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EDITORIAL

Neříkám, že by informace neměly být dostupné. 
Cenzura rozhodně do 21. století nepatří. Ale ono 
momentální cílení je nebezpečné. Proč jsou nyní 
natolik „populární“ útoky auty? Protože se zme-
dializovaly. Ukázalo se, že jde o úspěšnou metodu, 
jak vyvolat zájem, strach, paniku i hlad médií. Ma-
niaci, kteří by dříve útočili nožem, mají najednou 
lepší variantu - a navíc jistou „slávu“ v médiích.

S tím jde ruku v ruce i vytvoření dramatického cel-
ku. Z novin (a pochybných komentářů v diskuzích) 
získá člověk pocit, že už nejde v celé Evropě jít ani 
bezpečně po ulici. Zeptejte se sami sebe - skutečně 
je tenhle apokalyptický scénář reálný? Stovky tisíc 
lidí denně sdílí fotky z celého světa, kde žijí své běž-
né životy a NIC se tam neděje. Ale takové zprávy 
samozřejmě žádný žurnalistický server přinášet ne-

bude, protože koho by bavilo číst, že je klid a svět 
se nerozpadá. To není senzace, která prodává a nutí 
lidi ke sdílení. Což je vlastně docela smutné.

Nejhorší je chvíle, kdy začnou sama média vy-
tvářet návody. Některé české plátky se nedávno 
věnovaly tomu, jak špatně je zabezpečeno cen-
trum našeho hlavního města a kde by případný 
útočník nadělal autem největší škody. Novináři 
(těžko říct, zda vědomě či nevědomě) tím vlast-
ně vytvořili návod na dokonalý útok. Jistě, někdo 
na to upozornit musí, ale alarmovat by se měly 
potřebné úřady a ne veřejnost. Podobný článek je 
srovnatelný se situací, kdy dá někdo na internet 
návod, jak si z věcí v kuchyni sestavit bombu.

Zkusme se nenechat ovlivnit tím, že je momentál-
ně populární dramatický odraz celého světa. Jistě, 
téměř každý den se někde něco stane. Aby také 
ne - vždyť na celém světě žije sedm miliard lidí a 
bylo by naivní očekávat, že všichni jsou dobří. Mís-
to vymýšlení katastrofických scénářů si ale raději 
užívejte krásy našeho města s PragMoonem v ruce 
a nenechte se odradit od života. Sedět ustrašeně 
doma ničemu nepomůže. Dvakrát tolik ve městě, 
kde se pořád něco zajímavého a památného děje.

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

anika je nebezpečná věc. A 
ano, do velké míry ji vyvolá-
vají zprávy. Je to nepříjemný 
důsledek finanční rovnice 
„nabídka - poptávka“. Když 

jsou zprávy pozitivně laděné, je sledovanost logic-
ky nižší. A o to samozřejmě televize nestojí. Takže 
se dnes akcentuje temná strana společnosti. 

P
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Plný dům

Nebudeme lhát, v PragMooNu máme konec prázdnin rádi. Nikoli snad proto, že bychom nefandili do-
voleným a výletování, kultura ale může konečně naplno ožít. A čekají nás hodně zajímavé věci. Poslední 
koncert Ennia Morriconeho, filmový maraton geniálního komika billy Murrayho, pokračování jedné z 
největších filmových sci-fi klasik všech dob, divadelní Solaris, adaptovaný Sněhulák knižního génia Joa 
Nesbøho, divadelní verze Madagaskaru, fenomén Masaryk, nová marvelovka, pokračování klasické ho-
rorové série plné vražedných pastí... zastavte mě někdo! Jak sami vidíte, čeká nás toho 
opravdu hodně a to jsme veškeré tipy jen nakously. hurá do čtení a nechte si chutnat.
 

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

8

Na září přichystala Galerie la Femme v  bílkově ulici 
výstavu zaměřenou na Francii. Představí zde díla in-
spirovaná francouzskou kulturou. Součástí bude také 
den věnovaný francouzským vínům a umění, který 
se uskuteční v sobotu 9. září. V Galerii la Femme 
je při této příležitosti uspořádána malá jam session. 
Galerie la Femme vystavuje obrazy, grafiky a sochy 
českých umělců jak zvučných jmen, tak mladé gene-
race. Návštěvník má velkou šanci, že v široké nabídce 
uměleckých děl najde to pravé dílo pro svůj domov či 
kancelář, a zároveň tak investuje do kvalitního umění.

Francouzské insPirace 
a Wine & art

Místa konání: Galerie La Femme, Praha 1
Tel .: 420 224 812 656, www .glf .cz

Arnold Schwarzenegger se vrací na plátna kin ve své 
nejikoničtější roli Terminátora v digitálně remastero-
vané 3D verzi filmu druhého (nejlepšího) dílu série. Na 
předělávce klasiky akčního sci-fi žánru pracoval sám 
režisér James „já to pokračování Avatara vážně jednou 
natočím“ Cameron. Ten ve spolupráci se společnostmi 
DMG Entertainment a StudioCanal vytvořil kvalitní 
3D konverzi za využití nejmodernější technologie Ste-
reoD. 3D předělávky klasických hitů obvykle nefungu-
jí, nezapomínejme ale, že Cameron pár let zpátky po-
dobným způsobem upravil Titanic. A byla to bomba!

Akční / Sci-fi / Thriller, USA, 1991, Režie: James Cameron
Hrají: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick

7.9.

terminátor 2: 3d

1.9.
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Jako děti jsme milovali horory. Ten pocit zakázaného 
v kombinaci se strachem, tomu se těžko odolávalo. k 
největším ikonám „dětských děsů“ bezpochyby patřil 
klaun z dvojdílné televizní mini-série To podle romá-
nu Stephena kinga. A nyní je zpátky! když ve městě 
Derry ve státě Maine začnou mizet děti, musí skupina 
mladých chlapců a děvčat čelit svým největším oba-
vám v boji proti zlému klaunovi jménem Pennywise, 
jehož vražedná a násilnická historie se táhne napříč 
staletími. king obvykle nemá na adaptace svých děl 
štěstí, u téhle ale můžeme prohlásit, že se povedla.

Horor / Drama, USA, 2017, Režie: Andy Muschietti
Hrají: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

7.9.
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když Mitch (Dylan o‘brien) napřed přišel o rodiče 
a pak mu teroristický útok vzal i přítelkyni. Pomsta 
Mitche zavede k zástupkyni ředitele CIA Irene ke-
nnedy (Sanaa lathan), která se rozhodne jeho bolesti 
využít k pomstě a udělat z něj tajného agenta. Vyšle 
ho ke Stanu harleymu (Michael keaton), veteránovi 
ze studené války, aby ho vycvičil. Stan a Mitch budou 
později zkoumat sérii zdánlivě náhodných útoků na 
vojenské a civilní cíle. Při odkrývání souvislostí útoků 
spojí své síly s tureckým agentem, aby zastavili tajný 
záměr rozpoutat světovou válku na blízkém východě.

Akční / Thriller, USA, 2017, Režie: J
Hrají: Michael Keaton, Dylan O‘Brien, Scott Adkins,

14.9.

americký zabiják



Výstava Fenomén Masaryk připomene mimořádnou 
osobnost prvního československého prezidenta T. 
G. Masaryka přesně 80 let od jeho smrti (1937). Ná-
rodní muzeum chce prezentovat Tomáše Garrigue 
Masaryka mimo klasická a zažitá klišé „Prezidenta 
osvoboditele“ a „tatíčka“. Masaryk bude představen 
ve třech rovinách. Tou první bude pohled na kon-
krétního člověka, jeho vztahy, víru, ideje a názory 
(často stále aktuální). Druhou rovinou je role jeho 
osobnosti ve veřejném prostoru. Třetí rovinou bude 
pak pohled na „obraz“ Masaryka ve společnosti

Místa konání: Nová budova Národního muzea, Praha 1
Cena vstupenek: od 140 Kč 

15.9.

Fenomén masaryk

Příběh manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbi-
li v komedii Sex pro pokročilé, pokračuje. Tentokrát 
se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se 
pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, pře-
souvají do přírody. Je to tak trochu i z nouze ctnost, 
jelikož rodinný rozpočet se zmenšuje. o to více se 
zvětšuje touha „přežít“. Ale pozor! – ne za každou 
cenu. Do stereotypů dojemně směšného a zmatené-
ho páru se jako vichřice vmísí nečekaná návštěva. 
Nespoutaná sestra a provokativní švagrová Diana 
naruší Alici a Jindřichovi kempovací idylu.

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

18.9.

Vzhůru do diVočiny

Nekonečný oceán inteligence, nekonečná hmota, ne-
konečná neschopnost porozumění. hranice, za kte-
rou člověk potká své nejhlubší noční můry. kolikrát 
je třeba zabít vzpomínku? Jak se ze shluku neutronů 
stane myslící a cítící bytost? kde jsem? Co jsem? Iko-
nický sci-fi příběh, se kterým Stanislav lem rozvířil 
literární vody v 60. letech 20. století, stále fascinuje 
nezodpověditelnými otázkami (ostatně, dočkala se 
i několika filmových a televizních zpracování). lidé 
ztraceni v hlubinách vesmíru i lidské duše, v ča-
soprostoru prázdné vesmírné stanice i planety Solaris.

Místa konání: Strašnické divadlo, Praha 10
Cena vstupenek: od 150 Kč 

solaris

20.9.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30
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Divadlo kalich slaví své 18té narozeniny hodně 
pestrou sezónou. Počátkem září mělo premiéru 
napjatě očekávané nové nastudování muzikálu Da-
niela landy krysař a fanoušci činoher této scény se 
jednoznačně mají na co těšit. krysař není to jediné, 
co na ně v nadcházející sezóně čeká. Nové komedie 
představí Miroslav Vladyka, Filip blažek, oldřich 
kaiser, Jiří lábus, barbora hrzánová, radek holub 
nebo Iva Janžurová. Jako první z činoher má pre-
miéru komedie Petra kolečka Dvě noci na karlštej-
ně (viz foto) s Václavem koptou v hlavní roli.

dVě noci na karlštejně 

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

20.9.
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  podzimsprahou1

Instagram MČ Praha 1:

 @mc_praha1  

SOUTĚŽ

SDÍLEJTE 
své podzimní 

fotografie 
s motivem Prahy 1 

na Instagramu! 

Soutěž potrvá od 23. 9. do 21. 12. 2017 nebo do vyčerpání zásob.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Lajkni Facebook: www.facebook.com/praha1cz
2. Začni sledovat Instagram MČ Praha 1: @mc_praha1
3. Opatři fotografii hashtagem: #podzimsprahou1

Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.

Každá
desátá 
fotografi e 
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!

 www.facebook.com/praha1cz

FACEBOOK mč praha 1

Lajkni a jsi jednička!

 UDÁLOSTI V PRAZE 1
 AKTUÁLNÍ INFORMACE
 POZVÁNKY NA AKCE
 SOUTĚŽE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
 www.praha1.cz 

  www.facebook.com/praha1cz
   @mc_praha1  praha1 prague1
 www.youtube.com/MestskaCastPraha1

  www.galerie1.cz
 www.facebook.com/galerie1cz   @galerie_1
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když natočil Taylor Sheridan coby svůj režijní debut 
před šesti lety průměrnou vyvražďovačku odporná 
hra, nikdo by nečekal, že v roce 2017 bude podepsán 
pod jedním z nejočekávanějších filmů vůbec. Jak se 
to povedlo? V posledních letech Sheridan přešel mezi 
scenáristy a dal nám pecky Sicario: Nájemný vrah a 
Za každou cenu. Detektivku Wind river natočil podle 
vlastního scénáře a vypráví příběh stopaře a agentky 
FbI, kteří musí vyřešit vraždu v indiánské rezervaci. 
V hlavních rolích Elizabeth olsen a Jeremy renner, 
kteří se již na plátně sešli coby členové Avengers.

Wind riVer

Krimi, USA / GB / CA, 2017, Režie: Taylor Sheridan  
Hrají: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal

28.9.

Svět kingsmanů jsme poprvé navštívili tři roky zpát-
ky a okamžitě si nás získal. Mezinárodní, špionážní 
agentura pracující v hlubokém utajení a jejímž cílem je 
bezpečný svět, byla bondem na speedu. V pokračování 
kingsman: Zlatý kruh budou hrdinové čelit novým vý-
zvám. Centrála kingsmanů je zničena a celý svět se stá-
vá rukojmím. kingsmany čekají nové úkoly i překážky. 
Spojí se se spřátelenou americkou špionážní organizací 
Statesman. obě dvě agentury musí společnými silami 
porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět. A 
vrátí se starý známý, od kterého to nikdo nečekal.

kingsman: zlatý kruh

Akční / Komedie, USA / GB, 2017, Režie: Matthew Vaughn
Hrají: Taron Egerton, Channing Tatum, Colin Firth, Mark Strong

21.9.

lEGo válí. Nejenže se samotná stavebnice těší neutu-
chající popularitě, ale značce se daří i v herním světě. 
V posledních letech vyrazilo lEGo do kin a znovu 
jde o úspěch. V posledním filmovém dobrodružství 
ze světa lEGA se mladý lloyd, známý také jako Ze-
lený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bo-
jovníky a držiteli titulu lEGo Master builder, zapojí 
do bitvy o Ninjago City. Pod vedením vtipem sršícího 
učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého váleční-
ka Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, kte-
rý je shodou okolností také lloydovým otcem.

lego® ninjago® Film

Akční / Komedie, USA, 2017, Režie: Charlie Bean
Mluví: Olivia Munn, Dave Franco, Jackie Chan

21.9.

Největší výstava o historii počítačových her, tím je 
Game on. Expozice v prostorách nově vznikající-
ho Art&Digital centra v hale 40 v Pražské tržnici v 
Praze holešovicích nabídne více než 200 hratelných 
her a herních zařízení od roku 1960 po současnost. 
Výstava vyzdvihuje kreativitu a vědecké objevy, kte-
ré způsobily revoluci v herním průmyslu. Výstava 
představí ucelenou kolekci zásadních her, které tvo-
řily herní historii od prvních zařízení ze šedesátých 
let, přes Pong, Space Invaders, Super Maria, GTA, až 
po herní novinky, které jsou teprve v přípravě. 

game on

Místo konání: Pražská tržnice, Praha 7
Cena vstupenek: od 300 Kč

21.9.
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Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje 
nový blade runner a důstojník losangeleské policie 
k (ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je 
natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit posled-
ní zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí 
zahájit pátrání po rickovi Deckardovi (harrison 
Ford), bývalém blade runnerovi losangeleské po-
licie, který je už 30 let nezvěstný. Po pokračování 
kultovní sci-fi ridleyho Scotta volali fanoušci léta. A 
dostalo se do skvělých rukou - snímek natočil Denis 
Villeneuve, režisér hitů Sicario, Zmizení a Příchozí. 

blade runner 2049

Sci-fi / Thriller, USA / GB / CA, 2017, Režie: Denis Villeneuve
Hraje: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright

5.10.

bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou 
matkou přestěhují do nového domu. hlavním důvo-
dem je, že potřebují ušetřit peníze, aby mohli pro Ja-
mese, který je v kómatu, zaplatit nákladnou zdravotní 
péči. A znáte to - nový dům, nové problémy (dvakrát 
tolik, když jsme v hororu). Ze začátky ale všem proti 
očekáváním dům Amityville vyhovuje. James dokonce 
nabyde vědomí a začne se zázračně uzdravovat. Naděj-
ná atmosféra ale nevydrží dlouho. V domě se začnou 
dít - vyjma Jamesova zázračného vyléčení - i další nad-
přirozené jevy. A ty už nemají děsivý charakter.

Horor / Thriller, USA, 2017, Režie: Franck Khalfoun
Hrají: Bella Thorne, Jennifer Jason Leigh, Cameron Monaghan

28.9.

amityVille: Probuzení

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se 
odehrává na pozadí převratných událostí v letech 
1947-1953. hlavní postavou je majitel noblesního 
kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy otto 
bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde za-
městnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho ži-
vota, po všech válečných útrapách se sem vrací jako 
uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Mí-
čová) a jejími sestrami bedřiškou (klára Melíšková) 
a Vilmou (Aňa Geislerová). ottova firma je vyvlast-
něna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět.

Drama, ČR / SR, 2017, Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková

28.9.

zahradnictVí: dezertér

Někomu se smůla lepí na paty. kate Winslet i Idris 
Elba se potřebují dostat na stejné místo a oběma 
plánovaný let nevyjde. Naprostí cizinci se proto do-
hodnou, že „ve dvou se to lépe táhne“ a společně si 
zaplatí malé letadlo, aby je do cílové lokace dostalo. 
Po cestě bohužel havarují a skončí v zasněžených ho-
rách. Pomoc nikde a jedinou šancí na přežití je vydat se 
naslepo na cestu a doufat, že někde narazí na civilizaci. 
Zápletka filmu je hrubě neoriginální, herecké obsazení 
a působivě nasnímaná příroda ale nabízejí intenzivní 
drama, po kterém si jen tak na túru nevyrazíte. 

Dobrodružný / Drama, USA, 2017, Režie: Hany Abu-Assad  
Hrají: Kate Winslet, Idris Elba, Dermot Mulroney

5.10.

hora mezi námi

13
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Výstava Světlo v obraze představí přes 500 umělec-
kých děl reprezentujících impresionismus v jeho 
různých vývojových fázích. Z českých autorů budou 
zastoupeni ve velkých souborech Antonín Slavíček, 
Václav radimský, ludvík kuba, oldřich blažíček, 
Antonín hudeček, Joža Uprka nebo Max Švabinský. 
Světlo jako fenomén přímo určuje nebo alespoň spo-
luutváří povahu obrazu. Deklarativnost dojmu ze 
skutečnosti – imprese – formou malování děleným 
štětcovým rukopisem a nelomenými čistými barvami 
je tím nejznámějším znakem impresionismu.

