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“Vyhovuje mi střídání tempa”

Soutěž top BURGER 2015

Rozhovor s Radimem Jančurou
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Pronájem luxusní 
limuzíny Hummer H200!

…a jízda  
je zážitek

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

Pronájem luxusní 
limuzíny Hummer H200!

Pro nevšední  
příležitost...www.simix.cz

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

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

Přirozeně jsme tak do našeho předletního čísla 
dali nejrůznější tipy na výlety a adrenalinové zá-
žitky. K hezkému počasí to zkrátka patří a byl by 
hřích držet se stranou, když je toho kolem nás to-
lik, díky čemu můžeme prožívat stále nové věci.

Co jsme si pro Vás připravili dále? Není toho málo 
a věříme, že Vám obsah následujících stran mi-
nimálně na pár týdnů vydrží. Ohromnou radost 
máme z rozhovoru s milou herečkou Terezou 
Kostkovou a Radimem Jančurou, mužem, díky ně-
muž se stalo cestování veřejnou dopravou něčím, 
na co může být pracující člověk konečně hrdý.

K teplu patří zahrádky, grilování a (minimálně 
u nás v redakci) i kvalitní burger. Přišel proto čas 
naší oblíbené soutěže o nejlepší burger. Letos se v 
nemilosrdné bitvě utká hned 14 statečných. Kdo si 
ocenění odnese, to už je jenom na Vašem apetitu. 

Testovat můžete každopádně až do konce června, 
což je dost času na to, abyste námi nominované 
podniky stihli všechny obrazit. Nechte si chutnat.

Následující měsíce bude svět žít díky Avengers ko-
miksy a byl by hřích tomuhle fenoménu nevěnovat 
určitý prostor. Vyjma recenze Avengers 2 jsme pro-
to připravili i malý speciál, v němž se dočtete jaké 
marvelovky nás v následujících třech letech čekají. 

A protože brzy dopluje do O2 areny velkolepá 
show Titanic Live, dali jsme dohromady pár za-
jímavostí k filmu Jamese Camerona, kterými mů-
žete „dělat ramena“ před svými známými.

Na konci časopisu pak najdete v Hi-Tech sekci 
novinku a to Aplikace, v níž bychom rádi do bu-
doucna informovali o tom nejzajímavějším, čím 
můžete nakrmit svou oblíbenou elektroniku. 

Druhé letošní číslo nám dalo opravdu zabrat, vý-
sledek ale rozhodně stojí za to a nelitujeme jedné 
jediné minuty ze všech hodin, kdy jsme dnem i 
nocí ladili jednotlivé články a sháněli potřebné 
materiály. Doufáme, že si to vše patřičně užijete. 
My se jdeme pomalu připravit na letní číslo!

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

věten je jeden z nejoblíbenějších 
měsíců v roce. Probouzí v lidech 
energii, svět rozzáří barvami a 
hned svůj první den nám připo-
mene „lásky čas“. Hezké počasí 

má navíc tu výhodu, že můžeme konečně zase 
vyrážet do přírody a nesdět „jak pecky“ doma.

K
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Město Polička je malebné historické město ležící ve výšce 555 metrů nad mořem v 
krajině Českomoravské vrchoviny a je zároveň vstupní branou do jednoho z jejich 

nejkrásnějších koutů – Žďárských vrchů. 
Tipy na výlety: Výlet do středověku, projděte se po hradebním ochozu, poslechněte si 
pověst o tom, jak poličští občané přelstili dobyvatele, a město zůstalo uchráněno. 
Tip na cyklovýlet: Za ohnivou sviní na hrad Svojanov Délka trasy: 20,5 km. Pohádkový 
hrad Svojanov je hrad uprostřed hlubokých lesů byl založen v pol. 13. stol. Od roku 1910 
je hrad vlastnictvím města Poličky. 
Vyzkoušejte si: Jak se žilo na hradě! Hostinské pokoje ve stylu počátku 20. století jsou 
připraveny pro vás.

Informace najdete na: 
www.policka.org,  
www.svojanov.cz, 
www.cbmpolicka.cz

Polička.indd   1 27.4.2015   14:56:23
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hostina pro náročné

Sestavovat kulturní topku je číslo od čísla větší zábava. Pokaždé se totiž sejde tolik silných titulů, že se 
třicítka vlastně píše sama. Tentokrát Vám kulturní čas zpříjemní Avengers, konečně se podíváte do Jur-
ského parku, s Dwaynem Johnsonem zachráníte svět, Šílený Max Vás vezme na nejzběsilejší akční jízdu 
roku, v divadle si užijete Horečku sobotní noci a znovu se shledáte s Drákulou, hudebně si naladíte na 
Kissáky, Davida Guettu a... ale proč to všechno prozrazovat předem? Pěkně sami 
vplujte do TOP30 a bacha na cestu. Nikdy nevíte, kdy Vám cestu zatarasí ledovec! 

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

Výstava připravená Vojenským historickým ústavem 
k 70. výročí konce 2. světové války detailně mapuje 
sedm válečných let 1939 až 1945 prostřednictvím 
dechberoucích 70 fotografií pořízených českými 
fotografy na bojištích, v zázemí i v okupovaném 
protektorátu. Každý válečný rok bude zastoupen 10 
jedinečnými fotografiemi, které přiblíží osudy čes-
kých vojáků i civilního obyvatelstva, do jejichž živo-
tů zasáhl největší konflikt lidských dějin. Expozice 
sestávající většinou z dosud nepublikovaných sním-
ků bude doplněna řadou trojrozměrných exponátů.

Místo konání: Jiřský klášter na Pražském hradě, Praha 1 
Cena vstupenek: od ??? Kč

27.4.

70

Pokračování největšího superhrdinského filmu všech 
dob je tady! Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit 
program na udržení celosvětového míru skoční ne-
zdarem a největší hrdinové světa musí čelit děsivému 
nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Povstane zlo-
volný robot Ultron, jehož sám Stark bohužel kdysi vy-
robil, a jenom Avengers mu mohou zabránit v usku-
tečnění ďábelských plánů. Nová křehká spojenectví 
a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedi-
nečného akčního dobrodružství globálních rozměrů. 
Jako bonus nováčci Quicksilver a Scarlet Witch.

Akční, Dobrodružný, Sci-fi, USA, 2015, Režie: Joss Whedon
Hrají: Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr .

30.4.

avengers: age of Ultron

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015
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KULTURNÍ SERVISTOP 30

Šílený Max je zpátky, tentokrát ovšem nemá tvář Mela 
Gibsona, na jeho místo nastoupila současná hvězda 
Tom Hardy. Max, pronásledovaný svou pohnutou 
minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, 
je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu 
prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozid-
le. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, 
kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Roz-
zuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve 
vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásle-
duje prchající rebely. To vše v akčním nářezu roku!

Caleb (Domhnall Gleeson) pracuje pro geniálního 
vědce Nathana (Oscar Isaac) a právě se mu splnil 
sen: Vyhrál týdenní pobyt na jeho luxusní horské 
chatě. Caleb skončí uprostřed divočiny, jejíž přírodu 
narušuje pouze supermoderní stavba připomínající 
atomový bunkr. A poté se seznámí s největším tech-
nologickým pokrokem současnosti – robotem Avou 
(Alicia Vickander). Smyslem Calebovi přítomnosti je 
testování Avy. Pokud před sebou máme stroj, půso-
bící naprosto lidsky, začneme ho vnímat jako živou 
bytost? Působivá sci-fi Vás donutí k přemýšlení.

Šílený Max: Zběsilá cesta

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný, AU, 2015, Režie: George Miller
Hrají: Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charlize Theron, Zoë Kravitz

Drama / Sci-Fi, USA / VB, 2015, Režie: Alex Garland
Hrají: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

30.4.

Exteriér a interiér Trojského zámku umožní předsta-
vit dílo významného umělce, který v mnoha směrech 
překračuje hranice sklářské tvorby a dotýká se řady 
environmentálních i architektonických problémů. Je 
průkopníkem v uplatnění optického skla, které vtáhl 
do světa umění z technického a vědeckého prostře-
dí. Tato metoda mu umožnila vytvářet objekty, které 
okolní svět opticky absorbují a dynamizují. Světelně
-kinetický moment je tak trvalou součástí celé řady 
jeho prací, ať už jej zprostředkovává sklo, leštěný kov, 
nebo vodní hladina, nebo všechna média společně.

václav cigler 

Místo konání: Zámek Troja, Praha 7
Cena vstupenek: od 120 Kč

6.5.

Zoologická expozice Archa Noemova uvede ná-
vštěvníky Národního muzea do fascinujícího světa 
živočichů, kteří obývají nebo obývali naši planetu. 
Expozice bude soustředěna především na obratlov-
ce a v širokém záběru představí rozmanitost jejich 
druhů a nejrůznějších životních forem. Vzhledem k 
aktuálně probíhající rekonstrukci Historické budovy 
Národního muzea se i výstavní sál s vlastní expozicí 
stanou jakousi symbolickou „Archou“, která umožní 
soustředit a vystavit populární zoologické sbírky po 
celou dobu náročné opravy Historické budovy.

archa noeMova 

Místo konání: Nová budova Národního muzea, Praha 1
Ceny vstupenek: od 70 Kč

6.5.

14.5.

ex Machina

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015
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Kritika píše o události sezóny, diváci na závěr každého 
představení tleskají vestoje, ti odvážnější dokonce tančí 
v řadách. Takového přijetí se dočkalo české nastudo-
vání legendárního amerického muzikálu se slavnými 
písněmi skupiny Bee Gees Horečka sobotní noci v 
Divadle Kalich. To uvádí Horečku ve verzi, která na 
konci 90. let dobyla West End i Broadway. Moderní 
taneční show respektovaného režiséra a choreogra-
fa Jána Ďurovčíka nabízí spoustu pulsující muziky, 
uchvacující podívanou s prvotřídními choreografiemi 
a precizními výkony největších mladých talentů. 

Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (existují ale přirozeně 
výjimky) a jsou královnami zpívání a capella, takže 
ve svých vystoupeních nepoužívají hudební nástroje. 
Celá Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou, 
aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. 
Jenže stačí drobná technická komplikace, v níž figu-
ruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou Tlustá Amy, 
bezmocně visící na lanech před Barrackovými zraky 
částečně tak, jak ji Bůh stvořil. A z miláčků je najednou 
terč. Pokračovní úspěšné hudební komedie Vás stejně 
jako předchůdce dokonale naladí na notu pohody.

Eroticky laděná komedie z venkovského prostředí 
o nevěře, žárlivosti, o paroháčích i o těch, kteří pa-
rohy nasazují. Hra Sodoma Gomora Vám názorně 
připomene staré známé pořekadlo, že každý dobrý 
skutek je po zásluze potrestán. Dobrosrdečný Sto-
jan chtěl ukrýt před bouří kamarádovu ženu Maru 
do svého domu. Vše se nakonec trochu zvrhlo a 
žena skončila pod jeho peřinou. Možná by vše 
prošlo v tichosti bez povšimnutí, jenže je tu jedno 
malé „ale“. A to „ale“ roztočí kolotoč událostí, kdy 
se maličkost postupně mění v nevídanou aféru.

horečka sobotní noci

sodoMa goMora 

Místo konání: Divadlo Kalich Praha 1 
Cena vstupenek: od 199 Kč, od 19 hod .

Komedie / Hudební, USA, 2015, Režie: Elizabeth Banks
Hrají: Anna Kendrick, Elizabeth Banks, Brittany Snow

Místo konání: Divadlo Radka Brzobohatého, Praha 1 
Cena vstupenek: 350 - 390 kč, od 19 hod .

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

14.5. 14.5.

ladíMe 2

Poltergeist z roku 1982 patří do zlatého fondu horo-
rového žánru, přičemž i dnes dokáže slušně pocuchat 
nervy. A i když podobné remaky nejsou zrovna naše 
nejoblíbenější disciplína, je důvod, proč se na novou 
verzi těšit. Scénář totiž napsal držitel Pulitzerovy ceny 
za divadelní hru Králičí nora David Lindsay-Abaire, 
tudíž obvyklá dějová demence předělávek by hrozit 
neměla. Do jedné z hlavních rolí se navíc nechal pře-
mluvit Sam Rockwell, který by nedokázal hrát špatně, 
ani kdyby mu za to hodně zaplatili. A produkuje Sam 
Raimi, pán Lesního ducha. To už stojí za zvědavost!

poltergeist

Horor / Thriller, USA, 2015, Režie: Gil Kenan
Hrají: Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris

21.5.18.5.
-

20.6.
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Dramatizace románu, který se stal legendou. Doktor 
Živago vynesl svému autorovi Borisi Pasternakovi 
Nobelovu cenu za literaturu a zároveň takový odpor 
sovětského režimu, že tvůrce toto ocenění raději od-
mítl. O příběhu ženatého lékaře, který hledá své místo 
mezi dvěma ženami a zároveň své místo v revoluci, 
autor prohlásil: „Doktor Živago je mi dražší než fyzic-
ký život.“ V hlavní rolí klasického příběhu se můžeme 
těšit na Stanislava Majera jako doktora Živaga. Dále 
hrají Anežka Kubátová, Ladislav Hampl, Jiří Vyorá-
lek, Leoš Noha, Dita Kaplanová a Jana Plodková.

doktor Živago 

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

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

22.5.

Po dvanácti letech od svého posledního vystoupení 
se u nás připomene legendární britská parta Def Le-
ppard. S více jak 1000 miliony prodaných kopií svých 
desek po celém světě a dvěma prestižními oceněními 
Diamond Awards jsou Def Leppard i nadále jednou 
z nejdůležitějších světových rockových formací. V 
průběhu své kariéry kapela vytvořila řadu klasických 
přelomových alb a jejich tvorba ovlivnila nejednu ge-
neraci fanoušků i kapel. Velkolepá živá vystoupení Def 
Leppard, plná silných melodických rockových skladeb, 
se stala synonymem pro tento kvintet ze Shefieldu. 

Místo konání: 02 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 990 Kč

23.5.

def leppard 

Roxette jsou jedním z nejúspěšnějších světových 
zdrojů na hity. Jejich velký zlom přišel na konci 
80. let se skladbou Look. Od té doby kapela svými 
skladbami ovládla nejeden hitparádový žebříček 
po celém světě, především díky jejich hitům jako It 
Must Have Been Love, Listen To Your Heart, Joy-
ride nebo Dressed For Success. Roxette prodali po 
celém světě více jak 75 milionů alb a epické skladby 
„Listen To Your Heart“ a „It Must Have Been Love“ 
byly odehrány jen v amerických rádiích  více než 4 
milionkrát. Švédské duo se k nám vrací po 4. letech.

Místo konání: 02 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1090 Kč

21.5.

roxette
xxx the 30th anniversary toUr 

Někdejší dětský génius Frank (George Clooney), kte-
rý je znechucen rozčarováním nad okolním světem, a 
chytrá, optimistická teenagerka Casey (Britt Robert-
son), překypující vědeckou zvědavostí, se vydávají na 
nebezpečnou pouť ve snaze odhalit tajemství záhad-
ného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru, 
které je známé pouze jako „Tomorrowland“. To, co 
musejí podstoupit, aby se tam dostali, změní navždy 
celý svět - a také je samotné. „Co jsou Bradavice pro 
magii, to je Tomorrowland pro vědu,“ uvedl scénáris-
ta snímku Damon Lindelof. Je na co se těšit.

ZeMě Zítřka

Sci-Fi / Mysteriózní, USA, 2015, Režie: Brad Bird 
Hrají: George Clooney, Judy Greer, Hugh Laurie

21.5.
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Kdo by neznal Smolíkovi? Maďarská rodinka z pro-
slulého kultovního seriálu potěšila napříč generacemi 
nejméně půl zeměkoule. Teď máte poprvé možnost 
vidět je v divadle, a tedy živé. Stejně jako psa Zorra, 
kočku Žofii a jejich neodbytného souseda dr. Halíře. 
Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nikdy se 
nevydali Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na 
výpravu do vesmíru. Režisér ke hře dodává: „Snažíme 
se takovým laskavým způsobem dělat ne kopii, ale 
pohrávat si radostně s ikonickou předlohou. Chceme 
ale zachovat, co dělá Smolíkovi Smolíkovými.“

sMolíkovi a jejich 
podivUhodné dobrodrUŽství 

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

28.5.

Chybí vám v kinech pořádná destrukce, která by 
rozdunila reprobedny takovým způsobem, až vám 
bude vibrovat sedačka? Čekání skončilo, tohle léto se 
konečně dočkáme pořádné katastrofické podívané! 
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tekto-
nický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii země-
třesení o síle 9 Richterovy stupnice, vydávají se pilot 
průzkumného a záchranného vrtulníku a jeho bývalá 
manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los 
Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dce-
ru. V hlavní roli kráčející skála Dwayne Johnson.

san andreas

Dobrodružný / Katastrofický, USA, 2015, Režie: Brad Peyton
Hrají: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino

28.5.

Ústřední postavou příběhu, který byl inspirován 
hrůznými činy „rostovského řezníka“ Andreje Čika-
tila, je agent tajné policie Leo Demidov (Tom Har-
dy), který ztratí postavení, moc a domov, když od-
mítne udat svou ženu Raisu (Noomi Rapace). Leo a 
Raisa jsou vyhoštěni z Moskvy na venkov, kde spojí 
síly s generálem Nesterovem (Gary Oldman) ve sna-
ze chytit sériového vraha mladých chlapců. Bohužel 
je brzdí systém a jeho představitelé, žijící v iluzi, že v 
ráji, který v Rusku za léta vybudovali, nic takového 
jako zločin neexistuje. Existuje. A pěkně zrůdný!

Drama / Thriller, USA, 2015, Režie: Daniel Espinosa
Hrají: Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace

28.5.

dítě číslo 44

Říká se, že v Hollywoodu to herečky nemají jedno-
duché, protože se jim nedostává silných rolí. To se 
ale mění minimálně v komediálním žánru, kde dámy 
mají v poslední době slušný prostor. A jak ukazuje 
Divoká dvojka, není to nezasloužené. Sofía Vergara a 
Reese Witherspoon jsou bezvadně sehrané duo, ne-
chybí opravdu vtipné nápady a celé to má sympatický 
švih osmdesátkových komedií, kdy si žánr pro sebe 
kradli ti největší komediální frajeři. Obě dámy v hlav-
ních rolích navíc mají sex-appealu, že s přehledem 
strčí do kapsy o dekády mladší kolegyně. 

Akční / Komedie, USA, 2015, Režie: Anne Fletcher 
Hrají: Sofía Vergara, Reese Witherspoon, John Carroll Lynch

28.5.

divoká dvojka
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Divadlo Komedie do programu sezony 2014/15 zařa-
zuje mimořádnou premiéru. Od dubna se zde zkouší 
unikátní inscenace s názvem ZLOČINY.ŽENY.DOC, 
která vzniká na základě dokumentární divadelní hry 
Varvary Fajer, textu, jenž je doslovným přepisem sku-
tečných rozhovorů ruské novinářky se dvěma vězeň-
kyněmi odsouzenými za vraždu muže, či spoluúčast na 
ní. Čím blíž se novinářka snaží k těmto ženám dostat, 
tím víc se musí sama ukázat. Také ona řeší svou vášeň, 
své ponížení, svou nenávist. Dialog s “vražednicemi” se 
tak stává vlastně svéráznou terapií jedné intelektuálky.

