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Andrea Kerestešová
“Bavilo by mě hrát jen tak, beze slov.”

Kam na nejlepší SILVESTR



Dotykem vybíráte ze čtyř
přednastavených velikostí.

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

Cloudflo odesílá data v realném
 čase do Vašeho počítače.

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

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

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

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

+420 233 011 218, info@diskdata.cz

ZVYŠTE SVŮJ 
PROFIT!
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EDITORIAL

Přirozeně se najdou tisíce důvodů, proč by měl 
být člověk nespokojený. Já bych nicméně rád šel 
proti proudu. Ano, nežijeme v pohádkové době. 
Realita nemá a zřejmě nikdy nebude mít ty para-
metry (pokud se nenarodíte do rodiny milionáře, 
to už je pak úplně jiný příběh). Člověk by měl ale 
být vděčný i za určité maličkosti. Možná to zní 
odevzdaně, ale každý měsíc, kdy se mi povede 
poplatit faktury a mít plnou lednici, považuji za 
úspěšný. Někdo by to nazval smyčkou nekoneč-
ného zmaru, vedoucího od výplaty k výplatě. Jed-
nou ale žijeme ve společnosti postavené na urči-
tých základech. Pokud se nám to nelíbí, můžeme 
jít žít třeba hluboko do lesů. Já bych to nedokázal. 
Na to mám moc rád horkou sprchu po ránu.

Každopádně bych proto rád v rámci pozitivního 
myšlení poděkoval za to, že jsme úspěšně přežili 
další rok. Nebylo to bez kotrmelců, ale jsme po-

řád tady. Trochu starší, nejspíš i unavenější. Ale to 
nutně není špatně. Každá etapa se vyvíjí na zákla-
dě zkušeností a ty vznikají stárnutím. Proto se mu 
nevyhýbám. Je to stále poučenější cesta životem. 

Také si zaslouží poděkovat za takovou „maličkost“, 
jako je mír vládnoucí v našich ulicích. Rasová ne-
snášenlivost je jedna věc. Nemáme tu ale povstal-
ce, kteří by pro legraci stříleli kolemjdoucí a řezali 
jim hlavy. Válka je pro nás hlavně slovo z televize 
a važme si toho. Není to zdaleka tak automatické. 
Dokonce i absence moří se v posledních letech jeví 
spíše výhodou. Alespoň se vyhneme vlnám (doslo-
va), tornádům a podobným přírodním radostem.

Česká republika není žádný ráj na zemi. Tak op-
timistický nebudu. Nebojím se ale říct, že je to 
vina hlavně politiků, kteří zcela nesmyslně zadlu-
žují stát na úkor vlastního potěšení. Ale to jednou 
elegantě vyřešíme hromadným věšením (nebo 
něčím podobným). A jinak? Česko je prostě krás-
ná země. A vždy bude především taková, jakou si 
ji my uděláme a bude odrážet našeho vlastního 
ducha. Držme se proto spíše těch pozitivních my-
šlenek. Aspoň na nový rok. To ničemu neublíží. 

S přáním dobrého nového roku...

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

áme to již jen pár krůčků k no-
vému roku. Stále si ještě obtíž-
ně zvykáme na další čísla, ne-
boť rokem 2012 mělo všechno 
skončit. Inu, co se dá dělat. Bu-

deme muset dál žít, pracovat, milovat se a doufat 
v to, že rok 2015 nebude poslední. Vrtochy Ruska 
jsou nevypočitatelné, podobně jako vratké kroky 
našeho pana Prezidenta. Ale co je dokonalé?

M

listopad / prosinec 2014 www.pragmoon.cz



Marc Márquez
Motogp™ world chaMpion

with sara saMpaiowww.facebook.com/gasjeanscz



6 www.pragmoon.cz

KULTURA:
Top akce   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Top hra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Top rozhovor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Top film  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

ROZHOVORY:
Oldřich Lomecký   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Ondřej Hejnák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

LIFESTYLE:
Shopping  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

TÉMA: 
Herní retro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Hollywood je zpátky v Praze!   .  .  .  .  . 24

Móda z pražských ulic   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Tipy na dárky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Sex nebo City  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

Hi-Tech  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

ZPOVĚDNICE:
Andrea Kerestešová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

                                                                                                

GASTRO:
Nej pizzerie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Berounský medvěd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Restaurace, Kavárny, Bary .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Top bar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

redakce
šéfredaktor: Tomáš Chvála 

Nina Pešlová
Jana Hartmanová
Denisa Jeřábková

redakce@diskdata .cz

grafické zpracování
Barbara Mrkvička Zelená

grafika@diskdata .cz
fotograf: Nina Pešlová

obchodní oddělení 
vedoucí: Ivana Dufková 
dufkova@diskdata .cz

Roman Sobota
sobota@diskdata .cz
Martina Beránková

WEB
Jiří Valoušek

objednávka inzerce 
inzerce@diskdata.cz

Časopis není volně prodáván .  
Distribuován zdarma  

na vybraných místech .

2014

Registrace: MK ČR E 19383

vYdavaTelSTví
Disk Data

Sokolovská 44, Praha 8
www .pragmoon .cz

Tel .: +420 223 011 218
Fax: +420 227 077 927

Vydavatelství neodpovídá za 
obsah zveřejněné propagace .

OBSAH

listopad / prosinec 2014





8

generační radost

Každá generace zažije něco, co patří jen jí a co už jí nikdo nevezme. U kultury to platí dvojnásob. 
Přestože díky nosičům neumírá, Blu-ray nikdy nevyrovná zážitek z kina a sebelepší hudební sestava 
nenahradí koncert. Být při tom - to je základ nesmrtelnosti. A prosinec je rozhodně jednou z takových 
kapitol. Do kina vstupuje poslední Hobit. Jistě, něco podobného jsme zažili již u posledního Pána prs-
tenů. Šance, že se Peter Jackson ještě někdy do Středozemě vrátí, je ale tentokrát již 
opravdu mizivá. Tak si je pořádně užijte, abyste o tom jednou mohli vyprávět.

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

Rituály smrti vám ukáží, jak smrt vnímaly velké sta-
rověké civilizace i současné kultury v různých částech 
světa. Smrt nebyla a není jen děsivým koncem. Někde 
se na ni lidé připravují celý život, jinde je jen jedním 
z mnoha momentů neustálého koloběhu životů. Ani 
pohřební obřady nejsou vždy smutné a vážné. Musí 
se pořádně oslavit! A zatímco někde zemřelý dostává 
bohaté dary na další cestu, jinde je mrtvé tělo jen pří-
těžkem. A bát se zemřelých? Někde přicházejí s chutí 
strašit živé, jinde však jen žadoní o pokrmy a vodu, 
kterých se jim v posmrtném stavu nedostává.

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a 
amerických kultur, Praha 1, Cena vstupenek: od 70 Kč

30.10.

rituály smrti

Výstava Někdy v sukni je pokusem retrospektivně 
ukázat posun v českém umění 90. let skrze 14 uměl-
kyň: Veronika Bromová, Milena Dopitová, Lenka 
Klodová, Martina Klouzová-Niubó, Zdena Koleč-
ková, Alena Kotzmannová, Markéta Othová, Míla 
Preslová, Elen Řádová, Štěpánka Šimlová, Kateřina 
Šedá, Michaela Thelenová, Markéta Vaňková a Kate-
řina Vincourová. Doprovází ji publikace dokumentu-
jící tvorbu vystavujících umělkyň od roku 1990 až do 
současnosti a zasazující ji do širších sociologických a 
především umělecko-historických souvislostí. 

Místo konání: Dům U Zlatého prstenu, Praha 1
Cena vstupenek: od 30 Kč

5.11.

někdy v sukni – umění 90. let

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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KULTURNÍ SERVISTOP 30

www.pragmoon.cz

Vladimír Michálek, režisér diváckých hitů Anděl 
Exit, Babí léto a O rodičích a dětech, přichází s další 
žhavým filmem o tom, že nevěra se nevyplací... tedy, 
skoro. Pohádkář je příběhem muže mezi dvěma žena-
mi, příběhem o vášni, touze, podvodu a lži a věčném 
odpouštění. Snímek byl natočen podle knihy popu-
lární spisovatelky Barbary Nesvadbové a má takřka 
detektivní podobu. Kapitán Rott pátrá po totožnos-
ti těla nalezeného v řece. Díky tomu poznává život 
muže, který si prostřednictvím lži budoval vlastní 
svět a díky tomu dokázal žít dva odlišné životy.

Nejdřív se proslavili v komiksu, poté v hraném i kres-
leném televizním seriálu a v úspěšných filmech. Až v 
roce 2010 pronikly na divadelní jeviště v muzikálu a 
hned z toho byl hit. Nyní si můžete populární posta-
vičky Addamsovy rodiny užít i na českých prknech, 
která znamenají svět. Konkrétně v Hudebním divadle 
Karlín. V hlavních rolích alternují Lucie Bílá / Dani-
ela Šinkorová (Morticia), Jaromír Dulava / Jiří Korn 
(Gomez), Václav Kopta / Martin Sobotka (strýček 
Fester), Pavla Břínková / Hana Seidlová (Babička) a 
Radka Coufalová / Veronika Mertová (Wednesday).

Pohádkář

Drama / Romantický, ČR, 2014, Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová

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

6.11.

Netradiční, stylově výrazná tragikomedie sleduje 
nadšeného, ale netalentovaného muzikanta Johna, 
který se ve snaze vymanit se z prostředí maloměsta 
a každodenní pracovní rutiny připojí k alternativ-
ní hudební skupině The Soronprfbs. Ta je ovládána 
excentrickým, talentovaným a citově labilním Fran-
kem, hudebním géniem, který se skrývá za obrov-
skou papírovou hlavou, kterou z té vlastní nikdy 
nesundá. V hlavní „skryté“ roli stále populárnější 
Michael Fassbender (Prometheus, Magneto z X-Me-
nů). Ale nebojte se, nakonec si jeho tvář užijete.  

Frank

Drama / Komedie, VB, 2013, Režie: Leonard Abrahamson
Hrají: Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal, Scoot McNairy

6.11.

Jít o film někoho neznámého, zřejmě by se o sci-fi In-
terstellar moc nepsalo. Ostatně, o filmu zatím víme 
jen to, že bude skupinka badatelů cestovat červí dí-
rou do jiné dimenze. Toť vše. Jenže snímek režíruje 
Christopher Nolan, autor Počátku, u něhož také až do 
poslední chvíle nebylo jasné, o čem vlastně bude. A 
jaká je to pecka! Od Interstellar se nic menšího neče-
ká. Už pro Matthewa McConaugheyho v hlavní roli, 
který zažívá vrcholné období své kariéry. Pokud stále 
nejste nalákáni, nezapomínejte, že má Nolan na kontě 
trilogii o Temném rytíři, Memento a Insomnii.

interstellar

Akční, Sci-fi, USA, 2014, Režie: Christopher Nolan
Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway

6.11.

6.11.

addams Family

listopad / prosinec 2014
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Je to už hodně dávno, co jsme sledovali původní 
Včelku Máju. A jako děti jsme ji milovali. Když před 
dvěma lety vyšla nová televizní verze, vybavená 3D 
hávem, původní fanoušci to moc neocenili. Je jasné, 
že dnes už nejsme cílová skupina a děti zbaští coko-
li, co je barevné a hýbe se to, ale zkrátka to nebylo 
ono. Dokonce i tu písničku nám vzali! Ale předsud-
ky stranou, pokud nevíte, na co vyrazit v listopadu 
s dětmi do kina, z Včelky Máji budou nadšené. Jiná 
doba žádá jiné publikum. Smiřte se s tím a nějak 
těch devadesát minut v kině přetrpěte. Děti to ocení.

Přestože dnes žijeme ve svobodném státě, cítíme, že o 
svobodu je třeba neustále a za všech okolností bojo-
vat. Ve vztahu ke společnosti, k ostatním lidem, ale i k 
sobě samému. Proto se výstava pořádaná v souvislosti 
s 25. výročím listopadové revoluce soustředí právě na 
toto téma, které se v různých podobách táhne jako 
více či méně patrná spojnice celým dílem Jana Ságla. 
Ačkoli byl Jan Ságl jedním z aktivních dokumentáto-
rů dění po listopadu 1989, soustředí se výstava pře-
devším na vybrané cykly, které Jan Ságl realizoval v 
době života v komunistickém Československu.

Loni se na Cannafestu představil rekordní počet vy-
stavovatelů z 21 zemí světa a svým rozsahem dokon-
ce pokořil světový konopný veletrh Spannabis, který 
se každoročně koná v Barceloně. A jak bude vypadat 
Cannafest 2014? Své místo na veletrhu budou mít 
i letos vystavovatelé nabízející pěstební techniku, 
hnojiva nebo semena, kuřácké potřeby a vaporizé-
ry. Chybět nebudou ani výrobci kosmetiky, oble-
čení, potravin nebo média zabývající se konopnou 
osvětou či instituce sdružující firmy, které využívají 
konopí jako přírodní zdroj nebo bojují za legalizaci.

včelka mája

CannanFest

Animovaný / Rodinný, DE / AUS, 2014
Režie: Alexs Stadermann

Leica Gallery Prague, Praha 1
Cena vstupenek: od 40 Kč

Výstaviště Icheba, Praha - Holešovice
Cena vstupenek: 150 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

6.11. 7.11.

deset stran jedné minCe 

Snad žádný jiný příběh posledních tří dekád nedosá-
hl u divadelního publika takové popularity jako právě 
Amadeus britského dramatika Sira Petera Shaffera. Jis-
tě k tomu výrazně přispěl i stejnojmenný oscarový film 
Miloše Formana z roku 1984. Senzační, skoro detektiv-
ní příběh o příčinách smrti nejslavnějšího klasicistního 
skladatele, který pro světovou dramatickou literaturu 
objevil už A. S. Puškin (Mozart a Salieri) a který – jak 
prokazatelně víme – je založený spíše na dobových fá-
mách, posloužil Shafferovi k demonstraci „srážky gé-
nia s průměrností“, jak sám pojmenovává téma své hry.

amadeus

Místo konání: Divadlo na Vinohradech, Praha 2
Ceny vstupenek: od 40 Kč

7.11.

www.pragmoon.cz

7.11.
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Stále populárnější americká kapela OneRepublic, 
která v poslední době boduje s každým svým novým 
singlem, v loňském roce vydala výborně hodnocené a 
skvěle prodávané album „Native“. Ze zmíněné desky 
již vypustili do éteru čtyři skvělé singly, které ve všech 
případech nejen ovládly rádiový éter, ale velmi sluš-
ně zabodovaly i v prodejních hitparádách po celém 
světě. OneRepublic se na základě úspěšného a vypro-
daného turné, které zahrnovalo i vyprodaný pražský 
koncert, vracejí do České republiky, aby představili 
skladby ze své poslední desky i své největší hity.

onerePubliC  

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 990 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

14.11.

James Brown byl nespoutaný živel, jenž si vždycky 
dělal, co chce. Nesnesitelná frackovitost, kterou v 
plné kráse rozbalí hned v úvodu filmu, má hluboké 
kořeny v jeho minulosti. K ní se divák propracovává 
postupně, prostřednictvím retrospektivních střípků, 
které odhalují nelehké dětství v dobách hospodářské 
krize, odloučení od rodičů, pobyt v polepšovně a v 
base. James se nikde nenaučil pravidla, podle kterých 
společnost fungovala. I proto je permanentně poru-
šoval. A právě proto je jeho životopisný snímek divác-
ky extrémně vděčný a neměli byste si ho nechat ujít.

Životopisný / Drama / Hudební, USA, 2014, Režie: Tate Taylor
Hrají: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis

13.11.

get on uP - Příběh 
jamese browna

www.pragmoon.cz

Brad Pitt znovu proti náckům! Tentokrát ale sadi-
stické Hanebné pancharty vyměnil za ještě menší 
jednotku a jeden tank. Píše se rok 1945 a hlavními 
hrdiny příběhu je skupina mužů, která tvoří posád-
ku amerického tanku Sherman s přezdívkou Fury. 
Jejich úkolem je bojovat se zbytky německých vojsk 
v posledních dnech války. Velitelem tanku je seržant 
Wardaddy, který má pod sebou další 4 muže. Mezi 
nimi i vojenského písaře Normana Ellisona. Režíruje 
zkušený David Ayer, autor hitů Rychle a zběsile, Street 
Kings a S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení.

Akční / Drama / Válečný, USA, 2014, Režie: David Ayer
Hrají: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal

13.11.

železná srdCe

Lenny Kravitz je považován za jednoho z promi-
nentních rockových hudebníků naší doby, překročil 
žánry i styly a během 20 let trvající hudební kariéry 
se stal tím, kdo si libuje ve vlivech soulu, funku a 
rocku 60. a 70. let. Kravitz je známý jako talento-
vaný skladatel, producent a multi-instrumentalista 
a jeho talent stále rezonuje prostřednictvím deseti 
studiových alb v jeho nadčasovém katalogu. Získal 
čtyři po sobě jdoucí ceny Grammy a zároveň je drži-
telem rekordu pro nejčastěji oceňovaného umělce v 
kategorii „Nejlepší mužský rockový hlasový výkon“.

lenny kravitz

Místo konání: O2 praha, Praha 9
Cena vstupenek: od 890 Kč

13.11.
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Skvělá zpráva pro fanoušky tvrdých rockových kytar - Ame-
rická rap-rocková formace Hollywood Undead míří v listo-
padu k nám! Skupina, jejíž členové zásadně vystupují v 
maskách připomínajících hokejové dresy a ke komunikaci 
používají výhradně přezdívky, přijede v rámci světového turné 
i do Prahy . Z důvodu obrovského zájmu fanoušků se koncert 
amerických Hollywood Undead dokonce přesunul do Velké-
ho sálu Lucerny, takže s nákupem lístků rozhodně neváhejte . 
“Máme velkou radost, že se první český koncert Hollywood 
Undead v Čechách setkává s takovým nadšeným ohlasem .”, 
řekl zástupce pořadatele Fource Entertainment .

hollywood undead 

Místo konání: Lucerna - Velký sál, Praha 1
Cena vstupenek: 690 Kč

18.11.

