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EDITORIAL

Já mám třeba Bruce Willise. Hrdinu mého dětství 
i dospívání, jehož John McClane (Smrtonosná 
past) a Joe Hallenback (Poslední skaut) do velké 
míry formovali mou lásku k filmu. Hrdina krásné-
ho rodinného filmu Jiřího Mádla má zase Miloše 
Formana. Právě s Jirkou jsme tentokrát připravi-
li hlavní rozhovor, neboť i on díky svému talentu 
aspiruje na to být jednou někomu hrdinou.

Ale zpátky k nostalgické myšlence osmdesátko-
vých frajerů, kteří na počátku devadesátých let - 
poté, co se otevřely široké brány komerční televizní 
zábavy - patřili k našim největším hrdinům. Pořád 
to kouzlo platí. Může přijít do kin deset Avengerů 
a Spider-Man projít pěti dalšími restarty a stejně, 
když se ohlásí po x-té partička akčních důchodců 
v Expendables, vyvolá to ve fanoušcích mnohem 
větší nadšení, než sebevětší banda marveláckých 
postav ve společném filmu. Není se proto čemu di-
vit, jaké pozdvižení vyvolala v místních kuloárech 

skutečnst,  že do České republiky (možná úplně 
poprvé) míří Steven Seagal. Konkrétně dorazí na 
Rock for People, aby nám tu zazpíval. 

O Stevenovi jako zpěvákovi se více dočtete na stra-
ně 26. A já závidím každému, kdo se s touto akční 
legendou setká osobně. Našel bych ve své hlavě  
stovky otázek („proč nejsi dávno v Expendab-
les!?“), které bych mu osobně rád položil. Asi by 
mé nadšení nechápal a bude zajímavé sledovat, jak 
se k jeho přítomnosti postaví česká média. Přeci 
jen to není senzace klasického ražení, neboť nejde 
o bulvár. Bez toho, zdá se, u nás zprávy nefungují.

My se podobnému lacinému nahánění zájmu s 
chutí vyhneme. Místo toho Vám nabídneme další 
porci poctivého kulturního nářezu, gastronomic-
kých lahůdek (tentokrát potěšíme především mi-
lovníky sushi) a protože se nám blíží hezké počasí, 
nechybí tipy na nejrůznější výlety a adrenalinové 
akce, kterými si můžete zpříjemnit volné dny.

A nakonec malá prosba na závěr. Pokud na titulce 
novin uvidíte fotografii nebohé Ivety Bartošové, 
nekupujte je. Nebo ten cirkus nikdy neskončí.

S přáním dobrého vkusu...

šéfredaktor Tomáš Chvála

rdinové dětských let... to je jedna 
z nejpodstatnějších složek každé-
ho dospívání. Mít vzory, jimž se 
člověk chce přiblížit a na které s 
láskou vzpomínáme po celý ži-

vot. Hrdinové. Dnes už je slovo natolik spojeno s 
komiksy, až vypadá absurdně, pokud někdo ozna-
čí za hrdinu obyčejného člověka.

H
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velká chvíle

Počátky devadesátých let měly nádhernou příchuť. Byly tu Kačeři, Želvy ninja, pogy a samozřejmě ame-
ričtí akční hrdinové, kteří se po revoluci začali zabydlovat v srdcích českých diváků. Mezi největší hvězdy 
patřil i Steven Seagal, který to bohužel postupem let dotáhl do céčkovch vod, odkud ho už zřejmě nic 
nespasí. Ale vyjma lámání vazů má tenhle muž ještě jeden talent - umí hrát na kytaru a zpívat. Bez legra-
ce. A umí to zatraceně dobře. Přestože je tedy kulturní sekce extrémně nabitá, nemůžu svá úvodní slova 
nevěnovat právě tomu, že Stevenovo hudební já letos zamíří na český festival. V životě 
jsem nevěřil, že se něčeho takového dožiju. Co se asi stane příště...

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Nejspíš si ťukáte na čelo, proč náš kulturní výhled 
začínáme dva měsíce starým datem. Výstava Dino-
saurium však trvá až do 29. června a stala se natolik 
vyhledávaným fenoménem, že by byla škoda na ní ne-
upozornit. Výstava nabízí více než padesát exponátů, 
kterým dominují až téměř 300 miliónů let staré skelety 
a fosílie zapůjčené z moskevského Borisiakova paleon-
tologického institutu ruské akademie věd , jehož více 
než dvousetčlennému týmu vědců se během letitého 
výzkumu pravěkých živočichů podařilo z jejich ostatků 
shromáždit jednu z nejucelenějších kolekcí na světě.

Akční krimi film Doupě, který natočil mladý fran-
couzský režisér Camille Delamarre podle scénáře 
zkušeného matadora filmové branže Luca Bessona, 
vstoupil do českých kin začátkem května. Nejde o 
žádný výkvět kinematografie, své místo si v naší tři-
cítce ale zaslouží. Coby tajný agent Damien Collier se 
totiž na plátna vrací Paul Walker, hvězda filmové série 
Rychle a zběsile, který loni v listopadu zemřel při tra-
gické autonehodě. Doupě dokazuje, že mu akční žánr 
sedí a že nás opustil zatraceně velký sympaťák. 

dinosaurium doupě

Místo konání: Výstaviště Praha, Praha 7 - Holešovice
Cena vstupenek: 100 - 900 Kč

Akční / Drama / Krimi, FRA / CAN, 2014
Režie: Camille Delamarre, Hrají: Paul Walker, David Belle, RZA

14.3 1.5

Film

VýstaVa

DiVaDlo

Koncert
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Chicago budoucnosti není místo, kam byste si zajeli na 
dovolenou. Jde o zpustošené město, jehož dominantou 
se staly rozpadající se budovy. Kdysi vzkvétající spo-
lečnost se rozdělila do pěti frakcí, kdy každá vyznává 
jinou lidskou ctnost – na výběr je Neohroženost, Od-
danost, Sečtělost, Upřímnost a Mírumilovnost. Frakce 
vzájemně spolupracují, aby udrželi pořádek v umírají-
cím světě. Hlavní hrdince Tris (Shailene Woodley) je 
16 let a čeká ji rozřazovací rituál. Ukáže se, že je diver-
gentní – svým volným myšlením spadá do více frakcí, 
což křehkou rovnováhu společnosti ohrožuje.

Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se nedokáže 
rozejít s dlouholetým partnerem, protože je prostě 
hodnej, básník žijící ve své romantické iluzi, starost-
livé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se vzájemně 
proplétají, ale každý si přitom uchovává svůj vlastní 
svět, dokud jej nenaruší násilná pouliční vzpou-
ra. Hany drze, s nadhledem a cynickým humorem 
zobrazuje společnost, které čas protéká mezi prsty. I 
z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli film odvyprávět 
v jednom kontinuálním záběru. Působivý debut je 
ukázkou toho, že český film ještě stále není mrtvý.

Alfons Mucha (1860–1939), získal mezinárodní slá-
vu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své ori-
ginální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního 
života ale spatřoval v jiném díle – v souboru dvaceti 
monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž 
pracoval v letech 1912–1926. Dokončený cyklus byl 
jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na 
podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let sa-
mostatnosti československého státu ve Velké dvora-
ně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. 
Do téhož prostoru se nyní vrátil.

Allan Karlsson právě oslavil 100 let života. Zatímco 
jiní se požehnaných kulatin nedožili, Allan má ener-
gie na rozdávání. Opustí proto na vlastní pěst domov 
důchodců oknem a vydá se na neskutečný výlet. Do 
ruky navíc dostane kufr plný peněz, který patří gang-
sterům, díky čemuž mu jdou po krku nejen ošetřova-
telé, ale i zločinci. Na své pouti se nechtěně připlete 
k řadě událostí a ovlivní tím chod dějin. Hravý a po 
čertech zábavný snímek nabízí poctivou porci sever-
ského humoru a dějepisných hrátek, které s nadsáz-
kou převracejí či „doplňují“ známé dějiny.

divergence hany

slovanská epopej stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel

Drama / Dobrodružný / Akční, USA, 2014, Režie: Neil Burger
Hrají: Shailene Woodley Theo James, Kate Winslet

Komedie / Drama, ČR, 2014, Režie: Michal Samir
Hrají: Jiří Kocman, Michal Sieczkowski, Jitka Schneiderová

Místo konání: Veletržní palác, Praha 7 - Holešovice
Cena vstupenek: 90 - 180 kč

Komedie / Drama, SE, 2013, Režie: Felix Herngren
Hrají: Robert Gustafsson, David Wiberg, Mia Skäringer

KULTURNÍ SERVISTOP 30

1.5 7.5

15.510.5
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Nejslavnější ještěr je zpátky a znovu nadělá pořád-
nou paseku. Bývalý Perníkový táta Bryan Cranston 
hraje v nové Godzille jednoho z fyziků, kteří tak tak 
odvrátí v atomové elektrárně katastrofu. Situace má 
bohužel své následky a ty o 15 let později zaútočí 
na lidstvo. S hrozbou by si mělo poradit vojenské 
komando s vlakem převážejícím radioaktivní nálož. 
Tuhle část příběhu bude mít na starost fyzikův syn, 
zelený mozek v podání Aarona-Taylora Johnsona. 
Co je ale nejzajímavější - ve filmu bychom se měli 
dočkat více monster a ne jen jednoho. 

Zatímco někdejší kultovní film z 80. let byl spjat s 
centrem Prahy, ve dvojce se přesuneme do imaginár-
ního městečka Brod, kde je nyní starostou Richard. 
Mezi postavami jsou všechny z vekslácké partičky z 
prvního dílu: někdejší automechanik a nyní právník 
Martin (Jan Potměšil), vekslák-pěšák a vyhlášený 
šprýmař Bíny (Roman Skamene), bývalý šéf vekslác-
kého gangu a současný starosta malého města Richard 
(Josef Nedorost) a Evička Tričko (Veronika Jeníková). 
Do děje vstoupili také noví hrdinové – dvojice Martin 
(Jakub Prachař) a Linda (Gabriela Kratochvílová).

Zlatý časy je úsměvný příběh o pěti dámách kdysi 
lehčích mravů, které nepřestal bavit život a které stá-
le mají co dávat a čemu se učit. Každá z nich se laska-
vě, s humorem a noblesou vyrovnává s přibývajícími 
lety i novou agresivnější dobou - co je to marketing 
a jak obstát v ekonomické konkurenci? Přičemž 
stále vítají své stálé a letité zákazníky... Paula Vogel, 
nositelka Pulitzerovy ceny, spojuje ve hře nadsázku 
a smysl pro humor s dojemnými lidskými příběhy. 
Láska a sex přece kvetou v každém věku!

Těžko si lze představit větší geekovský splněný sen, 
než je spojení starých a nových X-Menů v režii au-
tora původních dvou filmů, které celou sérii odstar-
tovaly a de facto definovaly žánr filmových komiksů, 
v nichž vyjma efektních akčních scén umí tvůrci 
pracovat i s psychologií postav. Tenhle rukopis je 
jednoznačně cítit i z Budoucí minulosti. Epičnost, 
osudovost, příslib filmové události roku (minimálně 
pro ty, jich se „to týká“). Boj X-menu o jejich vlastní 
existenci může začít a v centru toho všeho je nejpo-
pulárnější z nich - zuřivec Wolverine!

godzilla

zlatý časy X-men: budoucí minulost

Akční / Fantasy / Sci-fi, USA, 2014, Režie: Gareth Edwards 
Hrají: Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson

Drama, ČR, 2014, Režie: Vít Olmer
Hrají: Jan Potměšil, Roman Skamene, Jakub Prachař

Místo konání: Divadlo Radka Brzobohatého, Praha 1
Cena vstupenek: 380 - 430 Kč
Další termíny představení: 27 .5 a 10 .6 .

Akční / Drama / Sci-fi, USA, 2014, Režie: Bryan Singer 
Hrají: Hugh Jackman, Michael Fassbender, James McAvoy

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

15.5 22.5

22.5 22.5

bony a klid 2
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„Lucie, větší než malé množství lásky“ není muzi-
kálem o skupině Lucie. Jde o unikátní projekt, který 
překračuje hranice zavedených postupů, pracuje s 
unikátní technologií, filmovými dotáčkami a hlav-
ně s původním příběhem o lásce, bolesti a věcech 
mezi nebem a zemí. V představení ale samozřejmě 
nesmrtelné hity skupiny Lucie nechybí. Na jevišti 
v doprovodu skvělého živého orchestru ožívají hity 
jako Chci zas v tobě spát, Medvídek, Lucie, Dotknu se 
ohně, Amerika, Panic, Černí andělé, Troubit na trum-
pety, Tereza, Všechno ti dávám, Srdce a řada dalších.

24. května se v ultimátním prostoru Rock Opery v 
Praze uskuteční historicky první česko-slovenský Red 
Bull BC ONE Cypher. Do tohoto velmi očekávaného 
battlu se mohou přihlásit bboys z Česka i Slovenska a 
bojovat tak o postup do dalšího mezinárodního kola, 
kde se vítěz utká s šampiony jiných zemí. Na Prahu se 
řítí bboy bitva, kterou Česko ani Slovensko ještě neza-
žilo. Zatímco v pátek 23. května proběhne kvalifikace, 
v sobotu už se půjde do boje. A na to už může každý 
vyrazit jako divák. Po soutěžním večeru bude násle-
dovat divoká afterparty až do ranních hodin.

Gastronomická událost roku a třídenní svátek jíd-
la Prague Food Festival proběhne v květnu 2014 v 
Královské zahradě Pražského hradu. Jde skuteč-
ně o unikátní nabídku ochutnávek, které v naší 
zemi zatím nemají obdobu. Můžete ochutnávat, 
co hrdlo ráčí, objevovat nové chutě i překvapivé 
kombinace známého a vyzkoušeného. Jednotlivé 
restaurace nabízejí předkrmy, polévky, hlavní jíd-
la, dezerty i speciálně sestavená festivalová menu, 
zpestřením jsou ochutnávkové stánky s kávou, čo-
koládou, víny, pivy a dalšími pochoutkami.

Příběh Šípkové Růženky známe všichni. Co se ale 
takhle podívat na události z druhé strany barikády? 
Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srd-
cem, která prožila idylické dětství v mírumilovném 
lesním království. Jednoho dne však útočící nepřá-
telská armáda hrozila zničením harmonie její země. 
Ze Zloby se stala nejudatnější obránkyně vlasti. Když 
se však stala obětí nemilosrdné zrady, její zlaté srd-
ce začalo kamenět. Zloba toužící po pomstě svedla 
epickou bitvu s útočícím dědicem královského trůnu 
a přitom proklela jeho novorozenou dceru Auroru...

red bull bc one cypher

prague Food Festival

zloba 
- královna černé magie

Místo konání: Hudební divadlo Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: 290 - 790 Kč

Místo konání: Rockopera Praha, Praha 7 
Cena vstupenek: 150 - 250 Kč

Pražský hrad, www .praguefoodfestival .cz
Cena vstupenek: v předprodeji 450 Kč, na místě za 500 Kč

Fantasy / Drama, USA, 2014, Režie: Robert Stromberg
Hrají: Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning, Sharlto Copley

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

22.5

24.5

23.5

29.5

lucie, větší než malé 
množství lásky
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Mac a Kelly jsou v tom věku, kdy už raději po půlno-
ci nejíte a největší vaší aktivitou je honění dětí a na 
dvorku. Žijí v malém domečku a o vzrušení zavadí 
leda ve chvíli, kdy naladí v televizi akční film. Noví 
sousedi v podobě pařících vysokoškoláků jim proto 
neudělají příliš velkou radost. Ale chtějí mít dospělý 
přístup – pokusí se spřátelit. Nevyjde to a rozhoří se 
hotová sousedská válka. Na první pohled nemají una-
vení rodiče proti rozjetým studentům sebemenší šan-
ci. Jenže i Mac a Kelly byli „kdysi“ pařmeni a z té doby 
si pořád ještě pamatují na spoustu nepěkných triků.

Výstava Země černých faraonů v Náprstkově muzeu 
asijských, afrických a amerických kultur představí 
zvědaným návštěvníkům dějiny starověké Núbie od 
sklonku pravěku po rané Křesťanské období. Prezen-
továny budou i výsledky nejnovějších výzkumů ar-
cheologické expedice Národní muzea na lokalitě Wad 
Ben Naga, včetně originální předmětů. Vedle vlastních 
sbírkových předmětů z Náprstkova muzea budou moci 
návštěvníci zhlédnout unikátní exponáty pocházející 
ze sbírek Súdánského národního muzea v Chartúmu 
a dalších významných zahraničních institucí.

V roce 1599 namaloval dvorní malíř císaře Rudolfa II. 
Joseph Heintz pro oltář náboženského bratrstva Boží-
ho Těla v kapli sv. Barbory při klášteře augustiniánů
-poustevníků obrazy Sv. Rodina se sv. Barborou a Ka-
teřinou a Kajícná Máří Magdaléna. Z ruky téhož malíře 
pochází i vysoce kvalitní replika Máří Magdalény, která 
se nachází v soukromé sbírce. Výstava skýtá jedineč-
nou příležitost prohlédnout si zblízka všechna tři mis-
trovská díla, která představují důležitý článek stylového 
vývoje pražského malířství kolem roku 1600 ve smyslu 
jeho směřování k nové, již barokní výrazovosti.

sousedi země černých Faraonů 

joseph heintz pinXit 

Komedie, USA, 2014, Režie: Nicholas Stoller
Hrají: Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Dave Franco

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a 
amerických kultur, Praha 1, Cena vstupenek: 50 - 130 Kč .

Místo konání: Obrazárna Pražského hradu, Praha 1 
Cena vstupenek: 50 - 200 Kč

KULTURNÍ SERVISTOP 30

29.5.

2.6.

30.5.

Představovat slavnou alegorickou moralitu bratr-
ských pilířů české meziválečné kultury je asi zby-
tečné – málokdo nezná alespoň v obrysech příběh 
Tuláka, kterého omrzí lidé a rozhodne se na ně dívat 
jako na hmyz a pozoruje efemérní a povrchní život 
Motýlů, kořistnické a sobecké Chrobáky, Cvrčky a 
Lumky a nakonec bojovné a ve strašlivém životním 
tempu houfně hynoucí Mravence. Hra byla poprvé 
uvedena v roce 1922 hned na dvou scénách – v Ná-
rodním divadle v Brně a o málo později i v Národ-
ním divadle v Praze, kam se nyní vrací.

Místo konání: Národní divadlo, Praha 1 
Cena vstupenek: 50 - 180 Kč

5.6.

ze života hmyzu
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Tori Amos, jedna z nedůležitějších a nejrespektova-
nějších umělkyň na hudební scéně za posledních 20 
let, oznámila vydání nového alba „Unrepentant Ge-
raldines“. „Unrepentant Geraldines“ je zpěvaččino  
14. studiové album, které je návratem k její identitě 
písničkářky krásných současných písní po vydání ně-
kolika spíše klasickou hudbou inspirovaných a inova-
tivních alb v posledních čtyřech letech. Mezi ně patří 
např. sezónní  kolekce „Midwinter Graces“, klasikou 
ovlivněný titul „Night of Hunters“  nebo orchestrální 
přepracování jejích skladeb na desce „Gold Dust“.