Místa konání: Pražský hrad, Praha 1
Cena vstupenek: od 80 Kč

6.10.

madagascar 

7.10.

sVětlo V obraze 

Poprvé spatřily produkty My little Pony od společnosti 
hasbro světlo světa v roce 1981. od té doby se dočka-
ly řady proměn a i televizních zpracování. První seriál 
My little Pony vznikl v roce 1986, v roce 1992 byl nato-
čen druhý pod názvem My little Pony Tales. A nyní tu 
máme film, smiřte se s tím! Ponyville a celou Equestrii 
ohrožuje nová temná síla. kamarádky Pinkie Pie, Twili-
ght Sparkle, Applejak, rainbow Dash, rarity a Flutter-
shy se musí vydat za hranice domova. Na své cestě po-
tkají nové přátele, zažijí vzrušující okamžiky a pokusí se 
pomocí magie přátelství zachránit celou Equestrii. 

my little Pony Film

Rodinný / Komedie, USA / CA, 2017, Režie: Jayson Thiessen 
Mluví: Emily Blunt, Zoe Saldana, Tara Strong, Michael Peña

12.10.

kriminálky „na sněhu“ jednoznačně mají něco do 
sebe. Není se proto čemu divit, že si studio pro fil-
mový debut detektiva harryho holea ze série knih 
Joa Nesbøho vybralo právě Sněhuláka. Michael 
Fassbender konečně dostal roli, kterou si může roz-
jet úspěšnou vlastní sérii (s asasíny mu to bohužel 
nevyšlo) a režisér Tomas Alfredson (Jeden musí z 
kola ven) by měl být zárukou kvalitní podívané. k 
tomu jako bonus kráska rebecca Ferguson, která se 
pro tajemné role přímo narodila. Filmový Sněhulák 
by vám v kině neměl ujít. Vypadá fantasticky!

sněhulák

Krimi / Drama, USA / GB, 2017, Režie: Tomas Alfredson 
Hrají: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloë Sevigny

12.10.

Vydejte se na dobrodružnou cestu s vašimi oblíbený-
mi zvířátky z filmu Madagaskar – s Martym, Alexem, 
Melmanem a Glorií a mnoha dalšími. Poprvé naživo 
a v češtině! Dobrodružství nejlepších přátel z newyor-
ské zoologické zahrady provází hit I like to Move It (Já 
tak rád trsám, trsám), kterou pro českou verzi nazpíval 
Václav Noid bárta (lemur - král Jelimán). V režii Petry 
Parvoničové, v kostýmech a v dekoraci Michaely ho-
ráčkové – hořejší účinkují roman Tomeš (lev Alex), 
Petr ryšavý (zebra Marty), Tomáš Smička (žirafa Mel-
man) nebo Michaela Nosková (hrošice Glorie).

Místa konání: Tipsport arena, Praha 7
Cena vstupenek: od 190 Kč

www.pragmoon.czzáří / listopad 2017



Funky muzikál po našem s hudbou frontmana kapel 
Monkey Business a J.A.R. Romana Holého. Jízda, na kterou 

se nezapomíná. S melodiemi, které nejdou z hlavy.

Popeláři
režie: Dodo Gombár                
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Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepá-
ní na dveře. Jennifer lawrence a Javier bardem hrají 
v thrilleru matka! manželský pár, jehož idylické sou-
žití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezva-
ní hosté, kterých neustále přibývá. Nic není takové, 
jaké by mělo být a hlavní hrdinka v podání lawrence 
začne hodně rychle ztrácet nervy. Přichází o rozum, 
nebo se opravdu děje v domě něco divného? Nový ho-
ror režiséra Darrena Aronofskyho slibuje hodně di-
vokou psycho jízdu, která podobně jako Černá labuť 
a requiem za sen nebude pro slabé povahy.

matka!

Drama / Horor, USA, 2017, Režie: Darren Aronofsky
Hrají: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer

19.10.

Ennio Morricone překvapivě oznámil, že příští rok, 
kdy oslaví kulaté jubileum, již ve velkých halách vy-
stupovat nebude. rozhodl se proto uspořádat ještě 
letos poslední sérii rozlučkových koncertů a Praha 
nemohla chybět. Maestro miluje nejen její skvělé 
fanoušky, kteří mu tady již čtyřikrát děkovali  neuti-
chajícím aplausem v největší hale republiky, ale pře-
devším je již dlouho umělecky propojen s Českým 
národním symfonickým orchestrem. Právě s tímto 
tělesem nahrál hudbu k oceňovanému filmu Nevyšší 
nabídka, ale také pro oscarový hit osm hrozných.

ennio morricone 

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

16.10.

lidstvo našlo způsob, jak kontrolovat počasí přes sa-
telity z vesmíru. když dojde k poruše jednoho z nich 
a hrozí globální katastrofa, je na opravu vyslán tvrdo-
hlavý, ale sympatických technik Jake (Gerard butler). 
A po cestě bude vyřešit rodinné vztahy. Takže taková 
ta klasická globálně-katastrofální šablona, jaké rád 
točí megaloman roland Emmerich. Jenže Geostorm: 
Globální nebezpečí není jeho dítě. Snímek režíruje 
Dean Devlin, který pro Emmericha spíchl scénáře k 
oběma dílům Dne nezávislosti. Jak je vidno, už ho 
přestalo bavit stát ve stínu a rozhodl se svět zničit sám. 

Akční / Sci-fi, USA, 2017, Režie: Dean Devlin
Hrají: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish

geostorm: 
globální nebezPečí

19.10.

www.pragmoon.czzáří / listopad 2017

bill Murray. herec a komik, kterého nelze nemilo-
vat. Ať už se v minulosti potápěl jako Steve Zissou, 
lámal květiny s Jimem Jarmuschem, v New Yorku 
chytal duchy nebo se ztrácel v Tokiu se Sofií Coppo-
la, vždycky z toho byl film, který přežil svou dobu a 
ke kterému se vyplatí čas od času vrátit. Vybrat devět 
filmů téhle ikony pro přehlídku byla dle pořadatelů 
čistá radost. Čekají nás krotitelé duchů (první díl), 
A co bob, Ztraceno v překladu, Caddyshack, Na 
hromnice o den více, kafe a cigára, Život pod vo-
dou, Miluj svého souseda a Zlomené květiny.

bill murray FestiVal 

Místo konání: Bio oko, Praha 7
Cena vstupenek: 120 Kč

24.10.
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Je zpátky! Sice zemřel někdy v polovině série, to ale 
tvůrcům Saw nikdy nebránilo v tom, aby byl znovu 
(a zas a pořád) součástí každého příběhu. A nový díl 
populární hororové série se po něm rovnou i jme-
nuje! Po celém městě se objevují těla a každá oběť 
prošla jedinečně krutou smrtí. Vyšetřování postup-
ně nasměruje detektivy k jednomu muži: Johnu kra-
merovi (Tobin bell). Ale jak je to možné? Muž, kte-
rý byl známý jako Jigsaw, je déle jak dekádu mrtvý. 
Možná jeho „plášť“ pozvedl nějaký učeň? 

Horor, USA / CA, 2017, Režie: Michael Spierig, Peter Spierig
Hrají: Tobin Bell, William R Phillips, Josh Scott Bentley

Marvel to znovu dokázal - jejich nejnovější film opět 
vypadá jinak, než co nám zatím studio přinesl. Tuh-
le flexibilitu, kdy má každé pokračování vlastní tvář, 
musí ve filmové DC stáji ještě dohnat. Třetí Thor ne-
zastírá, že je to také (navzdory názvu) filmem hulka 
a celé to působí mile šíleně, přestřeleně a hodně je v 
tom cítit odkaz Flashe Gordona. Cate blanchett si 
roli bohyně smrti užívá a návrat lokiho je samo o 
sobě zárukou zábavy. V Marvelu zkrátka umí a jejich 
nejnovější film je další trefou do černého.

thor: ragnarok

Akční / Dobrodružný, USA, 2017, Režie: Taika Waititi
Hrají: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston

26.10.

jigsaW

26.10.
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Po povedené Wonder Woman se do první týmovky 
komiksových hrdinů ze stáje DC vkládají velké naděje. 
otázkou je, jestli nepůjde o filmařský bordel. Snímek 
původně natáčel Zack Snyder, po tragédii v rodině ale 
odstoupil do režie a do rozjetého vlaku naskočil Joss 
Whedon. Uklidňovat nás může to, že právě Whedon 
vedl do boje Avengers v obou týmových filmech. 
Špatné je naopak to, že podobné střídání obvykle 
filmu nesvědčí (každý filmař má přeci jen vlastní styl 
vyprávění). liga spravedlnosti rozhodne o tom, zda 
může DC skutečně Marvelu v kinech konkurovat.

Akční, USA, 2017, Režie: Zack Snyder, Joss Whedon
Hrají:  Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa

liga sPraVedlnosti

knihu Agathy Christie z roku 1934 netřeba představo-
vat - bývá často označována za jeden z nejdůmyslněj-
ších románů všech dob. V roce 1974 vznikl film v režii 
režiséra Sidneyho lumeta a dělala knize čest. Nová 
verze se proto vybavila hvězdným obsazením pode-
zřelých (Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, 
Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer), hercula Poirota pak 
hraje kenneth branagh, který si současně stoupl za ka-
meru.  Držíme palce, aby mu to vyšlo. Nemá proti sobě 
jen fantastickou knihu, ale i povedenou starší filmovou 
adaptaci. A to je nevděčná startovací pozice.

Drama / Krimi, USA, 2017, Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz

Vražda V orient exPresu

9.11. 16.11.

www.pragmoon.czzáří / listopad 2017

Nick Cave & The bad Seeds loni oznámili osmitýdenní 
evropské turné, které odstartovalo 24.září v anglickém 
bournemouth v International Centre. Evropské kon-
certy následují show v Austrálii (leden 2017) a v USA 
(květen & červen 2017). Na turné bude mít evropské 
publikum poprvé možnost zažít koncertní podobu 
písní z nového alba Skeleton Tree společně s mnoha 
dalšími klasickými skladbami Nicka Cavea & The bad 
Seeds. Nick Cave & The bad Seeds naposledy koncer-
toval v Evropě na turné v roce 2013. Po čtyřech  letech 
se vrací a 26. října vystoupí v pražské o2 areně.

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

Skupina Queen společně se zpěvákem Adamem 
lAmbertem představí zbrusu novou show se speci-
álně navrženou, tou nejmodernější produkcí. Výběr 
skladeb se bude nepochybně vztahovat k 40. výročí 
vydání nejprodávanějšího studiového alba kapely 
„News of the World“ z roku 1977, které obsahuje 
nesmrtelné hymnické skladby „We Will rock You“ a 
„We are the Champions“. Queen společně s Adamem 
lambertem poprvé vystoupili v roce 2009 v rámci 
talentové soutěže American Idol, kde společně za-
hráli rockovou hymnu „We Are The Champions“.

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1590 Kč

nick caVe and 
the bad seeds

26.10.

Queen + adam lambert

1.11.



tobin bell 
HEREC

Americký herec Tobin bell se narodil 7. srpna 1942 v Queensu ve státě New York. Pro svůj specifický 
vzhled a drsný hlas bývá nejčastěji obsazován do rolí padouchů, zločinců a sériových vrahů. Vidět 
jsme ho mohli v Mafiánech Martina Scorseseho, zabijáka si zahrál ve Firmě Sidneyho Pollacka a svůj 
„záporácký“ skill využil i v kultovním televizním seriálu 24 hodin. Nehynoucí slávu mu přinesl vyna-
lézavý vrah Jigsaw, jehož si bell poprvé zahrál v roce 2004. Podobně jako jiní představitelé populárních 
filmových maniaků, bude i bell pravděpodobně navěky obětí své škatulky a na úspěšnější roli nenarazí. 
Trápit ho to ale nemusí. Do filmové historie je zapsán a tenhle úspěch mu již nikdy nikdo nevezme.

ml.

MINIPROFIL

Divadelní principál, hlavní herecká hvězda, a jeho garderobiér. 
Nerozlučný vztah dvou lidí, které spojila láska k divadlu.

Na Londýn padají bomby a Sir všemu navzdory svádí boj sám se 
sebou, svým okolím i se svou posledaní velkou rolí Krále Leara.

Divadlo a život se prostupují... 

Hrají: Karel Heřmánek, Josef  Carda, Barbora Šporclová - Kodetová,
Dana Syslová, Eva Josefíková/V. Chaloupková, Zdeněk  Dušek, Karel Heřmánek jr./

Martin Kubačák. Režie: Karel Heřmánek. Překlad: Jan Hančil.

(The Dresser)

20. září, 17. ř íjna 2017
od 19.00 hod.

11. listopadu 2017
od 17.00 hod.

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

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O



blade runner 2049

etřeba něco předstírat - před 
uzávěrkou jsme nového Bla-
de Runnera neviděli. A nebu-
deme jediní. Tenhle očekáva-
ný kousek střeží studio jako 

oko v hlavě a recenze budou vycházet na poslední 
chvíli. Takže místo klasického hodnocení si zku-
síme vysvětlit, proč by tohle MĚL být dobrý film.

1. důvod - Scott a Ford zpátky na palubě.
Přestože ti dva dlouhou dobu nenacházeli společ-
nou řeč a Ford dokonce po natáčení původního 
blade runnera prohlásil, že už nikdy nechce se 
Scottem na ničem dělat, nakonec pánové spory 
urovnali a oba se upsali druhému blade runne-
rovi. Důvodem sporu bylo to, že byl Scott při na-
táčení původního blade runnera do velké míry 
ovlivněn smrtí svého bratra, což sice vedlo k oné 
legendární temné atmosféře filmu, ale současně i 
hodně dusným podmínkám při natáčení.

2. důvod - Hampton Fancher
Tohle jméno vám asi moc neříká. A ono se není 
čemu divit. Scenárista originálního filmu totiž od 

roku 1982, kdy měl blade runner premiéru, napsal 
pouhé další dva filmy. Že se vrátil k pokračování je 
proto malý zázrak. A jako „zálohu“ má Michaela 
Greena, který napsal peckového logana. Takové 
duo by mělo přinést zatraceně dobrý scénář. 

3. důvod - příchozí Denis Villeneuve
Existuje málo tvůrců, kteří by si na podobnou látku 
troufli. Denis Villeneuve má ale slušnou šanci, že si 
na ní nevyláme zuby. Právě Villeneuve je totiž režisé-
rem loňské pecky Příchozí s Amy Adams, která byla 
nominována na oscara v kategorii Nejlepší film. A 
hlavně, což je důležitější, u fanoušků se zapsala jako 
jedna z nejlepších sci-fi dekády. To už je slušný příslib 
toho, že je nový blade runner v dobrých rukou.

th.

N
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KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Sci-fi / Thriller, USA / CA / GB, 2017
Režie: Denis Villeneuve 

Scénář: Hampton Fancher, Michael Green
Hrají:  Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, 

Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas
Premiéra: 5 . 10 . 2017

www.pragmoon.czzáří / listopad 2017



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

5.9. – 19.9.     
Francouzské inspirace 

Obrazy s francouzskou tematikou. Jiří Slíva, 
Boris Jirků, Bohumil Eliáš, Miroslav Pošvic, 

Alena Beldová, Igor Piačka. 

20.9. – 9.10.     
Eliáš a Eliáš 

Uspořádáno k nedožitým 80. narozeninám 
významného skláře Bohumila Eliáše staršího.

 V galerii budou díla vystavena společně s 
tvorbou jeho syna, B. Eliáše jr.

11.10. – 5.11.    
Jitka Kopejtková a Pavel Holeka
Koláže, fotografie, obrazy

Glf.indd   1 29.08.2017   14:43:08
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Co pro vás znamená Po strništi bos?

ZS: Po strništi bos je vzpomínka na dobu pro-
tektorátu, kdy jsem byl přesazen z města na ven-
kov a učil se tam žít. Naučil jsem se tam - a to 
vyjadřuje obrazně ten název - chodit po strništi 
bos. opravdu jsem chodil bos, když to šlo.

JS: Je to komorní vyprávění o jedné rodině očima 
malého osmiletého chlapečka. Stejně jako obecná 
škola, kolja, Vratné lahve, každý ten film byl komor-
ní příběh vyprávěný na velkém historickém plátně.

Jak vznikal scénář k filmu?

ZS: Je to asi čtrnáct let, co mě honza požádal, abych 
zavzpomínal písemně na dobu protektorátu. Pak 
si to přečetl a říká - no to je materiál, ale vůbec to 
nemá klenbu, musíme z toho udělat příběh. A já to 
nedokázal. Tak jsem to nechal deset let u ledu. Po-
tom jsem si to znovu přečetl a už mi to připadalo, 
jako kdyby to napsal někdo jiný, už jsem to mohl 
poupravit. Nadělal jsem tam dost změn ku prospě-
chu příběhu, takže už to pak nějaký oblouk mělo.

To ale nebyla definitivní verze…

ZS: honza to dal potom anglickému dramaturgovi, 
který se jmenuje Jack. A protože nám ten scénář roz-
cupoval, tak mu říkám Jack rozparovač. Řekl jsem 
honzovi: Víš co? Ty řezy, co chce Jack rozparovač, 
udělej sám. A tak psal scénář honza. byl jsem pak 
přizván k tomu rozpáranému a pomohl jsem to tře-
ba proveselit. A tak vznikl film na půdorysu knížky.

Příběh popisuje vaši rodinu, jací byli vaši rodiče? 

ZS: Táta byl veselý, silný kuřák, milovník anekdot. 

věráci jsou znovu v kinech! Po po-
hádkovějších filmech Kuky se vra-
cí a Tři bratři přichází komediální 
drama Po strništi bos, příběhem 
volně navazující na klasickou 

Obecnou školu. V posledních letech fanoušky tro-
chu zaskočili cílením na dětské publikum. Nešlo 
o špatné filmy, ale Po strništi bos je onou správ-
nou „svěrákovinou“. A současně - pokud slib do-
drží - jejich posledním společným filmem.

jan a zdeněk sVěrákoVi

S
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Maminka lítostivá a docela hezká. Táta nebyl tak 
poddajný, jako jsem byl já v obecné škole, jako to 
drží ondra Vetchý. ondřej tu roli moc chtěl a oběto-
val pro ni jak kila váhy, tak vlasy, které si nechal pro-
stříhat, aby byl plešatější. Jako byl můj tatínek a jako 
jsem byl já, když jsem ho hrál ve filmu obecná škola.

A líbí se vám, jak vás hraje malý představitel 
hlavní role? 

ZS: Představitel Edy, tedy mě, je kouzelný. To 
je objev. Já jsem byl taky hezký, ale ne takhle… 
Je to kluk, na kterého se vydržíte hodinu a půl 
dívat. Má trošku odstáté uši, ale to je jenom ku 
prospěchu. hraje civilně, vypadá, že je nesou-
středěný, neustále si s něčím hraje, ale pak když 
přijde před kameru, udělá všechno, jak má být, 
a je to důvěryhodné. Já, když se na něj dívám, 
tak se neubráním dojetí. Protože on mě vrací do 
toho krásného dětství, kdy poznáváme svět.

JS: Ten chlapeček má zvláštní charisma. Dokážete 
se do něj vcítit a přes něj se dívat na svět. obličej 
mu žije a vy máte pocit, že si něco neustále myslí. 
když se ho ale zeptáte: Na co myslíš? Tak odpoví: 
Na nic. Ale na tom obličeji vidíte, že to uvnitř žije.

Kde se film natáčel? 

JS: kromě hlavního města, kde film začíná, jsme 
natáčeli hlavně ve Slavonicích, což je město na kra-
ji naší země, kde se na dlouhou dobu zastavil čas. 

Jak jste vybírali představitele dalších dětských 
rolí? 

