šatů 
a jejich následným navrácením. Pro svatební šaty se 
vztahuje kurýrní služba na celou republiku a je zcela 
ZDARMA. Salón si ročně zvolí více než 1000 zákaz-
nic. Záruka spokojenosti je předem zaručena. V na-
bídce nechybí i půjčení luxusních společenských šatů.

šaty go home
Zenklova 210, Praha 8
Tel .: +420 605 104 631, www .satygohome .cz 

Svatební výzdoba Vám zajistí kompletní svatební 
servis od výběru svatebních šatů, svatební kytice až 
po nákup těch nejoriginálnějších svatebních dekorací 
a doplňků. A to v největším a nejkrásnějším svateb-
ním centru v Praze. Chcete prožít výjimečný svatební 
den -  využijte bezplatné svatební konzultace. Tato 
dnes již standardní služba je předpokladem krásné 
dokonalé svatby. Zde vás skutečně nenechají na holič-
kách. Je jedno, jestli víte, jak by vaše svatba měla vy-
padat, nebo se „teprve hledáte“. V obojím případě se 
Svatební výzdoba postará o vaši spokojenost.

svateBní výzdoBa
Tupolevova 747, Praha 9
Tel .: +420 725 855 594, www .svatebnivyzdoba .cz

Pod jednou střechou najdete svatební salon, pánský 
butik, svatební obuv, svatební dekorace, zlatnictví, cuk-
rárnu a redakci největšího českého svatebního časopi-
su! Ojedinělý koncept i v rámci Evropy, to je NUANCE. 
V roce 2009 získala NUANCE licenci toho času nej-
většího evropského výrobce svatebních šatů, španělské 
firmy Pronovias, a zřídila svatební dům, první svého 
druhu v ČR, v Praze na Národní třídě. V roce 2010 vy-
hodnotila redaktorka iDnes Dvořáková-Lešková tento 
salón jako nejlepší ze sedmi testovaných v Praze.

nuance
Národní 341/23, Praha 1
Tel .: +420 737 438 084, www .nuance .cz



Proč uspořádat svatbu právě u nás?
• unikátní prostory pivovaru

• možnost objednání jedinečného 
nefi ltrovaného piva Pilsner Urquell

• prvotřídní catering (bohatý výběr jídel 
od tradiční kuchyně až po mezinárodní)

• příprava svatební tabule dle Vašich požadavků

• parkování a focení v areálu pivovaru zdarma

• bohaté zkušenosti s pořádáním svateb

SVATEBNÍ DEN
v jedinečných prostorách slavného plzeňského pivovaru!

Řekněte si své ANO v Plzeňském Prazdroji!

Kontakt: Konferenční a společenské centrum SECESE
Pivovar Plzeňský Prazdroj | U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň

tel.: +420 735 189 019 | e-mail: secese@prazdrojvisit.cz | www.prazdrojvisit.cz

inzerce svatebni A5 14009 (v2).indd   2 05.02.15   14:03
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Golemův restaurant nacházející se v Praze 8 v Bře-
ziněvsi jednoduše nepřehlédnete – již z ulice vás 
ohromí obří socha slavné hliněné postavy. Roman-
tické prostředí celého areálu je přímo ideální pro 
svatební hostinu. Restaurant má klasický masivní 
dubový interiér. Interiér i exteriér areálu je zdoben 
originálními malbami z rudolfínského období. V 
1. patře restaurantu se nachází 2 salónky, které lze 
využít k rozlučce se svobodou. Součástí areálu je i 
útulný rodinný hotel z bývalého zemědělského sta-
vení z 18. století, kde můžete strávit svatební noc.

golemův restaurant
Na Hlavní 21, Praha 8- Březiněves
Tel .: +420 283 910 213, www .golem-praha .cz 
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Když přijde řeč na svatbu, bývá nejčastěji zmiňová-
na Restaurace Hliněná bašta. Hliněná stavba s letní 
terasou umístěnou nad rybníčkem ležící v malebné 
přírodě Průhonic si získá srdce naprosto každého. 
Toto kouzelné prostředí se nachází  pouze 15 mi-
nut jízdy autem z centra Prahy. Svatební specialist-
ka Barbora Brožová s Vámi projde veškeré detaily a 
připraví svatební veselí od A až po Z včetně svateb-
ního obřadu na břehu rybníčka. V menu jistě ne-
přehlédnete bohatou nabídku čerstvých Mořských 
ryb, jejichž nabídkou je podnik proslulý. 

hliněná Bašta
Újezdská 619, Průhonice
Tel .: +420 272 690 700, www .hlinenabasta .cz 

Kaple, zasvěcená sv. Terezii, která před pouhými pár 
let prošla nákladnou rekonstrukcí, stojí v zahradě 
bývalého kláštera karmelitánek, pro které byla sv. 
Terezie z Avily významnou světicí. Kaple je barokní 
z první poloviny 18. století a nachází se v krásném 
prostředí Vojanových sadů, které jsou historicky nej-
starší zachovanou zahradou v Praze (první zmínky 
pocházejí ze 13. Století!). V případě zájmu o svatební 
obřad v této malebné lokalitě je dobré jednat s velkým 
předstihem. Matrika Prahy 1 již pár let jede doslova 
„na plný plyn“ a zájem svatebčanů nepolevuje.

Kaple sv. terezie
Vojanovy sady, Praha 1
Tel .: +420 221 097 688 (rezervace termínů)

Již od pradávna je Petřín oblíbeným místem zamilo-
vaných. Tak proč si právě v tomto krásném prostředí 
neříct své „ano“? Romantická svatba na Petřínských 
terasách vás díky své jedinečné atmosféře okouzlí. 
Restaurant je posazen uprostřed východního sva-
hu Petřínského kopce, s naprosto neopakovatelným 
výhledem na celou Prahu. Od vznešených Hradčan, 
přes střechy Malé Strany, až po horizont moderní 
Pankráce a prastarý Vyšehrad. Samozřejmostí je svat-
ba na klíč, aby „váš den“ byl opravdu jedinečný.

petřínsKé terasy
Petřínské sady 393, Praha 1 - Malá Strana
Tel .: +420 257 320 688, www .petrinsketerasy .cz
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SVATEBNÍ SPECIÁL

V krásném prostředí královského dvora vám U 
Básníka pánve připraví svatbu na míru včetně 
posvatebního rautu, diskotéky, živé hudby, domácích 
svatebních koláčků nebo úžasného francouzského 
svatebního dortu. Podnik disponuje 150 místy v celé 
restauraci nebo lze uspořádat malou svatbu do 40 
osob v salonku. V případě zájmu přijde Básník i za 
Vámi a připraví vše ve vašich prostorách. Dále se U 
Básníka pánve pořádají semináře, oslavy či tematické 
rauty (pohádkový, mexický, thajský, Rudolfa II atd.).

u BásníKa pánve
Mánesova 62 (vchod z ulice Třebizského) Praha 2
Tel .: +420 222 250 072, www .ubasnikapanve .cz 

Jedinečnou atmosféru třicátých let si užijete o sva-
tební hostině jedině v proslulém karlínském re-
staurantu Charleston. Vyjma mimořádně stylového 
interiéru se podnik může pochlubit i perfektní gas-
tronomií, jejíž dominantou jsou vynikající steaky. 
Jídelní lístek toho ale přirozeně nabízí mnohem více 
- těstoviny, saláty, dezerty, bohatý výběr alkoholic-
kých i nealko nápojů. Tabuli si lehce sestavíte podle 
svého. Jako hudební kulisu doporučujeme hru na 
živý klavír, která je v Charlestonu k dispozici.

charleston
Křižíkova 55, Prague 8-Karlín 
Tel .: +420 222 322 098 www .charlestonrestaurant  .cz

V nově zrestaurovaných prostorách rodinného 
pivovaru Berounský medvěd byla zřízena Pivovarská 
restaurace, která prostě bude vaší svatební oslavě 
slušet. Krásný dřevěný interiér, speciality české 
kuchyně a k tomu přirozeně všechny druhy lahodných 
piv, které pivovar vyrábí. O místo se tu skutečně bát 
nemusíte – restaurace pojme až sto hostů. Stejné 
číslo platí po salonek „šalanda“ v prvním patře.  
Dostupnost Berounského medvěda je pouhých 20 
minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Beroun - centrum, 
nebo 2 minuty od vlakového nádraží Beroun.

BerounsKý medvěd
Tyršova 135, Beroun
Tel .: +420 311 622 566, www .berounskymedved .com

Strnadovský mlýn je ideálním místem pro přípra-
vu a konání Vaší svatby, pokud toužíte po obřadu v 
nádherné středočeské přírodě. Obklopení lesy skýtá 
ideální podmínky pro nerušenou svatbu a svatební 
oslavy. V prostorách restaurace i pod širým nebem, či 
v party stanu je možné organizovat jak kompletní sva-
tební hostiny, tak i následné rauty a oslavy. Maximál-
ní možná kapacita lůžek pod střechou je až 50 osob 
ve třech budovách včetně pokoje pro novomanžele na 
Staré Mlýnici. Živá hudba až do ranních hodin není 
vzhledem k poloze penzionu žádný problém.

strnadovsKý mlýn
Vršovice 1, Sedlčany, okr . Příbram
Tel .: +420 318 877 223, www .strnadovskymlyn .cz 

www.pragmoon.czúnor / březen 2015



52

SVATEBNÍ SPECIÁL

www.pragmoon.czúnor / březen 2015

Preferujete klidnější prostředí s nádechem historie 
před ruchem velkoměsta? V tom případě si 
zamilujete Středověký restaurant Rapír! Nabízí 
výtečné kulinářské umění s dobovou, středověkou 
atmosférou a útulnou zahrádkou. Jedinečné místo 
připomínající doby rytířů, kulinářské speciality 
rozmanitých chutí a vůní, to vše na vás čeká 
nedaleko Prahy 5. K pití je připravený široký výběr 
tuzemských a evropských vín, z piva Plzeňský 
Prazdroj či Svijany. Svatební hostina v Rapíru bude 
vskutku nezapomenutelným vstupem do manželství. 

