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EDITORIAL

Skoro to vypadá, jako když mají v kanceláři praž-
ského magistrátu na stěně pověšenou mapu Pra-
hy, náhodně na ní hází šipky a „kam se zabodne, 
tam to rozkopeme“. Často jsou tak škodolibě vy-
nalézaví, že ulici vezmou z obou stran. Například 
taková Vysočanská je nyní určena pouze extrém-
ně otrlým řidičům. Pokud se tam vydá někdo s 
výbušnější náturou, mohl by rychle dopadnout 
jako Michael Douglas ve Volném pádu.

Nejzákeřnější na uzavírkách a následných kolonách 
je, že už nemají ani časový řád. Je v zásadě jedno, 
v kolik vyrazíte. Stejně se někde zaseknete. Téměř 
to vypadá, že to dělá samotné město. Protože jen 
ono už si mohlo usmyslet, že je toho málo a necha-
lo prasknout staré potrubí na I.P. Pavlova. Již tak 
komplikovaná situace přišla o jeden z nejvyužíva-
nějších tahů vůbec. Kdyby motoristé mohli autem 

dojet na Nuselský most, zřejmě by si z toho šli sko-
čit. Ale možná je to znamení. Začínáme totiž dávat 
přednost extrémní pohodlnosti. Doprava autem se 
stala samozřejmostí, i když je často méně praktická.

Přitom máme propracovaný systém veřejné dopra-
vy, o kterém cizinci nadšeně říkají, že je úžasný ve 
svém rozvětvení. „Člověk se pohodlně dostane všu-
de a ještě rychle.“ Asi už to neumíme docenit.

Hlasoval bych proto pro změnu. Neříkám, ať 
všichni necháme auta doma. Ale „socka“ nám dá 
jiné možnosti. Například čtení. Živě vzpomínám, 
že při studiích jsem díky dojíždění vlakem přečetl 
ohromné množství knížek. A dnes? Dejme tomu, 
že mi pár koleček ve veřejné dopravě neuškodí.

Pokud se ke mně přidáte, určitě oceníte v kapse 
nové číslo PragMoonu, kterým si lehce zkrátíte 
cestu. Naše vánočně-novoroční číslo jsme tradič-
ně pojali ve velkolepém duchu, s kupou zajíma-
vých informací, tématických článků, rozhovorů a 
nejrůznějších tipů, jak trávil volný čas.

Tak ať se vám dobře jede...

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

posledních týdnech zavládl v 
pražských ulicích hotový cha-
os. Dopravní situace nikdy ne-
byla v hlavním městě růžová, 
nově nastolený řád (nebo spíš 

neřád) ale převyšuje veškerá pesimistická očekává-
ní. Už není kam uhnout. Všude jsou kolony.

V



DOPRAVA V KOSTCE

Stavební práce ulice K Žižkovu
Praha 9

a minulé stránce šéfredaktor Tomáš Chvála sice loboval za to, abyste své automobilové 
miláčky nechali doma a vydali se do města veřejnou dopravou, to ale neznamená, že 
bychom vám odepírali jízdu autem. Když už se pro ni rozhodnete, rádi vám alespoň 
cestu ulečíme tím, že upozorníme na největší překážky, na které můžete v pražských 
ulicích narazit. A alespoň vám dáme důvod pro to, abyste si brali náš časopis i do auta.

N
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Od: 29.11.2016
Do: 16.12.2016 

Neprůjezdný pravý jízdní pruh Jižní spojka 
- rampa Spořilovská ve směru do centra
Praha 4

Od: 29.11.2016
Do: 16.12.2016

Uzavřeno Praha 1, ulice Vinohradská, mezi 
křižovatkami ulic Legerova a Wilsonova
Praha 1

Od: 28.11.2016 
Do: 31.12.2016

Uzavřeno ulice Před ústavem, mezi křižovatkami 
ulic U Pazderek a V Nových Bohnicích
Praha 8

Od: 28.11.2016 
Do: 20.12.2016

Uzavřeno ulice Varšavská, mezi křižovatkami 
ulic Záhřebská a Jana Masaryka
Praha 2

Od: 23.11.2016 
Do: 21.12.2016

Uzavřeno ulice Za žižkovskou vozovnou
Praha 3

Od: 14.11.2016 
Do: 30.04.2017

Uzavřeno ulice Malá Tyršovka, mezi 
křižo-vatkami ulic Do čtvrti a Borová
Praha 12

Od: 07.11.2016 
Do: 07.01.2017

Uzavřeno ulice V Hodovičkách
Praha 4

Od: 01.11.2016 
Do: 31.12.2016

Práce na silnici ulice V Holešovičkách
Praha 8

Od: 26.10.2016
Do: 31.03.2017 

Uzavřeno ulice Belgická
Praha 2

Od: 24.10.2016 
Do: 16.04.2016

Uzavřeno ulice Korunovační
Praha 6 / Praha 7

Od: 05.07.2016
Do: 31.12.2016 
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V Plzeňském Prazdroji se vaří nejen skvělé pivo, ale i je-
dinečné akce. Uspořádají vám zde vynikající firemní ve-
čírek, poctivou konferenci, říznou rodinou oslavu nebo 
svatbu, kterou si budete chtít zopakovat. Plzeňský pi-
vovar nabízí unikátní prostory s  výbornou atmosférou, 
skvělý catering a  doprovodný program a  služby připra-
vené na míru zákazníkům. 