JS: Děti jsme obsazovali v Praze většinou z dra-
matických kroužků. Udělali jsme ale také casting 
ve slavonické škole v naději, že najdeme někoho 
do venkovské klukovské party. A objevili jsme 
Pepu, který hraje Prcka, venkovského kluka, kte-
rý je jiný, než ti Pražáci. Umí skutečně chodit bos 
a házet šutry. Našli jsme tam také představitelku 
Míly ze zahradnictví. Nádhernou dívku, která vy-
padá jako z protektorátní desetikoruny. 

Jane, je pravda, že jste chtěl obsadit do filmu sám 
sebe? 

JS: Chtěl jsem, aby tatínek Fanouš byl v tomhle 
filmu podobný tomu z obecné školy, protože je 
to vyprávění o téže rodině. Tehdy ho hrál můj 
táta a tak jsem si pohrával s myšlenkou, že bych 
si ho zahrál tentokrát já. Jsem tátovi podobný 
(když si odmyslíte jeho vousy) a mám i podobný 
hlas. Ale vzdal jsem to, protože bych nedokázal 
film režírovat a zároveň v něm i hrát.

Nakonec tedy padla volba na Ondřeje Vetchého… 

JS: ondra Vetchý se mi strašně líbil ve filmu báječná 
léta pod psa. Chtěl jsem, aby to bylo podobné, aby 
dokázal zahrát člověka, který má sám se sebou dost 
problémů, hlavně se svojí odvahou. Ale vím, že on 
poslední dobou hraje samé machry… Film je o odva-
ze a ten tatínek odvážný není. Věděl jsem, že ondra 
by to dokázal, ale chtěl jsem mu pomoct i tím, že by 
prošel nějakou fyziognomickou změnou, aby si lépe 
představil, že je někdo jiný. Tak jsem mu řekl, že ho 
neobsadím, pokud nezhubne, nepřestane cvičit a ne-
udělá něco se svým obličejem. Původně jsem myslel i 
na nějakou menší plastiku, na to ale nepřistoupil. Ale 
zhubl devět kilogramů a nechal si vyholit vlasy nad 
čelem a to je od něj velká oběť. Věřím, že mu tyhle 
změny pomohly hrát tu roli jinak, než je zvyklý.

Nebojíte se, že lidé budou film srovnávat s 
Obecnou školou?

ZS: Ta soutěž s obecnou školou bude samozřej-
mě těžká, ale i když budeme druzí, tak to bude 
pořád nádherný film. 

JS: Myslel jsem si, že to bude hodně podobné 
obecné škole, bál jsem se té podobnosti, aby-
chom nenatočili něco, co už jsme jednou udělali, 
abychom se neopakovali. Ale už během natáčení 
jsme zjistili, je to jiný film. S obecnou školou 
má společného jen humor a určitou nostalgii. Je 
to film o dětství, ale je hlavně pro dospělé, kteří 
si chtějí na dětství vzpomenout. 
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intimita, anonymita, agresiVita 
Ve šVandoVě diVadle

ezóna 2016/2017 v rámci 
cyklu „Intimita – Anonymi-
ta – Agresivita“ přinesla do 
repertoáru Švandova divadla 
tři nové inscenace. Všechny 

inscenace jsou „šité na míru“ intimnímu pro-
středí Studia Švandova divadla, které se nachází 
ve sklepních prostorách smíchovské scény.

JE TO TU (INTIMITA)
komorní hra o třech dějstvích od momentálně 
nejhranější současné britské dramatičky Caryl 
Churchill nese název Je to tu. Je málo věcí v ži-
votě, které jsou naprosto jisté. kromě vlastní 
smrti. Naštěstí ani na něco tak osamělého, jako 
je smrt, nejsme sami - nemusíme být… I o tom 
vypráví tato pozoruhodná hra Je to tu. hlavní 
role: robert Jašków, Tomáš Petřík, Andrea buršo-
vá, Tomáš Červinek a hostující Miluše hradská. 
Nejbližší reprízy: čt 14. 9 a čt 12. 10 - 19.00

SLUŠNÝ ČLOVĚK (ANONYMITA) 
Podobně jako román karla Čapka krakatit, který 
měl v podobě divadelní hry u Švandů před necelý-
mi čtyřmi lety světovou premiéru, i Čapkův oby-
čejný život se na jevišti objevuje poprvé. hlavní 
hrdina příběhu, bezejmenný nádražák v penzi, se-

pisuje na sklonku života paměti a potupně odhalu-
je různé odstíny šedi své osobnosti. kolik různých 
„já“ vlastně v sobě máme? kolika z nich přiznáme 
právo na existenci? A které je to pravé? 
Nejbližší reprízy: so 23. 9 a út 31. 10 - 19.00

SRDCE PATŘÍ ZA MŘÍŽE (AGRESIVITA) 
hru Srdce patří za mříže napsal mladý dramatik a 
básník David košťák přímo pro studiovou scénu 
jako třetí a poslední inscenaci uvedenou v rámci 
cyklu „Intimita – Anonymita – Agresivita“. Sejde se 
v ní milovnice luxusního zboží, které nejradši naku-
puje za pár šupů, s cizincem hledajícím srdce svého 
otce. Čekatel na transplantaci, ubrečená dámská ka-
belka, kreslený hrdina seriálů pro děti a jeho nová 
kamarádka Panda. Ti všichni vyprávějí o tom, jak 
snadné je v dnešním světě ztratit lidské srdce.
Nejbližší reprízy: po 18. 9 a po 30. 10 - 19.00

th.

S

Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57 

Praha 5, 150 00
Tel .: +420 257 318 666

pokladna@svandovodivadlo .cz
Skype: svandovodivadlo
www .svandovodivadlo .cz
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eustále se mluví o válce 
konzolí. A přestože je na 
trhu více hráčů, vždy to 
skončí u souboje „plejek“ 
(PlayStation) a Xbotů 

(Xbox). V souboji posledních generací s přehledem 
vede konzole od Sony (poměr prodaných kusů je 
oproti Microsoftu téměř dvojnásobný). Odpověď, 
proč to tak je, může mít mnoho podob. Dle mého 
je ale řešení snadné - exkluzivity.

KULTURNÍ SERVIS HRA MĚSÍCE

V Sony si dávno správně uvědomili, že exkluzivita je 
to, čemu se říká „system seller“. Můžete mít sebena-
dupanější a exotičtější železo, ale pokud na něm fa-
noušci her nedostanou něco unikátní, těžko budou 
mít motivaci k pořízení. Nový díl Uncharted, který 
měl být „pouhým“ DlCčkem, je důkazem toho, na-
kolik je exkluzivní obsah pro úspěch zásadní.

Přestože má hra v názvu Uncharted, dobrodruh 
Nathan Drake tentokrát zůstal doma. Místo toho 
máme v hlavní roli Chloe, který mu sekundovala 
v druhém díle původní série, a záporačku Nadine, 
která mu naopak zatápěla v tom posledním. holky 
se daly dohromady, aby vyrazily na vlastní treasu-
re hunt, vše je ale samozřejmě o něco složitější a v 
průběhu děje čeká hráče nejedno překvapení.

hlavní otázkou, která asi každého napadne - může 
Uncharted fungovat bez Nathana Drakea? Může! 
V Naughty Dog, společnosti, kvůli které se zřejmě 
v Sony upsali ďáblu (jde bezpochyby o nejzásad-
nější studio ve „válce konzolí“), dokazují, že jejich 
síla není o jedné postavě. Nathan byl sympaťák 
„indianajonesovského“ ražení, Chloe je naopak 
sarkastická bojovnice, která se ničeho nebojí. Ne-
třeba se ani bát toho, že by hra připomínala le-
gendární Tomb raider. Chloe je možná ženskou 
postavou, ale rozhodně není klasickou hrdinkou.

Zbytek je tím, na co jsme v sérii zvyklí - graficky 
dokonalou akční adventurou, která baví pojetím, 
příběhem, akcí i hláškami. Novinek je pár (ote-
vírání truhel paklíči, obsáhlá pasáž s volitelnými 
questy), zbytek je staré dobré Uncharted, jen bez 
Nathana. A funguje to pořád stejně dobře. 

Zkrátka system seller, kvůli němuž se pořizují konzole.

th.

N
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hokej se u nás těší obrovské popularitě a tak nový 
díl Nhl nevynecháme, i když už je to pár let doce-
la přes kopírák. Co nového „osmáctka“ nabídne? V 
útoku budeme prý mít k dispozici zcela nové finty a 
kličky, jako například bleskovou střelu mezi noha-
ma, kličku jednou rukou, bekhendovou stahovačku 
a mnohé další. obrana slibuje díky zcela novému 
ovládání Defensive Skill Stick vše potřebné k eli-
minaci soupeřova útoku. k pokrytí prostoru a linií 
přihrávek lze využít napadání hokejkou, vypíchnutí 
puku s natažením nebo zametání holí. Tak uvidíme.

I Microsoft má své silné exkluzivity. Forza Motor-
sport je jednoznačně z těch nejoblíbenějších. Jste 
milovníkem aut? Pak v téhle hře si rozhodně přijdete 
na své. Sbírejte více než 700 automobilů Forzavista 
včetně vůbec největší sbírky vozů značek Ferrari, 
lamborghini a Porsche. ovládněte více než 30 slav-
ných prostředí s dynamickými podmínkami, které 
se mění při každém závodu. A samozřejmě excelent-
ní hratelnost a dechberoucí grafika, která z konzole 
Xbox one vymačkává opravdové maximum.

destiny 2 nhl 18

Forza motorsPort 7

activision
Ps4, Pc, xbox one 

electronic arts
Ps4, xbox one, Ps4 Pro

microsoft game studios
Pc, xbox one
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Z původní Destiny byl ohromný hit, hra si ale součas-
ně vysloužila nemalou kritiku. Dvojka slibuje, že bude 
poučeným nástupcem. Poslední bezpečné město na 
domovské planetě lidí bylo zničeno pod drtivou invazí 
sil vedených Ghaulem, velitelem brutální rudé legie. 
Strážcům docházejí síly, přeživší jsou nuceni uprch-
nout. Vydáte se do neprozkoumaných světů naší slu-
neční soustavy, objevíte arzenál zbraní a nové bojové 
schopnosti. Abyste porazili Červenou legii a mohli čelit 
samotnému Ghaulovi, je nutné sjednotit přeživší hrdi-
ny, společně se postavit zlu a bránit náš domov.

marVel Vs caPcom: inFinite
capcom
Ps4, Pc, xbox one, Ps4 Pro, xbox one x

Dva populární světy se opět protnou, aby si to oblíbe-
ní hrdinové rozdali na férovku v parádních soubojích. 
Z potvrzených postav se můžeme těšit na Ultrona, 
hulka, Thora, hawkeye, rocket raccoona, Chun-li, 
Strider hiryu, Chrise redfielda, Captain Marvela, 
Iron Mana, kapitána Ameriku, rya, Mega Mana X, 
Morrigan a spousta dalších. A to je sestavička, kterou 
si fanoušci obou stájí nemohou nechat ujít. ostatně, 
aby namlátil někdo ze Strážců galaxie klasickým bo-
jovníkům ze Street Fightera? bereme všemi deseti!
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Jsou klasiky, které neomrzí. A, v nichž Mario a luigi 
společně ujíždějí na barevných houbičkách, patří k těm 
nejvděčnějším. hra, která odstartovala sérii s Mariem 
a luigim, se vrací s lepším vzhledem. V této předělané 
klasice se Mario a luigi vydávají na cestu do království 
beanbean s bowser, aby navrátili hlas princezny Peach.
Ve hře budete současně ovládat Maria i luigiho, využí-
vejte jejich unikátní pohyby pro řešení hádanek a akcí 
nabitými souboji. Ano, nic extra nového netřeba čekat, 
ale pro milovníky instalatéra jasná povinnost do sbírky.

mario & luigi suPerstar saga
+ boWser’s minions

middle-earth: shadoW oF War

nintendo
3de

Warner bros. interactive entertainment
Ps4, Pc, xbox one
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Milovníci loTr trilogie těžko odolají. Ve hře Middle
-earth: Shadow of Mordor totiž hráč rozvíjí svůj osob-
ní plán pomsty a tím si postupně podmaňuje celý Mor-
dor. hra začíná v noci Sauronova návratu do Mordoru, 
kdy jeho Černí kapitáni brutálně popraví hraničáře od 
Černé brány. hráč se stane Talionem, hraničářem, kte-
rý přišel o svou rodinu a vše, co mu bylo drahé. hrani-
čářem, který je oživen Duchem pomsty. V průběhu své 
cesty za pomstou pak odkrývá tajemství Ducha, který 
jej ovládá, a objevuje původ známých prstenů.

od prvního dílu The Evil Within si fanoušci hororové 
akce nemálo slibovali - otec série resident Evil slibo-
val návrat ke kořenům a pořádnou porci opravdového 
strachu. Výsledek nebyl tím nejlepším, co jsme kdy 
hráli, rozhodně ale fanoušky žánru potěšil. Druhý díl 
slibuje ještě děsivější atmosféru a velmi psychadelický 
výlet za hranice normálnosti. V hlavní roli se vrací 
detektiv Sebastian Castellanos, který bude hledat 
ztracenou dceru. hledání ho zavede na místa plná 
nočních můr, děsu a také podivných událostí.

the eVil Within 2
bethesda softworks
Ps4, Pc, xbox one, Ps4 Pro

od tvůrců South Parku, Treye Parkera a Matta Stona, 
přichází další nezapomenutelná South Park hra. Fan-
tasy kulisy tentokrát vyměníme za kriminální podsvětí 
a přidáme se k partě super hrdinů říkající si Coon and 
Friends. každý hrdina má nějaký počátek. Jste mimo-
zemšťan, high-tech vynález nebo geneticky upravený 
mutant? Vytvořte si vlastní jedinečný kostým, vymysle-
te původ a vyberte unikátní superschopnosti, abyste se 
stali hrdinou, kterého město potřebuje. A poprvé také 
hrdinkou! Nyní půjde hrát také za něžné pohlaví.

south Park: 
the Fractured but Whole
ubisoft san Francisco
Ps4, xbox one, Pc
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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

pragmoon_148x210mm_hummer.indd   2 23.4.2015   10:49:24



KULTURNÍ SERVIS TÉMA

ultovní (a v rámci série i 
nejlepší) druhý Terminá-
tor se vrací do kin, s vyleš-
těným obrazem a oboha-
cený o 3D kabátek. A to by 

bylo, abychom toho nevyužili a nepodělili se s 
vámi o pár drobností z natáčení.

Terminátor 2 je z historického hlediska vý-
znamný z několika důvodů. James Cameron 
měl poprvé k ruce pořádný rozpočet, v rámci 
scénáře si dovolil neobvyklý veletoč, kdy udě-
lal ze záporáka hrdinu a Arnold nikdy nebyl za 
většího božana. Ten film nezestárl ani o den. 
Tak než na něj vyrazíte, máme tu pár zajíma-
vostí, s nimiž můžete machrovat před kinem.

10 zajímaVostí o
terminátoroVi 2

30
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1) linda hamilton (Sarah) při střelbě ve výtahu 
neměla chrániče sluchu a jako vzpomínku na na-
táčení si odnesla trvalé poškození sluchu. 

2) Technologie společnosti Apple očividně zvlád-
nou vše. Podle konzolového textu, který je vy-
kreslený z pohledu Terminátora na jeho okolí, 
běží Schwarzeneggerův T-800 na počítači Apple 
II, který je vybaven 5,25“ mechanikou. 

3) Schwarzeneggerův Terminátor je jedinou posta-
vou, kterou Americký filmový institut zařadil do 
žebříčku největších filmových hrdinů i padouchů

4) Původní 140stránkový koncept pro Termináto-
ra 2 obsahoval řadu sekvencí, které se ve finálním 
filmu neobjevily. Například podrobné vykreslení 
války v budoucnosti na samém počátku, kde do-
spělý Connor (Michael D. Edwards) porazí Skynet, 
pronikne do laboratoře umožňující putování časem 
a vyšle na tuto cestu mladého kyla reese. Do finále 
také nedošla scéna, v níž Connor objeví chladírnu 
plnou stojanů s neaktivovanými Terminátory. Po-
dobné scény se nakonec objevily v pokračováních.

5)  Štáb čelil na konci filmu neobvyklému problému. 
Podle původních plánů se měla závěrečná část natá-
čet ve skutečné slévárně. Podnik, kde se mělo filmo-
vat, byl ale prodán čínské společnosti, která zastavi-
la provoz. Filmaři oslovili všechny možné slévárny v 
USA, aby našli náhradu a nepochodili. Nakonec se 
podařilo domluvit, že čínský partner nechá filmaře 
práci dokončit. Tvůrci poté pomocí jisker, plamenů, 
kouře a různých dalších speciálních vytvořili dojem 
skutečné fungující slévárny. Efekt byl tak dokonalý, 
že na natáčení začali chodit bývalí dělníci, kteří na-
byli dojmu, že je slévárna zase v provozu.

6) Terminátor 2 je nadčasový mimo jiné pro fantas-
tické speciální efekty, konkrétně tehdy novou revo-
luční metodu morphingu, která byla použita také 
ve videoklipu Michaela Jacksona black or White 
(1991). Výsledek je i po letech dokonalý, taky si ale 
za něj filmaři pěkně připlatili - jedna sekunda mor-
phingu stála neuvěřitelných 10 tisíc dolarů.

7) Při natáčení scény příchodu T-1000 (robert Pa-
trick) požádal herec o trochu soukromí. ostatně, 
kdo by chtěl stál nahý před celým štábem. Na place 
zůstalo asi 30 lidí a ve chvíli, když se začalo natáčet 
a herec stál nahý, zády k filmarům, přímo před ním 
projel pomalým tempem vlak plný cestujících. 

8) Arnold Schwarzenegger dostal za film 15 mili-
onů dolarů. Celkem pronese 700 slov, takže jeho 
známé: „hasta la vista, baby,“ stálo 85.716 dolarů. 

9)  Náhodná kolemjdoucí vešla při natáčení do 
motorkářské hospody, přešla přes všechny kamio-
ny, kamery, světla a teprve až uviděla Schwarzene-
ggera ve spodním prádle u baru se podivila, co se 
děje. Arnold si udržel nadhled a odpověděl jí, že je 
tam večírek pro ženy s pánským striptýzem.