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

Nejvýznamnější událost svého života můžete oslavit i 
v srdci pivovaru Plzeňský Prazdroj ve stylovém Kon-
ferenčním a společenském centru Secese. Secesně 
zdobené vnitřní prostory Konferenčního centra jsou 
ideálním místem pro svatební hostinu a večerní veselí 
(až pro 150 osob). Kromě mistrovské kuchyně a bo-
hatého výběru jídla i pití není problémem zajistit veš-
keré doprovodné služby (květinovou výzdobu, hud-
bu, dekorace, dorty a zákusky). Za hezkého počasí lze 
svatební obřad uskutečnit v altánku, který se skrývá 
nedaleko nádvoří pivovaru či v Pivovarském muzeu. 

pivovar plzeňsKý prazdroj
U Prazdroje 7, Plzeň
Tel .: +420 735 189 019, www .prazdrojvisit .cz

Vyhlášená restaurace Pálffy Palác, nacházející se na 
jednom z nejromantičtějších míst v celé Praze s výhle-
dem do Palácových zahrad, nabízí kompletní svatební 
servis - služby květináře, tisk menu, jmenovek a dalších 
náležitostí, vše stylově sladěné s barvou a dekorem celé 
svatby. Samozřejmostí je zajištění hudby podle přání. 
Individuálním představám a chutím je přizpůsobeno i 
svatební menu. Pálffy Palác oprávněně už několik let 
patří k nejvyhledávanějším místům na pražské gastro-
nomické scéně, takže svatební hostina se zaručeně sta-
ne nezapomenutelným kulinářským zážitkem.

pálffy palác
Valdštejnská 14, Praha 1 - Malá Strana
Tel .: +420 257 530 522, www .palffy .cz

Stylový Music bar SKY se nachází v samém srdci 
starobylé Prahy a to ve sklepních plně klimatizovaných 
prostorách s původními klenbami, které jsou chráněny 
UNESCO. Vychutnáte si zde muziku všech žánrů a 
široký sortiment alkoholických, nealkoholických a 
míchaných nápojů za velice příznivé ceny. Kapacita 
míst je dostatečná, abyste si zde užili ten nejlepší možný 
rozlučkový večírek se všemi svými přáteli. Lokalita 
baru je ideální pro ty, kteří nechtějí pozdě v noci jezdit 
taxíkem, protože se nachází pár kroků od „křižovatky“ 
všech nočních tramvají, zastávky Národní třída.

music sKy Bar
Spálená 47, Praha 1
Tel .: +420 774 982 445, www .skybar .cz



Golemův RESTAURANT  
& Golden Golem HOTEL
Na Hlavní 21/71, Praha 8
Tel.: 775 698 301 • 283 910 213
golem@golem-praha.cz
www.golem-praha.cz

• Gurmánská kuchyň
• Luxusní rodinný restaurant s hotelem
• Svatební salóny, velké parkoviště
• Výborná kuchyně, oslavy, rauty, menu
• Zahrádka v zeleni + grill, WiFi internet
• Rauty, menu, oslavy, meetingy 
• Masivní dubový interiér, klimatizace
• 15 + 65 + 40 + 100 míst

Hanavský pavilon

Svatební den je důležitým okamžikem v životě.
Dopřejte si i Vy to nejlepší a svěřte nám uspořádání Vašeho svatebního obřadu  
zároveň se svatební hostinou.
Slavnostní atmosféru svatby může dotvořit romantika prostředí historické budovy  
Hanavského pavilonu v Letenských sadech, který se chlubí nejkrásnější vyhlídkou  
na historickou část Prahy a všechny mosty včetně toho nejkrásnějšího, Karlova mostu.
Svatební menu Vám sestavíme přímo na míru.
Máme pro Vás připravené speciality staročeské a mezinárodní kuchyně  
včetně rybích specialit.

Rezervace:
Letenské sady 173, 170 00  Praha 7
Tel./Fax: 233 323 641  Mobil: 607 803 697
E-mail: info@hanavskypavilon.cz

www.hanavskypavilon.czZastřešená a celoročně zateplená terasa – romantické místo pro svatbu za každého počasí.

Hanavský pavilon.indd   1 6.2.2015   16:17:02



Svatby v stylovém  
prostředí Mlýna. 

Interiér Staré Mlýnice  
až pro 100 osob  

i v zimním období…
Svatby u rybníka na hrázi,

obřady a hostiny...

StrnadovSký Mlýn 
vršovice 1, 264 01  Sedlčany

tel.: +420 318 877 223
mob.: +420 602 219 601

mlyn@strnadovskymlyn.cz

www.strnadovskymlyn.cz

079_Strnadovsky mlyn.indd   1 17.12.2014   19:10:34
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TIPY NA ROZLUČKY

Každý o tom někdy snil – užít si pořádnou party s 
kamarády v limuzíně. Rozlučka k něčemu takovému 
přímo vybízí a protože jde o jedinečnou událost, 
měli byste si k ní zvolit něco unikátního. Třeba 
přepychovou limuzínu společnosti Simix, která vás 
svou prostorností a výbavou jednoduše ohromí. 
Nejde totiž o žádné chudáčka, ale o 10 metrovou 
krásku Hummer H200. Až ji uvidíte, spadne vám 
brada na zem. Což ostatně platí i o výbavě - kožené 
sedačky do tvaru U, osvětlený bar, LCD obrazovka, 
v případě zájmu krásné hostesky a mnoho dalšího. 

party v limuzíně hummer
Simix motors, V .P .Čkalova 22/784, Praha 6
Tel .: +420 777 735 877, 222 956 066, www .simix .cz

www.pragmoon.czúnor / březen 2015

Loca znamená šílený. O zábavu se tudíž v tomhle 
podniku vážně bát nemusíte. Co všechno na 
vás čeká? Vypiplaný desing, který vychází z těch 
nejmodernějších trendů, milá a zkušená obsluha, 
skvělá kuchyně, bohatý výběr drinků a zábava až 
do rána. Že jste takových podniků v Praze viděli už 
nespočet? Jenže málokde to tak dokonale šlape, jako 
právě v Loca. Když si k tomu připočtete výborné ceny, 
máte jasno. Loca bude ozdobou vašeho rozlučkového 
večírku. Navíc se nachází kousek od Karlova mostu, 
takže jde o podnik s pětihvězdičkovým výhledem.

loca cafe Bar
Smetanovo nábřeží 24, Praha 1
Tel .: +420 212 240 967, www .locabar .cz

Rozlučku lze mít na různých místech – v baru, na hor-
ské chatě nebo třeba v  casinu. Nejen pevnou zemí je 
ale pořádný mejdan živ. Co takhle využít pro „posled-
ní den svobody“ houseboat U bukanýra? Díky svému 
umístění v centru Prahy, velmi příznivým cenám, kva-
litnímu soundsystému a obsluze, která vám ochotně 
splní jakékoli přání, máte jistotu, že rozlučka bude stát 
za to. V letní sezóně je lze využít horní terasu s barem, 
grilováním, třemi fotbálky, spoustou míst k sezení, ži-
vou kapelou či promítáním na velké plátno.

u BuKanýra
Benediktská 16, Praha 1
Tel .: +420 224 826 365, www .pizzeriemikulka .cz

Připravte se na pořádně divoký mejdan, kde ne-
zůstane kámen na kameni. Dobře, Pařbu ve Vegas 
vám slíbit skutečně nemůžeme, v Techtle Mechtle 
ale zábava nikdy nespí a každý si zde přijde na své. 
V baru najdete širokou nabídku koktejlů, které Vám 
připraví profesionální tým zkušených barmanů, na-
bídku vín z domácích i zahraničních oblastí, oprav-
du mimořádnou nabídku nejkvalitnějších destilátů 
a v neposlední řadě i skvělou kuchyni. A muzika? 
Jakákoli! Vše závisí čistě na tom, co si poručíte. 

techtle mechtle
Vinohradská 47, Praha 2
Tel .: +420 222 250 143, www .techtle-mechtle .cz



TIPY NA ROZLUČKY

KOUZELNÍK MARTIN

VAŠE 

NAROZENINY

VAŠE DETI

VAŠE OSLAVA

VAŠE SVATBAVÁŠ FIREMNÍ 
VECÍREK

Originální zábava na nejrůznější akce pro 
dospělé i děti. Užívejte si kouzelně. www.VasKouzelnik.cz

ˇ

ˇ

Kouzelník.indd   1 6.2.2015   16:09:47

Rozlučka u dobrého piva? To si přímo říká o bujarý 
večírek v Kozlovně Apropos, kde si vychutnáte Vel-
kopopovického Kozla z tanků. Podnik se nesnaží osl-
nit závratnými cenami, ale vysokou kvalitou služeb, 
příjemným nápaditým interiérem, nabídkou nápojů a 
širokým výběrem pokrmů. Kdo preferuje uzavřenou 
společnost, může zvolit oddělený salónek v suterénu.