K dispozici jsou vám sály a salonky Konferenčního a společen-
ského centra SECESE, které je možné kombinovat se šalandami 
v pivovarských sklepích, s nádvořím pivovaru, Návštěvnickým 
centrem nebo prostory zahradního pavilonu Formanka, který 
nabízí jak vnitřní, tak venkovní posezení u piva Pilsner Urquell.

Akci můžete zákazníkům či zaměstnancům zpestřit bohatým 
doprovodným programem. Nabízí se prohlídka Plzeňského 
Prazdroje, která patří k  nejlépe hodnoceným na  světě, nebo 
Škola čepování Pilsner Urquell vedená pivovarským odborní-
kem, který naučí, jak načepovat pivo „na hladinku“, ochutnáv-
kový „šnyt“, řízného „čochtana“ nebo lahodné „mlíko“. 

Postaráno je také o dárky, kterými může být pivní sklenice nebo 
lahev čerstvě stáčeného nefiltrovaného piva Pilsner Urquell se 
jménem klienta nebo logem firmy, nebo některý z  originál-
ních pivních dárků z  nabídky Dárkové prodejny Plzeň ského 
Prazdroje. 

Konferenční a společenské centrum SECESE
Tel.: +420 735 189 019
E-mail: secese@prazdrojvisit.cz
www.prazdrojvisit.cz 

ZA ZÁŽITKY DO PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

inzerce secese 16317 (v2).indd   1 03.10.16   15:36



Síla vánoc

Každá generace má nějakou filmovou sérii, která ji formuje a tvoří doživotní fanoušky. Star Wars prvně 
vstoupily do kin v roce 1977 (šlo o Epizodu IV). To znamená, že příští rok to bude kulatých 40 let od 
odstartování ságy. Čtyřicet let od chvíle, co se zrodila první skupinka nadšenců, kteří chtěli disponovat 
Sílou, pořídit si domů Yodu a mít světelný meč (který suploval klacek s patřičným „vžuuum“ zvukem při 
máchnutí). Kdo by to byl řekl, že bude pohádka v roce 2016 pokračovat a nejenže 
potěší fandy staré, ale budou se k fenoménu obracet i mladší generace. To je Síla!

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

K 700. výročí narození Karla IV. připravuje Národní 
muzeum výstavu, která návštěvníky uvede do světa 
karolinské společnosti. Za doby vlády císaře Karla IV. 
došlo v našich zemích k významnému kulturnímu a 
uměleckému, ale také hospodářskému a společenské-
mu rozvoji. Ten však nepřerušila ani Karlova smrt, 
kterou doprovázel velký výpravný pohřeb a velkolepé 
smuteční slavnosti. Výstava s názvem Když císař umí-
rá však představí nejen císaře Karla IV. a jeho vliv na 
následující historický vývoj českých zemí, ale přede-
vším společnost v době vrcholného středověku.

Místo konání: České muzeum hudby, Praha 1
Cena vstupenek: od 80 Kč

30.11.

Když cíSař umírá

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je 
přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věč-
ný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. 
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vě-
dět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání 
bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Po-
znání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce 
skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád 
čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání 
najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého 
Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. 

Pohádka / Komedie, Česko, 2016, Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková

1.12.

anděl páně 2
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KULTURNÍ SERVISTOP 30

Každý tohle moc dobře známe. V prosinci se praktic-
ky v každé firmě někdo odhodlá k tomu, že uspořádá 
pro ostatní vánoční večírek, na kterém se na nějaké 
vážné tváře nehraje a lidé se obvykle druhý den nechtě-
jí moc bavit o tom, co se dělo. Nová komedie Pařba 
o Vánocích vánoční mejdan dotáhne do extrému a 
ukáže nám noc, kterou bychom prožít přímo nechtěli, 
rozhodně se ale na ní rádi podíváme v kině. Pokud to 
tvůrci úplně nepohnojí, máme tu horkého adepta na 
novou vánoční klasiku. A dost možná film, který ne-
jednoho člověka inspiruje. Už teď je mi líto uklízeček.

Odpudivě neodolatelný kasař Willie (Billy Bob 
Thornton) je stále alkoholik, pořád děvkař a už zase 
na dně. O tom, jak prochlastat a proválet život by 
mohl vyučovat. Jednoho dne Willieho vyhledá jeho 
bývalý parťák Markus (Tony Cox), kterého předčas-
ně propustili z vězení. Fakt, že se vzteklý trpaslík 
Markus kdysi pokusil Willieho zabít, dokáže jinak 
velmi zásadový Willie přehlédnout. Motivací je 
Marcusova nabídka na „prácičku“, která vynese 2 
miliony dolarů. A tak se osvědčená zlodějská dvojka 
vydává na svou velkou akci do Chicaga.

pařba o vánocích

Komedie, USA, 2016, Režie: Josh Gordon, Will Speck
Hrají: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Kate McKinnon

Komedie, USA, 2016, Režie: Mark Waters
Hrají: Billy Bob Thornton, Tony Cox, Christina Hendricks

1.12.