Zřizovatelem Žižkovského divadla Járy Cimrmana je Městská část Praha3.
Symboly turistického značení použity se souhlasem KČT.

SPONZOŘI ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

ŽDJC

ŽIŽKOVSKÁ 
ŠTACE

ŽDJC

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO 
CHEB V ŽIŽKOVSKÉM 

DIVADLE JÁRY CIMRMANA

2014

2014

ŽDJC

více na www.zdjc.cz
2014

ŽDJC
NÁVOD NA ŠTĚSTÍ             4. 11.
PROKLETÍ RODU 
BASKERVILLŮ                    5. 11.
DOMA U HITLERŮ               6. 11.
2014                                                     19:00

Vstupné na Žižkovskou štaci 180, 250 a 290 Kč.
Při zakoupení vstupenek na všechna 
tři představení poskytujeme slevu 50%.

inzerce_74_210_rijen_2014_Sestava 1  6. 10. 2014  15:16  Stránk

V září jsme mohli do Polska zajet na Al Pacina, v lis-
topadu dokonce na samotného Terminátora! Arnold 
vás během večera provede svým neuvěřitelným život-
ním příběhem, který „obyčejného kluka z Rakouska“ 
vystřelil nejen mezi největší hvězdy stříbrného plátna, 
ale dokonce i do politiky. Propagační slogan „A Once 
in Lifetime Event!“ tentokrát nijak nepřehání. Šance, že 
ještě někdy na vlastní oči uvidíte Arnolda Schwarzene-
ggera, je zhruba jedna ku miliardě. S nákupem lístku 
nicméně doporučujeme příliš neváhat. O Arnieho je 
velký zájem a většina lístků je již nyní rozprodaná.

an evening with 
arnold sChwarzenegger

Místo konání: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Polsko
Cena vstupenek: od cca 5000 Kč

17.11.

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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Uskupení čtyř kanadských tenorů The Tenors zavítá do 
České republiky již podruhé. Tuto skupinu tvoří čtve-
řice sympatických, charismatických a talentovaných 
zpěváků, kteří mají za sebou několik stovek úspěšných 
vystoupení po celém světě. Jsou mistři různých vokál-
ních stylů, díky čemuž nabízí vzrušující směs klasické 
hudby, ale i moderního popu. Mají také na svém kontě 
platinové desky, vystoupení po celém světě a mnoho 
mezinárodních ocenění. Každý ze čtveřice zpěváků 
má jedinečný styl a barvu hlasu, vzájemně se tak velice 
dobře doplňují a tvoří výjimečné uskupení.

Inscenace Frida Kahlo - Kabaret života je inspirova-
ná životem slavné mexické malířky a aktivistky, která 
proslula nejen jako umělkyně, ale i svým životním 
osudem. Frida během života prošla mnoha těžkými 
zkouškami, ale nikdy neztratila chuť žít dál. Slavné jsou 
její milostné eskapády s mnoha slavnými muži i žena-
mi své doby. S Fridou neprojdeme jen příběhem jejího 
života, ale také dějinným obdobím, které mělo vliv na 
utváření dnešního světa. Představení je ozdobeno tem-
peramentní mexickou hudbou a nechybí ani humor a 
nadhled. V hlavní roli exceluje Světlana Nálepková.

the tenors Frida kahlo 
- kabaret života

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 950 Kč

Místo konání: Divadlo Radka Brzobohatého, Praha 1
Cena vstupenek: od 400 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

26.11. 27.11.

Katniss Everdeenová prožívá nejtěžší období svého ži-
vota. Ačkoli z posledních Her vyvázla se zdravou kůží 
a máma se sestrou jsou v bezpečí, její starosti ještě ne-
skončily. Capitol srovnal se zemí 12. obvod a Katniss 
pronásleduje pocit viny. Navíc Peeta, její partner z Her, 
zůstal v rukou nepřátel. Na čelo odboje se postavil Tři-
náctý obvod, i když jen donedávna se o jeho existenci 
téměř nic nevědělo. Válka přináší oběti na obou stra-
nách a vy byste u toho neměli chybět. Už proto, že jde 
o jeden z posledních filmů, který herec Philip Seymour 
Hoffman dokončil před svou předčasnou smrtí.

Sci-fi / Dobrodružný, USA, 2014, Režie: Francis Lawrence
Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

20.11.

hunger games: 
síla vzdoru 1. část

Sezónu ve Švandově divadle a zároveň nový cyklus 
Intimní rozhovory letos zahájila inscenace Děvky 
od Arbesa s Petra Hřebíčkovou a Zuzana Onufráko-
vou. Novou inscenaci režiséra a spoluautora Doda 
Gombára inspiroval nejen smíchovský genius loci, 
ale především temperament, nápady a také smysl 
pro humor a sebeironii obou hereček. Ty se utkají 
ve čtyřech různých příbězích, vlastně čtyřech samo-
statných miniinscenacích, které spojuje jedno - jsou 
nečekané, drzé, odlehčené, místy i trochu šokující, ale 
rozhodně plné tvůrčí a ženské energie obou hereček.

děvky od arbesa

Místo konání: Švandovo divadlo, Praha 5
Cena vstupenek: 220 Kč

24.11.

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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Můžete si o Danielu Landovi myslet ledascos. Že 
je blázen, pošetilec, čaroděj, nebo prorok. Faktem 
zůstává, že se řadí mezi nejtalentovanější hudební-
ky své generace a nic na tom nemění jeho přerod 
v spirituálního ŽITA. Sám Landa spatřuje v projek-
tu ŽITO mystery show vyvrcholení tří dekád svých 
představení a skladeb, které ho dlouhodobě vynesly 
na vrcholné příčky českého šoubyznys. Přestože vám 
tedy samotný ŽITO může zůstávat cizí, kdo miluje 
skladby Daniela Landy a chce si je užít naživo, měl 
by koncem listopadu vyrazit do Tipsport Areny.

Místo konání: Tipsport Arena, Praha 7
Cena vstupenek: od 390 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

29.11.

landa žito tour

www.pragmoon.cz

V posledních letech se v animácích rozmohl fenomén 
zábavných vedlejších postaviček, které si pro sebe 
ukradnou celý film. Doba ledová má zoufalého ve-
verčáka Scrata, série Já, padouch Mimoně s extrémně 
nakažlivým smíchem a Madagaskar dokonale oživila 
tučňáčí skvadra, pro kterou neexistuje něco jako „mi-
ssion: Impossible“. Tihle chlapíci si poradí s každou 
situací a to včetně celovečerního formátu, kde budou 
hrát prim. Přestože to původně vypadalo, že na jejich 
sólovku do kina vyrazíme až za rok, nakonec zacílili 
na letošní listopad. Tak si na ně koukejte udělat čas!

Animovaný / Dobrodružný / Komedie, USA, 2014
Režie: Eric Darnell, Simon J . Smith

27.11.

tučňáCi z madagaskaru

Jedna z nejlepších světových FMX akcí, která pravidel-
ně bere svým divákům dech, pokračuje již 14. roční-
kem a opět ve velkém stylu. Organizátoři si připravili 
zcela nové věci, triky, které nebudete chápat a spojení 
motorek, aut a sněžných skútrů, jaké tady ještě nebylo. 
„Celá historie FMX GG je provázena těmi nejlepšími 
jezdci planety, je to tedy standard. My jsme reálně a 
prokazatelně inspirovali nejednu světovou show. Víme, 
že k Praze se vždycky všichni obrací, co tady vymyslíme 
nového. Chceme se znovu posunout dál, jednu z rolí 
převezme i Robbie Maddison,“ slibují organizátoři. 

FmX gladiator games 

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 445 Kč

29.11.

V živém představení v Divadle Kolowrat máte jedi-
nečnou možnost vidět klasický muzikál světově uzná-
vaného autora Stephena Sondheima Into The Woods. 
Muzikál je jedinečný nejen svým autorem, ale také tím, 
že bude uveden v autorově rodném jazyce, tedy v an-
gličtině. Na své si tedy přijdou všichni, kdo mají rádi 
nejen pohádky bratří Grimmů, podle kterých je muzi-
kál zpracován, ale i malebný zvuk angličtiny. V hlav-
ních rolích Čarodějnice se představí Michaela Horká 
a Vendula Příhodová. Vstupenky je možno zakoupit 
na pokladně Divadla Kolowrat po-pá 15-19.00hod. 

Místo konání: Divadlo Kolowrat, Praha 1
Cena vstupenek: od 200 Kč

1.12.

into the woods
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Certééé,
tady mě máš!

v pátek 5. 12. od 15.00 hod. tady u nás

WWW.METROPOLE.CZ 

WWW.FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN

Přestože se v souvislosti s koncem roku mluví hlav-
ně o Vánocích, máme tu ještě jeden svátek, na který 
se nesmí zapomínat a během něhož nuda v žádném 
případě nehrozí – Svátek svatého Mikuláše! Díky 
němu se naši nejmenší každý rok mohou vydat po 
stopách dobrosrdečného Mikuláše, jeho krásné po-
mocnice/anděla a děsivého čerta, který nemůže v 
partě chybět. V obchodním centru Metropole Zličín 
je všechny potkáte v pátek. 5. prosince od 15 hodin. 
A pokud budete mít připravenou říkanku nebo pís-
ničku, nějaký sladký dáreček vás rozhodně nemine!

mikuláááš

Místo konání: Metropole Zličín, Praha 5
Tel .: +420 226 081 540, www .metropole .cz

5.12.

P ánové, znovu přišel váš čas! Jak 
jistě víte, listopad se tradičně po 
celém světě nese ve znamení 
akce Movember. Její význam?  
Muži si pěstují významný knír, 

jímž upozorňují na prevenci rakoviny prostaty.

17

Hnutí Movember má jasný cíl – odlehčenou formou 
upozornit na závažný problém. Používáním knírů chce 
hnutí přinést změnu a dát mužům příležitost a sebevě-
domí k tomu hovořit o svých zdravotních problémech 
více otevřeně. Rakovina prostaty je rozhodně něco, o 
čem se musí vést dialog. Nadace Movember chce při-
spívat ke zlepšení životů mužů na celém světě.

Nápad Movemberu poprvé vznikl v roce 2003 u piva 
v Melbourne v Austrálii. Plán to byl jednoduchý  - 
vrátit zpět na scénu knír, spíš jako žert a přitom udě-
lat něco pro mužské zdraví. V roce 2003 se nevybraly 
žádné peníze, ale chlapi, kteří se Mo zúčastnili, zjistili, 
jak ohromný potenciál má knír k tomu, aby vypro-
vokoval rozhovor o mužském zdraví. Inspirováni že-
nami, které je obklopovaly a které již učinily mnoho 
pro boj s rakovinou prsu, se vydali Mo Bros na cestu 
vytvořit globální mužské zdravotní hnutí. 

V roce 2004 se kampaň vyvinula a zaměřila na zvýše-
ní povědomí a prostředků na boj s rakovinou, která 
nejvíce postihuje muže – rakovinu prostaty. Od té 
doby čísla rostou - jak darované peníze, tak počet 
můžů, kteří se akce účastní. Přidáte se k nim i vy?
Podrobnosti najdete na www.movember.com

Bitva ve Středozemi v režii Petera Jacksona, který na-
točil i Pána prstenů, znovu vrcholí! Hobit: Bitva pěti 
armád uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, 
Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji 
proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, 
nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený 
Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, 
ženy a děti v Jezerním městě. Thorinova posedlost 
hromaděním znovu nabytého pokladu, kterému i 
přes Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, dožene 
Hobita k zoufalému a nebezpečnému rozhodnutí. 

Dobrodružný / Fantasy, USA, 2014, Režie: Peter Jackson
Hrají: Martin Freeman, Elijah Wood, Evangeline Lilly

11.12.

hobit: bitva Pěti armád

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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Muzeum voskových figurín Grévin nabízí interaktivní 
zábavu na rozloze 3000 m², setkání s 80 osobnostmi 
z historie a to vše v úžasné scénografii, od historie po 
současnost. Můžete se těšit na setkání s hollywood-
skými hvězdami jako Angelina Jolie, Brad Pitt, Meryl 
Streep, Michael Jackson, Jean Paul Belmondo, Came-
ron Diaz, George Clooney nebo Nicolas Cage. Unikát-
ní koncept muzea Grévin nabízí spektakulární výpravu 
napříč různými časovými epochami, která je umocně-
na propracovanou scénografií, hudbou a světelnými 
efekty. Prohlídka zabere minimálně hodinu a půl.

grévin Praha

Celetná 15, Prague 1, Tel .: + 420 226 776 776
info .praha@grevin .com, www .grevin-praha .com

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

www.pragmoon.cz

18.12.

Cyrano - muž bez bázně a hany, je legendární postavou, 
symbolem cti, odvahy a mužnosti, gaskoněc s proslule 
dlouhým nosem, který se na smrt zamiluje do své 
sestřenice Roxany. Své city se jí ale neopovažuje 
přiznat, a tak smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne 
v krásném, ale hloupém Kristianovi. Silný příběh 
umocněný romantickými písněmi a famózní hudbou 
Ondřeje Brzobohatého aneb slovy autora L’ubomíra 
Feldeka: „Rostandov Cyrano pod Roxaniným 
balkónom deklamuje – môj spieva. Spev pod 
balkónom je taký starý ako poézia, hudba a láska“.

Místo konání: Divadlo Radka Brzobohatého, Praha 1
Cena vstupenek: od 550 Kč

Cyrano 

17.12.

I letos Vás Vokální skupina VOSK neochudí o 
tradiční vánoční koncert s provedením České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby! Uskuteční se v době 
vrcholícího adventu a to v sobotu 20. 12. 2014 a v 
úterý 23. 12. 2014. Koncerty se konají vždy od 19:30 
ve vytápěném kostele U Sv. Salvátora, Salvátorská 
1, Praha 1 kousek od Staroměstského náměstí a 
vstupenky lze zakoupit též online. Vyvolat tu pravou 
předvánoční atmosféru letos pomohou ženský 
komorní sbor Bubureza, Piccola orchestra pod 
vedením Marka Valáška a znamenití sólisté. 

Místo konání: Kostel U Salvátora, Praha 1
Cena vstupenek: 150 Kč, www .vosk .org

česká mše vánoční j. j. ryby

20.12.
a

23.12

Do divadla Studio DVA se v rámci adventní nabídky 
vrací dva legendární hudební projekty, které si nesmíte 
nechat ujít: Vánoční koleda a Děvčátko - Vánoční 
příběh. V případě klasiky Charlese Dickense excelují 
Karel Roden jako lakota Scroog a Ivana Chýlková 
coby duch. V magickém příběhu na motivy pohádky 
Hanse Christiana Andersena o děvčátku Lucii, které 
se na Štědrý den touží dostat za štěstím na druhý 
břeh zamrzající Temže, uvidíte vynikající herce jako 
Martu Vančurovou, Kryštofa Hádka, Janu Strykovou, 
Moniku Absolunovou a znovu Ivanu Chýlkovou.

Palác Fénix, Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Tel .: +420 222 222 598, www .studiodva .cz

studio dva
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Angličtině se pozvolna věnujete už léta, ale ne a ne 
se pořádně odpíchnout. Stále se s ní ještě nemůžete 
chlubit, na dovolené si moc „nepokecáte“, do živo-
topisu píšete „základní komunikativní znalost“ a 
doufáte, že u pohovoru na angličtinu nedojde...

Čas letí a Vaši vysněnou práci získávají jiní, kteří 
jsou otrlejší, rychlejší a nebojí se mluvit anglicky!

Nejvyšší čAS Něco S tím udělAt!
Pokud skutečně chcete v angličtině uspět, je dobré se 
zamyslet nad způsobem, jakým se angličtinu učíte. 
Možná totiž, že obvyklé učebnice, gramatika, vypl-
nování, cvičení a vlažné studium 1x týdně nikdy ne-
povede k Vaší schopnosti plynule angličtinou mluvit.

Opravdu efektivní studium a rychlé pokroky v an-
gličtině slibuje jazyková škola LITE. Škola vyučuje 
unikátní metodou, která vychází z úspěšných prin-
cipů,  jak jsme se všichni naučili svoji rodnou řeč.

v čem je výukA v lIte jedINečNá? 
Na hodinách se například vůbec nepoužívají 
učebnice. Zato studenti v LITE procvičují a do-
slova trénují mluvení  a konverzaci až 80% času v 
hodině. A rozhodně ne 1x týdně na 45 minut. To 
by nestačilo. „Výuka v naší škole je přímo zaměře-
ná na konverzaci a skutečnou schopnost mluvit“, 
říká ředitelka výuky Mgr. Blanka Knapová.

Gramatiku se studenti učí jednoduchým způso-
bem, pomocí modelových vět, podobně jako se 

malé děti učí svůj rodný jazyk. Tento způsob ko-
nečně umožňuje překlenout propast mezi grama-
tikou a jejím praktickým použitím!

To ale není všechno. Lektoři v LITE jsou speciálně 
vyškoleni k tomu, aby studentům pomohli zvlád-
nout překážky, které je mohou při studiu brzdit. 
Student se tak do angličtiny nezamotává, učitel vždy 
ví, jak mu pomoci a studium je hladší a rychlejší.

kdy můžete vIdět výSledky? 
O základních věcech dokáží studenti komunikovat 
již po druhém měsíci studia. Přibližně za 8 až 10 
měsíců se i začátečník může dostat na úroveň po-
kročilého studenta, který je nejen schopen přečíst 
článek nebo napsat dopis, ale především se domlu-
vit ve skutečném životě. No a ti, kteří se angličtinu 
již řadu let učili, ale stále mají jen pasivní znalosti, se 
přibližně po 2-3 měsících rozmluví a ztrácí ostych...

Škola LITE existuje v Praze 18 rokem a za dobu své 
působnosti získala několik mezinárodních ocenění. 
Má pobočky po celé republice a kurzy angličtiny zde 
úspěšně absolvovalo již více než 20 000 studentů. 

A jak jste na tom s angličtinou Vy? Chcete také 
mluvit anglicky? Unikátní výuku angličtiny 
si můžete sami vyzkoušet. Navštivte zdarma 
ukáZkovou HodINu v jazykové škole lIte!