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

Zločiny.Ženy.doc Mýdlový princ 

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

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

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

4.6. 4.6.

Špión není další profík z ranku Jamesů Bondů a Etha-
nů Huntů, ale korpulentní Melissa McCarthy, která 
ve filmu hraje přehlíženou šedou myš CIA. Když je 
však její tým prozrazen, je jediná, kdo se může vydat 
na misi. Za normálních okolností by Vás možná něco 
podobného ani nezaujalo, ale odstavené agenty hrají 
Jude Law a Jason Statham (přesně tak, Statham hraje 
v komedii!) a podle ohlasů je na co se těšit. Ostatně, 
tuhle taškařici režíroval Paul Feig, autor hitů Ženy 
sobě a Drsňačky, takže je minimálně jasné, že s žen-
skými na plátně to tenhle chlápek opravdu umí. 

Komedie, USA, 2015, Režie: Paul Feig 
Hrají: Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne

4.6.

Špión

Série Insidious má v hororovém žánru velmi dobré 
jméno a není se čemu divit. První dva díly režíroval 
James Wan (V zajetí démonů), scénáře dodal Leigh 
Whannell a právě tihle dva před lety natočili geniální 
Saw. V případě trojky nás nečeká klasické pokračo-
vání, ale prequel, tedy film situovaný do doby před 
strašidelnými zážitky rodiny Lambertů. Film nám 
odhalí osud nadané jasnovidky Elise Rainierové (Lin 
Shaye), jež se po jistém váhání rozhodne pomocí 
svých schopností kontaktovat mrtvé, aby tak pomoh-
la mladé dospívající dívce z duchovních nesnází.

insidioUs 3: počátek

Horor, USA, 2015, Režie: Leigh Whannell
Hrají: Dermot Mulroney, Stefanie Scott, Lin Shaye

4.6.
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Konečně se ho povedlo otevřít! Po všech problémech 
a nedobrovolně sežraných návštěvnících je Jurský 
park nejvýdělečnější atrakcí na světě, do které míří 
miliardy lidí z celého světa. Minulé problémy jsou 
dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit 
ještě větší návštěvnost. Bohužel, s velkou mocí při-
chází velká nezodpovědnost a proto v laboratoři vy-
šlechtí smrtonosnou obludu, na kterou žádné ohrady 
nestačí a která zabíjí čistě pro zábavu. V parku naštěs-
tí dělá údržbáře Star-Lord ze Strážců Galaxie a ten už 
se postará, aby krvavé řádění přežilo co nejvíce lidí. 

David Guetta se po pěti letech vrací do Prahy, aby 
5. června postavil na nohy celou O2 arenu. Jméno 
francouzského DJe, producenta a remixéra začal hu-
dební svět skloňovat hned při vydání jeho debutové-
ho alba Just A Little More Love. Zatímco 2. nahrávce 
Guetta Blaster (2004) se dostalo „pouze“ stejného 
úspěchu, s 3. albem Pop Life z roku 2007 se Guetta 
probojoval do hitparád v dalších evropských zemích 
včetně Velké Británie a o 2 roky později dosáhl po-
slední mety - USA. Dnes platí za jednu z nejvýznam-
nějších (a stále nejúspěšnějších) DJských osobností.

jUrský svět

Akční / Dobrodružný, USA, 2015, Režie: Colin Trevorrow
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Judy Greer

Místo konání: 02 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1290 Kč

5.6.

Připravte si make-up, legenda světového glam rocku a 
jedna z průkopnických kapel hororově pojaté bombas-
tické jevištní show, která odstartovala svou hvězdnou 
dráhu v roce 1973 v New Yorku, míří v rámci svého 
turné ke čtyřiceti letům i do Prahy!  „Představí zásad-
ní hity své dlouholeté kariéry,“ řekl k programu turné 
Petr Novák s tím, že koncert nebude postaven jen na 
posledním albu Kiss, které se jmenuje Monster a kape-
la jej vydala před dvěma lety. Fanoušci se proto mohou 
těšit i na klasické songy této kapely,  jejíž členové byli 
loni v dubnu uvedeni do rokenrolové síně slávy. 

kiss
40th anniversary toUr 

Místo konání: 02 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1350 Kč

8.6.

Legenda se vrací! Hudební divadlo Karlín znovu uvádí 
klasický muzikálu Karla Svobody, Zdeňka Borovce a 
Richarda Hese Dracula při příležitosti 20 let od světo-
vé premiéry. Nové uvedení je samozřejmě postaveno v 
prvé řadě na dnes již legendární hudbě a libretu, dále 
se producenti rozhodli co nejvíce přiblížit původní-
mu obsazení. Muzikál Dracula vidělo v Paláci kultury 
(nyní Kongresové centrum) v letech 1995 – 1998 re-
kordních 1,2 milionů diváků, což je dosud nepřekona-
ný český muzikálový rekord. Novinkou je, že muzikál 
nyní zaznívá poprvé výhradně s živým orchestrem!

dracUla 2015 

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

5.6.

11.6.

david gUetta 
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Nový snímek fenomenálního Al Pacina vychází z 
opravdu neobvyklých skutečných událostí - V roce 
1971 poskytl tehdy začínající hudebník Steve Tilston 
rozhovor pro jeden časopis. Rozhovor zaujal Lenno-
na, který se rozhodl přes redakci zpěváka kontakto-
vat. Dopis však k němu nikdy nedošel. Po letech ho 
koupil sběratel a Tilstona kontaktoval. Dávno zapo-
menutý zpěvák si tak dopis přečetl až po 34 letech 
(25 let po Lennonově smrti). Na základě něho se hr-
dina rozhodne změnit svůj dosavadní život.

Komedie / Drama-fi, USA, 2015, Režie: Dan Fogelman
Hrají: Al Pacino, Jennifer Garner, Michael Caine

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

11.6.

drUhá MíZa

Milla Jovovich už zase bojuje o život. Namísto krvežíz-
nivých zombie jí jde ale po krku bývalý James Bond! 
Coby americká diplomatka pracující v Londýně se 
oblíbená akční herečka snaží zabránit plánovanému 
teroristickému útoku na New York. Je nucena dát se na 
útěk poté, co je obviněna z trestných činů, které nespá-
chala. A aby měly příslušné úřady jistotu, že nevyjde 
pravda najevo, vyšlou kvůli její likvidaci do akce nemi-
losrdného Watchmakera (Brosnan). Zápletka Survivor 
by asi už nemohla být ohranější, ale ti herci!

Akční / Thriller, USA, 2015, Režie: James McTeigue
Hrají: Milla Jovovich, Dylan McDermott, Pierce Brosnan

11.6.

sUrvivor

Když máte za nejlepšího kamaráda stoupající Ho-
llywoodskou hvězdu, proč se k němu nepřidat? 
Přesně s takovým heslem se již léta řídí kamarádi 
Eric, Turtle a Johnny, tři kámoši z Queensu, kteří v 
letech 2004 až 2011 všemožně pomáhali úspěšné-
mu herci Vincentovi v populárním popkulturním 
seriálu Vincentův svět. A nyní se společně konečně 
podívají do kin! Znovu se můžeme těšit na kupu 
bláznivých scén, památných hlášek a cameo rolí 
slavných celebrit. Malý svátek pro filmové nadšence.

vincentův svět

Komedie, USA, 2015, Režie: Doug Ellin 
Hrají: Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly

11.6.

Naprosto jedinečný koncertní i filmový zážitek sou-
časně nabídne českým divákům v polovině června 
O2 arena. Legendární Titanic, film, díky němuž v 
roce 1997 výrobci papírových kapesníčků zazname-
nali rekordní tržby, se bude promítat v jeho původ-
ní délce na 24 metrů široké HD obrazovce s Hi-Fi 
stereo systémem, v původním znění s titulky, za do-
provodu živé hudební produkce v podání devadesá-
tičlenného orchestru, pěveckého sboru a keltských 
hudebníků. Akce se jmenuje Titanic Live, vybavte se 
proto před návštěvou nafukovacím kruhem.

Místo konání: 02 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1290 Kč

14.6.

titanic live
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KULTURNÍ SERVIS TÉMA

B yla to nejúchvatnější loď své 
doby. Měla být důkazem 
toho, že člověk dokáže vlád-
nout celému světu. Byla titá-
nem! A jak to v případě trou-

falých plánů, které chtějí soupeřit s Bohy, bývá, 
člověk ošklivě narazil a stálo to spoustu lid-
ských životů. Zrodila se smutná legenda.

Ironií je, že byl osud Titanicu předpovězen. V 
roce 1898 vydal spisovatel Morgan Robertson 
povídku s názvem Titan. Titan byla velká lu-
xusní loď, která se při jedné ze svých plaveb 
srazila s ledovcem a potopila se. Nehodu ne-
přežilo mnoho cestujících. Inu, život má černý 
smysl pro humor. Z celé tragédie vzešla jediná 
dobrá věc - úžasný film Jamese Camerona.

12 ZajíMavostí
o titanicU
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1) Skutečný Titanic stál v době svého vzniku 7.5 
milionů dolarů, což by v roce 1997 v přepočtu bylo 
něco mezi 120 až 150 miliony. Výroba filmu stála 
200 milionů dolarů, tedy více, než samotná loď.

2) Režisér James Cameron je muž mnoha talen-
tů. Skicy, které vidíme v Jackově deníku, nakreslil 
on. Ve scéně, kdy Jack kreslí Rose, tedy nevidíme 
ruku Leonarda DiCapria, ale právě Camerona.

3) James Cameron pojmenoval hlavního hrdinu 
Jack Dawson, přičemž na palubě Titanicu sku-
tečně jistý J. Dawson zemřel. Na jeho jméno však 
Cameron narazil až poté, co měl scénář hotový!

4) Do role Jacka byli samozřejmě zvažováni různí 
herci a Leonardo DiCaprio nebyl zdaleka první 
volbou. Ještě než „nastoupil na palubu“, byl v hle-
dáčku studia mimo jiné i Macaulay Culkin! (Pro 
ty s horší pamětí - dětský hrdina Sám doma.)

5) Nasazení, které posádka vynaložila, aby se le-
dovci vyhnula, paradoxně vedlo k fatální kolizi. 
Kdyby Titanic narazil do ledovce přímo, byl by sil-
ně poškozen, podle odborníků by se ale nepotopil.

6) Starší manželský pár, který leží na posteli v ob-
jetí, zatímco voda zaplavuje kajutu, byl natočen 
jako pocta manželům Idě a Isidory Straussovým. 
Když měla Ida opustit svého manžela nastoupe-
ním na záchranný člun, odmítla se slovy „Stejně, 
jako jsme spolu žili, tak spolu i zemřeme“.

7) Každý film má mnoho natočeného materiálu, 
který filmaři nakonec nepoužijí. Skladatel hudby 
James Horner řekl, že první sestřih, který mu James 
Cameron donesl, měl neuvěřitelných 36 hodin!

8) Důstojník Murdoch, který ve filmu po zastřelení 
jednoho z pasažérů spáchá sebevraždu, ve skuteč-
nosti patřil mezi nejstatečnější členy posádky a šel 
společně s lodí ke dnu. Obyvatelé jeho rodné ves-
nice zaslali Cameronovi protestní dopis a režisér se 
za překroucení skutečnosti veřejně omluvil.

19

9) Kate Winslet odmítla nosit pod šaty neoprén. 
Veškeré natáčení probíhalo v ledové vodě ve vybu-
dované nádrži. Kvůli tomu také dostala zápal plic.

10) Titanic měl čtyři komíny, to víme všichni. Pa-
radoxem je, že jeden byl v podstatě jen pro okrasu 
- k odvádění zplodin totiž sloužily pouze tři.
 
11) Na konci natáčení si štáb nedobrovolně „vyra-
zil na trip“. Během posledního natáčecího dne ve 
městě Nova Scotia někdo přimíchal drogu známou 
jako andělský prach do jídla servírovanému štábu 
a hercům. Nevolností trpělo celkem 80 lidí, mno-
ho z nich bylo hospitalizováno s halucinacemi.

12) Kolik by vás stála cesta Titanicem? Nejdražší 
lístky do Salonní kajuty stály 4 350 amerických 
dolarů, což představuje cca 2,1 milionů Kč. První 
třídou bylo možné plavit se za 150 amerických do-
larů (cca 73 000 Kč), druhou třídou za 60 americ-
kých dolarů (cca 31 000 Kč) a třetí třídou za 20 až 
40 amerických dolarů, tedy zhruba 7 až 20 tisíc Kč.

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015



20

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR

Tohle je vaše první spolupráce. Sedli jste si spolu 
na začátku a pořádně si popovídali?

Ed: Chtěl jsem v tom filmu hrát, protože jsem chtěl 
spolupracovat s Liamem. Nikdy předtím jsme spo-
lu nic nenatáčeli a já jsem ho dlouhé roky velmi 
respektoval. Měl jsem z toho obrovskou radost.

Liam: Vtipkovali jsme, že si spolu vyrazíme zahrát 
golf, abychom se vzájemně poznali, ale nedostali 
jsme se k tomu. Moc se nám líbil scénář, jeho slov-
ní formulace. Funguje to. Tak jsme si řekli, že to 
prostě natočíme. A Ed i já máme obrovské zkuše-
nosti, tak jsme si byli jistí, že ty role zvládneme.

Co jste se jeden od druhého naučili, pokud vů-
bec něco?

Ed: Domnívám se, že podstatu tvoří vztah mezi 
našimi dvěma postavami. Tihle chlapíci se znali 
už od dob svého dětství, které strávili v komunitě 
v městské části plné násilí - v manhattanské čtvr-
ti Hell’s Kitchen. Vyrůstali v éře irsko-americké-
ho gangu Westies, což byla neuvěřitelné brutální 
doba. Oba byli ve Vietnamu a od té doby dávali 
jeden na druhého pozor. Oba pravděpodobně pře-
žili díky tomu druhému. Na začátku filmu se sna-
žím být víceméně legitimní podnikatel a Liamova 
postava se se mnou už také moc nepřátelí. Chci 
říct, že si vyčítá to, co spáchal v minulosti, vlastně 
to, co dělal pro mě nebo to, čeho jsme se dopustili 
společně. A já se mu z toho trochu snažím pomoct. 
Potom dojde k té události a všechno se změní.

Ve filmu uvidíme spoustu skvělých míst New 
Yorku, například boxerskou tělocvičnu a malou 
hospůdku, ve které spolu hrajete v jedné scéně. 
Skoro jsem cítil pach zvětralého piva.

oba mají charisma, že by šlo 
rozdávat lopatou. Přestože 
hrají desítky let, na plátně se 
setkali až nyní v thrilleru Noč-
ní běžec, který běží od poloviny 

dubna v českých kinech. Jak se jim společně natá-
čelo a co si o filmu myslí, zjišťoval Michael Liška.

liaM neeson a ed harris

O
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Liam: Jo, ten malý bar skutečně existuje. Ve filmu je 
vidět celý bar, zvenku i jeho vnitřní a sklepní prosto-
ry. S Edem jsme tu scénu probírali: bylo to zvláštní 
kamarádství, které se utužuje v boji, takový chlapský 
klub, kde jakmile jsou stanovena pravidla členství, 
tak se neporušují. „Ty jsi mi zabil syna, já musím zabít 
toho tvého.“ „Ty jsi mi zabil dva syny, já musím zabít 
tři tvé.“ A tohle se táhne celou historií, viďte?

Když tady teď tak oba sedíte, tak jste takové jemné 
duše, ale ve filmu jste úplně jiná zvířata. Kde se 
vás bere ta schopnost evokovat tak velkou úzkost?

Ed: Myslím, že každý v sobě má svou temnou 
stránku. A herectví je bezpečná aréna, ve které 
člověk může s touto svou temnou stránkou tro-
chu experimentovat a nikomu při tom neublížit. 
A režisér Jaume ke scénáři přistupoval velmi od-
povědně. Byl velmi dobře připraven a věděl, co 
chce, a jak říká Liam, tak svým způsobem tvoří 
film jako by skládal hudbu. Mám na mysli symfo-
nii s různými rytmy a přesto gradující v jednom 
celku. Ten člověk je fakt skvělý režisér.

Liam: To je pravda. A také s pevnou půdou pod 
nohama v podobě Bradova scénáře. Co není ve 
scénáři, není ani ve filmu.

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

S kariérou, kterou máte za sebou, snaží se vás ně-
kdo ještě režírovat nebo vám z valné části režisé-
ři dávají volnost a spoléhají se na vaše instinkty?

Liam: No, já jsem rád, když mě někdo režíruje. 
Přesně takhle Jaume Collet-Serra herce režíruje a 
já si myslím, že to je skvělé. Místo aby řekl „Mluv 
trochu rychleji“, nebo „Mohli bychom to udělat 
rychleji?“ říká: „Víš, já myslím, že ta tvoje postava 
se teď cítí hrozně stará.“ A nechá to tak nějak na 
vás, víš, co myslím? A já mu odpověděl: „Jo, dob-
ře.“ A to se odrazí ve scéně, kterou se chystáte na-
točit. Pro mě je to inspirující. Jsem rád, když mi 
někdo takové připomínky řekne. Moc režisérů to 
moc často nedělá, ani zdaleka ne. Ale on je přes-
ně ten typ. Neustále se dívá. Je technicky velmi 
schopný, ale neustále sleduje herce.

Ed: Jo, já jsem taky rád, když mě někdo režíruje. Spo-
lupráce s Jaumem se mi moc líbila. Vždycky, když 
něco řekl, bylo to prospěšné. Už si konkrétně nepa-
matuji, co to bylo - mohla to být nějaká drobnost - 
ale mezi prvním, druhým, třetím záběrem jen něco 
poznamenal nebo přišel s nápadem, něco jako „A 
co tohle?“, „Zkus tohle.“ Člověk má skutečný pocit, 
že chce splnit jeho vizi, a i když tam nejsou žádní 
diváci, tak pro někoho hraje, hraje pro něj. A on na 
to reaguje velmi efektivně a vstřícně.
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KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR

Jak se Vám aktuálně daří? Jak byste ohodnotila 
období, které aktuálně prožíváte?

Musím říct, že aktuálně prožívám nejšťastnější období 
mého života. Mám kolem sebe samé skvělé lidi. Dělám 
práci, která mě moc baví. Našla jsem úžasný dům, v 
němž chci zestárnout. Každý den mě doma vítá přítel 
a pětičlenná zvířecí smečka. A každým dnem se roz-
rosteme o dalšího člena. Co víc si můžu přát…

Čekáte svého prvního potomka. Jestli se nepletu, 
bude to holčička. Jak se těšíte?