ZVÍŘE 11x jinak můžete vidět na výstavě v Gale-
rii La Femme od 7. Prosince. Kolektivní výstavy se 
zúčastnilo 11 umělců:  Mona Lipi, B. Jirků, M. Ri-
ttstein, L. Kuklík, M. Jiránek, V. Ban Jiránková, P. 
Císařovský, R. Brančovský, M. Ban, B. Olmrová a R. 
Pauch. Každý z vystavujících umělců má specifický 
repertoár, specifickou preferenci technik a témat, 
láska ke zvířatům však mezi nimi vytváří pevné pou-
to. Uvidíte zde jak obrazy, tak plastiky na společné 
téma. Výstava může být v předvánočním čase pří-
jemným zastavením od shonu a současně inspirací.

zvíře

Místo konání: Galerie La Femme, Praha 1
Cena vstupenek: ZDARMA Kč

7.12.

8.12.

Santa je pořád úchyl

9

Další díl úspěšné filmové série Underworld, tentokrát 
s podtitulem Krvavé války, sleduje osudy upíří smrto-
nošky Selene (Kate Beckinsale), která se brání nemi-
losrdným útokům jak ze strany lykanů, tak i upířího 
rodu, který ji zradil. Za pomoci svých jediných spojen-
ců Davida (Theo James) a jeho otce Thomase (Charles 
Dance) musí zastavit odvěkou válku mezi lykany a upí-
ry i za cenu, že bude nucena za mír položit tu nejvyšší 
oběť. Po vydařené čtvrtém díle přichází další vydatná 
porce akce, ve které kráska Kate Beckinsale dokazuje, 
že nemá v akčním žánru mezi ženami konkurenci.

underworld: Krvavé válKy

Akční / Horor, USA, 2016, Režie: Anna Foerster
Hrají: Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance

8.12.
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Pamatujete-li si novelu Ladislava Fukse (1923–1994) 
pouze z filmu Juraje Herze, znáte jen jednu její část. 
Příběh o někdejším vojákovi z první světové války, 
teď zaměstnanci krematoria, vzorném manželovi a 
otci Karlu Kopfrkinglovi je nejen hororem ze spalov-
ny lidí, ale také groteskním obrazem rozkladu lidské 
osobnosti. Panoptikální soubor figurek, které autor 
vidí jako pouťovou atrakci, se v různých situacích 
vrací, aby zpochybnil naše konvenční vidění světa. Je 
to hodně k smíchu… A je to hodně k pláči, co se s 
člověkem bez názoru a bez páteře může stát.

Místo konání: Stavovské divadlo, Praha 1
Cena vstupenek: od 100 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

15.12.

Spalovač mrtvol

Lední revue na motivy populární pohádky „Máša a 
medvěd“ se letos 17. a 18. prosince představí v O2 are-
ně. Všichni fanoušci roztomilého, ale nezbedného děv-
čátka Máši a jejího oddaného ochránce medvěda Míši, 
se mohou těšit na výjimečný zážitek. Jeho zárukou jsou 
kromě samotné předlohy rovněž známí čeští umělci, 
kteří se na přípravě představení podíleli (Lucie Bílá, 
Ondřej Soukup, Václav Noid Bárta a další). Propraco-
vané představení je přehlídkou bruslařských, tanečních 
i akrobatických schopností účinkujících, výpravných 
kostýmů, originální chytlavé hudby a vtipných situací.

máša a medvěd na ledě 

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 490 Kč

17.12.

10

Vzhledem k obrovskému úspěchu koncertního projek-
tu Sinatrology v roce 2015 se jeho tvůrci rozhodli nést 
sinatrovskou pochodeň dál a vytvořit uprostřed Evro-
py swingový festival mapující kariéru jedné z největ-
ších osobností hudební historie. Projekt Sinatrology si 
dává za cíl seznamovat se swingem a odkazem velkých 
swingových legend co nejširší veřejnost a za účasti vý-
jimečných umělců napříč žánrovým spektrem přitáh-
nout ke swingu posluchače všech generací. Originální 
koncertní show je složená z těch nejslavnějších Sinat-
rových písní v klasických, ale i zbrusu nových aranžmá.

Sinatrology

Místo konání: Forum Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: od 1190 Kč

11.12.

Boj o osud galaxie začíná! Tak jsme se konečně do-
čkali. Sedmá epizoda Star Wars se postarala o úplně 
novou úroveň fanouškovského šílenství a každá no-
vinka z předaleké galaxie má nyní cenu zlata. „Dare-
bák“ (nezapomínejme, že se český distributor odváž-
ně pokoušel název přeložit do češtiny) je zajímavým 
vstupem do nových vod, neboť se prvně nejede v pří-
mé časové linii, ale uvidíme příběh, který jsme znali 
jen z vyprávění. Je otázkou, kolik chyb filmaři v rámci 
kánonu udělají (doufejme, že co nejméně), je to ale 
vítaná změna. Uvidíme, jak ji přijmou fanoušci.

rogue one: Star warS Story

Akční / Sci-fi, USA, 2016, Režie: Gareth Edwards
Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Donnie Yen

15.12.
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Felicity joneS 
herečka

Felicity Jones se narodila 17. října 1983 jako Felicity Rose Hadley v Birminghamu v Anglii. K herectví 
byla vedena svým otcem, který se živil jako novinář, a poté i strýcem, hercem Michaelem Hadleym. Její 
rodiče se rozvedli, když byly Felicity tři roky. První ohlas u diváků zaznamenala ve svých sedmnácti 
v seriálu Čarodějnice školou povinné, kde hrála Ethel Svatouškovou. Poté vystudovala angličtinu ve 
Wadham College v Oxfordu a hrála v několika školních divadelních hrách. Její popularita začala růst 
především v posledních letech, kdy si zahrála ve filmech Teorie všeho (2014), Amazing Spider-Man 2 
(2014), Inferno (2016). Do kin nyní vstupuje jako rebelka Jyn v Rogue One: A Star Wars Story (2016). 

ml.