Rezervujte si místo na tel.: 222 241 500, 775 556 
996, nebo se objednejte on-line na:  www.lite.cz

19

unikátní výuka angličtiny,
která vás rozmluví během Pár měsíCů!
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ilovníci rychlých kol, konečně 
máte důvod koupit si Playstati-
on 4. Na další Gran Turismo sice 
zatím nedošlo, máme tu ale jinou 
závodní pecku, díky níž vám po-

řádně stoupne hladina adrenalinu. Staňte se členy 
Driveclub a zaručujeme vám, že se v následujících 
týdnech povezete na rychlé a zběsilé vlně.

KULTURNÍ SERVIS HERNÍ NOVINKA

Driveclub je dítko studia Evolution, které se mezi 
pařany zapsalo především zběsilou sérií Motor-
storm. Ta nabídla divoce zábavné a návykové ar-
kádové skopičiny s vynikající grafikou, extrémním 
drajvem a tahem na branku. Od Driveclub se proto 
neočekávalo nic menšího, než poctivý nářez, kon-
kurenceschopný sérii Forza, jíž se chlubí Xbox.

Systém je nekomplikovaný a hráčsky ověřený. 
Jezdíte závody, získáváte body a díky nim se otvírají 
nové tratě a přirozeně i nová auta. Driveclub stál 
hodně peněz, takže se naštěstí budete ve značkách 
jednotlivých modelů orientovat, protože mají 
řádnou licenci. Žádné laciné napodobeniny.

Základem je každopádně honba za body. Driveclub 
je totiž o sociálním soutěžení, kdy si zkrátka 
chcete svůj klub co nejvíce vytunit a ukazovat ho 
na odiv všem ostatním. Budete ve velkém driftit, 
nahánět čas a vůbec plnit nejrůznější úkoly, abyste 

si budovali prestiž. Zní to jako laciná berlička, jak 
hráče nutit k lepším výkonům, ale díky zábavnému 
jízdnímu modelu i přehlednému systému odměn 
to vše dokonale funguje a motivuje.

Driveclub měl být jedním z hlavních taháků 
Sony při launchy Playstation 4, což se dodržet 
nepovedlo. Touha přinést co nejlepší produkt 
nakonec vše o celý rok zdržela, čekání se ale 
vyplatilo. Driveclub je čistá žánrová radost, kterou 
můžete hrát celé dny, nebo si s ní zpříjemnit pár 
desítek minut denně. Obojí funguje výborně a ani 
jednou nebudete stráveného času u hry litovat.

th.

 Evolution Studios
PlayStation 4

V prodeji od: 8 . října
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chlubit metropolí, která vás pohltí, jako nikdy dřív. 
Pařížskými ulicemi se potulují davy hladovějících 
obyvatel, kteří jsou připraveni zdvihnout zbraně 
v boji za svobodu a rovnoprávnost. V tomto čase 
bezvládí a násílí se odehrává příběh mladého muže 
jménem Arno, jenž ztratil své blízké a vydává se na 
smrtící cestu vykoupení. Arno se brzy ocitá upro-
střed boje za osud celého národa a stává se z něj Mi-
str asasín. Přestože se nový díl inspiruje základními 
kameny série, slibuje úplně nový engine (ostatně, jde 
na next-gen konzole) a přepracovaný systém boje.

Tentokrát do měkkého světa vstoupí hned tři zcela 
nové ručně ušité postavičky. Ale nemyslete si, že se 
starý dobrý Sackboy nechá svými novými kamarády 
zahanbit. Pletený rytíř dostal do vínku novou schop-
nost šplhání a sadu zbrusu nových bonusových 
předmětů, jako jsou úžasný Pumpinator, Blink Ball 
a Hook Hat, takže rozhodně nebude působit jako 
vykopávka. S těmito vlněnými zázraky ve výbavě se 
planeta Bunkum jistě podiví. A co jinak na fanouš-
ky čeká? Tradičně svět plný představivosti, humoru, 
nádherné grafiky a jedinečných nápadů.

Velkolepá série 
pokračuje. Uni-
ty nás zavede do 
kdysi velkolepé 
Paříže, která je 
roku 1789 za-
chvácena revo-
lučním terorem. 
Titul se může po-

Oblíbený ploši-
novkář Sackboy 
nebude v pokra-
čování populární 
série LittleBi-
gPlanet 3 na své 
obvyklé výpravě 
porazit zlotřilého 
Newtona sám. 

Všichni jsme hráli vynikající Dead Island, v němž se 
plánované slunění na exotickém ostrově změnilo v boj 
o přežití s hordou zombies. Úspěch zajistil nejen pří-
mé pokračování, jehož bychom se měli dočkat v únoru 
příštího roku, ale i odbočku jménem Escape Dead Is-
land. Tato hra představuje zbrusu nový pohled na zná-
mé univerzum, v němž se kombinují hororové prvky, 
akční inferno a tentokrát i komiksová grafika. Ve hře 
se ujmeme role Cliffa Calo, zhýčkaného syna mediál-
ního magnáta, který vyrazí na ostrov Narapela s cílem 
zjistit původ viru a natočit o tom dokument. Vše se 

Pokračování populární série Far Cry nás zavede do 
Kyratu, nezkrotného regionu, jež představuje jiný 
svět, svět plný možností, intrik a zlata, hodně zlata. 
Má to však jeden háček, nic totiž není zadarmo a to 
obzvlášť, když zde vládne samozvaný král. Připravte 
se na spoustu dopravních prostředků, od motocy-
klů až po slony, připravte se na divokou zvěř, zbraně, 
hromadu zbraní a akci, která má za úkol překonat 
Far Cry 3. Zkrátka další velkolepou jízdu v otevře-
ném exotickém světě, kde si budete moc užít trochu 
divoké volnosti. Již třetí díl tento koncept praktic-

velmi brzy zvrhne 
v krvavou lázeň. 
Vyjma větší sázky 
na plížení, což by 
mělo zajistit hut-
nější atmosféru, si 
tvůrci přichystali i 
řadu snových pa-
sáží a halucinací.

ky dotáhl k do-
konalosti, takže 
úspěchu čtyřky 
naprosto nic ne-
stojí v cestě. Mož-
ná jen nedostatek 
času na paření. 
Ale tak od čeho 
jsou víkendy!

assassin’s Creed unity

littlebigPlanet 3

esCaPe dead island

Far Cry 4

ubisoft
Ps4, PC a Xbox one

sumo digital  
Ps4 a Ps3 

modern
Ps3, X360 a PC

ubisoft montreal
Ps4, PC, Ps3, X360 a Xbox one

KULTURNÍ SERVISHERNÍ NOVINKY
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ývaly doby, kdy jsme ještě ne-
pařili u velkoplošných televizí v 
pohodlí obývacích pokojů. Aby-
chom se mohli ponořit do sou-
bojů s bájnými stvořeními, zloči-

nem, či s blízkými přáteli, museli jsme vyrazit na 
plavečák. Tam celé herní šílenství začalo. 

KULTURNÍ SERVIS HERNÍ RETRO

Každý třicátník teď nepochybně zamáčkl slzu nos-
talgie při vzpomínce, jak byla touha po plavání 
vždy výmluvou k tomu, aby si mohl člověk zahrát 
na automatech, které byly v hale bazénů. Nebylo 
jich moc, ale o to víc jsme je milovali. Prakticky 
každá hra té doby se člověku zapsala do srdce jako 
kultovní. Dnes si připomeneme Contru, která se po-
stupně propracovala na všemožné platformy, včetně 
modernějších konzolí Xbox 360 a Playstation 2. 

Contra je mezi milovníky starých akčních plošino-
vek nebo starých her obrovský pojem. Tato herní 
série čítá množství dílčích titulů, které byly během 
let vytvořeny pro nejrůznější druhy konzolí. 

Cesta prvního dílu započala v roce 1987 přes výše 
zmíněné automaty. Již o rok později se díky své 
popularitě propracovala na domácí herní systém 
NES (Nintendo Entertainment System). Jako kaž-
dá správná hra té doby, byla Contra brutálně těž-
ká a maximální zábavu poskytovala především při 

hře dvou hráčů. Právě tento režim ostatně spustil 
Contra-mánii, neboť frenetická akce v kombinaci s 
parťáckou hrou způsobila masovou oblíbenost hry.

I po letech Contra překvapuje a dostává se jí za-
sloužené pozornosti. Prestižní webový magazín 
IGN.com ji umístil na první příčce žebříčku „Nej-
těžší hry k dohrání“ a GameRadar ji označil jako 19. 
nejlepší hru NES systému. Game Informer ji zase 
zařadil na 13. místo nejlepších her vůbec. Všechny 
chvalozpěvy poté spojuje jeden názor – nebyla to 
revoluční gamesa, ale byla neskutečně zábavná.

Pokud jste dostali chuť si zavzpomínat, nemusíte 
složitě rozjíždět na počítači emulátor starých her. 
Stačí se podívat v obchodě svého mobilu. Je tam 
dostatek portů, aby byla chuť po klasice ukojena.

th.

B
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DO DIVADLA KALICH V PRODEJI!
Nadělujte  svým blízkým pod stromeček dárkové poukazy, 
které potěší i pobaví! Zakoupíte je v divadelní pokladně 

nebo jednoduše a bez front na www.divadlokalich.cz

NEJLEPŠÍ DÁREK JE SKVĚLÁ ZÁBAVA!

  Vánoční 
dárkové poukazy

JJ JJ

1999 – 2014

IMM media
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hollywood je zPátky v Praze!

V současné době v našem krás-
ném hlavním městě natáčí Or-
lando Bloom, Noomi Rapace a 
Michael Douglas špionážní 
thriller Unlocked. Jde o návrat 

Hollywoodu do pražských ulic. V posledních letech 
se našim končinám zahraniční filmaři vyhýbali, 
neboť jim politici nenabídli dostatek výhod.

KULTURNÍ SERVIS TÉMA

To se naštěstí konečně změnilo a velké hvězdy hlá-
sí návrat. Je proto ideální čas na menší rekapitula-
ci. Na následujících řádcích připomeneme největší 
hollywoodské hity, které u nás vznikly a současně 
vám dáme malého průvodce, abyste věděli, kam se 
můžete jít podívat na „místo natáčecího činu“.

umožNIlA to NemožNá mISe
Začít musíme trhákem Mission: Impossible z 
roku 1996 s Tomem Cruisem v hlavní roli. Šlo o 
první velkou hollywoodskou produkci, která do 
Prahy zavítala a filmaři tehdy využili řadu krás-
ných pražských scén. Večírek na ambasádě se 
natáčel v Národním muzeu, útěk z prosklené mo-
derní restaurace (titulní foto) zase na Staroměst-

ském náměstí. V tomto případě nicméně mějte 
na paměti, že samotný podnik nikdy neexistuje a 
neexistoval - byl postaven na náměstí pro potřeby 
filmu a filmaři ho tam skutečně nechali explodo-
vat a vylili do ulic neskutečné množství vody. 

O kulatých 15 let později se produkce série Missi-
on: Impossible do Prahy vrátila, tentokrát se čtvr-
tým dílem Ghost Protocol. Zde pro změnu filmaři 
využili Hlavní nádraží (úvodní scéna se zabitým 
agentem) či rohový dům v ulici Pštrossova 17, po 
jehož ochozu Ethan Hunt utíkal před policií.

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014



TÉMA

AGeNtI A uPíŘI
V roce 2002 zavítali do Prahy Anthony Hopkins 
a Chris Rock, aby společně natočili akční thriller 
Bad Company. Rocka naháněli padouši v Thunov-
ské ulici na Malé Straně, Hopkinsův agent mu jel 
na pomoc přes Zámecké schody. Společně se pak 
vydali na Hradčanské náměstí. Dále se podívali 
kupříkladu na Střelecký ostrov ve Starém městě 
(scéna s překupníkem s atomovou bombou).

I legendární upírobijec Blade v podání Wesleyho 
Snipese do našich uliček zaskočil a to konkrétně 
svým druhým filmovým dobrodružstvím. Z vcho-
du vedle pizzerie v ulici Sokolovská udělali filmaři 
Krevní banku upírů (rozdíl mezi filmem a realitou 
si můžete prohlédnout níže), pro sídlo rodiny upírů 
z rodu Damaskinos využili zátiší Vaníčkovy ulice.

25

Klíčovou roli měla Praha i v akční pecce Vina Die-
sela xXx, která u nás vznikala v roce 2002. Úvod 
snímku se natáčel na Staroměstském náměstí (fil-
mařům se ho povedlo vylidnit, což je téměř nad-
lidský úkon), dále se kamera potulovala Týnskou 
ulicí, Prašnou bránou, Náměstím republiky a síd-
lem České filharmonie Rudolfinem.

V roce 2004 vyrazil do našich končin Hugh Wol-
verine Jackman, tehdy nicméně bez komiksových 
drápů, zato s dlouhým kabátem a kloboukem jako 
dobrodruh Van Helsing. Bitva ve vesnici s třemi 
Drákulovými nevěstami (pravděpodobně nejlepší 
část filmu) se natáčela u Kunratického zámku na 
Praze 4. Dále hrdina projde ulicí Na Kampě (viz 
foto) pod Karlovým mostem, kde mu jedna z nevěst 
navrhne obchod. Velkolepý ples upírů se zase natá-
čel celý v kostele Svatého Mikuláše na Malé Straně.

Tím výčet hollywoodských hitů, kterým jako kuli-
sa hostovala Praha, přirozeně nekončí.  Dále se zde 
natáčely například hity The Bourne Identity (ulice 
Kampa, Politických vězňů, Panská, Senovážné ná-
městí) a Příběh rytíře (Pražský hrad, Karlův most).

A kdybychom zašli za hranice velkoměsta, stojí za 
připomenutí minimálně Hartova válka, díky níž 
Bruce Willis prometl s Colinem Farrellem dobrou 
polovinu pražských barů a která se natáčela v bý-
valém vojenském prostoru Milovice. Jedna z prv-
ních scén, kdy je na vlak, který přepravuje vězně, 
proveden nálet, se natáčela v externích prostorách 
cukrovaru ve vesnici Zvoleněves nedaleko Kladna. 

Před procházkou metropolí rozhodně doporu-
čujeme všechny zmíněné bijáky „nakoukat“. Poté 
můžete popadnout foťák a zatímco vaši známí bu-
dou postovat tradiční vánoční obrázky se stromky, 
betlémy a burčákem, vy se můžete blýsknout mo-
mentkou „jako z hollywoodského filmu“.

th. 
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O od začátku listopadu se v Di-
vadle Komedie hra Mezi náma 
dobrý. Připravili jsme si něko-
lik otázek pro režiséra Ondřeje 
Mataje, aby nám o ní něco řekl.

KULTURNÍ SERVIS        ROZHOVOR

Pro svou první režii v divadle komedie jsi zvo-
lil hru divoké mladé polské prozaičky doroty 
maslowské… Proč?

Kdybych měl říct, co mě definitivně přesvědčilo - 
nehledě na téma samozřejmě -, tak to byla forma, 
jak je text napsaný. Je to něco jako coolness drama-
tika říznutá poetikou Monty Pynthonů.

čím je ti dorotin svět blízký? A irituje tě něčím?

Ve své tvorbě kašle na dodržování zajetých postupů, 
a v podstatě záměrně je porušuje a tím poukazuje na 
jejich zkostnatělost a někdy až zbytečnost. Ve snaze 
popsat a pojmenovat současnost se ničím neomezu-
je a používá výhradně svůj jazyk, což je podle mně 
jediná cesta, kterou se dá něco autenticky zazna-
menat. Hned po vydání jejího debutu se v Polsku 
se začalo mluvit o “hlasu generace” a podobně, což 
jen dokazuje, že se jí podařilo dotknout se něčeho 
hmatatelnějšího a silnějšího, než je obvyklé. Ve hře 
“Mezi náma dobrý” je to naše uvadající schopnost 
určovat si měřítka a vlastně cokoli určovat - namísto 
toho se dobrovolně necháme navádět a manipulovat 
pozlátky, které v této hře zastupuje televize a časo-

pisy - ale zdrojů je samozřejmě mnohem víc. Uka-
zuje to na vztazích několikagenerační rodiny, a to 
je pro mě to nejzásadnější. S mojí rodinou vedeme 
od začátku mých studií nekončící dialog o tom, jak 
televize a polyesteroví kocouři na červených ko-
bercích fungují a těším se, kam se naše rozhovory 
stočí po premiéře. U Doroty mě zároveň vyhovuje 
způsob, kterým o těchto věcech mluví - nenarazil 
jsem na žádný okamžik, kdy by se snažila cokoli 
hodnotit nebo podle sebe dogmatizovat. Vážně mě 
nenapadá nic, čím by mě iritovala.

je mezi postavami některá tvá oblíbená?

Tak samozřejmě postava Herce, kterou nastudová-
vá Míra Nosek - ale uznávám, že z čistě povrchí 
radosti ze způsobu, jakým je tahle postava napsaná 
a jak jí Míra oživuje. Kdybych měl vybrat postavu, 
kterou mám nejraději pro její úděl v příběhu, tak je 
to rozhodně Malá metalická dívenka (kterou hraje 
Hanka Kusnjerová). Přijde mi, že je to takový ten 
typ antihrdiny, kterého nemůžete vystát a nakonec 
se s ním naprosto ztotožníte. Ale opravdu každá po-
stava je tu zajímavá a každou čeká náročný vývoj a 
zároveň všechny postavy trochu působí jako vypad-
nuté z nějakého panoptika ve stylu Davida Lynche.

co bys poradil postavám ze hry, jak si mají pora-
dit se svými nemožnými životy?  

Nevím co bych postavám poradil. Hlavně mi jejich 
životy nepřijdou nemožné, ale naopak velmi prav-
děpodobné. Vytrhávání věcí z kontextu a považo-
vání těchto střípků za fakta jsou základní principy 
současného světa. 

Pro jaké publikum je podle tebe hra určena? Na 
co se mají diváci připravit, na co těšit?

Myslím, že diváci z mé generace nebudou mít s 
textem problém. Jsem zvědavý jak na něj budou 
reagovat diváci o několik generací starší. Bylo by 
skvělé, kdybych mohl říct, že se můžete těšit na 
komedii, ale že to, jak moc se budete smát, bude 
záležet jen na tom, jaká je vaše schopnost nebrat se 
vážně. Tohle bych rád řekl, ale raději to neříkám.

www.pragmoon.cz

ONDřEj MATAj
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v 19:00 hodin v Hudebním divadle Karlín.