Ano, bude to holčička. Mám opravdu velkou radost. 
Neznám snad žádnou maminku, která by si holčič-
ku nepřála. A nám se to s přítelem povedlo. Je to 
úžasný. Když nám tu novinu lékař oznámil, byli jsme 
neuvěřitelně dojatí. To se snad ani nedá popsat.

Miminko jste plánovali?

Miminko jsme plánovali, ale až tak za pět let. Ale 
příroda to chtěla asi trochu jinak. (smích)

Už víte, jak se bude malá jmenovat?

Vím. Ale zatím neprozradím. (smích)

Už máte kompletní výbavičku?

Vzhledem k tomu, že patřím mezi ty lidi, kteří 
chtějí mít všechno pokud možno co nejdříve vy-
řešené, tak mi zbývá nakoupit opravdu už jen pár 
drobností. A ještě mi také chybí nábytek do dětské-
ho pokojíčku. Ale to vyřeším během jednoho dne a 
montovat to pak bude přítel, až budu v porodnici. 

oderátorka zpráv na TV Ba-
rrandov se aktuálně připravuje 
na příchod svého prvního po-
tomka. Toho by měla přivést na 
svět v polovině června. Jak se těší 

a co všechno už stihla miminku nakoupit, prozradi-
la exkluzivně v rozhovoru pro časopisu Pragmoon. 

denisa jeřábková

M
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Co pro Vás bylo důležité při výběru kočárku a 
jaký jste zvolila?

Hlavně mi záleželo na tom, aby to byl praktický 
kočárek, který jde rychle složit do auta, je lehký a 
nemá nafukovací kolečka. Nedovedu si totiž před-
stavit, že bych některé z těch čtyř koleček píchla, 
a pak bych musela to kolečko neustále dofukovat. 
Vybírala jsem takový kočárek do nepohody. To bylo 
pro mě opravdu nejdůležitější. A jako každou ženu 
mě také samozřejmě zajímalo, jak bude kočárek vy-
padat. Naprosto mě nadchl kočárek od španělské 
značky Mima, který je nejen moc hezký a praktický, 
ale má například i odpružená kolečka. Což se bude 
hodit. Kousek od domu máme totiž les. Takže nás s 
malou nesmí překvapit ani náročnější terén.

Jakou jste měla představu o autosedačce?

U autosedačky mi záleželo jen na tom, aby splňova-
la bezpečnostní normy, takže jsem její výběr nijak 
zvlášť neprožívala. Mám prostě tu, která je součástí 
trojkombinace. Ale musím se přiznat, že u té auto-
sedačky pro větší děti si už dělám zálusk na autose-
dačku od Avionautu. Je to nádherná designovka vy-
robená z ekokůže. Vybrala jsem si kombinaci hnědé 
a vínové barvy. To byla doslova láska na první po-
hled. Ale to můžou pochopit snad jen ženy (smích).

Plánujete, že budete s malou trávit většinu času 
doma na zahradě, nebo patříte spíš mezi ty ženy, 
které jsou pořád takzvaně na kolech a s dětmi 
neustále cestují a jezdí na výlety?

Nic se samozřejmě nesmí přehánět, ale kdybych 
si měla z těchto dvou možností vybrat jednu, tak 
spíš tu druhou variantu. Mám ráda společnost, 
přírodu a poznávání nových míst. Takže to vidím 
tak, že s malou nasedneme do auta, kočár složíme 
do kufru a pojedeme třeba do ZOO, za kamarád-
kou na chalupu apod. Prostě budeme takové dvě 
holky cestovatelky. Všechno potřebné si zabalím 
do přebalovací tašky a vyrazíme. 

Na trhu se nedávno objevila naprostá novinka – 
přebalovací taška od firmy Kalencom, která vypa-
dá jako ženská kabelka a maminky ji tak můžou 

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

používat i poté, co miminko odroste. Tentokrát 
už ale jen a jen pro sebe. Už jste o tom slyšela?

Ještě ne. Ale zní to dobře. Díky za tip. (smích)

Patříte mezi ty maminky, které naprosto propadly 
zdravé stravě a pečlivě hlídají, co jejich děti jedí?

Je pravda, že pro mě bylo vždycky dost důležité, co 
jím. Snažím se nakupovat kvalitní potravy. Oblí-
bila jsem si například i farmářské produkty nebo 
biopotraviny. A podobně chci přistupovat i k jídlu 
pro malou. Pokud mi to čas dovolí, ráda bych jí 
připravovala i domácí ovocné a zeleninové přes-
nídávky. Už jsem si kvůli tomu vyzkoušela i parní 
vařič a mixér v jednom a je to super. Je teda pravda, 
že budu muset to vaření dětských příkrmů ještě asi 
trošku natrénovat, ale určitě to pak bude stát za to.

Máte představu o tom, co bude Vaše dcera dělat, 
až bude velká? Bude to moderátorka po mamince?

To je podle mě dost předčasná otázka. Každopád-
ně malou podpořím ve všem, co jí bude bavit. To 
je podle mě nejdůležitější. To, co děláte, nás hlavně 
musí bavit. Pak máte v životě napůl vyhráno.

th.

KULTURNÍ SERVIS
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avengers: age of Ultron
ejpopulárnější komiksová se-
stava se vrací do kin, posílená 
o nové členy a čelící svému nej-
tvrdšímu nepříteli. Asi nikoho 
z diváků nepřekvapí, že Mar-

vel znovu nešlápl vedle a nabízí další velkolepou 
podívanou, při které si budete s popcornem v ruce 
chrochtat v kině blahem. Přesto je tu něco navíc.

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Z dvojky Avengers bude přirozeně ohromný hit. O 
tom nikdo nepochybuje. Přesto to možná dvojka 
nebude mít až tak jednoduché u publika. Ne že by 
nebyla dobrá. Je přímo vynikající a znovu nabí-
zí dechberoucí akční sekvence a dostatek hlášek, 
aby měli fanoušci z čeho žít minimálně do Vánoc. 
Temnější nálada filmu přesto přináší do marvelov-
ského universa něco, co jsme zatím vnímali přede-
vším v X-Menech a z konkurenční DC stáje (trilo-
gie Temný rytíř, supermanovský Muž z oceli).

To samozřejmě neznamená, že by tu padaly mrt-
voly ve velkém a hrdinové se brodili krví. Již v 
Captain America: Návrat prvního Avengera bylo 
nicméně patrné, že chce studio nechat své hrdiny 
dospět. Dostatečně se vyblbli ve svých sólovkách 
a je na čase připomenout památnou větu strýčka 
Bena „S velkou mocí přichází velká zodpověd-
nost“. V tomto duchu je nepřítelem Avengerů ve 
dvojce výtvor jednoho z nich - konkrétně Tonyho 

Starka, který chtěl udělat něco dobrého pro lidstvo. 
Místo toho vznikl záporák Ultron (mimochodem 
fantasticky nadabovaný Jamesem Spaderem), kte-
rý má s lidstvem vlastní plány. A naši hrdinové se 
pořádně zapotí, než mu je stihnou vymluvit.

Navzdory temnější náladě samozřejmě zůstává 
Marvel přístupný masám. Chce bavit směsicí roz-
ličných charakterů, kteří si sice pomáhají, ale neo-
bejde se to bez pošťuchování. Bavit neuvěřitelnými 
akčními scénami, v nichž si fanoušci předlohy vy-
chutnají především pasáž, kdy se do sebe se vší si-
lou pustí rozzuřený Hulk a Iron Man ve speciálním 
obleku. A pak jsou tu samozřejmě vtípky. Bez nich 
by celá tahle akční parádička nemohla fungovat.

Je ale vlastně jedno, co o Avengers 2 napíšu. Pokud 
jste je chtěli vidět, vyrazíte na ně i v případě, že 
bych je označil za největší slátaninu století. Ke štěs-
tí diváckému vkusu se nic takového nekoná.

th.

N
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Akční, Dobrodružný, Sci-fi, USA, 2015
Režie: Joss Whedon

Hrají: Chris Evans, Chris Hemsworth, 
Robert Downey Jr ., Scarlett Johansson,
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Marvelovský roZvrh

Marvelu se plánovat dopředu 
nebojí. Naopak mají jasno v 
tom, jaké filmy na nás v násle-
dujících letech hodlají vychr-
lit. A není toho ve frontě málo.

Na co všechno se můžeme ve Fázi 3 těšit (Marvel 
své filmy rozděluje do Fází) o to se s Vámi podělí 
v malém komiksovém speciálu Tomáš Chvála.

Druhou Fázi letos v červenci ukončí Ant-Man. 
Poté si na téměř rok od marvelovek odpočineme.

Fázi 3 odstartuje „Mirek Dušín Avengerů“ Kapitán 
Amerika, jehož třetí filmové dobrodružství ponese 
podtitul Civil War (neboli Občanská váka). Sní-
mek dorazí do kin 6. května 2016 a vyjma Kapitána 
Ameriky se ve filmu dočkáme i Iron Mana a Spi-
der-Mana, který bude snímkem v rámci marvelov-
ského universa debutovat. Zajímavé je, že hrdino-
vé si půjdou po krku (bude se hlasovat o právech 
mutantů a každý zaujme trošku jiný postoj).

Druhý přijde Doctor Strange, jehož si zahraje 
stále populárnější Benedict Cumberbatch (Sher-
lock). Premiéra je stanovena na 4. listopadu 2016.

5. května 2017 se vřítí zpátky do kin sympatičtí 
Strážci Galaxie, které by měl natočit James Gunn, 
režisér jedničky. Spekuluje se, že by se jedné z rolí 
mohl ujmout i herecký velikán Al Pacino.

Následovat bude třetí Thor s podtitul Ragnarok, což 
v překladu znamená „The End of All Things“, neboli 
„Konec všeho“. Thorovo kladivo (a nejspíš i Lokiho 
záludnost) se zmocní kin 28. července 2017.

Po Thorovi přijde 3. listopadu 2017 Black Panther, 
což bude poněkud nevděčné střídání, neboť nejde 
o nijak populární postavu. V Marvelu nicméně 
dokázali s přehledem prodat i Strážce Galaxie, o 
nichž většina fanoušků nikdy dřív také neslyšela. 
Není důvod, aby kouzlo nezafungovalo i tentokrát.

A pak konečně dojde na to, k čemu všechny filmy 
směřují - třetí Avengers. Respektive na třetí a čtvr-
té, neboť bude film rozdělen do dvou částí. Aven-
gers: Infinity War – Part I. nás čeká 4. května 2018, 
druhá polovina se do kin podívá 3. května 2019 
(tady Fázi 3 i zakončí). Oba filmy budou vyprávět 
o velkolepé válce proti mocnému Thanosovi, při-
čemž studio slibuje větší množství záporáků.

Do kin se ještě podávají Inhumans, což je tým 
podobný X-Menům, nejsou to ale mutanti. Inhu-
mans se do kin dostanou 2. listopadu 2018, tedy 
mezi první a druhou částí třetích Avengers.

K tomu by měl někam Marvel napasovat plánova-
nou sólovku nového Spider-Mana. Inu, není toho 
málo. Fanoušci se rozhodně mají na co těšit. 

th.

V
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ilovníci klasické hudby, 
kteří se nebojí netradiční a 
dynamické interpretace, by 
rozhodně neměli minout Vi-
valdianno – Město zrcadel. 

Zaručeně Vás ohromí! Vivaldianno je projektem 
hudebníků Michala Dvořáka a Jaroslava Svě-
ceného, při kterém klasickým skladbám vážné 
hudby dodávají jedinečnou dynamiku.

KULTURNÍ SERVIS KONCERT MĚSÍCE

Projekt Vivaldianno, který samotné tvůrce už od 
počátku nepřestává překvapovat vřelostí ohla-
sů publika, má ambice velkolepé mezinárodní 
koncertní show s hráči světové elity. Projekt 
odstartuje třicátého května s plánovanými 11 
zastávkami v českých i slovenských městech. Vi-
valdianno tak můžete vidět V Praze, Brně, Zlíně, 
Olomouci nebo v Ostravě, kde byl koncert rychle 
vyprodán a proto musel být přidán další, který se 
uskuteční šestého června od 16:30 v hale Gong.
V našich podmínkách jde skutečně o výjimečnou 
a jedinečnou událost, neboť se díky ní sejdou na 

pódiu kromě osvědčených protagonistů (Svěcený, 
Dvořák, Heroldovo quarteto) i zářivé hvězdy svě-
tového formátu jako Tina Guo a Li Chuan Yun.

Tina Guo je famózní hráčka na elektrické i akus-
tické cello, v Shanghai narozená a dnes v USA 
žijící sólistkou San Diego Orchetra. Její hudební 
kariéra jde zcela napříč nejrůznějšími hudebními 
žánry. Důkazem budiž, že Tina hraje pravidelně 
skladby Antonína Dvořáka, doprovázela slavnou 
rockovou skupinu Foo Fighters, spolupracovala s 
Al Di Meolou, Hans Zimmerem a dalšími. 

Li Chuan Yun je geniální čínský houslista ovláda-
jící neuvěřitelnou techniku hry a držitel pomysl-
ného titulu “nejmladší profesionální houslista na 
světě”. Na housle začal hrát ve svých 3 letech, v 5 
letech vyhrál první cenu Beijing Youth & Junior 
Violin Competition. Li Chuan Yun koncertuje po 
celém světě a na svém kontě má 12 CD a DVD.

ml.

M

koncerty

alternace - julie svěcená & terezie kovalová

30 . 5 . 2015 - Zlín, Kongresový sál 
15 . 6 . 2015 - Olomouc, Kino Metropol 

27 . 6 . 2015 - Zámek Sychrov (open – air) 
6 . 9 .  2015 - Nitra (SK) – Divadlo Andreja BagarA

7 . 9 .  2015 - Trnava (SK) – DK Trnava
27 . 9 . 2015 - Trutnov – UFFO-SC

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

halové koncerty

speciální hosté – tina guo & li chuan yun

4 .6 . 2015 - Bratislava, Istropolis
6 .6 . 2015 - Ostrava, Hala Gong, 16:30
6 .6 . 2015 - Ostrava, Hala Gong, 20:00

8 .6 . 2015 - Brno, Hala Rondo
10 .6 . 2015 - Praha, O2 Arena

11 .6 . 2015 - Plzeň, TJ Lokomotiva
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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

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

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 

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

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.pragmoon.czkvěten / červen 2015



U NÁS CYKLISTIKA ZAČÍNÁ...

PRODEJ | SERVIS | PŮJČOVNA
JÍZDNÍCH KOL

WWW.ATOMBIKE.CZ

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

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

PO – PÁ: 10.00 – 19.30

EVROPSKÁ 34
PRAHA 6
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HOŘICKÁ 403
HRADEC KRÁLOVÉ
PO – PÁ: 10.00 – 18.30
SO: 9.00 – 12.30
PO – PÁ: 10.00 – 18.30

HOŘICKÁ 403
HRADEC KRÁLOVÉ
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stará dobrá klasika

Nedávno jsem četl statistiku, podle které začínají lidé preferovat nákupy přes internet a chodí čím dál 
méně do obchodů. Upřímně nechápu, kde „odborní vědátoři“ na podobné statistiky chodí. Ještě jsem 
nezažil, aby nějaký obchodní dům zel prázdnotou (a to i v pracovní dny, kdy by většina z nás měla být v 
práci :). Že online převálcuje klasické nakupovaní? Ale kdeže! Vždyť to postrádá celé kouzlo! Proplétání 
se uličkami, zkoumání naprosto nepotřebných (ale v tu chvíli samozřejmě nutných) věcí či jen důsledné 
plnění vytyčeného cíle. Na tuhle atmosféru se internet nechytá ani se všemi zelenými mimozemšťany.

ml.

TIPY NA NÁKUPY

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

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

Cateringová firma Chlebové Dorty se specializuje na 
přípravu rautů na míru, obložených mís, chlebíčků a 
dalších lahůdek. Dominantou Chlebových dortů, jak 
už sám název napovídá, jsou slané dorty z chlebové-
ho těsta promazávaného pomazánkami a prokláda-
ného sýrem, šunkou a salámem, kterým nepohrdne 
při oslavě narozenin, či jiné příležitosti, žádný mi-
lovník slaných dobrot. Pokud chcete někomu připra-
vit originální dárek a bohaté pohoštění, kontaktujte 
Chlebové Dorty. Je to poctivý domácí catering! 

chlebové dorty 
Tel .: +420 775 914 264
www .chlebovedorty .cz, info@chlebovedorty .cz

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015



Quadrocoptera 
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 16.6.2014   14:31:10

lakýrnické práce

nástřik variopaint
malířské práce

Antické malby
do pizzerií

Poděbradská 195/7
Praha 9 

tel.: 736 625 474

www.kapitan.eu

Malíři pokojů Praha

Kapitán 3.indd   1 5.5.2015   11:43:27
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TIPY NA NÁKUPY

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.

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

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

Dnes již velmi známá a oblíbená parfumerie Sephora 
nabízí parfémy, výrobky péče a make-up jak značek 
selektivních, semiselektivních a massmarketu, tak i 
značky vlastní a to pro muže i ženy. Poskytuje též 
bezplatné poradenství v oblasti líčení a péče o plěť. 
Podobčky Sephory naleznete nejen po celé Praze, 
ale i v nejrůznějších dalších koutek České republiky. 
Pravidelní zákazníci by určitě měli vlastnit kartu Se-
phora, díky které získáte zajímavé slevy.

sephora
Arkády, Atrium Flora, Centrum Černý most a další . . .
www .sephora .cz

Přestaňte kouřit bez nikotinových náhražek a léků. 
Naturomed nabízí jednorázovou, bezbolestnou 
terapii s garancí 80% úspěšnosti a možnosti zopa-
kování během 30 dní zdarma. Každý den bez ci-
garety prospívá vašemu zdraví. Akční cena 1.200 
Kč platí do konce května 2015 s tímto inzerátem. 
Více na www.naturomed.cz, objednání telefonem 
224282020 nebo e-mailem info@naturomed.cz 

stop koUření
evropský den beZ tabákU
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ZPOVĚDNICE

tereZa kostková
Kráska bez nesnází
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Momentálně Vás můžeme vidět ve hře Mýdlový 
princ v Divadle Broadway. Řekněte nám, co od ní 
můžeme očekávat a představte svou postavu.
 
Nejlépe bude, když nic očekávat nebudete. Pokud 
každopádně přijdete s myšlenkou, že bude jeden 
známý a kvalitní song střídat druhý, máte pravdu. 
Současně s novými moderními aranžemi těchto pís-
ní je ale Mýdlový princ i původní ČESKÝ muzikál, 
lidský příběh reflektující veškerou naši současnost. 

Ve filmu se mísí nejen „současnost“ hlavního města, 
ale i naše běžné a kouzelně české prostředí. Navíc 
obsazení je zvoleno tak, aby figurám odpovídalo, 
nikoli aby bylo „pouze“ atraktivní. A je u toho i dost 
legrace, takže byste na to zkrátka měli zajít. (smích).
  
