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Tipy na nejlepší 
burgery v praze

máme radost, vincente? 
máme radost!

rozhovor 
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“nejdůležitější na světě  je  záměr”
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EDITORIAL

Samozřejmě i města chtějí být smart. Ulehčit ži-
vot nejen residentům, ale i turistům. Nic proti 
tomu. Samotný přístup je ale k pláči. Praha chce 
v letošním roce v rámci projektu smart city in-
stalovat inteligentní parkovací senzory a lavičky s 
wifi připojením. To je rozhodně něco, co by kaž-
dý pražan ocenil. Jaký je háček? Podle primátorky 
Adriany Krnáčové z Ano ale takhle legrace vyjde 
jen v pilotní fázi na asi čtyři miliony korun.

Konkrétní rozdělení peněz je následující - projekt 
chytrého parkování bude v prvotní fázi stát dva 
miliony a stejná částka padne na instalaci šesti až 
osmi laviček, které by se na Václavském či Karlově 
a Malostranském náměstí měly objevit v březnu. 
Lavičky by měly nejen šířit wifi signál, ale lidé si u 
nich i dobijí telefon nebo získají informace o tep-
lotě či kvalitě ovzduší. V půlce roku město provoz 

vyhodnotí a do budoucna chce chytrými lavičkami 
postupně nahradit všechny současné.

Se samotným nápadem nelze mít problém. Ale 2 
miliony za „6 až 8“ laviček? A 2 miliony za systém 
chytrého parkování, což nejspíš znamená nějakou 
chytrou aplikaci do telefonu? Tradičně se dostává-
me do slepé uličky, kdy žádané nápady už ve fázi 
přípravy připomínají tunel, na kterém se někdo na-
pakuje. A ve výsledku bude jedno, zda budou lavič-
ky a chytré parkování sloužit lidu. Bude z toho další 
kauza ve stylu Opencard, kdy se utopí neskutečné 
peníze na něčem, co nakonec nepochybně bude 
fungovat jen z půli. Z toho je jednomu smutno.

Ale třeba to dopadne výjimečně dobře, ukáže se, 
že šlo o dobře investované peníze a za pár měsíců 
budete listovat naším časopisem na chytré lavičce, 
odkud ani nebudete muset spěchat (protože si v 
klidu dobijete notebook/telefon). A listovat bude 
čím, protože jsme připravili hodně nabušené číslo, 
které vám bude sloužit minimálně do konce března.

Tak ať nám to s tím smart city dobře dopadne. Po-
kud to tedy tradičně nedomrví „blbí úředníci“.

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

oba je smart. Všechno je dnes-
ka smart, od mobilních telefo-
nů i ty nejméně pravděpodob-
né technické vychytávky (jako 
například chytrý hřeben, kte-

rý má mikrofon a další sensory, které vám analy-
zují, zda se dobře češete a nepadají vám vlasy).
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DOPRAVA V KOSTCE

Uzavřeno ulice V Nových Bohnicích
Praha 8

o nikdo z nás na Praze nemusí? Neustále dopravní zácpy. Ona by i možná doprava 
každý den nekolabovala, kdyby se neustále někde něco nerozkopávalo. Abychom vám 
v následujících týdnech ušetřili čas, přinášíme seznam míst, kterým byste se rozhodně 
měli se svým čtyřkolým miláčkem vyhnout. Ušetříte si nervy a ještě budete dřív doma.  C
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Od: 21.02.2017
Do: 01.03.2017 

Práce na silnici Praha 6, ul. Evropská křiž. 
s ul. Horoměřická, směr z centra
Praha 6

Od: 20.02.2017
Do: 20.03.2017

Uzavřeno ulice Josefa Kočího
Praha 16

Od: 20.02.2017 
Do: 03.03.2017

Uzavřeno ulice U plynárny, mezi křižovatkami 
ulic Nad Vinným potokem a Popovická
Praha 4

Od: 30.01.2017 
Do: 01.04.2017

Zúžení vozovky na dva jízdní pruhy ulice 
Nuselský most z centra
Praha 2/Praha 4

Od: 06.01.2017 
Do: 15.12.2017

Uzavřeno ulice Belgická
Praha 2

Od: 23.01.2017 
Do: 15.04.2017

Práce na silnici Praha 3, ulice Českobrodská, 
směr z centra
Praha 3

Od: 04.01.2017 
Do: 30.06.2017

Uzavřeno ulice Za žižkovskou vozovnou
Praha 3

Od: 14.11.2016 
Do: 30.04.2017

Práce na silnici ulice Chodovská
Praha 4/Praha 10

Od: 20.02.2017
Do: 23.03.2017 

Práce na silnici ulice V Holešovičkách
Praha 8

Od: 25.10.2016 
Do: 31.03.2017

Uzavřeno ulice Ke mlýnu
 Praha-Újezd

Od: 20.02.2017
Do: 07.04.2017 
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anglickY
jsem se naučil

V torbay

Dnes je angličtina opravdový základ pro 
práci v jakékoli nadnárodní společnosti. 
Jazykový pobyt od INTACTu jsem si vybral 
na základě referencí od známých a skvělých 
hodnocení na internetu. Dnes už vím, že 
lépe jsem si vybrat nemohl.

INTACT jazykové kurzy v zahraničí 
www.intact.cz          tel.: 800 555 700         27 let tradice a zkušeností        

AKCE
20% SLEVA

KURZY ANGLIČTINY
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Výběr na jedničku

Co je největší radostí každého nového čísla našeho časopisu? Sestavování kultury! Tady si totiž opravdu 
vybere každý. Milovníci komiksů ocení krvavého Logana aka třetího Wolverinea, nostalgici návrat ma-
gorů z Trainspottingu nebo muzikálovou variaci Rockyho. Příznivce akčních osmdesátek potěší druhý 
John Wick, hudební klasici si zase nemohou nechat ujít koncert skupiny Korn. A to jsem zdaleka nevypsal 
všechno zajímavé, co vás na následujících stránkách čeká. Tak hurá na to a připravte si 
hodně volného času. Těch lákavých tipů je totiž tentokrát opravdu extrémně mnoho.

th.
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Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert
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V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kon-
taktu se západními mocnostmi. Křesťanství je zde 
postavené mimo zákon a křesťané musí svou víru 
skrývat. Dva portugalští jezuité, otec Rodrigues a otec 
Garupe, se vydávají do země vycházejícího slunce s 
velmi nebezpečným cílem: najít svého učitele, otce 
Ferreiru, který se prý zřekl víry. Křesťané jsou pro-
následováni a brutálně mučeni. Buď se zřeknou své 
víry, nebo jsou vystaveni nekonečné agónii a bolestivé 
smrti. Mladé mnichy čeká ta nejtěžší zkouška víry a 
vytrvalosti, na kterou možná nejsou připraveni…

Mlčení

Drama / Historický, USA, 2017, Režie: Martin Scorsese
Hrají:  Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson

16.2.

Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. 
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně 
tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan 
McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy 
bylo domovem. Čekají tu na něj: Spud (Ewen Brem-
ner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) a Begbie (Robert 
Carlyle). Očekávají ho i další staří známí: smutek, 
ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, 
touha, strach, výčitky, heroin, sebedestrukce a smr-
telné nebezpečí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho uví-
tali a společně to všichni naplno rozjeli.

Drama / Krimi, GB, 2017, Režie: Danny Boyle
Hrají: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle

16.2.

T2 TrainspoTTing
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Výstava Body The Exhibition přibližuje neobvyklým 
způsobem fungování lidského organismu. Návštěv-
ník může exponáty, které byly vytvořeny ze skuteč-
ných lidských těl, pozorovat v různých pozicích a z 
nejrůznějších úhlů. Nebude mezi nimi chybět třeba 
kompletní kůže z celého člověka, kosterní systém, 
svalstvo, pohlavní orgány či nervový systém, v rámci 
něhož si budou moci zájemci prohlédnout také mno-
ho detailů mozku. Expozice nabídne rovněž vývoj 
lidského plodu či porovnání nemocných a zdravých 
orgánů. Rozdělena bude do dvanácti sálů.

Místa konání: Výstaviště Holešovice, Praha 7
Cena vstupenek: od 190 Kč

22.2.

body The exhibiTion

Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je 
zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. 
Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve 
kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho 
vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Moonli-
ght zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální 
identity ve třech různých životních etapách od dětství 
až po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člo-
věka, současných amerických předměstí i nepostřeh-
nutelných sil, které formují lidské životy. Snímek je 
držitelem Zlatého glóbu pro nejlepší drama roku.

Drama, 2016, Režie: Barry Jenkins
Hrají: Mahershala Ali, Janelle Monáe, Naomie Harris

23.2.

MoonlighT

Máme radost, Vincente? Máme radost! Návrat zabijá-
ka, jehož jméno i protivníci říkají s úctou, přichází ve 
svém druhém krvavém baletu. Pořád úplně nevíme, 
co bude hybatelem dění (oficiální popis děje používá 
mlživé „John musí znovu odložit důchod“), ale ono 
je to vlastně jedno. Bohatě stačí, pokud filmaři znovu 
zvládnou 1) excelentní akční scény, 2) budou opět ši-
kovně pracovat s promyšleným fikčním světem asasínů 
a 3) nechají Keanu Reevese, aby byl i tentokrát akčním 
bohem. Vzhledem k tomu, že se nezměnil tvůrčí tým, 
neměl by být ani s jednou položkou problém. 

Akční / Krimi / Thriller, USA, 2017, Režie: Chad Stahelski 
Hrají: Keanu Reeves, Common, Bridget Moynahan

23.2.

john Wick 2

Galerie hlavního města Prahy představí tvorbu pů-
vodem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–
2012) – umělce, který zůstal pro svůj původ v inte-
lektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký 
projev ve střední a východní Evropě prakticky ne-
známým. Své první souborné výstavy v Moskvě se 
dočkal teprve po pádu berlínské zdi. Přes její velký 
úspěch a ohlas se přestěhoval na začátku devadesá-
tých let do Paříže, kde v zimních měsících tvořil, aby 
v letním období nadále pobýval na ruském venkově, 
kde čerpal tolik potřebnou inspiraci.

Místa konání: Dům U Kamenného zvonu, Praha 1
Cena vstupenek: 120 Kč 

eduard sTeinberg: 
FroM MoscoW To paris 

24.2.
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Strhující příběh podle legendárního oscarového fil-
mu Sylvestra Stallona o životní šanci, osudové lásce 
a životně důležitém boxerském zápase. Ve vzrušující 
muzikálové podívané s unikátní dekorací živě zazní 
slavné hity jako „Eye Of The Tiger“ a „Fight from 
the Heart“.  Show plnou adrenalinu produkuje tým 
úspěšné české verze Mamma Mia! ve spolupráci se 
Stage Entertainment. Režie se ujal zahraniční režisér 
Christoph Drewitz, který se podílel rovněž na zahra-
niční verzi tohoto muzikálu. Rocky je strhující příběh 
outsidera, který dostal šanci a zvítězil sám nad sebou. 

rocky

Místa konání: Kongresové centrum, Praha 4
Cena vstupenek: od 545 Kč

3.3.

Zkušený tvůrčí tým Miki Kirschner – Robin Král – 
Jan Lstibůrek připravil netradiční muzikál pro dospě-
lé, který se nese v duchu noir! Temnější atmosféra, 
detektivní zápletka, děsivé zpěvy a tance při kterých 
by se i v loutkách krve dořezal! Ptáš se komu klapou 
dřeváky? Tobě klapou! Zkrátka a dobře netradiční 
příběh známých postaviček, který výjimečně ne-
dopřejte svým dětem a místo toho na něj vyražte s 
dospělými kamarády. Nudit se rozhodně nebudete a 
uvidíte Spejlba a ostatní tak, jak je ještě neznáte. Stačí 
jen vyrazit do Divadla Spejlba a Hurvínka.

spejbl a MěsTo hříchu

Místo konání: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha 6
Cena vstupenek: 220 Kč

3.3.

Xindlovi X vychází již páté autorské studiové al-
bum Kvadratura záchranného kruhu. Vydal ho 
Universal Music 23. září 2016. Xindl X na něm 
znovu využívá převážně akustické nástroje a míchá 
pop s folkem a dalšími styly, stejně jako tomu bylo 
na předchozí úspěšné desce Čecháček Made. Na 
rozdíl od těch předchozích se ale Xindl X na této 
snaží o to, aby písně měly stejnou náladu a energii 
jako ji mají na koncertech. Proto album vznikalo 
bez jakýchkoliv hostů, pouze v pětici muzikantů, 
která s Xindlem X pravidelně vystupuje.

xindl x

Místa konání: Lucerna Music Bar, Praha 1
Cena vstupenek: 300 Kč

1.3.

Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje 
lidstvo. Jenže nyní je na tom trochu hůř. Jeho schop-
nost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také 
zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro sám. Z X-Menů 
zbývá jediný a tím je Profesor X, který ale trpí Alzhei-
merovou chorobou a ztrácí pomalu paměť. Naštěstí je 
zde jedna dívka, která má překvapivě stejné schopnosti 
jako Wolverine. Logan: Wolverine je finálním filmem, 
v němž si Hugh Jackman oblíbenou postavu zahraje. A 
konečně jde o eRko. Tentokrát už žádné slušňákování - 
poteče krev a Wolverine usekne hodně končetin!

logan: WolVerine

Akční / Drana, USA, 2017, Režie: James Mangold 
Hrají: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook

2.3.
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Dvě nesmrtelné ikony – Elvis Presley a William 
Shakespeare – se scházejí v jedinečné broadwayské 
muzikálové komedii Divadla Kalich Srdcový král, 
kterou kritika označuje za „nejvtipnější muzikál se-
zóny“. A to už je něco, co si vaši pozornost určitě 
zaslouží! Hity krále rokenrolu v současném soundu 
provázejí volnou adaptaci Shakespearova Večeru 
tříkrálového. Výsledkem je jedna velká oslava lásky, 
která tepe energií mladých hereckých talentů. Další 
muzikálovou událost představí Divadlo Kalich už v 
září, kdy se vrátí kultovní Krysař Daniela Landy. 

srdcoVý král

Místo konání: Divadlo Kalich, Praha 1
Cena vstupenek: od 399 Kč

10.3.

Legenda dorazila do divadla Studia DVA! Americký 
muzikál mapující příběh jedné z největších hereckých 
hvězd své doby, Fanny Briceové a jejího manžela Nic-
ka Arnsteina, je v divadelní verzi hereckým koncertem 
Moniky Absolonové. Hru režíruje oblíbený herec a 
zkušený režisér Ondřej Sokol. Diva populární ve dva-
cátých letech minulého století zářila na New Yorských 
divadelních prknech a bavila tisíce lidí, ale v soukromí 
se jí příliš nedařilo. Muzikál se ihned po uvedení na 
Broadwayi stal velkým hitem a dosáhl neuvěřitelných 
1348 repríz. Přejme divadlu Studio DVA stejné číslo!

Místa konání: Studio DVA divadlo, Praha 1
Cena vstupenek: od 250 Kč

3.3.

Funny girl 

Domácí úkoly jsou dnes již tradičním projektem Galerie 
La Femme. Vše začalo roku 2003, kdy galerista zadal 
první téma – Pocta jedné fotografii a výtvarníci vzda-
li hold fotografii ženy dívající se z okna z roku 1977 
s příznačným názvem Pohled na západ. Když si svět 
připomínal 40 let od úmrtí Edith Piaf, výtvarníci rea-
govali domácím úkolem Malá pocta velké Edith. Letos 
je téma inspirováno filmem Sladký život legendárního 
filmaře Federica Felliniho. Zúčastnění umělci: B. Jirků, 
M. Jiránek, B. Eliáš, M. Pošvic, A. Černý, S. Saudková, 
M. Rittstein, I. Piačka, R. Brančovský, Z. Janda a další.

Místa konání: Galerie La Femme, Praha 1
Cena vstupenek: zdarma

8.3.

xxiV. doMácí úkol 
– la dolce ViTa

Velkolepé. Jediné slovo, které se dere na povrch po 
shlédnutí nového traileru na znovu zrození filmo-
vého King Konga. Velkolepé. Má to všechno. Skvělé 
obsazení, kvalitní triky, vypiplané záběry a neskuteč-
né měřítko. Paradoxně tu jde ale především o detaily. 
Feeling, který dokázaly vyvolat staré dobrodružné 
paperbacky. Ohromení z objevování nepoznaného. 
Pečlivě komponované scény „z pekla“, připomínající 
klasické válečné filmy. A nový svět. Kong: Ostrov le-
bek možná nebude mít oscarový scénář nebo výkony, 
ale rozhodně byste ho měli vidět na velkém plátně.

Akční / Fantasy USA, 2017, Režie: Jordan Vogt-Roberts  
Hrají: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L . Jackson

9.3.

kong: osTroV lebek

www.pragmoon.czúnor / duben 2017
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V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře 
společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou 
jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkole-
pým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci 
znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný 
příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, 
kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory 
strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnic-
tvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím ze-
vnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.

kráska a zVíře

Rodinný / Fantasy /Muzikál, USA, 2017, Režie: Bill Condon 
Hrají: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad

16.3.

Manželka Lennyho Weinriba jednoho dne adoptuje 
malého chlapečka, který okolí oslňuje svým nadáním 
a schopnostmi. Když se Lenny rozhodne překročit 
pravidla a pokusí se přes zákaz zjistit, kdo je chlapco-
vou biologickou matkou, spustí řetězec neuvěřitelných 
situací, které vyprovokují k akci dokonce i opravdový 
antický chór. Původní film Woodyho Allena je nesmír-
ně zábavná a chytrá komedie, jejímiž hrdiny jsou vcel-
ku obyčejní lidé s obyčejnými přáními a touhami, do 
jejichž života fatálně vstoupí láska a náhoda. 

Místo konání: Divadlo pod Palmovkou, Praha 8
Cena vstupenek: od 230 Kč

10.3.

Mocná aFrodíTé

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R P A R T N E R  P Ř E D S T A V E N Í

HiTRÁDi
... které hraje

ATLANTIDA
HITY MIRA ŽBIRKY

DOBRODRUŽNÝ MUZIKÁL

AA  VYUŽIJTE RODINNÉ VSTUPNÉ!
O. SOUKUP,  G. OSVALDOVÁ NEJVĚTŠÍ HITY

SKUPINY ELÁNS T R H U J Í C Í  M U Z I K Á L

DA N I E L   L A N DA

m u z i k á l

O. SOUKUP, G.OSVALDOVÁ

L E G E N D Á R N Í
M U Z I K Á L

NESTÁRNOUCÍ
LOVE STORYA

NOVÁ
VÝPRAVA

PREMIÉRA
8. ZÁŘÍ 2017

NOVÉ
HERECKÉ

OBSAZENÍ

DIRTY MUZIKÁL
DANIELA LANDY

 ELVIS PRESLEY
Slavná broadwayská muzikálová komedie
s největšími hity, které zpíval
Slavná brolavná bro
s největšímnejvětším

Režie a scéna: Šimon Caban
Překlad a české texty: Adam Novák

muzikálová

NEJPESTŘEJŠÍ VÝBĚR MUZIKÁLŮ V DIVADLE KALICH

„Nadhled, humor a skvělé 

pěvecké i taneční výkony.“

Deník
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Připravovaná výstava se bude věnovat projevům lás-
ky mezi mladými na venkově v Čechách a na Moravě 
v 19. a 20. století i průběhu tradičních námluv. Zamě-
ří se také na dary z lásky, které si zamilovaní dávali. 
Do výstavy se promítne i námět opery Prodaná ne-
věsta od hudebního skladatele Bedřicha Smetany. K 
vidění budou kroje z Plzeňska, odkud pochází hlavní 
protagonisté slavného díla – Jeník, Mařenka a Kecal. 
Ty doplní i tematické vyšívané textilie, hrnečky a další 
předměty. Slavnostní zahájení výstavy Námluvy pro-
běhne ve čtvrtek 16. 3. 2017, od 17.00 hod.

Místo konání: Národopisné muzeum, Praha 5
Cena vstupenek: od 40 Kč

17.3.

Jedna z nejslavnějších tragédií o zhoubném pokušení 
moci. Muž, který má všechno a chce víc, zvlášť když 
stačí jen natáhnout ruku a vzít. Jenomže kolotoč ná-
silí jednou spuštěný už nelze zastavit. Jedna z vrchol-
ných tragédií zkušeného a celosvětově oblíbeného 
dramatika Williama Shakespeara je drama zločinu, 
svědomí a trestu a divadelní sonda do hlubin lidské 
duše, z nichž se rodí zlo.Macbeth, skotský šlechtic a 
hrdina, člověk obddivovaný a uctívaný všemi, v této 
hře podlehne ctižádosti a touze po moci natolik, že se 
dopustí zločinu nejtěžšího - krvavé královraždy.