20. listopadu 2014
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SÉBASTIEN THIÉRY

INDICKÁ BANKA**

BANK
OF INDIA

Hrají: Zdeněk Žák, Dana Morávková, Josef Carda, Johanna Tesařová, 
Karel Heřmánek ml. • Překlad: Nora Obrtelová • Režie: Karel Heřmánek

17. a 27. prosince 2014 od 19.00 hod.

P R O S I N E C  2 0 1 4

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

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

01.  Hana a Petr Ulrychovi & Javory 
Vánoční koncert                            host

02.  Simon: Poslední ze žhavých milenců 
Agentura Harlekýn host

03.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !*)

04.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !*)

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

06.  Fixová, Klepáč: Dědečkův Betlém 
Div. pohádek Praha – pro děti (14.00)

06.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !*)

07.  J.J.Ryba:  Česká mše vánoční 
Dětská opera Praha  (11.00)        host

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

08.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !*)

09.  Harwood: Kvartet*)

10.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !*)

11.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !*)

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

13.  J.J.Ryba:  Česká mše vánoční 
Dětská opera Praha  (11.00)        host

13.  Schisgal:  Láska*)

14.  J.J.Ryba:  Česká mše vánoční 
Dětská opera Praha  (15.00)       host

14.  Harwood: Kvartet
15.  Assous: Herci jsou unaveni*)

 Agentura Harlekýn   host

16.  Hradišťan – Vánoční koncert        host

17.  Thiéry: Indická banka

18.  Kundera: Jakub a jeho pán 
pocta Denisi Diderotovi*)

19.  D‘Alessandro:  Římské noci
  Agentura Harlekýn                                  host 
20.  Procházka: S tvojí dcerou ne
 Agentura Harlekýn                 host

21.  J.J.Ryba:  Česká mše vánoční 
Dětská opera Praha  (11.00)           host

21.  Slade: Každý rok ve stejnou dobu

25.  Schisgal:  Láska
26.  Jay&Lynn: Jistě, pane premiére !
 (16.00 a 19.00)

27.  Thiéry: Indická banka

28.  Slade: Každý rok ve stejnou dobu (16.00)

28.  Slade: Další roky ve stejnou dobu
29.  Assous: Herci jsou unaveni
 Agentura Harlekýn host

30.  Assous: Příbuzné si nevybíráme
 Agentura Harlekýn host

31.  Thomas: Zlatý pan ministr a turecká 
kavárna Agentura Harlekýn

  (14.00 a17.00)                                                        host

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
*) zadané představení

S I LV E S T R
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hobit: bitva Pěti armád 

ak je to konečně tady. Velkolepé 
finále Hobití trilogie, které nás 
pravděpodobně naposledy (mini-
málně na hodně dlouhou dobu) 
přenese do krásné Středozemě. V 

případě Bitvy pěti armád nás čeká nejen zúčtování 
s drakem Šmakem, ale i velkolepá bitva, která po-
stupně povede k událostem v Pánovi prstenů. A vy 
budete chtít být u toho, za to vám ručíme!

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Hobit to zatím neměl u filmových fanoušků příliš 
jednoduché. Stín oscarového Pána prstenů byl pří-
liš velký na to, aby šlo kouzlo zopakovat. To samo-
zřejmě neznamená, že by diváci Hobita nesnášeli. 
Jen na něj mají mnohem přísnější měřítka.

A je bez debat, že působí Hobit mnohem méně 
osudově a epicky, než jeho předchůdce. Má to ale 
svůj důvod. Pán prstenů vycházel z velmi propra-
cované dospělé knižní trilogie, kdežto Hobit má 
svůj základ v dětské knize. J.R.R. Tolkien si v něm 
teprve „ošahával“ svět Středozemě a knihu napsal 
způsobem, aby si ji vychutnali i ti nejmenší čtenáři. 

Jakmile si něco takového divák uvědomí, karty 
se obrací. Je vlastně úžasné, jak velké filmy z te-
nounké dětské knížky dokázal Peter Jackson se 
svým týmem vystavit. Ano, druhý Pán prstenů to 
není. Filmový Hobit k němu ale nemá zas tak da-

leko, což je obdivuhodný výsledek, protože kniha 
zdaleka nemá podobný potenciál. Přirozeně po-
mohly nejrůznější oslí můstky a vymyšlené dějové 
linie, přesto Jackson předlohu neznesvětil. Pouze 
ji rozšířil, aby lépe zapadla do filmového universa.

Na bitvě pěti armád je toto rozšíření nejznatel-
nější. Předchozí dva díly, vyjma některých pasáží, 
své předloze odpovídaly. Finále trilogie jde mno-
hem dál. Bere si motivy nejen z knižního Hobita, 
ale i Pána prstenů a nejrůznějších dalších poví-
dek, jimiž Tolkien své nádherné dílo obohatil.

Smyslem není nic menšího, než vytvořit pomysl-
ný most, který překlene propast mezi filmovým 
Hobitem a Pánem prstenů, díky čemuž se z dvou 
trilogií stane jedno megaepické dílo. Cíl to není 
malý, Jackson to ale dokázal. Ostatně to vypadá, 
že celá jeho kariéra byla jen přípravou na Středo-
zem. Díky bohu za to, že mu byla svěřena.

th.

T

Dobrodružný / Fantasy, USA, 2014, 
Režie: Peter Jackson

Hrají: Martin Freeman, Elijah Wood, Evangeline Lilly
Premiéra: 11 . 12 . 2014
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U NÁS CYKLISTIKA ZAČÍNÁ...

PRODEJ | SERVIS | PŮJČOVNA
JÍZDNÍCH KOL

WWW.ATOMBIKE.CZ

PO – PÁ: 10.00 – 19.30
SO: 10.00 – 13.30
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HOŘICKÁ 403
HRADEC KRÁLOVÉ
PO – PÁ: 10.00 – 18.30
SO: 9.00 – 12.30
PO – PÁ: 10.00 – 18.30

HOŘICKÁ 403
HRADEC KRÁLOVÉ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce_148X210.pdf   1   2.12.2013   22:13:33



32

MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Tentokrát získává prestižní ocenění „Outfit 
měsíce“ tento mladý muž, který ačkoli vel-
mi spěchal, byl nakonec povolný a dovolil 
našemu týmu jej vytotit, ačkoli si vyřizoval 
důležitý hovor. První, co mě na jeho outfitu 
uchvátilo, je úžasná kabela. Nevím, co v ní 
měl, jestli nářadí, oběd nebo učení – to mi 
je vlastně úplně jedno, protože i kdyby v ní 
měl mrtvou kočku bude se mi líbit  Velmi 
chválím vrstvení košile, svetru a krémové 
bundy. Boty jsou také úžasné, co bych vy-
tkla, jsou vyšislé džíny, ale v tomto případě 
je to ještě v rámci tolerance. Účes a strniště 
(MOVEMBER!) je třešnička na dortu!

Drazí módní nadšenci,

Krásný podzim je pomalu za námi a pořádná zima klepe na dveře. Jsem si jistá, že jste si podzim pořád-
ně užili, protože počasí nám přálo a tento rok stál opravdu za to – dala se nosit velká spouta zajímavých 
kombinací, také obchody jsou tento rok nezvykle plné zajímavých kousků, takže v ulicích Prahy se dala 
potkat velká paráda. Trend nastávající zimy je opět jasný – kombinace různých materiálů hrají prim, 
takže si pořiďte kožené legíny nebo kalhoty, koženou sukni a k tomu noste chlupatý fluffy svetřík nebo 
šifonovou halenku. Také by vám neměl ve skříni chybět nějaký nadčasový kabát s velkým límcem, kte-
rých jsou teď plné obchody! (Pokud ho nemáte, přejte si ho pod stromeček!)

                                                        Kouzelnou zimu vám přeje vaše nico

Fashion Police

OUTFIT MĚSÍCE

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Tato mladá slečna se mi moc líbí, chvá-
lím! Když to vezmeme od spodu – boty na 
šněrování v army stylu jsou jednoznačný 
must-have letošní sezóny. Tmavě šédé le-
gíny jsou OK, líbí se mi, jak ladí svetřík se 
šátkem s potiskem – opět, je velmi dobré 
outfit oživit alespoň jedním kouskem s 
potiskem! K parce nemám co dodat, tu by 
měla mít doma každá moderní žena :)

Poslední z trojice mladých slečen – chvá-
lím slušivý kabátek, ovšem vyměnila bych 
ošoupané džíny, těm vážně už odzvoniloa 
pokud si člověk oblékne elegantnější kou-
sek, jako v tomto případě krásný kabát, měl 
by k němu obléknout tmavší kalhoty, klid-
ně i džíny, ovšem ve tmavší barvě a nejlépe 
bez žádného vyšisování. Botky jsou OK, 
outfit bych doplnila ještě nějakým zajíma-
vým šátkem nebo kloboukem :)

Slečna zvolila pohodový outfit na couračku po ob-
chodech. Navíc je nám všem jasné, že jde o mladou 
teenagerku, takže tento outfit je ideální. Líbí se mi 
chlupatá mikina, která musí být úžasně teplá a dá 
se do ní krásně zachumlat. Nemám nic ani proti 
sportovnější mikině, ačkoli ta se dala vyměnit za 
nějaký trošku elegantnější městský kousek, třeba 
parku, a na nohách si ideálně přestavuji UGGy. 

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Zde máme zářný případ toho, jak jde jediným 
prvkem pokazit celý outfit. Ačkoli bych vyměni-
la kabát i džíny, tak nejvíc mě na tomto outfitu 
iritují boty. Chápu, máte před sebou dlouhou 
cestu, ten den budete hodně chodit a podobně, 
ale přeci existují i pohodlné elegantní polobot-
ky! Toto je kombinace typu „jdu do restaurace 
na kopci a půjdu tam po červený“. Takže pro 
příště – vyměnit boty a kalhoty a bude to OK!

Mladá slečna zvolila pěkný ležérní outfit do měs-
ta. Líbí se mi kožené kraťasy nakombinované s 
tlustým vínovým svetrem, přes který přehodila 
pohodlné oversized sako. Se svetrem korespon-
duje vínová kabela. Líbí se mi i lesklé perka, do 
města při možnosti deště jsou ideální. Pletená 
černá šála je OK. Jediné, co bych doplnila je víno-
vý klobouk – tak by byl outfit na jedničku!

Tento sympaťák to zvládnul o něco lépe 
než jeho kolega s pohorkami, ačkoli evi-
dentně měli před sebou stejnou cestu  
Nejvíce chválím vestu a boty, takovéhle 
kousky by měl mít ve skříni každý chlap. 
Líbí se mi i pruhovaná šála. Džíny, ačkoli 
jsou opět vyšisované, jsou v tomto případě 
relativně OK. Zde je vidět, že i s krosnou 
na zádech se dá vypadat stylově!

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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1 + 1
ZDARMA!

*Při nákupu 1 ks voucheru získá -
váte 1 další zdarma. Platné na

všechny typy masáže od 60 min.

NEJLEPŠÍ
VÁNOČNÍ DÁREK
PRO VAŠI RODINU,
BLÍZKÉ I PŘÁTELÉ!
Limitovaná nabídka platí POUZE

do 24.12.2014 nebo vyprodání
zásob, tak si pospěšte.*

Pouze 1/2 minuty od Staroměského nám.
NAM JAI S.R.O., KAPROVA 11, 110 00, PRAHA 1
Otevřeno denně od 10:00 do 22:00 hodin
t: 222 328 747 m: 724 595 314 e: info@namjai.cz

NAMJAI.CZ

*Vouchery jsou platné od 24.12.2014 do 8.5.2015.
Nabídka platí pro platbu v hotovosti nebo kreditní kartou.

Nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi či vouchery.
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hezky v klidu

Vždy je trochu děsivé, že vánoční mediální masáž začíná někdy v polovině října. Pokud to ale vezmeme 
z druhé strany, znamená to, že máme Vánoce skoro třetinu roku. A víte co? To není úplně ta nejhorší 
představa! Nikdo přece neříká, že si nemůžeme dělat radost i jiný den, než ten vánoční. Abyste mohli něco 
darovat, musíte samozřejmě napřed někam vyrazit. A o tom budou následující strany, kde jsme pro vás 
připravili pár tipů, kam můžete skočit na nákupy. Předem se vaší peněžence omlouváme, ale tohle jí bude 
hodně bolet. Což je vlastně dobře. Čím víc ji to „zabolí“, tím větší radost sobě i druhým uděláte.

ml.

TIPY NA NÁKUPY

Kdo hledá pravou vánoční atmosféru, ten se může spo-
lehnout na Metropoli Zličín - bohatá nabídka obcho-
dů, množství stánků např. s adventními věnci a svíčka-
mi, tradičními vánočními ozdobami, dekoracemi atd.. 
Dále v nabídce Metropole nemohou chybět vánoční 
stromky nebo tak akorát vykrmení kapříci. A pokud 
nestíháte balit, můžete využít hned 2 stánky, kde vám 
milé slečny všechny vaše dárečky krásně zabalí. Zmí-
nit je třeba i dnes již tradiční vánoční fotostudio, kde 
si můžete s vašimi dětmi udělat za pomoci profesio-
nálního fotografa vskutku krásnou vzpomínku.

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

metroPole zličín ComiCs Point
Řevnická 1, Praha 5 Anglická 14, Praha 2

Tel .: +420 222 524 222, www .comicspoint .cz

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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TIPY NA NÁKUPY

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

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

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

eleganCe bělíCí Pudr na zuby smile
1 . patro OD DEBENHAMS
Václavské náměstí 21, Praha 1 

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

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

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

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

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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TIPY NA NÁKUPY

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

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

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

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

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

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

atombike

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

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

nowaCo market
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andrea kerestešová

“Jsem přesvědčena, že po 
smrti nastává nový život”

listopad / prosinec 2014

 ©
 M

ar
tin

 V
íte

k,
 m

ar
tin

vi
te

k.
co

m



41

Pamatuji si z jednoho vašeho rozhovoru „na 
třicítku se těším“. Patříte k lidem, kteří vníma-
jí podobné kulatiny jako určitý zlom, nebo se 
„prostě jede dál“.  A na jaké další číslo se těšíte?

Pokud nastane nějaký zlom, je úplně jedno, kolik 
vám je let. Kulatiny nás spíš upozorňují na naše 
věkové mezníky. Já se na 30 těšila, možná mě až 
překvapilo, jak ten věk může být krásný. Jsem do-
spělejší, moudřejší, zkušenější… a to vše se snažím 
pochopit a použít k tomu, aby se ze mě stal lep-
ší člověk, na základě všeho, co jsem doteď zažila. 
Nejvíc se těším na stáří, klidně na stovku (smích). 
Mít pocit, že jsem žila tak, jak nejlíp jsem mohla. A 
čekání na novou dimenzi věku. Jsem totiž přesvěd-
čena, že po smrti nastává nový život.

Rafťáky jste točila ještě v době studií. vystudo-
vala jste pedagogickou fakultu, nakonec jste ale 
skončila u herectví. co rozhodlo?

Rozhodla náhoda, osud, sled událostí? Můžeme 
to nazvat jakkoli. Vždy jsem se snažila svůj život 
vytvářet na základě intuice. Možná si své události 
přivoláváme sami. A já toužila dostat se dál, zažít 
něco, co není tak obvyklé, jako například být he-
rečkou. Ne kvůli slávě a popularitě, ale spíš kvůli 
zážitku. Na začátku jsem působila v reklamách, 
chodila na castingy, až se stalo, že si mě vybrali 
do Rafťáků. To byl první krok do nového světa. A 
pak už se to vyvíjelo tak nějak samo a přirozeně. 

kdy jste úplně poprvé okusila kouzlo herectví?

Těžké říct, existuje hodně druhů herectví. To ži-
votní, pak reklamní, filmové, seriálové, či diva-
delní. Každé z nich má určitá specifika. Nejvtip-
nější na tom je, že umění skvělého herce spočívá v 
tom, že vlastně vůbec nic nehraje. (smích).

máte nějaký herecký vzor, který vás inspiruje?

Je jich kolem mne spoustu! Miluju herectvi Niny 
Diviškové, Romana Luknára atd.. Hereckých vzo-
rů je spoustu, ale od nich se učím spíš lehkost v 
hraní a nadhled. Chtěla bych být hlavně sama se-
bou, žádnou kopií, mít vlastní styl hraní. 

Prohlásila jste o sobě, že máte určitý problém s 
respektováním autorit. to ale musíte poměrně 
často svádět boje s režiséry, kteří přeci jen mají 
tendenci herce určitým způsobem komandovat?

Respektovat někoho, koho si skutečně vážíte, není 
problém. Spíš to bylo myšlené tak, že neuznávám 
umělé, egem vytvořené autority. Jakože „já jsem víc 
jako ty a teď mě musíš poslouchat a klanět se mi“. 
Myslím, že všichni, ať už jsme na jakémkoli postavení, 

ZPOVĚDNICE

„cHtělA bycH být HlAvNě 
SAmA Sebou, žádNou koPIí, 

mít vlAStNí Styl HRANí“

jsme výjimeční a každý člověk si zaslouží respekt. 
Nejenom ta vyšší kasta společenských autorit.

Nedávno jste dokončila tajemství a smysl 
života Petra vachlera. Podle všeho jde o značně 
ambiciózní projekt, samotný režisér ale zatím 
spíše mlží. co nám o své postavě a filmu řeknete?

Je to projekt, který byl pro mne opravdu velkým 
zážitek. Celé natáčení mělo odlišnou energii, 
než s jakou se obvykle setkávám. Hodně jsem se 
dozvěděla o duchovním světě, nějakým způsobem 

dysi byla jen „jednou z krásných 
tváří“ komedie Karla Janáka 
Rafťáci. Postupem let se vypra-
covala mezi jednu z nejrespek-
tovanějších hereček českého a 

slovenského filmu, které okouzluje nejen krásou, 
ale i hereckým talentem. Díky tomu je v poslední 
době Andrea Kerestešová na roztrhání. Ve svém 
nabitém diáři si naštěstí našla volnou chvilku, 
aby si s Tomášem Chválou popovídala o své 
kariéře, herectví všeobecně a také o tom, co má 
ráda a co ji inspiruje. A není toho málo!