Ve všech hlavních rolích filmu Všechny cesty vedou 
do hrobu účinkuje Seth MacFarlane, tvůrce oblíbe-
né komedie Méďa. Napsal k němu scénář, režíroval 
ho a zahrál si i hlavní roli zbabělého ovčáka Alber-
ta. Když Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice 
se zdravou kůží, ale opustí ho snoubenka, která se 
s takovým srabem nechce dál zahazovat. Ztracenou 
důstojnost a odvahu nalezne až díky záhadné krásce, 
která se ve městě zčistajasna objeví. A protože je to 
Seth MacFarlane, můžete si být jistí tím, že o sprosté 
a k zbláznění vtipné hlášky nebude nouze.

tori amos všechny cesty 
vedou do hrobu

Místo konání: Kongresové centrum Praha, Praha 4 
Cena vstupenek: 790 - 1390 Kč

Komedie / Western, USA, 2014, Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

11.6. 12.6.

Od počátku se jevila sci-fi Douga Limana (Agent bez 
minulosti) hodně lákavě. Zápletka, v níž musí hrdina 
dokola prožívat jeden den (a k tomu navíc umírat), 
pořád platí v rámci filmového světa za poměrně nevy-
těžený materiál. K tomu lákavé obsazení, kulisa bitvy, 
jež pro lidstvo nedopadne vůbec dobře a prvotřídní 
vizuál, který ohromuje v každém záběru. Na hraně 
zítřka nemá nejoriginálnější základ, ale umí s ním 
pracovat a díky vynikajícím hercům a vysokému roz-
počtu se vše daří bez problémů prodat. Tom Cruise si 
může připsat na konto další úspěšný zářez.

Akční / Sci-fi, USA, 2014, Režie: Doug Liman
Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Jeremy Piven

5.6.

na hraně zítřka

Mistrovský herecký koncert předvádí Bára Hrzá-
nová v nové komedii Divadla Kalich Každý den, 
šťastný den!. Její autor Jaan Tätte v ní nabízí se 
svým typickým smyslem pro absurdno neotřelý lék 
na partnerskou nudu: experiment s bigamií. „Moje 
hrdinka má sice krásnou rodinu, ale zároveň také 
pocit, že její duše umře dřív než tělo, takže potře-
buje svou duši pořádně protřepat,“ říká Hrzánová. 
Dále hrají Zbigniew Kalina, Libor Jeník, Helena 
Lapčíková nebo Pavla Rychlá – Vojáčková. Režíruje 
zkušená divadelní režisérka Lída Engelová.

každý den, šťastný den!

Místo konání: Divadlo Kalich, Praha 1 
Cena vstupenek: 149 - 449 Kč

11.6.
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A máme tu další očekávané pokračování, tentokrát 
animovaného hitu, v nichž se cvičí draci. O čem to 
bude tentokrát? Zatímco Astrid, Snoplivec a zbytek 
kamarádů proti sobě závodí v dračích závodech (jež 
se staly na ostrově nejoblíbenější kontaktní hrou), 
brázdí Bezzubka a Škyťák nebe, objevují neprobáda-
ná území a nové světy. Jedno z jejich dobrodružství 
je zavede do tajné ledové jeskyně, která je domovem 
stovek nových divokých draků a tajemného dračí-
ho jezdce. V tu chvíli se nerozluční kamarádi ocitají 
uprostřed bitvy s cílem ochránit vládnoucí mír.

Od punkového průkopníka po globální superstar - 
Billy Idol si vytvořil jedinečné místo v populární hud-
bě a již přes tři desetil etí si svou popularitu udržuje. 
Je respektován jako někdejší punkrocker, který před 
mnoha lety našel způsob, jak přenést jízlivý punkový 
přístup do hlavních p roudů popu a rocku, a zpíval 
skladby, které se nesmazatelně zapsaly do hudební 
historie. V říjnu 2014 Billy Idol vydá svoji autobiogra-
fii Dancing With Myself a nové studiové album, první 
od roku 2005. Do Prahy se vrací po čtyřech letech, 
naposledy koncertoval v červnu 2010 v klubu SaSaZu.

Nejstarší a největší divadelní open-air přehlídka her 
Wiliama Shakespeara nabídne i letos divákům ne-
všední zážitky. Co byste neměli minout? Premiéru 
Mnoho povyku pro nic v režii Jiřího Menzela s Pe-
trem Čtvrtníčkem a Leošem Nohou nebo exkluziv-
ní hostování londýnského divadla Globe s inscenací 
Hamlet. Dále nebudou chybět hry Sen noci svatoján-
ské, Veselé paničky Windsorské, Zkrocení zlé ženy 
či Dvaja páni z Verony. Pokud jste doposud nevidě-
li Richarda III. s Jiřím Langmajerem, máte poslední 
příležitost. Richard III. bude letos uveden naposledy.

billy idol letní shakespearovské 
slavnosti

Akční / Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Komedie 
USA, 2014, Režie: Dean DeBlois

Míísto konání: Incheba Arena, Praha 7
Cena vstupenek: 990 Kč

Místo konání: Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha 1
Cena vstupenek: 200 - 990 kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

19.6.

21.6. 24.6.

jak vycvičit draka 2

Najdete zde většinu stanů,  spacáků,  karimatek, pláš-
těnek, ručníků, plachet a jiných výrobků JUREK, ale 
také  kvalitní  outdoorové  vybavení  jiných značek, 
například VAR®, BIRKI®, GEMMA®, NIKWAX®, 
TRAVELLUNCH®, ESBIT®, DOLDY®, SAWYER®, 
CLIMBING TECHNOLOGY®, PETZL® a dalších!

Místo konání:  Průmyslový palác - pravé křídlo, Praha 7,
Výstaviště v Praze-Holešovicích  od 18 .6 . do 19 .7 .2014, 
pondělí - pátek 14 - 21h, sobota a neděle 10 - 18h .  
Cena vstupenek: ZDARMA                slevový kód 3%: 2povp 

18.6.

prodejní výstava 
outdoorového vybavení jurek



11,90Kč 
za 1,5l

 7,90Kč
za 0,33 

 33,90Kč
   100%1l

TRADICE 
KTERÁ PŘIJDE ZA 
VÁMI. . .

Služba internetového nakupování 
potravin je určena firmám i
domácnostem a to vše s donáškou 
zdarma! www.potravinyonline.cz,
www.z-market.cz   
Bělehradská 76, Praha 2
Objednávka: tel.:224 256 725

69Kč
8 kusů

z-marketindd.indd   1 9.5.2014   17:38:56
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Kdysi býval hrdina akčních filmů, jehož bylo těžké 
zabít (ba i zranit) a který si mohl stoupnout do míst-
nosti plné po zuby ozbrojených chlápků a vy jste vě-
děli, že on není ten, kdo tam má problém. Jenže od 
počátku devadesátých let, kdy Steven Seagal platil za 
frajera, uteklo hodně vody. A k tomu nateklo dost 
kilo. Kdysi miláček žánru se propadl do vod céčko-
vých videofilmů a jeho filmovou kariéru dnes sledují 
jen ti nejvytrvalejší. To ale neznamená, že nemá čím 
překvapit. Má, jako hudebník. A letos budete mít jedi-
nečnou možnost si to na Rock for People ověřit.

Oblíbená malá galerie s velkou nabídkou současné-
ho českého umění vystavuje díla českých umělců jak 
zvučných jmen, tak mladé generace. Návštěvník má 
velkou šanci, že v široké nabídce uměleckých děl na-
jde to pravé dílo pro svůj domov či kancelář, a zároveň 
tak investuje do kvalitního umění. Od 21.3. do 30.6. 
zde probíhá výstava Art Mix, věnující se obrazům, 
grafikám a sochám českých a slovenských současných 
umělců. Od 5.5 do 24.5. je též prostor galerie využit pro 
výstavu obrazů, kreseb a grafik Miloše Ševčíka, který 
se ve svých dílech zabýval existenciální tematikou.

A máme tu další nášup bojujících obřích robotů, co se 
s oblibou přeměňují na dopravní prostředky (a nově 
i na dinopotvory). Lidstvo se pomalu zotavuje z po-
sledního incidentu. Autoboti a Deceptikoni z planety 
zmizeli, ale i tak se našla skupina mocného podnika-
tele a vědců, kteří se chtějí poučit a na základě vědo-
mostí o Transformerech chtějí dojít s technologiemi 
až za jejich dosavadní hranice. To vše samozřejmě v 
době, kdy se Země ocitá v hledáčku pradávného moc-
ného Transformera. Další epická bitva mezi dobrem a 
zlem, svobodou a otroctvím přichází...

steven seagal

galerie la Femme

transFormers: zánik

Místo konání: Rock for People, Hradec Králové
Cena vstupenek: od 690 Kč

Bílkova 2, Praha 1, Tel .: +420 224 812 656, 
+420 775 726 067, www .glf .cz

Akční / Sci-fi, USA / Čína, 2014, Režie: Michael Bay
Hrají: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

26.6.

Jako každým rokem, i letos proběhne (v pořadí již 
jedenáctý ročník) METROpolitní léto hereckých 
osobností pořádané divadlem Studio DVA na Letní 
scéně Vyšehrad. Tento rok program obohatí premiéra 
situační komedie Patrika Hartla Hovory o štěstí mezi 
čtyřma očima. Komedie vypráví tři groteskní situace 
z milostného života současných třicátníků, kteří touží 
být šťastní, ale nevědí, jak na to. Středobodem všech 
situací je rozkládací pohovka, na které tři milenecké 
dvojice a rozmazlená čivava svedou boj o štěstí. Hrají 
Filip Blažek, Jana Stryková, Kryštof Hádek a další.

Místo konání: Letní scéna Vyšehrad, Praha 2
Cena vstupenek: 289 - 559 kč

7.7.

3.7.

hovory o štěstí mezi 
čtyřma očima



Galerie La Femme
Bílkova 2, Praha 1 

tel: + 420 224 812 656, +420 775 726 067
www.glf.cz, info@glf.cz

České současné umění

Vladimír Brunton

GLF.indd   1 13.5.2014   8:25:32
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rvní setkání s hrou Minecraft není 
zrovna „láska na první pohled“. Hře 
totiž dominuje - na dnešní poměry - 
opravdu zastaralá a primitivní gra-
fika. Jenže není všechno zlato, co se 

třpytí a obráceně to funguje stejně. Pod zdánlivě 
neforemnou slupkou se ukrývá herní klenot, kte-
rým můžete strávit celé měsíce.

KULTURNÍ SERVIS HERNÍ NOVINKA

Ano, je to vlastně v určitém směru RPG hra, pro-
tože v ní získáváte různé věci, následně s nimi ope-
rujete, můžete obchodovat s ostatními, nebo proti 
jiným bojovat. Není tu ovšem příběh (pokud si ho 
„v hlavě“ nebudete vytvářet). V čem tedy tkví dlo-
oouhá životnost Minecraftu? Protože LEGO...

... a teď, co to znamená. Základem Minecraftu je 
otevřený herní svět, v němž můžete postavit do-
slova cokoli. Záleží jen na vaší fantazii a kolik hře 
vyčleníte času. Chcete si udělat stylovou chatičku 
v lesích? Není problém. Nebo byste raději nějakou 
krásnou vilou s bazénem? Směle do toho. Ale to 
pořád není ta pravá výzva. Můžete totiž tvořit i 
celá města. Stačí zabrouzdat trochu po internetu a 
rychle zjistíte, že skutečně není problém vytvořit 
virtuální kopii vaší oblíbené destinace. 

Tahle hra zkrátka chytne a nepustí. Jakmile se jed-
nou pustíte do budování, nebude vám nikdy vý-

sledek stačit. Budete chtít víc. Milovali jste LEGO 
kostičky a rozčilovalo vás, že jich nikdy nebylo 
dost? To se v Minecraftu nestane. Možnosti jsou 
doslova neomezené. Klidně tvořte celé světy. A o 
tom jsme tak nějak v dětství všichni snili.

Donedávna byl Minecraft výsadou PC hráčů. Ma-
sivní úspěch, který zaskočil i samotné tvůrce, se 
ale zasadil o konzolové verze. První přišla logicky 
verze pro Xbox, neboť tam je spřízněnost s počí-
tačovou technikou větší. Nyní přichází i verze pro 
Playstation 3, která obsahuje vše, proč se hra stala 
legendou. Tak směle do toho. Litovat nebudete. 

th.

4J Studios, Mojang AB
PlayStation 3

V prodeji od: 14 . května

P



21květen / červeb 2014 www.pragmoon.cz

každým připojením necháváme digitální stopu, kte-
rá sleduje každý náš pohyb a akci, ať se nám to líbí 
nebo ne. Hlavní hrdina Aiden Pearce žije v Chicagu, 
nad kterým ve dne v noci bdí městský počítač ctOS 
(Central Operating System). Ten je propojen s profily 
a účty lidí, se semafory, s metrem, elektrickou sítí a 
bezpečnostními kamerami, zkrátka se vším. A vy jako 
zkušený hacker máte do toho všeho přístup skrz svůj 
mobil. Patříte k hráčům, kteří milují to, když mají ve 
hře x možností, jak řešit situace? Pak tyhle řádky čtete 
vlastně zbytečně – hru máte už dávno objednanou!

všech koutek světa během první světové války. Všich-
ni hrdinové mají společnou jednu věc, přežívají v zá-
kopech, zeleném lese, na francouzském venkově nebo 
zasněžených polí. Ubisoft hru popisuje jako emocio-
nální 2D puzzle adventuru, kde nebude chybět přá-
telství, láska, obětování, ale i tragédie. Přes válečný 
základ nečekejte tuctovou herní akční řežbu. Valiant 
Hearts: The Great War je animovaná adventura od 
tvůrců Raymana, čemuž odpovídá osobitá grafika i 
sázka na příběh a emoce. Černý kůň letošního roku.

Stačí pár pohybů 
prstem. Spojíme 
se s přáteli. Kou-
píme nejnovější 
vymoženosti. Ale 
stejně jednodu-
chým pohybem 
se za námi do-
káže plížit stín. S 

Valiant Hearts Vás 
zavede do tem-
ného světa, kde 
budete sledovat 
příběhy pěti roz-
dílných postav 
(Emile, Freddie, 
Anna a jejich věr-
ný pes Walt) ve 

Wolfenstein se vrací, aby znovu nakopal nacistům 
zadky. Mnozí z Vás nejspíš čekají zasazení do druhé 
světové války (protože o tom to vždycky tak trochu 
bylo), ale vývojáři ze studia MachinaGames, kteří 
mají tento díl na starost, tak se rozhodli pro změnu. 
Děj se nám proto posunul do období šedesátých let, 
kdy nacisté druhou světovou válku vyhráli (!) a po-
dařilo se jim ovládnout svět (!!). To v praxi zname-
ná vstup do alternativní reality, v níž jsou nacisté na 
každém rohu proto, neboť jim ty rohy patří. Náš hr-

Milovníci nenápadné střelby opět mají důvod žha-
vit ovladače. Hra Sniper Elite 3, která více soustředí 
na možnosti hráče a rozsáhlá prostředí plná příle-
žitostí pro různé herní styly a která je zasazena do 
exotické (a smrtící) krajiny severní Afriky během 
druhé světové války, sleduje zvláštního americké-
ho agenta Karla Fairburna. Ten se ocitl hluboko v 
nacistickém území a využívá svých klíčových ost-
rostřeleckých dovedností, zatímco spojenci bojují s 
obávanými německými tanky Tiger napříč Západ-
ní pouští. Lépe řečeno vašich ostrostřeleckých do-

dina se ale nedá. I 
v dávno prohrané 
situaci se vrhá 
do víru akce. A 
pokud jste někdy 
„Wolfíka“ hráli, 
nedá to ani Vám, 
abyste se do nové-
ho dílu nepustili.

vedností. Vaším 
nepřítelem nebu-
dou jen proslulé 
Afrika Korps, ale 
i odhalení klí-
čové zbraně celé 
války. Je to na 
Vás. Ať Vám to 
dobře střílí!

Watch dogs

valiant hearts: 
the great War

WolFenstein: 
the neW order

sniper elite 3

ubisoft montreal 
ps4, pc, ps3, X360, Wiiu a Xbox one 

kojima productions 
ps4, pc, ps3, X360 a Xbox one 

machinegames
ps4, pc, ps3, X360 a Xbox one 

rebellion
ps4, pc, ps3, X360 a Xbox one

KULTURNÍ SERVISHERNÍ NOVINKY



22 květen / červen 2014 www.pragmoon.cz

Fallout 1 & 2

ěkteré hry neustojí zub času a 
díky schopným nástupcům je na 
ně nakonec zapomenuto. Značka 
Fallout sice přežila a není to tak 
dávno, co jsme si užívalo nášup s 

podtitulem New Vegas, nic se ale nemůže vyrov-
nat klasice z roku 1997 a jejímu pokračování.

KULTURNÍ SERVIS HERNÍ RETRO

Hru Fallout vydala v roce 1997 společnost Inter-
play. Šlo o typického zástupce izometrického RPG, 
což byl v té době značně populární žánr (umož-
ňoval totiž i přes vývojářská a grafická omezení 
tvořit živé a obrovské světy). Titul zavedl hráče do 
světa zpustošeného jaderným konfliktem. Přestože 
se první i druhý díl Falloutu dočkaly v době svého 
vydání spíše vlažnějšího přijetí ze strany kritiků, 
hry postupně nabíraly na síle, až se staly výkladní 
skříní svého žánru a dnes existuje málokterý hráč, 
který by se neusmál při kultovní větě „War. War 
never changes“, jež každý díl otevírala.

Nosnou myšlenkou autorů bylo poukázat na zby-
tečnost války a situovat budoucnost tak, jak si ji 
představovali jadernou hrozbou denně stresovaní 
Američané během Studené války. To se promítlo 
hlavně v použité grafice a spoustě pop-kulturních 
odkazů, nechyběl ovšem i hořkosladký humor, 
poukazující na nechtěnou absurditu celé situace.
Hra proslula obrovskou, do té doby nevídanou 

volností, komplexností, dynamiku herního světa 
a i znovuhratelností, která plynula z řady voleb 
(ve hře existuje vždy několik způsobů, jak situace 
řešit, což následně ovlivňuje budoucí situace). V 
České republice byla hra revoluční ještě z jednoho 

důvodu - první a druhý díl se dočkal, ačkoli byl 
internet teprve v plenkách, amatérského překladu 
od tuzemské komunity fanoušků a stal se jakýmsi 
standardem budoucích překladů her do češtiny.