Kozlovna apropos

Křížovnická 4, Praha 1
Tel .: +420 222 314 573, www .kozlovna .cz

Toužíte po rozlučce, kde nebudete jen sedět na zad-
ku, ale užijete si trochu adrenalinu? Vítejte v aréně 
Lasergame Praha, která je plná světelných a kouřo-
vých efektů a za pomoci nejmodernějšího vybavení 
Vám dovolí zažít téměř futuristický zážitek! Po hře 
to můžete pořádně rozjet v plně zásobeném baru, 
zahrát si stolní fotbálek nebo zapařit na X-Boxu. 

lasergame praha
Plzeňská 56, Praha 5
Tel . +420 774 454 656, www .maxlasergame .cz

Tento stylový podnik Vás při rozlučce nenechá na 
holičkách – skvělé ceny a vždy příjemná obsluha, 
která se postará o to, abyste měli o zábavu postará-
no až do ranních hodin. Vzhledem k tomu, že jsou 
Zlaté časy nejen excelentním klubem, ale i vynikající 
restaurací, můžete začít divokou noc nad dobrým 
jídlem. O to více si pak užijete akci na parketu.

zlaté časy

Lazarská 1719/5, Praha 1 
Tel .: +420 224 948 170, www .zlatecasy .cz



Atmosféra třicátých let, živá hra na klavír a elegance, 
to vše na vás čeká ve stylovém karlínském restaurantu 
Charleston. Vyjma mimořádného interiéru se podnik 
může pochlubit i perfektní gastronomií. Dominantou 
jsou výborné steaky. Jídelní lístek toho přirozeně nabízí 
mnohem více - těstoviny, saláty, dezerty, bohatý výběr 
alkoholických i nealko nápojů. Vybere si zkrátka každý.

Restaurace Na Baště se nachází v těsné blízkosti nej-
většího a nejoblíbenějšího dětského hřiště zhruba 
uprostřed Letné s dobrou přístupností ze všech smě-
rů. Letenské sady jsou nádherným místem pro pro-
cházku po celý rok. Na Baště dáte odpočinout svým 
nohám, užijete si dobré jídlo, wi-fi a venkovní bar na 
míchané drinky. V létě počítejte s grilováním.

charleston na Baště

Křižíkova 55, Praha 8-Karlín 
Tel .: +420 222 322 098, www .charlestonrestaurant .cz

Letenské sady 1574, Praha 7-Holešovice 
Tel .: +420 777 244 459, www .obcerstveninabaste .com

BARY/RESTAURACE GASTRO

Pizzerie jako každá jiná? Kdepak! V Rustice ochutná-
te originální italskou domácí kuchyni. A to díky vyso-
ké kvalitě surovin, které jsou téměř všechny dovážené 
přímo z Itálie a výrobě vlastních těstovin. Z tradiční 
pece na dřevo můžete ochutnat největší pizzy v Praze 
za cenu běžných. Rustica byla v minulém číslo našeho 
časopisu oceněna jako nejlepší pizzerie v Praze.

rustica

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

Restaurace U Žíznivého jelena se nachází v domě, v 
němž byl hostinec provozován již v roce 1896. V roce 
2009 prošlo místo důkladnou rekonstrukcí, během 
které byla zbudována moderní profesionální kuchyně 
a došlo k rozšíření unikátního sklepení. V restauraci se 
čepuje výborné tankové pivo Staropramen, rozhodně 
si tu i pochutnáte a nechybí i rozmanitá vinotéka.

u Žíznivého jelena 

Vltavská 523/15, Praha 5 - Smíchov
Tel .: +420 257 322 525, www .uziznivehojelena .cz

Při vstupu do Rialta pocítíte přesně tu známou Ital-
skou atmosféru přímořských letovisek v Itálii. Při 
vstupu se můžete pokochat pohledem na velký obraz 
právě zmiňovaného mostu. Těšit se můžete na původ-
ní italskou kuchyni s pozoruhodných chutí inspiro-
vanou Napoli a severní Itálii. Kromě toho od pondělí 
do pátku naleznete za výhodné ceny polední menu.

pizzeria rialto

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

Nekuřácká restaurace s kapacitou 80 míst + 50 míst v 
zimní zahradě, kterou lze v zimních měsících rezer-
vovat jako salonek pro uzavřenou společnost. V let-
ních měsících dalších 36 míst na zahrádce ve dvoře. 
Zapomenutý čas sází na široký sortiment kvalitních 
vín od moravských vinařů, ze kterých bylo několik 
oceněno na vinařských soutěžích doma i ve světě.

zapomenutý čas

Anglická 23, Praha 2
Tel .: +420 222 516 223, www .zapomenutycas .cz
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Přijďte si pochutnat nejen na skvělém SUSHI ...

www.sakuracr.cz

SAKURA RESTAURANT
SUSHI BAR  •  JAPANESE CUIS INE 

ORIENTAL FOODFARE

k

SAK
SUSHI BA

ORI

NOVÉ
MENU

SAKURA GARDEN  ČERNÁ RŮŽE
Na příkopě 12 Praha 1

tel.: 775 725 872
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Neradi čekáte na obsluhu? Pak budete The PUB milo-
vat. Na stolech jsou zde totiž umístěny samoobslužné 
výčepy, u kterých si sami načepujete tankovou Plzeň. 
Pomocí ovládacího panelu si přímo od stolu zavoláte 
obsluhu, objednáte jídlo i pití nebo oblíbenou písnič-
ku. Na projekcích můžete sledovat sportovní přenosy 
a výtoče jednotlivých stolů a restaurací v řetězci.

Stylová dvoupatrová restaurace je zařízena ve viktori-
ánském stylu nedbalé elegance. Hlavní pýchou Koaly 
je výběr z řady druhů točených piv: Koala 12, Hoega-
arden, višňové pivo Kocour, Herold, Stella Artois, Vel-
vet, Granát a nabídka pivovaru Staropramen. Zkrátka 
ráj pro milovníky piva, kde navíc vaří do půl druhé 
hodiny po půlnoci, takže je vždy co zakousnout.

Hospoda U Kalendů je místem, kde se setkávají lidé 
z nejrůznějších společenských kruhů s jediným 
přáním - odpočinout si od starostí a nástrah velko-
města. Každý všední den na vás čeká sezónní denní 
menu nebo speciality jako je pomalu pečený hovězí 
krk či různé úpravy zvěřiny a nabídka pivních speci-
álů. Hospůdka U Kalednů opět žije…legenda je zpět! 

the puB tlustá Koala

hospoda u Kalendů

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

Senovážná 8, Praha 1, Tel .: +420 222 245 401
www .tlustakoala .cz

Rašínovo nábřeží 383/58, Praha 2 - Nové Město
Tel .: +420 222 524 581, www .ukalendupraha .cz 

GASTRO BARY/RESTAURACE

5x v praze!

www.pragmoon.czúnor / březen 2015

Středověký restaurant Rapír Vás vrátí o několik století 
zpět a to nejen svým pojetím, ale i obsluhou, která se ka-
ždý den strojí do dobového oblečení. V restaurantu patří 
mezi dominanty velké nástěnné obrazy, brnění a zbraně. 
Gastronomie se skládá ze světové, tradiční i středověké 
kuchyně. Samozřejmostí je široká škála nápojů a velký 
výběr kvalitních tuzemských a evropských vín. 

rapír

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

Pamatujete si ty výborné poctivé řízky, co Vám dě-
lala babička? Stává se často, že nenacházíte v řízku 
tu pořádnou chuť, kterou čekáte? V Řízkárně Vám 
názorně předvedou, že i řízek může být nevšední la-
hůdka a z naší nabídky více než 20 druhů nebudete 
vědět, který dřív ochutnat. Otevřeno je až do tří do 
rána, spěchat domů tudíž skutečně nemusíte.

řízKárna

U Klikovky 10, Praha 5 - Smíchov
Tel .: +420 257 210 146, www .restaurace-rizkarna .cz

Epopey je restaurací s domácí útulnou atmosférou a 
vůní čerstvých pokrmů. Každý den na Vás čeká poled-
ní menu ze čtyř čerstvých jídel včetně polévky dne. Na 
výběr jsou čerstvé ryby, maso, pasta a saláty. Pokud si 
nevyberete z  poledního menu, jídelníček nabízí další 
typické speciality české kuchyně. Zapít je můžete jedi-
nečným točeným pražským pivem Staropramen ležák.

epopey

Panská 9, Praha 1, Tel . +420:226 222 800 
www .epopey .cz
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Troja je sama o sobě prostředím s velmi specifickou 
atmosférou. Přestože se nachází kousek od centra 
Prahy, nabízí nebývalý klid. Pražanům je místo dob-
ře známé díky pražské ZOO a tropickému skleníku 
Botanické zahrady. Nyní se k těmto klenotům pro 
veřejnost přidává Salabka, i když je součástí tamní-
ho kulturnímu dědictví již několik století.