K
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to byl film, který mně podpořil v tom, že nejsem 
úplně sama, komu přijde normální mluvit o 
vesmíru, Bohu, smrti, energii a podobně. Film 
má krásnou myšlenku, věřím, že dopadne dobře 
a že to pár lidí pochopí (smích).

Petr vachler má poměrně divokou, až zbytečně 
vyhrocenou pověst. jak se vám s tímto „českým 
lvem“ domácí filmové scény spolupracovalo?

Já jsem s Petrem neměla žádný problém. Nemám 
ráda škatulkování lidí, já se vlastně ani moc o jiné 
lidi nezajímám, pokud s nimi nejsem v osobním 
kontaktu. Takže popravdě jsem ani nevěděla, 
jakou má pověst. Nijak mě to proto nemohlo 
ovlivnit. Petr Vachler je svým způsobem blázen, 
ale v dobrém slova smyslu! Nebojí se extrémů, ale 
ani umírněnosti. Je to zajímavý člověk, který tady z 
nějakého důvodu je a proto dělá, co dělá. Aby něco 
ostatním řekl. A to se mi líbí.

máte za sebou už řadu natáčení. vím, že podobná 
otázka je vždy trochu zavádějící, aby člověk „na 
někoho nezapomněl“, přesto – která natáčení 
vám nejvíce dalo a nejraději na něj vzpomínáte? 

Vyprávěj bylo pět krásných let, kde jsem se z 
vyplašené holky stala ženou. Byly pro mě jako 
rodinou. Vždy budu na ten seriál vzpomínat s 
úctou, pokorou, vděkem a úsměvem na tváři. 

máte nějakou vysněnou roli, kterou byste si ráda 
jednou zahrála?

To úplně nemám. Ale jednou bych si chtěla zahrát 
osobu, která by v celém filmu nepromluvila. Bavilo 
by mě hrát jen tak, beze slov. To by mi přišlo krásný. 
Hrát očima, myšlenkou, pohybem. A zároveň by 
mi samozřejmě vyhovovalo, že bych se nemusela 
učit žádný text (smích).

máte zkušenosti s filmem, seriálovou tvorbou i 
divadlem. co vám z toho vyhovuje více? vím, že 
jste o sobě řekla, že máte krátkodobou paměť. to 
pro vás musí být divadlo adrenalinový sport.

Divadlo je pro mě pořád scéna, kterou jenom 
objevuju. Necítím se v ní jako ryba ve vodě, ale 
asi je to způsobené strachem, nedostatečnou 
sebedůvěrou, protože jsem nováček. Zjistila jsem, 
že nejsem až tak velkej extrovert, což divadlo 

ZPOVĚDNICE
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SVĚT NABITÝ ELEKTREM

Fotostudio u infostánku:
všechny adventní víkendy
vždy pátek až neděle
od 13.00 do 18.00 hodin.

y

in.

VÍCE NA WWW.METROPOLE.CZ | PLATÍ DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB

a další dárek navíc:
Vánoční fotostudio slaví už 5. narozeniny a každý, 

kdo přinese na focení ukázat snímek z minulých ročníků, dostane odměnu!

Obchody v Metropoli Zličín jsou jich plné a čekají na vás 
i v našem tradičním fotostudiu. 

Získejte originální fotografi i v luxusní paspartě...

Pragmoon_Xmas_2014_148x210.indd   1 19.11.14   15:36
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vyžaduje. Film je zase práce, která je mnohem 
hlubší než seriál. Každé má zkrátka něco svého.

jak složité pro vás bylo získat roli evy v seriálu 
vyprávěj? Přeci jen to byla postava, o kterou se 
ucházela řada zkušenějších hereček. 

Jednoduché to rozhodně nebylo. Prošla jsem 
celkem sedmi castingy. Nedivím se, že tolika, 
byl to se mnou risk. Nakonec z toho byla krásná 
příležitost, za kterou jsem hrozně vděčná. 
Vyprávěj se stalo mojí hereckou školou, kterou 
jsem mohla rovnou zkoušet v praxi. Měla jsem 
skvělé profesionální vedení od režiséra i kolegů. 
Nic lepšího se mi nemohlo stát, doslova.

Roli evy z vyprávěj jste „vystřídala“ za emu 
v cestách domů. je pro vás jako pro herečku 
podobný přechod z jedné dlouhodobé role do 
druhé složitý, nebo zkrátka nasadíte jinou tvář?

Trošku to trvá, ne novou postavu pochopíte a dáte 
jí takzvaně „tvar“. Já to mám docela ráda, protože 
je to nové a tím pádem mě to znovu motivuje.

jak je pro vás složité žít v česku?

Složité to není. Je vlastně jedno, kde jste, vždy se o 
sebe musíte nějak postarat. Je to možná těžší, když 
jste sám a máte rodinu hodně daleko. Ale zase vás 
to naučí zodpovědnost, disciplíně, hospodaření, 
donutí tvrdě pracovat a o to víc si vážit volný čas. 
Naučila jsem se spoléhat jen sama na sebe, nebát se 
a věřit v to, co se stane. Ať už je to dobré nebo zlé.

jsme kulturní a současně gastronomický časopis. 
jaké kuchyni nejvíce holdujete a proč?

Já miluje kuchyni domácí. Když si sama s 
přítelem něco uvařím. Skutečné jídlo, z pravých 

ZPOVĚDNICE

„vyPRávěj Se StAlo mojí 
HeReckou školou“
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surovin. To mi chutná nejvíc. Taky když jste 
někde v exotice, zjistíte, že vám víc chutná v 
nějakém malém, skromném domácím bistru 
nebo přímo u místních. Jinak miluju smažený sýr 
s brambůrkama, bylinkama a salátem. Pak sushi, 
indickou kuchyni nebo asijské polévky.

Stíháte třeba sama chodit do kina?

Upřímně, moc nestíhám. Jsem ráda, když jsem 
doma a mám svůj klid. Tím, že pořád pracuji s 
jinými lidmi, se nejlépe cítím doma ve svém světě. 
Já spíš než do kina si pustím doma nějaký starší, 
kultovní film. Za jeden z nejzajímavějších považuji 
například Nebe nad Berlínem, ten mám moc ráda. 

český film – na rozdíl od seriálů – má čím dál větší 
nouzi o diváky v kinech. čím si to vysvětlujete?

Co si budeme povídat, lístky nejsou nejlevnější a 
vše se dá pár týdnů po premiéře stáhnout, nebo 
za necelý rok vám to pustí v televizi. Je to prostě 

tak jednoduché. Já sama navštěvuji kino a když 
už, tak nějaké artové, kde jsou filmy, které jen tak 
nesežene a které jsou něčím výjimečné.

Není to tak dávno, co médii proběhla válka 
dabérů s televizemi. šlo o poměrně vyhrocenou 
situaci, která se ještě nyní dořešuje. Pokud to 
budete brát z vlastního pohledu, jak jsou na tom 
u nás herci – zachází se s nimi dobře? 

Jsem tady příliš krátce, než abych mohla situaci 
hodnotit. V porovnání se světem mi ale domácí 
scéna přijde, že jsme tak trochu jako dělníci. 
Nefunguje tu respekt, bulvár nemá prakticky 
žádné hranice. Lidé, co vytváří kulturu národa, 
by si dle mého opravdu zasloužili větší úctu. 
Hlavně pokud jde o starší vysloužilé umělce. Aby 
odsud mohli odcházet s hezkým pocitem.

děkuji za rozhovor.

Já děkuji za otázky.

45www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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TIPY NA DÁRKY

www.pragmoon.cz

Kosmetikou Ziaja, která spojuje oceňované 
tradiční složky, jako jsou bylinné přípravky 
a vitamíny s moderní technologií, rozhodně 
nic nezkazíte.  Ziaja se specializuje na výro-
bu výrobků péče o pleť, péče o tělo a vlasy. 

www.ziaja.cz

Playstation 4 je sice již nějkou chvíli na 
trhu, nyní před Vánoci ale dorazil do ob-
chodů ve sněhově bílé. A vypadá famózně!

www.xzone.cz

Joker je mezi komiksovými záporáky 
legenda. Pokud patříte mezi sběratele, pak 
musíte mít tuhle 46cm vysokou figurku.

www.comicspoint.cz

listopad / prosinec 2014
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TIPY NA DÁRKY

Milovníci Želv Ninja se konečně dočkali. 
Jejich zelení hrdinové mají pořádnou edi-
ci, s krásnou soškou, steelbookem a na-
vrch jako bonus s kráječem na pizzu!

www.filmarena.cz

Krásný tablet, za rozumnou cenu, z kva-
litních materiálů a k tomu s originálním 
řešením, díky němuž ho nemusíte pořád 
držet? Seznamte se - Lenovo Yoga Tablet 8.

www.mall.cz

Kdo říká, že lampička musí být nudná? 
Mr.P One Man Shy vám rád názorně 
každý večer ukáže, že to není pravda.

www.naoko.cz

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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TIPY NA DÁRKY

Ano, vidíte správně. I květináč může být 
cool! Pokud se vám podobný styl líbí, na 
následujícím odkazu mají desítky variant.

www.homein.cz

Chcete pod stromeček maximálně našlapaný telefon s ce-
mou okolo deseti tisíc? Pak je tu mobil Xiaomi Mi4, které 
bývá (v dobrém slova smyslu) označován za čínský iPhone.

www.mifomobil.cz

Kdo by si nechtěl připadat jako legen-
dární Rocky. Můžete toho lehce dosáh-
nout každý den po sprše - díky županu!

www.figures.cz

listopad / prosinec 2014



Quadrocoptera 
QR X350 Pro

PECKA ZÁŽITEK 

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

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

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

WWW.PECKAMODEL.CZ

PECKA PRODEJNY 
6X V PRAZE!

Pecka.indd   1 16.6.2014   14:31:10
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TIPY NA NEjLEPŠÍ PIZZERIE

láska z itálie

Pizza, jak ji dnes známe, má svůj původ v zemi oli-
vovníků a legendární mafie. Samotné slovo pizza je 
odvozeno ze slova picea - označovaly se jím peče-
né placky z kynutého těsta, na které se kladly další 
ingredience. První pizzerie přišly na svět na konci 
17. století, teprve až v 18. století se však začala při-
dávat rajčata, čím se dostáváme k dnešním pizzám. 
A i po těch mnoha letech stále chutná skvěle ;)

Vy, čtenáři PragMOONu, nám tentokrát pomůžete 
udělit certifikát „1. místo v soutěži TOP PIZZERIE 
2014“. Stačí zaslat bezplatnou sms ve tvaru „název 
restaurace, jíž dáte hlas“, vaše „Jméno Příjmení„ na 
číslo: 776657085. Hlasovat můžete vždy jednou. 
Každá restaurace nám pro své fanoušky věnovala 
poukázku na 600Kč. Tou odměníme vždy jednoho 
náhodně vybraného fanouška dané restaurace. 

th.

žené přímo z Itálie. Těstoviny a ostatní přílohy jsou 
vyráběny přímo v restauraci. Nově Vám též prodají 
syrové domácí těstoviny na váhu. Z tradiční pece na 
dřevo můžete ochutnat největší pizzy v Praze za cenu 
běžných. Rustica se postupem let vypracovala mezi 
nejoblíbenější pizzerie v Praze (v PragMOONu se 
umístila na druhém místě nejlepších pražských pod-
niků). Přesto zůstala věrna svým zákazníkům a i přes 
různá vylepšení nezvyšuje ceny. Zkrátka ideální místo 
jak k rychlému obědu, tak k večernímu romantické-
mu posezení u dobrého jídla a sklenky vína.

V Rustice 
ochutnáte ori-
ginální ital-
skou domácí 
kuchyni díky 
vysoké kvalitě 
surovin, kte-
ré jsou téměř 
všechny dová-

Pokud se budete nacházet blízko Národního divadla, 
určitě by vaší pozornosti neměla ujít pizzerie/kavárna 
Kmotra, která je nestarší pizzerií v celé Praze. Od po-
čátku své existence Pizzeria Kmotra dodržuje zásady 
italské kuchyně a jako první začala péct pizzu v peci 
vytápěné dřevem. Jídelníček nabízí téměř 40 druhů 
pizzy, čerstvé saláty, maso a čerstvé ryby a to za vel-
mi přijatelné ceny. Každý všední den nechybí lákavé 
polední menu. Podnik si vyrábí čerstvé domácí těs-
toviny, tudíž máte vždy zaručenu tu nejlepší kvalitu 
nabízených produktů. Pokud jde o kavárenskou část, 
nabízí Kmotra 
lahodnou La-
vazzu, míchané 
nápoje a velmi 
milou obslu-
hu. Pravidelně 
se zde pořádají 
výstavy a další 
speciální akce.

rustiCa kmotra
Opletalova 36, Praha 1, Tel .: +420 224 234 868 
www .rustica .cz

V Jirchářích 12, Praha 1, Tel .: +420 224 934 100
www .kmotra .cz

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014
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TIPY NA NEjLEPŠÍ PIZZERIE

Návrh stylového interiéru ristorante Prosecco vytvo-
řila architektka Barbora Vančurová v kombinaci se 
zkušenostmi spolumajitele Zdenka Šulce, který své 
dlouholeté provozní znalosti vtiskl do funkčnosti ře-
šení interiéru. Inspirací byla láska ke kráse italské pří-
rody s cílem maximálně citlivě zkombinovat moderní 
architekturu budovy Prosek Pointu s příjemným a 
útulným interiérem italské restaurace. Světlé a tmavé 
odstíny přírodních barev, masivní dřevo, jemná kůže či 
papír dávají pocit klidu a pohodlí. Zde si nevychutnáte 
jen dokonalé jídlo, ale budete očima hltat i prostředí.

Tato dnes již klasická restaurace byla otevřena 16. 
dubna 2000. Restaurace je vybavena pecí, kterou 
postavil Gianfranco Turbanti z Toskánského Grosseta. 
Pec nevyhasla ode dne zahájení provozu a věříme, že 
Vám bude ještě mnoho let péct pizzu, na kterou budete 
rádi vzpomínat a vracet se ochutnat další. Mimo stálý 
jídelní list nechybí pravidelná denní nabídka, sýry 
a salámy si zde dováží přímo z Toskánska, panenský 
olivový olej je vlastní produkce a veškeré těstoviny jsou 
vlastní výroby z italské mouky Semola Gran Duro.

ProseCCo la trattoria turbanti
Prosecká 852/66, Praha 9 - Prosek
Tel: +420 777 257 247, www .ristoranteprosecco .cz 

Náchodská 868, Praha 9 - Horní Počernice
Tel .: +420 724 090 848, www .turbanti .cz

Proč pizzerie Palatino Stodůlky? Pizzerie a italská 
restaurace Palatino Stodůlky si za dobu svého působení 
našla širokou klientelu spokojených zákazníků, kteří si 
nemohou vynachválit kvalitu jejich pokrmů. Bohaté 
menu Palantina je založené na výhradně čerstvých 
surovinách. Milovníci italské kuchyně si rozhodně 
přijdou na své. Domácí pizza, čerstvá pasta a italské 
domácí dezerty lahodí nejen chuti, ale i oku. Mezi 
lahodné novinky patří 200g grilovaný steak z candáta 
se zeleninovým kuskusem a Pizze Exclusive.

Palatino
Běhounkova 2579, Praha 5 - Stodůlky
Tel .: +420 235 521 313, www .palatino-cz .com 

Italská restaurace Carllino je již v podvědomí 
"karlínčanů" dobře zapsaná. Kromě výborné pizzy, 
kterou tady pečou v kamenné peci, si zde můžete 
pochutnat také na tradičních italských domácích 
těstovinách, nebo si dát vynikající hovězí steak. 
Nesmíme zapomenout ani na znamenitou italskou 
kávu a dezerty. Díky dobré dostupnosti (přímo na 
metru Křižíkova) je restaurace ideální jak na obchodní 
jednání, tak i na příjemné posezení s přáteli. Nakonec 
je třeba připomenout možnost donášky jídel do domu 
či kanceláře, do 5 kilometrů je rozvoz zdarma.

Carllino
Thámova 26, Praha 8
Tel .: +420 222 311 522, www .carllino .cz 
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TIPY NA NEjLEPŠÍ PIZZERIE

Pizzera La Casata vaří domácí italskou kuchyni s dů-
razem na čerstvost i kvalitu ingrediencí a pizza se zde 
peče výhradně v tradiční peci na bukovém dřevu. Jen 
tak vynikne její originální italská chuť a zároveň zů-
stane těsto křupavé, šťavnaté a propečené tak akorát. 
Pravidelní hosté mají několik tipů, která pizza je ta 
nejlepší. Třeba tradiční Margherita, nejpopulárnější 
pizza Italů, která se vyrábí z jednoduchých a přitom 
vynikajících surovin v barvách italské vlajky – červe-
ná rajčata, bílá mozzarella a zelená bazalka. 

Pizzerie Rugantino II. toho vskutku nenabízí 
málo - mimo jiné můžete vybírat až z padesáti 
druhů pizzy z pece na dřevo, čerstvých domácích 
těstovin a sendvičů a velkého výběru salátů. Získají 
si vás i oblastní speciality a výborná italská káva. 
Zajímavostí je možnost pořádání pizza party pro 
děti, což vaši nejmenší bezpochyby ocení. Mlsné 
jazýčky budou pro změnu nadšené z prodeje 
různých italských delikates. K dispozici je také 
vinný sklípek (s ním samozřejmě spojený prodej 
vína) a možnost pořádání různých soukromých akcí.

la Casata rugantino ii.
Na Strži 343/5, Praha 4
Tel .: +420 607 245 245, www .lacasata .cz

Klimentská  40, Praha 1
Tel .: +420 224 815 192, www .klimentska .rugantino .cz

www.pragmoon.cz

Pizzerie Mikulka nabízí unikátní polední menu 
skládající se z možnosti výběru z nabídky pizzy a 
těstovin, a to za zatraceně lidovou cenu 105 Kč (s 
výjimkou několika pokrmů u nichž je cena 120 Kč). 
Další nabídkou pizzerie je jakákoliv pizza nebo těs-
toviny s sebou za cenu od 110 Kč. Mikulka je první 
pizzerií v Praze s více než 20letou historií. Poskytuje 
až cca 50 míst, bohatý jídelní lístek a domácí atmo-
sféru. Zajímavostí pizzerie je, že majitelé se osobně 
podílí na chodu restaurace - vaří a obsluhují hosty.