MacbeTh

Místa konání: Divadlo ABC, Praha 1
Cena vstupenek: od ? Kč

18.3.

náMluVy

Jedním z nejoblíbenějších hororových zabijáků de-
vadesátých let byl Candyman. Jeho jméno stačilo říct 
pětkrát před zrcadlem a byli jste mrtví. Nová doba 
žádá nové strašáky. Přichází tak Bye Bye Man. Tady 
už netřeba nic říkat pětkrát. Jsme v jednadvacátém 
století, takže stačí jeho jméno vyslovit jednou. Ba co 
víc, stačí na něj jen pomyslet a už vám bude dělat stín. 
Do téhle pasti člověk spadne lehce a ještě jednodušeji 
se bude počet obětí zvětšovat. Pokud vyrazíte na film 
do kina, pro své vlastní bezpečí pak raději na jeho 
„hrdinu“ po opuštění sálu ani nemyslete.

skryTé zlo

Horor / Thriller, USA, 2017, Režie: Stacy Title 
Hrají: Carrie-Anne Moss, Michael Trucco, Faye Dunaway

23.3.

Amy Macdonald vydává zbrusu nové album Under 
Stars, které vychází 17. února 2017 na Virgin/EMI - je 
to její první studiové album od roku 2012. Amy také 
ohlásila turné, při kterém 21.3. navštíví také pražský 
Lucerna Music Bar. Support obstará písničkář New-
ton Faulkner. Amy o novém albu říká - „Práce na albu 
mi trvala dva a půl roku, což je nejdelší doba, kterou 
jsem kdy nějakému albu věnovala. Ještě před časem 
jsem si přála, aby ta deska byla co nejrychleji hotová, 
ale teď jsem ráda, že jsme s ní nespěchali; zdá se, že se 
jí dostalo lásky, péče a pozornosti, které si zasluhuje.”

aMy Macdonald

Místa konání: Lucerna Music Bar, Praha 1
Cena vstupenek: 870 Kč

21.3.

www.pragmoon.czúnor / duben 2017



 vás zve na osudová setkání

Popeláři
Funky muzikál
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Šmoulové se vrací k animovaným kořenům. V tomto 
novém, zcela animovaném filmu (tentokrát žádné od-
pudivé 3D efekty v hraném prostředí) o Šmoulech se 
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně 
se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a 
Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným 
lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajem-
nou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří 
zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické 
cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě 
objevu největšího tajemství šmoulí historie!

ŠMouloVé: 
zapoMenuTá Vesnice

Animovaný / Rodinný, USA, 2017, Režie: Kelly Asbury
Mluví: Mandy Patinkin, Joe Manganiello, Jack McBrayer

30.3.

Sci-fi filmů, v nichž bychom mohli ocenit osobi-
tou vizi moderních měst budoucnosti (aniž by to 
působilo jako „suchý rohlík“) moc není. Právě pro-
to i dnes působí Blade Runner jako zjevení. Nebát 
se měřítka, to si málokterý filmař může dovolit. 
Adaptace klasické mangy Ghost in the Shell má vý-
hodu v silném jméně, takže se na rozpočtu nešetři-
lo a představitelce hlavní role, která i takovou sci-fi 
koninu jako Lucy dokázala prodat masám. Výsle-
dek? Čeká nás velkolepý film. Ale opravdu VEL-
KOLEPÝ. Co záběr, to vyložená žánrová radost. 

ghosT in The shell

Akční / Thriller / Sci-fi, USA, 2017, Režie: Rupert Sanders
Hrají: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt

30.3.

Sci-fi snímek Život vypráví příběh šestičlenné po-
sádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá 
na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších ob-
jevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci mi-
mozemského života na Marsu. Jak členové posádky 
pokračují ve svém výzkumu, mají jimi uplatňované 
metody nezamýšlené následky, a forma života, kte-
rou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligent-
nější, než kdokoliv očekával. A nebezpečnější. Oče-
kávanou sci-fi natočil talentovaný Daniel Espinosa, 
režisér hitů Nepřítel pod ochranou a Dítě číslo 44.

ŽiVoT

Sci-fi, USA, 2017, Režie: Daniel Espinosa
Hrají: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson

23.3.

Adéla ještě nevečeřela je divadelní adaptací populár-
ního filmu Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského. Pří-
běh je nejen parodií na rodokapsové detektivky a bra-
kovou literaturu, ale také ukázkou velkého kontrastu 
mezi americkou a českou kulturou. Namyšlený, uhla-
zený americký detektiv přijíždí do Prahy, aby lehce a 
šarmantně vyřešil zapeklitý případ. Jenže velmi záhy 
zjišťuje, že u Čechů je všechno jinak. Naráží nejen na 
specifika české národní povahy, ale je také vystaven 
odlišnému způsobu pojetí policejního vyšetřování 
charakterizovaného postavou komisaře Ledviny. 

adéla jeŠTě neVečeřela 

Místo konání: Divadlo Broadway, Praha 1
Cena vstupenek: od 299 Kč

23.3.
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Předprodej vstupenek v pokladně Divadla Bez zábradlí,  Jungmannova 31, Praha 1, tel. 224 946 436, 224 494 604 
e–mail: vstupenky@bezzabradli.cz, rezervace a on-line prodej: w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

W I L L I A M  S H A K E S P E A R E :

M N O H O  P OV Y K U

P RO  N I C

 10. března 2017 (19.00 hod.)
 13. února 2017   (19.00 hod.)

 28. března 2017 (19.00 hod.)

RO N A L D  H A RWO O D :
GARDEROBIÉR

(19.00 hod.)

24. února 2017
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Dave Matthews Band, slavící 25. výročí, je proslulý 
pro svá živá vystoupení a během poslední dekády se 
stal kapelou s nejvyšším počtem prodaných vstupe-
nek. Od svého vzniku kapela prodala více než 20 mi-
lionů vstupenek a dohromady 38 miliónů CD a DVD 
nosičů. Stali se také první skupinou v historii se šesti 
po sobě jdoucími studiovými alby, která se umístila 
na první příčce žebříčku Billboard 200. Mezi jejich 
největší hity patří skladby „ What Would You Say,“ 
„Crash Into Me,“ „Too Much“ nebo „Everyday.“

daVe MaTTheWs & TiM reynolds

Místo konání: Forum Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: od 990 Kč

2.4.

Korn jsou zpět! Dnes již klasická americká metalová 
kapela z Bakersfieldu v Kalifornii byla založená v roce 
1993. Patří k nejváženějším a zároveň nejpopulárnějším 
rockovým seskupením. Často jsou označováni za prů-
kopníky nu-metalu, tedy stylu, jenž kombinuje metal s 
prvky jiných hudebních stylů, např. hip hopem, elek-
tronikou, grungem, ale i folkem. Nynějšími členy jsou: 
Jonathan Davis, James „Munky“ Shaffer, Brian „Head“ 
Welch, Reginald „Fieldy“ Arvizu a Ray Luzier. Korn v 
Praze představí nové album The Serenity of Suffering. 

Místo konání: Forum Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: od 1490 Kč

30.3.

korn
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Morfujeme! A tentokrát úplně jinak, než jak jsme byli 
v seriálu zvyklí. Studio má v plánu vystavět nový fil-
mový univers, na který by v budoucnu mohlo navěšet 
co nejvíce příběhů. Je otázkou, jestli filmová reinkar-
nace až příliš neuhne od stylu původního seriálu. Jas-
ně, byla to blbost a čím je člověk starší, tím hůře se 
na ní kouká. Ale nostalgie vládne. Takže ano, chceme 
vidět Power Rangers v kině a když nám připomenou 
dětství, budeme jen rádi. Jen je otázkou, jestli to má 
film vůbec v plánu. Nová generace by ze všech těch 
digitálnich blbinek ale měla být nadšená.

poWer rangers: 
sTráŽci VesMíru

Akční / Fantasy / Sci-fi, USA, 2017, Režie: Dean Israelite
Hrají: Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Naomi Scott

6.4.

18

Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní 
dílo světově uznávaného filmaře Karla Zemana 
a jeho filmové triky, kterými proslavil českou 
kinematografii 20. století (Cesta do pravěku, 
Vynález zkázy, Baron Prášil). Muzeum je unikátní 
svým interaktivním pojetím – nabízí vám možnost 
se zapojit a vyzkoušet si na vlastních fotoaparátech a 
videokamerách trikové postupy, které Karel Zeman 
ve svých filmech používal. Každý víkend jsou 
otevřeny tvořivé výtvarné dílny pro děti od 4 let a 
workshopy animace pro děti i dospělé. 

Saský dvůr – Saská 3, Praha 1
Cena vstupenek: od 140 kč, www .muzeumkarlazemana .cz

MuzeuM karla zeMana

Interaktivní, retro muzeum věcí a hraček z NDR. 
V muzeu naleznete kompletní historii výroby vozu 
značky Trabant, včetně předchůdce Trabanta AWZ 
P70(1954), posledního čtyřtaktního Trabanta 1.1 
1991, vojenského Kübela, závodních trabantů a do-
bové autodílny. Počet vystavovaných exponátu je 
více než 4 847 kusů, 386 Trabantů všech velikostí 
a 156 dalších aut. Pro děti je připravena závodní 
dráha, funkční model vláčku a trenažér k vyfocení. 
Do Trabant muzeum Motol Praha můžete vyrazit 
každý den - vždy mají otevřeno od 9 do 17 hod..

TrabanT MuzeuM 
MoTol praha

Areálu STK Motol, Plzenská 215 b, Praha 5
www.trabantmuzeum.cz

Osmý díl populární akční série přinese velké změ-
ny. Nejenže se oficiálně parta musí obejít bez sym-
paťáka Paula Walkera, ale Vin Diesel nám ke všemu 
zběhl na druhou stranu, spřáhl se s Charlize Theron 
a „udělá“ své rodině hodně problémů. Nemluvě 
o tom, že se mezi klaďase zapojí záporák z minula 
Jason Statham. Tak trochu Dallas na kolech? Ano, 
už jsou ty scenáristické veletoče hodně šílené. Ale v 
téhle sérii to vážně něvadí. Hlavně když bude legrace 
a z akce nám znovu spadne brada na zem. Nic víc od 
téhle nadupané série ani nepotřebujeme.

rychle a zběsile 8

Akční / Krimi, USA, 2017, Režie: F . Gary Gray
Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron

13.4.

www.pragmoon.czúnor / duben 2017



Nová výstava z projektu Domácí úkoly –  XXIV. Sladký život
Zúčastnění umělci: B. Jirků, Z. Janda, M. Jiránek, M. Chabera, 
R. Pauch, D. Perrier, R. Brichcín, M. Žemličková, B. Eliáš, M. 
Rittstein, R. Brančovský, P. Piekar, I. Piačka a další.

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 www.glf.cz, info@glf.cz

la fame.indd   1 17.02.2017   11:35:31



john Wick 2

ohn je zpátky a od jeho posled-
ní krvavé štace, kdy prostřelil 
hlavu zhruba stovce chlápků, 
uběhnuly pouhé čtyři dny. A 
opět nechce nic víc, než skončit, 

odejít do důchodu a mít klid. Bohužel se kdysi 
upsal ďáblu. A ďábel chce nyní službičku.

John Wick býval nejlepší zabiják ve svém oboru. 
Pak potkal svou milovanou ženu, zamiloval se a 
rozhodl se skončit. V tomhle oboru se běžne na 
odpočinek odchází v rakvi, ale protože byl John 
opravdu respektované eso, dokázal si odchod za-
řídit. Pomocnou ruku mu podal člověk, který ne-
byl zrovna ideální pro podobnou službičku. Ale 
šlo o jediné východisko. Tím vznikla krevní pří-
saha, která Johna zavazuje, aby v případě potřeby 
svůj dluh splatil. A čas právě nadešel. Jakkoli by 
náš oblíbený hrdina rád od všeho odešel, nemá 
možnost - musí se úkolu ujmout. Vydá se proto 
do Říma na svou „poslední misi“. Jak už to tak ale 
bývá, když žijete ve světě zabijáků, musíte si neu-
stále hlídat záda. A ne každý respektuje pravidla 

zabijáckého cechu, takže to netrvá dlouho a John 
Wick znovu musí bojovat o život. A i tentokrát je 
jasné, že málokterá střela půjde vedle.

První John Wick působil před třemi lety jako ho-
tové zjevení. V přetechnizované době, kdy filmaři 
ve velkém sází na počítačové efekty (a to často i 
ve chvílích, kdy to není vůbec nutné) přišla parta 
debutujících režisérů s oldschoolovým akčním 
thrillerem, kde rány bolí, herci předvádí dechbe-
roucí akční kousky a nic nemrví ultrarychlý střih. 

Naopak film sázel na celky, aby si divák akci co 
nejlépe vychutnal (a současně bylo jasné, že herci 
opravdu umí bojovat). Tuhle taktiku léta prosa-
zuje Jackie Chan, v Hollywoodu na ní ale obvykle 
kašlou. Johna Wicka ovšem netočili žádní holly-
woodem zmlsaní chlápci, ale zkušení kaskadéři, 
kteří kdysi koučovali Keanu Reevese v Matrixu. 
John Wick byl jejich režijní prvotinou a nabíd-
li takřka dokonalý akční zážitek. Nyní přichází 
s druhým dílem a obvykle pro Hollywood platí, 
že druhé díly jsou horší. Tentokrát to ale naštěs-
tí neplatí. John Wick 2 je stejně dobrý, jako jeho 
předchůdce. Možná i o něco lepší.

J
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Druhý díl začíná divoce, přesně tak, jak by pokra-
čování začínat mělo. Postavy už známe, netřeba 
se proto zbytečně zdržovat s předlouhým před-
stavováním. Než se divák stačí uvelebit v sedačce 
s popcornem v ruce, už má za sebou John Wick 
nějakých 15 zářezů. A to se teprve zahřívá.

Poté následuje krátké představení ústřední zá-
pletky a film se konečně může věnovat tomu, co 
tak výborně fungovalo v jedničce - akci a světu 
zabijáků. O akci platí to samé, co minule: je pře-
hledná, excelentně natočená a plná nápadů. Zda-
leka nejlepší je pak v omezeném prostoru, kdy 
musí být John opravdu kreativní v likvidaci svých 
protivníků. Ti by, pravda, mohli být o něco výraz-
nější, svou žánrovou úlohu ale plní na výbornou.

Svůj díl prostoru dostane i svět zabijáků, z něhož 
se opět dozvíme o něco více. Je radost vidět, jak 
to celé mají filmaři promyšlené a pokud vás tahle 
linie bavila v jedničce, i tentokrát je na co se těšit.

První díl škobrtl ve finále, které platí za nejslabší 
část filmu. Tohle se naštěstí neopakuje. Dvojka 
končí velkolepě, otevírá dveře pro trojku a dělá 
to správně drsným způsobem, jakým kdysi se 
žánrem pracovali akční mistři honkongské školy. 
Jakmile začnou závěrečné titulky, budete hladově 
vyhlížet další díl (který bude, to je už nyní jisté).

Je dvojka lepší než první díl? Tady upřímně vá-
hám. Ale určitě není horší. A to je pro každé oče-
kávané pokračování povedené jedničky ohromné 
vítězství. Děkujeme pane Wicku, že jste nás zno-
vu navštívil. Snad se s vámi zase brzy uvidíme. 

th.

Akční / Krimi / Thriller, USA, 2017
Režie: Chad Stahelski 
Scénář: Derek Kolstad 

Hrají: Keanu Reeves, Common, Bridget Moynahan, 
Ian McShane, John Leguizamo, Ruby Rose,

Peter Stormare, Laurence Fishburne, 
Premiéra: 23 . 2 . 2017
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Ve filmu Masaryk vytváříte skutečnou historic-
kou osobnost. Je pro herce těžším úkolem vytvo-
řit postavu někoho, kdo má reální předobraz a 
nebo to naopak situaci zjednodušuje tím, že člo-
věk má vodítko, o které se může opřít?

Já myslím, že obtížnější je vytvořit skutečnou po-
stavu, která žila. Člověk je totiž při té práci neustále 
stavěn před rozhodnutí, jak moc a zda vůbec se má 
do toho reálného předobrazu strefovat, kde je ta 
hranice, za níž se reálná postava už stává filmovou.

Postava Jana Masaryka byla po léta zahalena 
řadou tajemství, i díky nevyjasněné smrti se ko-
lem něj vytvořila domněnek, smyšlenek a mýtů, 
jeho osud se zanesl spoustou balastu. Jak jste se 
s režisérem přes tyto nánosy prokousávali, když 
jste postavu budovali? 

Samozřejmě vycházíte z toho, co kde bylo napsáno 
a publikováno, což vám poskytne základ, ale pro-
niknout se přes to dá velmi složitě. Člověk se musí 
nějak napojit, udělat si představu o reálné postavě, 
jaká asi byla a z různých střípků musí poskládat, jak 
moc to byl citlivý člověk, jakou měl mentalitu…, ale 
vždycky to bude jen váš subjektivní názor…

Fyzická podobnost s Janem Masarykem tak, jak 
ji pro film vytvořili maskéři, je téměř neuvěřitel-
ná…

Nevím, jak jsem mu moc podobný, nebo zda tam 
mám jejich rodinné rysy, když jsem už v jiném fil-
mu hrál i jeho otce… Je zajímavé, že lidé žijí v do-
mnění, že Jan Masaryk byl podsaditý menší pán, ale 
on byl vysoký, vyšší než jeho otec a na vládních fot-
kách vždycky čouhal nad ostatní. A hlavně v mlad-
ších letech byl také docela štíhlý. Obecně ta předsta-

e filmovém světě si dokázal 
vybudovat jedinečnou pozici. 
Nejenže patří k nejobsazova-
nějších hercům v českých fil-
mech, současně je oblíbený he-

rec Karel Roden hvězdou světového formátu. Jeho 
výrazný vzhled a charismatický projev se stali 
vděčným projevem hollywoodských záporáků 
(15 minut, Neprůstřelný mnich, Hellboy, Blade 2, 
Zběsilý útěk, RocknRolla). Prestože by nemusel, 
zůstává Roden věrný českému filmu. Nově mu 
připadla významná role Jana Masaryka, jehož 
smrt je dodnes zahalena tajemstvím.

karel roden

V
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va o tom, jak Jan vypadal, je tedy spíš mylná… A já 
samozřejmě nejsem on, takže jsem pro tu roli musel 
něco málo přibrat, udělali mi tu pleš, ale ta podob-
nost je spíš v naladění se na postavu, kterou hrajete.

Mluvili jsme o těch interpretacích a dezinterpre-
tacích, které se Masarykovu postavu za ta léta na-
balily. Jaký pohled tedy nabídne tento film? Byl 
to opravdu takový pankáč, jak naznačují ukázky? 

Myslím, že to byl člověk, který se uměl bavit a uměl 
se bavit hodně, uměl být výstřední, ale byl zároveň 
hrozně citlivej, a proto pro něj bylo složité, aby to 
všechno unesl. Jeho politická kariéra nebyla jed-
noduchá, nebylo pro něj jednoduché se pohybovat 
v tomto prostředí, a přestože byl velmi milý a měl 
obrovský šarm a charisma, které mohl využívat, 
myslím, že ho to stálo hodně sil.

Na druhé straně ten trochu rockerský rys Ma-
sarykovy povahy ho může zlidštit a přiblížit 
dnešnímu divákovi… protože diplomaty vní-
máme trochu „suchopárně“? 

Ono to vychází z toho, že často, co je psáno, to 
je dáno, někdo o člověku něco napíše, všichni si 
myslí, že to tak bylo a pak už mu to nikdo neod-
páře… Ale diplomacie je umění jednat s lidmi a 
něco domluvit a to Masaryk uměl. 

V čem byla jeho největší hodnota lidská i po-
litická…

To bych asi nechtěl hodnotit. Vytvořil jsem si k 
němu spíše emoční, lidský vztah… Byl v jistém 
smyslu nešťastný, a proto si možná musel pomá-
hat i nějakými náhražkami, které mu dodávaly 
odvahu, protože přes svůj šarm a zábavnost byl 
velmi introvertní a křehký člověk. A i proto tře-
ba vnímám jeho konec jako nedořešený i pro něj. 
Ale jestli měl tehdy v té politické hře Beneš prav-
du nebo Masaryk, těžko můžu posoudit. 

S režisérem Ševčíkem jste spolupracoval popr-
vé, jaké to bylo tvůrčí setkání? 

Mně to moc vyhovovalo, byl otevřený k mým ná-
zorům i nápadům, kdykoliv jsem přišel s nějakou 
poznámkou, Julius na ni hned reagoval, zajímal 
se o moje připomínky a to mně jako herce pod-
poří. Byla to moc příjemná práce.

Pro spoustu lidí bude asi překvapením obsazení 
vašeho hereckého kolegy Oldřicha Kaisera do role 
prezidenta Beneše, bylo to i pro vás překvapivé? 

On točil vlastně dříve než já…ale proč překvapi-
vé…nikdy nemůžete říct, zda je typově člověk na 
něco vhodný… vždyť se podívejte na mě.
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peníze

když nechceme, točí se kolem 
nich naše životy. Potřebujeme 
je, často nás i ovládají. Peníze 
zkrátka mají nad lidmi ob-
rovskou moc. A ať jich máme 

sebevíc, nikdy jich vlastně není dost. Jsou ale 
skutečně cestou ke štěstí? Na to vám odpoví nová 
inscenace Švandova divadla Peníze, kterou au-
toři popisují jako „hru o touze po štěstí“.  