10) Arnold Schwarzenegger původně pochyboval 
o tom, že by ho chtělo publikum vidět v podobně 
kladné roli. Dokonce se snažil Jamese Camero-
na přemluvit, aby alespoň na začátku filmu zabil 
pár lidí, než mu to John Conner zakáže. Nakonec 
souhlasil a řekl: „Jenom ať nevypadám přihřátě.

www.pragmoon.czzáří / listopad 2017



BEAUTY POLICE

nalým linkám si každý měsíc koupíte nové, pro-
tože tamty už stejně vyschly a tyhle budou lepší. 
No a já, já jsem si řekla dost. Zainvestovala jsem 
do gelových od bobbi brown, protože při čtení 
recenzí jsem si říkala, že na podplacení tolika 
lidí by neměli a víte co? Vše je pravda. Trénink? 
35°C? Smutný pláč? Veselý pláč? letní průtrž 
mračen? Vhozena do bazénu? Moc alkoholu? 
klid, linky drží, tam kde mají, neobtiskávají se a 
jsou černější než tvoje duše. Fakt. Doporučuju.

ruku na srdce – kdo se dnes dokáže orientovat v té šílené záplavě kosmetických vychytá-
vek? Že vy ne? Ale naše beauty redaktorka Nina ano. Pravidelně pro Vás testuje nejrůz-
nější zkrášlovací produkty a radí co koupit a čemu se obloukem vyhnout. “ Své vlastní tipy 
na kosmetické vychytávky, případné zkušenosti s nimi, nám zasílejte na info@diskdata.cz. 
Do předmětu uveďte „beauty Policie“, ty nejzajímavější postřehy odměníme!

Beauty Police

BOBBI BROwN 
DLOUHOTRVAjÍCÍ gELOVÉ OčNÍ LINKY
675 Kč – 3 g, k dostání na notino.cz

linky, linky, linky… nekonečné téma, nekoneč-
né hodiny strávené před zrcadlem, nekonečné 
sledování tutorialů, jak to sakra udělat na první 
pokus a hned to neposrat. kvůli linkám se chodí 
pozdě do práce, hádá se s přítelem, protože omg 
radši přijdu pozdě, než hnusná ne? kvůli doko-
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MIxA SOAPLESS PURIFYING CLEANSING GEL
100 Kč – 400 ml, k dostání v drogeriích DM/Rossmann

Dlouhou dobu jsem používala modrý čistící gel od biodermy, 
který mi moc vyhovoval – nedřáždil, vyčistil a odlíčil opravdu 
důkladně, a to i oči. long story short: došel mi a byla jsem le-
noch čekat na to, až mi dorazí nový. Sáhla jsem teda po droger-
kové variantě, protože představa, že se odličuju jen micelárkou 
bioderma, tak bych se zbláznila (tu používám jen na dočištění 
pleti po použití právě odličovacího gelu ve sprše). Gel překvapil, 
řekla bych, že kvalitativně je srovnatelný s biodermou, obličej mi 
nevysušil, odlíčil dokonale, o něco víc pění, stačí ho malinko a 
nedráždí. Je vhodný i na citlivou pleť a odlíčené jste raz dva!

SPRCHOVÝ OLEJ RITUALS
250 Kč – 200 ml, k dostání v kamenných prodejnách Rituals nebo na e-shopu

Sprchové oleje nebo krémy mě nikdy moc nebavily, měla jsem pocit, že místo 
toho, aby se člověk umyl, tak na sebe vlastně nanáší vrstvu ještě něčeho dal-
šího, co teda možná i hydratuje, ale rozhodně to nečistí :) když jsem dostala 
tenhle olej od kamarádky k narozeninám, měla jsem samozřejmě radost, ale 
nečekala jsem žádný zázrak. o to jsem byla překvapenější, když jsem přišla 
na to, že olej nádherně voní, dobře pění, člověk se po jeho použití cítí fakt 
čistě, ale zároveň hydratuje. Jako jedinou nevýhodu vidím to, že ho člověk 
relativně rychle spotřebuje, aby se člověk celý namydlil, musí ho použít do-
cela dost. I tak ale dávám palec nahoru – proč se někdy trochu nerozmazlit?

BOURJOIS ROUGE EDITION
299 Kč – 7,7 ml, k dostání v drogeriích DM

Dalo by se říct, že moje obliba rtěnek hraničí s jakousi maniakální po-
sedlostí. Teď jsem objevila novinku od bourjois, značky, která u nás 
dlouhou dobu skoro nebyla k sehnání a je prostě skvělá (mají i skvělé 
make-upy, tvářenky). Přišli s řadou nových matných rtěnek, kterou roz-
dělili na Velvet – syté odstíny, a Souffle de Velvet – poloprůhledné sheer 
varianty. Já mám odstín Grand Cru (Velvet), což je krásná tmavá inten-
zivní podzimní rudá a ravie en rose (Souffle), který je světle oranžový. 
Výdrž je hlavně u řady Velvet fenomenální, rtěnka se nerozpíjí, nezalézá 
do vrásek, nedrolí se ze rtů a drží na místě. Na rtech je příjemnější než 
podobné matné rtěnky od dvakrát dražších značek, naopak hydratuje. 
Tohle se opravdu povedlo, já teda nezůstanu jen u dvou kousků :)
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INDULONA MĚSÍČKOVá – KRéM NA RUCE
35-50 Kč – 250 ml
k dostání v drogeriích

občas mi přijde, že se holky pomalu předhání, která z kabelky vy-
táhne více „posh“ krém na ruce. Vidím samé francouzské předraže-
né značky, mini tubičky za maxi peníze. Účinnost? bez komentáře. 
Zkrátka a jednoduše, měsíčková Indulona je na ruce naprosto a ne-
překonatelně nejlepší. rychle se vsakuje, takže nemáte ruce opatlané 
ještě půl hodiny po jejím použití, ale hlavně funguje. Trpím na zádě-
ry a tenhle krém skutečně hojí. Zkuste českou klasiku (teď v novém 
kabátě) a budete překvapené! A zbyde Vám na svařák :)

DAS GESUNDE PLUS HAAR VITAL KOMPLEx
60 Kč – 60 tablet, k dostání v drogeriích DM

Vždy na podzim a v zimě bojuji s vypadáváním vlasů. Po myti 
vždy sbírám ve vaně chuchvalce a při představě, jak tlustý pra-
men mi asi zrovna vypadl jdu do kolen. Tablet na podporu 
růstu vlasů jsou spousty, já si dala tu práci a koukla jsem se 
na složení a jaké bylo moje překvapení, když jsem přišla na 
to, že tablety za pár kaček z DMka mají shodné nebo možná 
ještě lepší složení, než ty lékárenské, které jsou samozřejmě i 
cenově úplně někde jinde. Samozřejmě na každého funguje 
něco jiného, já po jejich používání vidím menší padání vlasů, 
silnější nehty a růst nových – chce to ale vydržet, změnu neu-
vidíte po týdnu. Stačí jedna tabletka denně s jídlem.

SALLY HANSEN URYCHLOVAČ ZASCHNUTÍ LAKU 
(INSTA-DRI TOP COAT)
cca 100 Kč – 13 ml, k dostání v drogeriích

Péči o nehty miluju. Dlouho jsem chodila na gelové nehty, které 
jsem si nechávala dělat krátké a v klasických barvách, ale jed-
nou mě i to samozřejmě omrzelo a řekla jsem si, že je sundám 
a naučím se opět fungovat z mými přírodními nehty. koupila 
jsem si výživu od Decoru, kterou velmi doporučuju a hlavně 
tento urychlovač zaschnutí laku, což je fakt věc, která funguje 
bezvadně. Na dvě vrstvy barevného laku aplikujete jednu vrst-
vu tohoto průhledného urychlovače a za 5 minut můžete dělat 
cokoliv, protože nehty jsou suché! lak je lesklý, bez otlaků a 
vydrží až 14 dní. Na tuhle věc jsem čekala celý život :)
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TIPY NA NÁKUPY

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

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

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

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

crashily

Sběratelský ráj se o geeky stará již od roku 2005. 
Na stránkách obchodu najdete to, co lze jen těžko 
v České republice koupit a po čem vaše fanouškov-
ské geekovské srdce již dlouho touží - mluvící figu-
rky, sošky či busty vašeho idolu, repliky filmových 
zbraní, modely vesmírných lodí ze Star Treku nebo 
kouzelnickou hůlku samotného harryho Pottera. to 
vše Sběratelský ráj nabízí. Tyto dokonalé sběratelské 
poklady jsou propracovány do sebemenších detailů, 
figurky a sošky jsou většinou ručně dokončované a 
malované a většina položek má omezený počet kusů.

S výběrem jízdního kola to není jednoduché. Mož-
ností je mnoho a otázek snad ještě více: jaké kolo 
je vhodné pro moje účely, bude se mi na něm dob-
ře jezdit a kam zajdu, když bude třeba něco seřídit 
nebo opravit? Důležitý je proto nejen výběr kola, ale 
i lidí, kteří se v oboru maximálně vyznají a o cyklis-
tice vědí vše nejen teoreticky, ale především praktic-
ky. Přesně to je případ prodejny Atombike na Praze 
6. Atombike nabízí vše, co je k cyklistice třeba. Vy-
brat si můžete už dopředu na přehledných webových 
stránkách firemního e-shopu www.atombike.cz.

www .atombike .cz

atombikesběratelský ráj
www .sberatelskyraj .cz
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honor 9 je smartphone, který vás dostane svým ele-
gantním zářivým vzhledem, ale i skvělou výbavou. 
Jemný 5,15“ displej zobrazí vše s perfektní přesností až 
do těch nejmenších detailů. Určitě oceníte jeho duální 
fotoaparát s kombinací 20 a 12 MPx. Pod displejem je 
umístěná spolehlivá čtečka otisků prstů, která telefon 
nejenže bleskurychle odemkne, ale můžete jí přiřadit i 
další ovládací funkce. Telefon má také dlouhou výdrž. 
V prodeji je v safírově modré, antracitově černé a le-
dově šedé barvě, a to nyní za sníženou cenu 10 990 kč.

honor 9
www.honor9.cz

kvalitní módy není nikdy dost, dvakrát tolik té pro 
něžné pohlaví. Italská módní značka MAX&Co. ko-
nečně otevřela novou vlajkovou prodejnu v Praze, 
konkrétně v Palladiu. MAX&Co. je součástí světové 
skupiny Max Mara Fashion Group a reprezentuje to 
nejlepší z italské módy pro ženy. Vyznačuje se krea-
tivními střihy, barvami i materiály, čímž podtrhuje 
osobitý styl a individualitu žen. Na českém trhu je no-
váčkem, svou první prodejnu značka otevřela v září 
minulého roku v pražském Centru Chodov. 

max&co
Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1

levný, ale kvalitní autoservis na vozy Mercedes-benz 
s více než 20ti letou tradicí v Praze a okolí? Ano, v 
Šaome! Zde můžete mechanikům svého čtyřkolého 
miláčka bez obav svěřit a nemusí být jen z „Merce-
des-benz stáje“ (opravují zde vozy všech evropských 
značek). Úpravy motorů, zvyšování výkonu, snížení 
spotřeby motoru, úspora paliva až 15% (chiptuning), 
čištění a odstranění filtrů pevných částic, čištení vstři-
kovačů paliva, opravy (či rychloservis) na počkání, to 
je jen zlomek toho, co na vás v Šaome čeká.

šaome
Rýznerova 177, Únětice, Praha - Západ, www .saome .cz

Síť restaurací Pizza Coloseum udělala netradiční roz-
hodnutí - vstoupila do maloobchodního sektoru a ote-
vřela první prodejnu s italskými potravinami a nápoji. 
Pobočka, jejíž název zní Colonial Coloseum, se nachá-
zí u vstupu do restaurace Pizza Coloseum v Paláci ko-
runa na Václavském náměstí. V nové prodejně Colo-
nial Coloseum je možné koupit balené potraviny jako 
salámy, sýry, sušenky, nakládanou zeleninu, těstoviny, 
masa, omáčky, hotová jídla a saláty. Součástí sortimen-
tu je i nabídka italských vín nebo octy a oleje.

colonial coloseum
Václavské náměstí 1, Praha 1, www .colonialcoloseum .cz
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ruční výroba pečiva. Prvotřídní suroviny převážně 
českého původu bez chemických přísad a potravi-
nářských náhražek. Pečivo vyráběné podle tradič-
ních receptur. Poctivé pekařské řemeslo jako za časů 
našich prababiček. Certifikace bIo výrobců. To vše 
stručně charakterizuje Pekárnu kabát – zavedenou 
rodinnou pekařskou firmu s tradicí od roku 1992. 
V současné době vede společnost již druhá generace 
rodiny kabátů. Více než dvacet let vám dodávají ne-
zaměnitelné produkty ruční výroby.

Pekárna kabát
www .pekarnakabat .cz

rýži, těstoviny, luštěniny, obiloviny, kuskus, ale také vlo-
čky a různé přílohové nebo polévkové směsi můžete v 
Česku zakoupit pod značkou ArAX. Ta si přízeň svých 
zákazníků získává již od roku 1997. Široký sortiment 
výrobků můžete zakoupit v každém supermarketu kau-
fland, Globus, Penny Market, Norma, billa, ale také v 
mnoha maloobchodních sítích (roSA Market, kubík, 
brněnka, JIP…) po celé České republice. letos si Zdravé 
potraviny Arax připravily novinku v podobě dvou spe-
ciálních omáček: lilková ikra a jemně pikantní Adžika.

zdraVé PotraViny arax
www .potravinyarax .cz
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Designbuy.cz je e-shop, specializující se na to nejlep-
ší z české a zahraniční designérské tvorby. V nabídce 
obchodu často naleznete prestižními cenami oceně-
né, exkluzivní a limitované kolekce, které nekoupíte 
nikde jinde na internetu ani v kamenných obcho-
dech. Na Designbuy.cz si vyberou i ti nejnáročnější. 
Pokud chcete svůj domov něčím zpěstřit, zde roz-
hodně načerpáte inspiraci. Designbuy.cz provozuje 
DesignCorporation s.r.o., které vydává také nejčte-
nější český on-line design magazín DesignMag.cz.

designbuy
www .designbuy .cz

V prodejně Yoyo Store najdete kompletní sortiment 
obchodu yoyostore.cz včetně provázků, náhradních 
dílů, návratových systémů a oblečení, a to za stejné 
ceny jako v e-shopu. V obchodě vám rádi poradí se 
začátky yoyování, údržbou vašich yoyí nebo třeba 
s čištěním ložisek. Pokud máte jakýkoliv problém, 
chcete vysvětlit konkrétní trik nebo se třeba něco 
naučit, tak zde každý den najdete někoho, kdo se 
yoyování dlouhodobě věnuje a se vším vám ochot-
ně pomůže. V celé prodejně je WiFi zdarma.

yoyo store
 www .yoyostore .cz
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lakýrnické práce

nástřik variopaint
malířské práce

Antické malby
do pizzerie

Poděbradská 195/7
Praha 9 

tel.: 736 625 474

www.kapitan.eu

Malíři pokojů Praha

PRAHA ZLATÁ

PONOŽKATÁ

www.ponozkovice.cz

Věděli jste, že...
1/ Staroměstská věž na Karlově mostě patří mezi vůbec nejvzácnější 
 gotické stavby v Evropě?
2/ je vysoká 47 metrů a na její ochoz vede 138 schodů?
3/ věž je zároveň symbolickým vítězným obloukem, kterým procházeli 
 čeští králové při korunovační cestě?

Každý měsíc jeden pár pestrobarevných ponožek 
ve vaší schránce!

Praha_148x105.indd   1 15.08.17   14:44
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xindl x alias ondŘej ládek 
Když chceš Boha rozesmát, 
řeKni mu své životní motto.
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Kdo je Ondřej Ládek aka xindl x kromě toho, že je 
fantastický písničkář a scénárista? Jaký jsi člověk?

Pochopitelně taky fantastický. (smích)

Narodil ses ve znamení Lva. Myslíš, že to na 
Tebe má nějaký vliv? Nebo, jsi typický Lev?

Já na horoskopy moc nevěřím. Na světě přece není 
jen dvanáct druhů lidí. Jasně, může mi připadat, že 
mám něco společného s nějakými dalšími lvy…ale 
to je spíš takové přání otcem myšlenky.

Tvé životní motto?

když chceš boha rozesmát, řekni mu své životní motto.

A co nějaká špatná vlastnost? Každý máme ale-
spoň nějaký zlozvyk. Co Ty?

Já ne. Já jsem dokonalý. (smích)

Co je u Tebe nového?

Po několika letech mám novou sestavu kapely, 
což je veskrze radostné období, kdy se vzájem-
ně muzikantsky poznáváme a chodíme s novými 
nápady, jak co zahrát jinak. A v neposlední řadě 
nás hraní hodně baví a na koncertech je to znát. 
oproti minulé sestavě je kapela zas trochu větší. 
Už je nás na podiu šest a po sedmi letech máme 
opět saxofon. Takže na našich koncertech můžete 
po letech opět slyšet i věci z první desky, které bez 

saxofonu hrát nešly, a u těch ostatních skladeb se 
zase můžete těšit na nové aranže. 

Aktuálně v rádiích frčí tvůj nový song Mýval. 
Jak písnička vznikla a do jaké míry ses při psaní 
textu inspiroval svým vlastním životem?

Zas tak moc ne. Teda je fakt, že jsem míval holku, co 
mě očerňovala v tisku…ale nebyla z Písku, a míval 
jsem holku, se kterou to nedopadlo moc kladně…ale 
nebylo to v kladně…. takže by se dalo říct, že zážitky 
sedí, ale místa se změnila v zájmu lepšího rýmu.

Písnička je o ženách. Co první se ti vybaví, když 
se řekne žena.

Teď zrovna mne napadl text jedné písničky od 
Simy Martausové:
Že-na že-na že-na že-na že-na súlad treba rým,
preto na na na na na na chvíľu sa zamyslím...

Co chystáš do konce roku pro své fanoušky?

V létě jsme odjeli asi čtyřicet festivalů, takže 
koncertujeme až do roztrhání těla i duše. A 
vedle toho začínáme nahrávat i něco nového, 
ale na výsledky toho nahrávání si budou muset 
fanoušci počkat až do dalšího roku.

V příštím roce oslavíš deset let od vydání první 
desky. Jaká bude oslava?

Chci to oslavit deskou největších hitů, co jsem za 
těch deset let vydal. Ale kromě všech těch Andělů, 
barbín a blbých věků bude na desce i několik nových 
skladeb, které nahráváme právě v těchto dnech. Já 
sám jsem zvědavý, co z těch skladeb vyleze, protože 
to budou první skladby, co budu nahrávat s novou 
sestavou skupiny i s novým producentem.

ZPOVĚDNICE

blbým věku, Barbína, Zlato, 
Anděl nebo Mýval….to všech-
no jsou názvy písniček osmat-
řicetiletého písničkáře Xindla 
X alias Ondřeje Ládka. Tento 

sympatický zpěvák už má za sebou celou řadu 
úspěchů a přitom je to pořád normální kluk, který 
si na nic nehraje. A to nás hodně baví. Rozhovor s 
ním udělala Denisa Jeřábková.