MINIPROFIL
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Hlavním hrdinou příběhu je úspěšný newyorský re-
klamní ředitel (Smith), který zažije velkou osobní tra-
gédii. Stáhne se do sebe a o život kolem sebe přestane 
mít zájem. Jeho starostliví kolegové proto vymyslí 
drastický plán, aby ho donutili čelit smutku překva-
pivým a velmi lidským způsobem. V jednotlivých ro-
lích se představí Will Smith, Keira Knightley, Edward 
Norton, Michael Peña, Naomie Harris, Jacob Lati-
more, Kate Winslet a Helen Mirren. Vskutku úžasné 
herecké obsazení řídí zkušený režisér David Frankel 
(Marley a já, Ďábel nosí Pradu, Druhá šance).

Drama, USA, 2016, Režie: David Frankel 
Hrají: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren

22.12.

collateral beauty: 
druhá šance

12

Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se 
slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá 
požádat o ruku, vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. 
Teda kromě jedné malé „drobnosti“ – Milan je stále 
ženatý s Jankou, matkou Kryštofa, se kterou se před 
lety jaksi zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapá-
lií je tu ještě další problém – návrat čtveřice k hraní 
vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři... a to je 
sakra málo... Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda 
Jakuba z depresí, rozhodne se Kryštof přivést do bazé-
nu aquabely, se kterými chce natrénovat vystoupení.

Komedie, Česko, 2016, Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek

22.12.

manžel na hodinu 

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má 
poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém 
otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou 
talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. 
Možná by ta Busterova talentová show nebyla tak vel-
kolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna Crawlyo-
vá (chameleónka s velmi neposednýma očima) ne-
spletla ve výši finanční odměny pro vítěze na letácích, 
jimiž pak zaplavila město. A tak se v den soutěže před 
Busterovým divadlem dlouho před jejím zahájením 
vytvoří dlouhatánský had snílků, kteří věří ve vítězství. 

Animovaný / Muzikál, USA, 2016, Režie: Garth Jennings 
Hrají: Eva Green, Samuel L . Jackson, Asa Butterfield

22.12.

zpívej

I letos Vás Vokální skupina VOSK neochudí o tradič-
ní vánoční koncert s provedením České mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby! Uskuteční se v době vrcholícího 
adventu a pro velký divácký zájem v minulých letech 
se uskuteční hned ve dvou termínech - ve vytápěném 
kostele sv. Šimona a Judy ve čtvrtek 22. 12. 2016 a ve 
vytápěném kostele U Salvátora na Starém Městě v pá-
tek 23. 12. 2016. Vstupenky lze koupit na místě i online. 
Vyvolat tu pravou předvánoční atmosféru letos pomo-
hou ženský komorní sbor Bubureza, Piccola orchestra 
pod vedením Marka Valáška a znamenití sólisté. 

Místa konání: Kostel sv . Šimona a Judy a Kostel U Salvátora, 
Praha 1, Cena vstupenek: 180 / 200 Kč, www .vosk .org

22.12
-

 23.12.

čeSKá mše vánoční 
jaKuba jana ryby
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Jsou velkofilmy, u kterých je předem jisté, že na-
štvou určité organizace. Velká čínská zeď je přesně 
ten případ, protože do centra příběhu, jemuž by měli 
dominovat lidé s asijským původem, staví Američa-
ny (konkrétně Matta Damona). Legendární režisér 
Zhang Yimou (Klan létajících dýk, Nikdo nesmí chy-
bět) přichází s velkolepým filmem Velká čínská zeď , 
kde jedním z hlavních hrdinů je právě tato neuvěřitel-
ná stavba, která dodnes nebyla překonána. A v dalších 
rolích pak uvidíte takové hvězdy jako je Matt Damon 
nebo Willem Dafoe. Na kontroverzi je zaděláno.

velKá čínSKá zeď

Akční / Fantasy, USA / Čína, 2016 Režie: Yimou Zhang 
Hrají: Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Han Lu

5.1.

Milovníci sci-fi, následující tip je určen vám. Při 
rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva 
hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem po-
ruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno. 
Zatímco se Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jennifer La-
wrence) smiřují se skutečností, že budou nuceni pro-
žít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že 
mezi nimi vzniká cosi více než přátelství...až do oka-
mžiku, kdy odhalí, že se celá loď ocitá v obrovském 
nebezpečí. Jim a Aurora jsou teď těmi jedinými, kdo 
může zachránit životy 5000 spících pasažérů.

paSažéři

Sci-fi, USA, 2016 Režie: Morten Tyldum
Hrají: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen

29.12.

KULTURNÍ SERVIS
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 Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká 
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extrava-
gantního umělce s povinností a morálkou úředníka, 
diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy 
nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, 
kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana 
Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá ta-
jemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický 
příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího 
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, 
natočil talentovaný režisér Julius Ševčík (Normal).

maSaryK

Životopisný, ČR / SR, 2016, Režie: Julius Ševčík 
Hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Hanns Zischler

25.12.

Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) 
je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, 
aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, tem-
pláři a španělskými inkvizitory. Jeho novým vězením 
se stává tajné zařízení Abstergo vybavené revoluční 
technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA ge-
netické vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít 
vzpomínky předků, které byly dosud ztracené v mi-
nulosti. Film Assassin’s Creed vznikl na základě stej-
nojmenné slavné herní série a vedle Michaela Fassben-
dera se ve filmu představí herečka Marion Cotillard.

aSSaSSin’S creed

Akční, USA / GB / FR, 2016, Režie: Justin Kurzel
Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons

29.12.

www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017



Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého 
století. Joe Coughlin, syn náčelníka bostonské poli-
cie, již dávno hodil za hlavu svou přísnou výchovu a 
s vidinou zisků přešel na druhou stranu zákona. Ale 
i mezi zločinci existují jistá pravidla a Joe to nejpo-
svátnější poruší: podrazí mocného mafiánského bo-
ssa, kterému ukradne peníze i jeho milenku. Vášnivý 
milostný vztah končící tragédií přinutí Joea odejít z 
Bostonu a na cestě za odplatou, provázenou ambice-
mi, milostným vztahem a zradou, se vydává vzhůru po 
žebříčku žhavého rumového podsvětí floridské Tampy. 

pod roušKou noci

Akční / Komedie /Krimi, USA, 2016, Režie: Ben Affleck
Hrají: Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Chris Cooper

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

12.1.

Řidič autobusu Paterson žije se svou ženou Laurou 
v Patersonu, někdejším městě básníků, které dnes 
upadá. Patersonovi je kolem třiceti a vede spořádaný 
život po boku ženy, která ho miluje a má plnou hla-
vu nápadů, jak zvýšit jejich omezený rozpočet. Každý 
den ráno brzy vstává, aby se svačinou připravenou 
Laurou byl včas u svého autobusu. Paterson je ale také 
básník a denně zapisuje své básně do sešitu, který má 
stále při sobě. Sledujeme každodenní rytmus života 
dvou nenápadných lidí: nic pozoruhodného se neu-
dá, půvab vyprávění tvoří poezie drobných detailů.

Drama USA, 2016, Režie: Jim Jarmusch  
Hrají: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward

5.1.

paterSon

14

Po úspěchu svého celovečerního režijního debutu 
Whiplash, který získal tři Oscary (pro nejlepší střih, 
mix zvuku a vedlejší herecký výkon J.K. Simmonse) 
a řadu dalších cen, uvádí režisér a scénárista Damien 
Chazelle komediální muzikál La La Land, moderní 
pojetí klasického hollywoodského milostného romá-
nu umocněné skvělými písničkami doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly, líčí vášnivý milostný 
vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po 
trpké zklamání z velkých ambicí. Milovníci klasic-
kých hollywoodských muzikálů si zde přijdou na své.

Drama / Komedie, USA, 2016, Režie: Damien Chazelle
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, J .K . Simmons

5.1.

la la land

Lucie Bílá spolu s pořadateli musela 5. listopadu 2016 
oznámit odložení obou koncertů, původně plánova-
ných na 5. 11. a 6. 11. 2016, z důvodu své zdravotní 
indispozice. Vstupenky zůstávají v platnosti. Kon-
cert z 5. 11. se přesouvá na 8. ledna 2017 od 20:00 
a koncert z 6. 11. se přesouvá na 8. ledna 2017 od 
14:00. Dva megakoncerty Fifty-Fifty se nakonec bu-
dou konat 8. ledna od 14:00 a 20:00 hodin. Za trpěli-
vost získají návštěvnící zdarma nové CD se singlem 
Hana. Dárek obdrží každý, kdo přijde na koncerty 
přeložené z letošního listopadu na 8. ledna 2017.

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 490 Kč

8.1.

lucie bílá 
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VYHLÍDKOVÉ LETY • LETY NA ZKOUŠKU • LETY 
DO ZAHRANIČÍ • PILOTNÍ VÝCVIK • LETECKÁ  

ANGLIČTINA • KURZY RADIOOPERÁTORA

WWW.AKLETNANY.CZ
Aeroklub Praha Letňany

Hůlkova 1024
Praha 9 - Kbely

286 852 040 • 602 277 745
posta@akletnany.cz



KULTURNÍ SERVIS TOP 30

16

Michal Nesveda se svým týmem připravil pro diváky 
unikátní kouzelnickou one man - show. V představení 
dlouhém hodinu a půl předvede publiku kouzelnické 
triky nejvyšší kvality dle moderních trendů světové 
magie. Fanoušci se tak mohou těšit na kouzelnická čís-
la, které znají v podání největších kouzelnických hvězd 
světa, jako jsou například legendární David Copper-
field, Derren Brown, Dynamo, Pen a Teller a další. Od 
nich se totiž samotný Michal Nesveda inspiroval, když 
podnikl cestu do USA, aby navštívil jejich představení. 
Termíny na webu www.nekonecnosnu.cz.

Místo konání: Divadlo na Vinohradech, Praha 2
Cena vstupenek: od 390 Kč

15.1.