O neutuchající popularitě Falloutu u nás svědčí i 
nedávnou vydaná fanouškovská hra Fallout 1.5: 
Resurrection, která je totální konverzí Falloutu 2 
se zcela novým příběhem. Můžete si ji zcela zdar-
ma stáhnout na www.resurrection.cz.

ml.
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denisa jeřábková

N arodila se v roce 1987 ve zna-
mení Kozoroha. Miluje zvířa-
ta, cestování, dobré jídlo a 
svou práci. Jejím životním mo-
ttem je: „Užívej každého dne, 

jako by to byl tvůj poslední.“ Moderátorka a 
reportérka Denisa Jeřábková, kterou jste mohli 
zaregistrovat v pořadech jako jsou Top Star 
magazín, Intim night nebo Babinec, se snaží 
brát život s humorem. O moderování v rádiu, 
televizi, ale i o milovaných domácích mazlíč-
cích si s Denisou povídal Michael Liška.

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR

Jak by ses ty sama čtenářům představila?

Řekla bych, že Denisa Jeřábková je naprosto nor-
mální, občas střelená holka, milující zvířata a život. 
Jsem ale hlavně moderátorka a reportérka. Příleži-
tostně se věnuju modelingu, případně píšu pro Prag-
MOON. Původně jsem ale chtěla být veterinářkou.

Proč to nakonec nevyšlo?

Protože jsem zjistila, že by stálo opravdu hodně 
peněz zařídit si vlastní ordinaci. Prostě mi chyběl 
kapitál. A sestřičku jsem dělat nechtěla. 

Jak se z veterinářky stane zprávařka?

Úplnou náhodou! Prvním impulsem byla školní 
akademie na základní škole, kdy mi dali za úkol, 
abych tehdy jako žačka druhého stupně odmode-
rovala s klukem z prvního akci ve stylu Snídaně s 
Novou. Tak jsem si udělala scénář, zamoderovala 
si a vyměnila sen o veterinářce za snění o prá-
ci moderátorky. Dokonce jsem od té doby všem 
říkala, že budu jednou dělat v televizi. Tomu se 
všichni smáli. Ale já se nedala! (smích).

Co ti na tvojí práci nejvíc vyhovuje?

Hrozně se mi líbí, jak je tahle práce každý den jiná. 
Pořád se něco děje, člověk dostává nová a nová 
témata, poznává nové lidi. Považuju za ohromné 
štěstí, že má práce je zároveň i mým koníčkem. 

Byla to jasná cesta za cílem, nebo ti trvalo dlou-
ho se v oboru prosadit?

Práci v médiích se věnuju více než 7 let. Původ-
ně jsem zkoušela i herecké kurzy, ale tam jsem to 
rychle vzdala. Mám talent na leccos, ale herectví to 
asi nebude (smích). 



květen / červen 2014 www.pragmoon.cz

ROZHOVOR

Jednou jsem na webu Českého rozhlasu vyplnila 
dotazník ve stylu „Chcete u nás pracovat?“ a oni 
se mi k mému překvapení za půl roku ozvali, jest-
li bych nechtěla dělat pro rádio Regina redaktora. 
Tak jsem přišla na pohovor v domnění, že jde o 
práci zprávaře. Konkurz jsem zvládla, ale ono ne-
šlo o „čtečku zpráv“, jak se říká v naší branži, ale 
o redaktora zpravodajství. Na tom pohovoru jsem 
ale samozřejmě říkala, že všechno umím a znám. 
Ale když jsem pak dostala za úkol sestříhat repor-
táž, byla jsem opravdu dost zoufalá! (smích). Teh-
dy jsem reportáž stříhala třeba 2 dny, dneska mi to 
trvá 30 minut. Tak to byl můj začátek.

Co tě baví na práci v rádiu a co v televizi?

V rádiu jednoznačně živé vysílání, kdy mám proti 
sobě hosta, kterého si sama vyberu a můžu určovat 
téma rozhovoru. V televizi jsem se ale našla, proto-
že jsem trošku exhibicionistka, navíc si se štábem, 
se kterým na místo natáčení reportáže jedu, vždyc-
ky užijeme hodně legrace. Práce v rádiu je přeci 
jen víc osamocená, ale zase má tu výhodu, že tam 
můžu být v teplákách a nenamalovaná (smích).

Kdo tě profesně nejvíc inspiruje?

Hrozně mě baví Adéla Banášová. Je to inteligentní 
ženská, která ví, co chce a její show, kam si zve vesměs 
známé tváře, to je opravdová paráda. Mým osobním 
cílem je každopádně moderovat zprávy. Nebo talk
-show, kam bych si mohla zvát zajímavé hosty.

Ten cíl o zprávách už se vlastně pomalu plní, ne?

Zčásti ano. Od května mě můžou diváci vídat jako 
reportérku zpravodajství v „Našich zprávách“ na 
TV Barrandov, které se vysílají každý den od 18:30. 
A od toho už je jen krůček k moderování zpráv. 
(smích) Tak držte palce, ať to jednou vyjde. To by 
mě opravdu bavilo a slibuju, že budu dělat maxi-
mum pro to, aby naše zprávy byly ty nejzajímavější!

Děkuji za rozhovor.

Hrají: Bára Hrzánová 
Zbigniew Kalina

Libor Jeník
Helena Lapčíková 
/ Pavla Vojáčková

Režie: Lída Engelová

PREMIÉRA
11. 6. 2014

IMM media

JAAN TÄTTE
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steven seagal

H ned zkraje je třeba přiznat, že 
pokud jde o kvalitu hudby, na-
šli bychom v následujících týd-
nech nepochybně silnější kous-
ky. Jenže v tomhle případě 

vyhrává samotná podstata koncertu. Kdy jindy 
máte možnost vidět na vlastní oči akční ikonu 
osmdesátých let, jak hraje a zpívá na festivalu? 
Není to ale jen o tom. Naštěstí má totiž Steven i 
hudební talent a jeho koncert si 100% užijete.

KULTURNÍ SERVIS KONCERT MĚSÍCE

Tohle bude zřejmě pro většinu čtenářů šok. Mata-
dor akčního žánru a držitel sedmého danu v aikidu 
Steven Seagal zpívá a hraje na kytaru. Zní to jako 
nějaký vtip s Chuckem Norrisem, ale jde o realitu, 
kterou si můžeže brzy ověřit na vlastní uši.

Steven Seagal bude jedním z hlavních lákadel le-
tošního ročníku Rock for People, kde zahraje a za-
zpívá se svou kapelou. Seagalův hudební repertoár 
je překvapivě velmi barvitý a míchá v sobě soul, 
pop, country a další žánry. Na kontě má herec za-
tím dvě alba (Songs from the Crystal Cave z roku 
2005 a Mojo Priest, které vyšlo o rok později) a 
skutečně stojí za to si je poslechnout.

Zajímavý je důvod, proč Steven vůbec první album 
vydal. Není to tak, že by pod tíhou stále horších fil-

mových nabídek začal hledat nový směr a postup-
ně přešel k hudbě. On se jí věnoval již v počátcích 
kariéry, konkrétně na písních filmů Muž s cejchem 
smrti (1990) a Nemilosrdná spravedlnost (1991). 
Když před cca deseti lety Stevenovi umírala matka, 
měla na svého syna jediné přání -  aby své písně 
vydal. „Lidem se budou líbit“, řekla mu. A tak při-
šlo na svět hudební album Songs from the Crystal 
Cave. Steven si téměř vše zkomponoval sám, otex-
toval, zazpíval, nahrál kytary a bicí a dokonce uke-
cal ke spolupráci legendu Stevieho Wondera. To 
samo o sobě naznačuje, že Steven není za kytarou 
nějaké nevýrazné béčko. Chlápek, co získal 22 cen 
Grammy, skutečně nepracuje s každým.

Samotná akce Rock for People je samozřejmě hod-
ná zájmu a vystoupí na ní řada fantastických kapel. 
Ty ale zpravidla není problém vidět na jiných festi-
valech. Steven Seagal míří jako hudebník do Čech 
poprvé a dost možná naposledy. Takže neváhejte. 
Tohle je šance, která už se opakovat nemusí.

th.

Místo konání: Rock for People
Cena vstupenek: od 690 kč

Datum: 3-5 .7 .2014



v Prazeslovenské divadlo 19. 2014 R O Č N Í K
KVĚTEN – ČERVEN 

v Prazelovenské divadlo 19. 2014
KVĚTEN – ČERVEN 

pondělí  26. května 2014
Štúdio L+S Bratislava
Doleželová, Vencl: Ani za milión !

úterý  27. května 2014
Astorka Korzo ’90 Bratislava
W. Shakespeare: Sen svätojanskej noci

pátek  30. května 2014
Slovenské komorné divadlo Martin
Gombár, Mankovecký:
www.narodnycintorin.sk

úterý  3. června 2014
Slovenské národné divadlo Bratislava
Ivan Vyrypajev: Ilúzie

neděle  15. června 2014
Radošinské naivné divadlo
Bratislava
Stanislav Štepka: Sčista-jasna

úterý  17. června 2014
Sláva Daubnerová
Untitled

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, Jungmannova 31, Praha 1, tel. 224 946 436, 224 494 604, e–mail: vstupenky@bezzabradli.cz, www.divadlobezzabradli.cz

…  V Á S  S R D E Č N Ě  Z V E  N A  1 9 .  R O Č N Í K  F E S T I V A L U

 ADRIA
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

D I V A D L O  B E Z  Z Á B R A D L Í
VSTUPENKY JIŽ V PRODEJI
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letní shakespearovské slavnosti

de u jedno z nejstarších českých di-
vadelních tradic. Každé léto vzdají 
naši nejlepší herci a režiséři hold 
“největšímu spisovatel, který kdy 
žil” - Williamu Shakespearovi!

KULTURNÍ SERVIS     DIVADLO MĚSÍCE

Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a 
největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v 
Evro-pě zaměřenou na uvádění děl Williama Sha-
kespeara. Což je téměř s podivem. Těžko bychom 
totiž našli v rámci divadelního světa zvučnějšího 
jméno, jehož díla znají diváci celého světa.

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

První shakespearovské představení na hradě pro-
běhly už v roce 1990, přičemž od roku 1998 jde o 
pravidelnou akci, na kterou se sjíždějí zvědavci ze 
všech koutů České republiky. 

O popularitě slavností svědčí rekordní počty ná-
vštěvníků (až 87.000 za sezónu) i celková úroveň 
akce, která se těší mediálnímu zájmu a úctě kritiků. 
Během léta se zpravidla odehraje přes 140 předsta-
vení a open-air hlediště s kapacitou 600-1000 míst 
bývají většinou plná. Letošek nebude výjimkou.

Pořadatelé Slavností věnují Shakespearovi k le-
tošním narozeninám premiéru komedie Mnoho 
povyku pro nic, kterou připravuje na 24. června 
legednární režisér Jiří Menzel (Ostrře sledované 
vlaky). „Mám pro tuhle Shakespearovu komedii – 
nekomedii zvláštní slabost. Je rozkošně ukecaná, a 
nepředstírá nijakou zvláštní filosofii, kromě té, že se 
nic nemá brát vážně. A taky nás poučuje, že na této 
planetě je ze všech božích tvorů člověk tvorem nej-
legračnějším“, říká o hře sám pan režisér.

Připomínkou jedinečného výročí bude též hosto-
vání londýnského divadla Globe, které zavítá i do 
Čech a ve dvou večerech (25. a 26. června) předsta-
ví na Pražském hradě inscenaci Hamlet. 

Na co dalšího se můžete na LSH těšit? V programu 
nemohou chybět oblíbené klasiky Sen noci sva-
tojánské, Veselé paničky windsorské, Richard III, 
Zkrocení zlé ženy a Dvaja páni z Verony.

th.

J

Místo konání: Pražský hrad, HAMU na 
Malostranském náměstí

Cena vstupenek: od 200 Kč
Datum: 24 .6-4 .9 .2014
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godzilla

Godzilla již několik let nepatří mezi filmová mon-
stra, na které diváci slyší. Do velké míry se o to za-
sadila dnes již zapomenutá verze režiséra Rolanda 
Emmericha z roku 1998, která to v recenzích dost 
schytala a ani v tržbách nijak nezářila. Studio se 
rozhodlo pro razantní obrat a namísto zkušeného 
megalomana povolala mladý talent. 

Jistý Gareth Edwards před několika lety natočil za 
pár dolarů film o invazi světa jménem Monsters. 
Často natáčel bez povolení, vystačil si s minimem 
herců a apokalyptických záběrů moc nepřinesl. 
Přesto uspěl. Za 15 tisíc dolarů (tedy necelých 300 
tisíc korun) se samozřejmě nic velkého natočit 
nedá. Edwards přesto do svého filmu, vyjma citli-
vého příběhu dvou putujících lidí, propašoval i tře-
ba letadlo mizící  v bažině nebo pochodující obří 
mimozemšťany. A to se za ty prachy počítá.
 
Z Monsters se stal hit řady festivalů a Edwards si 
svou schopností „za směšné peníze solidní výsle-

dek“ přirozeně naklonil zájem větších producentů, 
kteří mu svěřili vzkříšení slavné Godzilly.

Udělali dobře. Nová Godzilla je skutečně jiná a 
ždíme každý cent ze svého rozpočtu. Snímek nabí-
zí vizuální orgie, nesází ale v prvé řadě na akci. Jde 
mu hlavně o postavy, působivé vykreslení situace a 
napínavou atmosféru, která zarazí do sedadel.

Překvapí i příběh, který nenabízí jen jedno mon-
strum. Prozrazovat více by byla škoda, na snímku 
je nicméně patrný vliv mlátičky Pacific Rim - Útok 
na Zemi. Nečekejte nicméně od Godzilly podobný 
blockbusterový výplach. O to tu skutečně nejde.

Nová Godzilla je rozhodně filmem, jenž byste v kině 
měli vidět. Bez velkého plátna bude doslova polo-
viční. A po dlouhé době máte šanci vyrazit na drahý 
Hollywoodský film, který se nesnaží ohromovat jen 
vizuálem, ale nebojí se zapojit i mozek. Něco tako-
vého „továrna na sny“ nenabízí každý den.

ml.

V ybírat film měsíce byla tentokrát 
skutečná řehole. Těch silných ti-
tulů se totiž sešlo až nezdravě 
hodně. Přesto jeden vyčnívá. A 
to nejen díky tomu, že má hrdi-

nu, který vydá za dva obří věžáky. Jde hlavně o to, 
že někdo dokázal oživit zaprášený fenomén.

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Akční / Dobrodružný / Fantasy, USA, 2014
Režie: Gareth Edwards

Hrají: Elizabeth Olsen, Bryan Cranston 
Premiéra: 15 . 5 . 2014
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Pár jako z plakátu! Pokud se zaměříme 
na mladého pána, nemám co vytknout, 
od hlavy až k patě super, nápadité. Body 
dávám hlavně díky super účesu, odvážné-
mu vousu a trendy maskáčům. Ani slečna 
nezůstává pozadu, vše spolu hraje. Vytkla 
bych jedině kabelku, která s tímto outfi-
tem působí trochu podivně. Jinak kabátek 
v krémové barvě a pruhované tričko spo-
lu hrají skvěle – proužky jsou toto jaro v 
módě, stejně tak jako potisky, takže i tri-
ko mladého pána trefou do černého. Líbí 
se mi i sako, kterých se spousta mladých 
kluků bojí, ale dokáže pozvednou a oživit 
obyčejný outfit triko – džíny – kecky a po-
zvednout ho na sportovně elegantní look.

Ahoj módní nadšenci!

doufám, že si užíváte jara, které sem tento rok vtrhlo s nevídanou razancí, která tedy poslední dny trochu 
polevila, ale konečně jsme se dostali z té části roku, kdy musíme chodit pouze nabalení a to je příjemná 
změna. Letošnímu jaru a létu bude vládnout žlutá barva, takže pokud chcete jít s dobou, být vámi si něja-
ký ten žlutý kousek koupím! Dále je prý bílá nová černá (já se tedy spíše držím toho, že černá je jen jedna), 
letí overaly, různé atypické střihy (takže podprsenka v tělové barvě bez ramínek bude vaše nejlepší kámoš-
ka) a z botek zmíním espardrilles – pohodlné plátěné kecky, na které si také brousím zuby (doporučuji 
TOMS). Teď se ale už mrkněte na sympaťáky a sympaťandy, které se nám povedlo „odchytit“ tento měsíc!

nico

Fashion Police

OUTFIT MĚSÍCE
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Jaro holkám evidentně svědčí, protože tato 
slečna je toho důkazem. Džínová košile – 
super (pokud se tuto sezónu obléknete do 
denimu od hlavy k patě, uděláte dobře). 
Kombinace s kvalitními (!) legínami s puky 
a na nohou naprosto skvělými biker boots je 
trefou do černého. Jediné co vytýkám je opět 
barva, jinak pěkné, kabelky, která měla pod-
le slečny asi korespondovat s ohnivou hřívou 
doplněnou o ombre tuning. :)

Na první pohled sympatická a usměvavá sleč-
na mi udělala radost. Líbí se mi super krajko-
vé šaty – krajka je v tuto chvíli jedním z nejvíc 
trendy stylů. Na nohách krásné kaštanové 
ankle boots, které lehce ladí se super barvou 
vlasů. Jediné, co bych vyměnila je černá ka-
belka – vzala bych místo ní nějakou v hnědé 
barvě. Bílý kabátek má slečna v ruce, nemůže-
me tedy říct, jak celý outfit vypadá i s ním, ale 
budeme slečně věřit, že dobře.

Slečna v kanárkově žlutém kabátku mě zauja-
la na první pohled! Chválím střízlivou kom-
binaci s tmavými sikonkami a sukní, co mě 
trochu mrzí je vykukující límeček jakési kost-
kované košile ve výstřihu. Slečna obula veselé 
balerínky v ladící žluté barvě. Líbí se mi i zele-
né raybanky, které mohla slečna zkombinovat 
například se zelenou kabelkou pro ten pravý 
tutti frutti jarní styl. Jak jsem navíc psala v 
úvodu, žlutá je tuto sezónu barva č.1, takže 
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A máme tu prvního pána na holení :-) 
Vypadá to, jako by jeho horní polovina 
měla namířeno do baru za kamarády, 
zatímco ta dolní se rozhodla jít do fitka 
nebo běhat. Příště se musí domluvit!:-) 
Samostatně vypadají obě poloviny dobře, 
ale dohromady, prosím, NE! A nebo ano, 
ale úplně jinak. Chválím za super moder-
ní účes, kéž by mělo více pánů odvahu se 
vrhnout do něčeho takového.

Kluci musí chodit ke stejnému kadeřníkovi, 
jinak si toto nedovedu vysvětlit! Co se týče 
oblečků, lépe z toho vyšel Afrochlapec, pěkná 
košile, pěkné boty i kalhoty. Pan Kuřátko to ale 
dohání modrými tkaničkami a velkými slu-
chátky. Kluci si evidentně žijí svůj disco příběh 
a to je občas daleko lepší, než řešit cokoliv ji-
ného. Bohužel za celkový dojem „Návštěvníků“ 
dostávají jen 2 body… Příště lépe, chlapci!