V
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„KROMĚ ANDĚLů, BARBÍN A BLBÝCH 
VĚKů BUDE NA DESCE I NĚKOLIK 

NOVÝCH SKLADEB“
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Chtěl si být tím, čím jsi dnes, už jako malé dítě?

Na dětech je hezké, že si nekladou malé cíle. Takže 
já si už někdy v pěti letech stanovil, že budu her-
cem, zpěvákem, kulturistou a kosmonautem. Toho 
zpěváka už mám odškrtnutýho, když přivřu obě oči 
a započítám do hraní i svoje klipy, tak herce můžu 
odškrtnout taky…tak teď už to chce jenom zapraco-
vat na tý kariéře kulturisty  a kosmonauta. (smích)

Co děláš, když nepracuješ a máš volno? 

když mám volno, tak většinou spím. A když mám 
volno a zrovna nespím, tak než se naděju, začnu 
něco psát nebo skládat…a najednou mi dojde, že 
už zase pracuju, a je po volnu.

Vím o Tobě, že rád čteš. Kolik máš doma knih?

Moc ne. Protože většinou když něco dočtu, tak 
to někomu půjčím a pak zapomenu, komu. Což 

je v pořádku, protože stejně už v knihovně ne-
máme moc místa na další tituly. A tak se snažím 
přecházet spíš na knížky do čtečky.

Tvá nejoblíbenější knížka a proč?

To se dost mění. Já si totiž to, co čtu, nebo vidím v 
kině, moc nepamatuju. Takže mám několik knih, o 
kterých bych přísahal, že byly boží, ale děj bych ne-
dal dohromady. Ale zase je pak výhoda, že oblíbené 
tituly můžu číst pořád dokola a stále mne překvapí. 
Třeba Program pro přeživší od Chucka Palahniuka 
jsem četl minimálně třikrát a děj si stejně nevybavím. 

Co bys dělal, kdybys nebyl písničkář a scéná-
rista? Co umíš? Čím by ses mohl živit?

Já myslím, že bych byl docela dobrým preziden-
tem. Určitě by to nebylo poprvý, co by byl pre-
zidentem Xindl, ale na rozdíl od těch ostatních 
xindlů bych to aspoň nemusel tajit.
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Setkal ses někdy s nějakým xindlem? A pokud ano, 
vzpomeneš si na nějakou historku s tím spojenou, 
případně co sis z toho setkání s xindlem odnesl?

Já se dlouhodobě snažím nezanášet si karmu 
vztekem a nenávistí, takže na setkání s opravdo-
vými xindly se snažím nevzpomínat.

Někteří o Tobě mluví nejen jako o písničkáři, ale 
také o autorovi protestsongů. Protestuješ proti 
něčemu? 

Já vlastně nemám dojem, že bych ve svých písnič-
kách protestoval. Spíš se pokouším věci pojmeno-
vávat. Upozorňovat na věci ve světě kolem mne, 
co mne štvou.

ZPOVĚDNICE
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Je třeba něco, co Tě v dnešní době trápí? Něco, 
co bys v tom všem zdůraznil.

Stačí si poslechnout jakoukoliv mojí desku a zjis-
títe to. V mojí tvorbě je to, co mě trápí.

Několik protestsongů má na kontě i zpěvák To-
máš Klus. Co máte společného? Nebo máte vů-
bec něco společného?

„MATEŘSTVÍ ZMĚNÍ KAŽDOU 
ŽENU. KDYŽ POPRVé DRŽÍTE V 

RUCE MIMINKO, DOJDE VáM, 
ŽE O NĚJ MáTE STAROST. “
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Já Tomáše zas tak důvěrně neznám, ale vždycky na 
mě působil jako sympaťák a názory v jeho písnič-
kách mi jsou blízké.

Je něco, v co věříš? Věříš v Boha?

Já věřím, že bůh existuje, ale momentálně je z nás 
lidí unavený a tak se rozhodl, že teď bude řešit 
něco jiného, než naše žabomyší spory.

Je něco, co bys v životě udělal jinak, kdybys mohl?

Ne, že bych nějakou minulost nechtěl změnit…
ale bál bych se efektu motýlích křídel. Třeba i 
chyby, co jsem dřív udělal, mne udělaly tím, 
kým jsem. Takže bych radši neměnil. ostatně i 
o tom je vlastně píseň Mýval.

Jaká je největší pitomost, kterou si kdy v životě 
udělal?

Vzhledem k tomu, co jsem napsal k předchozí otáz-
ce, mám vlastně dojem, že jsem nikdy žádnou pi-
tomost neudělal. Prostě všechno mělo svůj důvod.

Kde se vidíš za deset let?

relativně v podobném životě jako žiju teď…teda 
pokud do té doby neudělám nějakou pitomost. 
(smích)

Máš nějaký životní sen?

Většinu těch snů se snažím žít… teda kromě těch 
z dětství, co zahrnovaly setkání s mimozemskou 
civilizací a ovládnutí galaxie.

Hodně lidí má hodně takových těch cestovatel-
ských snů. Máš nějaké i Ty?

Já mám cestování rád, ale už mě moc neláká ob-
jevovat nová místa. Spíš bych rád trávil víc času 
ve Španělsku, které mi přirostlo k srdci, a rád 
bych tu zemi poznal hlouběji.
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TIPY NA VEčÍRKY

zábaVa PŘedeVším

Dva měsíce jsme se mohli flákat u moře, popíjet s 
přáteli na zahradních oslavách nebo se jen tak tou-
lat přírodou. Máme tu září a s ním je třeba znovu 
začít pracovat na 100%. Není to nic, co bychom 
vyloženě vyhledávali, ale vydělávat se musí. Práce 
ale ještě nutně neznamená, že nebude zábava. Je 
potřeba ventil a na to jsou ideální firemní večírky.

Na následujících stránkách najdete tipy na řadu 
míst, kde bude váš firemní večírek rozhodně stát 
za to. Garantujeme zábavu až do ranních hodin, 
výborný servis, lahodnou gastronomii a pravděpo-
dobně i nějaký ten bolehlav po ránu. Ale s tím se 
musí předem počítat. Pokud se člověk probudí po 
večírku, nic ho nebolí a jeho tělo nezažívá podivné 
stavy, byla to bez debat nedostatečně využitá noc!

th.

koktejlový bar s restaurací v srdci Smíchova u Anděla 
se umí změnit na taneční klub, který má dvě stage, 
což je ideální pro váš Vánoční a Novoroční večírek. 
V baru najdete více jak 400 druhů prémiového 
alkoholu, ze kterého se vytváří koktejlové menu v 
duchu prohibičních třicatých let. Připraví vám zde 
nezapomenutelné tématické firemní večírky s živou 
hudbou nebo Dj's a bohatým rautem. k dispozici je i 
zimní zahrada s venkovním grilem a ohništěm.

back doors
Na bělidle 30, Praha 5, 
Tel .: +420 734 508 248, www .backdoors .cz 

ohnivá show plná adrenalinu, vzrušení a tanec 
v prostředí unikátních prostor, které se inspirují 
legendární leteckou společností Pan Am? Přesně 
takový večírek vás čeká v hangar baru! Přivítají Vás 
velmi půvabné letušky, které se o Vás budou starat po 
celý večer, jako byste letěli první třídou nejluxusnějších 
aerolinek. hangar nabízí dvě patra. horní má klasičtější 
restaurační ráz s mezinárodní kuchyní (vaří se do 
půlnoci) a jedním barem. Do členitých dolních prostor, 
které disponují dvěma bary a tanečním parketem, 
vstoupíte skrz vchod připomínající trup letadla.

hangar bar Praha 
Dušní 9/9, Praha 1, Tel . +420 724 004 305
www .hangarpraha .cz
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Třeba nemáte chuť na akční firemní večírek na 
baru s neony a techno hudbou. Možná byste ocenili 
večírek v oldschoolovějším duchu. A co takhle zvolit 
atmosféru třicátých let, živou hru na klavír a eleganci? 
To vše na vás čeká v karlínském Charlestonu. Vyjma 
mimořádného interiéru se podnik může pochlubit 
fantastickými steaky, které určitě musíte vyzkoušet. Na 
jídelníčku dále najdete těstoviny, saláty, dezerty, bohatý 
výběr alko i nealko nápojů. Vše samozřejmě vždy z 
čerstvých surovin a upravených dle sezóní nabídky.

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

Milujete pivo? Co si z firemního večírku udělat tako-
vý vlastní beer Festival? V nově otevřeném podniku 
Vortex Metropolitan Jazz Pub v centru Prahy najdete 
hrazdu z 28 pípami, nabídka chmelového moku na-
bízí více než 50 druhů piv světlých i tmavých. Velmi 
lákavou možnosti je testovací prkénko, na kterém do-
stanete 6 piv dle vašeho výběru v 0,15l skleničkách se 
svíčkou uprostřed. Na začátek večera ideální! Ve Vor-
texu se můžete těšit na příjemnou obsluhu, moderní a 
vzdušný interiér a jazzovo-bluesovou hudební kulisu. 

Vortex Pub
Jungmannova 736 ⁄ 14, Praha 1
Tel .: +420 777 480 302, www .vortexpub .cz

Ve StopTime music baru se zábava nezastaví. Ne na-
darmo se o něm mluví jako o místě, které žije hudbou, 
divadlem a skvělým jídlem a pitím. To vše tu milují a 
dávají to patřičně najevo. Najdete zde skvělou atmo-
sféru při poslechu jazzu, swingu i dixielandu. Žánrově 
pestré skladby na hraně klasiky střídají rockové pecky. 
Folk se mísí s divadlem, beat s rokenrolem. koncerty, 
talk show, stand-up, recitály. To vše a mnohem víc je 
StopTime music bar. Záleží jen na vás, jak tenhle pod-
nik využijete. Fantazii se zde meze vážně nekladou.

stoPtime music bar
Krakovská 593/19, Praha 1 - Nové město,
Tel .: +420 777 480 292/3, www .stoptime .bar

restaurace Skleník si vás získá příjemným interiérem, 
kde si můžete pochutnat na specialitách české kuchy-
ně - pro firemní večírky je v nabídce řada lákavých 
rautových občerstvení, z nich si vybere bezpochyby 
každý. Na čepu najdete tankové pivo Gambrinus 10°, 
k výběru je dále Pilsner Urquell, Velkopopovický ko-
zel černý a pro řidiče radegast birell (nechybí vlastní 
parkoviště). kapacita restaurace je cca 130 lidí, večír-
ky se zde dělají pro 10 až 70 lidí v uzavřeném salonku.  
Wi-fi připojení v celém prostoru restaurace.

restaurace skleník
Třinecká 673, Praha 18
Tel .: +420 773 066 060, www .sklenik-restaurace .cz
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Etnosvět se během dvou let od otevření stal velmi 
oblíbenou a vyhledávanou restaurací, a to nejen u 
vegetariánů. Cestu si sem našli také milovníci masa, 
kteří se přesvědčili o tom, že vegetariánské jídlo ne-
musí být jen nudné a bez chuti, ale že může být lu-
xusním fine diningovým zážitkem. Ve třech patrech 
designově výrazného Etnosvěta, na ploše 1000 m2, 
můžete uspořádat naprosto jedinečný firemní večí-
rek. Pestré vegetariánské menu dle vašich požadav-
ků každého přesvědčí, že nejen masem je člověk živ.

etnosVět
Legerova 40, Praha 2
Tel .: +420 736 762 940, www .etnosvet .cz

Večírek v Pevnosti boyard po česku? Žádná fikce, ale 
realita! V TEPfactoru 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 k dispozici přes 
300 m2 zastřešené pláže se samoobslužným barem. 
Večírek můžete uspořádat v Praze nebo na Chotilsku.

tePFactor
Chotilsko, okres Příbram / Průmyslová 1616, Praha 14 – Kyje
Tel .: +420 731 240 624, www .tepfactor .cz

Stylovou restauraci Columna naleznete na pražském 
Chodově nedaleko stanice metra Chodov a zastávky 
autobusu. Jedinečnost večírku zajišťuje již jméno šéf-
kuchaře - je jím vyhlášený lukáš Vrbovský, který patří 
mezi špičku ve svém oboru. V restauraci Columna 
můžete ochutnat kus Francie, Itálie či tradiční českou 
kuchyni, záleží jen na Vaší fantazii. restaurace nabízí 
k posezení 60 míst, pro větší soukromí je připraven 
salónek s 15 místy. Pro dokonalý večer určitě využijte 
bohaté nabídky českých a zahraničních vín.

restaurace columna
Pyšelská č .p . 2361/4, Praha 4
Tel .: +420 272 192 458, www .restauracecolumna .cz

Výbušné akce s vědecko-zábavním programem mají 
kdekoliv po Čr zaručený úspěch. Zábava, věda, tech-
nika - to je nevšední zážitek pro všechny typy firem-
ních akcí: večírky, teambuildingy, family days nebo 
třeba road show. iQlANDIA zajistí interaktivní ex-
ponáty s připravenými teambuildingovými soutěže-
mi, tematické laboratorní workshopy i putovní hry. 
Jako netradiční náplň akce lze zvolit Frozen/Fire par-
ty, Den s  Einsteinem, Světelná show, Universe tour 
nebo s námětem energie, vody, zvuku, plynů, aj..  

iQlandia
Nitranská 410/10, Liberec
obchod@iqlandia .cz, www .iqlandia .cz/obchod
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láká vás netradiční místo pro prezentace a večírky, 
kde nebudete jen tak nečinně stát a užijete si i trochu 
nějaké té akce? Pak vás nadchne prostor Surfareny v 
letňanech nabízející kapacitu od 120 do 250 osob. 
Vyjma umělých vln, které vám dovolí zasurfovat si 
pohodlně v jakémkoli počasí, lze také využít firem-
ního pokerového turnaje či virtuálních závodů. Sa-
mozřejmostí je vlastní gastro produkce, uzpůsobená 
přání klienta, kvalitní zázemí a veškeré potřebné vy-
bavení. Součástí prostor je surfový simulátor s hudeb-
ním klubem, barem, kavárnou a venkovní terasou.

surFarena
Tupolevova 772, Praha 9 - Letňany
Tel .: +420 725 927 410, www .surfarena .cz

V komfortních a bezbariérových prostorách 
Curling arény budete mít veškerý potřebný servis: 
uspořádání neotřelého eventu na klíč, technické 
i produkční zajištění celé akce, návrh programu s 
ohledem na propojení pracovní nebo společenské 
a sportovní části, jedinečný duch eventu spojeného 
s olympijským sportem a samozřejmě výborný 
a pestrý catering. Curling je v rekreační podobě 
fyzicky nenáročnou kolektivní hrou, která od hráčů 
vyžaduje týmového ducha, koncentraci, dobrý odhad 
a strategické myšlení. Zábava předem zaručena.

curling aréna
Komárkova 12, Praha 4 - Horní Roztyly
Tel .: +420 777 235 129, www .curlingevent .cz

NA VERANDÁCH
Restaurace Potrefená husa v Resslově ulici byla otevřena 
v pořadí jako druhá. 

Je ideálním místem pro konání firemních večírků, posezení 
s přáteli i pro slavnostní oslavu. Nachází se na vltavském nábřeží 
v malebném historickém domě, kde žil spisovatel Alois Jirásek. 

Novoměstská Potrefená husa nabízí jedinečný kulinářský zážitek, 
který je umocněn komorní atmosférou suterénního interiéru 
s klenbovými stropy. Restaurace nabízí bohatý výběr točených 
i lahvových piv a gurmánských specialit.

PotreFená husa
ressloVa
Resslova 1, Praha 2
Tel .: +420 224 918 691, www .staropramen .cz

koncept Potrefené husy netřeba dlouze představo-
vat - jde o úspěšnou franšízu stylových trendových 
restaurací, které se vyznačují moderním designem, 
vyhlášenou českou kuchyní, sympatickou obslu-
hou a širokým portfoliem fantastických piv značky 
Staropramen. Potrefená husa v resslově ulici byla 
otevřena coby druhá v pořadí. Svým uspořádám je 
ideálním místem pro konání firemních večírků, po-
sezení s přáteli i pro slavnostní oslavu. Nachází se na 
Vltavském nábřeží v malebném historickém domě, 
kde žil spisovatel Alois Jirásek. Jedinečný historic-
ký nádech jí tedy skutečně nechybí. Novoměstská 
Potrefená husa nabízí jedinečný kulinářský zážitek, 
který je umocněn komorní atmosférou suterénní-
ho interiéru s klenbovými stropy. restaurace nabízí 
bohatý výběr točených i lahvových piv a gurmán-
ských specialit, které se trefí do vkusu naprosto kaž-
dého. V Potrefené huse máte jistotu, že bude mít váš 
večírek styl a každý se bude výborně bavit.
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resort Darovanský Dvůr nedaleko Plzně a jen 50 
minut od Prahy nabízí skvělou zábavu a dokonalý 
relax pro všechny. Aktivní zábavu si každý může do-
přát v laserbaru se dvěma bowlingovými drahami, 
hrou lasergame a lasershot, kulečníkem a šipkami. 
Dokonalý odpočinek zaručují luxusní antické lázně, 
které Vás okouzlí svými 300 m2 v antickém stylu, 16 
relaxačních a rehabilitačních místností a procedur. 
Posezení je nabízeno ve dvou velkých restauracích, 
každá o kapacitě 140 míst. Diskotéka či jiný zábavný 
program sestavený pro každého klienta na míru.

daroVanský dVůr
Darová 3, Břasy
Tel . +420 371 740 711, www .darovanskydvur .cz

Připravte se na pořádně divoký mejdan. V Techtle 
Mechtle najdete širokou nabídku koktejlů, které Vám 
připraví profesionální tým barmanů, výběr z domácích 
i zahraničních vín, opravdu mimořádnou nabídku 
nejkvalitnějších destilátů a v neposlední řadě i skvělou 
domácí kuchyni. A muzika? Vše závisí na tom, co si 
poručíte. bar s kapacitou až 600 osob na ploše 350 m2 
vyhovuje každému večírku, přičemž samozřejmostí je 
příprava dle poptávky. DJ, speciální koktejly, catering 
a dostatečně velký taneční parket. Zkrátka vše 
potřebné, abyste si s kolegy patřičně zařádili.

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

be Friendly nabízí vskutku unikátní koncept, díky 
kterému budete mít jistotu, že nikde jinde podobný 
večírek nezažijete - každému se zde tyká. Po celou 
dobu. Žádné trapné ticho, ani nejistota, ale od prv-
ní chvíle přátelská a uvolněná atmosféra ve stylovém 
moderním prostředí. Milovníci piva ocení, že vyjma 
několika druhů Staropramenu (11°, nefiltrovaný, 
světlý, černý, řezaný) si zde vychutnají i svrchně kva-
šené speciální tmavé pivo z belgie leffe brune, hoe-
gaarden White a Cider. kuchyně je mezinárodní.