Je zpátky a pokud jste si mysleli, že absurdní akční 
kousky jedničky nic nepřekoná, myslete znovu. Lyžo-
vání v pralese, jízda motorek na vlnách, to jsou jen 
některé střípky, které nám film servíruje. Je to TAK 
přehnané, až je to skoro zajímavé. Původní film vyni-
kal neskutečným sebevědomým a opravdu požehna-
ným množstvím nejrůznějších přešlapů. Ale divákům 
se to líbilo, dvakrát tolik v podání charismatického 
Vina Diesela. Je jen otázkou, jestli to dneska ještě 
bude fungovat. Doba přeci jen začala přát realističtěj-
ším agentům. Ale to zjistíte až sami v kině.

xxx: návrat xandera cage

Akční / Thriller, USA, 2016, Režie: D . J . Caruso
Hrají: Vin Diesel, Samuel L . Jackson, Toni Collette

19.1.

neKonečno Snů 

Trvalo to. A ne krátkou dobu. Režisér M. Night Shya-
malan hledal ztracený šestý smysl přes deset let a zdá-
lo se, že už nikdy nebude znovu vyvoleným. Pak ale 
konečně přišlo kýžené znamení, že by se měl vykašlat 
na drahé filmy (protože když už vám propadne i film 
s Willem Smithem, máte jasno v tom, že je třeba změ-
nit směr). Stalo se, Shyamalan volání vyslyšel a loni 
natočil povedený nízkorozpočtový horor The Visit, 
který i vydělal pěkné peníze. Letos nás čeká Rozpol-
cený, v němž má Jamec McAvoy hned 23 osobností a 
drží tři dívky ve sklepě. A znovu je to pecka!

rozpolcený

Thriller / Horor, USA, 2016, Režie: M . Night Shyamalan
Hrají: James McAvoy, Haley Lu Richardson, Kim Director

19.1.

Nejnovější filmový přírůstek do RE série přímo na-
vazuje na události snímku Resident Evil: Odveta. 
Alice (Milla Jovovich) jako jediná přežije klíčový 
střet s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu 
lidstva. Nyní se Alice musí vrátit tam, kde celá ka-
tastrofa začala - do podzemního komplexu Hive v 
Raccoon City, kde společnost Umbrella Corporation 
hromadí své síly a chystá finální útok proti posledním 
hrstkám lidí, kterým se apokalypsu dosud podařilo 
přežít. Znovu se můžeme těšit na hordy nemrtvých, 
tentokrát ale jako bonus ukončení celého příběhu.

reSident evil: 
poSlední Kapitola

Akční / Thriller, USA, 2016, Režie: Paul W .S . Anderson
Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter, Sienna Guillory

26.1.
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Předprodej vstupenek v pokladně Divadla Bez zábradlí,  Jungmannova 31, Praha 1, tel. 224 946 436, 224 494 604 
e–mail: vstupenky@bezzabradli.cz, rezervace a on-line prodej: w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

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

M N O H O  P OV Y K U 

P RO  N I C
ČECHOMOR

JAN NEDVĚD

RADŮZA

IVAN 
MLÁDEK

 8., 15. prosince 2016

5. ledna 2017

26. ledna 2017

16. února 2017

28. února 2017

 21. ledna 2017

RO N A L D  H A RWO O D :
GARDEROBIÉR

od 19.00 hod.

8., 15.12. od 19.00, 21.1. od 17.00

od 19.30 hod.

od 19.00 hod.

od 19.00 hod.

od 19.00 hod.28. prosince 2016
25. ledna 2017

KO N C E R T Y
V  D I VA D L E  B E Z  Z Á B R A D L Í

m. night Shyamalan
režisér, scenárista, producent

Narodil se v Indii jako Manoj Nelliyattu Shyamalan 6. srpna 1970. Vyrostl v luxusním předměstí Phi-
ladelphie. V osmi letech dostal svou první videokameru. Už ve svých sedmnácti měl ve sbírce kolem 
pětačtyřiceti doma natočených filmů. V roce 1999 ohromil svět Šestým smyslem, na šest oscarů nomi-
novanou duchařinou s šokující pointou. Následovaly hity Vyvolený (2000), Znamení (2002), ale také 
postupný úpadek kariéry, který korunovaly propadáky Poslední vládce větru (2010) a Po zániku Země 
(2013). Loni naštěstí „Shy“,  kdysi označovaný za současného Hitchcocka, chytil druhý dech povede-
ným hororem The Visit (2015). Svůj návrat do první ligy potvrdil letošním thrillerem Rozpolcený.

 ml.

MINIPROFIL
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Brad Pitt si jde pro další nacistické skalpy. V přípa-
dě novinky Spojenci, kterou režíruje klasik Robert 
Zemeckis, ale nepůjde jen o válečný boj. Význam-
nou roli hraje i romance. Špión Max Vatan (Brad 
Pitt) ve filmu přichází v roce 1942 do Casablanky, 
aby hrál roli manžela Marianne Beausejour (Mari-
on Cotillard), odbojářky, která pracuje v německých 
budovách a je pro Maxe cenným zdrojem informací. 
Ti dva své emoce brzy neudrží na uzdě, tajemství z 
minulosti je ale dostane na nebezpečné rozcestí, kde 
budou muset učinit nebezpečné rozhodnutí. 

Spojenci 

Drama / Romantický, USA, 2016, Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan

26.1.
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Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo 
světově uznávaného filmaře Karla Zemana a jeho 
filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 
20. století. Muzeum je unikátní svým interaktivním 
pojetím – nabízí vám možnost se zapojit a vyzkoušet 
si na vlastních fotoaparátech a videokamerách trikové 
postupy, které Karel Zeman ve svých filmech používal. V 
předvánočním čase vás navíc čeká bohatý doprovodný 
program v duchu pohádky Čarodějův učeň. Každý 
víkend jsou otevřeny tvořivé výtvarné dílny pro děti od 
4 let a workshopy animace pro děti i dospělé. 