Milovníci mnohovrstvých mozaikovitých příbě-
hů si zde přijdou na své. Peníze mají mnoho hrdi-
nů: dva ztroskotance (Jacob Erftemeijer a Tomáš 
Červinek), kteří jsou odhodlaní prorazit věčnou 
smůlu, věkově nerovný pár kupující boty na svat-
bu za účasti znuděné prodavačky (Eva Josefíková, 
Robert Jašków a hostující Ivana Krmíčková), ma-
zaného majitele autobazaru (Tomáš Petřík), člena 
bankovní ostrahy, jeho až příliš pečující matku 
a jeho tajnou lásku (David Punčochář, hostující 
Daniela Bakerová a Andrea Buršová) a k tomu 
ještě bývalý holič Láska čelící exekuci, který teď 
vyhrává v pasáži na harmoniku (Luboš Veselý). 

Každý má jiné problémy a ti všichni by peníze 
rozhodně uvítali. V určitou chvíli si proto někteří 
z nich řeknou, že je na čase s tím něco dělat a z 
koláče „štěstí“ si ukousnout co nejvíce. 

Hra Peníze se opírá zejména o výborně napsaný 
divadelní scénář, jehož autorem je Dodo Gom-
bár, respektovaný režisér a zároveň i umělecký šéf 
Švandova divadla. Jeho text Peníze napsaný jako 
„divadelní povídky, které se nečekaně stanou 
jedinou hrou“ zvítězil v Anonymní dramatické 
soutěži agentury Aura-Pont za rok 2015 a v po-
době scénického čtení byl uveden už v roce 2016 
na Nové scéně Národního divadla v Praze. 

Na divadelní prkna hru převede Mikoláš Tyc, syn 
zkušeného filmového režiséra Zdeňka Tyce. Miko-
láš na sebe upozornil např. režií komediální detek-
tivky Umění vraždy v Divadle Na Fidlovačce, půso-
bil také jako umělecký ředitel sdružení BuranTeatr. 

Premiéra Peněz se odehraje 18. března, reprízy 
20. a 29. března. A pokud máte anglicky mluvící 
kamarády, můžete vzít do divadla i je - všechna 
představení budou uvedena i s anglickými titulky.

th.

I

Režie: Mikoláš Tyc 
Hrají: Jacob Erftemeijer, Andrea Buršová, To-

máš Petřík, Robert Jašków, Eva Josefíková, Daniela 
Bakerová, David Punčochář, Luboš Veselý

Premiéra: 18 . 3 . 2017
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Jaroslav 
Svěcený & přátelé

Tango Nuevo pro dobrou věc
Benefi ční koncert na podporu veřejné sbírky pro záchranu významných pražských hrobů

Pořadatelem akce je Správa pražských hřbitovů p.o. Vinohradská 153c, 130 00 Praha 3, IČ: 45245801, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. 

Bylo vytištěno 360 vstupenek v ceně 490 Kč. 40 % z ceny vstupenky bude poukázáno na konto veřejné sbírky pro záchranu významných pražských 
hrobů 269245430/300, která byla oznámena MHMP dne 26. 2. 2015. Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketpro nebo na místě konání v Ústřední 
knihovně, Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1.

pátek   31. 3.  ́ 17
19:00

velký sál 
Městské knihovny v Praze
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

spoluúčinkují: 
Ladislav Horák – akordeon 
Miloslav Klaus – kytara
v průběhu večera zazní skladby A. Piazzolly, R. Galliana, 
N. Paganiniho, M. Giulianiho aj.



horizon zero daWn
edno z nejžhavějších letošních želízek 
na PlayStation 4 konečně přichází. 
Autoři série Killzone představují v 
Horizon Zero Dawn svoji netradiční 
vizi post-apokalyptické budoucnos-

ti.  V otevřeném světě plném vegetace se krajinou 
prochází obří mechanická stvoření, která sebrala 
lidstvu statut alfa predátora. Lidé se postupně vrátili 
ke kmenovému způsobu života. Přežívají v krajině 
plné impozantních lesů, velkolepých pohoří a půso-
bivých ruin zapomenuté civilizace. Dokážete přežít? 

KULTURNÍ SERVIS HRA MĚSÍCE

Patříte k těm, kteří stále váhají, zda stojí PlaySta-
tion 4 za nákup kvůli exkluzivitám. Pak zbystřete, 
protože Horizon Zero Dawn je jeden z nejpádněj-
ších argumentů, jaké jsme tu zatím od Sony měli.

O téhle hře, jak už to tak u exkluzivit bývá, jsme 
slyšeli dlouho dopředu. A také byla několikrát od-
ložena. Studio obvykle odklad odůvodňuje tím, 
že potřebuje vše doladit. Kolikrát jsme se ale na 
podobném marketingovém lákadle spálili (přesně 
tak, Mafie III, koukám se tvým směrem). Horizon 
Zero Dawn ale není ten případ. Od chvíle, kdy 
skončí první animace, si budete jistí, že tohle žád-
ný polotovar není. Grafika totiž vypadá úchvatně. 
Ba přímo neskutečně (a to jsem hru hrál na „oby-
čejném“ PlayStationu a ne na Pro verzi). Detaily, 

celky, scenárie, to vše nabízí přímo dechberoucí 
celek. Zcela bez legrace se odvážím tvrdit, že hra 
vypadá ještě o něco lépe, než poslední díl Unchar-
ted. Na rozdíl od něj se však navíc může pochlu-
bit otevřeným a na úkoly rozmanitým světem.  

Svět sám o sobě je výborně navržený, členitý, 
správně různorodý a s řadou ohromně zajímavých 
questů. Bude vás bavit každá minuta prozkoumá-
vání. Částečně i proto, že mají autoři vážně dobře 
vymyšlený celý příběh, takže přímo budete dych-
tit po dalších informacích o historii světa. Sbírání 
deníků, které se staly pro podobný typ her samo-
zřejmostí, je proto opravdovou výzvou. Jde o dob-
ře rozeseté střípky velké skládačky a vše je natolik 
chytře pojaté, že chcete dostat celý obrázek.

Čímž se dostáváme k hlavní hrdince. U ní se vý-
vojářům povedlo to nejdůležitější - opravdu ji 
oživit. Není to pouhá směs polygonů, ale reálný 
člověk, s nímž budete soucítit a fandit mu. Má 
svou složitou historii, která je samozřejmě obe-
střena potřebným tajemstvím (a přirozeně jde 
o outsidera, protože takovým se fandí nejvíce). 
Není to, pravda, žádná kráská. Vývojáři správně 
pochopili, že doba prsatých počítačových hrdinek 
je pasé a postava může uspět i když není model-
ka na první dobrou. V Hollywoodu momentálně 

J
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ve velkém řeší to, že ženy nedostávají dostateč-
ně dobré role (a snaží se to napravit všemi těmi 
různými ženskými remaky). Horizon Zero Dawn 
dělá službu herním hrdinkám, kterých také moc 
není (schválně si z posledních let zkuste vzpome-
nout na 10 velkých her, které táhnou ženy). Po 
Nathanu Drakeovi má navíc Sony další význam-
nou postavu, která je opravdu zajímavá a má po-
tenciál na to mít vlastní a letitou sérii.

Vyzdvihnout je třeba i soubojový systém. Hra ne-
chce hráče přehltit, takže zpočátku budete měřít 
síly s méně náročnými roboty. Postupem času se 
propracujete k potvorám, kde opravdu nestačí za-
sadit pár úderů. Budete muset plánovat, postupně 
se dostávat k největší slabině a ve správný moment 
zasadit poslední ránu. Uspokojení z dobrého postu-
pu je maximální. Velmi dobře odladěný je i systém 
postupného získávání skillů. Naposledy se povedlo 
podobně dobře levelovat postavu v herním Šíleném 
Maxovi (zde jsou ale možnosti ještě o něco širší).

Zní to až příliš dobře? Ano, ale ono to tak dobré je. 
Horizon Zero Dawn je velkým adeptem na nejlepší 
hru roku 2017. Prohlásit něco takového v únoru je 
možná trochu naivní. Podobně dobře odladěných, 
zábavných a promyšlených her se silným příběhem 
a dechberoucí vizuální stránkou obvykle ale příliš 
do roka nedostaneme. V Sony správně chápou, že 
právě exkluzivity jsou v „konzolové válce“ klíčovým 
střelivem. A jakkoli má sousední Xbox také několik 
silných titulů, nepřináší tolik nových značek jako 
PlayStation. Snad se ještě k něčemu vyhecuje.

Negativum? Jenom jedno - podobné exkluzivity 
by měly mít zcela automaticky českou podporu. V 
případě Horizon Zero Dawn bohužel absentuje.

th.

Guerrilla Games 
Akční / Dobrodružný / Sci-fi

PlayStation 4 exkluzivita
Vydání v ČR: 1 . 3 . 2017
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„The Ringed City” je poslední balíček rozšíření k 
Dark Souls III - výherci ceny Golden Joystick Awards 
2016 pro nejlepší RPG roku. Vydejte se na konec světa 
hledat Město Prstenu a postavte se čelem proti novým 
bossům nebo nepřátelům. Bude jich hodně a není to 
cesta pro nováčky - budete muset využít vše, co vás 
dosud hra naučila. Odkryjete nová území, vybavíte se 
novými zbraněmi, kouzly a předměty. Zkrátka další 
nálož herní zábavy z nádherného temného světa, kte-
rý mohl vytvořit legendární Hidetaka Miyazaki.

Nová generace Mass Effectu vás zavede do nové ga-
laxie Andromeda, daleko za mléčnou dráhou. Zde 
budete v roli Pathfindera - velitele vojenské jednotky 
průzkumníků - v nepřátelském prostředí bojovat za 
nový domov pro lidstvo. Emotivní příběh o dalším 
osudu lidstva budete vytvářet v průběhu hry a vaše 
rozhodnutí určí, zda se lidstvo dočká dalších zítřků. 
Odhalte tajemství galaxie Andromeda a během své-
ho putování za novým domovem, objevte nádherné 
cizí světy. Nečeká vás na nich ale vřelé přivítání.

dark souls iii:
The ringed ciTy

persona 5

Mass eFFecT: 
androMeda

From software
ps4, xbox one, pc

atlus
ps4, ps3

bioWare 
ps4, xbox one, pc
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Po tomhle návrat volali fanoušci dlouho a konečně 
se ho dočkali - Persona se po dlouhých 8 letech vrací 
na velké konzole. Můžete se těšit na tradiční JRPG 
hratelnost, napínavé akční sekvence, anime filmečky 
a svěží soundtrack od Shoji Meguro. Pětka se bude 
odehrávat v Tokyu a hlavním motivem budou vnitř-
ní i vnější konflikty skupinky problémových studen-
tů střední školy. Do velké míry se o vznik hry zasadi-
li sami fanoušci - právě na jejich „hlas“ hlavouni ve 
společnosti Sony slyšeli a dali pátému dílu zelenou.

Zcela nová dimenze party her. 1-2-Switch je kompila-
cí her společnosti Nintendo pro jejich novou konzoli 
Nintendo Switch, která v sobě kombinuje klasickou 
konzoli s handelem. 1-2-Switch nechá hráče soupe-
řit v zábavných aktivitách a přitom se koukat jeden 
druhému do očí namísto na televizní obrazovku. Od 
přestřelek ve stylu divokého západu až po kopírování 
tanečních pohybů toho druhého, 1-2-Switch umožní 
kreativní využití širokých možností konzole Ninten-
do Switch pro rozjetí pořádné herní párty.

1-2-sWiTch
nintendo
switch exkluzivita

www.pragmoon.czúnor / duben 2017



Halo Wars jde do další fáze a dodržuje pravidla 
správných pokračování - druhý díl je akční RTS 
na dosud největším bojišti univerza Halo. Čeká vás 
brutální válka proti novému strašlivému nepříteli, 
frakci jménem Banished. Zavítáte na bájný a umě-
le vytvořený svět známý jako Archa – nejzáhadnější 
a nejmocnější projekt rasy Forerunner. Archa byla 
poprvé představena v Halo 3, když Master Chief 
zjistil, že jde doslova o kolébku eponymních světů 
ve tvaru prstence. Nyní budou mít hráči šanci utkat 
se o kontrolu nad touto nepředstavitelnou silou. 

Čtvrtý díl oblíbené odstřelovačské série přímo na-
vazuje na předchůdce a zavede nás do prosluněné 
Itálie. V této relativně málo prozkoumané válečné 
oblasti budete pomáhat italskému odboji se svrže-
ním fašistické vlády. Více než kdy jindy bude důleži-
tý propracovaný plán sabotáží a kradmý postup i se 
šplhem. Sniper Elite 4 z vašich konzolových miláčků 
dostane maximum - běží v nativním rozlišení 1080p 
na PlayStation 4 i Xbox One a je první hrou v sérii 
vytvořenou od základu pro hardware nové generace.

lego Worlds halo Wars 2

sniper eliTe 4

TT games
ps4, pc, xbox one 

creative assembly 
pc, xbox one 

rebellion
ps4, pc, xbox one
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Konečně to někoho napadlo - v LEGO Worlds na 
hráče čeká obrovský otevřený svět, kde si budou - 
po vzoru veleúspěšného Minecraftu - moci dělat, co 
je jen napadne. Milovníci legendárních kostiček se 
tak konečně nemusí ničím omezovat a mohou sesta-
vit doslova všechno (aniž by se museli bát toho, že 
šlápnou nohou na kostičku). Hra obsahuje i online 
multiplayer, který hráčům umožní objevovat světy 
ostatních hráčů a vytvářet tak světy společně. Zahrát 
si můžete také v kooperativním či kompetitivním 
módu a to i na rozdělné obrazovce u jedné TV.

Mario karT 8 deluxe
nintendo 
switch exkluzivita

Co by to bylo za novou konzoli od Nintenda, kdyby 
jí okamžitě při uvedení nedoprovodil legendární 
Mario. Kdo se do nového hardwaru rozhodne in-
vestovat, ten si může svou Mario sbírku rozšířit 
hrou Mario Kart 8 Deluxe. Deluxe edice na Switch 
obsahuje všechny vaše oblíbené tratě   a postavy z 
původní Wii U verze, k tomu všechny DLC  a ještě 
navrch nové postavy - Inkling kluk a holka ze Spla-
toon, King Boo, Dry Bones a Bowser Jr.! Nechybí 
ani nové tratě a přepracovaný Battle Mode.
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KULTURNÍ SERVIS TÉMA

P o osmé do kin vyráží par-
tička na kolech pod vede-
ním Vina Diesela, aby nám 
znovu do žil napumpovala 
trochu adrenalinu. Za svou 

historii stihla tahle grupa hodně prožít.

A to nejen před kamerou, ale i za ní. Dnes se 
proto zaměříme na desítku zajímavostí o po-
pulární sérii Rychle a zběsile, která světu do-
kázala, že jde natočit velkolepý akční a součas-
ně zábavný výplach, v němž se nemusí mlátit 
roboti a přesto dokáže vydělat miliardy. A má 
hvězd, že se i Expendables musí mít na pozoru.

10 zajíMaVosTí o
sérii rychle a zběsile
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1) Dvojka je jediný díl, v němž Vin Diesel nehra-
je. Proč? Po úspěchu jedničky, Černočerné tmy a 
xXx požadoval Diesel za Rychle a zběsile 2 hono-
rář 20 milionů dolarů. Studio odmítlo a proto se 
dvojka točila kolem druhého Paula Walkera.

2) Scénář ke čtvrtému dílu (Rychlí a zběsilí) byl 
původně určen právě pro zmíněnou dvojku. Když 
studio Diesela odmítlo, putoval do šuplíku, od-
kud ho vyštrachal až režisér Justin Lin.

3) Trezor, který na konci pátého dílu táhnou za auty 
Dom a Brian, bylo ve skutečnosti auto obklopené 
stěnami. Pro jeho řidiče byl ve voze dokonce umís-
těn záchod - vystupování z něj totiž trvalo 15 minut.

4) Dwayne „The Rock“ Johnson překazil loupež při 
natáčení Rychle a zběsile 6. Když se natáčelo v lon-
dýnské čtvrti Hackney, která patří k okrskům s nej-
větší kriminalitou v britské metropoli, zaregistroval 
Johnson pokus o vyloupení dodávky s filmovou tech-
nikou. Herec nezaváhal, rozběhl se za lupiči, přičemž 
měl na sobě oblečení agenta FBI. Když zloději John-
sona viděli, okamžitě se dali na útěk. Štáb poté vtip-
koval, že nepotřebují ochranku, protože mají Rocka.

5) A ještě jednou Johnson. Jeho postava Hobbse 
byla původně napsána jako postarší zkušený lo-
vec, který se přímo do akce aktivně nezapojuje. 
Studio si myslelo na Tommyho Lee Jonese. Když 
však o účast v sérii projevil Johnson zájem, Diesel 
si prosadil, aby se postava Hobbse upravila.

6) Přestože Han (Sung Kang) v třetím díle aka 
Tokijské jízdě zemřel, v dalších dílech série stal 
členem Domova týmu. Důvodem je to, že ve sku-
tečnosti se epizoda v Tokiu časově odehrává až za 
šestkou. Časové pořadí je tedy následující - Rychle 
a zběsile, Rychle a zběsile 2, Rychlí a zběsilí, Rychle 
a zběsile 5, Rychle a zběsile 6, Rychle a zběsile: To-
kijská jízda, Rychle a zběsile 7 a Rychle a zběsile 8.

7) Postava Hana se mimochodem úplně poprvé 
neobjevila v sérii Rychle a zběsile, ale v kriminál-
ním dramatu Better Luck Tomorrow (2002). Sní-

mek natočil jako svůj první film Justin Lin, který 
později sérii Rychle a zběsile převzal (režíroval díly 
tři až šest) a aby do ní nešel sám, vzal si i Hana.

8) Michelle Rodriguez a Jordana Brewster byly 
do série obsazeny navzdory tomu, že ani jed-
na před natáčením nevlastnila řidičský průkaz. 
Obě se proto musely řídit naučit. 

9) Natáčení sedmého dílu zasáhla nečekaná tragé-
die - smrt Paula Walkera. Zemřel dříve, než stihl 
dotočit všechhny své scény. Filmaři dlouho zvažo-
vali, zda ho z filmu úplně nevystřihnout, nakonec 
ale zvolili dokončení nenatočených scén za pomo-
ci speciálních efektů, aby se fanoušci série mohli 
s postavou Briana a samotným Paulem rozloučit.

10) Při natáčení Rychle a zběsile 7 si Paul Walker 
posteskl, že už v sérii není tolik pouličních závodů. 
Studio potvrdilo, že se bude snažit vyhovět tomuto 
přání a osmička by měla hrdiny vrátit „do ulic“.
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i tento kolagen. Něco podobného jsem chtěla zku-
sit už déle a na tento typ od Neocellu jsem na-
víc na internetu našla samé pozitivní recenze. 
Inu, objednala jsem. A udělala jsem dobře! Ne-
jen, že mě po něm nebolí klouby, které při růz-
ných mých aktivitách dost namáhám, ale mu-
sím říct, že se mi po něm neuvěřitelně zlepšily 
vlasy, prakticky přestaly padat, zlepšily se mi 
snad i řasy :). O nehtech a pleti ani nemluvě. 
Radiant beauty, přesně jak slibuje! Doporučuji.

Ruku na srdce – kdo se dnes dokáže orientovat v té šílené záplavě kosmetických vy-
chytávek? Že vy ne? Ale naše beauty redaktorka Nina ano. Pravidelně pro Vás testuje 
nejrůznější zkrášlovací produkty a radí co koupit a čemu se obloukem vyhnout.

Beauty Police

NEOCELL SUPER COLLAgEN 
POwDER – DOPLNĚK STRAVy
400 Kč – 198 g
k dostání na ebay.com

Na tento produkt jsem přišla docela náhodou, a 
to když jsem projížděla Instagram a narazila jsem 
na profil jedné české bývalé missky, která čas od 
času hodí do pléna své beauty tipy. Mezi nimi byl 
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ElEctrOlux VONNé uBrOuSKy DO SuŠičKy
359 Kč – 30 ks, k dostání na Alza.cz

Ještě před nedávnem by mě nenapadlo, že budu psát recenzi na 
ubrousky do sušičky. No, jenže oni jsou fakt tak dobré, že se o to s 
vámi musím podělit. Navíc, mít hezké voňavé věci je také součástí 
Beauty police :) Princip je naprosto jednoduchý, ubrousek vhodíte 
spolu s prádlem do bubnu. To je celé. Ubrousky velmi ale velmi jemně 
voní, nečekejte nic pronikavého. Navíc jsou napuštěné tekutinou, kte-
rá ještě pomáhá změkčit a nadýchat prádlo. Trochu jsem se obávala, 
že se po jejich použítí osypu, protože mi vadí i většina aviváží, ale žád-
né peklo se nekonalo, absolutně nedráždí. Prádlo lehce voní a je fakt 
nádherně jemné (bez použití aviváže). Zkuste a uvidíte :)

l´OrEAl PAriS ElNEtt SAtiN – lAK NA VlASy
cca 170 Kč – 300 ml, k dostání v drogeriích DM/rossmann

U vlasů ještě na chvíli zůstaneme. Jak jsem už zmiňovala, prakticky 
veškerá vlasová kosmetika, kterou u mě doma najdete, je Davines. 
Výjimkou je ale lak na vlasy, tady jsem věrná zase L´orealu! Pokud 
jste o laku Elnett ještě neslyšeli, tak to je obrovský kulturní nedo-
statek  Tento lak je stálice mezi laky na vlasy a je velmi oblíbený 
mezi stylisty na celém světě. Jeho hlavní výhodou je, že je naprosto 
bez parfemace. Pokud máte tedy voňavé vlásky díky šamponu, tak o 
vůni rozhodně nepřijdete. Další výhodou je to, že vlasy zafixuje, ale 
neslepí, účes stále působí přirozeně. Vlasy se navíc krásně lesknou. 
Tenhle lak by vám doma rozhodně neměl chybět!