Podle čeho si vybíráte role? Zajímají vás spíše 
dialogy nebo energie postav?
 
Zajímá mě především myšlenka postavy a celko-
vý příběh, který je její součástí. Pak autor hry a 
režisér, protože spolu máme něco vytvářet a to 
dle mého v konfliktně-opoziční náladě dost dob-
ře nejde...nebo možná ano, ale na to už jsem stará 
a časem raději neplýtvám. No a v neposlední řadě 
jsou tu samozřejmě kolegové... protože my všich-
ni pak budeme „zodpovídat“ za atmosféru.   
 
Divadelní představení pro diváky znamená 
dvě/tři hodinky, kdy se něco odehrává na pó-
diu a tím to končí. Co znamenají jednotlivá 

představení pro Vás jako pro herečku? S jak 
velkým předstihem přicházíte do divadla a 
kdy se vám „poštěstí“ vyrazit domů?
 
Záleží na představení, různí se to. Jsou hry, kdy je 
ku prospěchu dorazit dřív, kvůli naladění se, ale 
třeba i přípravě rekvizit. To je třeba případ hry 
Frankie & Johnny, kdy s Alešem (Hámou) chodí-
me do divadla tak hodinku dopředu. Na Úhlavní 
přátele přijdu klidně až 10 minut před začátkem, 
protože se nemusím, a vlastně ani nesmím líčit. Je 
dobré vlítnout do té komedie s příchozí energií. Je 
to takové rychlejší. No a na muzikály chodím i o 
hodinu a půl dopředu, protože bývají korepetice 
(nacvičování nebo opakování pěveckých, hudeb-
ních, baletních úloh v divadle, pozn. redakce).

Odchod je ovlivněn dalšími dny. Vstávám v 6:20 
s Toníkem do školy, takže takzvaně „sednout“ si 
s kolegy nebo přáteli po představení jdu jen výji-
mečně, třeba když je milá společnost, nebo nějaká 
návštěva v divadle. Jinak ale potřebuji hodně spán-
ku, takže často jdu po představení přímo domů.

ZPOVĚDNICE

Někteří herci mají tendenci, že si role přivlast-
ňují třeba i mimo jeviště/plátno, aby lépe zůsta-
li ve správném „módu“. Umíte lehce vstoupit/
vystoupit z role, nebo když dohrajete, musíte ze 
sebe part ještě chvíli takzvaně setřepávat?
 
Už dávno nemám divadlo a své role jako tramvaj, 
takže do postav nenastupuju a nevystupuju. Prostě-
přijdu, užiju si večer, odehraju part a hotovo. Večer-
ní představení je plynulou součástí mého dne, navá-
že na něj a večer pak dál zase navazuje na divadlo. 
 
Hodně s divadlem cestujete. Je nějaké místo, 
kam se obzvláště ráda vracíte a proč?
   

blíbená česká herečka a mode-
rátorka si získala diváky talen-
tem, úsměvem filmové hvězdy 
a skromností, která jí zůstala 
vlastní i v záři reflektorů. I když 

ji neznáte, rozhovor s ní se rychle stane něčím 
osobním, v čem je cítit upřímné zapálení i nehra-
ná upřímnost. Tereza Kostková má v sobě energii, 
kterou jí mohou kolegyně závidět. K právě uvádě-
né divadelní hře Mýdlový princ, kde hraje jednu z 
hlavních rolí, ji vyzpovídal Tomáš Chvála.

O

„ZaJíMá Mě PŘeDeVšíM 
MYšleNKa PoSTaVY a PŘíBěH, 

KTerý Je JeJí SoUČáSTí.“

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015
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Všeobecně moc ráda cestuji s divadlem a přivážím 
ho do všech koutu. Někde je přitažlivé místo, jinde 
zase publikum, někde divadelní prostor. Většinou je 
to naštěstí všechno dohromady. Hrozně ráda jezdím 
třeba na Slovácko a Moravu vůbec, krásně se hraje 
v Táboře nebo ve Znojmě... to jen tak vybírám na-
mátkou, našlo by se podobných míst rozhodně více.
 
Z jednoho vašeho rozhovoru mi utkvělo „Jsem 
impulzivní a dokážu se vytočit!“. To to s vámi 
občas mají režiséři nejspíš těžké, ne?
 
Upřímně si myslím, že nemají. To, že se umím 
vytočit, naštěstí neznamená, že to permanentně 
dělám. Když už se zadaří, je to povětšinou součást 
procesu a tvorby na jevišti. A inteligentní režisér 
něco takového vítá...nebo přinejmenším vydrží, 
protože to má vždy tvůrčí dohru. A já dělám jen s 
inteligentními režiséry (smích).
 
Vím, že je to tenký led, ale co vás dokáže v rám-
ci vaší profese opravdu vytočit?

Ó, to není vůbec tenký led (smích). Víte... já ku-
příkladu nikdy nedržela v ruce housle, tudíž, ani 
nemám odvahu vejít do Rudolfina a sednout si 
při koncertu na místo prvního houslisty. Neřkuli 
začít tam ještě fidlat. Fascinuje mě proto, a slovem 
fascinuje myslím vlastně vytáčí, že jsou jedinci, 
kteří mají podobnou drzost uplatňovat v herectví 
i moderování a vlastně vůbec v divadelních a tele-
vizních profesích. Herectví, krom vlastního vkla-
du osobnosti, je mimo jiné úplné stejně řemeslná 
záležitost jako jakýkoli hudební nástroj. A mělo 
by se mu dostávat stejného respektu.
 
V prvním díle seriálu Vinaři byla vaše postava 
„lehce ovíněna“. Vím, že jsem ale někde četl ci-
tát, v němž jste říkala „V životě jsem nebyla opi-
lá“. opravdu? Tu opilost jsem Vám věřil!

To děkuju za kompliment, ale věřil jste mi to nej-
spíš proto, že jsem – a to Vás možná zklamu – nic 
takového neprohlásila. Bude asi ta oblíbená „no-
vinářská kachna“, věřte mi, že na tu roli jsem měla 

ZPOVĚDNICE

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015
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z čeho čerpat (smích). Já jsem v životě opilá bez-
pochyby byla a ani nevidím důvod, že bych něco 
takového mělo zapírat. Pokud z něčeho mohla 
vzniknout modifikace toho, že jsem opilá nikdy ne-
byla, tak leda z faktu, že jsem nikdy neměla okno.

Nikdy? To Vám upřímně závidím.

Vážně nikdy! Tak daleko jsem se zkrátka v pití 
nedostala, neb ženu v nějakém dehonestujícím 
stavu nevidím moc ráda, takže se umím ohlídat. 
Ale jinak mám samozřejmě spoustu zábavných 
historek, které tu nebudeme rozebírat (smích).

Vinaři působí dojmem, že to muselo být hrozně 
příjemné natáčení. Jak na něj vzpomínáte?
 
Bylo to příjemně náročné. Byl to moc hezky na-
psaný seriál, vtipný, ze života a navíc z prostředí, o 
kterém se zas tak často netočí. Myslím, že vinařství 
se zatím nevěnovalo v televizní tvorbě tolik pozor-
nosti, kolik si tento fenomén zaslouží.

Je nějaká scéna nebo situace, která vás během 
natáčení hodně pobavila?

Mně se moc líbil díl, kde se točil příjezd Kladeňáků 
a můj seriálový syn se tam svlíkne – ale celé to je na-
točené vkusně, je to sice lechtivé, ale přitom rozto-
milé a velmi dobře filmařsky udělané, skvělá scéna. 
To točil režisér Vojta Moravec a opravdu se mu to 
povedlo. A musím zmínit jednu hlášku, kdy já jako 
matka spílám svému synovi Buddymu: „Tvůj děde-
ček nebyl nikdy v životě tak ožralej, aby si nepama-
toval, co dělal, což se o tobě rozhodně říct nedá!“ To 
je výborná upřímnost matky vůči synovi.

ZPOVĚDNICE

„NiKDY JSeM NeMěla oKNo, 
NeB žeNU V NěJaKéM 

DeHoNeSTUJíCíM 
STaVU NeViDíM MoC ráDa, 
TaKže Se UMíM oHlíDaT. “

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

Jaký máte vztah k vínu? Pijete i pivo?

Dobrý mám vztah k vínu! A pivo mám ráda – dám 
si ho třeba večer, když je horko. Ale při mém ro-
dinně-pracovním vytížení si moc nemohu dovolit 
dát si víc. Pivo je ideální někde na posezení. 

Víno se zase hezky hodí k rybě, k dobrému jídlu, 
na Moravě se navíc pojí ke kraji. Když jsme tam 
natáčeli, byli jsme například na Gurmet festivalu, 
to bylo úžasné. Jsou situace, kdy si víno velmi ráda 
dám. Ale že bych si mohla dát víno každý den nebo 
na něj měla každý den chuť, tak to určitě ne. 
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Vinaři, víno, to mě vede do jiné země - Francie 
- což je Vaše láska od osmi let. Jak se stane, že se 
osmileté dítě zamiluje právě do Francie?
 
Nejspíš za to muže nějaká genetická informace, 
protože pravě ve Francii se do sebe zamilovala 
má španělská babička s mým německým dědeč-
kem. I francouzština byla jazyk, který je spojo-
val, tak mi ho rodiče vybrali. Že jsem se do něj 
zamilovala a to opravdu a úplně a hned, to je 
prostě fakt, který přišel sám od sebe. 
 
Dítě, práce, rodina, to vše může vést ke stresu. 
Co máte jako takový svůj osobní únik?

Aha, tak to jsem netušila, že naplnění života 
může způsobit stres (smích). Umím si ale docela 
dobře představit, že bych ve stresu byla, kdybych 
vše Vámi jmenované neměla. Takže to vnímám 
přesně naopak. Děkuji za vše, co mám a nikam 
neutíkám, protože nemusím. Nejsem ve stresu.

Jste moderátorka, filmová, seriálová i divadel-
ní herečka, modelka. Vše vyžaduje trochu jiné 
tempo. Co vám vyhovuje nejvíce.

Vyhovuje mi střídání toho tempa. Dokážu si 
představit, že bych přestala fotit, ale například 
vzdání se divadla, to už by mi šlo podstatně hůře.
 
Zakončíme to zpátky u divadla. Když si vzpo-
menete na všechny postavy, které jste hrála, 
jaká Vám nejvíce přirostla k srdci a proč?
 
Ještě bych to neuzavírala, rolí ještě bude… teda, 
doufejme (smích). Ani to nelze takhle specifiko-
vat, že je něco výjimečnější než jiné, protože vše 
bylo krásné ve svůj čas. Mohu Vám jen říci, po 
jakých rolích se mi občas trochu zasteskne: po 
Gazdině robě, Roxaně a Janě z Arku...  jsem šťast-
ná, že jsem se s těma holkama ve svůj čas setkala.

Děkuji za rozhovor.
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Letní dny přímo nabádají k procházkám podél maleb-
ného nábřeží Vltavy. Pár kroků od Palackého mostu se 
nachází Party Grill Boat, kde si můžete zapůjčit uni-
kátní čluny ve tvaru koblih. Uprostřed člunu je gril, a 
ani o zásoby pití není nouze. Pod sedačkami je bohatý 
prostor pro všemožné nápoje. Kdo by o gril neměl zá-
jem, lze do středu plavidla umístit speciální plastovou 
lodnu s ledem pro koktejlové vyjížďky nebo pivní osla-
vy. Plavidlo si lze pronajmout se zkušeným stevardem, 
který vám připraví grilované pochoutky dle chuti a 
pohlídá plnost sklenic a dopravu na Vlatavě.

party grill boat
Tel .: +420 731 025 250, www .party-grill-boat .cz

V bývalém vojenském prostoru v Milovicích si můžete 
vyzkoušet to, co bylo až do zrušení základní vojenské 
služby povinné – totiž jízdy vojenskou technikou. 
Tankodrom Milovice se rozkládá na ploše 42 hektarů 
a od roku 2000 zde najdete komplexní služby v 
oblasti pořádání offroad a military akcí pro firmy i 
jednotlivce. Svézt se můžete bojovými vozidly pěchoty, 
tanky a dalšími speciálními automobily včetně 
vozidla Hummer H1. V bývalém vojenském areálu 
rovněž najdete unikátní hřiště pro airsoft a paintball, 
brokovou a laserovou střelnici a mnoho dalších aktivit.   

tankodroM Milovice 
Tel .: +420 774 554 037, www .tankodrommilovice .cz 

ADRENALIN / VÝLETY

čas protáhnoUt nohy

Letos nás zima příliš nepotrápila. Vlastně jsme ji v Praze ani nezaznamenali. Tedy, vyjma prvního dubna, 
kdy nám symbolicky na Apríla (kdy jindy, že?) napadl sníh. Jinak jsme ani neměli důvod vytahovat teplejší 
boty. Na druhou stranu nebylo ani vyloženě hezky. Spíše takové přijatelé bezčasí, kdy se „dalo jít ven“, ale na 
pořádnou procházku to nebylo. A to se naštěstí mění. Počasí nás sice pořád trochu zlobí (ve smyslu „v týdnu 
hezky, o víkendu zamračeno), rozhodně už se ale dá vyrazit do přírody. A my Vám s tim rádi pomůžeme!

th.
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Milujete akci, ale bojovka v zabláceném terénu 
není vaše krevní skupina? A co takhle využít 
arénu Lasergame Praha, která je plná světelných a 
kouřových efektů a za pomoci nejmodernějšího 
vybavení vám dovolí zažít téměř futuristický 
zážitek. Po hře si můžete odpočinout v příjemném 
posezení a občerstvit se v plně zásobeném baru. 
Lasergame může hrát až 16 hráčů a platí, že čím víc 
jich v aréně běhá, tím zábavnější hra je. Neváhejte 
proto naverbovat co nejvíce lidí. Litovat rozhodně 
nebudete. Ostatně, víc hlav, víc cílů pro vaši zbraň.

lasergaMe praha
Tel .: +420 774 454 656, www .maxlasergame .cz 

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

Pohybu není nikdy dost a dvakrát tolik, pokud 
je prospěšný našemu zdraví. V posledních letech 
se proto v našich končinách rozmáhá takzvané 
„koloběžkování“, na které se nejlépe vybavíte v 
nově otevřené Prodejně a půjčovně koloběžek ve 
Vinohradské 162 na Praze 3 (je to po pravé ruce, 
směrem od Flory na Želivského, těsně před otočkou 
tramvají). V prodejně je připravený kompletní 
sortiment produktů KOSTKA a velké množství 
doplňků ke koloběžkám, především kvalitní a 
designově velmi podařené helmy NUTCASE. 

prodejna/půjčovna koloběŽek
Tel .: +420 725 573 016, www .kolobezime .cz

Tip na výlet, kterým nikdy nic nezkazíte, První a jediná 
stezka korunami stromů v České republice je otevřená 
celoročně. Stezka v délce 372 m z dřevěné konstrukce 
je citlivě zasazena do smíšeného lesa a při maximálním 
stoupání 2 - 6% se dostanete až do 24 metrové výšky. 
Stezka je zakončena 40metrovou vyhlídkovou věží. 
Z ní se Vám naskytne fantastický výhled na vrcholky 
Alp, téměř celou část Lipenského jezera, nádherné 
okolí Šumavy a Novohradské hory. Součástí stezky 
je i unikátní nejdelší tobogán svého druhu v České 
republice, který vede středem vyhlídkové věže.

steZka korUnaMi stroMů
Tel .: +420 388 424 145, www .stezkakorunamistromu .cz

Pevnost Boyard po česku? Žádná fikce, ale realita! 
V TEPfaktoru je pro Vás připraveno spousty 
zajímavých úkolů rozdělených do 4 sekcí, kde v 
týmu dvou až pěti osob zdoláváte jak fyzické, tak i 
logické překážky, které prověří vytrvalost, souhru 
v týmu, odvahu, odhodlání a zápal pro hru. V 
každé sekci sbíráte indicie, které Vám pomohou 
otevřít truhlu s pokladem. Kromě skvělé zábavy je 
návštěvníkům k dispozici přes 300 m2 zastřešené 
pláže s barem. Ideální pro odpočinek, piknik, nebo 
vlnění u jukeboxu při západu slunce.

tepfaktor
Tel .: +420 731 240 624, www .tepfaktor .cz
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polička slaví 750 let!

olička má letos velmi význam-
né jubileum - 750 let od svého 
vzniku. Po celý rok proto budou 
výročí doprovázet různé kul-
turní, společenské, ale i spor-

tovní akce nebo vydání rozsáhlé knihy o historii, 
která se bude jmenovat Dějiny města Poličky.

Město chce návštěvníky přilákat na mnoho desítek 
kulturních, společenských a sportovních akcí.

A nebude toho málo. Pro turisty jsou připraveny 
v Centru Bohuslava Martinů a v radnici zajímavé 
programy a prohlídky. Poličské kostely zase roze-
zní koncerty. Od počátku dubna lze navštívit mu-
zejní výstavu představující život ve středověku či 
speciální výstavu 750. výročí založení města Polič-
ky. V květnu budou na programu festivaly Martinů 
fest a Poličské Rockoupání na koupališti. V červ-
nu se můžete těšit na originální noční prohlídku 
Poličky, besedu k založení města Přemyslem Ota-
karem II. a představení nové knihy o historii měs-
ta. Kdo bude mít zájem o červencové a srpnové 
kostýmové prohlídky světničky Bohuslava Marti-
nů přibližující život na věži chrámu, ten už musí 

počítat s objednáním předem. Vyvrcholením oslav 
bude Festival Polička 555 ve dnech 21. – 23. srpna 
2015, který kromě bohatého programu doprovo-
dí i slavnostní příjezd královské družiny Přemysla 
Otakara II. a staročeský jarmark.

Mezi další poličské zajímavosti hodné zájmu pat-
ří mohutné kamenné hradby s 19 baštami, které v 
délce 1220 m obepínají celé historické jádro města 
a patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění ve 
střední Evropě. V samém centru města se nachází 
Palackého náměstí s barokní radnicí, Mariánským 
morovým sloupem a barokními kašnami, to vše je 
zařazeno na Seznam národních kulturních pamá-
tek ČR. Morový sloup je 22 m vysoký a dle vyjád-
ření znalců, patří k nejkrásnějším v Čechách. 

Město také vlastní již více než 100 let nedaleký hrad 
Svojanov, který leží v krásné krajině hlubokých 
lesů a je dnes jediným hradem u nás, kde se mísí 
gotika s empírem. Ubytovat se navíc můžete přímo 
v hradních komnatách, takže zážitek zaručen.

Podrobný program oslav na www.policka.org.

ml.

P
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Pamatujete ještě na doby, kdy jste se coby děti 
vždy na plovárnách namísto u vody zasekly u 
arkádových automatů? Pobíhání v Golden Axe, 
zuřivé ovládání Pac-Mana, nebo boj „se vším a proti 
všem“ ve Fighting Force. Nyní si můžete atmosféru 
jedinečných herních osmdesátek připomenout 
tím nejlepším možným způsobem – zahrát si je 
na původních automatech ve Videoherně a muzeu 
arkádových her Aréna. Mašin mají opravdu dost, 
takže o zábavu na celý den bude postaráno. Pěkně 
jako za starých časů. 