Salabka totiž patří mezi pražské vinice s nejstarší 
tradicí, přičemž jejím historie sahá až do počátku 
13. století. Samotné jméno vzniklo pravděpodob-
ně někdy v 18. století podle tehdejšího majitele 
Jana Kašpara Salaby. I dnes je Salabka místem, 
kde se věnuje extrémní péče vínu, pěstováním 
počínaje a zpracováním konče. Nově však, aby 
byla nabídka kompletní, je součástí Salabky i re-
staurant, kde si víno můžeme vychutnat přímo.

Hned zkraje návštěvníka ohromí samotná zre-
konstruovaná usedlost, která působí mezi trojský-
mi vinicemi jako hotový architektonický klenot. 
Očividně nákladná renovace vnějších i vnitřních 
prostor nenechá nikoho na pochybách, že tady se 
skutečně na ničem nešetřilo. Salabka, která mimo 
jiné nabízí mezi vinicemi altánek s úžasným výhle-
dem na Pražský hrad, působí jednoduše ohromně.

Chuť a servis jdou naštěstí ruku v ruce s tím, jak 
stylově Salabka na první pohled působí. Restaura-
ce, jež má nádech provensálské atmosféry, nadchne 
vlastními víny, které si majitelé již několik let sami 
vyrábějí a uměním šéfkuchaře Pavla Veltruského, 
jehož kuchyně je inspirována jižní Francií. Důraz 
kladený na špičkové a vždy sezónní suroviny za-
ručuje nejen kulinářský zážitek, ale i to, že návště-
va restaurace nebude nikdy stejná. Pravidelně se 
v ní obměňuje stále menu, aby bylo vždy v rámci 
dané sezóny nabídnuto hostům to nejlepší. 

Základem je v Salabce takzvaná sluneční kuchy-
ně. Ta je kombinací autentických chutí, vůní a ba-
rev surovin, které jsou plné slunce a hřejivé ener-
gie Středomoří. Jednoduchost slouží výsledku a 
potěší ve všech formách - předkrm, hlavní jídlo 

ředstavte si vinice zalité slun-
cem, poklidnou atmosféru 
venkova a krásný romantický 
výhled, to vše pod taktovkou lu-
xusu, lahodných domácích vín a 

excelentní gastronomie. Zní to jako zpěv vzdálené 
země? Za něčím takovým nemusíte jezdit stovky 
kilometrů. Stačí vyrazit do pražské Troji.

salaBKa

P
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i dezert, to vše si vychutnáte do nejmenších detailů 
(dvakrát tolik díky domácím vínům, jimž jsou ně-
která jídla v nabídce doslova šitá na míru a bylo by 
ohromnou chybou kombinaci nevyužít).

Usedlost najdete velmi lehce. Salabka se totiž na-
chází na stejné trase, jako kdybyste jeli do Bota-
nické zahrady (a navíc na ní naviguje i cedule). 
Místo disponuje hned dvěma parkovišti, na které 
se vejde cca 30 aut. V případě zájmu o pořádání 
soukromých či firemních akcí proto nemusíte mít 
strach, že by Salabka takzvaně „nestíhala“. Prosto-
ru je tu dost, vyjma restaurantu disponuje podnik 
i odděleným salónkem pro uzavřenější akce. 

Součástí usedlosti jsou též luxusní apartmány, 
mezi nimiž mimo jiné nechybí i krásné novoman-
želské apartmá. To mají v případě obřadu pořáda-
ném na Salabce novomanželé k dispozici zdarma. 

Důležité je zmínit otevírací dobu, která je v Salab-
ce poměrně neobvyklá. V pondělí má restaurant 
zavřeno. Úterý až pátek Vás pohostí od 18 - 24 
hodin. V sobotu již od poledne (též do půlnoci) 
a v neděli v čase oběda (od 12 do 15 hodin).  Za-
tímco víkend je tedy svými časy šitý na míru spíše 
rodinným návštěvníkům ZOO, přes týden hraje 
prim příjemné posezení po těžkém dni v práci.

Salabka je rozhodně místem, které byste neměli 
minout. Nabízí naprosto jedinečnou kombinaci 
luxusu, gastronomického zážitku a jedinečného 
prostředí, přičemž velmi dobře poslouží pro pra-
covní schůzku, romantickou večeři při svíčkách, 
zpestření rodinného výletu nebo bujarejší večírek.

Pro zájemce navíc není problém zařídit prohlíd-
ku celého vinařství i palírny, tudíž můžete takový 
večírek spojit i s exkluzivní exkurzí či degustací 
vín s patřičným odborným výkladem.

Salabka má zkrátka pro každého něco. Je jen na Vás, 
co si vyberete. V každém případě nebudete litovat. 

th.

K Bohnicím 57/2, 171 00 Praha 7-Troja 
Tel: 603 27 22 27
www .salabka .cz
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relax café Bar

Dlážděná 4, Praha 1, Tel .: +420 224 211 521
www .relaxcafebar .cz

Kvalitní kávu, české pivní speciály a vína, základní mí-
chané nápoje, kvalitní a letité destiláty i likéry, nealko a 
malé občerstvení, to vše na vás čeká v Relax Café Baru. 
V patře můžete využít počítače s internetem, kopírová-
ní, skenování, tisk a wi–fi. Kdo tedy rád pracuje v ka-
várně, ten se v Relaxu bude cítit jako doma… a možná i 
lépe. Samozřejmostí je možnost soukromých akcí.

Tento příjemný a útulný bar se nachází jen kousek od 
Staroměstského náměstí. Za ta léta prošel vývojem, 
nicméně stále zde přetrvává důraz na kvalitu služeb a 
produktů. Díky tomu patří Bombay Bar mezi nejoblí-
benější koktejlové bary v České republice vůbec. Pod-
nik zaujme nejen obsáhlým nápojovým lístkem, ale i 
netradičním a zajímavém interiérem.

Podnik inspirovaný Ernestem Hemingwayem, jakož-
to jedním z nejznámějších barových milovníků. Sám 
inovoval známé receptury, a proto se dodnes na svě-
tových barech připravují koktejly jako Hemingway 
Daiquiri či verze Papa Doble.  Doménou Hemingway 
baru jsou prvotřídní koktejly, které jsou připravovány 
výhradně z prémiových a ultra prémiových produktů.

Dlouhá 13, Praha 1, Tel .: +420 222 324 040
www .bombay-bar .cz

Karolíny Světlé 26, Praha 1, Tel .: +420 773 974 764
www .hemingwaybar .cz

lahodný BomBay Bar hemingway Bar

Již na podzim oslaví tento legendární pražský klub 20 
let. Ve třech podzemních podlažích najdete 4 bary, 3 
salónky, jediný televizní taneční parket v ČR, mořské 
akvárium, poloobnažené tanečnice, non-stop kuchyni, 
bohatý výběr drinků (včetně XXL drinků a party balíč-
ků) a spoustu dalšího. O atmosféru se zde stará unikát-
ní design a nejmodernější audio i video technologie.

zlatý strom

Karlova 6, Praha 1, Tel .: +420  603 804 126 
www .zlatystrom .cz

Úderem 22 hodiny Radost ožívá nočním životem a 
otevírají se brány hudebního klubu v dolních pro-
storách podniku. Originální hudební program, čtyři 
bary, laser show, go-go tanečnice, pravidelné sety 
domácích i zahraničních DJ´s, ale i tematické večír-
ky s překvapením. To vše a ještě mnohem víc Vás 
čeká v radosti a to od čtvrtka až soboty.

radost fx

Bělehradská 120, Praha 2, Tel .: +420 224 254 776
Metro: I .P . Pavlova, www .radostfx .cz

www.pragmoon.czúnor / březen 2015

Aloha by rozhodně neměla ujít pozornosti nikoho, 
kdo má rád exotické prostředí. Unikátní podnik, 
který se nachází pouhých pět minut pěší chůze od 
stanic metra Můstek a Staroměstské náměstí, patří k 
nejzajímavějším pražským podnikům vůbec: Styl ha-
vajských ostrovů, výborné drinky a k tomu tematické 
akce, na kterých se nešetří ostrovní atmosférou.

aloha music Bar

Dušní 11, Praha 1
Tel .:: +420 602 251 392, www .alohapraha .cz



Po – Pá  6 druhů poledních nabídek 

od 75 Kč  do 129 Kč + 3 menu 

( polévka+hlavní jídlo+dezert). 

Václavské nám. 20, Praha 1, tel.:224228388

www.ubalouna.cz,www.facebook.com/ubalouna

Restaurace u Balouna nabízí:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Gas.indd   1 4.2.2015   13:16:46



Vinohradská 47, 120 00 Praha 2, +420 22 22 50 143, techtlemechtle@email.cz

VAŠE MÍSTO PRO ROZLUČKU 
SE SVOBODOU... 

Techtle.indd   1 6.2.2015   12:53:30
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Kde začal příběh vaší marmeládovny?