Super uvolněný outfit a la Jdu si házet fris-
bee do parku. Chválím plátěnky na nohou 
– vzkaz pro 90% českých mužů: Existují i 
jiné boty než botasky! Halóóó!:-) Rovněž se 
tímto odkazuji na má slova v úvodu – tuto se-
zónu jsou super-in espradrillky a nejen v žen-
ském šatníku, jak zde vidíte, můžou je obout i 
kluci a vypadá ro skvěle. Kombinace kvalitně 
vypadajících kraťasů ke kolenům a trička s 
vtipným potiskem bude fungovat vždy.



www.tretterschips.cz
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bezkontaktní pohodlí

Přiznám se, že se mi představa bezkontaktních platebních karet nelíbí. Pravidlo „500 korun nepotřebuje 
žádné ověření“ se dá snadno zneužít. Z principu je tenhle zjednodušený styl nebezpečný. Šikovným lupi-
čům se otevřela naprosto nová zlatá žíla. Miliony se na ní vydělat nedají, ale i s limitem pět set korun lze 
(v případě opakovaného vyžití karty) docela nahrabat. Pokud ovšem vypnu skepsi a přejdu na praktické 
využití – je to boží! Ano, asi zním jako blázen, ale po letech urputného čekání na pomalé spojení s bankou 
je pouhé přiložení karty na terminál hotový balzám na duši. Člověk si připadá skoro jak ve sci-fi filmu. 
Takže ano, myšlenka je možná děsivá, ale praxe stojí za to. Jen už tu kreditku nedám nikdy z ruky.

ml.

TIPY NA NÁKUPY

1372 mm

WWW.PECKAMODEL.CZWWW.PECKAMODEL.CZ

SKY-SURFER RTF 2,4GHz 569g

Plocha křídla: 24 dm 2

PECKA 
NOVINKA!!!

870 mm

,,Výjimečně stabilní a extrémně odolný 
RC model větroně určený pro začínající 
piloty RC letadel.”

Koníčků není nikdy dost. Patříte k tvořivým duším? 
Pak budete náš první tip k nákupům milovat! Co 
všechno najdete v obchodech sítě Pecka Modelář? RC 
modely, plastikové modely, makety a modelářské pří- 
slušenství. Nakupovat můžete buď v on-line obchodě, 
nebo si vše pěkně na vlastní oči prohlédnout a vybrat 
RC modely a jiné zboží osobně v některé z kamen- 
ných prodejen v Praze. Fanoušci animovaného hitu 
studia Disney Letadla by neměli přehlédnout novou 
kolekci modelů inspirovaných tímto filmem.

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

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

pecka modelář smartstore
Prodejny: Albert Průhonice Čestlice, OC Letňany
OC Šestka, Zlatnická 4 a Karolíny Světlé 3, Praha 1
www .peckamodel .cz

Koněvova 2b, Praha 3
www .smartstore .cz 
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návrhářů: TADASHI, GELKO MODMART, FEND, 
ARTEX kvalitní bundy a  kabáty s pravými kožeši-
nami od firmy ALEXANDRA, LEDER PELLICCE, 
KARA. Po dobu společenské sezóny nabízíme lu-
xusní plesové a společenské šaty. 

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

Greenwave je voňavý rodinný obchod s certifikova-
nou přírodní kosmetikou. V našem obchodě najdete 
kosmetiku značek Dr.Hauschka, John Masters Or-
ganics, Weleda, Primavera, Lavera a mnoha dalších. 
Našim klientům pomáháme dosáhnout ideálního 
stavu pleti a přirozeně krásného vzhledu, aby se cítili 
dobře. Standardně a zdarma poskytují individuální 
poradenství, a možnost otestování produktů. Těší se 
na vás každý všední den od 9.00 do 19.00 hod jen 50 
m od TESCO MY Národní třída. 

elegance greenWave
1 . patro OD DEBENHAMS
Václavské náměstí 21, Praha 1 

Purkyňova 2 (roh se Spálenou ulicí, vedle bankomatu Rai-
ffeisen Bank), Praha 1, www .greenwave .cz 

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

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

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

Seifertova 20, 100m nad tram .zast .Husinecká (tram 9, 26, 
5), 130 00 , Praha 3
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Nově otevřený outlet store Sabotage! se rozhodl za-
ložit svou obchodní strategii na sabotování cen znač-
kových prodejen mezi které patří například Tommy 
Hilfiger, Guess by Marciano, Fracomina, Eighth Sin, 
či některé další. Obchod se dle slov majitele zatím ori-
entuje na dámskou klientelu, ale v budoucnu můžeme 
čekat rozšíření i na pánský sortiment. Nachází se ne-
celých 100m od Letenského náměstí a to v ulici Ove-
necká, jež přímo vede do parku Stromovka. Obchod 
je navíc stylově zařízen, pokud se při nákupu zmíníte 
o časopise PRAGMOON hned dostanete slevu 13%.

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

sabotage!
Ovenecká 28/364, Praha 7
100m od Letenského náměstí

Evropská 34 (nedaleko metra A - Dejvická), Praha 6
Tel .: +420 723 397 395, www .atombike .cz

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

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

atombike



Více informací o Hairplus na 
www.hairplus.cz nebo na info@skinso.cz

Krásné řasy na léto objednejte přímo v našem e-shopu www.skinso.cz

skinso.indd   1 6.5.2014   9:47:53Quadrocoptera 
QR X350 Pro

PECKA ZÁŽITEK 

Funkce FAILSAFE TO RETURN AND LANDING - v 
případě ztráty řídícího signálu z vysílače model 
přejde do základního failsafe režimu, což znamená, 
že se model díky GPS modulu automaticky vrátí 
do místa startu a sám přistane.

Funkce ONE KEY GO HOME vrátí model zcela 
automaticky na místo startu a přistane s ním po 
přepnutí přepínače na vysílači.

Doba letu cca 20-25 minut
Dosah vysílače cca 400 metrů
Nejnovějčí GPS systém (velice přesný)
Snadné nastavení
Gimbal (držák kamery)
Gimbal je kompatibilní s Gopro Hero3, iLOOK 
kamerou

WWW.PECKAMODEL.CZ

PECKA PRODEJNY 
6X V PRAZE!

Pecka.indd   1 12.5.2014   10:14:36
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ZPOVĚDNICE

jiří mádl

“Já jsem režírovat vůbec nechtěl.”
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První věc, která mě v souvislosti s Pojedeme k 
moři napadne, je pár let starý rozhovor, kde jsi 
mluvil o chuti psát scénáře a současně jsi dodal, 
že nikdy nebudeš režírovat. Co se změnilo?

Přesně jak říkáš, vždycky to bylo o psaní a já jsem 
pokaždé říkal a pořád si za tím stojím, že mě vlast-
ně herectví jen náhodou odvedlo od psaní scénářů.

Takže co se změnilo?

Když jsem psal Pojedeme k moři, platila ta část o 
scenáristovi. Rozhodně tu nebyla ambice, že bych 
to měl režírovat. Jenže jde o to, že normálnímu čte-
náři člověk nemůže dávat režijní poznámky. Když 
režisér dostane scénář, on si teprve určí, jak bu-
dou jednotlivý scény vypadat. A režiséři skutečně 
nemaj rádi, když už jim scenárista říká, kde bude 
kamera a kam se bude postava dívat. No jo, jenže 
u tohohle typu filmu, kterej je vlastně celej točenej 
na ruční kamery, do který postavy promlouvaj, 
sem nemohl nepsat režijní poznámky. Pak by to 
nedávalo smysl, protože aby mi scéna na papíře 
fungovala, musel jsem jí zkrátka celou popsat do 
nejmenšího detailu. No a jak jsem tam pořád psal 
tyhle poznámky, v okolí získali pocit, že to chci 
režírovat. Což nebyla vůbec pravda. Já si jen dělal 
poznámky! (smích) Třikrát jsem tu režii odmítl. 
Dokonce už jsme měli i jinýho režiséra, takže to vy- 
padalo, že na můj režijní debut nedojde, ale nakonec 
jsem o režii sám přihlásil. Prostě to tak dopadlo.

Jde o první scénář, který si se rozhodl předvést 
divákům, nebo už tu byl nějaký dřívější pokus?

Pojedeme k moři je moje druhá práce. Ta první, 
kterou pořád doufám, že jednou natočim, tu mi 
odmítli všude. A myslim, že po právu, protože 
i přes dobrou zápletku to zkrátka nemám ještě 
úplně dotažený. Souhlasím prakticky se vším, co 
mi ty, kterým jsem to dával číst, vyčetli. Ono tam 
nebylo nic vyloženě scénáristicky vyloženě špatně, 
jen je to tak ošemetný téma, že člověk prostě musí 
postupovat jinak, rafinovaněji. Ale byl to dobrej 
pokus, co mě vyškolil a aspoň sem byl pak už os-
tražitej. Důležitý je, že i když mi to odmítli všichni, 
tak mě to nesrazilo a nevzalo mi to chuť psát, což je 
to nejhorší, co se může autorovi stát. Dohnalo mě 
to k větší trpělivostí v budování toho, co chci říct.

Ono i Pojedeme k moři je trochu zvláštní film, 
když vezmeme v potaz jeho formu, kdy jde vlast-
ně celou dobu o domácí video. Tohle prosadit, to 
taky asi nebylo dvakrát jednoduchý.

No to sakra nebylo! (smích) Ono nikdy není 
lehký, když někdo zkouší prosadit něco novýho. 
Jasně, chápu, lidi ve veřejnoprávnim médiu mu- 
sej bejt ve střehu, je tam nějakej veřejnej zájem a 
tudíž nemůže jít o úplný pokusy. No jo, ale jed-
nou za čas to musí jít, aby se zas věci o kus po-
sunuly nebo aspoň zkusily pohnout. A když má 
člověk konkrétní vizi, ono se to občas dost blbě 
vy- světluje někomu jinýmu. A o tom je vlastně 

ZPOVĚDNICE

„POJeDeme K mOři Je mOJe 
Druhá PráCe. Ta První, 

KTerOu POřáD DOufám, že 
JeDnOu naTOčim, Tu mi 

ODmíTli všuDe. “

reali- zace projektů. Jestli dokáže tvůrce svojí my-
šlenku dostatečně vysvětlit těm, co mu jí maj za-
platit a pomoct zrealizovat. U mě všichni výborně 
reagovali na samotnej scénář, všichni ho chtěli. S 
tim sem nikde nenarazil. Ale současně mi všichni 
odmítli tu formu. A já trpěl, protože jsem si byl 
jistej, že to půjde!

atří mezi nejtalentovanější herce 
své generace. V posledních dvou 
letech jsme ale o Jiřím Mádlovi 
tolik neslyšeli. Není to proto, že 
by snad sympatický herec seknul 

s profesí. Jen se rozhodl pro menší změnu. Popr-
vé ve své kariéře se odhodlal k režii filmu, který  
navíc natočil podle vlastního scénáře. Řeč je sam-
pozřejmě o snímku Pojedeme k moři, jenž nadchl 
kritiky i diváky. O nelehkém přestupu za kameru 
si s Jiřím Mádlem povídal Tomáš Chvála.

P
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a jak si je teda přesvědčil?

Nakonec jsem se na to vysvětlování vykašlal, řekl 
jsem Miloslavovi Šmídmajerovi (producent/re-
žisér), s nímž už jsem pár filmů dělal a na tomhle 
jsme taky chtěli pracovat spolu, aby mi půjčil ka-
meru. Vtip je v tom, že sám Miloš tu formu odmí-
tal snad nejdůrazněji. No a já jsem s kamarádem 
Mirem odjel na chalupu a tam jsme spolu natočili 
prvních dvacet minut filmu. A těch dvacet minut je 
vlastně úplně totožnejch, jaký jsou nakonec v tom 
filmu. Akorát že na chatě jsme já s Mirem hráli úpl-
ně všechny role, včetně mámy a babičky (smích).

Takže vzniklo takový demo…

Přesně tak. Šlo mi hlavně o to, abych ukázal jed-
notlivý záběry, jak to bude vypadat a taky jak na 
sebe budou navazovat. Takže jsme to natočili, já 
se vrátil a hned to pustil Milošovi. Skončilo to a 
říká‚Pusť mi to ještě jednou‘. A mě hlavou prolítlo 
‚A dopr... teď bude hledat chyby‘ (smích).  Tak to 
dal znova, pak rozsvítil a to bylo večer, v kancelá-
řích už nikdo nebyl, jen my dva. A on ‚No, mně 

se to vlastně líbí‘ a zavolal svojí ženě Pavlíně. Ta 
přijela, tak jsme jí to pustili a taky dobrý. Ale v 
Český furt byli nejistý, i když jim Miloš říkal, že to 
funguje. Pořád řešili, jestli by to nemělo bejt třeba 
napůl hraný a napůl jakože z těch kamer. Což pro-
stě nemělo smysl, protože já měl dřív tu formu než 
obsah, to nebylo samoúčelný. Naopak jsem hledat 
co nejlepší příběh, co by k tý formě šel. Tak jsem 
řekl ‚Máte tu někde plazmovku?‘ a oni, že jo. Tak 
jsem jim tam to demo pustil a konečně to prošlo.

nebudeme si nic nalhávat, tenhle debut se pove-
dl. líbí se divákům a navíc i kritikům, to už bývá 
taková ta hůř dostupná meta. Takže co dál? Teď 
na tebe budou kladeny poměrně velké nároky. 

Vlastně zatím nevím, co dál. Nevím, co budu psát za 
deset let, ale další filmy, co mám v hlavě, jsou podob-
ně hořkosladký. To je prostě styl, kterej mám hrozně 
rád. Ať už je to Obecná škola, nebo Forrest Gump, 
kdy člověk nemůže úplně jasně říct, jestli je to kome-
die, nebo drama, to je mi jako autorovi blízký. Mám 
nicméně námět i na jednu hodně drsnou komedii, 
to je ten první scénář, co mi všichni odmítli, a tam 

ZPOVĚDNICE



Správná a skutečně kvalitní péče není žádná hračka. Důvěřujte proto těm, kteří Váš 
automobil znají nejlépe. Autorizovaní servisní partneři ŠKODA vědí, jak Váš vůz udržet 
ve vynikajícím stavu, a navíc za ceny, které Vás příjemně překvapí.

AUTO-BRANKA
Prosecká 817/82
190 00  Praha 9 - Prosek
Tel.: 255 723 300
www.autobranka.cz

Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Dobré ceny, které Vašemu vozu padnou

Tatavservisu_Letak_A5_CZ_1_d83d3a435db945f3bd78972c80faade1_indd   1 4/29/2014   1:05:26 AM
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mi říkali, že je to moc kách a komedie to ještě ne-
byla. Tak jsem si řekl, že to přepíšu, přitvrdím, je z 
toho komedie a sdělení je přesnější (smích).

často naši filmaři řeší otázku peněz, že je jich 
málo. Pojedeme k moři stálo 12 milionů. Jak se 
ti film za tyhle peníze natáčel? Přijde mi osobně 
zajímavý, že vizuálně ten film levně vůbec nevy-
padá. a to říkají i diváci a novináři.

No, mě samozřejmě těší, že lidi chválej i poměr 
cena/kvalita, ale byl bych nerad, kdyby se z toho 
stal precedens. Ono by to bylo nefér vůči filmařům. 
Já si pamatuju doby, kdy průměrnej českej film, na 
kterym jsem dělal, stál 35-40 milionů. Dneska je 
těch peněz míň, a aby trochu vypadal, musí to bejt 
aspoň 25. Pak může vzniknout něco jako Vejška, 
která vypadá dobře, ale sou tam limity v tom, že 
tady se natočí byt, tady kavárny, ale nic víc. 

Ten náš stál sice 12, ale měli jsme málo herců, skoro 
žádný svícení, minimální štáb. Nakonec jsme byli 
vlastně drahý, protože já si naivně myslel, že to bude 
tak za pět milionů. Za co by člověk platil? No jo, jen-
že když se točí v kavárně, musíme mít pronajatou tu 
kavárnu, lidi v ní, prostor před ní, kdyby tam někdo 
prošel a tak dál. Uplně na nulu se to tlačit nedá.

Já si upřímně myslim, že základ na slušnej film je 
aspoň 25 milionů. A je dle mýho správný, že si čes-
ký filmaři stěžujou. Opravdu maj málo peněz.

v čem vidíš ten problém?

To je jednoduchý, u nás nemá film od státu dosta-
tečnou podporu. To prostě není instituce, která 
může fungovat samostatně, nemá trh. V jinejch 
evropskejch státech to funguje a promítá se to i do 

ZPOVĚDNICE

„DíKy ruční Kameře Jsme 
měli hODně vOlnOsTi, 

sTačilO Jen vyBěhnOuT a 
TOčiT.“



kvality. Film by měl mít stejnou úroveň potřeby 
jako filharmonie nebo muzea, to prostě bez pořád-
ný podpory nepřežije.

A i kinaři by se k tomu měli postavit trochu jinak. 
Nejde chtít za komorní českej film na lístku stejně 
jako za blokbuster za stovky milionů dolarů. To ani 
nedává smysl a je pak jasný, že diváci daj přednost 
dražšímu filmu, protože chtěj za svoje peníze, kte-
rý nejsou malý, dostat co nejvíc.

Ostatně, naše filmy dávno nevydělávaj, ať už jsou 
sebelepší, případně i když mají hvězdy.

Je to tak. Jedinej skutečně velkej českej hit posled-
ních let byly Babovřesky a dvojka stejně prolítla. 
Jsme holt malej trh, kterej má deset milionů lidí, 
z toho malý český filmy skutečně nemůžou těžit. 
Kinematografie by měla bejt zcela podporovaná 
státem.

Jak to vypadá s účastí Pojedeme k moři na zahra-
ničních festivalech?

No, my jsme byli úplně vytržení z toho, že jsme 
byli v posledním kole na Cannes v kategorii debu-
tů. Nakonec to teda nevyšlo, ale hrozně jsme tím 
žili a bylo to těsně, z toho mám ohromnou radost. 
Jinak budeme v Mnichově, v Rusku na VOICES, 
což je festival evropských debutů a jinde.

Co teď připravuješ jako herec?

Hele, všechno a nic (smích). Teď je ve hře strašně 
projektů, co čekaj ne realizaci, hodně věcí. Prak-
ticky všude se čeká na finance, to je fakt problém.

Teď si uvědomuju, tebe prakticky vůbec nevídá-
me v seriálech. To je náhoda nebo záměr?

Hele, záměr to určitě není, protože já osobně proti 
práci v seriálech nic nemám. U nás je to, pokud jde 
o herectví, navíc jeden z mála způsobů, jak si pra-
videlně slušně vydělat a moct vzít rodinu někam 
na dovču. Já vždycky kamarádům říkám, že pokud 

mají šanci hrát v seriálu, ať jdou do toho. Ale já ne-
mám rodinu a pravidelně točim filmy, takže zatím 
seriály nějak dělat nemusim. Nabízej mi to a klid-
ně to i jednou budu dělat. Nic proti tomu. Stejně 
si myslim, že se nakonec veškerá ta tvůrčí energie 
přesune hlavně do televize, kde bude snazší získat 
diváky. Televize je teď sexy, různý zahraniční seriá-
ly klidně trumfnou i filmy a věřim, že tady to bude 
za pár let stejný.

nabízejí ti role v zahraničních filmech?