DAViNES AlchEMic ShAMPOO chOcOlAtE
289 Kč – 280 ml, k dostání na hairspa.cz

O mojí lásce k vlasové kosmetice Davines bych mohla napsat knihu. Jen 
málokdy se mi stane, že mi nějaký produkt/produkty od jedné značky sed-
nou tak moc. Jejich šampóny z řady OI používám už několik let a nemám 
důvod měnit. Teď jsem objevila řadu Alchemic, což je naprostá bomba. 
Mám barvené vlasy na tmavě hnědou, ke kadeřnici chodím jednou za dva 
měsíce a vždy před návštěvou si přijdu už strašně světle a vyšisovaně. Ten-
hle šampon (ve spolupráci s kondicionérem ze stejné řady) obsahuje pig-
menty, které zvýrazňují barvu vlasů a vlasy vám tak vydrží déle krásně ba-
revné. Pigmenty podporují i u přirozené barvy a zároveň hydratují. Vyrábí 
se ve třech barevných variantách, na jedno mytí stačí skutečně malinko, 
takže i přes vyšší cenu vydrží velmi dlouho. Za mě palec nahoru!
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lActOVit lActOurEA 
cca 100 Kč – 400 ml, k dostání v drogeriích rossmann

Toto tělové mléko jsem si koupila „omylem“, když jsme s přítelem na-
kupovali na víkend na chatě v jednom nejmenovaném supermarketu 
na Chodově a já si potřebovala do košíku nenápadně přihodit něco na 
mazání za pár kaček, a tak jsem čapla právě tohle. Nečekala jsem žádný 
zázrak, o to víc mě potom překvapilo. Asi nejvíc mě odrovnala vůně, 
ta je prostě úžasná a chválilo jí i okolí, ale hlavně skvěle hydratuje (sbo-
hem šupinky na nohách). Má hutnější konzistenci, ale rychle se vstřebá 
a v létě po dni na slunci to byl skutečný balzám. Doporučuji vyzkoušet 
i sprchový gel ze stejné řady, voní a hydratuje stejně bezvadně.

uN-DO-GOO ShAMPOO > Ph 9 MAliBu c 
375 Kč – 266 ml, k dostání v salonech/na malibuc.cz

Značka Malibu C je na našem trhu jenom chvíli, i tak jsem jí ale stihla zaregis-
trovat a začala jsem se samozřejmě pídit po tom, co je to za novinku a jak nás 
může udělat krásnější! Vlasová kosmetika Malibu C staví na precizním očištění 
vlasů od minerálů, které na nich ulpívají po každém mytí. To se může proje-
vovat tím, že jsou vlasy mdlé, nelesknou se, špatně na nich drží barva (která 
se po chvilce vymyje nebo změní odstín). Tento šampon vlasy čistí do hloubky 
a zbavuje je právě nánosů těchto minerálů. Ještě lepší je zajít si do salonu na 
ošetření, které trvá cca 45 minut a během něho vám kadeřnice stáhne minerály 
z vlasů o dost důkladněji a šampon potom používáte na udržení stavu. Vlasy 
jsou po ošetření lesklé, lehké a až o odstín světlejší. Nejde o žádnou chemii, jde 
o veganské produkty. Za mě stoprocentně palec nahoru.

MAyBElliNE MAStEr cONtOur 
cca 250 Kč – 7 g, k dostání v drogeriích DM/rossmann

Dnešní trend konturování mě totálně obešel. Vykreslit si na obličej různé lin-
ky, nanést několik vrstev a nakonec vše smíchat dohromady, to ani omylem. 
Standardně používám pouze bronzer/tvářenku. Pravdou ale je, že občas mám 
ráda dewy look a nechci pudrovat, nicméně alespoň nějaké kontury jsou po-
třeba. Když jsem v drogérce narazila na tuhle tyčinku, tak jsem jí ihned vzala 
a říkala jsem si, že to je přesně to, co hledám. Světlejší část aplikuji lehce pod 
oči a tmavší částí si vykreslím lehkou linku směrem od ucha ke koutku úst, 
přesně pod lícní kostí. Tuto linku ukončím na pomyslné kranici zornice oka. 
Následně samozřejmě důkladně rozetřu do ztracena. Líbí se mi, že tyčinka 
neobsahuje žádné třpytky nebo podobně, takže dělá opravdu přirozené kon-
tury. Vyrábí se ve dvou odstínech, takže určitě každý najde svého favorita :)
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TIP NA OBCHOD

aToMbike

yklistická sezona je za 
dveřmi. Mrazivé počasí 
vzalo za své, sníh a led ko-
nečně roztál.  Nastal pravý 
čas oprášit naše dvoukolé 

miláčky ze sklepů, garáží a vyrazit na cesty. 
Nebo možná už přišel čas pořídit si nějakou no-
vou mašinku, či cyklošperk. Pokud to tak cítíte, 
jednoznačně vám přijde vhod Atombike.

Nebudeme si hrát na hrdiny, servis a výběr ide-
álního kola není nic jednoduchého. Se všemi 
vymoženostmi současné cyklistiky a jde tak tro-
chu o alchymii. Člověk si samozřejmě může své 
„trápení“ ulehčit díky internetu, ani ten nejkom-
plexnější katalog ale nenahradí lidský faktor, 
kdy si nás někdo takzvaně „sjede pohledem“ a 
udělá nám nabídku na míru. A protože správný 
výběr kola je důležitý i pro naší pohodlí a zdra-
ví, je dobré se při nákupu radit s opravdovými 
odborníky. Tedy lidmi, kteří se cyklistice nevě-
nují jen teoreticky (což je specialista především 
„internetových odborníků“), ale i prakticky. A 

přesně toho se dočkáte v Atombike. Který sídlí v 
Praze 6 – Evropská 34 nebo v metropoli cyklisti-
ky v Hradci Králové na Čs. armády 383/5.

dostatek firem poskytujících nadstandardní 
služby v oblasti prodeje, servisu a zakázkové 
stavby kol. A to je třeba změnit. Když na něčem 
pracují opravdoví cyklisté - srdcaři, je to znát. 
Atombike se rychle u fanoušků cyklisticky dob-
ře zapsal a došlo k velkému rozvoji a zdokona-
lení nabídky. Dalším skokem byl rok 2007, kdy 

C
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se přestěhoval z Prahy 2 do větších prostor na 
Praze 6. Postupně rozšiřoval sortiment cyklistic-
kých značek jako je Trek, Gore Bike wear, To-
peak, Giro, Bell, Bontrager. V roce 2013 otevřel 
svojí další pobočku v centru Hradce Králové.

Historie firmy, praxe odborníků je hodně podstat-
ná a mluví za vše. Po celou dobu je Atombike klí-
čovým hráčem v oboru. Pestrost a kvalita nabídky, 
perfektní servis kol je základem, na kterém si trvá.

V kamenných obchodech Atombike poznáte cy-
klistiku v úplně novém světle. Na jednom místě 
najdete vše, co vás z cyklistiky jen napadne. Je 
jedno, zda fandíte jízdě po silnici, hledáte hor-
ské nebo trekkingové kolo či skládací. Vše tu má 
své místo. Naleznete zde vše, co se kolem cyk-
listiky točí. V nabídce nechybí i stále populár-
nější elektrokola zavedených značek. Zároveň v 
Atombike zajišťují autorizovaný servis kol Trek, 
Giant a Author, ale nezalekne se i jiných značek. 
Rádi se postarají i o Vaše elektrické miláčky s 
pohony Bosh, Yamaha a Shimano. Nepřekvapí je 
ani odpružené vidlice, tlumiče – jsou autorizo-
vaný servis značky Rock Shox pro ČR.

Atombike je místo pro úplné lajky i ty nejnáročněj-
ší zákazníky, kteří přesně ví, co hledají. A pokud 
byste si byli hodně nejistí svou volbou, v Atombike 
samozřejmě nabízí celoroční test, půjčovnu kol.

th.

Atombike Praha - Evropská 34, Praha 6
Po-Pá: 10:00-19:00 a So: 10:00-13:00

Tel:  222 362 729, 723 397 395
praha@atombike .cz

------------------------------------------------------------
Atombike Hradec Králové 

Československé armády 383/5
Po-Pá: 9:00-17:00 a So: 09:00-12:00

tel: 491 110 548, 732 172 042
hradeckralove@atombike .cz
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Ruční výroba pečiva. Prvotřídní suroviny převážně 
českého původu bez chemických přísad a potravi-
nářských náhražek. Pečivo vyráběné podle tradič-
ních receptur. Poctivé pekařské řemeslo jako za časů 
našich prababiček. Certifikace BIO výrobců. To vše 
stručně charakterizuje Pekárnu Kabát – zavedenou 
rodinnou pekařskou firmu s tradicí od roku 1992. 
V současné době vede společnost již druhá generace 
rodiny Kabátů. Více než dvacet let vám dodávají ne-
zaměnitelné produkty ruční výroby.

pekárna kabáT
www .pekarnakabat .cz

Rýži, těstoviny, luštěniny, obiloviny, kuskus, ale také vlo-
čky a různé přílohové nebo polévkové směsi můžete v 
Česku zakoupit pod značkou ARAX. Ta si přízeň svých 
zákazníků získává již od roku 1997. Široký sortiment 
výrobků můžete zakoupit v každém supermarketu Kau-
fland, Globus, Penny Market, Norma, Billa, ale také v 
mnoha maloobchodních sítích (ROSA Market, Kubík, 
Brněnka, JIP…) po celé České republice. Letos si Zdravé 
potraviny Arax připravily novinku v podobě dvou spe-
ciálních omáček: Lilková ikra a jemně pikantní Adžika.

zdraVé poTraViny arax
www .potravinyarax .cz
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DesignBuy.cz je e-shop, specializující se na to nejlep-
ší z české a zahraniční designérské tvorby. V nabídce 
obchodu často naleznete prestižními cenami oceně-
né, exkluzivní a limitované kolekce, které nekoupíte 
nikde jinde na internetu ani v kamenných obchodech. 
Na DesignBuy.cz si vyberou i ti nejnáročnější. Pokud 
chcete svůj domov něčím zpěstřit, zde rozhodně na-
čerpáte inspiraci. DesignBuy.cz provozuje jej De-
signCorporation s.r.o., které vydává také nejčtenější 
český on-line design magazín DesignMag.cz.

designbuy
www .designbuy .cz

Zažít pocit volného pádu a vnímat svět očima ptáků, 
takový dárek jen tak nikdo nečeká. Chcete své blízké 
opravdu překvapit? Zařiďte jim u odborníků v Pa-
raškole Impact adrenalinový tandemový seskok pod 
vedením zkušeného tandempilota a ve vší bezpečnosti. 
Tandemové seskoky tu provádí instruktoři, kteří mají 
3000 až 10 000 seskoků a prošli náročnými kurzy v za-
hraničí. Tandemové seskoky jsou realizovány na letišti 
v Kolíně, kde je kompletní zázemí a kde je možné zajis-
tit i vyhlídkové lety malými sportovními letadly.

iMpacT
Dolní 12, Praha 4 - Nusle, www .paraskolaimpact .cz
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lakýrnické práce

nástřik variopaint
malířské práce

Antické malby
do pizzerie

Poděbradská 195/7
Praha 9 

tel.: 736 625 474

www.kapitan.eu

Malíři pokojů Praha

Následující nový pražský obchod na to jde trochu ne-
šikovně - má název, z něhož se člověku lehce zamotá 
jazyk. Přesto se vyplatí si ho zapamatovat. Peronospo-
ra Blues totiž do Česka importuje kus prosluněné 
Dalmácie, která je proslulá excelentním jídlem i liké-
ry. V obchodě najdete víno, marmelády, zmíněné li-
kéry, čokoládu, umění, koření, hudbu, ovoce, bylinky, 
ryby, oleje, a to vše domácí výroby. Pokud váháte, jak 
produkty z Dalmácie chutnají, můžete každý čtvrtek 
od 19 hodin využít ochutnávku produktů.

peronospora blues
Šmeralova 10, Praha 7
Tel .: +420 702 651 991

Tento výběrový second hand najdete nedaleko St-
rossmayerova náměstí. Provozovatelky obchodu 
hodně dbají na originální a moderní kousky, nejčas-
těji za cenu od 99 do 199 korun. Dle vyjádření pro 
Citybee se zaměřují spíše na mladší věkové katego-
rie a nabízejí módu různých stylů i velikostí (hipster, 
punk, rockabilly, office konzervativní styl, barbie). 
Kolekce je převážně pro dámy, pro pány je ale k dis-
pozici herní koutek se starými digihrami! Nakupo-
vat můžete i na oficiálních stránkách obchodu.

Janovského 963/3, Praha 7
Tel .: +420 773 230 830, www .crashily .com

crashily

TIPy NA NÁKUPy
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paTrik hezucký
ŽIJU SVŮJ ŽIVOTNÍ SEN 
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Kdo je Patrik hezucký? Jak by ses představil? 

Jsem hostem na tomto světě, a tak se snažím ne-
udělat ostudu. Vlastně jako každý hledám trochu 
důvod a smysl naší existence.

Málokdo ví, že máš francouzské kořeny. tvůj 
táta byl Francouz. táhne tě to do Francie?

Do Francie mě to táhne coby turistu, to je pravda. 
Ale nějak zvlášť to nepociťuju. Moje druhá polo-
vina rodiny je z Moravy a připadám si tady jako 
hodně zakořeněný Moravan v Praze. (smích)

ty jsi tátu nikdy neviděl. tragicky zemřel, než 
si se narodil. chyběl ti v životě táta?

Když je člověk kluk, tak tam cítíte nějakou tu ztrá-
tu, ale dnes už je to jedno. Já díky tomu, že jsem 
vyrůstal s tetou a díky tomu, že oni měli asi pocit, 
že by mi mohlo něco chybět, tak jsem vždycky 
dostal, co jsem chtěl, nikdy mi nic nechybělo. Já 
měl šťastné dětství, takže mi táta nechyběl. 

čím jsi chtěl být jako malý kluk?

Kosmonautem, popelářem a náčelníkem Apačů 
(smích) A teta chtěla, aby ze mě byl diplomat. Ale 
to se nějak nepovedlo. (smich) Ale je pravda, že 
díky tomu jsem se naučil francouzsky. Teď už bych 
se to nedoučil. Nedokopal bych se k tomu. (smích)

Jak ses dostal k moderování?

Myslím, že to byl osud…už v mládí jsem byl napros-
tý extrovert a rád bavil spolužáky. A to mi zůstalo…

Vzpomeneš si na své první moderování v rá-
diu? Jak ti bylo? Jak si se cítil?

Měl jsem hroznou trému a nesnášel jsem svůj hlas. 

Na Evropě 2 moderuješ už dvacet let. Stalo se 
někdy, že ti došly slova? 

Většinou mi dojdou slova, když den před vysílá-
ním v rádiu popíjíme s kamarády víno. To je dru-
hý den hlava úplně vygumovaná. (smích)

Předpokládám, že za ty roky se ti několikrát sta-
lo, že tě v éteru něco totálně odbouralo. co třeba?

Snažím se nenechat se vykolejit, ale samozřejmě 
někdy je to těžké a člověk se neudrží. Ale většinou 
se nejvíc směje Lucka Šilhánová. (smích)

Na Evropě 2 moderuješ s leošem Marešem. co 
máte společného?

Společná je touha nezklamat naše posluchače a 
dát jim každý den dávku zábavy, aby se cítili celý 
den skvěle. Někdy se daří, někdy ne.

A v čem jste naopak každý úplně jiný?

Ve všem. (smích)

Dovedeš si představit, že bys po těch letech mo-
deroval s někým jiným?

ZPOVĚDNICE

ž dvacet s Vámi vstává a spo-
lečně s Leošem Marešem ka-
ždý všední den vysílá na jed-
nom z nejposlouchanějších 
českých rádií. Proslavil se 

fiktivní postavou pana Mrázka v pořadu Mrá-
zek, ústředna, ve kterém volal neznámým lidem 
a nachytával je různými vtipnými příběhy. Mo-
derátor a bavič Patrik Hezucký je ten, který v 
ranní show nikdy nezkazí žádnou legraci. Ale 
jaký je v soukromí? To prozradil v exkluzivním 
rozhovoru pro časopis Pragmoon. 

U
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„MOJE Druhá POlOViNA 
rODiNy JE z MOrAVy A 

PřiPADáM Si tADy JAKO hODNě 
zAKOřENěNý 

MOrAVAN V PrAzE. “

www.pragmoon.czúnor / duben 2017



ZPOVĚDNICE

42

Za tu dobu, co spolu pracujeme, jsme si vytvořili 
docela fungující model. S někým novým by to asi 
chvílí trvalo, než bychom si „sedli“.

Kdybys musel s moderováním skončit, co bys 
dělal? co umíš?

Jednou taková situace určitě nastane. Přiznám se, 
že na to ale zatím nemyslím, protože by jsem mohl 
zjistit, že nic neumím a to by bylo stresující :)

za poslední dva měsíce si zhubnul 25 kilogra-
mů. Na jaké váze si začínal a co bylo tvojí nej-
větší motivací?

Já už jsem vypadal opravdu jako koule. Měl jsem 
nějakých 135 kilogramů. 

A teď už jsi se svou váhou spokojený, nebo bu-
deš ještě se shazováním kil pokračovat?

Samozřejmě jsem strašně rád, že jsem zhubnul 25 
kilo, ale teď bych chtěl ještě zhubnout deset pat-
náct kilo, ale už pomalejším tempem. 

co byla tvoje největší motivace?

Když se podíváš do zrcadla a vidíš tam někoho 
úplně jinýho, v tu chvíli si řeknete pozor a teď už 
je potřeba něco dělat. Motivací pro mě byla i moje 
přítelkyně, která mě v tom hodně podporovala, 
neřku-li mě do toho hodně tlačila. (smích)

Bylo to pro tebe těžký?

Já myslím, že lidi, co někdy zkoušeli hubnout, tak 
potvrdí, že to není vůbec jednoduchá věc. Čas od 
času má člověk chuť si dát nějakou tu prasárnu. 
Ale kdybych se vrátil k těm návykům, co jsem 
měl předtím, tak by to zase dopadlo špatně. Ale 
já jsem naštěstí dostal podporu od firmy, která se 
zabývá hubnutí, a to pak šlo rychle a bezbolestně. 

S jakou firmou si hubnul a v čem spočívá ta di-
eta? co jíš a co musíš dodržovat?

Zhubnul jsem jednoznačně díky velmi kvalitní stra-
vě od It´s my life. Díky této české firmě mi to hub-
nutí šlo perfektně. A vzhledem k tomu, že jsem mu-
sel zhubnout kvůli sázce, tak jsem musel mít jistotu, 
že to dokážu. S It´s my life to byla strašná pohoda. 
Místo toho, abyste si večer dali něco nevhodného, 
tak si místo toho dáte jejich koktejl a je to. 
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tvé nejoblíbenější jídlo?

Mám rád středozemní, asijskou, indickou a čes-
kou kuchyni. Tak něco z toho. (smích)

co bys naopak nikdy do pusy nestrčil?

Snažím se odvyknout si na smažené věci v oleji a 
hodně jsem omezil cukry. A od školy nesnáším 
hrachovou kaši a mlékovou polévku. Takže asi to.

cvičíš?

Přiznám se, že jsem si domů koupil běžecký pás a 
čas od času na něm jsem. 

co děláš, když nejsi v práci? 

Když nejsem v práci, tak nabírám energii. Jídlem, 
pitím, sportem nebo spánkem. Taky rád cestuju, 
takže když je chvíle volna, vyrážíme s přítelkyní 
na výlety nebo jedeme někam k moři. A taky si 
rád posedím s přáteli u dobrého jídla a pití. 

co tě naopak vůbec nebaví?

ZPOVĚDNICE
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Nebaví mě vstávat příliš brzo. (smích) Ale už 
jsem si za ty roky v rádiu zvykl. 

Přijdeš mi jako velký pohodář a kliďas. Je ale 
něco, co tě dokáže zaručeně naštvat?
Naštve mě, když mě přemůže moje lenost a po-
hodlnost. Štve mě pomalý internet, nebo zácpy 
na silnicích.