V roce 2009 jsem se po několikaletém pracovním 
i soukromém pobytu v zahraničí vrátila domů a v 
českých obchodech jsem zažívala často nemilá pře-
kvapení. Trpěla jsem při představě, že bych svému 
synovi měla koupit jahodový džem, který okolo ja-
hod jen „prošel“, zato barviv, konzervantů a jiných 
chemických aditivit tam je nespočet. A jelikož je va-
ření mojí velkou vášní, chyběl už jen krůček k tomu, 
abych si vše připravovala sama a „domácí“.

Jak jste poprvé opravdu „vstoupila na trh“?

Odvážila jsem se jít na trh na Náměstí republiky. 
Já, která jsem s tím neměla vůbec žádné zkuše-
nosti! Ale šla jsem do toho a tehdy vznikla tradice 
ručně popisovaných skleniček, protože jsem sa-
mozřejmě neměla žádné etikety a musela na trhu 
improvizovat. Popadla jsem bílou fixu a začala 

psát. Dnes už toho občas lituji, protože nadepiso-
vat několik set skleniček umí být náročné (smích). 
Ale je to takové příjemně osobní a podporuje to 
mojí myšlenku, že jde v prvé řadě o ruční výrobu.

Dnes jsme již pravidelně na těch nejlepších praž-
ských farmářských trzích jako je Náplavka, Jiřího 
z Poděbrad, Anděl, Dejvice apod.. A samozřejmě v 
kamenných obchodech, kde hlídají kvalitu prodá-
vaných potravin a kde stejně jako my jdou cestou 
nejvyšší kvality a ne cestou nejnižší ceny. Najdete 
nás v obchodech Náš Grunt, Sklizeno, Nowaco, 
Vinofol a v mnoha dalších i daleko od Prahy. Po-
síláme i do malých farmářských obchůdků, kde si 
našly svoje zákazníky. Ale i Slovensko, Rakousko, 
naše džemy a marmeládky už cestovaly i za velkou 
louži či do Japonska. Můžete je též posnídat ve vy-
hlášené kavárně Café Café a v mnoha dalších....  

Chápu to správně, že vše skutečně vytváříte přímo 
ve své Marmeládovně ve Veletržní?

Přesně tak, nejde o žádné reklamní pozlátko, ale 
o náš skutečný produkt, který stojí hodně síly. 
Nejsme a nebudeme průmyslová výroba. Poctivá 
ruční práce, kterou doceníte, když některý z na-
šich kousků ochutnáte. Vaříme v malých dávkách, 
abysme zajistili stoprocentní podíl ruční výroby.
Pracujeme jen s prvotřídním ovocem a zeleninou, 

ulice může působit okno s vit-
rínou plnou marmelád nená-
padně. Pak ale zaujme cedule s 
nápisem „Jediná Marmeládov-
na v Praze“.  Za tím se ukrývá 

ohromný a téměř neuvěřitelný příběh jednoho 
nadšení, který dovedl paní Hanku Šindlerovou 
z domácí kuchyně až do vlastní marmeládovny.

marmelády s příBěhem

Z
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které si dovážíme například z farmy od Weberů, ovo-
ce ručně česané, některé dokonce v bio kvalitě. I veš-
keré ostatní ingredience jsou vždy prvotřídní kvality. 

Při zachování 100% podílu ruční práce jsme nic-
méně schopni vyprodukovat i velké množství 
marmelád pro firmy, banky a jiné organizace. 
Hlavně před Vánocemi jsme se opravdu nezasta-
vili, ale jsme šťastní, že lidé dokáží ocenit kvalitní, 
poctivě vyráběný produkt a že jim chutná.

Jaké džemy a marmelády vyrábíte?

Všechny, co Vás jenom napadnou. Nemohou sa-
mozřejmě chybět klasiky typu jahodová, malinová 
a tak podobně, kterým říkám snídaňové marme-
lády. K ránu jsou úplně ideální. Také máme napří-
klad černý rybíz či angrešt, což už málokdo vyrábí. 

Hodně mě baví kombinovat a vymýšlet nové 
chutě, které u jiných výrobců nenajdete. K tomu 
je samozřejmě třeba kuchařské umění, fantazie, 
ale i kvalitní produkty, ovocem počínaje a in-
grediencemi jako je vanilka, skořice, čaj, káva, 
byliny a podobně konče. Nevozím si z cest po 
světě suvenýry, raději přivezu tašky koření, které 
pak používám během vaření a dělám radost mým 
zákazníkům. Naší velmi oblíbenou specialitou je 
například angrešt s japonským čajem Matcha, kdy 
mixem staročeského ovoce s cizokrajnou ingredi-
encí vzniká naprosto famózní chuťová kombinace.

S takovou asi není problém požádat o nějakou 
dárkovou edici vaší marmelády, že?

Přesně tak. Například nabízíme naše skleničky 
jako krásný svatební dárek. Namísto svatebního 
koláčku dostanete originální a třeba i barevně 
sladěnou skleničku s ručním popisem, poděko-
váním, datem, jmény, co Vás jenom napadne. 

originální to opravdu je. Nekopírují vás?

To víte, že kopírují! Napřed mě to trápilo, ale pak 
jsem si uvědomila, že ty nejlepší vždycky kopí-
rují. Takže je to pro můj obchod vlastně poklona 
(smích). A originál, ten zůstane vždy jen jeden.

th.
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Veletržní 821/71, Praha 7 
Tel: +420 603 413 903 
www .marmelady .info

www .facebook .com/marmelady .s .pribehem

Milují je moje děti, budete je milovat i vy...
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dyby nebylo na světě mužů, ne-
bylo by ani žen. Bez pochyby 
ne proto, že by lidstvo vymřelo, 
neboť ženy by jistě přišly na způ-
sob, jak se rozmnožovat dál, pře-

ci jen spermabanky jsou zásobeny na pěknou 
řádku let dopředu. Ne, to není ten důvod. Ženy 
by bez mužů vymřely nudou.

Jestliže biologové říkají, že člověk je živ stravou 
a vodou, není to tvrzení tak úplně přesné. Muži 
možná bez stravy a vody nepřežijí více než pár dní, 
ale ženy? Ženy se nemusí tknout jídla dvacet let, a 
přesto budou čilé a plny elánu, pokud na planetě 
bude jeden jediný muž, kterého budou moci řešit.

Podstatný rozdíl mezi muži a ženami je ten, že 
muži řeší ženy, které je nějakým způsobem zajíma-
jí. Ženy pěkné, ženy svůdné, ženy, které jim impo-
nují. Zkrátka ženy, které v nich vzbuzují touhy. Na-
proti tomu, ženy řeší muže. Všechny. Bez výjimky. 
Muže, kteří je přitahují, i ty, kteří se jim hnusí. Ty 
pěkné, svalnaté, chytré i bohaté, ale i ty neschopné, 
chudé, ty, kteří je podvedli, ty, kteří by je podvést 
mohli a v neposlední řadě i ty, kteří podvedli něja-
kou jinou, jim vlastně zcela neznámou, ženu. Pod-
stata všech ženských hovorů při setkání v centru 
města u kávy je řešit muže a dobrat se k výsledku, 
že stojí za nic. Podstata všech ženských setkání v 
centru města u kávy je zmalovat se a vyfiknout se, 
jak Cosmopolitan káže, a při cestě pražskou MHD 

oslnit co nejvíce mužů. A pak je zdrbnout při se-
tkání s kamarádkou v centru města u kávy.

Když se sejde parta kamarádů u piva, proberou 
práci, fotbal, filmy, pitomé kolegy a když zbyde 
čas, ženy. Když se sejde parta kamarádek u vína, 
proberou práci („šéf mi zase čuměl na zadek, pra-
se jedno“), nakupování („koupila jsem si nové 
hadí lodičky a on si toho ani nevšiml, hajzl“), do-
mácnost („už dva měsíce tomu blbci říkám, aby 
vyměnil tu nefunkční žárovku“), pitomé kolegy-
ně („je blbá jak pučtok, hlavně že se před chlapa-
ma nakrucuje jak žížala“) a když zbyde čas, muže.

Znáte ten vtip, jak spolu sedí dvě ženy deset let ve 
vězení, a když je pustí na svobodu, řekne jedna dru-
hé: „stav se večer na kafe, abychom pokecaly“? Tak 
to není vtip. A vsadím se, o co chcete, že se bavily 
o mužích. Toto téma je prostě v ženském světě všu-
dypřítomné. Pokud žena muže nemá, může strávit 
hodiny, dny či týdny řešením, proč muže nemá, 
místo toho, aby ho šla hledat. Pokud žena muže 
má, stráví obvykle celý svůj zadaný život řešením 
toho, jaký je, jaký by mohl být, a jaká by mohla 
být ona, kdyby si vybrala nějakého jiného. Ovšem 

K

„šéf mi zASe čUměL NA zAdeK
PRASe JedNo “
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nejvzrušující část ženského života je období, kdy je 
potencionální životní partner na obzoru, ale ještě 
není ruka v rukávu. To obvykle v praxi znamená, 
že žena zmobilizuje všechny své kamarádky, dobré 
i špatné známé, matku, babičku a sestru, nakoupí 
tuny ženských časopisů, nechá zapojit ultrarychlý 
internet, a řeší. Napsal/nenapsal, co napsal/proč 
nenapsal, mám odepsat hned/mám odepsat za 
chvíli, líbím se mu/nelíbím se mu, budu se mu líbit 
v těch nových šatech za dva litry, co jsem si kvůli 
němu koupila/mám si radši vzít triko a džíny, jako-
že na pohodu, mám mu dát najevo city/mám dělat 
netykavku, mám mu dát na prvním rande/mám 
počkat na třetí, má jinou/nemá jinou, má víc než 
jednu?!/proč ho žádná nechce,  miluje pořád svou 
bývalku/ proč nenávidí svou bývalku, mám mu na-
psat, že ten večer s ním byl skvělý/mám počkat až 
se ozve sám…a tak dále. Samozřejmě, na všechny 
tyto otázky dostane od svých sto padesáti blízkých 
přítelkyň pokaždé jinou odpověď, takže žena neví. 
A co dělá žena, když neví? Nuže, řeší.