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

Večírek v pohodovém duchu? Jednoznačně U balou-
na! Jedinečnou atmosféru restaurace, která se nachází 
v historickém sklepení, jehož základy byly položeny 
ve 14. století, doprovázející tematické obrázky na stě-
nách, které jakoby vystoupily ze stránek proslaveného 
humoristického románu Jaroslava haška. Podnik se 
pyšní vynikající staročeskou kuchyní a skvělým umís-
těním (je přímo na Václavském náměstí). A když pěk-
ně poprosíte, nejenže vám udělají pěkný český raut na 
míru, ale klidně vám přijde zahrát i harmonikář!

u balouna
Václavské náměstí, Praha 1
Tel .: +420 224 228 388, www .ubalouna .cz
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Design suterénní restaurace Plachta je laděný v de-
centně námořnickém stylu, lehce v ní tak zapomenete 
na starosti pracovních dní. Čekají na vás 3 salonky s 
kapacitou 15 až 20 osob, v případě potřeby lze zamluvit 
i celou restauraci. V rámci jídelníčku, která má středo-
mořský koncept, lze volit mezi servírovaným jídlem 
nebo rautem. Velký výběr rozlévaných vín a kvalitních 
rumů, točená piva Staropramen 12 ° a hoegaarden (lze 
nicméně objednat i jiná piva z nabídky pivovaru Sta-
ropramen). rezervace na rezervace@plachta.cz.

restaurace s vlastním pivovarem, staročeská kuchyně, 
pivnice i letní terasa s barem, grilem a odpočinkovým 
ležením – to vše vás čeká na třech palubách lodi 
Pivovar. Na firemní večírek či jiný event vám interiér 
lodi vyzdobí dle vašich představ (od ubrusů, prostírání 
a ubrousků až po barevné lišty, sloupy, balónky i 
tématicky oblečené hostesky) Fotograf, kameraman, 
profi djs i kapely, to vše lze bez problémů také zařídit. 
Pronajmout si můžete celou loď, nebo jednotlivé 
paluby. Celková kapacita lodi je 280 míst k sezení.

Plachta loď PiVoVar
Jindřicha Plachty 27, Praha 5 - Anděl
Tel .: +420 721 457 392, www .plachta .cz

Dvořákovo nábřeží, Štefánikův most, Kotviště číslo 19, P-1
Tel .: +420 773 778 788, www .pivolod .cz
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Dnes již klasický karlínský podnik se dostal do širšího 
podvědomí díky jedinečné atmosféře, která pravidel-
ně graduje na tanečním parketu. Jde o podnik členitý, 
ani velký, ani malý, zkrátka naprosto ideální pro po-
hodový večer i uzavřenou společnost, která se chce 
bavit hudbou, tancem, výborným jídlem (luxusní 
domácí burgery, šťavnaté steaky) a pitím. Co je třeba 
vypíchnout, to je výborně řešená akustika. hudba 
nikdy neruší část pro sezení, díky čemuž je místo 
přímo ideální pro soukromé akce, kdy se může část 
lidí bavit slovy a druhá to roztáčet na parketu.

u mrtVýho Ptáka
Křižíkova 16, Praha 8-Karlín
Tel .: +420 224 814 499, ww .restauraceumrtvyhoptaka .cz

Zrekonstruovaná restaurace U Šumavy si vás ihned 
získá svým pojetím - je totiž stylizovaná do let od 
Franze Josefa až po 80. léta minulého století. V 
nabídce jsou zde piva z malých českých pivovarů, ale 
nechybí i "klasiky" jako Plzeň či budvar. Sortiment 
piv se průběžně mění. V jídelníčku najdete ryze 
českou kuchyni (majitelé si zakládají na tom, že 
podporují české výrobky), v sortimentu dále nechybí 
české likéry i kořalky. restaurace disponuje 200 
místy k sezení a bude příjemnou kulisou vašeho 
večera. Pokud večírek "hezky česky", tak v U Šumavy.

u šumaVy
Štěpánská 3, Nové Město, Praha 2
Tel .: +420 775 555 297, www .usumavy .cz
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Chcete si užít firemní večírek s naprosto jedinečným vý-
hledem? Pak jednoznačně musíte zamířit do Petřínských 
teras. restaurant je posazen uprostřed východního sva-
hu Petřínského kopce, s naprosto neopakovatelným vý-
hledem na celou Prahu. Samozřejmostí není problém 
udělat večírek „na klíč“, zařídit grilování či živou hudbu. 
Vše je jen otázkou domluvy a včasné rezervace. Navíc 
už to není tak daleko do konce roku, takže pokud chcete 
odměnit své zaměstnance za dobře odvedenou práci, ve-
čírkem Petřínských terasách vedle nešlápnete.

The PUb má vše potřebné pro stylový firemní večírek 
(moderní prostory, bohatě zásobený bar, výborné jídlo 
atd.). Je tu však ještě jeden podstatný detail, který vám 
žádná jiná pivní restaurace nenabídne – v každém PUbu 
si pivo načepujete sami! Stoly disponují vlastní pípou, z 
nichž teče tankový Pilsner Urquell. každý samovýčep 
je vybaven dotykovým grafickým displejem, který 
umožní sledovat pivní výtoče v ostatních PUbech, volat 
obsluhu, objednávat jídlo, zahrát písničku z Jukeboxu a 
mnoho dalšího. Na přání lze připravit školu čepování.

PetŘínské terasy the Pub
Praha 1 - Malá Strana, Petřínské sady 393
Tel .: +420 602 224 096, www .petrinsketerasy .cz

Veleslavínova 3, Praha 1
Tel .: +420 222 312 296, www .thepub .cz
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V rušném centru Prahy na Senovážném náměstí síd-
lí oblíbený bar hoffa, který se díky své kvalitě krátce 
po svém otevření zařadil mezi přední bary v centru 
městě (jeho výhodou je i to, že leží v unikátní poloze 
na dopravním uzlu MhD a je tak snadno dostupný 
ze všech koutů Prahy). Jeho dominantou je 12,5 me-
tru dlouhý bar a strohý, ovšem přesto přívětivý in-
dustriální interiér. Celý prostor je nedělený a proto 
vhodný na pořádání větších akcí. Jedinečnou atmo-
sféru dokreslují velká okna poskytující příjemný po-
hled na okolí Tančící kašny sochařky Anny Chromy. 

hoFFa bar
Senovážné náměstí 22, Praha 1
Tel .: +420 601 359 659, www .hoffa .cz

garuda
Milady Horákové 686/12, Praha 7-Holešovice
Tel .: +420 730 890 424, www .garudarestaurant .cz

Firemní večírek s příchutí indonéské kuchyně ne-
daleko centra Prahy? Žádný problém! Právě to vám 
nabídne nově otevřená exotická restaurace Garuda 
nacházející se v holešovicích. Garuda přináší do 
hlavního města dokonalou kombinaci skvělého jíd-
la a příjemné atmosféry. Zdejší kuchaři jsou rodilí 
indonésané, maximální autentičnost je tedy pře-
dem zaručena. Všechny pokrmy jsou připravovány 
podle tradičních receptur a ze sezónních produktů. 
V prvním patře restaurace naleznete kavárnu, kde 
můžete ochutnat pravou indonéskou kávu. 
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Objednejte si

Škola čepování
Raut na míru
Samovýčepní stoly

The PUB Praha 1, Veleslavínova 3, tel.: +420 222 312 296

Kde se na Vás těší nový kuchařský tým. Vylepšené polední nabídky. Nově si může-

te i nechat dovést jídla pře službu “Dáme jídlo”a udělat rezervaci na “Restu.cz”.

Své poznatky, fotečky a zážitky nám můžete sdělovat na “Zomatu.cz”. 

Váš Baloun. www.ubalouna.cz

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

           
           

           
           

Zveme Vás, do restaurace U Balouna

baloun.indd   1 16.9.2015   14:35:20



Zajišťujeme:

V případě, že budete chtít zaslat nezávaznou nabídku či zjistit obsazenost termínů,  

napište nám na info@alohapraha.cz nebo volejte na 602 251 392

Firemní akce na klíč13 let zkušeností v pořádání firemních akcí na klíč 
a nespočet pozitivních recenzí od našich spokojených kllientů

 > chutný a poctivý raut sestavený na míru našim šéfkuchařem
 > servis první třídy
 > jedinečnou atmosféru > kapacita až 350 osob

 > produkci dle přání klienta (fireshow, kapela, fotobudka, taneční vystoupení ...) > technickou podporu (plátno, projektor, mikrofon, ...)

 > tiskovou podporu (pozvánky, pásky 
na ruce,...)

 > výzdobu celé akce
 > koordinátora akce

Hangar_Aloha_firemni_2.indd   1 16.08.17   22:08



CURLING ARÉNA – PRAHA ROZTYLY

Místo pro atraktivní teambuilding, prezentaci, školení, poradu, tis-
kovku, firemní party s turnajem nebo výroční večírek.
V komfortních a bezbariérových prostorách Curling arény v Praze vám 
nabízíme:
• uspořádání neotřelého eventu na klíč,
• technické i produkční zajištění celé akce,
• návrh programu s ohledem na propojení pracovní nebo společenské 
a sportovní části, 
• jedinečný duch eventu spojeného s olympijským sportem,
• výborný a pestrý catering

Nabízíme naše 15leté zkušenosti s Pražskou arénou. Jsme profe-
sionálové a vše připravíme přesně na míru.

Zvýhodněné ceny při rezervaci denních termínů do 16:00 hodin!

CURLING ARÉNA
Komárkova 12
Praha 4 – Horní Roztyly
148 00
tel: 777235129
www.curlingevent.cz nebo www.
curlingpromo.cz

curling.indd   1 04.09.2017   13:02:44
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Nenapínejte nás - jakou velkou novinku ke svému 
desetiletému výročí připravujete? 

Jedna je taková skromnější, ale logická - uvedeme 
speciální směs kávy. Nějakou dobrůtkou to osla-
vit musíme. (smích) Druhou zásadní novinkou 
bude nový prostor, který otevřeme na Štěrbohol-
ské v místě, kde máme nyní Pražírnu. bude tam 
showroom toho, co nabízíme na eshopu. Člověk si 
vše bude moci vyzkoušet, ošahat, bude tam někdo, 

kdo vždy poradí. Chceme nabídnout fanouškům 
kávy unikátní prostor, kde najdou fyzicky opravdu 
vše, podobně jako na našeho e-shopu. A nemluvím 
teď jen o kávě samotné, ale i o vybavení, od prosté 
lžičky k espressu až po velké profesionální kávovary. 
Zkrátka vše, co si milovník kávy žádá. 

Říkáte „bude“. Kdy se prostor otevře?

Pokud vše půjde podle plánu, otevřeme showroom 
před Vánoci a vyjma prodejních prostor tam bude 
i malá kavárnička s posezením a učební prostory.

Učební prostory?

Již nějakou dobu se věnujeme kurzům, které tr-
vají celý den a lidé, ať už profesionálové v oboru 
nebo pouzí nadšenci, se do něj mohou kdykoli 
přihlásit a ledasčemu se od nás přiučit. 

Na jaké kávy se nyní nejvíce zaměřujete?

hodně jsme se v Coffe Source v poslední době za-
měřili na výběrovou kávu, která se pro svou kvali-
tu a výrobu stala mezi zákazníky velmi populární. 

áva se těší stále větší popu-
laritě. A již nejen jako star-
tovač dne či povzbuzovač 
v práci. Stává se vyhledá-
vanou lahůdkou, v níž lidé 

konečně začínají oceňovat drobné nuance a chutě 
z celého světa. Společnost Coffee Source, která již 
deset let nabízí Čechům to nejlepší z celého „kávo-
vého světa“, má vlastní pražírnu a chystá vpravdě 
jedinečný prostor. Nejen o něm, ale i o fenoménu 
kávy jako takové, si s majitelem Coffee Source 
Petrem Košťálem povídal Tomáš Chvála. 

K

coFFee source:
zdroj té nejlePší káVy
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Výběrová se označuje proto, že člověk má jisto-
tu, odkud daná káva pochází, kdo ji vypěstoval a 
zpracoval. Je tam tedy garantovaný punc kvality.

Je nějaká výběrová káva, která u Čechů dominuje?

hodně populární jsou kávy z Etiopie, ty si chuťo-
vě evidentně s českými zákazníky velmi rozumí. 
Trochu překvapivě jsou oblíbené i kávy z keni. 
Překvapivě proto, že vážně nejsou levné. (smích) A 
pak máme takovou raritku, jmenuje se balmaadi 
a je z Indie. Tuhle kávu máme přímo od zdroje, 
neboť úzce spolupracujeme s farmáři a je rok od 
roku vyhledávanější. Momentálně je na cestě nová 
sklizeň, tak se moc těšíme, až k nám se dorazí.

Vrátíme se v čase zpátky - jak vy sám jste se do-
stal ke kávě a co nakonec vedlo ke Coffee Source?

Pracoval jsem v zahraničí a poprvé jsem tam pil 
pořádné kafe. Dovážené ze Sicílie. Žádné ty lavo-
ry, co se pily v Česku – pravé espresso.  když jsem 
se vrátil domů, uvědomil jsem si, jak mizerně na 
tom naše kavárenská kultura a všeobecně vnímání 
Čechů, pokud jde o kávu, je. A tak jsem se pustil 
sám do podnikání, tehdy s dvěma kamarády, aby 
se něco změnilo a Češi poznali dobrou kávu.

Štěrboholská 560, Praha 10
www .coffeesource .eu
Tel . +420 226 531 273
info@coffeesource .eu

Kde vaše cesta s hledáním dobré kávy začala?

Nejprve jsme vyjeli na Sicílii. Do pražírny kávy 
dohodnout dodávky.  Popovídali jsme si, popili 
kafe a cestou zpět jsme se chtěli podívat i na něja-
ké kávovary. Doporučili nám manufakturu, ma-
lou firmičku, která tehdy vyráběla ručně a jen na 
zakázku asi 300 až 400 kávovarů ročně – la Mar-
zocco. Tam jsme se dohodli a vše mohlo začít.

My jsme se naštěstí o kávu od začátku hodně a dost 
intenzivně zajímali, což nám pomohlo v tom, že 
jsme postupně měli jasno, co od našeho vlastního 
výrobku očekáváme a jak bychom ho měli dělat. 
Tím neříkám, že se nám to hned na začátku šlo, ale 
dneska už rozhodně víme, co děláme (smích).

A jak jste se dostali k vlastní pražírně?

oklikou. (smích) brzy poté, co jsme se o kávu za-
čali zajímat, nám bylo jasné, že dovážená italská 
produkce není to, co od kávy očekáváme. Začali 
jsme proto hledat cestu k vlastní produkci. 

Nejdříve jsme si nechali kávu pražit v jiné pražír-
ně. Díky tomu jsme nabízeli stabilně 7-8 druhů 
kávy. Jelikož jsme ale neměli kontrolu nad celým 
procesem výroby, rozhodli jsme se pořídit si vlastní 
pražírnu. S pražením kávy jsme začínali v obchodě 
na malé pražičce a obtěžovali kouřem lidi na Fran-
couzské ulici, protože jsme neměli ani komín. To 
nešlo večně. Poté jsme si pořídili velkou pražírnu a 
pražili kávu v garáži na Francouzské. Nyní máme 
stabilně pražírnu na Štěrboholské, kde vás budeme 
moci, doufám, již brzy přivítat v nových prostorech.
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KONFERENČ NÍ PROSTORY
Chystáte-li se uspořádat kongres, konferenci, večírek či jinou společenskou 
akci a přemýšlíte, jak zajistit vhodný prostor, šikovný personál a kvalitní 
občerstvení, tak Vám pro tyto příležitosti skvěle poslouží moderní 
konferenční prostory v budově Centra pohybové medicíny Pavla Koláře.

Disponujeme moderní kongresovou halou s rozměry 18×36 m a kapacitou 
dle uspořádání až 500 míst, kapacita při koncertech dosahuje až 1 200 
osob a při večírcích až 700 osob, dále kongresovým sálem s kapacitou 
až 260 míst a třemi salónky, které mají kapacitu až 30 míst a lze je 
variabilně propojit. Všechny akce se zde připravují tzv. „na klíč“ a žádné 
přání zákazníka nám není překážkou. Je zde zajištěn veškerý servis 
spojený s uspořádáním akce včetně všeho vybavení, aparatury, cateringu 
i zkušeného personálu a prostory jsou vybaveny veškerou potřebnou 
technikou – audiosystém BOSE, data projektor, plátno, Televize LCD, 
DVD, TV SAT, ozvučení prostor včetně vlastní audio projekce, bezdrátový 
mikrofon, wifi připojení na internet, flipchart, atd.

Nedílnou součástí všech pořádaných akcí je zajištění cateringových 
služeb, jejichž patronem je Miroslav Bůžek, který úzce spolupracuje se 
šéfkuchařem Lukášem Vrbovským a společně pečlivě dohlíží na kvalitu 
podávaných pokrmů.

COLUMNA_inz_148x105.indd   1 17.07.17   15:16



63

Cílem  Tom‘s burgeru je, aby si zákazníci pochutnali 
na burgeru stejně jako v Americe. Na své si ale při-
jdou i milovníci mexické kuchyně, protože na poboč-
ku „Mánesova“ nastoupil pravý mexický šéfkuchař z 
Acapulca, pan José luis Paze, který umí vykouzlit ty 
nejlepší mexické speciality. Přijďte si pochutnat nejen 
na burgerech, ale i na pravých mexických dobrotách.

Americká kuchyně v čele s famózními burgery, vzduš-
ný retro interiér a působivá atmosféra industriálního 
karlína 30. let minulého století – tím je Peter‘s burger 
Pub. Největším hitem jsou šťavnaté burgery v domá-
cích bulkách. Všechna jídla připravují z těch nejkvalit-
nějších a nejčerstvějších surovin. Maso, mléčné výrobky, 
pečivo, ovoce a zeleninu nakupují u českých farmářů.

Peter´s burger Pub

Anny Letenské 16, Vinohrady, Praha 2 
Tel .: +420 727 897 925, www .tomsburger .cz

Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 222 312 091, www .burgerpub .cz 

Nekuřácká restaurace U Čížků, specializující se na do-
mácí burgery, nabízí kvalitní hovězí maso z bourárny 
Absolon v Českém brodě, které si v podniku melou a 
dochucují sami. Návštěvník má tak vždy jistotu, že za 
své peníze dostane to nejlepší. lákavou specialitou je 
Faustův kozí hamburger (lilek, rajče, kozí sýr, salát du-
bový, 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

Pro kvalitní burger nemusíte jet jen do centra. 
Pochutnáte si i v horních Počernicích v restauraci 
Pepe burger, bistru v americkém stylu, kde doslova 
ochutnáte atmosféru slavné route 66. Vyzkoušet 
rozhodně musíte specialitu big Pepe - 300g šťavnatého 
grilovaného hovězího v domácí bulce, čedar, ledový 
salát, cibule a originální okurková omáčka.