Byl jednou jeden mistr pecař. Jmenoval se Gianfranco 
Turbanti a bydlel již po několik generací se svojí 
rodinou v toskanském městečku Grosseto. Jednoho 
dne ho navštívili dva pánové, kteří mluvili neznámým 
jazykem. Nabízeli mu práci daleko od jeho domova 
a vyžadovali tu nejvyšší kvalitu. Protože slovo Praha 
znělo zajímavě, plácli si. A jelikož se pizze v peci od 
Gianfranca moc líbilo, za pár let následovala stavba 
sourozenců na Vinohradech, Průhonicích a Grosseto 
Marina. A úspěšně pečou lahodné pizzy dodnes!

Pizzerie mikulka grosseto
Benediktská 16, Praha 1
Tel .: +420 224 826 365, www .pizzeriemikulka .cz

Jugoslávských partyzánů 8, Praha 6
Tel .: +420 233 342 694, www .grosseto .cz
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SPECIÁL PIVOVAR MĚSÍCE

Berounský medvěd je vskutku jedinečný „pivo-
varský skanzen“ – jako jediný totiž nabízí svým 
návštěvníkům k prohlédnutí varny piva na přímý 
otop dřevem. Milovníci zlatavého nápoje něco po-
dobného jinde jen tak neuvidí. Pivo je zde vyráběno 
spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, 
ječného sladu, hlávkového chmele a pivovarských 
kvasnic. V zásobě sladu je pivovar soběstačný – 
vlastní totiž sladovnu v nedaleké obci Suchomasty. 
Pivo je spotřebiteli předkládáno jako nefiltrované, 
kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. 

Zrod pivovaru připomíná příběh z nějakého filmu. 
Pět minut pěšky od berounského nádraží kdysi stál 
jen komplex polorozpadlých budov bývalého cuk-
rovaru: zchátralé domy s trávou na střeše, většina 
oken rozbitá, spadaná omítka. Kdo by tehdy tušil, 
že právě zde v roce 1999 „drze“ otevře podnika-
tel Václav Mayer pivovar. Nové pivo neslo název 
Berounský medvěd.  Na podzim roku 1998 zahá-
jil podnik zkušební provoz a jako už to tak bývá, 
začátky byly složité. Chvíli trvalo, než Berounský 
medvěd dostal svou dokonale vyladěnou chuť, ja-
kou se dnes pyšní. Počáteční vybavení bylo velmi 
prosté - dva menší varné kotle v jedné místnosti, 
na celou výrobu stačili dva stálí zaměstnanci. 

Přestože původně lidé z oboru v úspěch Beroun-
ského medvěda nevěřili a nedávali mu příliš velké 
šance na úspěch (nováčci to nikdy nemají lehké), 
pivovaru se dařilo a nakonec majitelé otevřeli pří-
mo v objektu i vlastní restauraci. Ostatně, kde jinde 
si lépe vychutnat světlou 8° Cyklopivo, světlou 11° 
Zlatý kůň, polotmavou 11° a tmavou 13° Medové, 
polotmavou 14° Klepáček, světlou 15° Lord a tmavý 
speciál 18° Grizzly, než pár kroků od zdroje?

aření piva k městu Beroun ne-
odmyslitelně patřilo už od jeho 
založení. Pivo tehdy mohli va-
řit pouze měšťané, kteří platili 
daně. Již na konci 15. století 

pracovalo v Berouně osm sladoven a tři měst-
ské pivovary. Jeden z nich byl dokonce v areálu 
radnice. Moderní pivovarnictví v Berouně poté 
začalo rokem 1871 a mělo různé vrcholy i pády. 
V roce 1998 oživil tradici v Berouně minipivo-
var, o kterém si dnes budeme povídat - Rodinný 
pivovar Berounský medvěd.

berounský medvěd

www.pragmoon.cz
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Protože jde o domácí pivovar, který si zachovává 
osobní přístup, nechybí exkurze s ochutnávkou i s 
občerstvením ve zmíněné restauraci. Objednávku 
je nutné učinit minimálně pět dní předem, pro-
hlídka samotného pivovaru trvá cca 30 minut a je 
v českém jazyce. Maximální počet osob na jednu 
skupinu je 20. Cena za exkurzi s ochutnávkou je 
lidových 20Kč za osobu. Bez ochutnávky je dokon-
ce úplně zdarma. Jakmile budete mít prohlídku za 
sebou, určitě se nebraňte posezení v restauraci. Vý-
borné pivo zde doplňuje neméně výtečná kuchyně.

Pokud patříte k pravidelnějším návštěvníkům Be-
rouna, určitě věnujte pozornost i jednotlivým kul-
turním akcím, které v restauraci Berounský med-
věd probíhají (jejich kompletní výpis najdete vždy 
na oficiálních stránkách restaurace). V polovině 
listopadu do pivovaru dorazí Vizovická dvorní 
kapela Valašského království v plné sestavě a při-
veze nejen staré hity za posledních 31 let existence 
kapely, ale také nové písně, které vyjdou na jejich 
připravované desce v příštím roce. Tentýž víkend 
budou probíhat i Svatomartinské hody.

Vzhledem k tomu, že město Beroun leží na sou-
toku Litavky s Berounkou a jeho okolí se nachází 
v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Kar-
lštejnsko včetně Koněpruského krasu, nabízí též 
rodinný pivovar i půjčovnu kol pro milovníky cy-
kloturistiky. Okolní oblast je protkána zajímavými 
cyklotrasami, které nabízejí nádherné zážitky jak 
pro amatéry, rodinné výlety, tak pro sportovce. Pi-
vovar se navíc nachází na cyklostezce v blízkosti 
již zmíněného Berounského hlavního nádraží ČD, 
takže si můžete případně někam vyrazit i vlakem.

Dostupnost pivovaru je pouhých dvacet minut z 
Prahy po dálnici D5, nebo dvě minuty od vlakové-
ho nádraží. Kdo hledá vhodný tip na rodinný výlet 
nebo akci s přáteli, v případě návštěvy Rodinného 
pivovaru Berounský medvěd rozhodně nic nezka-
zí. Pochutnáte si na výborném pivu, dozvíte se 
něco o jeho historii a poté může „nabrané volty“ 
vyjezdit na kole po krásném okolí. Ideální den.

th.

Tyršova 135, Beroun
Tel .: +420 602 388 305 

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

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

ePoPey Pizzeria rialto

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

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

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

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

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

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

řízkárna maledivy

kaPr v medu zaPomenutý čas

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

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

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

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

GASTRO BARY/RESTAURACE
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 Tlustá Koala je podnik, ve kterém si budete připadat jako v pravém britském 
pubu, aniž byste museli opustit ulice pražského centra. Podnik zabírá dvě 
patra, nese se ve viktoriánskémstylu nedbalé elegance a jeho interiéru vévodí 
nábytek z tmavého dřeva a tapety s květinovými motivy. Díky neformální-
mu in¬teriéru i profesionální obsluze si budete v Tlusté Koale připadat vždy 
příjemně a pohodlně. Podnik svým hostům nabízí jedenáct druhů točených 
piv, v čele s únětickým ležákem Koala 12, belgickými pivy Hoegaarden a 
Stella Artois, březnickým polotmavým Heroldem a varnsdorfským višňovým 
Kocourem. Dále má Tlustá Koala na čepu takřka kompletní nabídku pivovaru 
Staropramen, včetně oblíbeného Velvetu, v nabídce je i irský točený cider 
Magners. Pro horké letní dny Koala nabízí v Staropramen Lemon Cool v ple-
chovkách a pro řidiče nealkoholickou Stellu Artois v lahvích. Každý všední 
den Tlustá Koala pro Vás připravuje denní menu. Nabídka studené i teplé 
kuchyně je k dispozici každý den do 1:30 ráno. Podtrženo a sečteno, Tlustá 
Koala je skvělý podnik na posezení, oběd či večeři s Vašimi přáteli.

Jedenáct druhů točených piv, včele s únětickým ležákem Koala 12, 
belgickými pivy Hoegaarden a Stella Artois. Náš podnik  je ve stylu 

britského pubu s dlouholetou tradicí a teplá i studená kuchyně je 
otevřena každý den do 1:30 ráno.

Senovážná 8
11000   Praha 1 

T: +420 222 245 401, 
www.tlustakoala.cz

U nás si užijete posezení s přáteli, pracovní oběd, večeři oslavu
a nebo si k nám prostě můžete zajít jen na pivo...

Tlustá Koala.indd   1 29.10.2014   14:42:25



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

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

Charleston na baště

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

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

BARY/RESTAURACE GASTRO

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

rustiCa

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

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

u žíznivého jelena 

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

Malíři pokojů a 
expert na malování restaurací

malířské práce
lakýrnické práce 

variopaint

tapetářské práce
antické malby (vhodné do pizzerií)

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

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

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

www.kapitan.eu

Kapitan.indd   1 7.3.2014   9:49:49



Po – Pá  6 druhů poledních nabídek 

od 75 Kč  do 129 Kč + 3 menu 

( polévka+hlavní jídlo+dezert). 

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

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

Restaurace u Balouna nabízí:

C

M
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CM

MY

CY

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

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

Překvapením pro mnohé návštěvníky Kozlovny 
Apropos (vzhledem k lokalitě) je fakt, že se podnik 
nesnaží oslnit závratnými cenami, ale vysokou kva-
litou služeb, příjemným a současně hravým interié-
rem, širokou nabídkou nápojů a pokrmů (nechybí 
čerstvé ryby, lahodná masa na grilu, studené před-
krmy, polévky, těstoviny, saláty a české speciality). 

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

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

Petřínské terasy se nachází uprostřed východního 
svahu Petřínského kopce, s neopakovatelným výhle-
dem na celé město. Těšit se můžete na bohatý vý-
běr výtečných jídel, vždy ochotnou obsluhu, velmi 
klidné posezení i v době předvánočních a vánočních 
svátků a jedinečné prostředí. Ideální místo pro vá-
noční večírek, který si chcete pamatovat.

the Pub tlustá koala

kozlovna aProPos hosPoda u kalendů

u básníka Pánve Petřínské terasy

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

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

Platnéřská 7, Praha 1, Tel .: +420 222 314 573
www .kozlovna-apropos .cz

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

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

Seminářská zahrada 393, Praha 1 Tel: +420 724 182 757
www .petrinsketerasy .cz 

GASTRO BARY/RESTAURACE

5x v Praze!
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GASTRO BAR MĚSÍCE

Klasických sportovních barů se zkrátka u nás moc 
nevyskytuje a je to škoda. Selská logika napovídá, 
že „on se ten hokej zas tak často nehraje“. Nadšení 
z hry však není jen o puku na ledu. Máme tu fot-
bal, tenis a nespočet dalších aktivit, u kterých potí 
sportovci krev, aby dosáhli co nejlepších výsled-
ků. Vždy mě mrzelo, že nemůžu najít bar, kam by 
šlo zajít prakticky na kterýkoli sportovní přenos s 
přáteli. Jste na tom stejně? Pak mám dobrou zprá-
vu - hledání skončilo. V ulici Haštalská, nedaleko 
Staroměstského náměstí, se jedno takového místo 
nachází: Sport bar restaurant Elixir.

Elixir rozhodně nejde přehlédnout. Jakmile se člo-
věk odhodlá využít jeho služeb, snadno ho z uli-
ce identifikuje - charakterizuje ho série velikých 

oken, díky nimž má přední část podniku příjemně 
vzdušnou atmosféru. Samotné místo se dělí na tři 
části. První má nádech restaurace, je zde nejvíce 
míst k sezení a současně jeden z nejdelších barů, 
jaké jsem kdy v Praze viděl. Možná si na něco po-
dobného nepotrpíte, ale já zkrátka nedám dopustit 
na to, když si mohu sednout na pořádný bar, kde 
se lidé netlačí. Dostatek televizorů zajišťuje, že ať 
si vyberete k sezení kterémkoli místo, vždy máte 
dokonalý přehled o tom, co se právě děje.

Zadní místnost Elixiru je ryzí sportbar, kde se 
hlavně sedí, popíjí a fandí. Dále je součástí pod-
niku ještě salónek v podzemí, kde to v případě 
velké účasti taktéž žije a o víkendu se zde pořádají 
nejrůznější hudební akce. Každá ze tří částí dispo-
nuje vlastním barem, přičemž ta podzemní přímo 
vybízí k nějakým oslavám či firemním večírkům. 
Hudba, velké plátno, to vše je zde samozřejmostí.

Na Elixiru je znát, že se tu na žádném místě nešet-
řilo. Vše vypadá luxusně a moderně, zkrátka žádný 
pajzl, v němž by se jeden bál vylitých půllitrů a se-
daček, na kterých je více nápojů než lidí. V Elixiru 
si na tohle dávají zatracený pozor, což je jenom 
dobře. Zaplivaných sportbarů už bylo až až.

ajít v Praze pořádný sportovní 
bar je mnohem větší oříšek, než 
se na první pohled může zdát. 
Buď jde o klasické hospody, které 
si sportovní dres navlečou jen ve 

chvílích, kdy naši hokejisté vyrazí do boje o me-
daile, nebo kluby, v nichž po chvíli hosté dělají 
lidově řečeno bordel a víc než utkání je zajímá to, 
co má blondýna vedle za kalhotky pod minisukní.

eliXir

www.pragmoon.cz
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Slovo sport tu každopádně není jen kvůli televi-
zím. Nechybí kulečník, luxusní fotbálek (jde o tu 
dražší variantu, která se používá na mistrovstvích) 
a především trenažér Formule 1, v němž si na 
vlastní kůži lze vyzkoušet, že řídit tuhle závodní 
bestii není žádná legrace. Za normálních okolností 
svezení vyjde na cca 250 korun. Čím ale více člo-
věk utratí, tím méně na trenažeru platí (tudíž se 
lehce můžete dopracovat i na nulu). V Elixiru vů-
bec vládne úcta k zákazníkům. Pracují tu s heslem 
„vždy něco navíc“, takže například k polednímu 
menu je zdarma polévka, ke kafi desert a podob-
ně. Vaří se do půl jedenácté, o víkendu dokonce do 
dvou do rána, takže hlad tu skutečně nikdy nehrozí. 

Kuchyně si vůbec zaslouží vypíchnout pro svou 
vysokou úroveň a používaní domácích produktů. 
Zmínit je třeba i širokou nabídku koktejlů, kterých 
je rovnou 60! To už si skutečně vybere každý. 

Elixir má skutečně zajímavý styl. Jeho cílem není, 
aby měl vždy narváno až po strop, ale aby se tu 
zákazník cítil doma. Po pár návštěvách už mě tu 
znají jménem (aniž bych provedl něco špatného :). 
Něco takového se mi nestalo hodně dlouho.

Proč u mě ale Elixir vyhrál na celé čáře? Skeptik by 
mohl namítat, že jsem pořád ještě nevytáhl „pořád-
ný trumf “. Tak jeden na konec. S přáteli milujeme 
golf. Není to zrovna adrenalinový sport, ale dobře se 
nám na něj kouká. Najít sportbar, kde vám ho pus-
tí, není jednoduché. Dvakrát tolik, když se náš vy-
braný zápas hrál zrovna proti jedné z očekávaných 
fotbalových derby. V Elixiru nebyl problém. Stačilo 
zavolat, včas se dohodnout a jedna z televizí byla 
věnována našemu „méně vděčnému sportu“. A ko-
lik lidí nakonec s námi fandilo! Srdce sportovního 
nadšence má přeci jen dost prostoru pro vše možné.

Pro správného fanouška nechybí výběr piv prak-
ticky všech značek, včetně vlastního piva Elixir 
(světlá jedenáctka a tmavší patnáctka). Takže proč 
váhat? Zkrátka si Elixir vyzkoušejte na vlastní kůži. 
Je to zatraceně dobře namíchaný sportovní koktejl.

th.

Haštalská 4, Praha 1 
Tel: 603 27 22 27

www .facebook .com/www .elixirbar .cz

www.pragmoon.czlistopad / prosinec 2014



64

GASTRO AKCE V BARECH
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relaX CaFé bar

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

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

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

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

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

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

lahodný bombay bar hemingway bar

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

zlatý strom

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

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

radost FX

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

Jedna ze stálic pražských barů nemusíme příliš před-
stavovat. Techtle Mechtle se řadí mezi největší koktej-
lové bary u nás, celý klub má velmi stylový design a 
tak uspokojí i ty náročnější z vás. Profesionální tým 
barmanů celkovému dojmu z klubu jen přidává na 
kráse. Není tak divu, že klub je přes víkend v obležení 
a přes týden často pronajímán pro večírky.

teChtle meChtle

Vinohradská 47, Praha 2, Tel .: +420 222 250 143
www .techtle-mechtle .cz
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Již samotný nový název naznačuje, že nuda v Rodeu 
rozhodně nehrozí. Výborné drinky za ještě lepší ceny, 
tematické akce, ochotná obsluha a vždy pohodová 
atmosféra. Zmínit si zaslouží i Rodeo Lounge  - od-
dělený prostor s vlastním barem, kapacitou 40 osob a 
možností vlastní projekce, který je ideálním místem 
pro soukromé akce, přičemž na parket je to pár kroků.

Tento smíchovský hudební koktejl bar se sice nachá-
zí ve sklepních prostorách, nicméně jeho interiér je 
pěkný a vzdušný. Přes den funguje jako restaurant, 
ale ve večerních hodinách se promění v taneční klub. 
Pravidelně se tam pořádají party, na kterých znějí 
především houseové rytmy. Ideální místo ke strávení 
příjemného večera s dobrým pokrmem na úvod.