Aby to náhodou pro ženy nebylo tak snadné, přijde 
vzápětí prekérní situace. V namlouvací fázi obvyk-
le ženy, více či méně vědomě, vypadají vizuálně o 
mnoho lépe, než v běžném provozu. Už jen z toho 
důvodu, že byť je málo pravděpodobné, že svého 
potencionálního partnera během dne potkají, dle 
rčení „štěstí přeje připraveným“, udržují se v reži-
mu „jsem připravena na děsně spontánní rande“. 
A protože již víme, že muži vybírají především 
očima, najednou stane žena, která je vlastně už 
skoro zadaná, ve středu mužského dění. Kde se 
vzala, tu se vzala, z šedé myšky prvotřídní krasa-
vice tu stojí, a mužům, kteří ji doposud přehlíželi, 
mohou oči z důlků vypadnouti. A co dělají muži, 
když potkají pěknou babu? Ne ne, ti neřeší. Ti 
loví. Takže chudák žena, jež dosud byla obtěžkána 
výše zmíněnými problémy, je nyní postavena před 
problém další: koho si mám, k sakru, vybrat? 

A tak žena provede mobilizaci číslo dvě, seznámí 
blízké přítelkyně s novou situací („balí mě tři chla-
pi, co mám dělat?“) načež ji přijde jednoznačná 
odpověď „musíš je zkusit všechny a pak se rozhod-
nout“. Odpověď od matky ve stylu „vyber si toho, 
který tě má rád“ se samozřejmě, z důvodu přílišné 
jednoduchosti, ignoruje. Takže žena začne randit 
(více protřelá i chodit) se všemi nápadníky, čímž 
situace dostane úplně nový rozměr pro řešení no-
vých témat. Žena a její blízké okolí (všechny ženy 
do vzdálenosti padesáti kilometrů) je tedy ve svém 
živlu. Každé jedno rande s jedním nápadníkem 
znamená přibližně padesát srazů na kafe s kámoš-
kou (pokaždé s jinou samozřejmě, neboť víc hlav, 
víc ví), které spočívá v tom, dát si víno (dvě, tři, 
dvacet) a probrat, co dotyčný říkal, dělal, měl na 
sobě, zda zacáloval účet („jako jasně, že jsem eman-
cipovaná, ale tak snad je gentleman, ne jako?!“), 
jestli se jí pokoušel dostat do postele („jasný no, 
typickej chlap, jde mu jen o jedno“) nebo ne („to se 
mu jako nelíbím?“ – slzy- „impotent je to!“ – vod-
ka) a hlavně jaké výhody či nevýhody má, oproti 
svým konkurentům. Tento stav trvá přibližně je-
den až dva měsíce, dokud se nenaplní rčení „kdo 
vybírá, ten přebere“, v praxi tedy, než všem dotyč-
ným nápadníkům dojde trpělivost. Čímž tedy hra 
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končí možná tak pro dané muže, ovšem rozhodně 
ne pro ženu a okolí, neboť je nutno u kávy, či ně-
čeho ostřejšího (a v případě kopaček ženy často 
sahají po něčem ostřejším, zpravidla po něčem, 
jako je líh) pořešit nastalou situaci, situace, které 
k této situaci vedly, a také, co z ní vyplývá („idioti 
to jsou!“ – vodka, slzy, dvojitá vodka).

Dobrá přítelkyně si však s tímto novým stavem 
snadno poradí, vezme usouženou, třikrát od-
kopnutou, kamarádku do klubu, naleje do ní pět 
panáků a se slovy „bav se, ať ví, že se kvůli němu 
netrápíš“ ji vykopne na parket mezi nadržené 
barové donchuany. Odkopnutá žena, která teď 
nepotřebuje víc, než hřejivý dotyk, ráda vezme 
zavděk ošmatáváním všude možně a dobrou pří-
telkyni v tento moment samozřejmě nenapadne 
nic lepšího, než danou situaci vyfotit a hodit jí na 

fejsbuk, nejlépe vybroušenou o nějaký duchaplný 
citát ve stylu „zklamaná láska je jak zvadlý květ, 
pro jednoho chlapce nedej zkazit svět“, a navrch 
přidá i označení daných láskokazičů. 

Ačkoliv se to může zdát jako vrchol, jako vrchol 
trapnosti, nemusí tomu vždy tak být. Při dobré 
konstelaci hvězd se může i smutek obrátit ve štěs-
tí. Při dobré konstelaci hvězd může láskou zkla-
maná dívka v baru natrefit na dva půvabné Fran-
couze, kteří ji v zapadlém pražském hotelu dají 
novou vyhlídku na to, že bude mít co řešit. Kteří 
jí dají takovou vyhlídku, že to bude řešit ještě dva 
měsíce po tom. A ti předtím? Pche, čert je vem, 
teď řešíme přece Francouze!

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

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

Otevřeno denně od 16.00 do 04.00
            Klimatizováno, creditní karty vítány

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

 email: info@k5relax.com

inzK5_115x167.indd   1 6.6.2012   9:35:39
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Krátce po studiích medicíny emigrovala a odstartovala svou kariéru 
od nuly v sousedním Německu. Každé začátky jsou těžké a někdy  

do nich vstoupí i nelehké životní události. Jak se s nimi poprala  
Dr. Magda Rau a jaká byla její cesta na vrchol světové oftalmologie? 

CestA dO NezNáMA

rátce po studiích medicíny emigro-
vala a odstartovala svou kariéru od 
nuly v sousedním Německu. Každé 
začátky jsou těžké a někdy  do nich 
vstoupí i nelehké životní události. 

Jak se s nimi poprala  Dr. Magda Rau a jaká byla 
její cesta na vrchol světové oftalmologie? 

WELLNESS ROZHOVOR

Paní doktorko, proč jste si vybrala jako oblast 
své specializace právě oko? 

Při studiu jsem o prázdninách většinou praktikovala 
na porodnicko-gynekologickém oddělení v Čeladné, 
kde byl primářem můj otec MUDr. Jaromír Broul. 
Chtěla jsem pokračovat v jeho stopách, ale otec mě 
nakonec přesvědčil, abych se rozhodla pro ORL nebo 
oční. A svého rozhodnutí jsem nelitovala. Ve Frýd-
ku-Místku, kde jsem po promoci začala pracovat, byl 
úžasný kolektiv. Byly jsme tam samé ženské a velmi 
ráda vzpomínám na kolegyně ze Slovenska, které 
dělaly skvělé brynzové halušky. Navíc jsem tam našla 
podporu pro svůj zájem o nové metody a vědeckou 
práci u tamní primářky MUDr. Dolinové. 

medicínu jste vystudovala v tehdejším českoslo-
vensku, ale svou praxi jste odstartovala v Němec-
ku. co vás odvedlo za hranice? 

Odjakživa jsem si přála žít svobodně, cestovat a 
poznávat nové země, a to mi tehdejší socialistický 
režim neumožňoval. Navíc můj první manžel hrál 
jako voják v kostele při mši na varhany, čímž si vy-
sloužil pronásledování STB. Byl to samozřejmě ve-
lice závažný i bolestivý krok, opustit rodnou zemi 
a vydat se do neznáma bez garance na úspěch. 

tehdy asi nebylo pro lékaře úplně snadné začít 
kariéru v jiné zemi, že? Jaké byly vaše začátky? 

V tehdejší době opravdu nebylo lehké najít v cizí 
zemi zaměstnání. Měla jsem ale velké štěstí, protože 
jsem našla místo u průkopníka laserových operací, 
profesora Dausche, který provedl jako první na svě-
tě laserovou operaci dalekozrakosti. Jeho metoda 
se užívá dodnes. Spolu s ním jsem také publikovala 
své první vědecké práce v Německu, Evropě a USA. 
Pracovala jsem v Ambergu a Norimberku a později 
jsem si otevřela vlastní praxi ve Furth im Wald. 

Jako jedna z prvních jste začala ambulantně opero-
vat šedý zákal, mezi prvními jste začala praktiko-
vat laserovou operační techniku Lasek a vyvinula 
jste vlastní modifikaci této techniky Lasek Visco-
dissection. to jsou samé průlomové věci… co je 
vaším motorem, který vás žene k těmto inovacím? 