Občas někam jedu na konkurz, ale to je úplně jiná 
liga. Když jdu v Čechách na konkurz, protože potře-
bujou mojí věkovou skupinu, je nás tam jen pár - se-
jdu se tam já, Kotek, Dyk, Orozovič, Prachař a tak je 
to vlastně furt. Ale když jdu na konkurz v zahraničí, 
je to úplně jiný. Vejdu do místnosti a tam je deset 
Mádlů! Akorát jeden je Polák, druhej Rus, ale vy-
padaj úplně stejně jako já. To je fakt děsivý (smích).

45květen / červen 2014 www.pragmoon.cz



46 květen / červen 2014 www.pragmoon.cz

ADRENALIN / VÝLETY

hurá do akce! 

Chcete si do těla napumpovat trochu adrenalinu, užít si něco nového, ale nevíte, kam vyrazit? Žádný pro-
blém! Právě proto jsme tady my, abychom našli, vyzkoušeli, doporučili a tím vás ušetřili zdlouhavého surfo-
vání po internetu a hledání „kapky v moři“. Co jsme si pro vás připravili tentokrát? Návštěvu vodních hlubin, 
přestřelky nebo nový úhel pohledu na celé město. Zábava 100% zaručena.

níků v Paraškole Impact si můžete podobný adrena-
lin užít formou tandemového seskoku bez námah, 
pod vedením zkušeného tandempilota a ve vší bez-
pečnosti. Za všechno mluví přes 10 000 spokojených 
absolventů, kteří si tandemové seskoky již dopřáli, 
a seskoky realizované s paraplegiky. Tandemové se-
skoky tu provádí instruktoři, kteří mají 3000 až 10 
000 seskoků a prošli náročnými kurzy v zahraničí. 
Tandemové seskoky jsou realizovány na letišti v Ko-
líně, kde je kompletní zázemí a kde je možné zajistit 
i vyhlídkové lety malými sportovními letadly. 

Zažít pocit 
volného pádu 
a vnímat svět 
očima ptá-
ků, to se ne-
poštěstí každý 
den. Láká Vás 
podobný záži-
tek? U odbor-

Blíží se nám léto a když dojde na nejparnější dny, vět-
šina z nás zamíří k vodě. Ať už zůstáváte v lokálním 
prostředí, nebo vyrazíte za mořem, vždy se vyplatí 
podívat i do hlubin. K tomu, abyste si mohli potápění 
naplno užít, vás dokonale připraví v Modré hvězdě. 
Intenzivní kurzy potápění, probíhající jednou týdně, 
Vám dají veškerou průpravu i mezinárodní průkaz, 
aby bylo všude všem jasné, že víte, co děláte. V potá-
pěčské činnosti můžete v Modré hvězdě pokračovat 
jako člen klubu - tréninky na bazéně, potápěčské zá-
jezdy a výlety, společenské akce, možnost dalšího zvy-
šování potápěč-
ské kvalifikace 
atd.. A pozor, 
ani děti nepři-
jdou zkrátka! V 
Modré hvězdě 
je totiž i škola 
potápění pro 
děti od 10 let.

impact modrá hvězda
Dolní 12, Praha 4 - Nusle, Tel .: +420 261 225 431, 
602 958 094 www .paraskolaimpact .cz

Na Spojce 7, Praha 10
Tel .: +420 223 004 271, www .modrahvezda .info
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nejkrásnějšího zámku v Čechách - zámku Hluboká. 
Muzikál získal nejvyšší ocenění Grand Prix za nej-
lepší muzikálovou hudbu asijského kontinentu roku 
2002 a na Hluboké bude uveden v  srpnu 2014.

 V rámci tipů na vý-
let jsme si tentokrát 
připravili světový 
muzikál Romeo a 
Julie atuorů Zdeňka 
Bartáka a Eudarda 
Krečmara v pro-
dukci Divadla Pikl  
producenta Zdeňka 
Pikla. Věčný příběh 
lásky mladých milen-
ců a nenávisti rodů 
Monteků a Capuletů 
podle Williama Sha-
kespeara na nádvoří 

Hrad Karlštejn, 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.

romeo a julie karlštejn
Zámek Hluboká, Hluboká nad Vltavou
Tel .: +420 723 480 229 
www .romeoajulie-muzikal .cz

www.hradkarlstejn.cz

Chcete si užít prima dobrodružný den se svými 
dětmi? Neváhejte a vyražte na dětskou naučnou 
stezku „S medem za medvědem“. V Turistickém 
informačním centru, které se nachází na Masarykově 
náměstí v Benešově, si můžete vyzvednout herní 
plán s mapou, který vás stezkou provede. Děti do 
něj mohou zapisovat splněné úkoly a luštit rébusy, 
aby pak mohly na konci získat zasloužený poklad. 
Pro ulehčení nohou lze využít oblíbený turistický 
městský ekovláček, který jezdí okružní trasu z 
Benešova na Konopiště několikrát denně, každý den 
v týdnu. Stezka je otevřena po celý rok.

dětská naučná stezka 
"s medem za medvědem"
www.benesov-city.cz

A.T.E.O. CZ zajišťuje firemní akce a outdoorové pro-
gramy s širokou nabídkou aktivit. O nic se nemusíte 
starat. Tým profesionálů  Vám sestaví zajímavé pro-
gramy šité na míru, zajistí akci na klíč, přičemž v 
nabídce je široká databáze lokalit. Programy jsou 
realizovány v ČR i zahraničí. V průběhu akce se pra-
covníci A.T.E.O. CZ starají o Vaši zábavu, bezpečnost i 
spokojenost. Záleží jen na vás, zda bude akce relaxační, 
či dravější. Individuální a nadstandardní přístup ke 
klientovi, dobré reference, to vše k A.T.E.O. CZ patří. 
A také dobrá nálada. Té se neubráníte, i kdybyste chtěli.

ateo.cz
Tel .: +420 608 965 755
www .ateocz .cz
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Tady si vítězství skutečně vychutnáte. Za svou ne-
přemožitelnost vítěz získává velkou Kofolu nebo 
pivo zdarma. Obojí si můžete užít ve velkém vesmír-
ném baru s více než 60 místy k sezení. Kromě laser 
gamu si můžete vybrat i jiný druh zábavy v podobě 
stolního fotbálku, šipek či u dětí oblíbených arkádo-
vých her (motorky, autíčka či House of Dead). 

Samotná aréna má přes 400m2, což z ní dělá nej-
větší arénu v celé Praze. Čeká Vás detailně pro-
myšlený labyrint se spoustou vychytávek, které 
jinde nenajdete. Po rozevření dveří, které jakoby 
vypadly z Hvězdných válek, se před Vámi objeví 

mohutný golem, jenž Vás hned na přivítanou pro-
pálí svýma očima. Nezbývá nic jiného než se skrýt 
a zvolit si vlastní taktiku. Každý prvek arény má 
svůj význam, každý sebemenší otvor ve zdi důvod, 
každá vyvýšenina herní smysl. Nebojte se využít 
všech možností, které toto neobvyklé, temné pro-
středí poskytuje a najít si ty nejlepší palebné pozi-
ce. Zrcadla, sudy, matrace a je toho mnohem víc!

V laser gamu na Holešovicích najdete nesrovna-
telný systém Laserforce, který nikde jinde v Pra-
ze nenajdete.  Tento unikátní systém nabízí velké 
množství typů her – od klasických typů všichni 
proti všem či na týmy si zde můžete zahrát typ hry 
Revolver (máte omezený počet nábojů a pokud 
Vám dojde munice, tak jste na chvíli snadná kořist) 
nebo velmi oblíbeného Gladiátora (omezený počet 
životů, kdy se Vám za smrt odečítá život, ale pokud 
Vy někoho zasáhnete, tak získáváte čtvrt životu. 
Gladiátorem je ten, který zůstane v aréně nejdé-
le). Zkušenější hráči si mohou dále dát Základny, 
známý Capture the Flag a mnoho dalších typů her. 

Po hře můžete zchladit žízeň v již zmíněném pro-
storném vesmírném baru. Na pivo si můžete vy-

ercuria Laser Game je nová 
a největší laser game aréna v 
Praze, která sídlí pouhé 3 mi-
nuty pěšky od metra Nádraží 
Holešovice. A rozhodně v ní 

nehrozí nuda. V tomto jedinečném laser gamu si 
užijete hru v aréně o velikosti větší než 400m2 a 
při hře Vám bude hrát muzika z kultovní pecky 
Mortal Kombat. Krom toho z vesty budete poslou-
chat hlášky kompletně v češtině, což je mimocho-
dem unikát v ČR. A tím to nekončí.  

M
Mercuria Laser GaMe
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brat mezi Staropramen 10° a Staropramen 12° 
nefiltrovanou a nealko mezi točenou Kofolou či 
oblíbenými produkty Pepsi. Když někomu z bě-
hání vyhládne, tak si může dát zapečené Panini 
Crocodile. A pro večerní akce samozřejmě ne-
chybí bohatý výběr tvrdšího alkoholu.

Podobné místo je naprosto ideální k odreagování 
se po celodenním sezení na kancelářských židlích. 
Buď si zastřílíte, nebo rovnou zamíříte na bar. Je 
třeba nicméně brát na vědomí, že méně aktivním 
členům posádky se může v barové části vesmírné 
lodi zalíbit natolik, že se do arény poté ani nepo-
dívají. A proč se vyplatí do Mercuria Laser Game 
zajít? Protože kde jinde můžete zastřelit firemního 
otrapu, nebo rovnou šéfa a to bez postihu?

Podobné prostory si přirozeně říkají o pořádání 
narozeninových oslav. Catering je samozřejmostí a 
stejně tak jistota adrenalinového zážitku. Zmínit se 
musí i to, že oslavenec má v době svých narozenin 
v této laser game aréně všechny hry zdarma. 

Při hře se určitě zapotíte, a proto můžete využít 
šatny na převlečení, kde jsou uzamykatelné skříň-
ky. Dále se dá využít sprcha a pokud byste si zapo-
mněli ručník, tak Vám ho za drobný úplatek půjčí 
na baru. Myslí tu i na Vaše cennosti, které si může-
te uzamknout do skříňky přímo ve zbrojírně.

Mercuria se také pečlivě stará o své členy. Za po-
platek 50,- si na baru zařídíte členskou kartičku, se 
kterou máte spoustu výhod. Mezi dvě hlavní patří, 
že místo 12-ti minut hrajete dlouhých 15 minut a 
že máte každou 10. hru zdarma. K dalším výhodám 
patří vlastní přezdívka při hře a poté několik speci-
álních vlastností, které získáváte dosaženými úrov-
němi (můžete během hry získat kulomet, štít atd.).

V Mercuria Laser Game se zkrátka nudit nebudete, 
ať už si chcete jen na chvíli zastřílet, nebo hledáte 
prostor, kde můžete s přáteli něco akčnějšího pod-
niknout a poté si „sednout na jedno“... nebo klidně 
i na víc, to majitelům nepochybně vadit nebude .)

th.

- největší laser game aréna v Praze
- 3 minuty pěšky od metra Nádraží Holešovice
- vesmírný bar s více než 60 místy k sezení
- unikátní herní módy
- české hlášky při hře
- vítěz získává nápoj 0,5l zdarma
- možnost firemních akcí
- možnost narozeninových akcí

argentinská 38, Praha 7 – Holešovice, (vjezd 
ulicí V Zákoutí), Tel.: +420 605 111 811

www.mercurialaser.cz
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KartAreal je pro skutečné milovníky adrenalinu - na-
bízí totiž nejvý-konnější motokáry v celé Praze. Rych-
lá a technická dráha v kombinaci s motory Subaru 
270ccm o výkonu 10HP vás doslova zarazí do seda-
del. Poté, co s přáteli poměříte síly, si můžete odpoči-
nout v TV SportBaru s krbem a výhledem na dráhu. 
Vyprahlá hrdla vám svlaží točené Svijany 11° a 12°, 
přičemž podnik pojme až 200 lidí, Díky této kapaci-
tě je KartAre-al se SportBarem ideálním místem pro 
pořádání soukromých večírků a firemních akcí. 

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

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

Zahradníčkova, Praha 5 - Motol
www.koupalistemotol.cz

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

lanový park hostivař
www.ilanac.cz

Hezké počasí přímo vybízí k výletům na hrady. A 
proč si u toho neužít i hudební nářez? Největší hu-
dební festival v České republice Hrady CZ odstartuje 
v pátek 11. července na hradě Točník nedaleko Pra-
hy a skončí poslední prázdninový víkend v sobotu 
30. srpna na hradě Bouzov u Olomouce. Program je 
složený z největších es současné české hudební scény. 
Mezi letošní headlinery patří Tomáš Klus, Madrage, 
Wanastowi Vjecy, No Name, Chinaski, Divokej Bill, 
Olympic, Horkýže slíže, Rytmus a další. V rámci jed-
notlivých festivalů je možné navštívit hrady, na kte-
rých se festival koná včetně jejich prohlídkových tras.

hrady cz
www .ceskehrady .cz



Multižánrový hudební festival Vizovické trnkobraní 
je označován za jednu z největších hudebních udá-
lostí letní festivalové sezóny a patří k nejoblíbenějším 
„výletním“ srpnovým akcím. Již v roce 1967 se sešli 
vizovičtí nadšenci k oslavě nejvýznamnějšího plodu 
zdejšího regionu – švestky. V průběhu let se kromě 
veselých pijáků přidávali i schopní organizátoři. Ti 
pravidelně zajišťují hudební hvězdy (Kryštof, Čecho-
mor, No Name, Chinaski), ale i jiné (Komici s.r.o.). 
Letošní ročník se koná ve dnech 22. - 23. srpna.

vizovické trnkobraní
www .vizovicketrnkobrani .cz

ADRENALIN / VÝLETY

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

arcade hry
U Větráku 280 - Červený Újezd Unhošť
Tel .: +420 602 323 112, www .arcadehry .cz 
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Epopey je restaurací s domácí útulnou atmosférou a 
vůní čerstvých pokrmů. Každý den na Vás čeká poled-
ní menu ze čtyř čerstvých jídel včetně polévky dne. Na 
výběr jsou čerstvé ryby, maso, pasta a saláty. Pokud si 
nevyberete z  poledního menu, jídelníček nabízí další 
typické speciality české kuchyně. Zapít je můžete jedi-
nečným točeným pražským pivem Staropramen ležák.

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

epopey pizzeria rialto

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

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

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

Mexická restaurace Maledivy nabízí bohatý výběr 
exotických chutí, skvělé jídlo a pití a samozřejmě den-
ní menu. Objevte skvělé Fajitas, pikantní Quesadillu 
s papričkami jalapeňos nebo  Enchiladas con Carne 
připravené z prvotřídních surovin. Díky restauraci 
Maledivy se budete i v centru Prahy cítit jako na do-
volené. A ještě si u toho výborně pochutnáte.

Restaurace Kapr v medu, pyšnící s pivními speciály a 
poctivou kuchyní, se nachází kousek od Letenského 
náměstí na Letné. K dispozici jsou dvě velkoplošné 
obrazovky nejen pro náročné sportovní fanoušky a vý-
hodné polední menu za 99 Kč. V případě soukromé 
akce vám večer zpestří DJ, šipky, řízená degustace vín, 
doutníků, vybraných alkoholů, mobilní kasíno a další.

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

řízkárna maledivy

kapr v medu zapomenutý čas

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

Janovského 3, Praha 7 - Holešovice
Tel .: +420 739 289 963, www .restauracemaledivy .cz 

Veletržní 820/73, Praha 7 
Tel .: +420 724 386 899, www .kaprvmedu .cz

Anglická 23, Praha 2
Tel .: +420 222 516 223, www .zapomenutycas .cz

GASTRO BARY/RESTAURACE



Rozvoz sushi po celé 
Praze!

SUSHI RESTAURACE
ROZVOZ SUSHI

DENNE CERSTVÉ RYBY
SPECIÁLNÍ NABÍDKY

PRÍJEMNÉ PROSTREDÍ
ŠIROKÝ VÝBER SUSHI SETU

ˇ ˇ

ˇ ˇ
ˇ °

JSME RESTAURACE , ROZVOZ A TAKE AWAY – 
NO TAK ZVEDNI TELEFON A IHNED ZAVOLEJ !

CERSTVÉ A LAHODNÉ SUSHI DOVEZEME AZ K VÁM 
DOMU – UŠETRÍME VÁM CAS A PLNO SHONU….

Wasabisushi WWW.WASABISUSHI.CZ,Rozkošného 3,
tel.: 225 389 125, Praha 5 - Smíchov, PO-NE: 11.00 - 22.00hod.

ˇ ˇ
° ˇ ˇ °

Wasabi.indd   1 12.5.2014   11:55:53
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orientální lahůdka

Sushi je tradiční součást japonské kuchyně. Jde o různě modelované kousky rýže, ochucené rýžovým 
octem a sladkým rýžovým vínem. Jsou doplněny nejčastěji syrovými, vařenými nebo marinovanými ry-
bami, mořskými plody, ale taky zeleninou nebo ovocem. Sushi se podává buď jako hlavní jídlo, nebo jako 
malé občerstvení a je oblíbené nejen v Japonsku, ale rozšířilo se po celém světě. Úroveň sushi barů je růz-
ná a proto nám Vy, čtenáři PragMOONu, pomůžete vybrat ten nejlepší. Konkrétně s námi udělíte certifi-
kát „1. místo v soutěži TOP Sushi 2014“. Jak hlasovat? Zašlete bezplatnou sms ve tvaru „název restaurace“, 
vaše „Jméno Příjmení„ na číslo: 776 657 085. Hlasovat můžete vždy jednou. Každá z 10 restaurací nám 
věnovala dvě poukázky na 500 Kč. Těmi odměníme vždy dva náhodně vybrané fanoušky dané restaurace. 
Hlasovat můžete do konce června. To je dost času na otestování všech námi vybraných restaurací.

v Bratislavě pokryla cca 50 donášek denně. V říjnu 
2012 se Sushi Time přestěhoval na Malý trh, kde ote-
vřel první bistro a roce 2013 přibylo druhé Sushi Time 
bistro v Apollo Business Centru II. Dnes je Sushi 
Time leader v poskytování rychlého občerstvení sushi 
a asijské kuchyně na Slovensku. Od roku 2011 působí 
též v Praze, momentálně se dvěma kamennými bistry 
v Sokolovské 42 a nově v pasáží Florentinum s do-
náškou, která byla oceněna zákazníky DameJidlo jako 
Donáška roku 2013 v Praze. V blízké době je napláno-
váno otevření bistra a provozu na Andělu.