Máš nějakou špatnou vlastnost?

Lenost. To je jedna z mých nejhorších vlastností. 
To je obrovský handicap. Ta může i za to, že jsem 
se dopracoval až k tomu, že jsem vážil až 135 kilo. 

tvé životní motto?

Nejdůležitější na světě je záměr. 

Máš nějaký životní sen?

Já si myslím, že si životní sen plním. Dvacet let v 
rádiu, což nepovažuju za nějaký těžký pracovní 
výkon, je vlastně životní sen. Člověk se baví, a 
tím se živí. A to je skvělý.

www.pragmoon.czúnor / duben 2017



45

ZPOVĚDNICE /patrikhezucky

www.pragmoon.czúnor / duben 2017



46

BURgER SPECIÁL

nesTárnoucí klasika

Ani letos vás o náš nejoblíbenější (nebo minimálně 
nejlahodnější) speciál nemůžeme připravit. Chá-
pete správně, opět přišla doba hledání nejlepšího 
burgeru! A by, čtenáři PragMOONu, nám stejně 
jako v minulých letech pomůžete udělit certifi-
kát 1. místo v soutěži „TOP BURGER 2017“. Jak 
hlasovat? Zašlete bezplatnou sms ve tvaru „název 
restaurace“, vaše „Jméno Příjmení“ na číslo: 776 
657 085. Hlasovat můžete vždy jednou. Každá z 
14 restaurací nám věnovala tři poukázky na 500 
Kč. Těmi odměníme vždy tři náhodně vybrané 
fanoušky dané restaurace. Ať vyhraje ten nejlepší 
burger! Hlasovat můžete do 15.4.2017.
 
A pokud vám ve výčtu nějaká oblíbená burger re-
staurace chybí, stačí nám dát tip na info@diskdata.cz.

th.

James Dean Prague je fenomenální americká diner re-
staurace situovaná do samotného srdce hlavního města 
Prahy. Je to místo předurčené k nezapomenutelným a 
intenzivním zážitkům ve dne i v noci. James Dean Pra-
gue Vás zve na rozmanitou cestu pravou Amerikou. 
Obklopeni originálními artefakty nespoutaného života 
legendárního rebela Jamese Deana si můžete vychutnat 
jak autentickou americkou snídani, k obědu pořádně 
vydatný burger nebo využít večerní atmosféry se skle-
ničkou lahodného koktejlu v podzemním baru.

jaMes dean
V Kolkovně 922/1, Praha 1
Tel .: +420  606 979 797, www .jamesdean .cz

V Burger De Soto vás svou širokou nabídkou burgerů 
určitě překvapí. Zdejší nabídka je všechno možné, 
jenom ne nudná. Vaše chuťové buňky rozdráždí 
Pikantní Burger El Diablo (na fotce), v široké nabídce 
podniku se dále neztratí speciální burger ze smažených 
filet mečouna nebo vegetariánský burger s fazolemi 
a římským salátem. Jako přílohu si můžete nechat 
zároveň dovézt klasické hranolky nebo bramboráčky. 
Při objednávce burgeru si navíc můžete vybrat nápoj 
nebo dezert zcela zdarma. Tomu se říká servis!

burger de soTo
Nuselská 78, Praha 4, Tel .: +420 244 465 415
www .praha-rozvoz .eu/burger-de-soto
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V nekuřácké restauraci Fiasko Burgeru, která nedávno 
prošla rekonstrukcí, si pochutnáte na pravých americ-
kých burgerech. Sezamová bulka, pořádný kus šťavna-
tého masa, vždy čerstvé ingredience a dle chuti opeče-
ný plátek slaninky, která voní už od dveří. Takhle má 
vypadat ten pravý burger. O vaši přízeň se utká Domá-
cí Fiasko ALL-IN nabízející kombinaci lahodná hous-
ka, Fiasko dresing, ledový salát, čedar, okurka, červená 
cibule, jalapeňos, 250g hovězího masa a slanina. Pokud 
nestíháte, není problém si ho objednat v Praze domů.

Fiasko burger
Stroupežnického 9, Praha 5
Tel .: +420 702 222 333, www .fiaskoburger .cz
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Pro kvalitní burger nemusíte jet jen do centra. Nově 
si pochutnáte i v Horních Počernicích v restauraci 
Pepe Burger, která hodlá zamíchat pořadním našich 
tradičních favoritů (a že to nebude jednoduchý 
souboj). Pepe Burger je začínající firma zabývající se 
provozováním bistra v americkém stylu, kde doslova 
ochutnáte atmosféru slavné Route 66. Vyzkoušet 
rozhodně musíte specialitu Big Pepe - 300g šťavnatého 
grilovaného hovězího v domácí bulce, čedar, ledový 
salát, cibule a originální okurková omáčka.

pepe burger
Náchodská 703/91, Horní Počernice
Tel .: +420 739 140 014, www .pepeburger .cz

Nově otevřenou nekuřáckou restauraci se specializací 
na hamburgery domácí výroby, s čerstvou zeleninou 
a domácím dipem v několika chuťových variantách, 
najdete na Karlově náměstí. U Čížků nabízí hovězí 
maso z bourárny Absolon v Českém Brodě, které 
si v podniku melou a dochucují sami. Pečivo je ze 
sousední pekárny pana Zoulka, z Václavské pasáže na 
Karlově náměstí. Lákavou specialitou je Faustův kozí 
hamburger (lilek, rajče, kozí sýr, salát dubový, dip a 
hranolky se slupkou), který nesmíte minout. 

beer&burger u číŽků
Karlovo náměstí 34, Praha 2
Tel .: +420 223 003 424, www .ucizku .cz

Merlin Irish Pub má dvě tváře - horní části dominuje 
stylově dřevěný bar s místy na sezení a velkými okny, 
dolní část má dřevěnou podlahu a cihlovou klenbu. 
Příjemné posezení se ještě lépe vychutnáte s jedním 
z mnoha druhů točených piv - Plzeň, Kozel (světlý i 
tmavý), Volba sládků, Guinness, Cider Kingswood a 
Merlin. Pokud jde o burgery, v Merlinovi si můžete vy-
brat z několika variant. V nabídce jsou lahodný hovězí 
burger speciál, kuřecí burger, hovězí burger s jalapenos 
a hovězí double burger, to vše přirozeně s hranolkami.

Merlin irish pub
Bělehradská 68a, Praha 2
Tel .: +420 222 522 054, www .merlin-pub .cz
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Urban Pub do našeho burgerového boje vyráží lahůd-
kou El Klasik, která má v sobě hovězí maso, čedar, 
rajče, salát, vídeňskou cibulku, slaninu, vejce, parma-
zánový dip. Tento kousek jsme vybrali zcela záměrně 
– přestože je „jen“ Klasik, je v Urban Pubu nejžáda-
nější. Skvělá domácí houska naplněná hrubě mletým 
červenostrakatým hovězím je doplněná jemným par-
mazánovým dipem a lahodnou čerstvou zeleninou. 
Burger si můžete vychutnat v provedení 200gramů 
masa nebo jako luxusní 400gramový double.

urban pub
Chemická 951, Praha 4
Tel .: +420 702 095 411, www .urbanpub .cz

Restaurace pro opravdové milovníky stylového 
designu - pokud se nacházíte v centru a dáte na 
hezký dojem, navštivte restauraci Dynamo, která se 
nachází kousek od Národního divadla. Zaručujeme 
vám, že elegantnější restauraci v okolí nenajdete. 
Moderní podnik si vás získá lahodným Royal 
burgerem z hovězího masa, burgerem s volským 
okem, slaninou a sekaným biftečkem z hovězího 
masa a burgerem z masa divokého kanečka, 
podávaný s grilovanou hlívou ústřičnou.

dynaMo
Pštrossova 220/29, Praha 1 
Tel .: +420 224 932 020, www .dynamorestaurace .cz

Kde jinde si dát poctivý lahodný burger na 
Vinohradech, než v podniku s názvem Vinohradský 
Burger Bar? V podniku připravují všechna jídla 
pouze z čerstvých surovin. Hovězí burgery tvoří 
vyzkoušená a neustále zdokonalovaná směs mas, 
jejímž základem je stařený (neboli vyzrálý) Chuck roll. 
Standardní úpravou je zde medium ale přání hosta je 
samozřejmě vždy na prvním místě. V restauraci čepují 
pivo ze svého Uhříněveského pivovaru který byl 
oceněn jako nejlepší nový minipivovar v roce 2016.

Vinohradský burger bar
Vinohradská 67, Praha 2 
Tel .: +420 222 250 624, www .vinohradskyburgerbar .cz

Mezi zaběhnuté podniky vstupuje sebevědomý 
nováček jménem The Craft. Ten hodlá zkušené 
mlsouny nalákat burgery z vynikajícího místního 
hovězího a čerstvých surovin a šesti řemeslnými pivy 
na čepu z českých minipivovarů. Nabídka se pravidelně 
"točí", aby bylo vždy z čeho vybírat. A z šesti piv se každé 
dva-tři dny jedno vymění za nové. Prostě se pořád něco 
děje! Náš tip? Jmenovec Craft burger, který nabízí 180g 
hovězího masa, salát, nachos, čedar, slaninu, rajče, 
cibuli, domácí hořčičnou majonézu a sladovou housku. 

The craFT
Náměstí Míru 1221/4, Praha 2
Tel .: +420 777 997 984, www .thecraft .cz
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The PUB Pilsner Unique Bar je unikátní 
franchisingový koncept restaurací, který spojuje 
kvalitní kuchyni, výborné pivo a skvělou zábavu. 
I v pobočce na Praze 1 si můžete sami načepovat 
nepasterizované pivo z tanků u stolů vybavených 
samoobslužným výčepem. A protože dobře víme, že 
k dobrému pivu se pořádný burger znamenitě hodí, 
najdete jich v jídelním lístku hned několik. Jejich 
servírování se v Pubu věnují již dlouho a tak dobře 
ví, jak důležité je vybrat ty nejkvalitnější suroviny.

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

Motoburger na Praze 7 v Holešovicích nabízí hned 
několik lákavých burgerů, které stojí za vyzkoušení. 
Nejoblíbenější jsou Classic burger a Texas burger, v 
menu nicméně nechybí i burger vegetariánský či 300 
g Motoburger pro opravdu hladové jedlíky . Samo-
zřejmosti jsou i jiná jídla z poledního menu, včetně 
polévek. Vše z čerstvých surovin a kvalitního masa 
z českých chovů, nemluvě o vynikajících domácích 
bulkách, které si v Motoburgeru pečou denně sami. V 
letní sezoně lze využít posezení na příjemné zahrádce.

MoToburger 
Komunardů 30, Praha 7 - Holešovice 
Tel .: +420 222 986 095, www .motoburger .cz 

BBQ U Davida je klasickým barbecue bistrem v 
americkém stylu. Není to místo luxusního designu, 
ale je to místo, kde ochutnáte pravou domácí BBQ 
kuchyni s vlastní barbecue omáčkou, kterou jinde 
nenajdete. Jídla pro zde Vás připravují podle vlast-
ních receptur a postupů, žádné napodobeniny. Celé 
menu je podvoleno jednomu stylu, proto v BBQ U 
Davida nehledejte smažák s tatarskou omáčkou ani 
nakládaný hermelín nebo guláš. Tohle sem zkrátka 
nepatří. Tady jde o prvotřídní poctivé Burgery.

bbQ u daVida 
Přátelství 81, Praha 10 - Uhříněves
Tel .: +420 774 089 606, www .bbqudavida .cz

Chcete poznat atmosféru pravých amerických bister, 
kde si vybere opravdu každý? Yes Burger je takovým 
místem! Jde o poctivou americkou kuchyni s bohatou 
nabídkou klasických burgerů, specialit (Elvis burger, 
Kozí burger, Bugy Bugy burger) i výzev pro pořádné 
chlapy (200g Tower, 300g Golem burger, 500g King 
Kong). Dále jsou v nabídce lahůdky z mexické a 
vegetariánské kuchyně. Nově najdete pobočku v 
ulici Žitná, která se může pochlubit dvoupatrovým 
prostorem, vhodným k soukromým akcím všeho druhu.

yes burger
Seifertova 14, Praha 3, Tel .: +420 608 956 345  
Žitná 41, Praha 1 Tel .: +420 774 350 370, www .yesburger .cz 
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Podnik najdete v historickém v domě, který se 
nachází mezi Karlovým náměstím a Rašínovým 
nábřežím. Výborná dopravní dostupnost je tedy 
předem zajišťena. Alpská restaurace možná zven-
ku vypadá nenápadně a obyčejně, fasáda ale kla-
me tělem. Jakmile projdete masivními vstupními 
dveřmi, okamžitě na vás dýchne ta pravá bavorská 
atmosféra, jako byste se náhle luskutním prstu 
přesunuli o tři sta kilometrů dál. To ale současně 
neznamená, že byste se snad v podniku museli cítit 
jako cizinci. Pořád je to poctivá česká hospůdka se 
vším, co k tomu patří. Nebojí se však dvojí identi-
ty a z obou kultur si bere jen to nejlepší.

Prostory restaurace jsou rozděleny na přízemní část 
s výhledem do Dittrichovy ulice a sklepní prostory 
s klasickými klenutými stropy a s odděleným sa-
lónkem, který je ideální pro pořádání soukromých 
akcí. Firemní večírky, rodinné oslavy či setkání s 
přáteli, pro to vše tu budete mít dostatek místa. Za-
tímco v horní části si milovníci cigaretového kouře 
mohou dopřát svůj oblíbený doplněk k pivu, spodní 
část restaurace je čistě nekuřácká. V zimních měsí-
cích atmosféru podniku podtrhuje hořící krb. 

Dolní část je - pokud jde o styl - klasičtějšího ra-
žení. Horní je naopak plně zařízena v bavorském 
stylu. Nabízí o něco skromnější počet míst (40 
oproti 80 v dolní části), zase ale potěší milovníky 
sportovních přenosů, neboť se zde nachází LCD 
televize, která „pravidelně ladí“ důležité zápasy.

Mottem podniku je „Dobré jídlo a spokojený 
host“. Zaměření se převážně na bavorskou kuchy-
ni český zmlsaný jazýček nijak neomezuje. Od té 
české se pojetím zas tak moc neliší. Z nabídky si 
vybere opravdu každý. Za zmínku rozhodně sto-
jí vynikající „Švýcarský řízek“ (smažený vepřový 
řízek zapečený se šunkou, sýrem a holandskou 

avorské restaurace jsou pro 
svou jedinečnou atmosféru a 
pohostinost dobře známé i v 
našich končinách. Jednoznačně 
stojí za návštěvu, něco takové-

ho ale normálně vyžadovalo nemalý výlet. To 
už nyní neplatí. Ten, kdo chce na „vlastní chuť“ 
poznat bavorský styl, může vyrazit na Prahu 2. 
Pár kroků od Kostela sv. Cyrila a Metoděje se 
nachází bavorská Alpská restaurace.

alpská resTaurace: 
chuť baVor na praze 2

B
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omáčkou, kořeněné hranolky), „Weißwurst“ (pár 
typické bavorské speciality - z telecího a vepřové-
ho masa - podávané v keramické dóze) či Bavor-
ské sýrové špecle s opraženými hoblinkami tyrol-
ského špeku a restovanou cibulkou. No a pokud 
by zrovna nebyla nálada na bavorské lahůdky, 
vždy se v nabídce hodí poctivý Bacon Burger.

Milovníci  piva ocení širší výběr - Pilsner Urquell 
12°, Velkopopovický kozel 11°, Velkopopovický 
kozel Černý, Gambrinus nepasterizovaný 10° nebo 
vynikající bavorské kvasnicové pivo Paulaner. Ani 
milovníci vína zde nepřijdou zkrátka - nechybí za-
soby jakostních vín z Moravských sklepů. 

Tím nejlepším na Alpské restauraci ale je - a ano, 
vracím se tím na začátek - atmosféra. Jde o mís-
to opravdu přátelské, které si za krátkou dobu 
své existence dokázalo vybudovat řadu věrných 
štangastů. Jeden den zde narazíte na pravidelné 
hráče pokeru, jindy na politické diskutéry nebo 
třeba boxery, co po tréninku „skáčou na jedno“. 
Přesně tak by to mělo v hospodách a restauracích 
vypadat. Mělo by vždy jít o místo, které plní ne-
jen gastronomickou, ale i kulturní úlohu. Lidé by 
se zde měli pravidelně setkávat, sdílet myšlenky a 
dobře se bavit. A tohle Alpská restaurace přímo 
ztělesňuje. Pokud do ní budete vyrážet pravidel-
ně, velmi brzy začnete poznávat známé tváře.

Alpská restaurace je připomínkou toho, jak fun-
govaly pražské gastronomické podniky dříve, než 
je semlel turistický ruch a moderní trendy. Na nic 
si tu nehrají, nesnaží se oslňovat nesrozumitel-
nými názvy jídel ani vás nebudou učit jíst něco 
nového, protože „je to zrovna v módě“. Tady jde o 
autentičnost. A není to jen „hra na oko“. Majitelé 
skutečně deset let provozovali hotel s restaurací 
přímo v samotném Bavorsku. Takže mi věřte, že 
jestli někdo mohl dokázat do našeho hlavního 
města přenést atmosféru Bavor, byli to právě oni. 
Povedlo se na jedničku s hvězdičkou a Alpská re-
staurace si tak svůj název plně zaslouží.

Tomáš Chvála

Jenštejnská 1776/2, Praha 2 
Tel: +420 222 513 667

www .alpskarestaurace .cz
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Restaurant Lavička nabízí posezení v rozlehlé ven-
kovní zahradě, útulný vstupní prostor s krbem, kte-
rý je určený pro nekuřáky, hezké prostředí setkání 
s přáteli či oslavu. Lze také využít veliký salonek v 
přízemí. Pochutnat si v Lavičce můžete na pestré na-
bídce specialit mezinárodní i české kuchyně. Velké 
oblibě se v Lavičce těší domácí limonády.

laVička

Seifertova 77, Praha 3 
Tel: +420 733 440 206, www .restaurace-lavicka .cz 

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNy

Be Friendly nabízí vskutku unikátní koncept - chce 
nabídnout co nejuvolněnější atmosféru a proto se zde 
personálu tyká! Milovníci piva ocení, že vyjma několi-
ka druhů Staropramenu (11°, nefiltrovaný, světlý, čer-
ný, řezaný) si zde vychutnají i svrchně kvašené speciál-
ní tmavé pivo z Belgie Leffe Brune, Hoegaarden White  
a Cider. Restaurace je kompletně nekuřácká.

be Friendly

Sokolovská 97/65, Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 222 313 473, www .befriendly .cz 

Italská restaurace Aromi nabízí širokou škálu čer-
stvých ryb a mořských plodů a reprezentuje pravou 
italskou kuchyni s důrazem na původní kvalitní a čer-
stvé italské suroviny. Uprostřed restaurace se nachází 
velký stůl se sýry. V letní sezóně mohou hosté posedět 
na otevřené zahrádce až pro 40 osob. Místní vinotéka 
čítá 300 etiket italských vín a přes sto druhů grappy.

aroMi

Mánesova 78, Praha 2
Tel .: +420 222 713 222, www .aromi .cz

Bistro Home Kitchen je inspirováno jedinečností 
a kouzlem domácí kuchyně. Nenajdete zde žádné 
dveře, které by oddělovaly kuchyni a část pro hosty. 
Tohle netradiční (a velmi oblíbené) bistro má již ně-
kolik poboček v Praze. Tu nejnovější najdete v Kozí 
ulici. Je o něco větší než její dvě starší sestry. Najdete 
v ní i dvorek a u něj malou klubovnu. 

hoMe kiTchen

Kozí 916/5, Praha 1 - Staré město
Tel .: +420 774 905 802, www .homekitchen .cz 

Představte si, jak sedíte v podniku, popíjíte kvalitní 
čerstvě umletou kávu, čtete noviny a vy si užíváte 
pár hodin klidu. Taková je kavárna Café Modi. Na 
výběr máte hned z několika druhů světových káv, je 
zde také možnost zakoupit si značkovou kávu Modi 
přes e-shop. Kavárna nabízí i něco malého k snědku, 
různé druhy kvalitního alkoholu a vína z Moravy.

caFé Modi

Myslíkova 32, Praha 2
Tel .: +420 603 177 106, www .cafemodi .cz

Pohodová restaurace U Saní se hodí jak pro gurmán-
skou zastávku, tak k pouhému posezení nad sklenkou 
něčeho dobrého. Na své si přijdou milovníci steaků (je 
zde velký výběr z kvalitního hovězího masa z plemene 
Angus), specialit z české kuchyně (guláše, žebra, kole-
na, kachny...) či výhodných poledních menu. Čepují 
zde tankovou Plzeň, černého Kozla a Radegast Birell.

u saní

Karlínské nám . 13, Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 224 815 702, www .restaurantusani .cz
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Restaurace Černý kohout
je součástí malebného areálu bývalého zemanského dvora vystavěného v 

Praze 5 – Klukovicích. Leží na samém kraji přírodní rezervace – Prokopské údolí.
Celý statek i interiér je zrekonstruován ve venkovském stylu – kamenné zdi, masivní 
dřevěné stoly, příjemné osvětlení a romantické posezení u krbu, který dominuje těmto 
prostorům.
Požitek při vychutnávání specialit hlavně pravé domácí, ale i zahraniční kuchyně umocňu-
je příjemné prostředí staročeské restaurace včetně romantické 
zahrádky s jezírkem a venkovním grilem.
Tato kombinace vytváří ideální místo nejen pro soukromé oslavy, svatby, firemní akce, 
dětské párty, rauty, hudební a jiná kulturní vystoupení, ohňostroj a mnoho dalšího včet-
ně vlastního cateringu. Statek také nabízí krásné romantické apartmány ve staročeském 
stylu.