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

rodeo

baCk doors

hangar bar

Ječná 12, Praha 2 - Nové město 
Tel .: +420 722 231 231, www .rodeobar .cz

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

GASTRO BARY

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

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

aloha musiC bar

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

www.pragmoon.cz

Tento stylový podnik vás překvapí nejen výbornou ku-
chyní, ale i velmi příjemnými cenami. Zlaté časy nejsou 
jen vynikající restaurací, ale také skvělým music klu-
bem, kde si můžete ve čtvrtek, pátek a sobotu od deseti 
večer až do rána vychutnat to nejlepší z hudby od 80. 
let po současnost, případně zažídit exkluzivní firemní 
večírek. Na Silvestra je připraven bohatý program.

zlaté časy

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

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

batalion

28 . října č . 3, Praha 1, Tel .: +420 220 108 147 
www .batalion .cz
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Roztovská  21,Praha 10, Tel: +420 724 254 048
Email: lada.netolicky@seznam.cz

Latimerie Club Café

Nově otevřený cocktail bar cafe club. 
Příjemný a moderní interiér.

Vhodný k pořádáni večírků, oslav a výstavy obrazů.
Gay friendly.

Latimerie.indd   1 9.9.2014   14:33:04
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SILVESTR TÉMA

RAdA č. 1 - NeŘešte měStA

Každý vesnický slámista se sice tváří, že je mu 
Praha u zadele, jakmile ale dojde na možnost 
oslavit tu nový rok, všichni se hrnou jak poslanci 
ke korupčnímu korytu. Nevyplatí se proto sázet 
na to, že vás v baru obklopují samí „kultivovaní 
a civilizovaní lidé, znalí Metra a správného spro-
pitného“. Především hlášky směrem k Brnu a 
Ostravě se velmi nedoporučují. Domorodci bý-
vají dobře ukrytí mezi davem, mají však na po-
dobné hlášky velmi dobrý sluch a jakmile něco 
utrousíte, dojde k velmi rychlému seznámení. 
Hrát mrtvého v tomhle případě nepomáhá.

RAdA č. 2 - NIkAm NeleZte

Žádný „Pýcha předchází pád“. Debilita spojená s 
nedostatkem strachu z výšek způsobuje pád! O Sil-
vestru se přirozeně nabízí, že si člověk najde nějaké 
vyvíšenější místo, aby měl co nejluxusnější výhled 
na půlnoční explodující město. Upřímně, k čemu? 
Stejně máte už o půlnoci tak naváto, že je obtížné 
rozeznat, jestli je vedle vás „ ještě ta blondýnka, 
nebo už tam sedí někdo jiný“. Taktéž nedoporuču-
jeme lezení na střechy prostředků veřejné dopra-
vy. Vypadá to jako zábava a o něco méně to bolí, 
městká policie k tomu ale příliš pochopení nemá.

ilvestr je jeden z nejnáročnějších 
svátků roku. Tolik padlých, kteří 
by poté povstali a znovu vešli do 
ulic, nepamatuje ani seriál Živí 
mrtví. Silvesterovská noc zname-

ná hodně alkoholu, jídla, divoké zábavy a při 
troše štěstí i nějakého toho „skórovaní“. Je ale pár 
drobností, co je lepší nedělat. Pro vlastní dobro.

5 tiPů, jak Přežít silvestra

S
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TÉMA

RAdA č. 3 - NebeRte SI teleFoN

Lidé mívají na Nový rok samé „dobré nápady“ 
díky tomu, že chtějí v tom příštím něco dělat jinak/
lépe. Ve chvíli, kdy už prsty začínají člověku připa-
dat díky spotřebovanému alkoholu poněkud cizí, 
začnou společně s mozkem vymýšlet sms hovadi-
ny. Jako třeba „hm, stejně jsem byl tvůj nejlepší“, 
nebo ještě lépe „víš co, šéfe, můžeš si to pos...nou 
zprávu udělat sám a narvat si jí do pr...“, například. 
Samozřejmě chce každý dělat silvestrovské selfie, 
ale vážně vám to za to bolestivé ranní čtení zpráv 
stojí? Poslužte si sami, my jsme vás varovali.

RAdA č. 4 - NeNoSte PetARdy v kAPSe

Proč? Za prvé vám není třináct! Ale dobře, vy-
světlíme to ještě jinak. Petardy mají většinou 
tvar kulaté, úzké trubičky. Působí díky tomu jako 
dvojče cigaret. Podle hesla „když se pije, tak se i 
kouří“ se proto může lehce stát, že si budete chtít 
ve stavu společenského prasátka zapálit a pře-
hmátnete se. Že si všimnete? Divili byste se, kolik 
pitomců ročně na pohotovosti skončí, protože 
vypadají, jako kdyby právě vykouřili rocketmana.

RAdA č. 5 - vyHNěte Se václAváku

Respektive se mu vyhněte, pokud vám vadí davy, 
přílišný hluk, kombinace všech možných národ-
ností ve všech nemožných polohách, přemíra svě-
tel a odpadků. Václavák je úplně epicentrum vše-
ho, co je na Silvestru špatně. Slovo bordel se před 
ním v přechodu na nový rok krčí v koutě, pro-
tože se mu nemůže rovnat. Dokonce i dobytčák 
rezignuje, neboť je na počet odpadků (lidských i 
skutečných), které v tu chvílí Václavák okupují, 
krátký. To už můžete rovnou slavit v popelnici.

Tak to je našich pět tipů, jak můžeme ve zdraví 
přežít zbytek roku. Zbytek je jen na vás!

... jo a nikdy nenechávejte odpočítávat poslední 
vteřiny někým, kdo koktá. To jen tak na okraj.

th.

velký výběr zábavné pyrotechniky 
• nízké ceny • prodejna v Praze je 
otevřena po celý rok • e-shop • 

vše skladem • dodání do 48 hodin

Modřanská 4/3
Praha 4 - Modřany

Czech Republic

email         ohnostroje@marthypyro.cz 
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ždycky jsem tvrdila, že se lidé ne-
mění, pouze se vyvíjí – ať už k lep-
šímu, či horšímu, podstata zůstane 
stejná, ovšem názory a postoje 
můžeme přehodnotit, zvláště, když 

nás zasáhne nějaká neočekávaná situace. Nikdy 
bych však neřekla, že to povětšinou budou situace, 
které s určitými náhledy na svět na první pohled 
ani zdaleka nesouvisí. Tak například já poslední 
dobou poněkud změnila pohled na dříve krutě pro-
sazovanou emancipaci. Můj feminismus dostal na 
zadek, když jsem si vyjela na ryze holčičí výlet…

Již delší dobu žiji sama. Ano, jsem prototyp mo-
derních „singles“. Abychom si rozuměli, „singles“, 
neboli „dobrovolná nepárovost“, ani v nejmen-
ším není politicky korektní termín pro „zoufalce“. 
„Single“ je, dle nejchytřejšího webu na internetu, 
označení pro mladého jedince, který se dobrovolně 
rozhodl žít delší dobu bez partnera, aby mohl roz-
víjet jiné než rodinné životní strategie. S touto tezí 
já naprosto souhlasím. Ovšem ne všichni, kdo žijí 
sami, jsou „singles“, ačkoliv se tímto libě znějícím 
slovíčkem kdekdo rád ohání, přičemž večer co ve-
čer usedavě pláče do polštáře, zběsile si domlouvá 
rande s kdekým na internetové seznamce a provádí 
šamanské rituály k dosažení pravé lásky. „Singles“ 
jsou ti, kteří jsou se svým stavem spokojení. Ti, kte-
ří nehalekají, že bez partnera nemohou tam či tam, 
ale místo toho popadnou partu kamarádek a vyrazí 
vstříc dobrodružství. Tak jsem to tedy udělala i já. 

Rizika jsem si nepřipouštěla. Ani v nejmenším. 
Vlastně jsem v tom, vyjet si sama s kamarádkou 
do neznáma, ani žádné riziko neviděla. Sebevědo-
mě jsem si řekla, že jsem přeci samostatná dospělá 
dívka, která si poradí s každou situací a není nic, s 
čím bych si nevěděla rady. Obzvlášť v dnešní době, 
v době internetu, mobilů a s nabídkou služeb, o 
kterých se naším babičkám ani nesnilo. Dnes vlast-
ně člověk, kromě ovládání internetového vyhledá-
vače a vytočení telefonního čísla, nemusí umět nic. 
Uvaří, uklidí a spraví, za menší či větší finanční 
kompenzaci, někdo jiný. Úžasná doba, no  ne? 

Ne. Tohle si může myslet jen pipina z Prahy, chtělo 
by se mi momentálně říci, ovšem ještě nedávno 
jsem si to myslela taky, tak raději popojedeme dál.
Neboť jsem byla už delší dobu přesycena velko-
městem, zachtělo se mi vyjet si do přírody. Klid, 
les, čerstvý vzduch, sběr borůvek, prohlídka za-
padlého hradu, stanování, opékání buřtů, no pro-
stě meditace jak z příručky o meditaci. Jen když 
si to představíte, zaplaví Vás vlna klidu a poho-
dy. Kdo by si v takový moment připouštěl nějaké 
komplikace, že? Navíc, když člověk jede autem a 
má mobil, pche, co se asi tak může stát? Dnes je 
všechno tak jednoduché! Na internetu vytisknete 

V
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„RIZIkA jSem SI NePŘIPouštělA. 
ANI v NejmeNším.“
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pár turistických map, nainstalujete gps-ku, uděláte 
online rezervaci do kempu, přes telefon si zamluvíte 
vypůjčení cyklistických kol, domluvíte prohlídku 
zámku, z bankomatu vyberete pár tisíc, a hurá na 
výlet! Škoda jen, že si nelze vygooglit i rozum.

Nuže, položme si tedy znovu otázku, co se, s tako-
výmito výdobytky moderní technologické civiliza-
ce, může stát? Tak třeba to, že zjistíte, že se Vaše 
gp-eska včera večer asi notně zkalila a plácá kravi-
ny, takže místo předpokládaných dvou hodin jízdy 
už jedete čtyři, a to jste teprve v půli cesty. Někde v 
lese. Ač jste do tohoto, vysoce inteligentního, pří-
stroje zadali cíl cesty „Adršpašské skály“, bloudíte 
někde na kruháku pomalu u Českých Budějovic. K 
tomu všemu má Vaše bláznivá navigace za blázna 
Vás, a tónem učitelky na prvním stupni zvláštní 
školy s šišlavým přízvukem již po páté opakuje 

kopci, dojdete k poznání, že největší zábava vesnic-
kých dědků je posílat mladá pražská děvčata do…
někam úplně jinam, než chtějí.

Další úskalí vidím v (naivitě rozhodně ne!) krea-
tivním zpracování pořízených fotografií. Jak asi si 
pražská holka vybere kemp, kde bude přespávat? No 
přeci tak, že projede fotogalerie místních kempů 
a vybere ten nejkrásnější, s nejlepšími službami, 
velmi blízko civilizace! Kdo by předpokládal, že 
kemp někde na konci světa fotil pravděpodobně 
Jan Saudek ve svém nejkreativnějším období, kdy i 
z vysoce těžkotonážní starší paní, vykouzlil něžnou 
přitažlivou vílu. A tak se stalo, že na místo „moder-
ního kempu u vody, oblíbeného u mladistvých, s 
několika restauracemi různých stylů, v dostupnosti 
města“ jsme byly ubytovány na louce, narvané rodi-
nami s uřvanými dětmi, obohacené dvěma bufety s 
pestrou nabídkou „langoš, párek, pivo“ a pouze 50 
kilometrů vzdušnou čarou vzdálené nejbližší vísce. 

No naštěstí nejsme žádné padavky, takže bez pro-
blému a za rekordní čas – krásné tři hodiny – jsme 
postavily stan, který kupodivu nespadl a s úlevou, 
že snad nejhorší máme za sebou, jsme ulehly na 
kutě. Né, rozhodně nám ani v nejmenším nevadil 
budíček od sousedních dětí v šest ráno, jsme přeci 
na dovolené a brzké vstávání zaručuje více zážitků. 
Lehce jsme pobalily základní propriety, nač tahat 
zbytečnosti, vždyť dnes se přeci vše dá při nejhor-
ším dokoupit. V lese, že jo. Záhy jsme přišly na to, 
že v lese toho moc nepořídíme, ale nevadilo nám 
to, poněvadž do blízké vesnice, kam jsme měly na-
mířeno, to bylo jen kousek. Respektive by to byl 
kousek, kdybychom se neztratily. Jsem pozitivní 
člověk a z každé těžké situace, která mne potká, 
se umím poučit. Nyní už například vím, že ne na 
všem se vyplatí šetřit – tak třeba při vytištění tu-
ristických map je lepší zainvestovat do barevného 
tisku. Protože když je vytisknete černobíle, je zde 
velké riziko, že ne úplně přesně rozpoznáte barev-
né značení a nevědomky se odchýlíte z trasy. 

Když už jsme u těch map (protože ty jsou o mno-
ho jistější než navigace s kocovinou!), není radno 

„PŘI tIštěNí tuRIStIckýcH mAP je 
lePší ZAINveStovAt 

do bARevNéHo tISku“ 

„za-hně-te do-le-va“, přičemž vlevo je, kromě lánu 
pole, nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo 
cestu. Navigaci tedy vyhodíte oknem a uchýlíte 
se k léty prověřené metodě pro nalezení správné 
trasy, a to jest metoda „zeptám se zdejšího“. V ten 
moment vlastně děkujete Bohu, že cestujete s ka-
marádkou, protože jak známo, ženy, na rozdíl od 
mužů, nepociťují při optání se na cestu ztrapnění 
nejvyššího možného stupně. A tak se slovy „haha, 
ještě, že nejsme chlapi, zastav tady, zeptám se toho 
pána“, vystoupíte z auta a místního dědy se dotá-
žete, kudy do vysněného cíle. Starý pán ochotně 
popíše cestu a Vy s úsměvem na rtech vyrazíte. Byť 
důsledně dodržujete popsanou trasu, která není 
nikterak složitá (instrukce zněly „jeďte rovně a 
pak odbočte doprava) a není zde prostor pro to, 
udělat chybu, stále míjíte pole a lesy ale rozhodně 
ne jakoukoliv odbočku. Až po hodině tápání, kdy 
se rozhodnete vyjet polem na nejvyšší vrchol širo-
ko daleko, a cíl Vaší cesty spatříte na úplně jiném 
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podceňovat jejich čtení. Typická sebevědomá žena 
z Prahy v tom samozřejmě nevidí žádnou vědu, 
ale já, již poučená životem, Vás varuji – mapy jsou 
zrádné. Budí iluzi primitivní snadnosti, ale nejsou 
nic víc než prachsprosté intrikářky. Nás naše mapa 
zradila v tu nejcitlivější chvíli. Stály jsme na nejvyš-
ším vrcholu, na rozhledně, kochaly se nádhernou 
krajinou a zíraly na tři kilometry vzdálené město, 
kam jsme měly namířeno. Rozprostíralo se přímo 
před námi a lákalo nás k návštěvě jeho malebného 
hradu, jehož návštěvní hodiny končily až za hodinu. 
A tak jsme nasedly na kola a vyrazily vstříc jeho krá-
sám. Ač do tohoto města z rozhledny, na níž jsme 
byly, vede přibližně 56 cest, my nenašly ani jednu. 
Byť jsme důsledně nastudovaly mapu. Nezbylo nám 
nic jiného, než se dolů z kopce svézt autobusem. 

Opět musím vyzdvihnout nespornou výhodu 
toho, že jsme dívky, neboť městská hromadná 
doprava na přepravu cyklistických kol není úpl-
ně vybavena. Řidič na nás z počátku zíral mírně 
řečeno udiveně a nijak neskrýval myšlenku, kte-
rá mu šrotovala v hlavě, a to zda na nás náhodou 
nemá zavolat bohnickou ambulanci. Lacině jsme 
využily ženské zbraně a nakonec nás do města i 
s koly přepravil. Prohlídku hradu jsme nestihly. 
Smutek jsme kompenzovaly tři hodiny na pivu, 
přičemž jsme pozapomněly, že nám zpět do kem-

pu zbývá deset kilometrů, je pozdě večer a my na 
kolech nemáme světla a cesta vede lesem…

„ultRAFemINIStky? 
Ať jdou k čeRtu.“

www.pragmoon.cz

Tím vším chci říct pouze to, že doby, kdy jsem 
si myslela, že si jako žena poradím se vším, ne-
jsou ani v nejmenším pryč. Jen jsem dospěla k 
myšlence, že s mužem po boku to musí být o 
mnoho snazší. Samostatné ženy bezpochyby 
jsou. Ovšem, tu svou samostatnost máme tvrdě 
vydřenou. Proto, milí pánové, kašlete na výkřiky, 
že ženy muže k životu nepotřebují. Jsou to kecy. 
Jde to, ale je to sakra těžké. Emancipace? Ano, v 
rozumné míře. Ultrafeministky? Ať jdou k čertu.

P.S.: Evo, díky za nejlepší dovolenou!

Mějte se krásně,
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antrické masáže u nás stále 
mají pověst něčeho zapovězené-
ho, co je spojováno s erotickými 
hrátkami. Pravda však nemůže 
být vzdálenější. Tomáš Chvála 

se proto vydal za Josefem Hejnákem, majitelem 
masážního salonu MMSU (více na www.mmsu.
cz), aby nám o fenoménu tantrické masáže, a s 
ním spojené práce s tělem a duší, pověděl více.

RELAX

jak jste se vy sám seznámil s tantrou?

Já jsem se kdysi věnoval počítačovým školení, kde 
jsem sekretářkám vyprávěl, jak je počítač zajímavej 
a co všechno za ně udělá. Dělal jsem to vtipně, paní 
se bavily a přesto na konci utíkaly domů. Prostě to 
téma působilo únavně. Takže i když se bavily, tělo 
trpělo. A to mě nakoplo k hledání něčeho, co bude 
lidem skutečně pomáhat. A našel jsem to v tantře.

Proč podle vás neumíme vlastně žít uvolněně?

Začnu modelovou situací. Určitě byste si nekoupil 
mobil s 50% poruchovostí. Přitom řada z nás vstu-
puje do manželství, kde je přesně stejná míra roz-

vodovosti. A v čem je ten problém? Problém je v 
tom, že neumíme žít vztahy založené na lásce.

Pod láskou si každý představujeme něco jiného. 
co přesně máte na mysli vy?