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

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

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

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

Autokemp Hamr na Jezeře je hodnocen již od roku 
2009 jako jeden z nejlepších rodinných kempů v ČR 
a patří mezi nejlepší v Libereckém kraji. Nachází se u 
přírodního koupaliště na Hamerském Jezeře s jednou 
nejkrásnějších písečných pláží, kterou známe z filmu 
„Dovolená s Andělem“.  Jeho okolí je obklopeno 
panenskou přírodou s velkým množstvím přírodních 
památek, které jsou propojeny nenáročnými 
turistickými trasami a Cyklomagistrálou Ploučnice,  
vhodné i pro IN-line bruslaře. Ubytovat se můžete v 
chatkách, ve stanech či v karavanech.

aUtokeMp haMr na jeZeře 
Tel .: +420 724 807 593, www .obechamr .cz

Levná půjčovna lodí, kanoí, raftů a vodáckého 
vybavení, vodácký servis. Půjčujeme a dopravujeme 
kanoe  a rafty na české řeky jednotlivcům, rodinám, 
skupinám či školám. Poskytujeme informační 
servis. Působíme na řekách Lužnice, Vltava, Otava, 
Sázava, Berounka, Nežárka ale i třeba na Ploučnici, 
Úhlavě a jinde. Nabízíme pojištění lodí proti krádeži 
a poškození. Ceny za půjčení lodě od 100,-Kč/
loď/den. Zajišťujeme dopravu lodí tam i zpět dle 
požadavku. Ceny dopravy a ceník jsou individuální 
nebo na www.pujcovna-lodi-levne.cz.

půjčovna lodí v-servis
Tel .: +420 777 662 120, www .pujcovna-lodi-levne .cz
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Co takhle trochu poklidnějšího adrenalinu, kdy bude-
te „pouze stát“ a necháte pracovat ovladač? Ostatně, v 
případě hrátek s letadýlky a autíčky z Pecky Modeláře 
si navíc užijete i nějaký ten výlet, abyste našli co nejlep-
ší místo, kde budete moci se svou mašinkou pořádně 
řádit. Co všechno najdete v obchodech sítě Pecka Mo-
delář? RC modely, plastikové modely, makety a mode-
lářské příslušenství. Nakupovat můžete buď v on-line 
obchodě (www.peckamodel.cz), nebo si vše pěkně na 
vlastní oči prohlédnout a vybrat RC modely a jiné zbo-
ží osobně v některé z kamenných prodejen v Praze. 

pecka Modelář
Prodejny: Albert Průhonice Čestlice, OC Letňany, 
OC Šestka, Zlatnická 4 a Karolíny Světlé 3, Praha 1

50 www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

Klidný AutoCamp Osek leží na úpatí Krušných 
hor. Svým hostům nabízí koupání, ubytování v 
chatkách, stanech či karavanech. Pro náročnější 
"kempaře" je součástí kempu i penzion Horal s 
celoročním provozem. Díky optimální poloze na 
břehu přírodního koupaliště zažijete v AutoCampu 
Osek opravdovou idylku, ať už s přáteli nebo rodinou. 
V okolí kempu je krásná příroda a nespočet možností, 
jak strávit dovolenou relaxací i sportem. Přímo v 
autokempu je hřiště na plážový volejbal, stoly na stolní 
tenis, velká trampolína, hřiště na volejbal či nohejbal. 

aUtocaMp osek
www .autocamposek .cz

Toužíte projít se v korunách stromů? Vydejte se do 
Lanového parku Slapy na břehu Slapské přehrady 
na úpatí Živohošťského mostu. Pod dohledem 
instruktorů se můžete vydat na jednu ze čtyř tras 
vedoucích nad kouzelnou roklí. Letošní novinkou je 
Zip Line – 500m sjezdů napříč celým parkem. Na 
malé návštěvníky čeká Baby park (pro ty nejmenší), 
Junior Park (děti od 4 do 9 let) a Mini Zip Park 
(sjezdování). Nově též Lanový park expandoval do 
Monínce – Junior Park Monínec – kde najdete ještě 
více originálních dětských překážek. 

lanový park slapy 
Tel .: +420 602 185 231, 736 676 565, www .lanovyparkslapy .cz

Zažít pocit volného pádu a vnímat svět očima ptáků, 
to se nepoštěstí každý den. Láká Vás podobný „nad-
pozemský“ zážitek? U odborníků v Paraškole Impact 
si můžete podobný adrenalin užít formou tandemo-
vého seskoku bez námah, pod vedením zkušeného 
tandempilota a ve vší bezpečnosti. Randemové sesko-
ky tu provádí instruktoři, kteří mají 3000 až 10 000 se-
skoků a prošli náročnými kurzy v zahraničí. Oblíbené 
tandemové seskoky jsou realizovány na letišti v Kolí-
ně, kde je kompletní zázemí a kde je možné zajistit i 
vyhlídkové lety malými sportovními letadly.

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



Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou, inovativní službou ŠKODA Bez starostí teď můžete mít 
nový vůz každé 2 roky. S nulovou akontací a bez dlouhého čekání nyní platíte jen fixní měsíční částku. Stačí si vybrat
některý z 9 modelů ŠKODA. Třeba nový vůz ŠKODA Yeti 1,2 TSI/77 kW za 6 099 Kč měsíčně s kompletním pojištěním,
servisem a sadou zimních pneumatik včetně přezutí v ceně. Seznamte se s kompletní nabídkou ŠKODA Bez starostí
na skoda-auto.cz/bezstarosti nebo navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA.

ŠKODA Bez starostí
Nové auto bez akontace, bez starostí, ihned.

/skodacz /skodacz /skodacz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

UŽ VÁS NEBAVÍ VOZIT
    ,       ,      AUTOBUSEM?
UŽ VÁS NEBAVÍ VOZIT
    ,       ,      AUTOBUSEM?

PRÁVĚ PRO VÁS MÁMEPRÁVĚ PRO VÁS MÁME

NOVÉ AUTO.NOVÉ AUTO.

skoda-auto.cz/bezstarosti

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN”). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvních partnerů ŠKODA a ŠkoFIN 
nebo na webových stránkách www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

Auto branka A5.indd   1 5.9.2014   11:23:27
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tezka korunami stromů Lipno se 
během tří let zařadila mezi nej-
větší turistická lákadla Česka. V 
loňském roce dokonce podle ofici-
álních statistik CzechTourism pře-

skočila i Český Krumlov a stala se tak nejnavště-
vovanějším turistickým cílem Jihočeského kraje. 
Letos v červnu její provozovatelé očekávají již mi-
liontého návštěvníka. A můžete to být právě vy!

„Během tří let, co je Stezka v provozu, jsme se 
snažili realizovat  zlepšení a nové nápady, které 
by návštěvníkům zážitek z ptačí perspektivy ještě 
více ozvláštnily,“ upozorňuje Filip Pekárek. „Insta-
lovali jsme mobilní plošinu, aby se handicapovaní 
návštěvníci mohli dostat až na samotný vrchol vy-
hlídkové věže nebo jsme společně Lesy ČR dotáhli 
informačně vzdělávací program, který návštěvní-
kům přibližuje les v jednotlivých ročních dobách“.

Miliontý návštěvník, který Stezku korunami stro-
mů navštíví, pro celou svou rodinu získá zážitko-
vou dovolenou na Lipně a bude moci využít zdar-
ma všechny atrakce, které jsou v nabídce. Kromě 
toho během letošního roku navštíví další tři výlety 
na partnerské stezky korunami stromů. „Jeden 
šťastlivec se tak kromě Lipna podívá do Bavorské-
ho lesa, k Baltskému moři na Rujánu nebo do Bad 
Wilbad ve Schwarzwaldu,“ zmiňuje Filip Pekárek.

Slavnosti dřeva – 13. června 2015
Druhou červnovou sobotu proběhnou v okolí Stez-
ky korunami stromů Slavnosti dřeva. Již tradiční 
akce, která spojuje Timber sport, sochání do dře-
va a dětské zábavné odpoledne. Zruční sochaři 
budou přímo pod Stezkou sochat svá díla. Lze je 
pozorovat z bezprostřední blízkosti a mnohdy se 
i něčemu přiučit. Pro děti je přichystán program 
včetně tvůrčích dílen a zábavy s lišákem Foxem.

letní koncerty
Každé úterý v červenci a srpnu lze navštívit Stezku 
korunami stromů kdykoliv od 9:30 až do 24 hodin. 
Prodloužená otevírací doba láká k romantické pro-
cházce. Stezka je totiž v nočních hodinách osvětlena 
speciálními světly, která průběžně mění barvu a tak 
umocňují jedinečnou atmosféru. Aby byl zážitek 
ještě silnější, jsou na tyto prodloužené prohlídky 
připraveny koncerty. Aktuální program najdete na 
oficiálních stránkách Stezky koruny stromů.

ml.

S

Lipno nad Vltavou 307
Tel .: +420 388 424 145

info@stezkakorunamistromu .cz
www .stezkakorunamistromu .cz

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015
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Na vrchu Březák nedaleko Lbosína na Benešovsku 
stojí architektonicky velmi zajímavá dřevěná rozhledna 
Špulka, která by díky svému tvaru snad ani nemohla 
dostat lepší jméno. Součástí areálu rozhledny je i 
kruhová naučná stezka s 21 panely plnými historických 
i současných vlastivědných, přírodovědných a dalších 
informací o regionu. Interaktivně si vyzkoušíte vázání 
uzlů, sestavíte hlavolam, zahrajete si na přírodní 
"zvonkohru", zkusíte poznat ptáky na dřevěných 
cedulích a pokud vám dojdou síly, můžete si v půli 
cesty odpočinout v altánu a využít veřejné ohniště.

roZhledna ŠpUlka
www .rozhlednaspulka .info

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

V rámci tipů na výlet jsme si pro Vás připravili i 
klasickou komedii Sluha dvou pánů v produkci 
Divadla Pikl. O tom, že sloužit dvěma pánům je věc 
velmi ošidná, obtížná a vyžaduje od sluhy mnohou 
obratnost a mazanost, se můžete přesvědčit na 
nádvoří nejkrásnějšího zámku v Čechách - zámku 
Hluboká, který leží na návrší nad Vltavou ve 
městě Hluboká nad Vltavou (cca 10 km severně 
od Českých Budějovic). Rozkošnou komedii, které 
vévodí Truffaldino, napsal Carlo Goldoni roku 1745. 
V roli Truffaldina exceluje Petra Karvánková.

slUha dvoU pánů
Tel .: +420 723 480 229, www .divadlopikl .cz

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.

karlŠtejn
www .hradkarlstejn .cz

CreativeWorld je novým konceptem zábavního areálu 
pro dospělé i děti. Nachází se na Zličíně v těsném sou-
sedství IKEA. CreativeWorld využívá tradic a svátků 
země, ve které se nachází. Všechny suvenýry, dekora-
ce či dárky, které si návštěvníci vyrobí a posléze od-
nesou, jsou založeny na tvořivosti, hádání a kvízech, 
řešení úloh či příběhu.CreativeWorld tvoří venkovní 
a interiérový areál. Děti se zapojením rodiny loví po-
klady u víly, ježibaby nebo vodníka, vyrábějí dekorace 
u zahradnice, nebo odkrývají zkameněliny. To je jen 
malý výčet toho, co vše CreativeWorld nabízí.

creative world
www .creativeworld .cz
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radost na 
dvoU kolech

otokoloběžky - pojem, který 
ještě před několika lety ni-
kdo neznal. Poprvé jste mohli 
zahlédnout benzínovou kolo-
běžku ve filmu Nestyda. Jed-

nalo se tehdy ovšem o maličký stroj určený svým 
výkonem a velikostí spíše pro děti. Ve stejnou 
dobu přišla na evropský trh firma City motors, kte-
rá nabízí široké spektrum motorových koloběžek a 
tříkolek. V čem je vlastně motorová koloběžka za-
jímavá? Na to se Michael Liška zeptal v rozhovoru 
majitele firmy City motors pana Tomáše Kupky.

Jak byste Motokoloběžku představil?

Jedná se o velmi zábavný dopravní prostředek, kte-
rý umožní rychlý přejezd z místa A na místo B bez 
nutnosti vlastnění řidičského průkazu. Koloběžka 
je skládací, vejde se tak do každého kufru auta a lze 
jí převážet i v MHD (stejně jako jízdní kolo). Ně-
kteří lidé používají motokoloběžky jako doplněk 
na dovolenou, jiní jako dopravní prostředek pro 
slunné dny a jiní jako zdroj adrenalinu...

Počítám, že existují různé druhy.

Pokud se zaměříme na ty nejzajímavější kousky na-
bídky, pak to bude benzínový model XG10 - kolo-
běžka s 2taktním motorem a manuální 2 rychlostní 
převodovkou. Tato koloběžka umí uhánět rychlostí 

okolo 50 km/h a je schopná uvézt i 110 kg osoby. 
Pro vyznavače ekologie zde máme úplně nový elek-
trický model, světový unikát, model Cruiser 3000. 
Jak název napovídá, jedná se o koloběžku s 3000W 
výkonem. Obdobný výkon mívají elektroskútry, 
avšak v doprovodu s váhou nad 100 kg. Náš Crui-
ser 3000 váží pouze 36 kg a výkon je opravdu znát. 
Tento model předjede i benzínové typy, což bylo v 
minulosti nemožné. Díky vysokému kroutícímu 
momentu koloběžka nezpomaluje ani do kopce a 
je příjemné vidět zděšený výraz řidičů automobilů, 
když je předjíždíte, třeba právě do kopce (smích).

Kdo všechno si z Vaší nabídky vybere?

Doslova každý. Nabídka je sestavena od dětských 
modelů, přes ty pro teenagery až po modely pro do-
spělé. V posledních letech jsme se rozhodli nabídku 
rozšířit i o další zajímavé komodity - elektrické tří-
kolky, dětské elektrické motorky, elektrokola, benzí-
nové cross motorky pro děti. Stačí přijít a vybrat si.

ml.

M
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U Větrníku 3 , Praha 6 
info@citymotors .cz
www .citymotors .cz
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poctivý čtvrtlibrák

Měkká houska se šťavnatým hovězím masem, rajča-
ty, okurkami, salátem, majonézou, případně keču-
pem. Jak vznikl tento legendární pokrm? Těžko říct. 
Ohledně jeho historie koluje mnoho mýtů a legend. 
Jedno je ale jisté. Kdysi dávno dal nějaký člověk 
smažené hovězí mleté maso mezi dva chleby,  zkusil 
přidávat další přísady a fenomén byl na světě.

Vy, čtenáři PragMOONu, nám ze 14 tipů pomůže-
te udělit certifikát „1. místo v soutěži TOP BUR-
GER 2015“. Jak hlasovat? Zašlete bezplatnou sms 
ve tvaru „název restaurace“, vaše „Jméno Příjmení“ 
na číslo: 776657085. Hlasovat můžete vždy jednou. 
Každá ze 14 restaurací nám věnovala tři poukáz-
ky na 500 Kč. Těmi odměníme vždy tři náhodně 
vybrané fanoušky dané restaurace. Ať vyhraje ten 
nejlepší burger! Hlasovat můžete do 30.6.2015.

th.
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Cafe Palanda je dlouhodobě jednou z nejvyhledávaněj-
ších burgerových restaurací. Nekuřácký prostor restau-
race je rozložen do dvou pater. Hovězí burgery se zde 
připravují z plemene českého strakatého skotu, které se 
vyznačuje jedinečnou chutí. Představovaný “Absolute 
Cheeseburger” je hovězí burger s grilovanou slaninou, 
glazovanou javorovým sirupem, smaženou zralou ho-
landskou goudou v mandlové strouhance, majonézou 
a polníčkem. Pokud dostanete chuť na tyto vyhlášené 
burgery, je rezervace (možnost i online) skoro nutností.

cafe palanda
Zlatnická 11, Praha 1 – Nové Město
Tel: +420 777 700 422, www .cafepalanda .cz

V Tom‘s burger si mleté maso připravují zásadně 
sami, dbají na používání kvalitních čerstvých surovin 
a dipy tu nenajdete jiné než domácí. Podnik nabízí 
burgery pro milovníky masa i vegetariány. Na velké 
jedlíky čeká Giant burger s 300 gramy hovězího nebo o 
sto gramů lehčí Tower Bridge. Cílem podniku je, aby si 
zákazníci pochutnali na burgeru stejně jako například 
v New Yorku. A to se daří! Na své si zde přijdou i 
fanoušci mexické kuchyně. V menu nechybí proslulé 
speciality v čele s burritos, quesadillas nebo tacos. 

toM´s bUrger
Anny Letenské 16, Vinohrady, Praha 2
Tel .: +420 727 897 925, www .tomsburger .cz
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Motoburger, nově otevřená restaurace na Praze 7 v 
Holešovicích, nabízí hned několik lákavých burgerů, 
které stojí za vyzkoušení. Nejoblíbenější jsou Classic 
burger a Texas burger, v menu nicméně nechybí i 
burger vegetariánský či dětský. Samozřejmosti jsou 
i jiná jídla z poledního menu, včetně polévek. Vše 
z čerstvých surovin a kvalitního masa z českých 
chovů, nemluvě o vynikajících domácích bulkách, 
které si v Motoburgeru pečou denně sami. V letní 
sezoně lze využít posezení na příjemné zahrádce.

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

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

Oblíbený pražský podník ležící na hranici čtvrtí Vi-
nohrady a Vršovice se může pochlubit dostatkem míst 
(cca 120), zajímavým a členitým interiérem, v létě po-
třebnou zahrádkou, osvěžujícím lahodným pivem (vy-
brat si můžete buď Plzeňský prazdroj nebo Velkopopo-
vického kozla světlého i černého) a především skvělou 
gastronomií s příjemnou obsluhou. Pochutnáte si tu na 
hovězím burgeru zapečeném se slaninou a sýrem che-
darem, podávaném v sezamové housce, s majonézou, 
kečupem, zeleninou, smaženou cibulkou a jalapeňos.