Bublavská 308, Praha 5-Klukovice, info@cerny -kohout.cz, 
Tel.: 608 874 923, Svatby, oslavy 777 610 636, www.cerny-kohout.cz

ČERNÝ KOHOUT

kohout.indd   1 17.02.2017   12:04:28
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Petřínské terasy se nachází uprostřed východního sva-
hu Petřínského kopce, s neopakovatelným výhledem 
na Prahu. Těšit se můžete na bohatý výběr výtečných 
jídel, vždy ochotnou obsluhu, velmi klidné posezení a 
jedinečné prostředí. Pochutnat si zde můžete na klasic-
ké české kuchyni či domácích dezertech. Ideální místo 
pro pořádání svateb a dalších společenských akcí.

peTřínské Terasy

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

Dnes již klasický karlínský podnik se dostal do širší-
ho podvědomí díky jedinečné atmosféře, která pra-
videlně graduje na tanečním parketu. Jde o podnik 
členitý, ani velký, ani malý, zkrátka naprosto ideální 
pro pohodový večer i uzavřenou společnost, která se 
chce bavit hudbou, tancem, výborným jídlem (lu-
xusní domácí burgery, šťavnaté steaky) a pitím. 

u MrTVýho pTáka 

Křižíkova 16, Praha 8-Karlín, Tel .: +420 224 814 499 
www .restauraceumrtvyhoptaka .cz

Černý kohout vás okamžitě ohromí. Restaurant je 
součástí malebného areálu bývalého zemanského 
dvora. Celý zrekonstruovaný statek i interiér jsou ve 
venkovském stylu (kamenné zdi, masivní dřevěné 
stoly, romantické posezení u krbu). V teplých měsí-
cích oceníte zahrádka a venkovním grilem. Kuchyně 
pracuje s domácí i zahraniční kuchyní.

černý kohouT

Bublavská 308, Praha 5 - Klukovice 
Tel .: +420 608 874 923, www .cerny-kohout .cz 

Pizzerie jako každá jiná? Kdepak! V Rustice ochutnáte 
originální italskou domácí kuchyni díky výrobě vlastních 
těstovin a vysoké kvalitě surovin, které jsou téměř všech-
ny dováženy přímo z Itálie. Z tradiční pece na dřevo 
můžete ochutnat největší pizzy v Praze za cenu běžných. 
Rustica byla oceněna mnoha certifikáty kvality a spoko-
jenosti hostů, naposledy se stala pizzerií roku 2015.

rusTica

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

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNy

Atmosféra třicátých let, živá hra na klavír a elegance, 
to vše na vás čeká v karlínském Charlestonu. Vyjma 
mimořádného interiéru se podnik může pochlubit i 
dvěma letními zahrádkami. Kdo má rád živější atmo-
sféru, ocení zahrádku před restaurací, milovníkům 
klidu je naopak určena zahrádka ve vnitrobloku. Do-
minantou podniku jsou fantastické steaky.

charlesTon 

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

Večer u dobrého piva? To si přímo říká u návštěvu 
Kozlovny Apropos, kde si vychutnáte Velkopopovic-
kého Kozla z tanků. Podnik se nesnaží oslnit závrat-
nými cenami, ale vysokou kvalitou služeb, příjemným 
nápaditým interiérem, nabídkou nápojů a širokým 
výběrem pokrmů. Kdo preferuje uzavřenou společ-
nost, může zvolit oddělený salónek v suterénu.

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

kozloVna apropos
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OBČERSTVENÍ NA BAŠTĚ

OTEVŘENO
PO-NE 11-24:00

Nabízíme vám příjemné posezení s přáteli, ideální 
prostor pro firemní akce, pořádání svateb nebo rod-
inných oslav. Přijďte v létě na grilování, živou hudbu 
nebo do venkovního baru na míchané drinky.

Letenské sady
Holešovice 
603 927 446

KOUPALIŠTĚ MOTOL

Koupaliště Motol je přírodní vodní nádrž 
o rozloze 4.100  m/2 s protékající vodou. 
Pro děti je zde velmi snadný,přístup do 
vody. Dále je pro děti k dispozici 
dětský koutek -trampolína, skluzavka, 
houpačka a pískoviště. 

ZAHRADNÍČKOVA

PRAHA 5 - MOTOL

WWW.KOUPALISTEMOTOL.CZ
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NA VERANDÁCH
P O T R E F E N Á  H U S A

Pivovarská restaurace Na Verandách se 
nachází přímo v areálu pivovaru Staropra-
men na pražském Smíchově. V trendových 
prostorách restaurace, které prošly v létě 2016 
kompletní rekonstrukcí, jenž byla realizována 
ke 147.letému výročí založení Pivovaru, mů- 
žete ochutnat vyhlášenou tradiční českou 
kuchyni s požadavky moderního stylu. Pod 
pravidelným dohledem sládka, nabízíme ně- 
kolik druhů skvěle ošetřeného tankového    

i sudového piva na čepu, včetně dalších piv- 
ních lahvových speciálů.

Podnik navázal na dlouhou tradici pivovar-
ské restaurace, která je zde provozována již 
od prvních dnů vaření Smíchovského piva        
v roce 1872. Součástí podniku je stylová        
a útulná terasa, která v létě nabízí nejen 
příjemné posezení v pivovarském dvoře za 
jakéhokoli počasí, ale také venkovní grilování.

Pivovarská restaurace Na Verandách se nachází pří-
mo v areálu pivovaru Staropramen na pražském 
Smíchově. V trendových prostorách restaurace, které 
prošly v létě 2016 kompletní rekonstrukcí, jenž byla 
realizována ke 147. letému výročí založení Pivova-
ru, můžete ochutnat vyhlášenou tradiční českou 
kuchyni s požadavky moderního stylu. Pod pra-
videlným dohledem sládka nabízí Na Verandách 
několik druhů skvěle ošetřeného tankového i su-
dového piva včetně dalších pivních lahvových spe-
ciálů. Podnik navázal na dlouhou tradici pivovarské 
restaurace, která je zde provozována již od prvních 
dnů vaření Smíchovského piva v roce 1872. Součástí 
podniku je stylová a útulná terasa, která v létě nabí-
zí nejen příjemné posezení v pivovarském dvoře za 
jakéhokoli počasí, ale také venkovní grilování.

poTreFená husa
na Verandách

Nádražní 43/84, Praha 5
Tel .: +420 257 191 200, www .phnaverandach .cz
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GASTRO

Pohodový café bar v centru Prahy přátelská obsluha, 
Plzeň a Kozel 10, velký výběr prémiových rumů, kok-
tejlů, výborná káva,  dobrá hudba a otevřeno podle lidí 
(minimum je do tří do rána). Propaganda má punc 
zašívárny, kde se člověk může na pár hodin (nebo i na 
celý den, pokud to ustojíte) schovat před světem. A za 
poměrně (vzhledem k lokalitě) příjemné ceny.

propaganda

Pštrossova 29, Praha 1
Tel .: +420 224 932 285, www .propagandabar .cz

Dominantou Hrnečku, vař! je pestrá a obměňují-
cí se nabídka českých pivních speciálů z více i méně 
známých lokálních pivovarů a také nabídka kvalitních 
moravských vín. Samozřejmostí jsou tradiční české 
chuťovku k pivu a česká gastronomická klasika. Re-
staurace nabízí stylový salónek pro 40 osob s možností 
samočepování piva - skvělá varianta pro párty a oslavy.

hrnečku, Vař!

Janovského 919/36, Praha 7 
Tel: +420 720 039 949, www .restauracehrneckuvar .cz

NA VERANDÁCH
P O T R E F E N Á  H U S A

Pivovarská restaurace Na Verandách se 
nachází přímo v areálu pivovaru Staropra-
men na pražském Smíchově. V trendových 
prostorách restaurace, které prošly v létě 2016 
kompletní rekonstrukcí, jenž byla realizována 
ke 147.letému výročí založení Pivovaru, mů- 
žete ochutnat vyhlášenou tradiční českou 
kuchyni s požadavky moderního stylu. Pod 
pravidelným dohledem sládka, nabízíme ně- 
kolik druhů skvěle ošetřeného tankového    

i sudového piva na čepu, včetně dalších piv- 
ních lahvových speciálů.

Podnik navázal na dlouhou tradici pivovar-
ské restaurace, která je zde provozována již 
od prvních dnů vaření Smíchovského piva        
v roce 1872. Součástí podniku je stylová        
a útulná terasa, která v létě nabízí nejen 
příjemné posezení v pivovarském dvoře za 
jakéhokoli počasí, ale také venkovní grilování.

NA VERANDÁCH
P O T R E F E N Á  H U S A

Pivovarská restaurace Na Verandách se 
nachází přímo v areálu pivovaru Staropra-
men na pražském Smíchově. V trendových 
prostorách restaurace, které prošly v létě 2016 
kompletní rekonstrukcí, jenž byla realizována 
ke 147.letému výročí založení Pivovaru, mů- 
žete ochutnat vyhlášenou tradiční českou 
kuchyni s požadavky moderního stylu. Pod 
pravidelným dohledem sládka, nabízíme ně- 
kolik druhů skvěle ošetřeného tankového    

i sudového piva na čepu, včetně dalších piv- 
ních lahvových speciálů.

Podnik navázal na dlouhou tradici pivovar-
ské restaurace, která je zde provozována již 
od prvních dnů vaření Smíchovského piva        
v roce 1872. Součástí podniku je stylová        
a útulná terasa, která v létě nabízí nejen 
příjemné posezení v pivovarském dvoře za 
jakéhokoli počasí, ale také venkovní grilování.

Café Imperial bylo vždy hojně navštěvovaným mís-
tem. I po téměř 100 letech tradice pokračuje. Menu 
nabízí to nejlepší z české kuchyně, vynikající kávu a 
lahodné zákusky, které jsou samozřejmě výhradně 
domácí výroby. Ať už do Café Imperial skočíte na sní-
daně, odpolední posezení u čaje nebo si zařídíte sou-
kromou akci, vždy o Vás bude prvotřídně postaráno.

caFé iMperial
Na Poříčí 15, Praha 1
Tel .: +420 246 011 440, www .cafeimperial .cz
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Zajišťujeme: 
Grilování masa s obsluhou na firemních večírcích, svatbách hostinách 
rautech, možnost dodání i dalších potravin nápojů a také potřebného 

vybavení na zahradní slavnost. Prodej naložených selat, jehňat, krůt, zvěřiny, steaků,
půjčování a prodej grilů, domácí zabíjačky, vepřové hody.

Stupice 14, 250 84  Sibřina, Praha – východ, Tel: 602 807 437
www.grilservis.cz

GASTRO

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.

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

HEMINGWAY BAR

Chcete si užít ohnivou show plnou adrenalinu, vzruše-
ní a sexy tance s nádhernými letuškami v jedinečném 
prostředí v unikátních prostorách, které využívají v de-
tailech legendární leteckou společnost Pan Am? S Han-
garem nešlápnete vedle. Poměrně mladý klub má styl, 
výbornou gastronomii, širokou nabídku drinků, fešáky 
barmany/letce a servírky/letušky. Nebeská zábava.

HANGAR BAR

Dušní 9/9, Praha 1, Tel.: +420 724 004 305,
602 251 392, www.hangarpraha.cz

Tento oblíbený smíchovský hudební koktejl bar se 
sice nachází ve sklepních prostorách, nicméně jeho 
interiér je pěkný a vzdušný. Přes den funguje jako 
restaurant, ale ve večerních hodinách se promění v 
taneční klub. Pravidelně se tam pořádají party, na 
kterých znějí především houseové rytmy.

BACK DOORS
Na bělidle 30, Praha 5, Tel. +420 257 315 824
www.backdoors.cz

Nově otevřený pivní bar Gulden Draak vám nabídne-
me točená piva na šestnácti pípách a dalších více jak 
sto různých druhů piv v láhvi, což je největší nabídka 
těchto skvostných piv z belgických rodinných pivo-
varů u nás. Kromě stálého pivního lístku se můžete 
těšit na limitované výroční série, archivní piva a další 
vzácné kousky, které neochutnáte nikde jinde.

Soukenická 34, Praha 1 - Nové město
Tel .: +420 724 105 800, www .guldendraak .cz

gulden draak bierhuis

V Placebu na vás vždy čeká nějaká výhodná akce. 
Každé pondělí vybrané akční drinky pro studenty, v 
úterý sleva 30% pro něžné pohlaví na koktejly a rozlé-
vané víno, každou středu vás roztančí hudba 80´tých 
a 90´tých let a k tomu Chupitu 1+1 zdarma a čtvrtek 
je určený pánům, kteří mají slevu 30% na všechny 
rumy. Zkrátka lahodná nabídka, která se neodmítá.

placebo

Mikovcova 581/12, Praha 2
Tel .: +420 777 309 929, www .placebopub .cz

Tušíte správně - podnik je inspirován americkým 
kultovním seriálem Beverly Hills 90210. V baru Pe-
ach Pit vás přivítá jedinečný interiér, rozdělený do 
čtyř místností – každé s jinou atmosférou. Samozřej-
mostí je pohodlný bar, malý taneční parket, několik 
velkoplošných obrazovek, kvalitní ozvučení či vždy 
zábavné karaoke. Můžete si zahrát i stolní fotbálek.

peach piT

Budečská 933/22, Praha 2
Tel .:: +420 605 974 907, www .peachpit .cz

Jste milovníky amerických nonstopů, kde nejsou žádné 
hrací automaty, zato v nich najdete dlouhý dřevěný bar, 
šipky a v rohu podniku jukebox? Že něco takového v 
Praze chybí? Kdepak! Mezeru konečně vyplnil nonstop 
bar Little Bastard, nově otevřený na Praze 3 na Jarově 
(prakticky na konečné trajmvaje devítky). Tady můžete 
být do kolika chcete a nikdy se vám nebude chtít domů.

liTTle basTard

Koněvova 251, Praha 3 
www .littlebastard .cz 

Techtle Mechtle se řadí mezi největší koktejlové bary 
u nás, celý klub má velmi stylový design a tak uspo-
kojí i ty náročnější z vás. Profesionální tým barmanů 
celkovému dojmu z klubu jen přidává na kráse. Není 
tak divu, že je Techtle Mechtle přes víkend v obležení 
a přes týden často pronajímán společnostmi na pořá-
dání firemních večírků. Tady nuda rozhodně nehrozí.

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

TechTle MechTle
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Berounský medvěd. Pivovar Berounský medvěd je jedinečný „pivovarský skanzen“ 
– nabízí zájemcům k prohlédnutí varny piva na přímý otop dřevem. Pivo je zde vy-

ráběno spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu, hlávkového 
chmele a pivovarských kvasnic. V zásobě sladu je pivovar soběstatečný – vlastní totiž 
sladovnu v nedaleké obci Suchomasty. Pivo je spotřebiteli předkládáno jako nefiltro-
vané, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Rodinný pivovar Berounský medvěd 
leží na trase turistických cest do chráněné krajinné oblasti Český kras a do Křivoklátské 
vrchoviny. Dostupnost pivovaru je 20 minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Beroun - cent-
rum, nebo 2 minuty od vlakového nádraží .

Pivovarská restaurace, Tyršova 135, 266 01 Beroun, www.berounskymedved.com, 
Tel.: +420 311 625 239, +420 602 388 305

Berounský Medvěd PMčj.indd   1 3.12.2015   14:42:36



spicyMaMa a sWeeTMaMa

acházíme se v době gastronomic-
kého rozmachu. To se promítá i 
do restaurací, které se nebojí na-
bízet to, co by ještě před lety ne-
mělo šanci na masový úspěch. Na 

následujících řádcích si představíme dvě speciality, 
které by si vaše mlsné jazýčky neměly nechat ujít.

Spicymama na Černém mostě je netradiční bis-
tro nabízející jídla inspirovaná chutěmi z různých 
koutů světa. Za zrodem celé myšlenky stojí mladý 
manželský pár, který cestoval po světě a ochutná-
val nejrůznější jídla. Po návratu do Českém repub-
liky měli manželé pocit, že se v našich nákupních 
centrech nedá tak dobře najíst, jako tomu bylo v 

zahraničí. A nápad na originální bistra byl na světě. 
Jádrem Spicymama je fusion street food, tedy kom-
binace světových chutí s moderní evropskou gastro-
nomií v podání jednoduchých a rychlých jídel. 

Pokrmy v menu jsou plné čerstvých surovin,  by-
linek, zeleniny a spousty koření z celého světa. 
Zkušený tým staví na kvalitě používaných suro-
vin a také na jejich čerstvosti. Menu je pravidelně 
obměňováno, aby si každý zákazník přišel na své 
(bestsellery nicméně zůstávají ve stálé nabídce). 
Zvýraznit si zaslouží polévka Pho, kterou ve Spicy-
mama jako jedni z mála připravují bez glutamátů.
Mnoho zákazníku se sem kvůli ní pravidelně vrací.
Bistro Spicymama se odlišuje také interiérem. Jeho 
dominantu tvoří bar, u kterého mohou zákazníci 

N
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pokrmy nejen vychutnávat, ale i sledovat jejich 
přípravu v  návštěvníkovi zcela otevřené kuchyni. 
Něco takového je opravdu krajně neobvyklé, mini-
málně v rámci české gastronomii. V následujících 
měsících se navíc podnik rozroste o zimní zahradu 
(Část bude venkovní přímo na střeše CČM!).

Spicymama na Černém mostě pouhým začátkem. V 
obchodním centru Quadrio na Praze 1 se bude v po-
lovině září otevírat v prvním patře nový food court, 
kde bude otevřena další Spicymama. Od 29. března 
si pak koncept budou moci vychutnat i návštěvníci 
OC Chodov, kde navíc přibude spřátelená pobočka 
Sweetmama. A to bude opravdu sladká tečka za vaším 
dnem. Sweetmama se totiž zaměří na sladké a tomu 
bude uzpůsoben i interiér. Ponese se v duchu klasic-

kých amerických cukráren. Hlavním lákadlem budou 
cheescaky, kterých vždy bude v nabídce několik dru-
hů, aby si vybral opravdu každý. Dále se můžeme těšit 
na Bubble Waffle (vafle plněné krémem, ovocem atd.), 
klasické americké shaky, palačinky a české vafle. A aby 
toho nebylo málo, v nabídce nebudou chybět ani velmi 
oblíbené donuty  (pečené, nepečené a bezlepkové).

Zkrátka a dobře, kdo se rád v jídle rozmazluje, ten 
by si měl tenhle tip hodit do svého gastro-kalen-
dáře. V tuhle chvíli můžete vyrazit „jen“ na Čer-
ný most do Spicymama, již od března se ale přidá 
Chodov, kde Spicymama a Sweetmama najdete v 
nově otevřené restaurační částí. Nechte si chutnat!

th.

Spicymama
Centrum Černý most
OC Chodov, Quadrio
www .spicymama .cz
-----------------------

Sweetmama
OC Chodov
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K uchyně už dávno neplatí za 
nudné místo, které by slou-
žilo jen k tomu, aby někdo 
takzvaně „otročil u plotny“. 
Díky nápaditým designé-

rům může jít klidně o nejvýraznější prvek do-
mácnosti. A týká se to i maličkostí.

Právě mezi doplňky vládne ta největší hravost. 
A nejde jen o věci notoricky známé. Mnohdy 
jde o vychytávky, které jsou možná na první 
pohled zbytečné, život ale ulehčí a ještě navíc 
potěší oko. A přesně na takové věcičky se v na-
šem dnešním gastro speciálu zaměříme.

14 VTipných VychyTáVek,
kTerýMu si usnadníTe
práci V kuchyni
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Mikovcova 12, Praha 2
Tel . mobil: +420 777 309 929
Tel . pevná: +420 224 248 982

www .placebopub .com

TÉMA

Nudné servírování polévek má utrum. S Nessie máte 
jistotu, že vašemu jídlu bude každý věnovat pozornost.

Tenhle panák vymáčkne z každého citrónu svou hla-
vou maximum. A ještě bude pěknou dekorací na lince.

nessie

juice bruce 

Krabičky s jídlem do práce si dnes připravuje doma 
skoro každý. Rozhodně to ale nemusí být bez nápadu.

 suck uk guiTar 

Že tuhle jednoduchou a přitom geniální věc ještě ne-
máte? Okamžitě napravit! Nová forma ovocné radosti.

pineapple easy slicer

Lovení vajíček z vařící vody, to je práce pro ninju! S 
Ninja Egg máte zajištěno, že každá mise bude úspěšná.

ninja egg holder

Originální sítko na čaj, které vám zpříjemní každý šá-
lek čaje. Takhle vypadá ta pravá chvilka pohody.