Všichni rozhodně chceme žít ve vztahu založeném 
na lásce. Vidíme to v reklamách, filmech, je to všu-
de kolem nás. Hrdina může vystřílet sto padouchů 
a nehne to s ním, ale přijde holka a je vymalová-
no. Rozklepou se mu kolena. Prostě nejsou vyšší 
emoce, než ty spojený s láskou a sexualitou. Mít 
vztah, co bude co nejintenzivnější a nejromantič-
tější. Bohužel s tím neumíme moc pracovat a je to 
otázka generace našich rodičů, co nám to dala do 
vínku. Je tedy na nás, abychom pochopili rozdíly 
mezi mužem a ženou. To je jediný způsob, jak se 
dostat k tomu, že si upevníme vztahy a snížíme tu 
naprosto šílenou rozvodovost, co u nás máme.

A jak nám v něčem takovém může pomoci tantra?

Tantra nás učí vědomou práci s naším tělem. Jako 
příklad použiji lidský hlas. Když se narodíme, už 
umíme křičet. To nás vůbec nikdo nemusí učit. A 
my si můžeme dát tu práci s hlasem a místo křičení 

T

ROZHOVOR

joseF hejnák - muž se sPrávnou energií
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se naučíme mluvit. Což nám dá ohromné možnos-
ti rozvoje. A není to rozhodně o tom, že se člověk 
učí jen pár let. Vemte si Petra Nárožného, jak má 
dnes úžasný hlas. Tomu se žádný mladíček nemů-
že rovnat - to vyžaduje desítky let trénování. Naše 
automatická sexualita tak možná s věkem slábne, 
ale vědomá se postupem let zlepšuje. Pokud tedy 
rozvíjíme naše tělo, může to být jenom lepší.

Základem je tedy si položit otázku, zda je to s 
partnerkou čím dál lepší nebo horší a na základě 
toho se začít věnovat tréninku, chápu to správně?

Přesně tak. Pokud vztah podceníme, vášeň vymi-
zí a my ji hledáme v náručí dalšího partnera. Ale 
tak to vůbec být nemusí! Stačí pochopit sexualitu, 
umět s ní zacházet a tím se celý vztah lepší. Pak je 
radost stárnout, protože může člověk dosáhnout i 
v důchodu takových orgasmů, o jakých se nám teď 
ani nesní. Takže to, na čem já pracuji, je v podstatě 
něco jako konec rozvodů v Čechách (smích).

takže tantru můžeme vnímat jako jistou formu 
vztahové terapie, je to tak?

Lidi samozřejmě nejvíce láká samotná tantric-
ká masáž v tom, že chtějí zažít ten zvláštní pocit 
uvolnění. Ostatně ne náhodou je označována za 
nejlepší masáž na světě. Tantra se totiž nesoustředí 
na svaly, ale na to, aby člověka udělala šťastným. 
Aby tělo bylo osvobozeno od stresu, který gene-
ruje naše hlava. A jakmile se to povede, cítí člověk 
obrovskou úlevu a radost z toho, že je na světě. 
Nejednou se stává, že se lidé ptají, jak je možné, 

že v našem salónu byla ta masáž natolik úchvatná. 
Nám totiž nejde primárně o sexualitu, ale o práci s 
energií těla. Bohužel, společnost v nás tu negativní 
energii vyvolává. Žijeme ve stresu, přijdeme domů 
a nemáme dobrou náladu. A většinou tak den i za-
čínáme. Vždyť se stačí jen podívat okolo sebe ráno 
v metru. Lidé nemají energii, nemají chuť nic dělat. 
A proto pracuji na škole partnerských vztahů, což 
je jakási nadstavba klasických tantrických masáží, 
abychom lidi poučili o tom, jak funguje naše ener-
gie a jak se můžeme naučit žít příjemnější život.

A tím ho zpříjemnit i partnerovi.

Ano, protože partner je vlastně naším zrcadlem. 
Pokud je nám mizerně, máme tendenci si to vy-
lévat na partnerovi a tomu je pak také mizerně. 
Jakmile jsem šťastný a v pohodě, je i náš partner.

Proto se škola partnerských vztahů u nás jmenu-
je Osobní rozvoj, protože to o ničem jiném není.  
Další blud, v němž totiž žijeme a který se snažím 
vyvráti, je to, že za naše uspokojení může part-
nerka. To je přece nesmysl! Moje partnerka za mě 
nemůže pít, jíst, dýchat, čůrat a nemůže být zod-
povědná za moji sexualitu. Může mi třeba pomo-
ci tím, že mi uvaří, ale nemám se rozčilovat, když 
jídlo není. O sebe se vždycky musím postarat já.

A tohle se tedy vyučujete v osobním rozvoji?

My tomu říkáme takzvaný Řidičák na manželství, 
což je program, který zahrnuje deset léčivých tant-
rických masáží a po roce by měl člověk být koneč-
ně schopný udržet si vztah založený na lásce.

může se na tohle všechno člověk nějak připravit?

Nic se samozřejmě nevyrovná přímé zkušenos-
ti, ale kdo chce lépe pochopit, o čem tu mluvím, 
může si přečíst mé knihy „Odvaha být rád mužem“ 
pro muže a „Odvaha šťastně žít“ pro ženy. Tam je 
vtipnou formou, aby to nepůsobilo těžkopádně, 
shrnuto vše podstatné, o čem jsme dnes mluvili.

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

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

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

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

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

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

Fitness kotva bonsoir wellness

relaX & beauty barrandov leisure Club

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

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

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

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

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

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

WELLNESS
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HI-TECH

Správné nahuštění je pro pneumatiky klíčové k prodlou-
žení jejich životnost. Nesprávné nahuštění způsobí ročně 
tisíce nehod, s čímž hodlá nadobro skoncovat zajímavý 
gadget Fobo Tire. Jde o první inteligentní monitorovací 
systém tlaku v pneumatikách, který pomocí Bluetooth 4.0 
přenáší údaje buď do In-Car sledovací jednotky v auto-
mobilu nebo do chytrého zařízení s Androidem nebo iOS. 
Přes smartphone vše nastavíte, přehledně si zobrazíte tep-
lotu i tlak všech pneumatik. A aplikace přirozeně upozor-
ní na jakýkoliv problém. Prostě sen opatrného motoristy.

Fobo Tire 
hustý ochrAnář

Prynt
nA hrAně (r)evoluce

PAvloK 
šoKující PomocníK
Obvyklé fitness náramky a aplikace vám spočí-
tají počet kroků, jakou délku urazíte, tepovou 
frekvenci a podobné věci. Nenutí vás ovšem 
k lepším výkonům, jen informují. Pavlok na 
to půjde jinak. A pocítíte to pořádně na vlast-
ní kůži. Nastavíte si různé budíčky a pokud je 
budete ignorovat, dostanete šok. Platforma je 
otevřená, takže může jít o stravování se ve fast-
foodu, okusování nehtů nebo příliš dlouhé sur-
fování. Na jedno nabízí vydrží Pavlok 200 šoků, 
takže ho klidně můžete provokovat celý den.

www.pragmoon.cz

Kdo rád fotí mobilem a současně by chtěl dostat své výtvory 
rychle na papír, ten si zamiluje první Polaroid case, do něhož 
stačí vložit telefon a můžete hned fotit a následně tisknout. 
Prodeje Pryntu odstartuje začátkem příštího roku.
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mAid
chytrej troubA

Unikátní trouba MAID má tři režimy, může sálat 
shora, fungovat jako horkovzdušná trouba nebo 
mikrovlnná trouba. Nejde však jen o troubu, ale 
zároveň i o chytrý kuchyňský asistent. Na základě 
vašich kuchařských zvyklostí a každodenní aktivi-
ty se trouba učí o vašich chutích, funguje i jako váš 
osobní dietolog a doporučuje vám zdravou a vy-
váženou stravu, i když to nemusí být vždy v sou-
ladu s tím, na co máte chuť. Vítejte v 21. století.

Tag4peT
vždy s jistotou

Vlezlá zima konečně dorazila do našich končin 
a kde ji po cestě do práce nejvíce cítíme? Na no-
hách! Co kdyby ale byla možnost, že kliknutím v 
aplikaci ve svém smartphonu nastavíte teplotu ve 
svých botách, a zároveň zjistíte, jakou vzdálenost 
jste ušli, a kolik kalorií jste přitom spálili? To není 
jen bláznivý sen. Všechny tyto funkce skutečně 
nabízí interaktivní vyhřívané vložky do bot Digit-
sole. Samozřejmě jsou vložky voděodolné, tlumí 
nárazy a vibrace při chůzi a běhu. 

digiTsole
hlídAč sPánKu

Starost o naše čtyřnohé miláčky nás dokáže po-
řádně potrápit. Když se ztratí, nemají nám dát 
jak vědět. Mohou jen doufat, že je najde dobrý 
člověk, který je poté dokáže dovést domů. A co si 
budeme povídat, to není zrovna karta, na kterou 
bychom chtěli vsadit. Přívěšek na obojku či jiné 
metody identifikace zkrátka vždy nestačí. České 
chytré známky tag4pet nabízí dokonalé řešení. 
Základem je přívěšek, který nabízí identifikaci 
buď pomocí NFC čipu nebo QR kódu.

Známky obsahují internetovou adresu profilu zví-
řete, kde se nálezce dozví nejen kontaktní infor-
mace majitele, ale můžete do něj kromě čísla čipu a 
kontaktu vložit i jméno, rasu, věk, texty, fotografie 
a videa. Zkrátka vše potřebné. Známky jsou vyro-
beny z tvrzeného PCV s vrstvou ochranné prysky-
řice, díky čemuž jsou voděodolné a nárazuvzdorné.
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3d PocKetcoPter
budete mít oči všude
Každý by chtěl mít svého drona, ale nemají zrov-
na praktické rozměry. To nicméně neplatí o 3D 
Pocketcopter, která s výškou přibližně 19 centi-
metrů a průměrem 4,5 centimetrů připomíná 
tužku a v pohodě se vejde do kapsy! 3D Pocket-
copter je vybavený odnímatelným dvojitým ro-
torem a pod průhledným krytem na dolní špič-
ce 3D HD kamerou, která umožňuje pořizovat 
efektní obrázky a 2D/3D videa z různých úhlů. A 
ovládání? Samozřejmě přes smartphone.

dArmA
PosAdí vás nA zAdeK

Většinu života trávíme vsedě a to jak doma, tak v 
práci nebo ve škole. To se odráží na našem zdraví. 
Při nesprávném sezení je negativně ovlivňováno 13 
oblastí našeho těla, což u osmi z deseti lidí může 
vést k bolestem zad. Patříte mezi ně? Seznamte se 
polštářem Darma. Tento speciální chytrý pomocník 
sleduje prostřednictvím zabudované vrstvy z optic-
kých vláken vaše držení těla a návyky sezení, životní 
funkce včetně srdečního tepu, srdeční křivky, dý-
chání a křivky dýchání. Polštář se vejde na každou 
kancelářskou židli a pro pohodlný posed byla pro 
jeho výrobu použita vysoce kvalitní paměťová pěna. 
Integrovaná baterie vystačí až na měsíc provozu.

Flux cAPAcitor
návrAt do budoucnosti

Že je vám tahle věcička povědomá? Aby ne, právě díky 
ní se Marty McFly a profesor Brown vydali DeLoreanem 
do minulosti/budoucnosti a prožili jedno z nejlepších 
filmových dobrodružství vůbec. Flux Capacitor USB 
Car Charger vás sice v čase nepřenese, umožní vám ale 
nabít telefon nebo jiné zařízení. Ano, je to blbůstka. Ale 
blbůstka certifikovaná od tvůrců Návratu do budouc-
nosti. Pokud by vás světelné efekty (ty prostě chybět ne-
mohou!) přece jen omrzely, jednoduše je vypnete.
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Soutěžíme o 3x2 vstupenky na
FMX Gladiator games 
www.fmxgladiatorgames.com

Soutěž o 50 knih  Odvaha být rád mužem 
a Odvaha šťastně žít, www.mmsu.cz

SOUTĚŽE

81

Soutěžte s námi o zajímavé ceny!

Soutěž o  4 vouchery, každý v hodnotě 
1000,- Kč do solárního studia H&H  
www.solarium-studio.cz     

Soutěžíme 2x o 2 hodinovou 
párovou tantra masáž
www.kouzelnatantra.cz

solární studio h&h  

učebnice 
sexuálního zdrAví

Soutěžní otázky naleznete na : “www.pragmoon.cz/
soutez” O některé z cen se soutěží i na našem fa-
ceboku: www.facebook.com/PRAGUEMOON.
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Energetická masáž
ZBAVIME VáS STRESU

Kouzelná tantra masáž
ta nejhezčí masáž na světě!

www.kouzelnatantra.cz

nejlepší a největší pražské studio.

5 privátních vířivek aneb vodní terapie
kdykoli potřebujete... 

5x sleva
1 hod. ener. masáže 

za 500,-
místo 1250,-

5x sleva
privátní vířivka 
pRo dVA 

za 500,-
místo 1500,-

5x sleva
2 hod. tantra masáž

za 2200,-
místo 3500,-

Každá z vířivek je vybavena párovou postelí pro odpočinek.
Rezervujte si vířivku kdykolik na www.pronajem-virivky.cz/reg.

1 hod. 
eneR. masáže

500,-Kč

1 1 hod. 
eneR. masáže

500,-Kč

2 1 hod. 
eneR. masáže

500,-Kč

3 1 hod. 
eneR. masáže

500,-Kč

4 1 hod. 
eneR. masáže

500,-Kč

5 2 hod. 
tantRa masáže

2200,-Kč

1 2 hod. 
tantRa masáže

2200,-Kč

2 2 hod. 
tantRa masáže

2200,-Kč

3 2 hod. 
tantRa masáže

2200,-Kč

4 2 hod. 
tantRa masáže

2200,-Kč

5 2 hod. 
pRivátní vířivKa

500,-Kč

1 2 hod. 
pRivátní vířivKa

500,-Kč

2 2 hod. 
pRivátní vířivKa

500,-Kč

3 2 hod. 
pRivátní vířivKa

500,-Kč

4 2 hod. 
pRivátní vířivKa

500,-Kč

5
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www.pronajem-virivky.cz

voucher energetické masáže jde použít 
i na pronájem privátní vířivky.

Energetická masáž
ZBAVIME VáS STRESU
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500,-Kč

2 1 hod. 
eneR. masáže

500,-Kč

3 1 hod. 
eneR. masáže

500,-Kč

4 1 hod. 
eneR. masáže

500,-Kč

5 2 hod. 
tantRa masáže

2000,-Kč

1 2 hod. 
tantRa masáže

2000,-Kč

2 2 hod. 
tantRa masáže

2000,-Kč

3 2 hod. 
tantRa masáže

2000,-Kč

4 2 hod. 
tantRa masáže
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500,-Kč
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500,-Kč

5
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voucher energetické masáže jde použít 
i na pronájem privátní vířivky

Fmx GlAdiAtor GAmes 

tAntrA mAsáž
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PýCha národa

Jednou z toho bude zřejmě vynikající vtip his-
toriků - „Pamatuješ na tu dobu, kdy měla Česká 
republika prezidenta, co se opilý potácel nad koru-
novačními klenoty a říkal do rádia kun*a?“.

Zasmál bych se, nežít v přítomnosti. Z kategorie 
„je to k smíchu“ se totiž celá situace pomalu pře-
souvá do míst, v nichž tuhne krev v žilách. Jak vám 
(pokud jste právě neprodělali mozkovou přího-
du) už došlo, Miloše Zemana jsem nevolil. Sdílím 
názor, že ani pan Kníže by nás nevytrhl, neboť by 
na každé důležité akci pokoušel svou oblíbenou 
narkolepsii. I v případě té největší půlnoci by ale 
stále měl více důstojnosti, než naše zvolená vepřo-
vá hlava, která s láskou vzpomíná na právě dopité 
láhve a vždy ve správný okamžik připomene svým 
„lidovým“ přístupem, že je vlastně mužem národa. 
Otázkou poté ovšem je, co vlastně za národ jsme.

Již v době samotných voleb působilo děsivě, že 
dokáže mít Miloš Zeman v řadě krajů tak drtivou 
převahu. A ano, nemá smysl kolem toho opatrně 
našlapovat, mimopražských krajů. Morava, kdyby 
mohla, tak Zemanovi v době voleb rovnou posta-
vila sklípek (možná se tak i stalo). V Brně by mu 
zase mohli dát sochu (jedna vhodná, hodící se k 
současné nepopularitě, se tam nicméně už nachá-
zí). Ale vážně, proč je u nás Zeman tím mužem, 
který dokázal oslovit davy? No, co jste chtěli, to 
máte. A teď hurá do ulic s bezvýznamnou demon-
strací. Protože pokud něco na Zemana neplatí, je 
to argument jakéhokoli druhu. Jeho opilecké aro-
ganci se vyrovná pouze neprůstřelná demagogie. 

Kdyby byl aspoň profesionál v televizi a my se ne-
museli dívat, jak medaile za zásluhy rozdává ka-
marádům. Nevím, co mi přišlo horší. Předávající, 
nebo oceněný Robert Sedláček ve flískové bundě. 
Ale vlastně šlo o docela výstižný obrázek toho, jak 
už je u nás „těm povolaným“ vše totálně u zadku. 

Nemůžu se dočkat vánočního projevu. Pokud do-
teď nedokázal být Zeman v důležitých reprezentač-
ních momentech střízlivý, 26. prosince to rozhod-
ně nehrozí. Tak hlavně, že JSTE si ho zvolili...

th.

ěkteré situace předem neodhad-
nete. Život je založen na příliš 
mnoha proměnných, než aby šlo 
vidět skrz křišťálovou kouli vlast-
ního vědomí do budoucích pro-

blémů. Jsou nicméně momenty, kdy člověk „tak ně-
jak tuší“, jak to celé dopadne. Třeba ve chvíli, kdy 
se na post prezidenta dostane alkoholik.

TEČKA

www.pragmoon.cz
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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

K léku Wobenzym® 800 tbl.

 zdarma poukaz na dárek
 1 ks tělového mléka Weleda v hodnotě 
 cca 350 Kč dle Vašeho výběru

POZOR!!! Pro 2 vylosované navíc 

 rekreační pobyt 
 v hodnotě 20.000 Kč!!! 

Více na www.wobenzym.cz 
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