PePe burger

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

V nabídce Merlin Irish Pub se o vás poperou hovězí 
burger speciál, kuřecí burger, hovězí burger s jalapenos 
a hovězí double burger, to vše přirozeně s hranolkami 
a domácí tatarkou. restaurace má dvě podlaží - horní 
části dominuje stylově dřevěný bar s místy na sezení a 
velkými okny, dolní část má dřevěnou podlahu a cihlo-
vou klenbu. V nabídce je mnoho druhů točených piv.

merlin irish Pub

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

Tento, dnes již legendární podnik, najdete v areálu Do-
myno Sportovní Akademie na lhotce. koncept, který 
se zrodil před šesti lety v londýně a New Yorku je ve-
lice prostý. Spokojí se jen s tím nejlepším! V sympatic-
kém prostředí nabízí jedinečné burgery, čerstvé zeleni-
nové saláty, čepovaný Plzeňský Prazdroj, pivní speciály 
z pivovaru Matuška nebo mexické limonády Jarritos.

domyno burger

Chýnovská ulice, Praha 4 – Lhotka
Tel .: +420 728 034 457, www .domynoburger .cz

GASTROBURgER TIPY

tom’s burger 
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PRVNÍ INDONÉSKÁ RESTAURACE A KAVÁRNA V PRAZE
Milady Horákové 12, Praha 7 ź www.garudaprague.cz ź tel: 730 890 424

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 

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

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

zVonice

Jindřišská věž, Praha 1 
Tel: +420 224 220 009, www .restaurantzvonice .cz 

okouzlující restaurant v centru Prahy, který vás rá-
zem přenese do minulých časů. Najdete jej v horních 
patrech Jindřišské věže, v místech bývalé zvonice, 
odkud se vám naskýtá úžasný pohled na okolní his-
torické budovy. Citlivě řešenému interiéru ve stře-
dověkém stylu dominuje původní zvon, procházející 
středem restaurace. Zvonice se stala díky precizní-
mu interiéru a špičkové gastronomii již několikrát 
vítězem prestižních gastronomických soutěží.



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

home kitchen

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

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

černý kohout

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

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

caFé modi

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

Waf-Waf není klasickou creperií, i když by se 
tak mohlo na první pohled zdát. Pojetím podnik 
připomíná americké mléčné bary z padesátých 
let minulého století (snad jen stylové moderní 
lustry se liší), příjemné obsluze k dokonalé iluzi 
chybí jen kolečkové brusle na nohou. To ale není 
to výjimečné. Neobvyklé na Waf-Waf je, že si zde 
zákazník palačinku i vafli sestaví sám. V nabíd-
ce je přes padesát různých ingrediencí a vyjma 

„tradičního“ ovoce si vaše mlsné jazýčky mohou 
zvolit i raffaello, nalámané kinder bueno či bílou 
variantu pomazánky Nutella. Dále se ve Waf-Waf 
specializují na belgické vafle, a to jak ve sladké, 
tak i slané variantě servírované na českém porce-
lánu spolu s českými plechovými hrnky. 

bez zajímavosti není ani to, že ve Waf-Waf pracují vý-
hradně s vlastními originálními recepty, na kterých 
se podíleli přední čeští a také chorvatští šéfkuchaři.  

Na konec je třeba zmínit Waf&Shakes, což jsou 
nejen mléčné koktejly, ale obsahují i množství dal-
ších sladkostí. Pokud byste měli zrovna naspěch a 
přesto si nechtěli dobroty z Waf-Waf odepřít, není 
problém si s sebou vše odnést zabalené v kornou-
tu. Ale doporučujeme se posadit. Stojí to za to.

Tomáš Chvála

ilujete palačinky? Pak mu-
síte jednoznačně vyrazit 
do nového letenského pod-
niku Waf-Waf, kde vás ne-
jen čeká opravdu lahodná 

nabídka, ale především si vše pěkně sestavíte dle 
vlastní chuti (a případně i pohodlně odnesete).

WaF-WaF:
originální náPad

M

Milady Horákové 52
Praha 7

PO-PÁ - 08:00 - 22:00 
SO-NE - 09:00 - 22:00
Tel: +420 732 653 933

info@waf-waf .cz
www .waf-waf .cz
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GASTRO RESTAURACE MĚSÍCE

Kdy se zrodila myšlenka na Waf-Waf?

Někdy v roce 2016. Přišlo nám (za podnikem dále 
stojí chorvatští podnikatelé Dino Pekéz a Osmano-
vić Elvis, pozn. redakce), že je v rámci palačinek a 
vaflí stále na českém trhu mezera a tak se v našich 
hlavách zrodila myšlenka o založení unikátního 
franchisového konceptu se zaměřením na vafle a 
palačinky s doplňkový sortiment, který k tomu ne-
odmyslitelně patří (milkshakes, fresh-juices atd.).

Na úterý odpoledne tu máte poměrně plno.

Musím s radostí říci, že takhle je to prakticky od 
otevření. letná je hodně živé místo, proto jsme si 
ji také vybrali pro start a lidé si nás tu rychle našli 
a oblíbili. Pokud sem někdo plánuje vyrazit třeba v 
pozdějších hodinách a chce mít jistotu, že si sedne, 
stoprocentně je lepší si předem udělat rezervaci.

Pro start? 

Ano, máme s Waf-Waf velké plány a nestydíme se za 
to! (smích). rádi bychom v budoucnu otevřeli další 
pobočky, některé i v obchodních centrech. Naším 
cílem je rozhodně stát se nejlepší palačinkárnou či 
provozovnou specializující se na vafle v roce 2017. 
No a pokud jde o konkrétní další pobočku, ta bude 
s největší pravděpodobností na Praze 2. A když to 
půjde dobře, nezůstaneme jen v hlavním městě.

Waf-Waf jsou cítit velké am-
bice. Tomáš Chvála proto vy-
razil na Letnou, aby si popo-
vídal se se zástupcem podniku 
Jonášem Baselem o tom, kam 

má značka Waf-Waf namířeno. Přestože bylo 
úterý, třináct hodin, v podniku to žilo.

Z
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SEX NEBO CITY

eště před několika málo lety bych 
na výrok „měli bychom si dát 
pauzu“ reagovala hysterickým 
výjevem, následovaným salvou 

náhodně vybraných sprostých slov, načež bych 
patřičně teatrálně s konečnou platností přerušila 
s dotyčnou osobou jakýkoliv kontakt. 

Jenže čas nakonec obrousí všechny hrany, včet-
ně hojně se vyskytujícího charakteristického rysu 
„mám radikální názor na všechno“. Já o své pevné 
přesvědčení na cokoliv stále více přicházím, až mám 
někdy strach, že skončím jako někdo, kdo nemá ná-
zor na nic. V poslední době jsem například přišla na 
to, že na té ohavné větě s pauzou něco je. 

Abych to uvedla na pravou míru – stále nejsem pře-
svědčena o tom, že pauza v partnerském vztahu je 
něco pozitivního. Nalejme si čistého vína, s návr-
hem kratšího či delšího odloučení jeden z partnerů 
tomu druhému mezi řádky celkem jasně oznamuje, 
že si svou láskou k němu není tak docela jist. Člověk 
může pochybovat o spoustě věcech, ale o citech ke 
svému protějšku by to zcela určitě být nemělo.

Existuje ale spousta dalších oblastí, ve kterých může 
být pauza velmi prospěšná. Vyjma těch partner-
ských vztahů jsou to patrně všechny ostatní oblasti. 
Někdy je třeba dát si pauzu od přátel. od práce, ve 
které jsme příliš dlouho. od města, ve kterém žije-

me. od sebe samých. Já to například vzala všechno 
jedním vrzem a odjela na půl roku do zahraničí.

Aby bylo jasno – nikam neutíkám. Skutečně nej-
sem po emočně zdrcujícím rozchodu, nedostala 
jsem padáka, ani mě nestíhá finanční policie. Zkrát-
ka mě jednou z ničeho nic zachvátil pocit, že je třeba 
vykročit z toho zajetého kola každodennosti. I když 
to bude je na krátkou chvíli a i když se do toho kola 
zase budu muset vrátit. Jakkoliv pateticky to může 
znít, ten stereotyp byl v jednu chvíli tak ubíjející, 
že jsem měla pocit, že mě vnitřně ubije docela. Při 
představě, že skončím jako zapšklá protivná rašple, 
věčně řvoucí na děti hrající si pod oknem, ať táhnou 
do zadních končin, s flaškou vodky v jedné ruce, s 
televizním ovladačem v druhé, a deseti kočkami 
okolo, jsem se rozhodla jednat. respektive, zkusit 
vymyslet jakoukoliv alternativu, jež by tuto vizi 
blízké budoucnosti dokázala zvrátit.

Stereotyp je jako zákeřná choroba, která vám pro-
žírá celé tělo, ale nebolí, a tak si jí ani nevšimne-
te. Má tři stádia a velmi rychlý průběh. V tom 
počátečním je to vlastně celkem příjemná nemoc 
– pomáhá nás udržovat v jakési jistotě a klidu. V 
zaběhnutém řádu věcí se člověk rychle zorientuje, 
zvykne si na něj a užívá si života bez větších ka-
rambolů. Jenže to trvá jen krátce. Poté, jak se dá 
předpokládat, nastupuje stádium druhé. o mnoho 
nebezpečnější. To již má i fyzické projevy. Zošk-
livíte. Zlenivíte. Zkostnatíte. Nevyhledáváte nové 

J

68 www.pragmoon.czzáří / listopad 2017



SEX NEBO CITY

věci. Nenávidíte nové věci. Chcete zůstat ve své bez-
pečné bublině, kterou tak dobře znáte, byť v ní ne-
jste tak úplně spokojeni. Ve finále se druhé stádium 
překlene ve třetí a vy skončíte jako zapšklá rašple s 
láhví vodky v ruce řvoucí na děti z okna a tak dále. 
Jen tak na okraj – třetí stádium je nevyléčitelné. To 
už si totiž ani neuvědomujete, jak příšerní jste.

Naštěstí na tuhle odpornou nemoc existuje lék. Je 
jím právě ona pauza. Zní to trochu divně a mnoho 
lidí z okolí vaše rozhodnutí zprvu nepochopí, ba 
snad i odsoudí, ale věřte, že pokud si v některé ob-
lasti svého života nejste tak docela jistí, přesvědče-
ní o tom, že jdete správným směrem, necítíte, že je 
to tak úplně ono, vezměte si pauzu. V dnešní době, 
kdy musíme být ambiciózní, mít svůj cíl, och par-
don, jeden vlastně nestačí, hned několik cílů, je ne-
rozhodnost a nejistota tak trochu potupa. oprav-
du je ale ostuda, když ve třiceti nevíme, co chceme 
dělat za práci, kde chceme žít a kým chceme být? 
Není větší ostuda zůstat v zajetých kolejích a tvářit 
se, že je to v pořádku, když tomu tak není?

Dlouho jsem se snažila předstírat, že dobře vím, 
co dělám, ale není to pravda. kupříkladu, vůbec 
nevím, jestli chci nadále žít v Praze. Dle výsledků 
mnoha anket jedno z nejkrásnějších měst světa, 
tepající životem, s rozmanitou architekturou, umě-
ním, směsicí lidí z různých koutů a mnoha příleži-
tostmi. Ale rovněž hektické velkoměsto, se zástupy 
turistů, vysokými cenami, spoustou špíny a bez 
kousku klidu. Proboha, vždyť já měla někdy pocit, 
že si i do Stromovky budu muset udělat rezervaci 
na metr čtvereční trávy, abych si v tom parku měla 
kde sednout. Ale zároveň ani netvrdím, že jsem 
přesvědčená o tom, že tu žít nechci. Já zkrátka ne-
vím. Poslední dobou jsem toužila z Prahy odejít na 
nějaké méně rušné místo. Jenže netuším, zda mi na 
onom méně rušném místě nebude chybět Praha. 
Řešení? Sdělila jsem Praze, že si dáme pauzu. 

kdyby Praha byla (ješitný) muž, pravděpodobně 
by se urazila a osočila mne z toho, že si vztahem 
s ní nejsem jistá (a měla by pravdu). Naštěstí muž 
není a já jsem pro ní jako jedinec tak bezvýznam-
ná, že si mého odchodu ani nevšimla. Údajně na 
mě počká a přivítá mne jako starého známého, 
pokud se budu chtít vrátit. A třeba se vrátím. A 
třeba ne. Místo, kde se mohu rozhodnout, je úpl-
ně všude na světě. kromě Prahy. Možná mi nejvíc 
pomůže právě onen pobyt v zahraničí. Musím se 
přiznat, že když mi moje nová známá z Jižní kore-
je, kterou jsem zde potkala, líčila jak je u nich Pra-
ha populární a pomalu každý třetí korejec touží 
se do ní podívat, lehce se mi zastesklo. 

Můj nevyjasněný vztah s Prahou je ale samozřej-
mě jen jakýsi příklad, který si troufám zveřejnit. 
Nejistot v mém životě je o dost víc, ať už se týkají 
pracovní či osobní sféry. Jak již bylo zmíněno výše, 
pauzu lze ovšem úspěšně implementovat téměř na 
jakoukoliv oblast lidského života. Takzvaná „přá-
telská“ pauza se jeví taktéž mimořádně důležitě. 

Pro mě osobně je základním stavebním kamenem 
každého přátelství rozhovor. Přítel je pro mne ten, 
s kým si mám co říct. Někdo, kdo poslouchá, když 
mluvím a kdo rozumí tomu, co říkám. Nemusí 
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nutně sdílet stejné názory, ale nebrání se tomu, 
o nich diskutovat. Avšak žádný rozhovor nemů-
že být nekonečný, každým vyřčeným slovem se 
čím dál tím víc vyčerpává, až se nakonec vyčerpá 
zcela úplně. A o čem je potom přátelství, když si 
dva přátelé nemají co říct? Nějakou dobu možná 
může žít z nostalgie a vzpomínek, napořád to ale 
nelze. Chcete-li si přítele udržet natrvalo, musíte 
do vztahu přinášet stále nové a nové podněty. Což 
ale dost dobře nejde, pokud se točíte stále v tom sa-
mém kruhu tak dobře známých věcí. Najednou si 
uvědomíte, že u dvojky vína každou středu blábo-
líte pořád dokola o těch stejných věcech, které vás 
evidentně nudí, neboť je slyšíte již po několikáté. Z 
radosti se stane povinnost, z dialogu dva na sobě 
nezávislé monology, z přítele osoba, jež vás irituje. 
Dočista mě vyděsilo zjištění, že s několika svými 
„přáteli“ se stýkám vlastně jen proto, že musím. 
Takže bylo načase si přiznat, že naše kamarádství 

se dostalo do slepé uličky. Že si zkrátka v tuto chvíli 
nemáme co říct. Že bychom si měli dát pauzu.

Na rozdíl od definitivního konečného řešení životní 
otázky je pauza milosrdná. Utneme-li cokoliv s 
prohlášením definitivní platnosti, je celkem těžké 
se vrátit, pokud seznáme, že jsme udělali chybu, že 
naše rozhodnutí bylo unáhlené, či pokud se změ-
ní okolnosti. Vezmeme-li si pouhou pauzu, lze po 
čase navázat tam, kde jsme předtím skončili. 

Dříve jsem pauzy odmítala, protože mi připadaly 
zbabělé. Dnes mi naopak připadá zbabělé pauzy 
nedělat. Nedokázat najít odvahu zastavit se nad 
sebou samým a přemýšlet, zda jsou moje kroky 
správné. Poddat se všednímu životu a nechat se 
ubíjet zaběhnutým řádem. Neumět říct nahlas 
stop, když už toho je dost. lidé, co umějí odpočí-
vat, nejsou slaboši, ani lenoši, ani flákoty. ba na-
opak, jsou to ty nejodvážnější lidi z nás.

Tak si dejte pauzu, jo?
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TIP NA VÝLET

U rčitě to znáte - chtěli byste 
prožít nějaký pořádný ne-
rvák na vlastní kůži, realita 
je ale vždycky výrazně nud-
nější, než lákavě vypadající 

slogany. Strašidelné domy obvykle unudí k zívá-
ní (pokud vás nestraší to, že v nich často mluví z 
interkomu někdo německy) a escape room je 
fajn k zamyšlení, ale k hororu má daleko.

Základním problémem je většinou kulisa. když 
něco šustí papírem a člověk ví, že jde jen o pár 
šikovně zbouchaných krabic a papundeklových 
stěn, nemůže to vyvolat ten správný respekt. 
Zato chátrající mlýn, kde máte pocit, že už z něj 
nikdo nevylezl 100 let živý, to je jiné kafe.

horror mill
- strašidelný mlýn Pro odVážné
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Připravte si hnědé spoďáry, tady se pojede tvrdší 
level. Tentokrát žádná trapná pouťová atrakce, ale 
skutečný mlýn z roku 1863, který už sám o sobě 
vypadá jako slušná noční můra. Ve skutečnosti 
jde o zatraceně intenzivní horrorovou atrakci, kte-
rá prověří vaši povahu a pravděpodobně i schop-
nost udržet určité tělní tekutiny. Je dobré předem 
čekat, že tohle není žádná procházka na obláčku 
- pořadatelé předem doporučují, že je lepší si vzít 
starší  (=už to nenosím mezi lidi) oblečení.

Únikovky a strašidelné zámky jsou proti tomuto 
zážitku naprostý čajíček. Tady budete čelit sku-
tečně děsivým (až infarktovým) situacím. Zjistíte, 
jestli vám ve vypjaté chvíli dřevění nohy a kolabu-
je mozek, nebo zda ve vás naopak dřímá hrdina. 
Upřímně, většina z vás nejspíš zjistí, že má náturu 
zbabělého kuřete. Jenže ona je jedna věc se na ho-
ror dívat a druhá ho prožívat na vlastní kůži.

Co přesně horror Mill nabízí? Tady je lepší mlžit. 
Podobně jako u hororových filmů jde o moment 
překvapení a je proto přirozeně lepší před návště-

vou příliš nevědět. Co ale prozradíme, to je, že 
budete procházet vybydlenými prostory zmíného 
starého mlýna, který je sám o sobě dost děsivý. 
Psychický tlak je během hry značný, ogranizátoři 
mají vynalézavost pravých maniaků (maminka 
Jasona Voorheese by z nich měla radost). Na-
vzdory vysoké míře děsu jde samozřejmě o ma-
ximálně předem připravenou a kontrolovanou 
hru. když budete mít pocit, že to zkrátka nedáte, 
vyslovíte únikové slovo a jdete ze hry ven. 