U dědka
Na Kozačce 12, Praha 2
Tel .: +420 222 522 784, www .udedka .cz

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

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

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

yes bUrger
Seifertova 14, Praha 3, Tel .: +420 608 956 345  
Žitná 41, Praha 1 Tel .: +420 774 350 370, www .yesburger .cz 
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Restaurace nacházející se pár kroků od stanice metra 
I.P. Pavlova nabízí vše příjemné - českou i mezinárodní 
kuchyni, v pracovní dny polední menu, velmi stylové 
prostory s odděleným salonkem, v teplých měsících 
zahrádku, jako bonus music bar v suterénu a to, co nás 
nyní hlavně zajímá – excelentní  Big Kahuna Burger z 
hovězího masa a Chicken Burger se smaženým kuřecím 
masem. Lahůdky, které vám patřičně podráždí chuťové 
smysly a zahýbou pořadím těch nejlepších pražských 
burgerů. Vyzkoušejte na „vlastní pusu“ a sami uvidíte. 

legenda
Legerova 39, Praha 2 - Nové město
Tel .: +420 737 626 848, www .legendapraha .cz 

Dnes již klasický karlínský podnik se dostal do širšího 
podvědomí díky jedinečné atmosféře, která pravidelně 
graduje na tanečním parketu. Rauty jsou dělány na míru 
až pro 250 osob, přičemž je kladen důraz na spokoje-
nost klienta. A v případě burgerů spokojený rozhodně 
bude. Fanoušci slaniny by neměli minout Baconburger, 
odvážlivci se zase nepochybně nechají zlákat Chillibur-
gerem. Milovníci západu lehce podlehnou Texasbur-
geru a aby se dostalo opravdu na všechny, nemohou 
v nabídce chybět „klasici“ Hamburger a Cheeseburger.

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

Prostředí pravé burgerárny, vůně lahodného masa a 
příjemná obsluha. S tím vším pracuje Burger Letná. 
Restaurace si na burgerech dává skutečně záležet 
- vždy je zde připravují z vlastnoručně mletého, 
pečlivě vybíraného hovězího a dávají se do domácích 
křupavých housek. To vše za překvapivě nízké 
ceny, které se zpravidla pohybují okolo stovky za 
burger. Pokud patříte mezi náročnější strávníky, 
nepochybně oceníte to, že vyjma klasických 150g 
burgerů jsou v nabídce i maxi verze, které mají 300 g. 

bUrger letná
Veletržní 41, Praha 7 Tel .: +420 775 010 102
www .burgerletna .cz

Tento sympatický podnik najdete v areálu Domyno 
Sportovní Akademie. Koncept se zrodil před více 
než čtyřmi lety v Londýně a New Yorku a hned od 
počátku bylo jasné, že bude prostý – spokojí se jen s 
tím nejlepším! Například maso, které pochází z jediné 
partie hovězího kusu plemene „čestr“, obsahuje svůj 
přirozený tuk, který vyzdvihuje jeho excelentní vůni 
a chuť. Vyzkoušejte také velmi oblíbené Sliders – pět 
menších parťáků legendárních Domyno Burgerů a 
staňte se tak i vy součástí příběhu Domyno Burger Baru.

doMyno bUrger bar
Chýnovská ulice, Praha 4 – Lhotka
Tel .: +420 728 034 457, www .domyno .cz
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V The Tavern vám naservírují originální Lokal 
burger,který začal jako tradiční americký „pouliční“ 
burger stánek, v němž se grilovaly burgery podle 
vlastních receptů na pražských kulturních a 
společenských akcích. V nabídce je řada dalších 
lahodných kousků, které rozhodně stojí za vyzkoušení 
Každý burger je připravován pouze z vynikajícího 
hovězího masa z lokálních faremních chovů, domácí 
máslové housky, roztaveného sýra, čerstvých rajčat, 
křupavého salátu a tajné omáčky Speciál.

the tavern
Chopinova 26, Praha 2
www .thetavern .cz 

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

V horní části je stylově dřevěný bar s místy na sezení a 
velkými okny. Dolní část této restaurace má dřevěnou 
podlahu a cihlovou klenbu. Celková kapacita Merlina 
je 70 míst. Příjemné posezení se ještě lépe vychutnáte 
s jedním ze šesti točených druhů piv - Staropramen 
12, Velvet, Granát, Stella, Guinness a Merlin. Pokud 
jde o burgery, v Merlinovi si můžete vybrat z několika 
variant. V nabídce jsou lahodný hovězí burger speci-
ál, kuřecí burger, Hovězí burger s jalapenos a Hovězí 
double burger, to vše přirozeně s hranolkami.

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

Originální americká diner restaurace v samotném 
centru Prahy Vás okamžitě ohromí svým dobově 
laděným interiérem a monumentálním sloupem, 
jehož mozaika tvoří vyobrazení Jamese Deana a 
Marilyn Monroe. Nedílnou součástí jídelního lístku 
jsou Burgery. Maso „na míru“ je pro James Deana vždy 
zpracováno z jediného kusu dobytka, následně se pak 
pečlivě vybírají kousky, které použijí. Lahodné burgery 
jsou v James Deanovi opékány na lávovém grilu, kde 
získají krásné kouřové aroma a vynikající chuť.

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

Jedinečný bar Shadow cafe v Karlíně se může 
pochlubit velmi svébytnou atmosférou, jedinečným 
prostředím, posezením na střešní terase a speciálními 
burgery.  Ty se zde v teplých měsících servírují 
přímo z rozpáleného grilu a záleží jen na Vás, zda 
si hamburger ochutíte slaninou, čedarem, jalapenos 
nebo guacamolou. Pilsner Urquell, fotbálek a každou 
středu až sobotu Dj's jsou pro Shadow samozřejmostí. 
Pro příznivce uvolněnějšího stylu života je to skvělé 
místo na relaxaci a pro upjaté zase na inspiraci.

shadow cafe
Křižíkova 134/58, Praha 8-Karlín 
Tel .: +420 725 800 576, www .shadowcafe .cz
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Zhruba před rokem prodělala Strašnická kovár-
na dramatickou proměnu. Nově zrekonstruovaný 
interiér citlivě spojuje hospodské prvky s novým 
dekorem, vystavěným na moderním designu. 
Kombinace tmavého dřeva a rudých stěn dodá-
vá celému místu velmi specifickou, nikoli však 
potemnělou atmosféru. Dostatek světla zajišťují 
ohromná okna táhnoucí se napříč celým podni-
kem i samotný prostor, který je velmi vzdušný.

V současné době je standardem, že již restaurace 
- pokud chtějí být konkurenceschopné - nabízejí 
alespoň ucházející gastronomii. Ani Strašnická ko-
várna není výjimkou. Přirozeně nemá smysl čekat 

nějaké divoké gastronomické veletoče, tomu ale 
odpovídají i příjemné ceny. Kdo si chce užít lanýže, 
exotické ryby, jejichž jména neumí prostý Evropan 
ani vyslovovat a podobně, musí o dům dál. Kovárna 
jde lidovější cestou, oscilující mezi poctivou českou 
kuchyní (svíčková hovězí pečeně na smetaně, ho-
vězí guláš, bramborák, pečená kachna s červeným 
zelím), nestárnoucími trendy (hovězí maxi burger, 
smažený sýr), oblíbenými hospodskými pochu-
tinkami (nakládaný hermelín, utopenec, domácí 
tlačenka) i něčím pro lehčí váhové kategorie (salá-
ty, těstoviny). Samozřejmostí je i bohaté obědové 
menu, zpravidla vycházející z výše zmíněného. 

Přestože v oblasti kuchyně Strašnická kovárna ne-
váhá a nezklame, není to ono „gro“, které podle 
mého podnik odlišuje od jemu podobných. Největ-
ší zbraní je samotná lokalita a prostory podniku.

Jak si kdo usedne, tak se nají
Strašnická kovárna disponuje velkými vnitřními 
prostory s 135 místy k sezení, dvěma bary a roz-
dělením na kuřáckou a nekuřáckou část. Místo je 
navíc díky zvolenému nábytku velmi variabilní, 
takže není problém během několika minut složit 

aždé místo má svou historii. 
Někdy je dobré ji ctít, jindy není 
na škodu položit nové základy. 
Strašnická kovárna bývala kdy-
si místem, kam se člověk vmotal 

ve čtyři ráno, aby se ještě jedním točeným „tro-
chu spravil“. Dnešní podnik tuto dobu připomene 
možná tím, že v nabídce stále nechybí lahodné 
pivo. Jinak ale nezůstal kámen na kameni.

straŠnická kovárna

K
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obrovskou tabuli pro třicet lidí, případně uvolnit 
podlahu pro bujarý večírek s živou hudbou.

Chápete správně, ani živá hudba až do ranních 
hodin není problém. Strašnická kovárna se totiž 
nachází pouhých pár kroků od tramvajové za-
stávky Na vinici, což s sebou nese dvě nesporné 
výhody. Za prvé je restaurant nedaleko stanic 
metra Želivského a Strašnická (a disponuje tudíž 
výbornou dopravní dostupností) a v druhé řadě 
se nachází v průmyslové zóně. Strašnickou ko-
várnou obklopují budovy firem, v nichž už se po 
večerce nikdo nenachází a tudíž nehrozí rušení 
nočního klidu. Kovárna se proto může pochlubit 
prakticky nekonečnou otevírací dobou (ve smys-
lu „dokud se lidé baví, nevyženeme je na ulici“).

Zábava bez omezení
Vzhledem k blížícím se teplejším měsícům je 
nutné nezapomenout na prostornou zahrádku, 
na níž se vejde až 150 lidí. Za zmínku stojí i mož-
nost parkování na vlastním pozemku, což přijde 
vhod především v případě pořádání soukromých 
akcí. Narozeninový večírek, rozlučka se svobodou 
nebo svatební hostina, s tím vším si ve Strašnické 
kovárně bez problémů poradí. Pokud jde o menu 
pro akce, je vše víceméně na domluvě a totéž platí 
o výzdobě. Lidově řečeno - stačí si říct.

Brzy nám začne hokejové mistrovství a je proto 
dobré dodat, že i se sportovními přenosy v pod-
niku počítají. Po celé restauracu je k dispozici do-
statek televizí, aby si návštěvníci mohli vychutnat 
každou minutu napínavého zápasu.

Kovárna je unikátní už proto, že nabízí prostředí 
luxusních podniků, aniž by ztrácela cit pro běž-
nou klientelu. Romantická večeře, formální oběd 
nebo jen rychlovka po dlouhém pracovním dni, to 
vše tu má své místo. Stejně jako bujaré popíjení s 
přáteli či naopak poklidné posezení pro rodiny s 
dětmi. Velmi tvárné a flexibilní místo, které se do-
káže měnit z minuty na minutu, vždy podle potřeb 
svých zákazníků. Tím je Strašnická kovárna.

th.

 Vinohradská 1510/228, Praha 10 - Strašnice 
Tel: +420 606 086 172

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

SaSaZu je alchymií chutí, barev, vášně a designu, které 
dohromady vytváří unikátní zážitek. Jde o jednu z nej-
lepších asijských restaurací v Česku. Její kvality potvrzu-
je i prestižní ocenění Bib Gourmand od Michelina zná-
mé jako „dobré jídlo za dobrou cenu“. Velký důraz zde 
kladou na výběr těch nejčerstvějších ingrediencí. Hodně 
jich dováží přímo ze Singapuru a Shahaf Shabtay!

U ŽíZnivého jelena

sasaZU

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

Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
Tel .: +420 284 097 455, www .sasazu .cz 

GASTRO BARY/RESTAURACE

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

aroMi

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

Restaurant U Balouna je svěží připomínkou starých 
dobrých časů, kdy byly hospodské podniky skutečně 
živým místem, v němž byl zákazník hýčkán a výčepní 
respektovaným panem domácím. Když se to spojí s 
moderními technologiemi, výbornou gastronomii a 
lahodným pivem (na výběr je Plzeň, Velkopopovický 
Kozel černý a řezané pivo), je na hit zaděláno.

U baloUna

Václavské náměstí 20, Praha 1
Tel .: +420 224 228 388, www .ubalouna .cz

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

rUstica

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

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. 

chapadlo

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

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

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

the pUb café Modi

lavička

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

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

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

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

5x v praze!

Italská restaurace Carllino nabízí kromě výborné piz-
zy, kterou tady pečou tak, jak se má, tedy v kamenné 
peci, tradiční italské domácí těstoviny nebo vynikající 
hovězí steak. Nesmíme zapomenout ani na znameni-
tou italskou kávu a dezerty. Posezení na zahrádce vám 
zpříjemní nejen příjemná obsluha, ale i krycí střížka. 
Carllino se nachází pár kroků od metra Křižíkova.

carllino

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

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

café iMperial

Na Poříčí 15, Praha 1
Tel .: +420 246 011 440, www .cafeimperial .cz
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Zřejmě nejznámější ekologická restaurace nacházející 
se jen kousek za Prahou. Základním pilířem jídel-
níčku jsou ryby a nespočet rozmanitých pokrmů z 
darů moře, které jsou vždy čerstvé. K tomu samo-
zřejmě nabízí také další speciality ze zvěřiny a ostat-
ních druhů masa, zvláště chutné jsou místní steaky. 
Letní zahrádka s výhledem na rybník je úchvatná.

hliněná baŠta

Újezdská 619, Praha-Průhonice
Tel .: +420 272 690 700, www .hlinenabasta .cz 



Vysíláme všechny live přenosy. Speciální menu k pivu a vínu: 

Nákladaný hermelín, Syrové jalapeňos, Marinované kuř. křídla, Klasický tatarský 

biftek, atd. Tmavý speciál Master 18*, každý den různé soutěže o ceny. Sledujte 

www.ubalouna.cz a samozřejmě pojďte fandit s námi...

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

           
           

           
           

Restaurace U Balouna Vás zve na sledování MS v hokeji.:
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relax café bar

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

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

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

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

lahodný boMbay bar

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

Zlatý stroM

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

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

radost fx

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

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

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015

Houseboat U bukanýra je díky svému umístění v cent-
ru Prahy, příznivým cenám a vstupnému zdarma, zcela 
jedinečným místem. Na lodi si můžete poslechnout 
spousty hudebních stylů. V letní sezóně je otevře-
na horní terasa s barem, grilováním, třemi fotbálky, 
spoustou míst k sezení, pravidelným vystoupení kapel 
a promítáním kultovních filmů v originálním znění.

U bUkanýra

Nábřeží L . Svobody, pod Štefánikovým mostem, Praha 1 
Tel: +420 608 973 582 www .bukanyr .cz 



Nabízíme vám nejen příjemné posezení s přáteli, ale 
též ideální prostor pro firemní akce, pořádání svateb, 
rodinných oslav. NOVĚ tankové pivo Staropramen
Zajistíme: kompletní catering,grilování mas,selat a 
kýt. Projekce a sportovní přenosy jsou samozřejmostí.
v létě grilování, živá hudba, venkovní bar na míchané 
drinky. Otevírací doba: Po-Ne: 11.00 – 24.00

Adresa:
Restaurace Na Baště
Letenské sady 1574

170 00 Praha-Holešovice
 603 927 446

Občerstvení na Baště

Koupaliště Motol

Koupaliště Motol je přírodní vodní nádrž o rozloze 4.100 
m/2 s protékající vodou. Pro děti je zde velmi snadný 
přístup do vody. Dále je pro děti k dispozici dětský koutek, 
trampolína, skluzavka, houpačka a pískoviště. Dno je píseč-
né a pozvolna se svažuje až k hrázi, kde je největší hloubka 
asi 3 metry. Celý areál je zatravněný, skrytý uprostřed 
vzrostlé zeleně. K zapůjčení jsou také slunečníky a lehádka

Koupaliště Motol
Zahradníčkova
Praha 5 - Motol

www.koupalistemotol.cz

Bašta.indd   1 4.5.2015   9:33:44
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Když jsem Vás hledal, překvapilo mě, že do Dor-
tového studia nevedou žádné dveře z ulice.

To proto, že se jedná jen o výrobnu dortů. Nemám 
tu cukrárnu ani kavárnu, kam můžete zajít na kafe. 
Dorty vyrábím na zakázku, takže jsem ve výrobně 
pouze ve dny, kdy připravuji objednané dorty. Ad-
resa, kterou všude uvádím, pak slouží pro vyzvedá-
vání dortů. Pro osobní konzultace mám vyčleněné 
pondělky, kdy tu se zákazníky domlouvám vše 
potřebné týkající se dortů. Jinak většinu objedná-
vek řeším přes email nebo telefon. Obecně platí, že 
čím dříve začneme se zákazníkem dort plánovat, 
tím lepšího výsledku můžeme dosáhnout. Velká 
část nevěst objednává dorty už s půlročním před-
stihem, takže se pak víkendy začínají rychle plnit, 
proto je dobré neotálet s rezervováním termínu.

Co všechno si na Vás člověk může vymyslet a 
jaké dorty Vás nejvíce baví?

V podstatě cokoli. Specializuji se především na vý-
robu realistických zpodobnění zvířat v podobě 3D 
dortů, ale prakticky je možné udělat z dortu vše mož-
né. Mým nejoblíbenějším tématem jsou dorty týka-
jící se módy. Vystudovala jsem módní návrhářství 
a to mě částečně drží dodnes, i když v trochu sladší 
podobě (smích). Ráda navrhuji šaty na dortové pa-
nenky tak, aby mohla být každá panenka jedinečná. 
Pokud zákazník nemá představu o tom, jaký dort 
udělat, mohu připravit vlastní návrh inspirovaný 
oslavencem - jeho koníčky, oblíbenými věcmi, bar-
vami apod.. Krom klasických a 3D dortů připravuji 
i svatební dorty včetně minidezertů. Nově dělám i 
realizace sweet barů, které jsou dnes velmi populární.

Jaký nejšílenější dort jste dělala?

Asi nejkurióznější dort byl pro kolegu mého manže-
la, který pracuje u Pražské záchranky. Dort byl ve tva-
ru záchranářského auta (smart), kterému blikaly ma-
jáky.  K vidění je na mých stránkách i na facebooku.

Co mám chápat pod pojmem 3D dort?

3D dorty jsou dorty tvarované ze základního ku-
latého nebo hranatého dortu. Nejsou tedy navrchu 
placaté jako klasické dorty, ale mohou mít tvar 
auta, zvířátek, hudebních nástrojů, elektroniky, po-
hádkových postaviček, prostě všeho co vás napadne.  
Dnes jsem třeba odevzdávala hada. Takové dorty 
jsou složitější na výrobu, ale jsou  velmi populární. 

ávno jsou pryč doby, kdy dort 
vypadal jako pouhá položená 
pneumatika s trochou polevy 
navíc. Dnešní dorty s přehle-
dem mohou konkurovat umě-

leckým dílům. Přesně takové kousky dokáže vy-
tvořit Jana Králová z Dortového studia Cakery,
kam se vydal podívat Tomáš Chvála.

cakery - dorty s nápadeM

D

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015



69

GASTRO

Procházel jsem si fotky na Vašich stránkách a ně-
které ty dorty jsou opravdu působivě detailní. Jak 
jste se k téhle práci dostala? Přeci jen člověk často 
od někoho neslyší „Budu se živit děláním dortů‘‘.

Úplně první dort jsem pekla ve svých 13 letech pro 
mou mámu k 50. narozeninám, ale naplno jsem se 
začala věnovat pečení dortů až po 10 letech. Studo-
vala jsem střední uměleckou školu textilních řeme-
sel, kde jsem prošla i kurzem sochařství, malby a 
kresby. V jednu chvíli jsem si uvědomila, že mě dor-
ty baví víc než navrhování šatů, tak jsem se do toho 
po hlavě pustila. Kdybych tehdy věděla, čím vším 
budu muset projít, abych měla oficiální výrobnu, tak 
bych do toho asi nešla (smích). Mé rozhodnutí bylo 
pro rodiče zprvu spíše zklamáním, ale díky podpoře 
manžela jsem to nevzdala a dnes jsem za to ráda.