Značka Sushi 
Time začínala 
v roce 2010 
jako vůbec 
první donáš-
ka sushi na 
Slovensku. Z 
jednoho vý-
dejního místa 

sushi time
Na Florenci 15, Praha 1 / Sokolovská 42, Praha 8
Tel .: +420 224 829 390, www .sushitime .cz

GASTRO       NEJLEPŠÍ SUSHI

Baifu ocení lidé vyznávající motto „sněz, kolik sníš“. 
Jde totiž o takzvané Running sushi neboli sushi na 
běžícím pásu. Jde o nejpříjemnější a nejpohodlnější 
způsob, jak se ponořit do chutí japonských specialit. 
V jedné řadě originálního otočného pásu se neustále 
objevují talíře se sushi, maki, sashimi a dalšími japon-
skými, čínskými - prostě východoasijskými speciali-
tami. Stačí si jenom otevřít skleněná dvířka a vybrat 
si. A k tomu všemu Vám obsluha přinese již v ceně za-
hrnutou polévku misó, nebo pikantní polévku. Sushi 
zde vždy připravují z těch nejlepších a čerstvých ingre-
diencí. Díky vy-
nikající gastrono 
mii, špičkovým ku 
chařům a ochot 
né obsluze a pří-
jemné atmosféře 
si buďte jisti, že 
nezůstane u pouhé 
jediné návštěvy. 

baiFu
Za Brumlovkou 2, Praha 4 - Michle
Tel .: +420  241 404 177, www .baifu .cz
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sushi, což naštěstí neznamená, že by nenabízel nic 
dalšího - nechybí výběr salátů, předkrmů, polévek a 
dezertů. Díky specializaci pouze na sushi si v podni-
ku můžete vybrat ze širokého výběru sushi setů, kte-
ré jsou velice oblíbené. Jedním z těchto setů je také 
nejoblíbenější ROLL SET. V tomto setu najdete spe-
ciální rolky, které uspokojí i toho nejnáročnějšího 
zákazníka. Set obsahuje 4 velké speciální rolky (Ebi 
ten, Skin roll, California tobbiko a také Avokádo sal-
mon). Kromě sushi setů je ve Wasabi sushi též velmi 
oblíbená rolka RAINBOW ROLL, která je kombina-
cí syrových ryb jako je losos, tuňák a butterfish.

všechny pochoutky postupně přijíždět, najdete neu-
stále doplňované sushi z těch nejčerstvějších surovin 
a další jídla asijské kuchyně, jejíž všechny chutě mů-
žete vyzkoušet za skvělé ceny. Veškeré lahůdky při-
praví šikovný a profesionální kuchař připraví přímo 
před vámi. Díky tomu můžete při ochutnávce polévek 
a předkrmů pozorovat přípravu hlavních jídel, které 
si sami vyberete, přímo na vlastní oči. Zmínit je třeba 
i nápoj k jídlu zdarma a to, že mezi vybranými pokr-
my najdete nejen různé druhy sushi, ale navíc další 
speciality asijské kuchyně, saláty, ovoce nebo dezerty.

Wasabi sushi je 
příjemný rodin-
ný podnik, který 
klade důraz na 
vysokou kvalitu 
a čerstvost veške-
rých ryb. Podnik 
se specializuje na 

Milovníci sushi, 
v Jiu Zhou je pro 
Vás nachystána 
doslova nekončící 
hostina složená z 
vybraných druhů 
sushi. Na otoč-
ném pásu, na kte-
rém k vám budou 

Wasabi sushi

jiu zhou

Rozkošného 3, Praha 5 – Smíchov
Tel . +420: 225 389 125, www .wasabisushi .cz

Otakarova 1, Praha 4
Tel .: +420 241 744 555, 602 328 078

GASTRONEJLEPŠÍ SUSHI

V případě Running Sushi v restauraci Ginza vás čekají 
hned dvě řady originálního otočného pásu, kde se ne-
ustále objevují talíře se sushi, maki, dim-sun a dalšími 
japonskými, čínskými - prostě východoasijskými spe-
cialitami.  V horní řadě jsou to jídla teplá a ve spodní 
studená. V již příznivé ceně je obsažena pikantní po-
lévka. Sushi se zde vždy připravuje z těch nejlepších a 
čerstvých ingrediencí. Profesionální kuchaři vybírají 
pro přípravu sushi nejčerstvější a kvalitní ryby. Zdra-
votní studie prokázaly, že sushi má velmi dobrý die-
tický vliv na lidský organismus. Pokud to tedy nemáte 
do Vinohradské 
daleko, určitě s 
návštěvou nevá-
hejte. Případně 
si můžete nechat 
sushi dovézt, při-
čemž objednávku 
lze pohodlně udě-
lat online.

ginza
Vinohradská 2828/151, Praha 3
Tel .: +420 777 788 166, www .ginza .cz

Za dobu své existence si Miyabi vydobyla pověst ne-
jen gastronomického, ale i kulturně výrazného mís-
ta, které ctí zemi, z níž vychází. Podnik otevřela v 
roce 1995 Darja Kawasumi, japonoložka a milovni-
ce čajového obřadu, s jasnou vizí představit českým 
gurmánům kouzlo japonské kuchyně, představit ja-
ponskou estetiku a uvést do restauračního provozu 
co nejvíce ideálu pohostinnosti. Vizi se povedlo napl-
nit do nejmenšího detailu. Podnik, představující vše-
možná zákoutí japonské kuchyně – nejen obligátní 
sushi, ale hlavně obentó boxy a pravidelná měsíční te-
matická menu, 
nabízí evropský 
i japonský způ-
sob stolování. 
O ten nejlepší 
možný výsledek 
se stará japonský 
šéfkuchař Tada-
yoshi Ebina.

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

miyabi



56 květen / červen 2014 www.pragmoon.cz

speciality korejské kuchyně. Z korejské části nabídky 
byste neměli vynechat známý pokrm Bulgogi, který 
tvoří marinované plátky hovězí roštěné nakrájené na 
tenké, místy až průsvitné plátky. Vybírat můžete z po-
měrně obsáhlého jídelního lístku, který je systematicky 
členěn do mnoha sekcí – od standardního dělení na 
předkrmy a polévky přes velké polévky v kotlíku na-
hrazující hlavní jídlo, jídla s nudlemi a suši po speciali-
ty korejské kuchyně připravované na grilu, které jinde 
ochutnáte jen stěží. S výběrem může pomoci i zvláštní 
lístek, který tvoří fotografie nejzajímavějších položek. 

Restaurace Hanil 
spojuje Japonsko a 
Koreu nejen v ná-
zvu - (HAN (Ko-
rea) IL (Japonsko) 
- ale i na jídelním 
lístku. Nabízí vy-
nikající sushi a jin-
de téměř nevídané 

Představte si skvělé jídlo, stylový a luxusní interiér 
navržený japonským designérem a profesionální 
servis…to vše je japonská sushi restaurace Samu-
rai. Nemusíte proto jezdit do Japonska, abyste oku-
sili pravou atmosféru této překrásné tajemné země 
a ochutnali tajemství japonské kuchyně. Není to 
pouze Japonská kuchyně, která Vás jistě mile pře-
kvapí, ale také personál a exklusivní prostředí na-
sáklé japonskou kulturou. Čerstvost a kvalita jsou 
hlavní kritéria, proto se jídlo podává co nejdříve po 
dokončení. Každé jídlo a sousto je pozastavením a 
host má možnost 
setrvat na stejné 
duševní úrovni 
jako kuchař a tím 
pochopí výjimeč-
nost okamžiku 
návštěvy japon-
ské restaurace, ja-
ponské kuchyně.

hanil
Slavíkova 24, Praha 3 
Tel .: +420 222 715 867, www .hanil .cz

Londýnská 73/379, Praha 2
Tel .:+420 774 422 217, www .sushi-restaurace-samurai .cz

GASTRO       NEJLEPŠÍ SUSHI

Po náročné rekonstrukci prostor v Balbínově ulici 
byla sushi restaurace Café Buddha v prosinci 2012 
slavnostně otevřena. A jaké to bylo překvapení! Přes-
tože tomu název podniku nenapovídá, nejenže si zde 
výborně pochutnáte na sushi, ale také zde probíhají 
sushi kurzy, ve kterých vás šéfkuchař a majitel restau-
race naučí, jak si japonský pokrm připravit doma, 
když chcete překvapit návštěvu. Café Buddha Praha 
si zakládá na použití čerstvých, prvotřídních surovin 
od známých českých pěstitelů. Za využití čerstvých 
thajských bylin, které jsou dováženy až z Holandska, 
si v podniku vyrá-
bí domácí thajské 
kari pasty, omáč-
ky, předkrmy či 
dresinky. Café 
Budhha  je též vel-
mi oblíbený pro 
rozvoz sushi po 
Praze 1 a 2.

caFé budhha balbínova
Balbínova 19, Praha 2
Tel .: +420 606 980 612, www .cafebuddha .cz

si můžete posedět přímo v pasáži, či v atriu, kde na 
Vás dýchne atmosféra dálného východu. V letních 
měsících je k dispozici japonská zahrada s fontánkou 
a jezírkem, zimu Vám podnik zpříjemní zimní japon-
skou zahradou s překrásnými exotickými rostlinami. 
Ve všední dny v době obědů od 11:30 – 15:00 je celá 
restaurace nekuřácká. Pro příznivce tabákových vý-
robku jsou připravena místa na kavárně v pasáži, kte-
rá je součástí restaurace Sakura Garden. Celá budova 
je zapsána ve Státním seznamu nemovitých památek 
jako důležitý doklad meziválečné moderní architek-
tury. Sushi si zde skutečně vychutnáte.

Restaurace Sakura 
Garden se nachází 
přímo v samém 
centru Prahy ne-
daleko Václav-
ského náměstí, 
v pasáži Černá 
růže. V restauraci 

sakura garden
Pasáž Černá růže, Na příkopě 12 (Panská 4)
Tel .: +420 775 725 872, www .sakuracr .cz

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

Chapadlo se vyznačuje komplexně moderním poje-
tím se zdařile propracovaným interiérem a moderní 
gastronomií. Každý měsíc jsou připravovány speci-
ální nabídky pokrmů. Ve specialitách podniku pak 
najdete i čtyřsetgramové steaky. Využít můžete také 
nabídky poledního menu. Nápojový arzenál naplňuje 
rozsáhlá nabídka plzeňského piva a vín z celého světa. 

Pizzerie jako každá jiná? Kdepak! V Rustice ochutná-
te originální italskou domácí kuchyni. A to díky vyso-
ké kvalitě surovin, které jsou téměř všechny dovážené 
přímo z Itálie a výrobě vlastních těstovin. Z tradiční 
pece na dřevo můžete ochutnat největší pizzy v Praze 
za cenu běžných. Rustica byla v minulých letech oce-
něna mnoha certifikáty kvality a spokojenosti hostů.

V horní části je stylově dřevěný bar s místy na sezení a 
velkými okny. Dolní část restaurace má dřevěnou pod-
lahu a cihlovou klenbu. Celková kapacita je 70 míst. 
Posezení Vám zpříjemní 6 druhů točených piv - Staro-
pramen 12, Velvet, Granát, Stella, Guinness a Merlin. K 
pivečku můžete volit výborné pečené kolínko, žebírka, 
křidýlka, velký výběr steaků, a spoustu jiných dobrot. 

„Jídla jedna báseň, ceny poesie“ – taková je restaurace, 
která již 14 let působí na Královských Vinohradech. 
Nyní nabízí nový jídelní lístek a novou vinotékou. Šlá-
grem dne je polední menu (polévka, hl. jídlo a limonáda 
za 99 Kč). Jídlo se zde připravuje vždy z těch nejkvalit-
nějších a nečerstvějších surovin. Speciální akce každý 
měsíc – aktuálně steaky a burgery z Jižní Ameriky.

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

the pub chapadlo

rustica merlin irish pub

u básníka pánve rapír

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

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

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

Bělehradská 68a, Praha 2
Tel .: +420 222 522 054, www .merlin-pub .cz 

Mánesova 62, Praha2, 
Tel .: +420 222 250 072, www .ubasnikapanve .cz

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

GASTRO BARY/RESTAURACE

5x v praze!



Až půjdete příště kolem Národního divadla,  určitě by vaší pozornosti neměla ujít krásná pizzerie /kavárna 
Kmotra,  která je nejstarší pizzerií v celé Praze.  Od počátku své existence Pizzeria Kmotra dodržuje zásady 
italské kuchyně a jako první začala péct pizzu v peci vytápěné dřevem.  Jídelníček nabízí téměř 40 druhů 
pizzy,  čerstvé saláty,  maso a čerstvé ryby a to za velmi přijatelné ceny.  Každý všední den nechybí lákavé 

polední menu. Podnik si vyrábí čerstvé domácí těstoviny,  tudíž máte vždy zaručenu tu nejlepší kvalitu 
nabízených produktů.  Pokud jde o kavárenskou část,  nabízí Kmotra lahodnou Lavazzu, 

míchané nápoje a velmi milou obsluhu.
V Jirchářích 12, Praha 1 , Phone: 224 934 100, www.kmotra.cz

LUNCH MENU 115-150 KČ  

kmotra.indd   1 9.5.2014   9:32:21

Po – Pá  6 druhů poledních nabídek 

od 75 Kč  do 129 Kč + 3 menu 

( polévka+hlavní jídlo+dezert). 

Zúčastněte se soutěže s Plzeňským Prazdrojem 

o skvělé dárky při live TV přenosech.

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

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

Restaurace u Balouna nabízí:

baloun.indd   1 12.5.2014   12:44:07
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GASTRO BAR MĚSÍCE

Nečekejte nicméně po otevření dveří, že by se běsy, 
svízele a nemoci rozletěly do světa. O to tu samo-
zřejmě nejde a nikdo by o to ani nestál. Pandora 
Music Club je „hříšné“ místo v tom dobrém slova 
smyslu. Bohatý výběr drinků, zábava až do rána, 
živá hudba předních českých DJů a příjemná atmo-
sféra místa, v němž se lidé umí správně odvázat. 

Pokud jste o Pandoře ještě neslyšeli, je to naprosto 
v pořádku. Klub funguje v Čakovicích krátce a te-
prve si získává své věrné. Je bez debat dobře, že v 
tamních končinách vznikl. Přestože jsou Čakovice 
kousek od metra (o dobrou dopravní dostupnost 
skutečně není nouze), je až překvapivé, že je veškeré 
okolí prakticky prosté podniků, kam by člověk mohl 
večer zajít. Tomu je naštěstí díky Pandoře konec.

Čím místo okamžitě zaujme? Celý podnik je vel-
mi zajímavě a prakticky řešený. Prostory Pando-
ra music clubu prošly kompletní rekonstrukcí. K 
dispozici jsou nyní všem návštěvníkům 2 různé 
prostory; hlavní sál s barem, pódiem a tanečním 
parketem a klidová VIP zóna s projekcí. Přesto-
že spolu místa sousedí, nejsou přímo propojená. 
Díky tomu, pokud se „zašijete“ ve VIP sekci, máte 
jistotu dokonalého soukromí a současně to budete 
mít pouhých pár kroků na taneční parket. 

VIP Lounge si lze přirozeně dopředu zarezervovat, 
což je dobré to mít na paměti, protože jde o oblíbe-
né místo, které si téměř každý víkend najde svého 
„majitele“. Jde o prostor tradičně vhodný pro sou-
kromé oslavy, firemní večírky nebo narozeninové 
párty. Kapacita je 50 lidí, dispozici je též vlastní 
barman, obsluha, raut vytvořený na míru a člen 
Security. Zkrátka plnohodnotný pařební luxus.

Po celý měsíc probíhají nejrůznější tematické akce, 
o zábavu se v Pandoře skutečně bát netřeba. Stačí 
sledovat oficiální stránky, kde je doplňován aktuální 
výpis plánovaných koncertů, speciálních tematic-
kých večírků či jména unikátních hostů, kteří bu-

Čakovicích to konečně žije. 
Známá část Prahy bývá, po-
kud jde o noční život, stále 
jedním z nejpřehlíženějších 
koutů našeho velkoměsta. 

Tomu je nyní konec. Své brány pravidelně ote-
vírá v Čakovicích klub, který si název přihodně 
zvolil dle proslulé Pandořiny skříňky.

pandora music club

V
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GASTRO

dou v Pandoře hrát. V následujících týdnech mimo 
jiné podnik rozezní DJové Witch a Ludva a tím to 
zdaleka nekončí. Pandora si na kvalitní hudbě sku-
tečně zakládá a je to na nabitém programu znát.

Pokud se bojíte toho, že by vás někdo vyhazoval 
v nějakých nekřesťanských hodinách, není třeba. 
Pandora Music Club jede v pátek a sobotu od deví-
ti do pěti, přičemž pojme až čtyři sta lidí. 

Samostatnou zmínku si zaslouží zcela unikátní 
VIP karta, která svému majiteli nabízí opravdu 
neuvěřitelné výhody - od slev až po přednostní za-
cházení. Jejich výpis najdete v okénku vpravo.

Protože je Pandora Music Club moderní místo, 
nechybí na stěnách televizory a v obou místnos-
tech (v hlavní i VIP) je velké plátno. Jak televize, 
tak plátno slouží pro přenos obrazů z klubu, což 
výborně dokresluje celou atmosféru a podnik pů-
sobí extrémně živě. Má to i tu výhodu, že můžete 
být ve VIP salónku a přesto celou dobu, díky plát-
nu a televizím, vidíte na parket a DJe. Něco takové-
ho zdaleka není u music klubů pravidlem.

Pandora Music Club je osvěžující oázou nočního 
života a to nejen v rámci Čakovic, ale i celé Prahy.  
Dispozičně výborně řešené místo, drinky za dob-
ré ceny, zábava až do rána a vynikající živá hudba. 
Tuhle Pandořinu skřínku se skutečně nemusíte bát 
otevřít. Nic zlého na Vás z jejích útrob nevyskočí.

th.

BAR MĚSÍCE

• vstup zdarma na veškeré akce
• přednostní odbavení u vstupu
• voucher na konzumaci v hodnotě 100 Kč
• 10% sleva na alko a nealko sortiment
• welcome drink zdarma při každé návštěvě 
klubu (platí do 22. hodin)
• bezplatné zasílání informací o akcích
• přednostní obsluha na baru
• pravidelné merchandise dárky
• přednostní rezervace ve VIP zóně
• extra dárek v den svátku nebo narozenin
• sleva na celou útratu při organizování sou-
kromé či firemní party
• bonusové body za každou návštěvu a odměny

za 5 návštěv .. jednorázová sleva 25% na 
maxi drinks při další návštěvě klubu

10 návštěv .. lahev sektu zdarma při další 
návštěvě klubu

20 návštěv .. maxidrink zdarma

Cukrovarská 82/51, Praha Čakovice
Tel.: +420 774 411 365 

www.pandoraclub.cz

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

Batalion je jediný hudební klub s nepřetržitým 
provozem, proto, i když přijdete nad ránem, bude-
te mít možnost občerstvit se u dobře zásobených 
barů.  Celý club se stylizoval do komiksového stylu, 
o který se starají speciálně vybrane designové prv-
ky interiéru v čele s velkoplošnými obrazy nejslav-
nějšího českého komiksového autora Káji Saudka.

Tento smíchovský hudební koktejl bar se sice nachá-
zí 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. Ideální místo ke strávení 
příjemného večera s dobrým pokrmem na úvod.