A jak dlouho tahle netradiční zábava trvá? Jednu 
hodinu, přičemž do mlýna můžete vyratit po sku-
pinách 3 - 4 osob starších 18 let. Cena za jednot-
livce je adekvátních 900 korun a po hře se oklepete 
u připraveného občerstvení, které vás zase postaví 
na nohy. No a protože z takového výletu chcete mít 
vzpomínku, dojde na konci i na nějaké to focení.

Strašidelný mlýn najdete v brandýse nad labem a 
vše podstatné na www.horrormill.com. 

th.

TOP VÝLET



76

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

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

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

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

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

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

Fitness kotVa bonsoir Wellness

relax & beauty barrandoV leisure club

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

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

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

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

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

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

wELLNESS

bel corPo carollinethaisPa
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Chřipka a podzimní splín? 

ZATOČTE S NIMI V SAUNĚ!
Chladno, déšť, méně slunce, ale také zvýšená spotřeba kapesníků a plné ordinace lékařů. To jsou 
jasné příznaky nastupujícího podzimu. Zabrat dostává jak naše imunita, tak i  dobrá nálada. Pokud 
se chcete udržet v dobré kondici podzimním plískanicím navzdory, vsaďte na pohyb, zdravou stravu 
a vydatný spánek. Přidáte-li návštěvu sauny, prospějete svému zdraví dvojnásob.

Pravidelné saunování zlepšuje imunitu už po několika týdnech. Kouzlo spočívá v tom, že pobytem ve 
vyhřáté sauně se zvyšuje produkce bílých krvinek, hlavního hrdiny našeho imunitního systému. Sauna 
může pomoci i v případě, kdy už na vás něco „leze“. Například u nachlazení dokáže sauna celý proces 
léčby významně urychlit. Konkrétní případy léčby nemoci v sauně je však vždy lepší probrat s lékařem.

Na našem zdraví se zásadně podepisuje i psychická pohoda. Lidé, kteří se potýkají s podzimními 
chmury, mají oslabenou imunitu a jsou náchylní k nemocem. I s tím umí sauna pomoct. Pravidelné 
prohřívání těla totiž přispívá k relaxaci a uvolňuje hormony, které v těle vytvářejí pocit štěstí.

Další z přínosů sauny není tolik známý, ale o to klíčovější roli hraje pro duševní pohodu.  Saunová-
ní nám pomáhá uchovat mládí, zdraví a krásu. Podporuje totiž přirozený proces tvorby růstového 
hormonu v těle. Právě ten přispívá k mladistvému vzhledu bez ohledu na věk, lepší regeneraci 
svalů i hubnutí. A to už je celkem dobrý důvod k úsměvu.

A když už se na sebe budete po saunování smát do zrcadla, všimněte si své pleti. Zjistíte, že je 
čistší a působí mladistvěji. Teplo v sauně totiž rozšiřuje póry, což zlepšuje dýchání kůže. Pleť se 
zbavuje nečistot i škodlivin. Sauna nám tedy přináší pestrou škálu bene tů, díky kterým zůstane-
te  t a krásní po celý rok.

Přijďte se přesvědčit do saunových světů Saunia, které naleznete již 3x v Praze a v Liberci. 
Více informací naleznete na www.saunia.cz

http://www.saunia.cz/cz/uvod
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Zámek konopiště, patřící mezi Národní kulturní 
památky České republiky, si letos připomene 300. 
výročí narození Marie Terezie tematickou expozicí 
zaměřenou na rodinný život a dynastické vazby Marie 
Terezie a jejích potomků. Většina z  vystavovaných 
předmětů bude pocházet ze zámeckých sbírek. 
konopišťská expozice věnovaná Marii Terezii bude 
mít také bohatý doprovodný program: přednášky, 
semináře, dny věnované návštěvám žáků a studentů ZŠ 
a středních škol, soutěž pro dětské návštěvníky, jubilejní 
koncert na počest císařovny a výroční bohoslužby. 

zámek konoPiště
www .zamek-konopiste .cz

TIPY NA VÝLETY/AKTIVITY

město dobŘíš
www .mestodobris .cz

Největším turistickým lákadlem je zámek Dobříš, 
postavený ve stylu francouzských zámků. kromě 
historických interiérů včetně obrazové galerie a speciální 
trasy pro děti si můžete prohlédnout také expozice 
městského muzea, velkolepou francouzskou zahradu 
i rozsáhlý anglický park. Milovníci romantiky se na 
zámku mohou ubytovat, hostům hotelu je k  dispozici 
fitness nebo půjčovna horských kol. Významnou stopu 
má v Dobříši židovská komunita - navštívit můžete 
bývalou synagogu (nyní kulturní dům) a na severním 
okraji města na vrchu Větrník cenný židovský hřbitov.

kdo by nemiloval lego? Dnes je již plnohodnotnou 
součástí kultury, ať už mluvíme o filmech, hrách či 
televizi. Pražské muzeum je co do rozlohy a počtu 
vystavených exponátů největší nejen v Čr, ale i na 
světě. Specializuje se na historii této oblíbené staveb-
nice, která se pyšní titulem hračka století. Na ploše 
340 m2 uvidíte přes 2500 unikátních modelů rozdě-
lených do 20 tematických expozic. Na jejich stavbu 
bylo použito přes 1 000 000 kostiček. Součástí mu-
zea je i obchod, kde najdete řadu unikátních staveb-
nic a také náhradní díly prodávané na váhu.

muzeum lega
Národní 31 Praha 1, www .muzeumlega .cz

Unikátní 3D bludiště je dvoupatrové hřiště 
skládající se z 15 domečků a 16 lávek s rozmanitými 
herními prvky a lanovými překážkami. V prvním 
patře 3 – 4m nad zemí najdete 6 dřevěných lávek s 
jednoduššími síťovými prvky, ve druhém patře, až 
7m nad zemí, vás čeká 8 těžších překážek. Celková 
délka bludiště je 110m, nástup do prvního patra je 
tvořen točitým schodištěm a pro pohyb mezi patry 
slouží důmyslné prolézačky. hlavním materiálem 
stavby je masivní modřínové dřevo hlavní nosné 
konstrukce jsou ocelové, aby snesly velké zatížení.

3d bludiště V korunách stromů 

www .osek .cz



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

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

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

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



TIPY NA VÝLETY/AKTIVITY

hrad karlštejn, proslulý gotický skvost na jihozápad 
od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět karel IV., jako 
pevnost pro císařské korunovační klenoty. Ty už na 
hradě dnes sice nejsou ale stále tu můžete vidět kopii 
české Svatováclavské koruny. První okruh zahrnuje 
soukromé a reprezentační prostory císaře karla IV. s 
pokladnicí a klenotnicí. Druhý okruh vás pak zavede do 
karlštejnských svatyní a proslulé kaple svatého kříže ve 
Velké věži s deskovými obrazy z dílny mistra Theodorika. 
Vyhlídku z Velké věže pak nabízí okruh třetí. V okolí 
hradu je mnoho restaurací a míst k ubytování.

karlštejn
www .hradkarlstejn .cz
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horská chata Sedmidolí je milovníkům přírody a výletů 
dobře známá – nachází se přímo uprostřed horské 
stráně, odkud můžete dohlédnout vrcholků krkonoš. 
kromě klasického ubytování turistům nabízí také 
ubytování pro školní výlety, školy v přírodě či různé 
sportovní oddíly. Chata je po nedávné rekonstrukci, 
disponuje free Wi-Fi připojením, společenskou 
místností s TV a DVD, stolním fotbalem, stolním 
tenisem, venkovním hřištěm nejen pro míčové hry, 
ohništěm, trampolínou, skluzavkou, houpačkou a 
lezeckou stěnou. Tady nuda v lavici vážně nehrozí!

sedmidolí
www .sedmidoli .cz

kostel Nanebevzetí Panny Marie
25 let partnerství měst

Mostu a Marienbergu

9. září 2017

MOSTECKÁ
SLAVNOST

HLAVNÍ SCÉNA

Jaroslav Uhlíř

Mirai

Hodiny

Dymytry

Lake Malawi

Michal 
Hrůza

13:30 – 14:30

15:15 – 16:15

18:45 – 19:45 

20:30 – 21:30

22:15 – 23:15 

17:00 – 18:00

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD dechových kapel, 
mažoretek, sportovních klubů a veřejnosti 
odstartuje ve 12:45 z 1. náměstí. Přidejte se 
do průvodu v barvách města – modré a bílé.

Změna programu vyhrazena

HERNÍ ZÓNA PRO DĚTI / KOLOTOČE / ATRAKCE
JÍZDY NA KONÍCH / STÁNKOVÝ PRODEJ

DRUHÁ SCÉNA
14:00–15:00 Krušnohorka
15:45–16:45 Mostečanka
17:30–18:30 Veselí muzikanti z Podkrušnohoří
19:00–20:00 Yvetta Simonová a Josef Zíma
21:00–22:00 Sounds of Amarula
23:00–24:00 UDG

TŘETÍ SCÉNA
13:00–14:00 Another False Story
14:40–15:40 No Brakes
16:20–17:20 TheMostWantedRecords

(Pechi, B&W, Brüx Colony atd.)
18:00–19:00 Cumbal
19:40–20:40 Trynity
21:30–22:30 Coffeebreak

mostecké slaVnosti
www .mesto-most .cz

letošní Mostecká slavnost nabídne opět bohatý 
kulturní program. Uskuteční se v sobotu 9. září od 
13:30 do 23:30 hodin v areálu kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Těšit se můžete na řadu hudebních 
vystoupení. Na hlavní scéně vystoupí například 
Jaroslav Uhlíř, Michal hrůza nebo Dymytry. Druhá 
scéna pak nabídne Pichlovanku, Mostečnaku či Yvettu 
Simonovou s Josefem Zímou a na třetí scéně vystoupí 
například No brakes, Cumbal nebo Coffeebreak. 
k dispozici bude i řada stánků s občerstvením a 
doprovodný program pro rodiny s dětmi.

Aqualand Moravia je nejmodernějším a největším 
aquaparkem v České republice, naleznete jej v turistické 
lokalitě jižní Moravy s nádherným výhledem na Pálavu. 
Děti i dospělí se mohou vyřádit na 20 vnitřních a 
venkovních tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou 
více než 1,7 km. Aqualand Moravia nabízí celkem 12 
bazénů s vodní plochou 3000 m2, některé s využitím 
vody z místního termálního vrtu, rozsáhlou wellness 
zónu, sluneční a římské lázně, Imperium restaurant a 
Coffeeland. Ubytovat se můžete v hotelu Aqualand Inn, 
který se nachází pár kroků od samotného aquaparku. 

Vodní ráj na jižní moraVě 
www .aqualand-moravia .cz
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restaurace Na Baště Letenské sady, Praha

OTEVŘENO
PO-NE 11-24:00

Nabízíme vám nejen příjemné posezení s přáteli, 
ale též ideální prostor pro firemní akce, pořádání 
svateb, rodinných oslav. Zajistíme: kompletní ca-
tering,grilování mas,selat a kýt. Projekce a spor-
tovní přenosy jsou samozřejmostí. 

www.obcerstveninabaste.com
+420 603 927 446

NOVĚ tankové pivo 
Staropramen

LETNÁ solo.indd   1 31.08.2017   14:43:54
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Plánujete vyrazit na výlet, ale zároveň se nechcete 
vzdát pohodlí domova? V takovém případě je pro vás 
ideálním řešením obytný automobil vybavený vším 
potřebným k příjemnému pobytu i cestování. A že 
vám v takovým "obytňáku" skutečně nic chybět nebude 
- navigační systém, klimatizace, venkovní markýza, 
držák kol na dvě kola, skútr a lED TV. kuchyně je 
kompletně vybavená. V garáži naleznete k zapůjčení 
kempingový nábytek, čtyři židle, čtyři křesla a stůl, 
koberec a mnoho dalšího vybavení. Vše je již zahrnuto 
v základní ceně půjčovného bez dalších příplatků!

obytňákem s rodinou
www .obytnakemsrodinou .cz

TIPY NA VÝLETY/AKTIVITY

smaltérie
www .smaltum .cz/dilna, Tel .: +420 222 360 563

Z vlastního hrníčku chutná vše nejlíp! Přesvědčí se 
o tom každý, kdo navštíví Smaltérii v karlově ulici 3 
a její dílnu. V podzemních prostorách domu u Zlaté 
studně se seznámí s technologií starou několik století. 
Namalujte si vlastní originální hrneček, ještěrku, 
cedulku na dveře nebo náramek. V magickém prostoru 
smaltovací dílny si v klidu a pohodě pod dozorem 
lektora vytvoříte svůj vlastní originál. Technologie 
smaltovaní zaručuje, že s vámi bude napořád. Jen váš a 
jediný na světě! Vyrobit si svůj hrnek zvládne opravdu 
každý. otevřeno každý den od 12:00 do 20:00.

Centrum stavitelského dědictví Plasy Národního 
technického muzea je od podzimu 2015 novým 
oblíbeným návštěvnickým cílem Plzeňského 
kraje. V malebném údolí řeky Střely v bývalých 
hospodářských objektech plaského kláštera 
představuje návštěvníkům stavební historii a tradiční 
stavitelství od středověku do současnosti. V prostorách 
někdejšího pivovaru v Expozici stavitelství se propojuje 
poctivé tradiční řemeslo a unikátní sbírkové předměty 
s novými technologiemi a prvky strohé industriální 
architektury. během prvního roku od otevření 
zhlédlo expozici celkem 24 427 návštěvníků.

muzeum staVitelstVí – Plasy
www .muzeum-plasy .cz

Pamatujete ještě na doby, kdy jste se coby děti vždy 
na plovárnách namísto u vody zasekly u arkádových 
automatů, kam se házely pětikoruny? Pobíhání v 
Golden Axe, zuřivé ovládání Pac-Mana, nebo boj „se 
vším a proti všem“ ve Final Fight. To byly časy! Nyní 
si můžete atmosféru jedinečných herních osmdesátek 
připomenout tím nejlepším možným způsobem – 
zahrát si všechny pecky na původních automatech ve 
Videoherně a muzeu arkádových her Aréna, která 
se nachází v malé vesnici Červený Újezd (Praha - 
západ). 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
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TIP NA VÝLET

Stezka je nepřetržitě v provozu od září 1977. od 
Mariánských lázní je vzdálena 9,5 km (silnice Ma-
riánské lázně - kladská), z lázní kynžvartu 5 km. 
Dostupnost buď individuální autoturistikou, auto-
busem z Mariánských lázní nebo pěšky po znače-
ných turistických cestách. Vstup na naučnou stezku 
je u loveckého zámečku v osadě kladská, její konec 
asi 250 metrů od osady. Stezka vede kolem klad-

ského rybníka po okraji národní přírodní rezervace 
kladské rašeliny v části pojmenované Tajga. Pohled 
na okolní přírodu je vskutku ohromující. Minimum 
zásahů, jednoduché zapojení cest a laviček. Pro rela-
xační přicházku naprosto dokonalé místo.

Naučná stezka kladská patří k nejstarším naučným 
stezkám na území České republiky. Už od svého po-
čátku byla konstruována tak, aby ji mohli navštívit 
i fyzicky méně zdatní návštěvníci. Stezku tvoří dře-
věný povalový chodník s délkou přibližně dva kilo-
metry a je vybavena čtrnácti informačními panely a 
několika lavičkami. Součástí stezky jsou dále pískem 
sypané cesty, dětské sluneční hodiny nebo mluvící 
panel. Až ji projdete, určitě zavítejte do místní zvě-
řinové restaurace. Po procházce přijde jídlo vhod a 
zdejší specialitky váš žaludek rozhodně ocení.

ml.

éměř panenská příroda, mini-
mální turistický ruch a klidná 
procházka zakončená ve zvěři-
nové restauraci. Kladská dává 
návštěvníkovi nejen možnost 

odpočinout si ve stylovém lesnickém a myslivec-
kém prostředí, ale také se nerušeně seznámit s his-
torií a přírodním bohatstvím Slavkovského lesa. 

naučná stezka kladská

T
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je nutné ještě krást?

S internetovým pirátstvím máme zkušenosti všich-
ni. A netřeba si dělat iluze - je to zločin. Můžete 
namítat, že to tak dělá úplně každý, ale faktem je, 
že vezmete něco, co někdo jiný vytvořil za nemalé 
peníze a dopřáváte si to zadarmo. Představte si, že 
byste postavili hotel a neustále by do něj chodili 
jen lidé, kteří by se vytráceli bez placení. Princip 
je, jakkoli si to nechceme přiznat, víceméně stejný.

Ale nechci být v případně internetového pirátství 
morálním kompasem, protože i já mám své leti-
té zářezy. Výše uvedené bylo z ranku „nalejme si 
čistého vína“. Zajímá mě jiná věc - je internetové 
pirátství stále ještě nutné? Dřívější argument „pro-
stě na to nemám“ totiž začíná v případě některých 
online služeb pozbývat smyslu. Začneme u hudby, 
která prožila turbulentní pirátskou éru prostým 
vypalováním počínaje a MP3kami konče.

Je i dnes třeba složitě hledat a stahovat hudbu, 
když existuje služba jako Spotify, která za cca 160 
korun měsíčně nabízí obří knihovnu, která navíc 
funguje i offline? Stačí spočítat, kolik času člověk 
věnuje hledání, stahování, možná i nějaké ty pení-
ze vynaloží na úložiště. Přitom streamovací služba 
to vše nabízí za cenu oběda s pitím v restauraci.

od hudby přeskočíme k filmům a seriálům, kde 
se v České republice nejlépe profilují služby hbo 
(respektive hbo Go) a Netflix. obě nabízí obří 
streamovací videotéku s výběrem volby jazyka a ti-
tulků (pravda, Netflix zatím zaostává, ale už se lo-
kalizace výrazně zlepšuje), v top kvalitě a obě služ-
by stojí cca 250 korun měsíčně. A člověk je může 
mít pohodlně v chytré televizi, takže si nové filmo-
vé a seriálové pecky pustí pár kliky na ovladači.

když tyhle tři služby spojíme, jsme na nějakých 
750 korunách. Je to vážně tolik za legálního sle-
dování/poslouchání? Nemám ten pocit. Pirátství, 
kdysi možná nedostatečnými možnostmi osprave-
ditelné, se nově stává pouhou výmluvou lidí, kteří 
zkrátka nechtějí za nic platit. Může být, ale zkuste 
třeba z restaurace odejít bez placení. kdepak, váže-
ní, tahle prostě svět fungovat nikdy nebude.

th.

ožná očekáváte, že tenhle 
příspěvek bude o oblíbené 
mediální hvězdě Andreji 
Babišovi. Ale kdepak. Ten-
tokrát nechám politické 

téma stranou - jen z toho akorát bolí hlava - a 
zaměřím se na internetové pirátství.

TEčKA

M
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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje dobu léčby 
po úrazech a operacích

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

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

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

Inzerce

Po operaci a úrazech 
chce být každý v pořádku co nejdříve