Jak dlouho trvá výroba jednoho dortu?

Výroba nejjednoduššího dortu zabere přibližně 6 ho-
din včetně chlazení, ale to se týká jen samotné výroby 
dortu. Nejdříve je potřeba ho navrhnout, což někdy 
trvá i několik hodin. Samotná výroba dortu zabere 
nejméně 4 hodiny. Některé dorty jsem dělala i 30 ho-
din. Ideální je dort objednat s 14 denním předstihem, 
nejen kvůli rezervaci termínu, ale i proto, abych stači-
la zásobit ledničku čerstvými surovinami.  

Jaké jsou dorty uvnitř?

Základem všech dortů jsou piškotové korpusy, 
které nabízím v klasické světlé a čokoládové va-
riantě, ale i pistáciové, mandlové a mramorové.  
Korpusy pak doplňují klasické krémy jako va-
nilkový, čokoládový, lískooříškový, Rafaelo, me-
ruňkový, malinový, kaštanový, banánový… Nebo 
odlehčené tvarohové krémy jako malinový, bro-
skvový, straciatela. Nově dělám i Tiramisu dort 
a dort jablečno-skořicový s tvarohem. Dorty je 
možné doplnit i marmeládami, pro které chodím 
na farmářské trhy – výsledek opravdu stojí za to. 

th.

www .cakery .cz
Cakery@email .cz

Kamenická 210/47, Praha 7 
Tel: +420 724 946 574 
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kouška odvahy může mít mno-
ho podob. Pro někoho může být 
metou přejít lávku nad jezírkem 
plným hladových aligátorů. Pro 
jiné je zas zkouškou noční pro-

cházka po hřbitově. Pro arachnofobiky je důkaz 
odvahy pouhý pohled na pavouka bez vokálního 
doprovodu a následným infarktem. Průměrná 
žena si zas pod tímto pojmem vybaví situaci, 
kdy by měla projít se zlatou kreditkou Pařížskou 
bez útraty jediné koruny. Nuže, já jsem takovou 
zkoušku absolvovala nedávno a nutno podotk-
nout, že úspěšně. Po vzoru Bridget Jones jsem se 
jakožto „forever alone“ vydala na skleničku do 
stylové restaurace ve společnosti tří párů.

Vlastně mi na tom zpočátku nepřišlo nic tak 
zvláštního. Večer v baru s kamarády. Pozastavila 
jsem se nad tím až ve chvíli, kdy se nad tím po-
zastavila moje matka. A moje sestra. A můj otec. 
Kdybych měla početnější rodinu, pravděpodobně 
bych mohla jmenovat všechny ostatní rodinné 
členy, kteří by se nad tím pozastavili také. Já, ja-
kožto nepárový jedinec, vyznávající trendy vlnu 
„singles“, jsem zúčastněné nevnímala jako páry, 
ale jako kamarády. Každého zvlášť. Ostatní, párově 
zaměření lidé, to však vnímají od počátku jinou 
optikou. Tou, která Vás označí za někoho navíc. 
Přesněji řečeno, po mé odpovědi, s kýmže jdu ve-
čer na ten drink, na mě máma bezmyšlenkově vy-
pálila otázku: „to jim tam jako budeš dělat křena, 

jo?“. „Ne, mami tak to není. Jako je pravda, že spo-
lu chodí, ale já nebudu křenit, jdeme tam všichni 
společně“. I když vlastně….budu za křena?!. Posa-
dí mě taky do čela stolu jako tu Bridget a budou 
na mě střílet otázky typu: „proč nemáš kluka“? „A 
kdy ho budeš mít?“, „A co děti, nechceš?“. A pak 
přijdou moudra typu: „holka, už nemáš tolik času 
jako dřív.“, „Musíš někoho čapnout, jinak bude 
pozdě.“, „Všichni dobrý chlapi už jsou rozebraný 
(haha).“ A nakonec přijde vlna solidarity: „hele, já 
mám jednoho kámoše, už dlouho hledá holku. No, 
sice se mu v práci smějeme, že je divnej, ale vlastně 
je to fajn kluk. Je pravda, že mu je třicet a bydlí u 
mámy, ale je samostatnej, máma mu jen žehlí, pere 
a vaří. Má spousty koníčků, třeba…hraje na počí-
tači střílečky. Já Vás seznámim“. No tak to fakt díky.

To, na co jsem se celý den těšila, na pohodový so-
botní večer s dávnými přáteli, se v mžiku proměnil 
v hororovou vizi večera ve společnosti tří zamilo-
vaných párů synchronizovaných na úrovni olym-
pijských vítězek v akvabelistice, zatímco já budu 
něco jako poslední lichý člověk v galaxii. A tato 

Z

„PoSaDí Mě TaKY Do Čela STolU 
JaKo TU BriDgeT a BUDoU Na Mě 

STŘíleT oTáZKY TYPU: 
„ProČ NeMáš KlUKa“?“
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vize, jež by mě samotnou předtím ani nenapadla, 
mne ponoukla k několika krokům. Za a) jsem mu-
sela vyřešit otázku, zda budu křen (no asi to tak 
může být), za b) jsem dospěla k názoru, že vykrou-
tit se z toho by byla srabárna, takže jak budu po-
stupovat, abych mohla rychle zmizet, kdyby začalo 
přituhovat (pojedu autem a řeknu, že mě bolí hla-
va), za c) musím vymyslet aspoň tři relevatní, spo-
lečensky přijatelné a hlavně stručné důvody, proč 
jsem sama (nevim, nevim a nevim, budu improvi-
zovat na místě), za d) kam se mám posadit, abych 
nevypada jako páté kolo u vozu na první pohled 
(to jsem nevymyslela, takže jsem se sama usadila 
rovnou do čela stolu), a za e) musím se vyprdelit 
na takové úrovni, aby bylo na pohled zřejmé, že 
jsem si tento svobodný stav vybrala dobrovolně, 
a ne proto, že vypadám jak přejetá kuna a tak mě 
nikdo nechce (to se povedlo, ale padlo na to celé 
sobotní odpoledne a polovina všech kosmetických 
přípravků, které se v naší domácnosti nacházely. 
Jediný člen rodiny, od něhož jsem si nevypůjčila 
žádný kus jeho šatníku, byl táta.). 

Navzdory všem děsivým představám, které jsem 
si za to odpoledne stihla v hlavě vytvořit, byl ten 
večer skvělý. Plný humoru, porozumění i intelek-
tuálních debat (to tedy hlavně na začátku, jak už 
to tak bývá, když se čeká, než Vám obsluha do-
nese první objednávku). Přeci jen mne však po 
euforickém příjezdu domů brouci v hlavě neo-
pustili. Jsem si vědoma pravdivého moudra, že 
přemýšlet o vážných a důležitých věcech s notnou 
dávkou alkoholu v krvi není zrovna to nejlepší, 
co by měl člověk v tomto stavu dělat (protože to 
jediné rozumné, co lze v tomto stavu dělat, je jít 
spát), ale mě to nedalo. A ke všemu mne to neo-
pustilo ani den poté. Začala jsem si klást otázky 
a hledám odpovědi. Jsou i přes současný západ-
ní trend „singles“ lidí naší společností vnímáni 
lidé bez partnera spíše negativně? Provedla jsem 
inkognito průzkum a tady jsou výsledky:

U mužů je dělení podstatně jednodušší: když muž 
žije bez partnerky, je zpravidla brán jako „divnej“ 
nebo spadá do prestižní kategorie „kurevník“. U žen 

je to složitější – vezmeme-li v potaz všeobecné před-
sudky, nabízí se dodat „konec konců jako všechno“.  
Ženy bez partnera se obecně dělí na škatulky „tra-
gédky“, „kariéristky“, „komplikované“, „příliš nároč-
né“ či „smolařky aka Bridget Jones style“. Pro pořá-
dek uveďme i specifickou kategorii ve společnosti 
věčně osamělých žen, které ale samy nejsou. Jsou 
jen „blbě zamilované“, zpravidla do jinde zadaných 
mužů (tady snad podrobnější popis netřeba).

Nejhůře na tom jsou asi tragédky. Ženy, jejichž zá-
měr bezpečně pozná každý muž, včetně nevido-
mých, na vzdálenost sto kilometrů. Proto se obvykle 
v její přítomnosti žádný muž v okruhu sto kilome-
trů nevyskytuje. Tyto ženy vědí, co chtějí a jsou pro 
to schopné podstoupit vše. Chtějí lásku, vztah, dítě, 
barák, dva psy a kočku, a to nejlépe teď hned. A 
jak známo, jestli se muži něčeho bojí, tak závazků. 
Lépe řečeno, závazků toho typu, kdy bezděčně a bez 
jakýchkoliv plánů na budoucnost pozvou osamo-
cenou ženou v minisukni na baru na drink, a ona 
místo koketního úsměvu a přikývnutí vyhrkne „ale 
zítra tě musím představit mamince!“, zatímco odesí-
lá dotyčnému na facebooku žádost o vztah. 

Kariéristky a příliš náročné toho mají mnoho spo-
lečného. Obvykle se jedná o velmi úspěšné ženy, 
často též velmi atraktivní. Oděny do moderního, 
proklatě drahého, ohozu, zvládají pracovat 20 ho-
din denně, chodit dennodenně do fitka, stýkat se s 
podobnými kamarádkami na předraženém kafíčku 
v hypermoderní světlé kavárně, hrají na flétnu, o 
víkendu hrají golf, jediná země na světě, kde ještě 
nebyly, je Pákistán, mají dva vysokoškolské tituly 
(plus stáž v zahraničí), a když to přeženou s Moe-
tem, brečí kamarádkám na rameni, proč zrovna o 
ně nikdo nestojí, když jsou dokonalé, přičemž si ne-
uvědomují, že si na svou záludnou otázku zároveň 
odpovídají: jsou příliš dokonalé. Muži se jich prostě 
bojí. Ačkoliv jsou takové ženy obvykle hlavními po-
stavami jejich erotických snů, v mužském kolektivu 
o nich pohrdavě mluví jako o babochlapkách. Jsou 
to většinou přesně ti muži, kteří hlásají, že dnešní 
ženy nemohou očekávat, že na prvním rande za 
ně muž zaplatí útratu, protože když jsme chtěly tu 
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emancipaci, tak ať si to pěkně zacálujem samy, ne?  
Nehledě na to, že když se nějaký odvážný mláde-
nec odhodlá takovouto ženu oslovit, bývá změřen 
opovržlivým pohledem, následuje detailní prů-
zkum jeho dovedností, úspěchů a kvalit, a pokud 
není stejně dokonalý jako dotyčná, je nemilosrdně 
odpálkován, odsouzen dva týdny nevylézt z domu. 
Trochu problém je, že dokonalí lidé neexistují. 

Komplikované. Femme fatale. O ty zájem bývá, a 
velký. Bohužel doba trvání zájmu je přímo úměr-
ná době sexuálního styku. Pak jsou tyto „osudo-
vé“ opuštěny se slovy, že muž není připraven na 
vztah. Škoda že není řečena celá pravda. Tito muži 
na vztah připraveni jsou, akorát ne na tak složi-
tý vztah. Muži chtějí domácí pohodu, klid, teplé 
jídlo, pivo a ticho. Femme fatale ale nevaří, na to 
totiž nemají čas. Většinu jejich dne zabere dumá-
ní nad sebou sama, nad svým osudem, nad svou 
budoucností. Chtějí diskutovat o životě, a pokud 
se jim diskuze nedostává, bývají hysterické. Navíc 
oplývají výraznou charakteristikou: nikdy si ne-
jsou jisté. Ničím. Pokud muž sám nemá psychopa-
tické sklony, raději než s takovou, požádá o ruku 
tragédku. Útěchou těmto ženám snad může být, že 
ke komplikovaným se muži vracejí v myšlenkách, 
a často je v pozdějším věku označují jako za „život-
ní lásky“. Kdybyste jim ale dali tu možnost s nimi 
skutečně být, zmizí jako pára nad hrncem. 

Bridget Jones holky. Nejpočetnější skupina osamě-
lých žen, do které spadá i většina mých nezadaných 
kamarádek. Ty prostě neměly štěstí. Slovy mé šťast-
ně zadané přítelkyně „prostě ještě nepotkaly toho 
pravýho, no!“. No. Otázka je jestli ho někdy vůbec 
potkají. A taky, jestli nějaký pan pravý existuje. V 
podstatě jde o fajn holky, tak normálně pěkné, tak 
normálně chytré, tak normálně žijící. Asi příliš nor-
mální na to, aby jim byl nadělen i normální vztah 
s normálním mužem. Však ale víme, proč byl film 
Bridget Jones tak moc úspěšný. Protože ona nor-
mální průměrná Bridget toho pravého našla. A tak 
tyto ženy stále doufají, že toho českého pana Dar-
cyho jednou, ve třiceti, navzdory nadváze a častým 
trapasům, také potkají. A třeba se tak stane.

Našly jste se? Já bych se vyjádřila slovy písně skvě-
lé české kapely Dalekko: „ ….já se pořád hledám, 
co mám dělat, až se potkám?“. Nakonec, to vlastně 
ani není důležité, protože to jsou jen škatulky. A 
jak známo, škatulky nám sice život ulehčují, ale 
pravdivé zrovna nebývají. Na druhou stranu, kdy-
by v tom jedna jediná žena našla příčinu svého 
osamění a rozhodla se změnit svůj přístup, budu 
to považovat za úspěch. 

„FeMMe FaTale. o TY ZáJeM BýVá, 
a VelKý. “

www.pragmoon.czkvěten / červen 2015



Otevřeno denně od 18.00 do 05.00
 Klimatizováno, creditní karty vítány

Bez názvu-1   1 25. 3. 2015   15:26:29



74

o podnikání se pustil v roce 1993 
jako vysokoškolský student. Dnes 
patří mezi nejvýraznější české 
podnikatele. Klíčem k úspěchu je 
podle něj dobrý nápad a neustálá 

dřina. A hlavně nenechat se odradit neúspěchy a 
škarohlídy, kteří považují Váš nápad za bláznivý. 

BUSINESS ROZHOVOR

Jak vznikl ten podnikatelský nápad? Proč jste si 
vybral právě takový byznys, ve kterém nyní pod-
nikáte? Málokdo třeba ví, že jste začínal zpro-
středkováním pracovních pobytů. Teprve poté 
přišly jazykové pobyty a prodej letenek.  

Bylo mi něco kolem dvaceti, hranice byly otevřené 
teprve krátce a všichni včetně mě chtěli po těch le-
tech, kdy se nikam nesmělo, cestovat a získat zku-
šenosti na Západě. Jenže třeba ve Velké Británii se 
v té době moc nedalo pracovat oficiálně, a tak jsem 
tam i já odjel zkusit štěstí lidově řečeno „načerno“. 
Během svého pobytu jsem potkával hodně dívek, 
které tam pracovaly jako au pair. A tehdy přišel ná-
pad vytvořit zprostředkovatelskou agenturu, která 
by všechny formality zařídila. Když jsem začal vy-
řizovat první au pair pobyty, psal se rok 1993 a byl 
jsem ve 4. ročníku brněnské techniky.

Jak vypadaly Vaše začátky? 
 
Začínal jsem od nuly. Měl jsem jen pár kontaktů ve 
Velké Británii a odhodlání tvrdě pracovat na svém 
snu. Dopoledne jsem chodil do školy. V té době jsem 
navíc ještě přebíhal mezi elektrotechnickou a podni-
katelskou fakultou. Odpoledne jsem pracoval. Bylo to 
náročné období, které šlo jen těžko skloubit se školou 
– a tak mě z podnikatelské fakulty nakonec vyhodili. 
(smích) I když se dnes klade na vysokoškolské vzdě-
lání velký důraz, já si myslím, že mladý člověk by měl 
na delší dobu hlavně vycestovat do zahraničí – roz-
hled a zkušenosti, které venku nasbírá za jediný rok, 
mu totiž často dají více než pětileté studium. Ale ne 
že bych brojil proti vysokým školám – sám jsem elek-
trotechniku nakonec úspěšně v roce 1995 dokončil.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se začali věnovat i 
autobusové, vlakové i taxi dopravě? 

Od počátku jsem věděl, že klíčem k úspěchu jsou 
skvělé služby a rozumné ceny. Ve srovnání s konku-
rencí jsem měl při zprostředkování au pair pobytů o 
polovinu nižší ceny a i díky tomu jsem si získal obli-
bu studentů. Díky pozitivním zkušenostem prvních 
účastnic se o nás brzy dozvídali další. Podařilo se 
mi získat to nejdůležitější – důvěru klientů a ochotu 

D

radiM jančUra
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doporučit nás dál. V roce 1998 jsme se stali největší 
au pair agenturou na světě a získali jsme ocenění od 
mezinárodní asociace au pair agentur IAPA. Ve stej-
ném roce jsme otevřeli i naši první pobočku na Slo-
vensku. Od roku 2000 začala největší expanze firmy. 
Každým rokem dramaticky narůstal počet zaměst-
nanců a obraty se meziročně navyšovaly i o více než 
100 procent. V té době jsme hledali na trhu mezery, 
které bychom mohli zaplnit. Začali jsme prodávat 
letenky a pokukovat po autobusové dopravě. Všich-
ni naši zákaznici totiž jezdili do Velké Británie nebo 
do Dánska autobusem, ale my jsme nebyli spokoje-
ní s jejich kvalitou. Proto v roce 2004 vyjely první 
žluté autobusy na linku mezi Prahou a Brnem. Pro 
zákazníky to byl úplně nový zážitek – na palubě se 
o ně starala usměvavá stevardka, která jim nabídla 
noviny, časopisy a vybrané teplé nápoje zdarma. 

Můžete to, jak to vypadalo na začátku, srovnat s 
tím, jak je to teď? Co se pro Vás osobně změnilo?

Když jsem začínal s podnikáním, všechno jsem si 
vyřizoval sám. Dnes má skupina STUDENT AGEN-
CY okolo 2 300 zaměstnanců v Česku a na Sloven-
sku. Já se starám o budoucí rozvoj a dělám strategic-
ká rozhodnutí. Vždycky jsem byl v jednom kole. V 
polovině 90. let jsem rozjížděl podnikání a zároveň 
dokončoval vysokoškolská studia, takže moc volné-
ho času jsem neměl. A podobné je to i dnes. Vstá-
vám relativně brzy a často vyřizuju pracovní agendu 
ještě z postele. A výjimkou nejsou ani dny, kdy se 
z pracovních schůzek dostávám zpět až kolem půl-
noci. Ale nestěžuju si. Moje práce mě baví. Firma je 
jako moje dítě – jako rodič taky nemáte pevně danou 
pracovní dobu a volno o víkendech nebo svátcích. 
Dneska už ale vím, že pracovní tempo, jaké mám, 
nemůžu mít pořád, a tak se učím odpočívat. 