Mr. Tea
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Mikovcova 12, Praha 2
Tel . mobil: +420 777 309 929
Tel . pevná: +420 224 248 982

www .placebopub .com

Už žádné rozmočené cereálie, ale pomalé postupné 
dávkování. Jen to chce udržovat v dolní části hladinku.

S těstem se dá dělat ledacos. Zaručujeme vám, že s tím, 
co speciální „kočičí“ váleček umí, ohromíte každého.

neVer soggy

TexTured rolling pin

Milovníci slaniny, zapomeňte na vlnky a nerovno-
měrné propečení. Bacon Press to za vás pohlídá.

bacon press

Nedali jste láhev do vinotéky? Žádný problém. Tem-
perujte svůj oblíbený nápoj rovnou při nalévání!

Wine chiller

A pak, že do kuchyně nepatří žádné opičárny! Tenhle 
set držáků kuchyňského náčiní je hodně hravá tlupa.

jusT hanging

Mysleli jste, že musí být lis na česnek nudný? Kde-
pak, chce to jen hledat na místech, kde mají styl!

garlic rocker
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V každé ženě se tak trochu ukrývá cukrářka. A nej-
větším bojem je vždy finální dekorace, kdy se člo-
věk snaží vykouzlit nějaký ten nápis nebo obrázek. 
S touhle speciální tužkou vám to půjde jedna báseň.

WriTe on

Osolit, opepřit, to všichni dobře známe. Ale zasypat 
čerstvě rozdrcenými bylinkami? To už většina z nás ne-
dělá. A přitom to jde s touhle vychytávkou tak snadno! 
Povinná výbava pro každého milovníka vaření.

herb Mill



SEX NEBO CITy

řed nějakou dobou jsem s mou 
buňkou nezávislých společen-
ských mladých lidí podnikla 
akci s názvem „Tinder“, o je-

jímž průběhu a výsledcích jsem poté referovala 
na zdejších stránkách v reportáži, která sklidila 
notný ohlas. Byť jsem chvíli bojovala s tím, že není 
mou touhou zapsat se do análů žurnalistiky jako 
„ta, která vyzkoušela a psala o všech bizarních 
způsobech, jak se seznámit“, zvědavost a vyhlídka 
zábavných večerů nakonec převážila, a já se roz-
hodla, že velkou seznamovací akci na vlastní kůži 
vyzkouším znovu. Přestože důrazně doporučuji 
přečíst si článek celý, hned pro začátek veřejně de-
klaruji: s investigativní žurnalistikou na tomto poli 
jsem tímto počinem jednou provždy skončila. 

Protože jsem víceméně srab a navíc, zážitky získáva-
jí ten správný rozměr, když jsou sdíleny s osobami 
blízkými, znovu jsem do akce naverbovala své věrné 
zpravodajce. Drahnou dobu jsme pátrali, jaké jsou 
možnosti, neboť však žijeme v Praze, nabídek bylo 
mnoho. Chtěli jsme něco speciálního. Něco nety-
pického. Trochu ujetého. Dobře, více ujetého. Něco 
tak strašně ujetého, abychom posbírali dost materi-
álu na to, abych o tom mohla napsat článek. 

A pak jsem si vzpomněla, jak jsem jednou cestou 
z práce potkala na domovních schodech svou teh-
dejší sousedku. Byla neobvykle takříkajíc vyprde-

lená, velmi pěkně upravená, s úsměvem od ucha 
k uchu scházela schody, a když jsme se míjely, s 
očima na vrch hlavy se jí ptám, kam má namí-
řeno. Ona opáčí, že na rande. Samozřejmě, kam 
jinam, v tomto balení. „Novej objev? Kdo to je?“ 
pátrám dále. „To ještě nevím,“ sdělí tajuplně. 
„Rande naslepo, jo?“ řeknu s posměškem. „Pche,“ 
odfrkne si, „něco lepšího. Rychlorande.“

Shodou okolností jsem jí potkala i následující den. 
Prozrazovat její pocity po absolvování akce rychlé 
rande není na místě, následující text by pravděpo-
dobně ztratil pointu. Shodou okolností se tato má 
sousedka stala mou spolubydlící. Shodou okolností 
jsme takhle jednou večer popíjely víno a pátraly po 
vhodné bizarní seznamovací akci. Shodou okolností 
a zvýšenou pohotovostí, úměrně stoupající s množ-
stvím vypitého moku, tato příhoda opět spatřila svět-
lo světa a náš plán dostal reálné obrysy. 

Rychlorande, neboli rychlé rande, speed dating, 
smart dating a podobně, je akce, velmi úspěšná 
v zahraničí, u nás stále spíše ještě v plenkách. Její 
koncept je jednoduchý a zdánlivě logický. Je určena 
lidem, kteří jsou zaneprázdnění a vlivem náročné-
ho zaměstnání a nedostatkem času nemají příleži-
tost se seznámit. Obvykle hledají vážnou známost a 
předpokládá se, že jde o seriózní jedince, kteří nevá-
hají do nalezení toho pravého protějšku investovat 
nemalé množství peněz. Určitý počet mužů a stejný 
počet žen se v daném termínu sejde v kavárně, vyfa-

P
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sují bloček na poznámky a pohodlně se usadí. Tedy, 
pohodlně se usadí především ženy. Ty totiž zůstávají 
na svém místě, kdežto na protějším sedadle se kaž-
dých pět minut vystřídá jiný adept na lásku. Vel-
mi krátký čas na to, něco se o sobě dozvědět, má 
zřejmě odrážet výzkumy, jejichž závěry praví, že 
rozpoznání vzájemných sympatií je otázkou něko-
lika minut. Netřeba zbytečně trávit čas s někým, o 
němž dopředu víme, že není ten pravý. Konec kon-
ců, účastní se přece hlavně zaneprázdnění lidé, že.

Přiznávám se, že dlouhodobě zastávám názor, že 
místa, v nichž spatřuji potenciál potkat muže, které-
ho bych si chtěla vzít a mít s ním kupu dětí (přičemž 
mám v současnosti k svatbě a dětem spíše odpor) 
jsou pro mne například práce, škola či síť známých 
mých kamarádů, kde se dá očekávat přinejmen-
ším jeden společný zájem. Ale prý je teď moderní 
mít mysl otevřenou a být tolerantní a vstřícný k 
příležitostem, takže nebuďme předpojatí, pojďme 
zvednout hozenou rukavici. Zpočátku jsem nápad 
zúčastnit se rychlého rande ihned po vystřízlivění 
hodlala zamítnout. Ba osud tomu chtěl jinak a vstu-
penky na tuto akci byly zrovna ve slevě. A co je ve 
slevě, to já jako uvědomělá žena koupím.

Zbývalo vybrat vhodný termín a věk zúčastněných. 
Vybraly jsme věkové rozpětí 28 – 35 let, jakožto ide-
ální a jedinou možnou hranici, kdy je účast na tako-
vé akci alespoň trochu ospravedlnitelná. Bez obalu 
– pokud si mladý muž pod 28 let nedokáže najít 
jakýkoliv vztah v takové míře, že musí zaplatit za se-
znamku, je to zoufalost. A co čekat od mužů ochot-
ných zaplatit za seznamku po 35. roce života? No 
já nevím, třeba ženu, děti, alimenty, druhou ženu?

Jednoduše jsme očekávaly, že muži 28 – 35 bu-
dou ti, kteří si prošli pár vztahy, uvědomili si, co 
chtějí, mají stálou práci, jež je naplňuje, vybu-
dovali kariéru a teď už jen touží zasadit strom, 
postavit dům a zplodit…no nebo třeba jen pra-
videlně se o to pokoušet. S jednou ženou.

Jelikož pět minut nabízí skutečně minimální pro-
stor pro zajištění hodnotných informací pro seri-
ózní výzkum, dopředu jsme sestavily sadu otázek 

pro každou účastnici, které pokrývaly co nejširší 
spektrum, abychom dotazovaným mohly doma u 
vína sestavit naprosto neodborný, laický a diletant-
ský psychologický profil. Také jsme si rozdělily role 
– rychlého rande se zúčastnila sexy rajda, cynická 
feministka, intelektuálka se svérázným humorem 
a trochu naivní, trochu jednodušší, milá, jakoby 
normální holka. Vyjma feministky uspěly všechny, 
sexy rajda skórovala téměř kanárem. 

Na druhou stranu, pokud si myslíte, že se tako-
vé akce zúčastníte stylem „budu si z toho prostě 
dělat prdel“, pak věřte, že vás humor brzy přejde. 
Přeci jen, naproti vám bude sedět člověk. Lidská 
bytost z masa a kostí. Chuť věšet jí na nos bulíky 
a předstírat něco, co není tak úplně pravda, dost 
rychle převáží svědomí a tak trochu soucit. Pro-
tože, tihle lidé opravdu hledají spřízněnou duši. 
Jen ne tak úplně vhodným způsobem.

Co si stihnete říct za pět minut? Jméno, povolá-
ní, věk, záliby, možná rodinný status, to když si 
někdo hraje na hrdinu a začne konverzaci stylem 
„budu k tobě upřímný, jsem v rozvodovém řízení 
a mám dvě děti“. Každé mladé děvče po takovém 
úvodu padne na znak, sorry jako. Výsledek? Ta-
hle našroubovaná situace nevypovídá o člověku 
zhola nic. Byť se vám muž naproti fyzicky nelíbí a 
během pětiminutového rozhovoru nestačí vzpla-
nout jiskra, kdo může vyloučit, že by nevzplála 
časem, kdyby ten samý muž byl vaším kolegou, 
se kterým byste prohodila pár vět ráno u kávova-
ru? Kdyby vám nabídl pomoc ve svízelné situaci? 
Pokud byste ho potkala na koncertě oblíbené sku-
piny? Jistěže faktor náhody zcela vyloučit nelze. 
Ale opravdu chcete svým dětem vyprávět, že jste 
tatínka potkala na seznamovací akci pro lidi, kteří 
si dlouhodobě nejsou schopni najít partnera? Že 
jste se nabídla jak makrela na rybím trhu a někdo 
vás těsně před zavíračkou ve slevě koupil?

Protože takhle to přesně funguje. Překotně se sna-
žíte o sobě něco sdělit, kdežto naproti vám sedí člo-
věk, jenž si vše bedlivě zapisuje do poznámek, na 
jejichž základě v závěru akce vyhodnotí, jestli o vás 
má či nemá zájem, a následně svůj úsudek zapíše 
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do tabulky. Systém poté spáruje vzájemně kladná 
hodnocení, ale aby té zoufalosti nebylo málo, na-
bídne vám i ty, které jste odmítli, ale oni zájem o 
vás mají, a naopak. Co kdybyste náhodou byli tak 
zoufalí, že byste se chtěli seznámit i se zoufalcem, 
se kterým se seznámit nechcete, že ano.

Vypadá to, že zbytečně přeháním? Ne tak doce-
la. Jelikož mám rozvinuté „social skills“, dokáza-
la jsem si po akci odchytit a vyzpovídat několik 
jejích účastníků. Skoro jednohlasně hodnotili 
akci negativně. Ta pachuť tržnice rezonuje zřej-
mě v každém. Bezprostředně po akci dokonce i 
v těch, kteří se jí účastní opakovaně. 

Marnost všeho dokonale vystihuje následující 
přepis skutečného rozhovoru: a: „kolikrát už jsi 

byl na takovéto akci?“ b: „několikrát během asi 
pěti let“ a: „a našel jsi tu někdy někoho, s kým jsi 
potom trávil čas?“ b: „ne.“ No promiň kámo, tak 
se konečně vykašli na seznamování přes rychlý 
rande a začni žít skutečnej život, chce se říct. 

Nakonec se sluší sdělit fakta o účastnících. Spo-
lečným jmenovatelem je solidní práce, ale v 
uzavřeném, z velké části mužském, kolektivu. 
Nedostatek přátel. Nejistota a nízké sebevědomí. 
Zpravidla nižší sociální inteligence. Přesto bych si 
netroufla tvrdit, že to je banda psychopatů, která 
si ženu nikdy nemůže najít. Mám jen jednu radu. 
Přestat platit horentní sumy firmám, které vydě-
lávají na zoufalství a neštěstí druhých, vytvořit si 
sociální vazby a chodit do společnosti. A čekat, že 
ve správný čas na správném místě to přijde. A ono 
to pravděpodobně přijde. Přirozeně a samo. 

Zdraví,

68

„PřEStAt PlAtit 
hOrENtNí SuMy FirMáM, KtE-

ré VyDěláVAJí NA 
zOuFAlStVí A NEŠtěStí 

Druhých.“
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Když jsem dostala příležitost si na tři měsíce zku-
Když jsem dostala příležitost si na tři měsíce zku-
sit trénink v Železné kouli, okamžitě jsem na to 
kývla. A musím hned na úvod říct, že tréninky v 
Železné kouli mi obrátily můj pohled na fitness 
jako takové o 180 stupňů. A opravdu bych přála 
všem, aby došli stejného osvícení jako já.

Ptáte se na rozdíl mezi „Koulí“ a normálním fit-
kem? Všechno. Nenajdete tady složité stroje, ale 
kettlebelly (železné koule s madlem), velké činky, 
hrazdy, kruhy, kladky... zkrátka náčiní, které je a 
vždycky bylo maximálně funkční. Po dobu trénin-

ku se vám věnuje trenér a lidi v Kouli jsou úplně 
normální. Žádní funící namakanci před zrcadlem. 

Na tréninky jsem začala chodit v partě kamará-
dů (já a pět kluků – ideální). První zhruba dva 
tři tréninky byly hodně o vysvětlování. V Kouli 
se prostě dbá na techniku a na to, abyste všech-
no dělali správně a neodešli v horším stavu, než 
jak jste přišli. Na začátku jsem tak měla pocit, 
že jsem hvězda, protože mé jógou vytrénované 
tělo mezi mými ztuhlými souputníky zářilo jako 
gumový diamant, co se s nataženýma nohama 
dotkne země a umí udělat dřep. 

Ztrácet dech jsem začala, když jsme zvedli první 
váhy. Holt pánové mají větší sílu než dámy, tak-
že kluci jsou o dost v předstihu. Nicméně musím 
říct, že trenér mi nikdy nenaložil tolik, co bych 
nedokázala zvednout, a vždycky váhu přizpůso-
bil mým možnostem. Kila se přidávají postupně a 
dnes jsem už taky na „klučičích váhách“. 

Vždycky se začíná poctivou rozcvičkou. Tak aby 
člověk rozhýbal svoje sezením zhuntované tělo. A 

djakživa jsem „cvičící typ“. 
Cvičení mě baví, takže se do 
toho nemusím nutit. Nepo-
třebuju k tomu kamarádku, 
která bude chodit se mnou. 

Nechodím do fitka okukovat svalovce. Když bě-
hám, tak si to neměřím. Vyzkoušela jsem snad 
všechny typy cvičení, od spinningu přes fitbox po 
jumping. Dokonce jsem jednou šla i na zumbu! 

ciVičT s činkaMi
jde i chyTře

O

wELLNESS
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pak to přijde. Dostanete do ruky kettlebell a jde se na 
věc. TGU (Turkish Get Up), swingy, dřepy. Do toho 
přítahy na kruzích, zkušenější naskočí na hrazdu, 
„naládují“ si velkou činku nebo kladku. Všechno 
podle promyšleného programu tak, aby byl efekt po-
stupný, ale maximálně funkční. A zároveň bezpečný. 

Do koule jsem nastupovala s 63 kily (měřím 170 
cm). Takže nic moc. Moje ideálka je 56, ale v létě mě 
někdo naučil pít pivo smíchané se Spritem. Ke Kou-
li ještě chodím na jógu a běhám. První dva měsíce 
jsem úplně nevěděla, co si mám myslet. Docela jsem 
se zvětšovala, přišla jsem si hrozně nateklá, velká, 
TĚŽKÁ („Dobrý den, tady svaly, můžeme dál?“). A 
říkala jsem si, jestli tohle zvedání železa je pro mě. 

Vytrvala jsem. Teď, po pěti měsících, jsem fakt 
ráda, že jsem vydržela. Po prvotním šoku tělo 
začalo (asi) spalovat. Jsem o 4 kg lehčí a pořád 
to jde dolů, aniž bych se musela jakkoliv omezit 
v jídle nebo ve víkendových party. Ale hlavně - 
mám svaly. Svaly, kterých jsem se hrozně bála, 
ale teď je miluju. Mám je na zádech, rýsuje se mi 
břicho, našla jsem jeden i u kotníku a můj zadek 

je konečně kulatý. Když sedím, nemusím myslet 
na to, abych seděla rovně, protože prostě rovnou 
sedím rovně. Nebolí mě záda. Má prsa jsou pev-
ná. Jsem o dost silnější, zlepšila jsem se v mojí 
oblíbené józe, běhání, na snowboardu. I tady je to 
strašně znát. Na mých klucích z tréninku se Že-
lezná koule podepsala snad ještě víc. Jsou z nich 
neodolatelné výstavní kousky s železnými těly. 

Pokud se tedy rozmýšlíte, jestli to sami vyzkoušet, 
představte si mě, jak s rukama nad hlavou nadše-
ně jásám „BOŽE ANO!“. Koule totiž není jen o 
cvičení. Je to životní styl.

 
Vaše Nina!

www .zeleznakoule .cz
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Milovníci plavání najdou vše potřebné na Výstavišti 
v Holešovicích. Šest plaveckých drah, pára (oddělená 
ženy a muži), šatny pro školy, bezbariérový přístup 
včetně spouštěcího zařízení, v těsné blízkosti bazénu 
placené parkoviště pro pohodlné parkování. Vstupné 
činí rovných 100 korun na hodinu, přes týden se plave 
od 7:00 do 21:30 a o víkendu od 10:00 do 20:00.

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.

plaVecký bazén 
VýsTaViŠTě holeŠoVice 

spacarolline

FiTness koTVa bonsoir Wellness

relax & beauTy barrandoV leisure club

Areál Výstaviště 67, Praha 7
Tel .: +420 778 727 978, www .vystavistepraha .eu

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

www.pragmoon.czúnor / duben 2017



PRO VÁS, VAŠÍ RODINU,
BLÍZKÉ I PŘÁTELÉ 

     
     

       

NAMJAI.CZ

buy1get1-ad3.qxp_0  06/11/2014  13:43  Page 1

Nam yay.indd   1 09.05.2016   10:57:46

Sleva:
2 osoby 15%
3 osoby 20%
4 a více osob 25%

Pouze 1/2minuty od Staroměstského náměstí.
Nam Jai s.r.o. Kaprova 15/11,110 00 Praha 1
Otevřeno denně od 10:00 hod  do 22:00hod
Tel:222 328 747  Tel: 724595314, info@namjai.cz

nam yay.indd   1 20.02.2017   11:29:11



HI-TECH

Zapomněli jste si vzít někdy léky? S chytrou krabičkou 
Memo Box Mini se vám to již nestane. S chytrým telefonem 
komunikuje prostřednictvím nízkoenergetického Bluetoo-
th Smart. Na to, že si máte vzít lék, vás upozorní nejen 
alarm, ale i notifikace v telefonu. Aplikace nezaznamenává 
jen kdy máte léky brát, ale i kdy jste Memo Box Mini ote-
vřeli a zavřeli, abyste na to nezapomněli. Kdo musí brát léky 
pravidelně, pro toho půjde o nedocenitelného pomocníka.

MeMo Box Mini
osobní zdravotní sestra

LeD-LineS CAP
řekni to hlavou

Už jsme tu měli ledascos, ale inteligentní kšiltov-
ka, to je novinka. Do její přední části je integrován 
plnobarevný LED panel, který je tvořený mřížkou 
128 diod. Elektronika a baterie jsou pak v zadním 
lemu, aby nijak nerušily vzhled čepice nebo po-
cit z jejího nošení. Použitá baterie vystačí na cca 
šest hodin provozu, na displeji můžete zobrazit 
některou z předpřipravených 40 animací, vlastní 
text, vlastní obrázky nebo dokonce hrát na čepici i 
jednoduché hry, jako je Tetris nebo had. 