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

muzeum Karla zemana

Jedinečná symbióza písní, největších hitů z repertoáru 
Karla Gotta a původního scénáře Sagvana Tofi – to je 
připravovaný muzikál, který spatří světlo světa na jaře 
2017 na scéně Hudebního divadla Karlín. Jak už na jaře 
tohoto roku prozradil Sagvan Tofi, nepůjde o životopis 
Karla Gotta, ale o zcela nový příběh, v němž si diváci 
určité paralely se životem našeho legendárního zpě-
váka najdou. Nápad zrál osm let, od dokončení Dětí 
ráje. Při hledání nové látky padla logická volba na písně 
Karla Gotta, které nejen Sagvan Tofi považuje za nejsil-
nější, nejlepší a největší, jaké u nás existují.

čaS růží 

Místo konání: Hudební divadlo Karlín
Tel .: +420 221 868 666, 736 621 155, www .hdk .cz

Český národní symfonický orchestr zahraje hudbu 
z filmu Harry Potter a kámen mudrců dne 28. led-
na 2017 jako součást série koncertů hudby z filmů o 
Harry Potterovi. Symfonický orchestr zahraje živě, 
jako doprovod k filmu, promítaném na velkém plát-
ně, každý tón z filmu Harry Potter a kámen mudrců. 
Diváci budou moci prožít kouzlo filmu ve vysokém 
rozlišení na dvanácti metrovém plátně, za zvuků or-
chestru hrajícího nezapomenutelnou hudbu Johna 
Williamse. Diváci v Česku poprvé uslyší hudbu k 
celému filmu v podání symfonického orchestru.

harry potter a Kámen 
mudrců Koncert  

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 590 Kč

28.1.
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Výstavy:
7. 12. – 3.1. ZVÍŘE z pohledu  11 umělců:  Mona Lipi, Boris Jirků, Miroslav Jiránek, Vik-
torie Ban – Jiránková, Ladislav Kuklík, Michael Rittstein, Marie Ban, Bára Olmrová, Petr 
Císařovský, Rudolf Brančovský a Radovan Pauch

4. 1 – 31. 1.  Zimní Art Mix: B. Eliáš, V. Erlebach, R. Kočí, B. Jirků, M. Chabera, O. Zoubek, 
Z. Janda, F. Hodonský, Tylek, Z. Tománek, P. Sedláček, J. Slíva, J. Mžyk, J. Anderle, A. Born, 
K. Sládek, M. Rittstein, M. Žemličková, E. Mansfeldová, J. Tichý, R. Brichcín

ČESKÉ SOUČASNÉ UMĚNÍ
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Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 www.glf.cz, info@glf.cz
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KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR/FILM

Jak byste popsala Vandu, postavu, kterou hrajete 
ve filmu Všechno nebo nic? 

Je to krásná baba, vědomá si svého půvabu,  a 
nebojí se jej použít ve vztahu k mužům. Máme z 
ní pocit, že má vše „na háku“, ale přitom jsou její 
vztahy taky dost komplikované. Působí, že je ote-
vřená, rozhodně říká,  co si myslí, ale zároveň tím 
maskuje svou vnitřní křehkost. Občas něco „plác-
ne“  a je jí jedno, jak to dopadne, nebo to spíš ne-
domyslí. Je živelná a ohnivá. Chce si užívat života 
a všem to taky předhazuje a myslí  si, že by to tak 
měli mít všichni. Okolí  má pocit, že nemá problé-
my, že chlapy neřeší, že je lehkovážná, ale skuteč-
nost je taková,  že je mnohem citlivější, než se zdá. 

Když jste se dozvěděla, že máte hrát Vandu, zau-
jala vás ta postava? 

Byla jsem na konkurzu u Marty Ferencové  a Evy 
Urbaníkové a už tam se mi líbily dialogy, které jsme 
z filmu zkoušely. Když jsem  si poté přečetla scénář, 
tak jsem se u něj moc bavila a přečetla ho na jeden 
zátah. To je pro mě dobré znamení. Další věc je, že 
jsem dostala možnost vyzkoušet si něco, co jsem za-
tím ve filmu nedělala – komedii. Věděla jsem, že to 
pro mě bude výzva, tohoto žánru jsem se bála, ale já 
ráda zkouším nové věci. Člověk se učí překonávat 
sám sebe i za cenu, že se mu něco nepovede.

Teď, když jste si to zkusila, jste ráda, že jste do 
projektu šla? 

Samozřejmě, člověk se pořád učí a tohle byla skvělá 
škola. Často jsem propadala panice,  že to bude hrů-
za, a pak si zas říkala, že jde  o …, že je potřeba si to 
užít a zkoušet  si neustále hrát. Taky jsem poznala 
nové kolegy. S Táňou Pauhofovou a Ľubošem Kos-
telným jsme hráli nejlepší kamarády, společně vy-
tvářeli tyto situace, každý úplně jiný svou povahou, 
ale snažili se udělat pro film maximum. Nejvíc 

atří k nejkrásnějším českým hereč-
kám současnosti. Kláry Issové ja-
koby se čas netýkal. Protéká kolem 
ní a nezanechává na ní jedinou 
stopu. Jen půvab. Nově vstupuje 

Klára do kin v komedii Všechno nebo nic, kde 
hraje jednu z hlavních rolí. A my jsme se jí proto 
poprosili, aby nám o filmu i své roli něco řekla.