K

Dr. magDa rau
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Ráda dělám něco nového a hledám nové, šetrněj-
ší metody. Kromě těch, které jste zmínila, jsem 
jako první na světě vypozorovala, že ženy potře-
bují jiné multifokální čočky než muži. Výsledky 
mého pozorování a výzkumu byly zveřejněny v 
mnoha evropských očních časopisech. Momen-
tálně jako jediná v Bavorsku implantuji u pacien-
tů se zeleným zákalem Mikro Stent Cypass, který 
stabilizuje oční tlak. Operace je opět velmi šetrná 
a spojená s minimálním rizikem. Díky tomu je i 
moje ambulantní klinika v Německu známá jako 
inovační. Hlavním motorem je zájem o pacienta 
a snaha co nejšetrněji zlepšit kvalitu jeho života, 
ať už zlepšením vidění, zbavení se brýlí, kontakt-
ních čoček nebo snížením očního tlaku.  

co považujete za vůbec největší životní úspěch? 

Mým největším úspěchem byl porod mého syna po 
velmi těžkém, svízelném těhotenství při plné pra-
covní zátěži. Dalším úspěchem bylo založení mé 
ambulantní kliniky v Chamu. Vždy mne zajímala 
vědecká práce a po emigraci a otevření praxe ve 
Furth im Wald jsem si myslela, že pro mě skončila. 
O to větší mám radost, že se mi podařilo dále uveřej-
ňovat a přednášet a že má vědecká práce je uznáva-
ná v nejvyšších oftalmolochirurgických evropských 
kruzích. Za další životní úspěch pokládám otevření 
mého očního centra v Praze Dejvicích a tím čás-
tečný návrat do Čech.  Moc ráda do Prahy jezdím. 
Nevím, čím to, ale hned po přejetí hranic ze mě spa-
dá stres. Také pacienti jsou moc milí. A i mí přátelé 
říkají, že jsem v Čechách jiná než v Německu. 

medicína je stále spíše „mužský“ obor. Jak se 
vám v tomto prostředí pracuje? 

Máte pravdu, na evropských i amerických kongre-
sech pro chirurgy jsou většinou muži oblečení v 
černých oblecích. Jednou v Paříži jsem měla na 
přednášce červený kalhotový kostým a po před-
nášce mě šéf firmy, o jejichž multifokální čočce 
jsem referovala, prosil, jestli bych nemohla pro 
příští přednášku zvolit tmavý oděv, který by ne-
zlehčoval serióznost přednášených výsledků. Ně-
kdy je to zkrátka zajímavé…

A jak se kolegové vypořádávají s tím, že mají ve-
dle sebe tak úspěšnou ženu, jako jste vy? 

Většina kolegů se naučila vážit si mě, někteří ale 
odmítají moji tezi, že ženy jinak vidí, a proto po-
třebují ke spokojenosti jiné multifokální čočky 
než muži. Medicína, která zohledňuje rozdílnost 
pohlaví, takzvaná Gender, ale naráží na nepocho-
pení mužů i v jiných oborech. 

Když si povídám s oftalmologem, napadá mě, co 
nejvíce lahodí vašemu oku? 

Bezpochyby krásná příroda, zajímavá stará i nová 
architektura, krásné obrazy, ale i lidé se smyslem 
pro humor a pochopení pro problémy druhých, kte-
ré se odrážejí v jejich očích. A jsme zpátky u oka… 

th.  

Laserové operace krátkozrakosti, dalekozra-
kosti, astigmatismu, léčba makulární dege-
nerace, léčba presbyopie, odborná oční vy-
šetření, odborné konzultace. To vše můžete 
očekávat od špičkového týmu očních lékařů 
pod vedením primářky MUDr. Magdy Rau.

Vítězné náměstí 829/10, Praha 6
Tel.: +420 220 518 176, +420 777 656 513

Emai: info@dr-rau.cz, www.dr-rau.cz

Oční centrum Dr. Rau
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Bel Corpo znamená v Italštině krásné tělo a to je i účel 
tohoto studia. Bel Corpo si zakládá na tom, že je urče-
no všem, kteří se chtějí seznámit s moderním pojetím 
wellness a kteří si myslí, že jejich tělo si zaslouží pat-
řičnou pozornost a péči. Preferují zde komplexní péči 
a široké spektrum sportovních i duševních aktivit. 
Lekce Power Plate s trenérem v Angličtině.

Oáza klidu, zdraví a tradičního thajského terapeutic-
kého umění, to vše zasazeno do exkluzivních prostor 
historické části Prahy. Podnik navazuje na dlouhole-
tou tradici masážního centra Carolline Spa. Profesio-
nální, certifikované thajské a filipínské masérky, vyu-
žívají více než dva a půl tisíce let starých technik, které 
jsou v Thajsku předávány z generace na generaci.

Příjemné místo pro aktivní odpočinek, které dokáže 
každému nabídnout přesně to, co hledá. Jedna z nej-
širších nabídek sportovních i oddychových aktivit na 
ploše 1 100 m2 nabízí vysokou kvalitu služeb v atrak-
tivním prostředí s nejmodernějším technickým vyba-
vením a odborně vyškoleným personálem, který si je 
vědom individuálních potřeb a požadavků klientů.

V kosmetickém salonu očekávejte kosmetickou řadu 
firmy Alissa Beauté. Jde o italskou značku pleťové a 
tělové kosmetiky. Přípravky obsahují moderní aktiv-
ní látky získávané čistě z přírodních zdrojů, jako jsou 
výtažky z ovoce, rostlinné extrakty, výtažky z květin a 
aktivní látky z moře. Většina produktů je hypoaler-
genní, jsou bez chemické konzervace a parfemace.

V Relax studiu Barrandov můžete vyzkoušet celou 
řadu speciálních wellness technik, jako je přístro-
jová lymfodrenáž nebo Vacu s podtlakem. Těch 
nejlepších výsledků Vám pak pomůžou docílit nej-
modernější cvičící přístroje VacuTherm, Rolletic, 
Ballancer, VibroGym. Kompletní relaxační kůru 
nabízí jedinečná solná jeskyně nové generace.

V Leisure klubu si můžete vybrat ze široké nabídky 
poskytovaných služeb, ať už si přijdete zarelaxovat v 
prostorném wellness či si zacvičit. Pro uvolnění svého 
těla můžete využít bohatou nabídku masáží. V klubu 
naleznete též Estetickou zónu zaměřenou na kom-
plexní neinvazivní ošetření. Děti můžete „odložit“ 
během cvičení/relaxace do dětského koutku.

fitness Kotva Bonsoir wellness

relax & Beauty Barrandov leisure cluB

Voskovcova 1034/20, Praha 5
Tel .: +420 251 510 975, www .bel-corpo .cz

Karolíny Světlé 285/20, Praha 1 - Staré město
Tel .: +420 778 099 709, www .carollinethaispa .com 

OD Kotva – 4 . patro, náměstí Republiky 656/8, Praha 1
Tel .: +420 224 801 281, www .fitnesskotva .cz

Na poříčí 1041/12, Praha 1
Tel .: +420 776 304 155, www .bonsoirwellness .cz 

Werichova 1145/25, Praha 5 
Tel .: +420 251 512 048, www .relaxbarrandov .cz

Olšany 2220/11,  Říčany - Praha Východ
Tel .: +420 731 493 427, www .club-ricany .cz

WELLNESS

Bel corpo carollinethaispa
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HI-TECH

Na první pohled vypadá jako elegantní přívěšek na klíče 
nebo tlustší hliníkové trsátko, které má rozměry 39 × 33 × 
5 milimetrů a hmotnost činí 6 gramů. Ve skutečnosti jde 
o intuitivní voděodolné jednotlačítkové dálkové ovládání 
pro smartphony. S Qmote můžete ovládat všechny dru-
hy akcí jednoduchým kliknutím na tlačítko, i když není 
telefon zrovna po ruce. Vypnete z postele budík, i když 
telefon je na stole, nebo při jízdě autem kliknutím spustíte 
navigaci. Poctivá vychytávka pro mobilní závisláky.

Qmote
já taK rád trsám

luna
Konec studené postele

xoo belt
síla za pasem
Na první pohled vypadá XOO Belt jako klasický 
elegantní kožený pánský pásek a i podobně váží. 
Důležité je, co je uvnitř - mezi dvěma vrstvami 
kůže je však zašitý nový typ Li-Pol keramické 
flexibilní baterie, která disponuje kapacitou 1 
300 mAh. Dalších 800 mAh pak nabízí spona. 
Celková kapacita je tak 2 100 mAh, což odpoví-
dá běžné kapacitě dnešních smartphonů. Opa-
sek se nabije za tři hodiny a za stejnou dobu pak 
můžete energii předat přes kabel svému telefo-
nu. Zkrátka extra energie na cesty, navíc kom-
patibilní s Androidem, iOS i Windows Phone. 

Tak už nám udělali i chytrý povlak na matraci, který má bio-
metrické senzory měřící okolní teplotu a vlhkost, nechybí ani 
senzor okolního světla a mikrofon a o spojení se smartpho-
nem nebo zapojení do systému chytré domácnosti se postará 
Wi-Fi. K čemu je to dobré? Samozřejmě regulace teploty, aby 
se člověku co nejlépe spalo. A že se něco takového hodí!

www.pragmoon.czúnor / březen 2015
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FlIr one
pro mIlovníKy tepla

FLIR One je přídavný modul, který můžete při-
pojit k libovolnému zařízení s microUSB nebo 
Lightning. Je vybavený vlastní baterií, takže se 
nijak nepodepíše na baterii telefonu a jde o velmi 
schopnou termokameru, která má řadu zajíma-
vých funkcí, jako jsou různé filtry nebo časosběr-
né video.  Zajímavá hračička, kterou ocení nejen 
profesionálové na zjišťování úniků tepla.