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.

zlatý strom batalion

back doors

hangar bar

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

28 . října č . 3, Praha 1, Tel .: +420 220 108 147 
www .batalion .cz

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

GASTRO BARY

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

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

aloha music bar

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

Nově otevřený klub, který najdete za Kotvou, se in-
spiroval slavnou americkou komedií Noc v Roxbury. 
Kdo chce zažít noc v legendárním stylu pařičů Stevea 
a Douga, má jedinečnou šanci! Klub sází na disco hity 
80 A 90 lest, to ale nikoho překvapit nemůže. Na nic 
jiného by Doug se Stevem nepařili. Přes den podnik 
funguje jako restaurace Českomezinárodní kuchyní.

roXbury

Rybná 685/16, Praha 1, Tel .: +420 725 810 000
www . roxbury .8u .cz
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Malíři pokojů a 
expert na malování restaurací

malířské práce
lakýrnické práce 

variopaint

tapetářské práce
antické malby (vhodné do pizzerií)

čistý úklid
Kapitán Praha s.r.o.
Poděbradská 195/7, 

190 00 Praha 9
tel.: 736 625 474
info@kapitan.eu

speciální italské dekorace a materiály zakoupíte na:  
www.barvy-tyna.cz 

www.kapitan.eu

Kapitan.indd   1 7.3.2014   9:49:49

Dokážeme zacílit na Vaše 
zákazníky a zaujmout 
jejich pozornost...

Poptávka inzerce: inzerce@bp-media.cz

pragmoon.indd   1 5.12.2013   16:01:13

.CZwww.
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pohodové posezení

nému vypalování. Jde o zcela unikátní místo, kam 
se chodí nejen posedět, odpočívat a trávit příjemný 
čas s přáteli nad šálkem lahodné kávy, ale také tvořit 
a malovat. Ve Vypáleném Koťátku to zkrátka chodí 
trochu jinak. Jde o nekuřáckou tvůrčí kavárnu, kde 
si můžete vymalovat vlastní nádobí nebo keramické 
dekorace. Fairtrade káva, mošty, točené pivo, víno z 
Moravy i drobné občerstvení vám zpříjemní pobyt, ať 
už tvoříte, nebo nikoliv. A k tomu příjemné posezení 
na klidné zahrádce. Místo s podobně unikátní atmo-
sférou budete v celé Praze hledat marně.

V y p á l e n é 
Koťátko může 
svým názvem 
leckoho zmást. 
N e o d k a z u j e 
totiž ke kuřác-
tví (přestože 
jde o kavárnu), 
ale ke skuteč-

Zahradní restaurace Klamovka letos oslavila deset let 
od svého znovuzrození v roce 2004. Tehdy restaurace 
i zahrádka prošly rekonstrukcí. Dnes Klamovka na-
bízí oddělené kuřácké i nekuřácké prostory, 150 míst 
uvnitř, salonek s kapacitou 50 míst a dvě letní zahrád-
ky, kam se vejde neskutečných 250 osob. Kuchyně je 
založená na čerstvých sezonních surovinách. Jedineč-
nou specialitou jsou farmářské husy pečené a podá-
vané „jako v Grobu“, nebo selata grilovaná na rožni. 
Hlavní prioritou je kvalita jídla, obsluhy a také piva. 
Tankové Plzeňské pivo zde čepuje Mistr výčepní roku 
2014. Lidé, „ži-
jíci online“ oce-
ní wi-fi internet 
zdarma, rodiče 
zase dětský kou-
tek. Okolní park 
přímo vybízí k 
příjemným pro-
cházkám.

vypálené koťátko zahradní restaurace klamovka

Mařákova 272/5, 160 00 Praha 6-Dejvice
Tel .: +420 222 947 888, www .vypalenekotatko .cz

Park Klamovka 2051, Praha 5 – Košíře
Tel .: +420 602 604 011, www .zahradnirestaurace .cz

GASTRO       KAM ZA ZAHRÁDKOU

Tak jsme se konečně dočkali. 
napřed nás zasáhly extrémní 
bouřky. Pak přišly vedra ne-
jvětšího kalibru. Těžko se divit 
tomu, že když pršelo, lidé chtěli 
slunce a když bylo teplo, chtě-
li déšť. Obojí byl nepříjemný 
extrém. Teď už se konečně vše 
vyvážilo a je čas vyrazit do příro-
dy... na jedno točené :) abychom 
vám ušetřili nervy při hledání 
vhodného místa, přinášíme 
několik žhavých tipů, kde se 
můžete příjemně osvěžit.
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ný interiér na Vás ihned dýchne „domácí atmosfé-
ru“. Pochutnáte si nejen na tradiční mexické, ale i ji-
hoamerické kuchyni. Okouzlí Vás zde skvělé Fajitas, 
pikantní Quesadillu s papričkami jalapeňos nebo  
Enchiladas con Carne připravené z prvotřídních 
surovin. V poledne nechybí výhodné a vždy lákavě 
sestavené polední menu. Po dobrém jídle si můžete 
vychutnat víno z rozsáhlé vinotéky. Restaurace má 
kapacitu 60 míst, prostor je rozdělen na jednu vět-
ší místnost a dvě menší. Za pěkného počasí oceníte 
klidné prostředí na útulné zahrádce.

Maledivy jsou 
nejen souostro-
ví, ale také me-
xická restaura-
ce v pražských 
Holešovicích 
nedaleko St-
rossmayerova 
náměstí. Útul-

Restaurace Na Baště se nachází v těsné blízkosti nej-
většího a nejoblíbenějšího dětského hřiště zhruba 
uprostřed letné s dobrou přístupností ze všech směrů. 
Letenské sady jsou nádherným místem pro procházku 
po celý rok. Na Baště dáte odpočinout svým nohám, 
užijete si dobré jídlo (v létě grilování), wi-fi, venkovní 
bar na míchané drinky. V případě zájmu není problém 
zajistit  pro soukromou akci  bohatý catering - grilo-
vání mas, selat a kýt a další oblíbená jídla. Projekce a 
sportovní přenosy jsou samozřejmostí. Vzhledem k 
teplým dnům očekávejte pravidelně zahřátý gril, jehož 
lahůdky můžete 
spláchnout dob-
ře vychlazeným 
S t a r o p r a m e -
nem, Stellou Ar- 
tois,  Granatem, 
Hoegardenem 
či kvasnicovým 
pivem.

maledivy na baště 
Janovského 3, Praha 7 - Holešovice
Tel .: +420 739 289 963

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

šovicích. Koncept se nezměnil. Oba podniky si zaklá-
dají na čerstvých surovinách (některých pěstovaných 
ve vlastním skleníku!), profesionalitě a příjemné atmo-
sféře. Z nabídky jídelního lístku si vyberou milovníci 
ryb, vegetariáni i „fanoušci“ pořádného fláku masa. 
Zahrádka je zde zcela odlišná oproti ostatním. Je umís-
těna ve vnitrobloku se spoustou „zeleně“ a klidu. Je to 
něco jako vejít do ráje. Věřte, že právě tato zahrádka 
Vám nabídne dostatek pohodlí, abyste si vychutnali 
teplejší dny i vynikající gastronomii Jiné krajiny.

Jiná krajina patří 
na Praze 1 mezi 
nejvyhledáva-
nější podniky. 
Není se proto 
čemu divit, že 
byla nedávno 
otevřena druhá 
pobočka ve Vr-

Příjemný a pohodlný interiér nabízí steaková restau-
race na pražském Smíchově. Kromě steaků na grilu se 
podávají nejrůznější speciality. Každý den včetně so-
bot si zde můžete vybrat z nabídky poledního menu. 
Naprostou delikatesou jsou burgry připravované z vy-
zráleho hovězího masa. K dobrému jídlu samozřejmě 
patří pečlivě ošetřované točené pivo, v tomto případě 
Plzeň, Fénix. nebo novinkou cider. Vína z morav-
ských i francouzských  sklepů, obsáhlý sortiment al-
koholu či nealkoholických nápojů, každý si vybere. K 
restauraci Veselý bizon patří zahrádka ve dvoře, kde 
si můžete jídla 
vychutnat na 
čerstvém vzdu-
chu. Kapacita 
restaurace činí 
90 míst s toho 
30 míst je k dis-
pozici v neku-
řáckém salonku.

jiná krajina veselý bizon
Kodaňská 5, Praha 10, Řeznická 4, Praha 1 
Tel .: +420 271 742 541 (P10) a +420 222 231 148 (P1) 
www .jinakrajina .cz

Štefánikova 44, Praha 5
Tel .: +420 257 318 894, www .vesely-bizon .webnode .cz
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Legendární Dobrá čajovna nacházející se ve spodní 
části Václavského náměstí byla otevřena 1. června 
roku 1993 jako první kamenná čajovna v Česku a v 
porevoluční době na sebe ihned upoutala pozornost. 
Navštivte unikátní prostory Čajovny-Matky, kde fe-
nomén českých čajoven započal a ochutnejte v pří-
jemném prostředí některý z pestré nabídky čajů.

Vítejte v Choco café! Tady je svět provoněný domácí 
čokoládou a lahodnými pralinkami, excelentní mle-
tou kávou a čerstvě upečenými dorty. Je to místo, kam 
byste měli přijít odpočívat, zapomenout na všední 
starosti a nabrat síly a energii…věřte, že v téhle čoko-
ládě je jí nekonečné množství! Podník nabízí poseze-
ní v nekuřáckém dobovém interiéru 30. let.

Restaurace a kavárna Café Savoy navazuje na prvo-
republikovou kavárenskou atmosféru. Nevšední in-
teriér podtrhuje památkově chráněný neorenesanční 
strop s historií od roku 1893. Je oblíbeným místem se-
tkávání. Proslavena je bohatými snídaněmi a pokrmy 
z gourmet menu - ochutnat můžete říční raky nebo 
české šneky. Café Savoy má vlastní pekárnu.

Perla mezi kavárnami je rozhodně kavárna Slavie, pří-
mo od stolu můžete obdivovat krásu Karlova mostu, 
Pražského hradu nebo Národního divadla a přitom 
si vychutnávat ledovou kávu či sklenku znamenitého 
vína. Posezení zpříjemní mezi 17:00 a 23:00 profesio-
nální klavírista, který zde vystupuje skoro každý den. 
Na závěr je třeba pochválit vždy znamenitou obsluhu.

Pohodová kavárna, která je za dobu svého působení 
všem stejně známá jako význam jejího názvu. Dobré 
jméno si získala především výbornými palačinkami 
na slaný nebo sladký způsob. Dále nabízejí rozmanité 
snídaně. saláty, kuřecí speciality, sendviče a těstoviny. 
2\3 kavárny nekuřácké, nechybí internet zdarma a v 
letních měsících posezení na venkovní zahrádce.

Jedna z nejznámějších „kaváren“ v Praze, oblíbené 
místo řady celebrit, ale i pravých milovníků luxusu, 
krásných žen, výborných domácích dortů a samo-
zřejmě dobré kávy. Tak by se dala shrnout kavárna 
Café~Café. Co ale mnohé překvapí je skutečnost, že 
ceny se tu nepohybují až tak vysoko a navštívit ji tudíž 
můžeme bez zaváhání i my běžní smrtelníci. 

caFé savoy caFe slavia

caFé FauX pas caFé~caFé

Václavské náměstí 14, Praha 1, www .tea .cz
Tel .: +420 224 231 480

Klimentská 34, Praha 1, Tel .: +420 212 242 519 
www .choco-cafe .cz

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

Smetanovo nábřeží 1012/2, Praha 1
Tel .: +420 224 218 493, www .cafeslavia .cz

Vinohradská 31, Praha 2
Tel .: +420 605 374 611, www .cafe-fauxpas .cz 

Rytířská 406/10, Praha 1 - Staré Město
Tel .: +420 224 210 597,www .cafe-cafe .cz

dobrá čajovna choco caFé



Opravdu víte,
co je ãaj o páté?
Originální anglick˘ rituál

café Louvre
e s t .  1 9 0 2

CAFÉ LOUVRE, Národní tfiída 22, Praha 1, tel. 224 930 949, 724 054 055 
cafelouvre@cafelouvre.cz, www.cafelouvre.cz

bedeker 148x210:Sestava 1  5/9/14  7:13 PM  Stránka 1
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o tak, známe to všichni, že. Máte 
zrovna jeden z těch mála šťastných 
dnů v roce, kdy vás probudí jem-
ný dotek svěžího vánku, sluneční 
paprsky příjemně pálí do oken, 

venku prozpěvují ptáčci, Vy jste zrovna ve snu pro-
žila příběh, který ani zdaleka nemůže konkurovat 
největším hollywoodským romantikám a co je nej-
lepší, v koupelně potkáte cizí ženu, která by směle 
mohla aspirovat na titul Miss Word, načež k Vaší 
ohromné radosti zjistíte, že jste to Vy sama. 

Prostě všechno běží tak, jak by běžet mělo, kdy-
bychom si životní scénář mohli psát sami, což ale 
nelze, a tak to alespoň život zařídil tak, pravděpo-
dobně aby se lidstvo nezasebevražilo komplet, že 
takovýto bezva den jednou za čas prožijete. Takže, 
když už vypadáte jak hezčí dvojče Claudie Schi-
ffer, navíc po několika vydařených plastikách a 
liposukcích, využijete situace ve svůj prospěch a 
navlečete se do svých nejlepších hadrů, což v praxi 
znamená, že konečně po deseti letech vytáhnete tu 
sexy minisukni, která je Vám malá a kterou jste si 
musela koupit, protože byla v neodolatelné slevě 
„celých pět procent, no nevzít to, to bych byla blbá“ 
a kterou jste ještě nikdy neměla na sobě, protože se 
Vám k ničemu nehodí. To však zrovna v dnešní po-
svátný den neřešíte a nahoru hodíte první, co Vám 
padne pod ruku, i kdyby to byla umaštěná utěrka, 
protože dneska je to přece stejně jedno, jste sexy, 

i kdybyste na sobě měla lyžařský overal po dědo-
vi. Neodolatelně a se sexy aurou, která dle Vašeho 
názoru musí zářit z Prahy až do Olomouce, tedy 
vyrazíte do ulic, kolemjdoucí se za Vámi otáčejí, 
až se jim uzle na krku dělají, muži se na Vás smějí, 
jak kdyby jim někdo vyleštil Ferrari, a ženám jen 
závistivě padá čelist k zemi. Zamíříte do práce a 
jste přesvědčená, že dnes je TEN den, kdy si Váš 
idol konečně uvědomí, že Vás už dlouhodobě mi-
luje a nemůže bez Vás žít, jen o tom doteď nevěděl. 
A skutečně, jen co Vás spatří, začne zářit jak pra-

covník Černobylu z osmdesátého šestého, načež se 
začne smát, jako když koza čůrá na plech. Zprvu 
to moc nechápete, ovšem Váš idol Vám i celému 
oddělení vzápětí velice taktně vysvětlí, že ta sexy 
minisukně, co se do ní nenarvete, Vám vzadu rup-
la, takže už půl dne se svět oblažuje pohledem na 
Vaše monstrózní bombarďáky s kachničkou. Ano, 
známe to všichni, říká se tomu trapas jak prase.

Většina lidí si obvykle nepřeje, aby se jim nějaký 
ten trapas přihodil, ba naopak, tak moc se děsí 
toho, aby se neztrapnili, že pak jedou jeden trapas 

„ZamíříTe DO PráCe a JsTe 
PřesvěDčená, že Dnes Je 

Ten Den“

N
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za druhým. Následuje řádná dávka deprese, pocitu 
nemožnosti, nutkání skočit do Macochy a podobná 
trápení. Je až neuvěřitelně smutné, jak lidé přehlí-
žejí potenciál trapasu. Protože takový pořádně vy-
vedený trapas, nejlépe s tou pointou, kdy se člověk 
snaží být lepší než ve skutečnosti je a Boží zákon 
mu dá za vyučenou, to je něco, jako poklad. Totiž 
mít v rukávu velmi trapný trapas je klíč k tomu, 
jak být ve společnosti oblíbenější než princezna 
Diana. Cožpak si opravdu myslíte, že Vaše přátele 
zajímá to, jak moc jste úspěšní, krásní, bohatí, co 
všechno se Vám povedlo, kolik mužů či žen se za 
Vámi otočilo a jak jste dnes naprosto oslnili celé 
vedení firmy úžasně propracovaným grafem? Ne. 
To zajímá jen toho, co ho vídáte v zrcadle a Vaši 

nějších filmů, není jen tak pro nic za nic. Jistě, je 
pravdou, že pokud se Vám nějaký ten peprný trapas 
stane, okamžiky, které bezprostředně následují, ne-
jsou zrovna dvakrát příjemné, ovšem to, co z toho 
můžete vytěžit, rozhodně stojí za to. Výměnou za 
pár horkých minut, kdy se chcete propadnout sto 

metrů pod zemskou půdu, dostanete do rukou tu 
moc, rozesmát svým detailním vyprávěním kopu 
lidí. Aniž bych chtěla být patetická, existuje však 
něco lepšího než pobavit ty, kteří jsou Vám blízcí? 

Jedna moje velmi dobrá přítelkyně má pro chvíle 
nudy vždy v záloze všemi oblíbenou historku, jak 
v relativně nízkém věku úplnou náhodou vyhrála v 
jedné nevinné soutěži vibrátor. Poněvadž měla ale 
velmi konzervativní rodiče, a nepřála si, aby tento 
doličný předmět objevili někde v koutě dětského 
pokojíčku, nosila ho raději všude s sebou v kabelce. 
Jenže jak známo, člověk zapomíná a tak se snadno 
stalo, že zatímco má drahá přítelkyně psala pocti-
vě domácí úkoly, kabelka s erotickým obsahem se 
nedopatřením dostala do rukou rodičovstva, kte-
ří patřičně rozčíleni svolali domácí poradu, kdy 
se celá rodina včetně psa sešla u kulatého stolu, 
v jehož prostředku se tyčil vibrátor, a jala se řešit 
sexuální choutky nebohé kamarádky. Nakonec její 
matka znechuceně prohlásila, ať jí jde z očí a svého 
milého kamaráda si vezme s sebou, ona tedy se-
brala vibrátor a prchala. Máti však tím kamarádem 

„C elá rODina včeTně Psa 
sešla u KulaTéhO sTOlu, v 
JehOž PrOsTřeDKu se Tyčil 

viBráTOr “

matku. Jak psychologické výzkumy praví, lidé v 
dnešní době žijí ve stresu, jsou pod stálým tlakem 
společnosti, která neustále huláká heslo „úspěch, 
úspěch, krása, peníze, úspěch“, a noc co noc ulé-
hají do lože s pocitem, že nejsou dost dobří. A to 
poslední, co chtějí, je, aby jim nějaká rašple, co se 
nazývá kamarádkou, vyprávěla, jak děsně skvělá je 
a co všechno se jí povedlo. S tímhle přístupem to 
člověk dotáhne leda tak na to, že v lepším případě 
ho jeho vlastní přátelé budou skrytě nenávidět, v 
horším ho budou nenávidět, aniž by se pokoušeli 
to tajit (a Vy to skrze svůj ego onanismus stejně 
nebudete schopni postřehnout). Kdepak, to je-
diné, co po Vás Vaši přátelé chtějí je, abyste je ve 
chvílích, kdy si připadají jako poslední vyvrhelové 
na planetě, obšťastnili tou výbornou historkou, jak 
jste zase něco – lidově řečeno – po…kazili. Konec 
konců, to, že se film Deník Bridget Jones již dlouhá 
léta drží na předních pozicích žebříčku nejoblíbe-
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mínila psíka, takže jí tento odvážný krok popudil 
natolik, že vibrátor zabavila. Nakonec se slitoval 
otec a s mrknutím oka jí šeptem sdělil, že až bude 
svého kamaráda hledat, je u mámy v šuplíku. 