GADGETS
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Nenechejte si ujít tento skvělý smartphone s po-
vedenu výbavou, designovým vzhledem a bez-
vadnou cenou. Hlavní fotoaparát telefonu má 
rovnou dvě 12MPx čočky. Jedna fotí černobíle, 
druhá barevně. Výsledkem jsou parádní fotky, 
které vypadají téměř jako focené zrcadlovkou. 
Navíc si můžete pěkně pohrát s hloubkou ost-
rosti. Využijete i řadu speciálních fotografických 
funkcí, jako je třeba malování světlem. Selfie 
camera má rozlišení 8 MPx. Vestavěná 32GB pa-
měť už pojme pěknou řádku fotek a videí, i tak ji 
ale můžete rozšířit. V prodeji jsou však i varianty s 
64GB pamětí. Na Honoru 8 určitě oceníte i rych-
lou čtečku otisků prstů, která zajistí soukromí a 
usnadní ovládání telefonu. Honor 8 se prodá-
vá v antracitové, bílé, netradiční tmavě modré 
nebo v luxusní zlaté barvě. V limitované edici 
nyní také v jemném růžovém odstínu. Jen Honor 8 
je na výběr z tolika barev! Více na www.honor8.cz. 

honor 8
fešák s řadou vychytávek
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iStAnD 7
vychytralý obal

Jakkoli se Apple snaží, vždycky je u jejich produk-
tů co vylepšovat. Kryt iStand 7 dodá iPhonu 6/6S/7 
hned několik zajímavých bonusů. Samozřejmě 
ochranu, dále výklopný stojánek, ve kterém mů-
žete telefon umístit nejen vertikálně, ale otočit ho 
i horizontálně (pro sledování filmů ideálná). Další 
funkcí je pak integrovaná powerbanka s kapacitou 
3 000 mAh. Dražší verze jsou určeny pouze pro 
sedmičkovou řadu. Varianta iStand 7A přidá va-
šemu jablíčku audio jack a nejdražší iStand 7Pro 
navíc ještě přihodí bezdrátové nabíjení.

Neustále hledáme nové cesty, jak nabíjet své mobil-
ní miláčky. Zajímavým novým řešením je pletený 
kožený náramek s výraznou sponou NIFTYX, který 
je ve skutečnosti umně zamaskovaným nabíjecím 
kabelem. V nabídce jsou dva náramky - model NAB 
(NIFTYX Awesome Bracelet) je jednodušší a funguje 
pouze jako nabíjecí a datový kabel. Vyšší model NLB 
(NIFTYX LifeSaving Bracelet) obsahuje navíc i ma-
lou baterii. Pravda, příliš toho nedá (cca hodinu volá-
ní nebo čtyřicet minut surfování), ale každé procento 
navíc se počítá. Nevýhoda? Zatím pouze pro mobily, 
co se dobíjí přes Micro USB. Jablíčkáří mají smůlu.

niFtYx 
náramek, co dodá šťávu

FooMext
zahřeje u srdce

Tuhle vychytávku bychom ocenili poslední 
dva měsíce, mít ji schovanou na příští zimu 
se ale určitě neztratí. Chytrá vesta Foome-
xt, kterou navrhl japonský módní návrhář 
Takeshi Minagawa, je slušivá, vhodná do 
města i do přírody a velmi lehká (má pou-
hých 220 gramů). Její nespornou výhodou 
je, že je omyvatelná a po odpojení baterie a 
ovladače ji lze dokonce prát v pračce. Te-
pelná zóna vesty je umístěná na zádech a 
používá jako zdroj tepla film z uhlíkových 
nanotrubiček. Tepelná vlákna jsou tenká 
pouhých 3 až 5 nanometrů, což je pouhá 
desetina tloušťky lidského vlasu. Dosažení 
teploty 35 stupňů Celsia trvá vestě Foome-
xt pouhých 10 sekund a za minutu by se 
vesta rozpálila na 105 stupňů Celsia.
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bylo načase

Za posledních x-let nás počasí tolik nepotrápi-
lo. Bylo určitě fajn, že jsme si užili ve městech i 
dostatek sněhu, čeho je ale moc, toho je příliš. A 
letošní mrazivá nadílka byla až příliš vydatná.

Konečně se tak můžeme zase vydat výletovat, aniž 
by se člověk musel bát, že bude mít omrzliny tře-
tího stupně. Přirozeně je pořád dobře myslet na 
teplé oblečení. Ale je bezpochyby fajn, že člověk ne-
musí do přírody vyrazit nabalený šesti vrstvami ob-
lečení, jak kdyby šel v historickém filmu lovit vlky.

Naše první letošní tipy vás vyšlou do všech mož-
ných míst - na tradičnější výletní poutě i do nepříliš 
známých, ale o to zajímavějších koutů naší krásné 
země. A pokud byste si nevybrali, stačí náhodně za-
bořit prst do mapy. Ono se všude něco najde.

th.

Hrad Karlštejn, proslulý gotický skvost na jihozápad 
od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby 
ve své zemi uchoval vzácné korunovační klenoty. Ty 
nejsou jediným lákadlem populárního hradu. První 
prohlídkový okruh zahrnuje prostory Císařského 
paláce a prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici 
v Mariánské věži. Druhý okruh vás pak zavede do 
Velké věže s proslulou Kaplí sv. Kříže s deskovými 
obrazy z dílny mistra Theodorika. V okolí hradu je 
mnoho restaurací a míst k ubytování, díky čemuž je 
Karlštejn ideální pro výlet na celý víkend.

karlŠTejn
www .hradkarlstejn .cz
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Místo pro opravdové milovníky akce. V areálu 
Tankodrom Milovice, který má rozlohu 46 hektarů, 
vám bude  k dispozici přes 30 kusů vojenské techniky, 
obrněných transportérů, tanků, tater, čtyřkolek a 
mnoho dalšího. V areálu se také nachází dvě vojenské 
základny, abyste nasáli tu správnou atmosféru. Dle 
požadavků klienta vám bude sestaven program, 
při kterém si vyzkoušíte vybrané zážitky. Společně, 
nebo ve skupinkách se můžete naučit hrát airsoft či 
paintball, zahrát si na vojáky při jízdách vojenskou 
technikou, zajezdit si na čtyřkolkách a mnoho dalšího. 

TankodroM MiloVice 
Tel .: +420 774 554 037, www .tankodrommilovice .cz
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The Chamber je místnost opředená tajemstvím, 
která otestuje váš úsudek, logické myšlení a 
týmovou práci! Užijte si 60 minut skvělé zábavy 
a napětí s přáteli, kolegy či rodinou a navštivte 
unikátní adventuru v reálném světě! Vaším úkolem 
je dostat se do 60 minut ven a odhalit tajemství The 
Chamber. Ze začátku se ocitnete ve stylové pracovně 
nejmenovaného českého myslitele, o němž kolovaly 
jisté temné zvěsti. Místnost se jeví vcelku normálně, 
ale pouze do té doby než zjistíte, že je celá jeden 
velký hlavolam. Je jen na Vás, jak rychle ho vyřešíte.

The chaMber
Tel .: +420 732 791 933, 
www .thechamber .cz

záMek blaTná
www .zamek-blatna .cz, www .facebook .com/CastleBlatna
www .instagram .com/castle .blatna

Stavba věžového vodojemu byla dokončena v roce 1930 podle projektu  
Ing. Hráského a F. Jandy. V roce 2010 byla vodárenská věž prohlášena 
Ministerstvem kultury za nemovitou kulturní památku. 
V letech 2014—2015 město Kolín realizovalo rekonstrukci. Nyní 
bývalá vodárna slouží jako veřejně přístupná rozhledna, která kromě 
samotného výhledu nabízí turistům tematicky zaměřené expozice.

ROZHLEDNA VODÁRNA KOLÍN
VIEWPOINT WATER TOWER KOLÍN 

OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS

květen — září / May — September: út—ne / Tue—Sun 9—18
říjen, duben / October, April: út—ne / Tue—Sun 10—16
listopad — březen / November — March: pá—ne / Fri—Sun 10—16  

www.vodarnakolin.cz / vodarna@mukolin.cz / tel: 727 941 361

www.mukolin.cz / www.infocentrum-kolin.cz

Zámek Blatná je jedním z nejzachovalejších vodních 
panských sídel na území České republiky. Prohlídky 
zámku zahrnují návštěvy např. orientálního, 
barokního a empirového salonku, loveckého 
salonu a rodinné galerie, rozšířená prohlídka pak 
zahrnuje "Zelenou světnici" s nástěnnými malbami 
z konce 15. stol. Blatenský zámek patří k filmaři 
nejvyhledávanějším lokalitám a jako takový si zahrál 
v řadě filmů a pohádek (Šíleně smutná princezna, 
Bílá paní). Kromě samotného zámku bývá hojně 
navštěvovaný anglický park se stádem daňků.
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Pamatujete ještě na doby, kdy jste se coby děti vždy 
na plovárnách namísto u vody zasekly u arkádových 
automatů a zachraňovali svět před zlem? Pobíhání 
v Golden Axe, zuřivé ovládání Pac-Mana, nebo 
boj „se vším a proti všem“ ve Fighting Force. Samé 
herní klasiky. Nyní si můžete atmosféru jedinečných 
herních osmdesátek připomenout tím nejlepším 
možným způsobem – zahrát si je na původních 
automatech ve Videoherně a muzeu arkádových her 
Aréna. Mašin mají opravdu dost, takže o zábavu na 
celý den bude postaráno. Pěkně jako za starých časů. 

arcade hry
Tel .: +420 727 834 460, www .arcadehry .cz

Masarykův tábor YMCA - Soběšín leží v údolí řeky 
Sázavy mezi Kácovem a Českým Šternberkem. 
Jednoznačnými výhodami tábora jsou jeho umístění 
jen kousek od Prahy, romantická přírodní zákoutí 
a bohatá nabídka kulturních památek v jeho okolí. 
Neméně podstatná je i možnost aktivního odpočinku 
v areálu tábora i mimo něj. Soběšín je ideálním místem 
pro rodinnou dovolenou, školu v přírodě či aktivní 
dětský letní tábor. Při nepříznivém počasí bezesporu 
oceníte dvě klubovny ve stylových srubech (pro cca 30 
osob) s vlastním krbem a společenský sál pro 220 osob.

yMca - Tábor soběŠín
Tel .: +420 773 603 281, www .tabor .palacymca .cz

Máte chuť si pořádně sportovně zařádit a ještě se u 
toho jedinečně pobavit? Na Jarově na Praze 3 najdete 
největší trampolínový park ve střední Evropě Na 700 
m2  se zde nachází více než  60 trampolín. Přijďte  si 
vyzkoušet 3D vybíjenou, zaskákejte si na basketbalové 
koše  nebo si vyzkoušejte různé akrobatické kousky 
při skocích do pěnové jámy. Využít můžete také halu 
na Free Jump, kde se nachází více než 30 trampolín 
na různé skákání.  Pro odvážnější  skokany se zde 
nacházejí  trampolíny i podél stěn. V rámci hodiny 
skákání můžete využít jakoukoliv atrakci.

juMppark
www .praha .jumppark .cz

TIPy NA VÝLETy

Prague armory je nová moderní střelnice v Praze,  
která se zaměřuje na co největší zážitek ze střelby. 
Zde si vaše akční já opravdu užije. Disponujeme 
kvalifikovaným týmem instruktorů a širokou 
nabídkou zbraní. V Prague armory si každý najde to 
své. Nemusíte vlastnit žádné zbraně, ani zbrojní průkaz. 
Stačí přijít do Prague Armory, vybrat si ze škály pistolí, 
samopalů (kategorie B),  útočných a odstřelovacích 
pušek. Naši instruktoři se Vám budou věnovat po celou 
dobu Vašeho pobytu, vysvětlí Vám základy manipulace 
se zbraní a dohlédnou na Vaší bezpečnost.

prague arMory
www .praguearmory .cz
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Pod vrcholem zvaném Jeřabina, zhruba 6,5 km 
od města Litvínov, ve výšce 767 m n. m. stojí 
stejnojmenná rozhledna s širokým výhledem do 
širokého okolí. Dnešní stavba je vlastně původním 
základem dřívější rozhledny z roku 1884, kterou zde 
postavil německý turistický spolek. Do blízkosti 
rozhledny se dá dojet autem. Pěší cesta z Litvínova 
vede po červené turistické značce. Rozhledna nabízí 
výhled na okolní krušnohorské vrcholy, chemičku 
v Záluží a město Most. Vidět lze také vrcholy 
Českého středohoří například s Milešovkou.

rozhledna jeřabina 
www .litvinov .cz

záMek ValdŠTejnů liTVínoV 
www .litvinov .cz

Zámek Valdštejnů patří k nejstarším památkám 
v Litvínově. Po rekonstrukci byl v únoru 2015 
otevřen veřejnosti a od té doby slouží výstavním 
účelům. Navštívit můžete výstavy Srdceráj (srdce 
na tisíc způsobů jako nadčasový fenomén, srdce ve 
fotografiích i v dílech vybraných umělců), expozici 
Stanislava Hanzíka (busty známých herců), Vánoce 
po celý rok (inspirace na tradiční i zcela netradiční 
výzdobu vánočních stromků, přehlídka nápadů 
a řemesel) a Fenomén továrny Heller & Schiller 
(historie výroby hraček Husch v Horním Litvínově). 

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ 
LITVÍNOV

Fenomén továrny Heller & Schiller 
HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH V HORNÍM LITVÍNOVĚ 

Firma Viktora Hellera a Ernsta Schillera začala jako jedna z prvních v Československu vyrábět 
mechanické vláčky a autíčka na pérový pohon - do 31. 12. 2017

SRDCERÁJ výtvarníků Michala Cihláře a Veroniky Richterové
Srdce na tisíc způsobů jako nadčasový fenomén, srdce ve fotografiích i v dílech umělců - do 30. 9. 2017

Litvínov, ul. Mostecká čp. 1, 
středa - neděle 10-12, 13-17 hodin,
 pokladna: tel. +420 603 151 600, 

www.litvinov.cz

VÁNOCE PO CELÝ ROK
Inspirace na tradiční i zcela netradiční výzdobu vánočních stromků

SOCHY Stanislava Hanzíka
Busty známých herců (R. Hrušínský, V. Brodský, J. Kemr, S. Neumann)

Navštivte expozice našeho zámku: 

Litvínov2.indd   1 17.02.2017   12:14:41



Stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D 
planetárium, programy v dílnách a laboratořích, 
krátké filmy promítané na obří interaktivní 
globus nebo zábavné vědecké show – to vše na 
vás čeká v Techmania Science Center v Plzni. 
S vtipem představuje základní přírodní jevy a 
zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a 
láká k experimentování. Nachází se v historických 
budovách plzeňské Škodovky. Za proměnu starých 
továrních hal v moderní centrum vědy a techniky 
získala několik ocenění v soutěži Stavba roku.

TechManie
www .klenci .cz
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plzeňský zázrak zVaný 
loosoVy inTeriéry 
Ještě před několika lety by málokoho napadlo, že 
se v tradiční metropoli piva Plzni nachází význam-
ná enkláva realizací světově proslulého architekta 
Adolfa Loose. Tento rodák z Brna a proslulý bohém 
většinu svého života strávil ve Vídni, kde se setkal v 
roce 1907 s novomanželi Hirschovými z Plzně. Ti ho 
požádali, aby pro ně navrhl interiér jejich prvního 
bytu. Loos se dostává do Plzně, kde postupně navrh-
ne dalších 13 luxusních bytových interiérů pro rodiny 
pocházející ze zdejší židovské komunity.  

Z jeho realizací se dodnes zachovalo osm. V současné 
době jsou zpřístupněny čtyři nejlépe zachované bytové 
interiéry, každý s osobitým charakterem.  Ten, který 
byl upraven pro rodinu chemického odborníka Vilé-
ma Krause, v sobě skrývá prakticky zařízený byt pro 
moderní rodinu 30. let 20. století se spoustou zajímavě 
řešeného úložného prostoru. Z původního bytu dětské-
ho lékaře Josefa Vogla a jeho rodiny se do dnešní doby 
zachovaly dvě místnosti obložené třešňovým dřevem a 
slovenským travertinem. Asi nejkompletněji je zacho-

TIPy NA VÝLETy

ván byt rodiny Brummelových. Rodina obchodovala se 
stavebním dřevem, což se promítlo i do zařízení interi-
éru, ve kterém se na rozdíl od ostatních bytů zachoval i 
původní mobiliář. Byt rodiny Oskara Semlera je jako je-
diný v Plzni prostorově řešen na základě tzv. Raumplanu. 

Jednotlivé byty v lokalitě nedaleko centra města 
jsou velmi snadno dostupné pěšky. Stihnete je na-
vštívit i během jednoho dne. Prohlídku bytů si mů-
žete objednat na www.adolfloosplzen.eu. 

Proč si neudělat výlet za kulturou? GA/MP neboli 
prostor pro současné umění v Plzni láká na výstavu 
trojice autorů - Kateřinu Slípkovou, Jana Samce a 
Milana Maura. Co od nich čekat? Slípková se ve své 
tvorbě věnuje cyklům, ve kterých mají významnou 
úlohu zoomorfní náměty, u Samce výstava představí 
jeho díla z posledních tří let, v nichž se na rozdíl od 
předchozí tvorby objevují geometrické prvky a tvorba 
Maura má již od 80. let konceptuální charakter a je úzce 
spjata s přírodou. Expozice bude probíhat od 26. ledna 
– 26. března 2017. Více na www.galerie-plzen.cz.

ga/Mp - prosTor pro současné uMění

Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40, Plzeň
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Užijte si nezapomenutelné jaro v Plzni!  
Váš jarní výlet do Plzně  může mít mnoho podob. Určitě si ale nenechte ujít 
některý z následujících tipů: 

1. Náměstí Republiky s chrámem sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží  
v Česku a třemi zlatými kašnami. 

2. Noční Plzeň v romantickém hávu světelných instalací a videomappingu 
(festival Blik Blik 17. – 18. 3). 

3. Procházku podél řeky Radbuzy do areálu DEPO2015, kde to žije kulturními 
a gastronomickými festivaly (Depo Street Food Market 4. 3., Fresh festival  
20. – 21. 5., Žebřík – vyhlášení hudebních cen 10. 3.)

4. Jedinečnou přehlídku dobové vojenské techniky, zanechané americkou 
armádou na území města při osvobozování Plzně před 72 lety (Slavnosti  
svobody 5. – 8. 5.) 

5. Návštěvu zážitkové trasy v pivovaru Plzeňský Prazdroj a unikátních bytových 
interiérů od slavného architekta Adolfa Loose.

Každý týden najdete čerstvé tipy  
na víkend v Plzni na www.visitplzen.eu.



co s TruMpoTaMi?

Přesto je to paradoxně právě to, čemu jeho voliči 
věří. Že je k nim nový prezident upřímný, kašle na 
elity a chce hlavně pomoci lidu. Vykřikuje oblíbe-
ná hesla, dělá rozhodnutí, aniž by promýšlel jed-
notlivé problémy nebo následky. Podle očekávání 
je Donald Trump neřízená střela, která pravděpo-
dobně nadělá víc škody než užitku. Ale zkusme být 
chvíli optimističtí (ostatně, pro nic jiného už po 
jeho oficiálním nastoupení do úřadu prostor není).

Trump, samozřejmě zastánce především bohatých 
(nebudete si podřezávat vlastní větev) neumí v po-
litice chodit. To mu dává jistou osvěžující perspek-
tivu. Jistě, může mít podobu buranské síly typu 
„zavřeme hranice pro x národů“, ale od toho jsou 
tu soudy a jiné instituce, aby mu zabránili ve sku-

tečných škodách. Nahlížejme na našeho Donalda 
jako na nové dítě ve školce, které se vrhlo na písko-
viště. Přirozeně, jako každé malé dítě, které o taktu 
ještě nic neví, napřed rozdupe většinu toho, co tam 
vytvořily děti před ním. Něco ale se vždy zachová 
a i z chaotické mysli může vzejít dobrý nápad (dva-
krát tolik, pokud stojí na alibismu, aby lezl do zad-
ku svých voličů). A kdyby se dítě extra utrhlo ze 
řetězu, vždycky je tu učitelka, aby mu naplácala a 
zkrotila jeho temperament. Jistě, dítko bude hodně 
hlasitě brečet, někteří kolemjdoucí to budou pova-
žovat za křivdu, ale nakonec křik skončí a pojede 
se dál. A vlastně můžeme být rádi, že ten „křik“ je 
převážně na Twitteru. Ten totiž jde ignorovat.

Pořád mám obavu, co může někdo s povahou a 
taktem Donalda Trumpa na takovém postu způ-
sobit (dvakrát tolik, když mají jeho činy celosvě-
tový dopad). Přesto zachovejme jen malou paniku 
a zkusme věřit ostatním institucím, že si malého 
Donalda na jeho pískovišti pohlídají (je v jejich 
zájmu, aby tam nenadělal bordel). Ostatně, když 
se dal kdysi „vyřešit“ problém s politicky nepoho-
dlným Kennedym, ona by se nějaká ta „zázračná 
kulka“ určitě případně našla i pro Donalda.

th.

řiznám se, že mi to pořád celé 
přijde tak trochu jako vtip. 
Přece by si Amerika vážně ne-
zvolila vítěze nejvtipnějšího 
příčesku všech dob, na kterém 

je falešné snad úplně všechno (možná zuby má 
stále svoje). Ano, jsem povrchní. Ale i vzhled o 
člověku něco vypovídá. A Donald opravdu ne-
vypadá jako někdo, kdo by hrál na upřímnost.

TEČKA

P
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo 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 TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz

Hlavní mediální partner

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Theatre International. www.MTIshows.com

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL
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Lék Wobenzym®

urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

Pro všechny, kteří rádi 
           sportují

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

Účinná pomoc při zranění
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě 
poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, 
lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní 
zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že 
díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.

Pomáhá už přes 50 let
Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, 
a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí 
z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá. 

Inzerce