Na trhu jsou nejrůznější powerbanky, využívající 
solární energii nebo třeba nabíjení přes kličku. Na-
bíječka Kraftwerk na to jde jinak a doma budou 
především kuřáci – pracuje totiž jako palivový 
článek na běžný plyn do zapalovačů. Přístroj má 
velmi skromné rozměry (100,076 × 74,93 × 29,972 
milimetrů, 160 gramů v prázdném a 200 gramů v 
plném stavu) a přesto dokáže nabít iPhone hned 
11x!  S tímhle kouskem Vám šťáva nedojde.

KraFtwerK
dej sI plyn

BeelIne case
scHopný otlouKáneK

Nebudeme si nic nalhávat. Kdo chce kvalitní smart-
phone, který bude prostý kompromisů, ten si musí 
připravit slušné peníze. Rozbití podobné hračičky 
je pak hotovou noční můrou. Jenže jsme závislí na 
technice. A on je i fajn ten pocit, že vždycky máte 
po ruce něco, co vás může spojit s okolním světem. 
Aktivně žijící lidé chápou, o čem mluvíme. Člověk 
se může lehce zranit v zemi nikoho a čekejte pak, 
zda náhodou kolem nepoběží nějaká pomoc. 

Přesně pro takové aktivní lidi je pouzdro Beeline 
Case, které přežije cokoli. Dokonalou ochranu te-
lefonu zajišťuje kombinace měkkého vnitřku, kte-
rý tlumí nárazy a tvrdé skořápky. Unikátní je však 
skrytá cívka se 76,2 centimetrů dlouhým karbono-
vým lankem, které jednoduše zaháknete za opasek a 
máte tak jistotu, že telefon nikdy neztratíte. Pouzdro 
je určeno pro iPhone 6, 6 Plus i starší modely.
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InvIsIBle case
pouzdro pro paranoIKy
Vadí Vám představa toho, že dnes můžete být 
každou hodinu i minutu díky svému smartpho-
nu monitorováni „velkým bratrem“? Žádný pro-
blém. Pořiďte si speciální pouzdro Invisible case, 
které nabízí díky vložce ze speciálního materiálu 
odstínění před jakýmkoli signálem, včetně mo-
bilních sítí, Wi-Fi a GPS. Kromě této schopnosti 
láká pouzdro, které je ručně vyrobené, na exklu-
zivní design z vysoce kvalitní hovězí usně nappa.

textBlade
zázračná tyčInKa

Na pohodlné psaní delších textů jsou za-
tím telefony krátké. S tím by měla zatočit 
klávesnice TextBlade, kterou je možné 
složit do tvaru tyčinky, jejíž rozměry jsou 
104 × 30,6 × 11,3 mm a hmotnost 42,5 
gramů (složená klávesnice je velká cca 
jako třetina iPhonu). Klávesnice nabízí 
při rozložení klasické QWERTY a skládá 
se ze tří částí. Dva díly představují levou 
a pravou část klávesnice a třetí repre-
zentuje mezerník, vše se lehce secvakne 
magnety. A psaní je na ní pohádkové!

caBlenIzer
stop šmodrcHání!

Kabely jsou všude kolem nás a především pohled za te-
levizní stěnu zpravidla nabízí téměř hororovou podíva-
nou. Kabely jsou všude! Drobný gadget Cablenizer vše 
vyřeší. Jde o malou dutou cívku, na kterou zkrátka kabel 
omotáte a je po problému. Naprosto jednoduché a do-
konale funkční. Proč už to někoho dávno nenapadlo?
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oneBoard pro+
vše po ruce

Přestože na první pohled vypadá OneBoard Pro+ 
jako klasická klávesnice, jde ve skutečnosti o mini-
počítač založený na platformě Android. V případě 
zapojení do televize/monitoru tak máte plnohod-
notný Android přístroj se čtyřmi jádry a 2 GB 
RAM pro dostatečný výkon. Pokud byste nicméně 
potřebovali něco napsat i na klasickém PC s Win-
dows, není problém – OneBoard Pro+ se umí cho-
vat i jako naprosto obyčejná klávesnice.

Ipac-man
Hravá BaterIe

Nositelná elektronika je stále populárnější. Co vám 
dají chytré ponožky Sensoria Socks? Přesný přehled 
o tom, jak (ne)zdravě chodíte. Sensorie Socks jsou 
protkány tlakovými snímači, které sledují, kterou 
částí chodidla se právě dotýkáte země, počítají kro-
ky a rytmus vaší chůze nebo běhu. Ponožky je mož-
né prát v pračce, synchronizují se prostřednictvím 
Bluetooth s aplikací Sensoria Fitness, která je k dis-
pozici pro Android, iOS. Verze pro Windows Phone 
se právě testuje, měla by být brzy k dispozici.

sensorIa socKs
noHy pod Kontrolou

Jedním z největších žroutů mobilních telefonů 
jsou hry. Jakmile se pustíte do „delší pařby“, máte 
prakticky jistotu, že vám mobil za pár hodin začne 
vyhrožovat vybitím. V takovou chvíli přijde vhod 
Ipac-Man pro iPhony a iPady, který vyjma dobíjení 
nabízí jeden luxusní bonus - funguje i jako Bluetoo-
th gamepad, tudíž bude zážitek ze hry maximální.
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neBezpečí ignorace

Nejhloupější na tom je, že to vůbec nedává smysl. 
Pokud uvidíme na ulici muže, který autem přejede 
jiné lidi, začneme se automaticky bát bílých řidičů? 
Samozřejmě že ne. Bylo by to absurdní. Proč nás 
ale něco tak očividného „netrkne“ u jiných kultur?

Protože je nechápeme. Celý koncept zmatků a his-
torických masakrů mezi jednotlivými kulturami 
byl většinou zapříčiněn tím, že se bojující strany 
neznaly a odmítaly pochopit svého nepřítele. Při-
tom hranice rozdílů je často mizivá a něco jako 
šátek na hlavě či přehnaná ostýchavost/živelnost 
neznamená, že nemáme stejně lidský základ. 

Nervozita se přitom vyvolává lehce a ještě snáze 
ji lze využít k politickému tlaku a popularitě. Ne-
byl by to náš demagogický prezident, kdyby poté, 
co vycítil zaváhání společnosti, okamžitě nezačal 

kázat směrem „prostých lidí“, kteří ho vyženou 
v žebříčku popularity proto, že „Islám je zlo“ a 
„muslimové nemají v naší zemi co dělat“. Fakt, 
že extrémisté často žádnou víru nemají a využívají 
náboženství jako pouhou zástěrku pro své zabijác-
ké choutky, to už pan prezident neřekne. Proč také. 
Těžko by mu to pomohlo ve volebních průzkumech.

Kde nepomohou oficiální zdroje, které by měly 
šířit osvětu, tam se naštěstí mohou angažovat ti, 
jichž se to týká. Na Facebooku proto začalo kolovat 
album „Ne naším jménem“ s fotkami výše (online 
je jich samozřejmě více) a s následujícím popisem.
„Jako muslimové žijící v České republice důrazně 
odsuzujeme násilí páchané ve jménu islámu a jas-
ně se od něj distancujeme. Věříme, že tragédie a 
zločiny, které se ve jménu islámu dějí, včetně ne-
dávných útoků v Paříži, nejsou součástí našeho ná-
boženství. Přejeme si, aby česká společnost slyšela 
náš hlas a znala náš odmítavý postoj. Lidé zneuží-
vající islám k dosažení svých cílů nejednají naším 
jménem a zde je naše veřejné vystoupení proti nim.

Dejte prosím vědět o našem prohlášení široké veřej-
nosti a album sdílejte. Děkujeme.“ Dáváme.

th.

idé milují slogany a prázdná gesta. 
V Africe prožívají genocidu? Dáme 
slečně s tričkem černouška na ulici 
pět korun a všechno se to spraví. Ve 
světě došlo k nábožensky motivova-

nému terorismu. Okamžitě obrátíme hlavně svých 
ignorantských názorů na každého, kdo etnicky do 
skupinky hříšníků zapadá. Je to nejpohodlnější.

TEČKA

L
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Limuzína Hummer H200 vás zaujme svou jedinečností. Elegantní, přitom 
dráždivý design, spolehlivé jízdní vlastnosti a především pohodlný 
interiér, který nabízí pro 16 členů posádky komfort po celou dobu cesty. 
Využijte naší vyjímečné nabídky na zapůjčení tohoto vozu.
Více informací na tel.: +420 608 282 181

Pronájem luxusní 
limuzíny Hummer H200!

Pro nevšední 
příležitost...www.simix.cz

SHOWROOM  
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6
mobil: +420 777 735 877
tel: +420 222 956 066
e-mail:  autosalon@simix.cz 
Po - Pá: 8:00 − 18:00, Ne: 8:30 − 12:00

PROdejna náHRadnícH dílů: 
Sekaninova 18/485
128 00 Praha 2  
mobile: +420 602 203 575  
tel: +420 261 214 535  
e-mail: simix@simix.cz 
Po - Čt: 8:00 − 18:00, Pá: 8:30 − 17:00
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