Mé další přítelkyni se jednou podařilo zahrát si 
na Jamese Bonda, když se rozhodla pomocí Face-
booku zjistit, co dělal v minulých dnech její tajný 
idol. Zadala tedy jeho jméno do vyhledávače, na-
čež s hrůzou v očích zjistila, že jeho ctěné jméno si 
napsala do statusu. Hlavně nenápadně, chce se po-
dotknout. Vrcholem bylo, když on vzápětí vznesl 
dotaz „proč píšeš moje jméno do statusu?“. Těžko 
říct jak z toho vybruslila, avšak jedna věc je zřejmá 
– tajný už ten idol od té doby moc nebyl. 

Jiná kamarádka má v záloze zas zajímavý příběh o 
tom, že snaha o eleganci se někdy vymkne kont-
role. Jednou se takhle chystala na ples, a poněvadž 
zde měl být přítomen i její idol (ostatně, bez toho 
by to správný trapas nebyl), dala si na přípravách 
patřičně záležet. Několik dnů tvrdých příprav při-
neslo své plody a ona vypadala jak z obálky módní-
ho časopisu. Ovšem jejího idola to – zcela nepocho-
pitelně – nechalo chladným, a tak se má přítelkyně 
ze žalu uchýlila ke sklence vodky. Bohužel však ne-
zůstala u jednoho panáka, nýbrž vyplenila půlku 
baru, a tak - celkem pochopitelně - nebyla schop-
na ladné chůze. Popravdě řečeno, nebyla schopna 
chůze vůbec. Místo ladně se pohupující na taneč-
ním parketu městského divadla ji našli polonahou, 
v křečích se svíjející, před její kolejí, kam ji vrátná 
odmítala vpustit, neboť si myslela, že se jedná o 
kurvu, kterou si objednali turečtí spolubydlící. 

No, a když chci i já přispět svou troškou do mlýna, 
hodím spolehlivě osvědčenou historku o tom, jak 
jsem se pokoušela být ultimátně svůdná. Možná by 
to i vyšlo, kdybych jí neměla jak z praku a trefila 
futra od dveří. Bohužel se tak nestalo a já narazila 
plnou parou do zdi. Že jsem byla nahá a samozřej-
mě u toho byl můj idol, snad podotýkat nemusím. 
Že to bylo naposledy, co jsme se viděli, asi taky ne. 

Řádně provedeným trapasem a jeho následnou 
interpretací pobavíte spousty lidí. Prolomíte ledy, 
ukončíte trapné ticho a názorně demonstrujete, že 
jste prostě jen obyčejný člověk. A to mají obyčejní 
lidé, jako jsme bez výjimky my všichni, nejraději. 

Takže trapasům zdar!

„vráTná si myslela, že se JeD-
ná O Kurvu, KTerOu si OBJeD-
nali TurečTí sPOluByDlíCí.  “



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

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

Otevřeno denně od 16.00 do 04.00
            Klimatizováno, creditní karty vítány

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

 email: info@k5relax.com

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

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

CestA dO NezNáMA

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

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

WELLNESS ROZHOVOR

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

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

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

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

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

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

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

K

Dr. MaGDa rau



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

Co považujete za vůbec největší životní úspěch? 

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

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

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

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

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

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

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

th.  

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

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

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

Oční centrum Dr. Rau
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při kom stát ve válce konzolí?

parta vs. Slavie. Samsung vs. 
Apple. Podobný druh rivality 
najdete prakticky v každém od-
větví, ať už mluvíme o sportu 
nebo obchodu. Již více než de-

kádu vedou Sony (Playstation), Microsoft 
(Xbox) a Ninendo (Wii) válku konzolí. S 
nástupem nové generace se vrací staré dobré 
dilema – co si vybrat? Odpověď není jedno-
značná, neboť každá konzole má něco.

Pokud jste zarytý fanoušek nějaké značky, který 
slepě ignoruje jasné přednosti konkurence, ani se-
belepší argument vaši víru nezmění. Je ale bez de-
bat, že každá ze tří nedávno představených konzolí 
má své nesporné výhody. A není to samozřejmě 
jen o „střevech“, protože nejlepší hardware nutně 
neznamená ty nejkvalitnější hry. Velkou roli hrají 
také exkluzivní značky, samotný zájem hráčů (ne-
boť čím větší základna, tím více studií je ochotné 
hry vytvářet) a pak jsou tu samozřejmě i „drob-
nosti“ jako design či celková prezentace produktu.

Začneme tím, kdo v souboji next-gen momentů 
citelně nejvíce prohrává a to poslední příspěvek 

Nintenda, které zaznamenalo fenomenální úspěch 
konzolí Wii, s nástupcem se ale nepovedlo prodeje 
patřičně nastartovat. A ani se nezdá, že by tomu 
mělo být v následujících měsících jinak.

Wii u

Nintendo mělo (bezpochyby v době vývoje revo-
luční) nápad. Přijít s ovladačem, který nabídne 
druhou obrazovku a tím unikátní herní možnosti. 
Je bez debat nápadité, když na televizi přijdete ke 
dveřím a zatímco za zády slyšíte vražedné nepřáte-
le, na ovladači páčíte, očkem nervózně kontrolující 
televizi. Jenže něco podobného vlastně brzo nabíd-
nou tablety a samotné Wii U navíc nemá příliš vý-
konný hardware, díky čemuž se na něj nechystají 
velké tituly (protože by byla náročná optimalizace. 

S

TÉMA
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Bezpochyby nejpřekvapivější strategii zvolila Sony. 
Nebo spíše nejvyčůranější. Místo snahy o revo-
luci ve stylu moderního ovladače (Wii U) nebo 
propojení technologií (Xbox One) v Sony vyčká-
vali, s čím přijde konkurence a kde pohoří. Pro-
tože Nintendo vždy hrálo tak trochu vlastní hru, 
reagovalo se hlavně na dítě Microsoftu. A každý 
přešlap v Sony okamžitě využili ve svůj prospěch. 
Osekali funkce konzole na minimum a přitlačili na 
dvou věcech - minimalistickém, ale fungujícím a 
ohromně kompaktním designu (napájení je uvnitř 
konzole!) a maximálním výkonu. Obojí vyšlo až 
nečekaně dobře, takže konzole, která je jen o něco 
větší než Slim verze trojky, nabízí nekompromisní 
výkon a zajímavé herní vychytávky (ultrarychlé 
instalace her, dotyková ploška na ovladači + mik-
rofon) atd.. Je nicméně smutné, že nástupce Play-
station 3 neumí přehrávat externí videa, zatím ne-
zvládá 3D a postrádá veškerou kompatibilitu. 

Ale ano, kdo si chce zahrát next-gen hry v plné 
palbě, bez lagování a s nápaditými vychytávkami, 
je na správné adrese. Ohromným plusem jsou i 
jedinečné exkluzivní značky (infamous, Unchar-
ted, The Last of Us). Pařani by tudíž neměli PS4ku 
ignorovat, i když třeba kopete za jiný tým. Tenhle 
kousek se umí odměnit. Jen ta péče ze strany Sony 
by mohla být větší. Updaty málokdy obsahují něco 
opravdu zásadního, po čem fanoušci volají.

Tak tady to máte černé na bílém. Snad jsme vám 
naším článkem aspoň trochu při výběru pomohli.

ml.

Ovladač s obrazovkou je navíc, jak je již patrné z 
obrázku, poměrně velký a tudíž i těžký. Ve výsled-
ku z Wii U vychází bez debat nápaditá hračička, 
která nadšence potěší, ale ve válce konzolí tento-
krát Nintendo nevsadilo na správného koně. To ale 
neznamená, že by nestála za pořízení. Pořád je to 
jediná konzole, kde si užijete klasika Maria.

XBOX One

Nový Xbox je dokonalou ukázkou zmatlaného 
marketingu. V Microsoftu od začátku tlačili na 
různá absurdní omezení (potřeba být denně při-
pojen k internetu, přidružování krabicových verzí 
her k uživatelským účtům, nutnost koupit konzoli 
i s kamerou, což přirozeně zvedá cenu) a tak doko-
nale tím otrávili veřejnost, až se nepovedlo skepse a 
nechuť zvrátit ani ve chvíli, kdy se od nesmyslných 
požadavků ustoupilo. Nikdo zkrátka není zvědavý 
na velkého bratra, který vás neustále šmíruje.

Nový Xbox navíc poměrně nepochopitelně vsadil 
na multimediální funkce - tedy něco, co zkoušela 
svého času Sony s Playstation 3 a moc jim to ne-
vyšlo. Konzole je o hrách. To hlavně hráče zajímá. 
Takže je sice pěkné, že Xbox One umí nahradit 
multimediální centrum, ale k čemu to, když pro 
ni vývojáři nejsou schopni udělat pro hardwarová 
omezení hry běžící ve Full HD? Xbox One je navíc 
poměrně masitý kus stroje, nemluvě o velkém ex-
terním napájení. Na druhou stranu tu máme bez-
konkurenční ovladač a silnou nabídku her. 

Xbox One rozhodně má co nabídnout a fanoušky 
si najde. Je ale smutné, kolik chyb dokáže na startu 
projevit firma, která již má v oboru tolik za sebou.

HI-TECH
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Nedbalá elegance aktuálně 
táhne, s čímž jdou ruku v 
ruce i nejrůznější módní zá-
střihy vousů. Nejotravnější 
součástí každého holení je 
následné „posypané“ umy-
vadlo. Ano, je to banalita, 
ale zatraceně otravná a často 
i vedoucí k nějaké té domácí 
rozepři (ženy už na to mají 
prakticky vypěstovanou 
alergii). Chcete si ulehčit ži-
vot? Není problém - Philips 
přichází s revoluční vychy-
távkou a tou je holící strojek 
s odsávačem vousů. Na tohle 
jsme, pánové, čekali.

PhiliPs 
Norelco 
QT4070
čistá Práce logitech K830

KaMarád K televizi
Využití této klávesnice dostatečně osvětluje její 
kompletní název - Illuminated Living-Room 
Keyboard K830 je svým pojetím vhodná pře-
devším pro počítače propojené s televizorem. 
Tento nový model klávesnice je vybavený do-
tykovou plochou pro ovládání ukazatele myši, 
připojuje se bezdrátově a navíc je vybaven i 
podsvícením kláves. A výdrž? Když budete 
hodně aktivní, musíte dobíjet po deseti dnech. 
Ale tak snad nejste u telky celý den.

oneplus
faJNovKa za Pár KačeK
One Plus není revoluční výbavou (tu najdete v ka-
ždém druhém high-endu), ale cenou. 5,5“ LTPS 
IPS, čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 801, 3 
GB RAM paměti, 13 MPx zadní a 5 MPx přední 
kamera, 3 100 mAh baterie a to za cenu cca 6 tisíc 
(16 GB varianta) nebo 7 (64 GB). A to vše v kvalitní 
konstrukci. Jasný mobilní hit letošního roku.

saMsuNg gear fit 
ohebNý Krasavec

Lákají vás chytré hodinky, ale nepotřebujete mít na ruce 
těžký kus plastu, který vydrží nabitý jeden den? A co 
takhle spíše chytrý náramek? Stylovka od Samsungu vám 
bude hlídat zdraví, důležité funkce telefonu a vydrží v po-
hodě čtyři dny na jedno nabití. S tím už se dá pracovat.
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čeleNKa Muse
zeNová zahrada Na hlavě

A teď jedna vychytávka, která zní jak zpěv vzdále-
né budoucnosti. Kanadská značka Interaxon je se 
věnuje mozko-smyslové technologii. Co to zname-
ná? Pokud patříte k těm, kteří si neustále stěžují, že 
nemohou „vypnout“ myšlenky, čelenka Muse vám 
díky soustředěnému dýchání (meditace prostřed-
nictvím vnímání) či her na procvičení mozku po-
může se lépe soustředit a umožňuje také sledovat 
váš pokrok. Zkrátka pomocník pro meditaci. PhiliPs hue

budiž barva

Proč si vybrat žárovku za neskutečné čty-
ři tisíce korun? Protože za ty peníze stojí! 
Tahle žárovka je prostřednictvím aplika-
ce v telefonu naprogramována tak, aby 
se sama rozsvítila, když dostanete např. 
důležitý e-mail, oznámení na Facebooku 
nebo zmínku na Twitteru. Hue navíc roz-
pozná váš telefon a tak se automaticky 
rozsvítí, když vejdete do místnosti. Také 
umí měnit barvy podle vaší nálady (např. 
mód „energie“ či „koncentrace“) a vydrží 
až 5 let. Takže ano, stojí za to.

saMsuNg WW9000 
ModerNí boNzáK 

Všichni tak nějak víme, že 
jednou budeme ovládat 
mobilem úplně všechno, 
v takovém Japonsku prav-
děpodobně i elektronické 
povolné manželky. A mož-
ná ta doba není příliš da-
leko. Samsung se revoluce 
nebojí a jejich nová pračka 
disponuje pětipalcovým 
dotykovým displejem a 
několika inteligentními 
funkcemi. Například díky 
Smart Control může uži-
vatel přes telefon na dálku spustit či přerušit praní. 
A k tomu vám pračka řekne, jak máte špinavé prádlo.

food shoWcase
vždy doKoNalý Přehled

Máte rádi pořádek v 
ledničce? Pak si zami-
luje rozdělení chladnič-
ky Food Showcase na 
vnitřní (InnerCase) a 
vnější „vitrínovou“ část 
(ShowCase), která svým 
majitelům usnadní hle-
dání potravin. Vitrínová 
část umožňuje okamži-
tý přístup k často pou-
žívaným potravinám, 
jako je například občer-
stvení pro děti či nápoje, 
vnitřní část InnerCase 
je určena pro potraviny 
vyžadující delší dobu 
skladování. Samozřej-
mostí je zásobník na led 
a vodu. Na českém trhu 
se chladnička objeví v 
průběhu května 2014. 



Soutězíme o 4x poukaz 
v hodnotě 400 Kč do outlet 

store Sabotage! A 20x 20% sleva 
Ovenecká 28/364, P-7

Soutěžíme o Vosí pas 
tablety na hubnutí, 

Synefrin+Niacin na hub-
nutí, Dr.SLIM  tobolky 

na hubnutí a cholesterol 
a to se společností www.

bylinar-karel.cz  

Soutěžte s námi 
    o zajímavé ceny...

Soutěžíme o 10x dárkový balíček 
od společnosti Ziaja.

Balíček obsahuje: kokosový balzám 
na rty, kokosový sprchový krém, 

kokosový krém na ruce 
www.ziaja.cz

Soutěžní otázky naleznete na: 
“www.pragmoon.cz/soutez” O některé 
z cen se soutěží i na našem faceboku: 
www.facebook.com/PRAGUEMOON

Soutěžíme o 1x batoh
PUMA Youth Blaze Backpack v 

hodnotě 1899 Kč

Soutěže.indd   1 12.5.2014   13:32:45
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mediální hyenismus

A to o společnost jako takovou. Vem čert politiky 
a jejich malý svět dokonale promyšlených korupč-
ních kliček, díky kterým mohou existovat veřejné 
tunely typu Opencard a tunel Blanka. Malý člověk, 
jakkoli hlasitý, tu zkrátka nic nezmůže. Jsou ale 
situace, které přímo utváříme. Mluvím o trhu, po-
staveném na poptávce. Od ní se odvozuje nabídka. 
Češi milují pivo a proto nenajdete hospodu, která 
by ho nenabízela. A - bohužel - máme rádi bulvár.

A to způsobem, který dávno přerostl zdravou míru. 
I v zahraničí model senzací přirozeně funguje. Když 
se nějaká celebrita ztrapní, začne zvracet na veřej-
nosti, případně si nechá od stážistky udělat dobře 
pod stolem, je vlastně v pořádku, že se to propere v 
médiích. Být součástí hvězdného systému znamená 
určité oběti. Problém je v tom, že u nás je celý systém 

vylhaný. Komplet. Zprávy našich bulvárních plátků 
mají jen dvě podoby – 1) buď dají echo samotné 
„celebrity“, aby se čtenářům připomněly, nebo 2) 
jde o z prstu totálně vycucané zprávy, které nemají s 
realitou naprosto nic společného. A to vlastně platí i 
pro variantu jedna, neboť jde často o informace ex-
trémně vyhrocené a záměrně dramatizované.

Když jste součástí systému, může vám to sloužit. 
Jako vše, i touha po pozornosti ale může vyvolat zá-
vislost. A závislost ničí ducha. Iveta Bartošová tak 
moc stála o pozornost, až ji to stálo život. Obviňovat 
ale přímo bulvár je idealistická slepota. Zájem lidí 
o její neštěstí, to byl skutečný spouštěč tragických 
událostí, které vedly až ke kolejím v Uhříněvsi. 

Je třeba proto v prvé řadě ukázat prstem na spo-
lečnost. Ano, bulvární guru Pavel Novotný je me-
diální prase, rozhodně ale Ivetu na koleje nestrčil. 
Tohle je čistě práce každého člověka, který dobro-
volně denně věnuje svůj čas bulváru. Nevím, co 
mě děsí víc. Jestli to, že žiji ve společnosti, která 
tak jedná, nebo to, že si to sama neuvědomuje. V 
ideálním světě by podobná tragédie působila jako 
budíček. V tom našem se stane další senzací....

th.

D louhou jsem váhal, zda se k ne-
šťastné kauze tragicky zesnulé Ive-
ty Bartošové vyjadřovat. Ne snad 
proto, že bych měl zpevačku v ex-
trémní úctě. Nevykládejte si to zle 

- zkrátka nikdy nepatřila mezi mé oblíbence. Ale 
osud, jakého se jí dostalo, bych nikomu nepřál. A 
psát o tom vlastně znamená na situaci parazito-
vat. Jde mi nicméně o něco úplně jiného.

TEČKA



Tradiční 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

Bezstarostné léto

K léčbě mykóz přidejte 
lék Wobenzym®

Doporučená doba užívání 10 týdnů

K léčbě gynekologických mykóz jsou určeny antimykotické přípravky. 
Podpůrná léčba Wobenzymem omezuje opakování onemocnění.

Inzerce

Výsledky výzkumu potvrzují
62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly mykózami 4krát až 9krát za rok, užívalo Wobenzym 
po dobu 10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. V roce po zahájení léčby Wobenzymem došlo u všech k výraznému 
zlepšení - počet mykóz klesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani jednou. Další 
sledování potvrdilo, že pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával po celé 4 roky.

Trápí Vás opakovaně 
gynekologické mykózy?

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