Jak začít s podnikáním? 

Myslím si, že je velmi důležité umět se dívat kolem 
sebe, poznat, co lidem chybí a jak můžete zlepšit 
jejich život. A důležitá je také odvaha pustit se do 
něčeho, co se ostatním může zdát příliš bláznivé. 
Já sám jsem se mockrát setkal s tím, že mě ostat-
ní od něčeho odrazovali – říkali, že není možné 

nabídnout v autobusech takové služby dlouhodo-
bě, že není možné mít výhodné jízdenky, servis 
stevardky a ještě kávu a noviny zdarma. Ale jde 
to – moje firmy jsou živoucím důkazem toho, že v 
některých směrech se vyplatí nedělat kompromisy. 
Můj přístup je hodně ovlivněný tím, že mým hlav-
ním cílem není vydělávat miliardy, ale měnit svět 
k lepšímu. To je hlavní filosofie mého podnikání.

V „Kmotrovi“ se píše, že „na počátku každého 
velkého bohatství je zločin“. Myslíte si to samé?

Určitě ne. Nemělo by se na úspěšné lidi pohlížet a 
priori tak, že to jsou zločinci. Většina lidí, kteří si 
vydělali nějaký majetek, dřela a vše co má, je výsled-
kem dlouhodobé práce často i několika generací.
 
Vzpomenete si na Váš první vydělaný milion?

Vlastně ani nevím. Jak začnete podnikat a začne 
se Vám dařit, tak postupně byznys roste a hlav-
ně první milion není konečná. Jdete prostě dál a 
soustředíte se na další rozvoj svého byznysu. V 
podstatě všechny peníze, které firma vydělá, do 
ní investuju zpátky. Nejsem marnotratný. Nepo-
trpím si na luxusní hodinky ani nápadná auta. 

Jaká jsou největší úskalí podnikání?

Pro každého podnikatele je důležité mít dobře při-
pravený byznys plán. Nastavit si reálné cíle a  návrat-
nost investic. Jenže i sebelepší byznys plán se může 
zhroutit. To se nám třeba teď stalo na Slovensku s 
vlaky RegioJet. V prosinci jsme začali provozovat IC 
vlaky mezi Bratislavou a Košicemi. Jenže krátce před-
tím Ficova vláda zavedla bezplatné jízdné pro děti, 
studenti a seniory na železnici, konkrétně na doto-
vaných linkách. O pár měsíců později následovaly 
slevy pro pracující. Zásah státu naprosto rozboural 
naše plány, že kvalitními službami a hezkými a čistý-
mi vlaky k nám přilákáme slovenské cestující. Určité 
skupiny s námi nejezdí prostě proto, že u nás musí 
za jízdenku zaplatit. Proto jsem také slovenského pre-
miéra Fica označil za největšího korupčníka – sleva-
mi na železnici si kupuje voliče pro příští parlamentní 
volby. Nemůžu s tím nic udělat a tak se aspoň snažím 
Slováky upozornit na to, že vlaky zadarmo nejsou 
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STUDENT AGENCY se od svého zrodu nepře-
tržitě věnuje pracovním a jazykovým pobytům. 
Našim klientům nabízíme nové možnosti práce a 
studia v zahraničí. Rozšiřujeme také nabídku des-
tinací. V posledních letech roste například obliba 
jazykových pobytů pro profesionály. Kromě toho 
je STUDENT AGENCY největším prodejcem le-
tenek v České republice. Jsme největším českým 
dálkovým autobusovým dopravcem. Žluté linky v 
současné době obsluhují všechna klíčová města v 
České republice a jezdíme také do desítek měst v 
Evropě. Za loňský rok jsme přepravili rekordních 
6,7 milionů cestujících, což je meziročně téměř o 
12 procent více. Podobně úspěšná je také sesterská 
společnost RegioJet. Zabýváme se také prodejem 
eurovíkendů a zájezdů pod značkou Dovolena.cz 
a pod hlavičkou Orbixu také službami pro firem-
ní klientelu. V Praze provozujeme taxislužbu Tick 
Tack. Chceme vybudovat důvěryhodnou taxisluž-
bu, jejíž řidiči zákazníka nikdy neokradou. To jim 
mohu osobně garantovat díky všem kontrolním 
mechanismům, které jsme s kolegy nastavili. 

V současné době patříte mezi velmi úspěšné 
české podnikatele. ale napadá mě... co děláte, 
když nepracujete? Máte nějakého koníčka?

Moje práce je moje vášeň a koníček. Ale pokud 
mám volný víkend, rád si zajedu lyžovat nebo jen 
tak na chalupu do Beskyd. Tam si vždycky skvěle 
vyčistím hlavu a odpočinu. 

Za co utrácíte vydělané peníze?

Mám normální plat – přibližně 160 tisíc korun 
měsíčně. To je dost peněz na to, abych si dokázal 
užít dobré jídlo a další naprosto normální radosti 
v životě. Víc peněz pro svou spotřebu nepotřebuji 
a vše investuji zpátky do firmy a do jejího rozvoje. 
Nikdy jsem z firmy nevytáhl ani korunu a nehod-
lám to dělat ani na stará kolena.

Co je pro Vás v životě nejdůležitější?

Moje dcera a to, aby byla šťastná a spokojená.

Denisa Jeřábková

zadarmo – jejich provoz zaplatí každý ze svých daní. 
Nejvíc mi ale vadí to, že Fico slevy prezentuje jako so-
ciální balíček. Ten ale platí jen na železnice. Ti, kteří 
nemají přístup k železniční dopravě, mají smůlu. Na 
ně vláda nemyslí. A to je přece špatně.

Jaké chyby dělají ti, kterým se v podnikání nedaří?

Z mého pohledu si řada podnikatelů ještě pořád 
neuvědomila, koho potřebují nejvíce – klienty. 
Můžete mít sebelepší produkt, ale pokud vás přiví-
tá neochotný prodavač, těžko můžete dělat byznys. 
I taková drobnost jako hezký úsměv a pozdrav do-
káže úplně změnit náladu v místnosti.

V poslední době se jak mezi zákazníky, tak mezi 
firmami skloňuje slovo „sleva“. Všichni chtějí 
dostat vše za tu opravdu nejnižší cenu. Firmy 
pak kvůli tomu, aby vyhráli zakázku, podstřelují 
nabídky a ceny. Není to trošku cesta do pekel? 

Doprava a cestovní ruch funguje jinak. Není to 
jako u oblečení nebo potravin, kde je sleva oprav-
du magickou formulkou. Na druhou stranu vní-
máme to, že zákazníci – čeští i slovenští – jsou cit-
liví na cenu. Po celý rok připravujeme nejrůznější 
akce – třeba teď v květnu mohou našimi autobusy 
do zahraničí cestovat dvojice za cenu jedné jíz-
denky. Jde ale o časově omezenou marketingovou 
akci, která má za cíl přilákat pozornost cestují-
cích. Tyto ceny nejsou dlouhodobě udržitelné. 
Pokud si někdo spočítá reálné náklady a nabídne 
podnákladovou cenu, je to ekonomická sebevražda.

Jak byste zhodnotil podnikatelské prostředí v 
Česku? Dá se tady dobře podnikat, a nebo české 
prostředí naopak podnikatele moc nepodporuje? 

Podnikat se tady určitě dá a úspěšnost našich firem je 
toho důkazem. Kde člověk občas narazí na kompli-
kace, je to, když se mu do podnikání začne motat stát, 
nebo se snaží právě v prostředí, kam vstupují státní 
či polostátní firmy, transparentně a férově podnikat. 

Čemu se - jako podnikatel - vlastně aktuálně vě-
nujete a co vše spadá pod STUDeNT ageNCY?
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HI-TECH

Lidé se stále častěji točí při v akčních činnostech, ruční 
kamery jsou ale těžké a telefony zase nemají dostatečnou 
kvalitu. Pic si se vším poradí. Originální kamera připomí-
nající červa je natolik flexibilní, že ji lze uzpůsobit jakému-
koli tvaru. Neomezuje ji úhel pohledu a samotná kamera 
je vodě i prachu odolná. Pic disponuje pětimegapixelovým 
fotoaparátem, který zvládá nahrávat video v rozlišení 720p 
s 30 snímky za sekundu a může se pochlubit úhlem záběru 
124°. Snímky a video jsou ukládány do 16GB interní paměť 
a integrovaná baterie vydrží na cca hodinu provozu.

Pic
omoTá si vás

PREMiUM ONE
NabíJeč, KTeRý
myslí na všechny

hismaRT 
módní chyTRáK
Chytrá taška HiSmart vyrobená z plátna a ruč-
ně vyčiněné italské kůže nabízí hned čtyři růz-
né transformace včetně batohu, je voděodolná 
a má 12 kapes. To ale není vše. Přes speciálně 
navržený ovladač HiRemote na popruhu se taš-
ka synchronizuje přes Bluetooth 4.0, které má 
dosah 30 metrů, s aplikací HiSmart ve vašem 
smartphonu s Androidem nebo iOS. Přes ovla-
dač můžete jednoduše najít odloženou tašku i 
telefon (polohu tašky uvidíte v mobilu, taška 
mobil umí prozvonit). Dále má HiSmart zabu-
dovaný ovladač hudebního přehrávače a hand-
sfree, diktafon čí dálkovou spoušť fotoaparátu.

Patříte mezi nadšence, kteří si jako jedni z prvních pořídili 
Apple Watch? Tak proč si neulehčit nabíjení a nedoplnit svoje 
Apple výrobky produktem Premium One. Vybirat můžete ze 
tří variant - buď půjde jen o stojan na hodinky, nebo na hodin-
ky i telefon, případně na hodiny, telefon a tablet. Full Service.
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Podo
sami sobě

Milovníci selfie, nejlepší kousky nafotíte, malým 
bezdrátovým fotoaparátem Podo, který jednoduše 
připevníte v podstatě na libovolný pevný povrch. 
Už nebudete omezeni délkou paže nebo tyče selfie 
držáku. Podo je možné připevnit pomocí lepící pod-
ložky s tisíci mikroskopickými přísavkami, případně 
zabudovaným silným magnetem pro kovové povr-
chy. Uvnitř fotoaparátu je snímač s rozlišením 8 Mpx, 
který může nahrávat i videa v rozlišení 720p. Nechybí 
vestavěný blesk a možnost fotoaparát naklonit.

Chytré hodinky mají jasnou nevýhodu – slabou bate-
rii díky dotykovým displejům. .Klatz na to jde jinak. 
Nenabízí sice tolik funkcí jako konkurence, ale poslou-
ží i k volání. Stačí stisknout dvě tlačítka, díky kterým 
se hliníkový náramek rozevře, a najednou máte v ruce 
telefonní sluchátko. Zároveň se automaticky přijme 
hovor.  Jméno a číslo volajícího se ukáže na úsporném 
384 LED displeji, který tvoří matice 12 × 32. Chybí i 
dotyková plocha – hodinky se ovládají na boku. Kromě 
času a zobrazení volajícího každopádně zobrazí i tele-
fonní seznam, SMS a notifikace. Hodinky lze také použít 
pro ovládání hudebního přehrávače. A to hlavní – nabí-
jení za 10 dní, v úsporném režimu dokonce až za měsíc!

.KlaTz
výdRž na PRvním mísTě

WondeRcube 
malý čaRoděJ

WonderCube je originální přívěšek na klíče, kte-
rý lze označit za švýcarský nožík pro mobily. Tato 
miniaturní kostička, jejíž hrana měří jeden palec 
(25,4 milimetrů), je vyrobena z odolného ASB a 
její hmotnost činí jen 20 gramů. Z kostičky mů-
žete vyklopit kabel z flexibilního termoplastického 
elastomeru, který má na konci microUSB nebo 
Lightning, zatímco z kostičky se vysune klasický 
USB s pozlacenými konektory. Poslouží vám nejen 
jako datový, ale i jako nabíjecí kabel například z 
notebooku. Pomocí destičky s mikropřísavkami 
kostičku jednoduše připevníte na zadní stranu te-
lefonu a máte k dispozici praktický stojánek, který 
se hodí při videohovorech nebo sledování filmů. 
WunderCube má v sobě též integrovanou i čtečku 
microSD karet, konektory, díky nimž můžete při-
pojit běžnou 9V baterii a udělal z kostky nabíječku 
a nakonec praktickou led svítilnu.
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HI-TECH

tomto vydání se nově zaměří-
me na populární a zajímavé 
aplikace pro Vaše mobilní mi-
láčky, ať už ty telefonní nebo 
tabletové. A pokud uvidíme z 

vaší strany zájem, tak i v dalších číslech rádi při-
neseme přehled zajímavých, nejvíce používaných 
či zrovna populárních aplikací pro Android a iOS.

Nejpoužívanější appky, které by ve vašem telefo-
nu/tabletu rozhodně neměly chybět:

Facebook, Messanger (slouží pro chatování na Fa-
cebooku), Instagram (nahrávání a úprava fotek), 
WhatsApp (komunikační program velmi podob-
ný Messangeru), Sms Ticket (jednoduché posílání 
sms jízdenek), Pubtran (jízdní řády rychle a pře-
hledně), Meteor (perfektní aplikace, s níž už nikdy 
nezmoknete) a samozřejmě Youtube, kterým se 
napojíte na největší internetovou databázi videí vše-
ho ražení, od hudby až po kočky hrající na piano.

ZaJíMaVé aPPKY

Swarm 
Android / iOS

Do této aplikace si přidáte své známé a „checkuje-
te“ své pozice na různých místech, především v re-
stauracích, barech ale například i v posilovně a po-
dobně. Apka je dobrá tehdy, pokud například chcete 
jít na pivo a nemáte s kým. Podíváte se do ní a vidíte, 
kde jsou vaši známí. Pokud svou polohu nechcete 
aktualizovat, nemusíte provádět check-in.

V

APLIKACE
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HI-TECH

Snapseed
Android / iOS

Aplikace Snapseed slouží pro úpravu fotek, obsa-
huje různé efekty a nástroje pro otevření, ukládání, 
porovnání či sdílení snímků. Tento specialista na 
úpravu fotografií je zcela zdarma, přitom nabízí 
skvělé pracovní prostředí, s nímž se sžije opravdu 
každý. K používání totiž není potřeba žádného spe-
ciálního umu a jednotlivé prvky jsou ovládány pou-
ze tahem prstu do stran, respektive nahoru a dolů.

automatic Call recorder
Android

Aplikace umí nahrávat všechny hovory, záleží jen 
na vás, které se rozhodnete uložit. Volitelně lze 
nastavit kontakty, jejichž hovory budou nahrá-
vány, nebo naopak rovnou ignorovány. Pořízené 
záznamy lze samozřejmě poslouchat, přidávat k 
nim textové poznámky a velkou výhodou je i syn-
chronizace se službami Disk Google a Dropbox.

Tinder
Android / iOS

Tinder, to je aplikace určena primárně k sezna-
mování. V Praze jí využívá mnoho uživatelů a 
aplikace ukazuje lidi ve vašem okolí, dokonce i 
s přibližnou vzdáleností. Přejeďte přes fotografii 
prsty doprava, pokud se vám někdo líbí, nebo 
doleva, pokud se vám nelíbí. Pokud se líbíte sobě 
navzájem, je to shoda! Popovídejte si s novým 
propojením nebo se rovnou sejděte. Jednoduché.

HrY:

Pokud jste milovníky her, vyzkoušejte: Defend 
your life (jste v roli imunity lidského těla a ma-
sakrujete bakterie), Boom Beach (akční strategie, 
v níž bojujete proti pevnostem na pláži) a Husiti 
(originální strategická hra od českých vývojářů).

Buri

Zajímají nás Vaše tipy na zajímavé aplikace nebo 
kladné i záporné reakce na toto nové téma.
Vaše dotazy směrujte na info@diskdata.cz
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neMoc na nejvyŠŠích Místech

Postoj Hradu a samotného Miloše Zemana k novi-
náři Ferdinandu Peroutkovi je ovšem natolik fasci-
nující, že se nejde té kauze nevěnovat. Odráží se v 
ní tolik nechtěné pravdy, až mám skoro chuť panu 
prezidentovi poděkovat. Málokdy se povede jedním 
hloupým výrokem spustit natolik silnou vlnu reak-
cí, které současně reflektující nemoci společnosti.

Zásadní v této hře otázek a odpovědí je již samot-
ný zrod konfliktu. Z nějakého nepochopitelného 
důvodu si Zeman vybral Peroutku na mezinárodní 
konferenci Let My People Live! jakožto bod zájmu 
a prohlásil o něm, že napsal článek „Hitler je gent-
leman“ a tím pádem sympatizoval s nacismem. To 
okamžitě vedlo k odmítavé vlně reakcí, neboť podle 
všeho (víme, že ne, ale držme se „spravedlivé eti-
ky“ možné alternativní pravdy) článek neexistuje a 
Zemanově komické pravé ruce Jiřímu Ovčáčkovi se 

nepovedlo prokázat opak. Omluvit se. Vydat pro-
hlášení ve stylu „Pan prezident myslel někoho jiné-
ho“. Prostě udělat NĚCO, co by to smazalo. Místo 
toho se Hrad vydal nepochopitelnou cestou - začal 
propírat jiné Peroutkovi články ve snaze najít špínu. 
Zní to tak absurdně, že už to ani není k smíchu.

Mnohem smutnější se ovšem ukázala reflexe ve-
řejnosti, v níž se zrcadlí nesmyslný odboj „obyčej-
ných lidí“ k „pražské kavárně“. Okamžitě z toho 
vzešel boj, v němž se voliči svého prezidenta slepě 
zastávají, přestože chybí argumenty. Stačí jeden - 
Peroutka miloval nacisty, protože proto. Zemanův 
postoj má navíc tu nepříjemnou dohru, že se za-
píše do historie a tím pádem bude mnoho let po 
jeho smrti skutečně řešeno, zda byl nebo nebyl 
Peroutka sympatizant. V té době už totiž nebude 
žít nikdo, kdo by mohl věci uvést na pravou míru. 

Říká se, že „historie je platná jen do té chvíle, do-
kud ji nezačne někdo veřejně měnit“. Jsme krůček 
od toho, že holocaust nebyl, Hitler a Stalin to my-
sleli dobře a nepochybně se jednou bude říkat i to, 
že byl Zeman obětí spiknutí pražské kavárny a při-
tom to byl veřejně známý abstinent... fuck it..

th.

ikdy jsem nepatřil k lidem, kteří 
by měli tendenci se politicky an-
gažovat. Nevidím v tom smysl. 
Je jedno, jaké stanovisko člověk 
zastává a v kterou stranu vloží 

svou důvěru. Pár měsíců po volbách si stejně při-
padá jako idiot, protože v každé, i sebeoptimistič-
tější partaji se najde někdo, kdo na ní hodí stín.

TEČKA

N
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častým
gynekologickým 
mykózám

Přidáním léku 

Wobenzym® 
k běžné léčbě
omezíte jejich opakování

Ne!

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.
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