Klára iSSová

P
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vděčná jsem za Martu Ferencovou, naši režisérku. 
Skvěle nás vedla  a pomáhala nám. Pro komedii 
má neuvěřitelný cit a dokázala nás dobře vyladit 
do postav a udržet jejich charakter. Navíc ji miluju 
jako člověka, Marta je přátelská, vtipná, moudrá. 
Věděla přesně, co chce, a trpělivě nás vedla,  i když 
nám to někdy pekelně nešlo. (smích)

Ve filmu jsou dvě ústřední postavy. Vanda  je ži-
velná, co na srdci, to na jazyku. Linda je rozváž-
nější, opatrnější. Která z těchto žen jste více vy?
 
Až tak, jak je Vanda vykreslená ve scénáři, tak 
taková já nejsem. Spíše jsem hloubavější, přemýš-
livější, ale umím být otevřená a extrovertní mezi 
lidmi a v prostředí, kde to dobře znám. 

Při natáčení jste se na place potkala  i s Ondrou 
Sokolem. Jak se vám spolu hrálo? Scénář vám pře-
depisoval  i intimnější scény… 

S Ondrou to bylo fajn, vždycky mě bavil svými 
vtípky, které ze sebe tak nějak neustále trousí. 
Na to, že jsem ho před natáčením vůbec nezna-
la, jsem si ho moc oblíbila. (smích) Snažili jsme 
se, tedy režisérka Marta se snažila, aby každá mi-
lostná scéna ve scénáři byla jiná. Ta naše by měla 
působit zábavně.  A samozřejmě je to o tom, že ti 
lidé se znají celý život a najednou v nich propuk-
ne něco, čemu se bránili. Takže je to oba semele a 
vůbec se nekontrolují. Jdou do toho naplno.  Je to 
komické a v něčem i roztomilé a dojemné.

Když si vzpomenete na natáčení, která scéna vás 
nejvíc pobavila? 

Byla tam spousta hezkých momentů, ale nejraději 
vzpomínám na hromadné scény na zahradě, kde 
se sešli kompletně všichni herci. Několikrát jsme se 
taky potkaly se Zuzkou Kronerovou, kterou velmi 
obdivuju. Nejen její herectví, ale i lehkost, se kte-
rou přistupuje k životu, je moc zábavná. Výjimečné  
a extrémní byly taky zimní dotáčky. Na Slovensku 
na horách bylo nádherně. Ten první den byl šílený 
stejně jako ve scénáři. Scéna vyšla opravdu tak, jak 
měla, protože jsme měli vymrznout na lanovce, a 

my jsme tam opravdu málem umrzli. Počasí nám 
skutečně hodně pomohlo. Takovou kosu jsme ještě 
nezažili. Měli jsme vlasy a řasy od jinovatky, mně se 
na lanovce spustila krev z nosu… Venku opravdu ne-
byl nikdo, jen my filmaři, kteří samozřejmě vždycky 
všechno musí vydržet. (smích) Pak jsme ale měli za 
odměnu další tři dny azurové nebe, vyjeli jsme  na 
vrcholky hor a tam bylo nádherně. Užili jsme si to.

Jak byste v  krátkosti snímek Všechno nebo nic 
charakterizovala? 

Komedie ze života! Což je ostatně zase parketa 
scenáristky a autorky knižní předlohy Evity Ur-
baníkové – převést všechny možné životní situace 
s nadhledem do svých knih a scénář.

www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017



rogue one: Star warS Story

říběh o rebelech, kteří ukradli 
plány Hvězdy smrti, zná každý 
pořádný fanda Star Wars. Jak 
to ale bylo doopravdy, kdo se 
musel obětovat a jak do akce 

zasáhl Darth Vader? To nám ukáže Rogue One!

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Nemá smysl nic předstírat. Nový díl Star Wars 
jsme před uzávěrkou neviděli. Neviděl ho žádný 
novinář na světě a neuvidí ho ještě nějakou dobu 
(distributor obvykle u podobných filmů pořádá 
novinářskou projekci pouhých pár dnů před ofi-
ciální premiérou). Nemůžeme vám proto na násle-
dujících řádkách napsat, zda se nová kapitola SW 
universa povedla, co naopak skřípalo atd.. Na to 
si budete muset až sami přijít v kině. Můžeme si 
ale uvést několik faktů, které jsou pro film zásadní.

Předně je třeba si uvědomit, že je to úplně popr-
vé v historii Star Wars filmů, co se vydáme mimo 
klasickou vypravěčskou linii. Pravda, celá sága 
začala v roce 1977 Epizodou IV. Nebylo to ovšem 
proto, že by neměl George Lucas příběh prvních 
třech epizod vymyšlený. Problém byl v tom, že teh-
dejší technologie by neumožnily natočit Epizody 
I až III tak, jak si Lucasova vize žádala. Z toho 
důvodu začal až čtyřkou (výhodou bylo, že tím 
pádem mohl překvapit identitou Lukeova skuteč-

ného otce, což by v případě uvedení od Epizody 
I nebylo možné, neboť by to diváci dávno věděli).

Rogue One od linie uhýbá. Tentokrát žádné „Epi-
zoda XXX“, ale takzvaný spin-off, neboli příběh 
volně navazující na původní filmy. Jde o naprosto 
novou kapitolu Star Wars světa, neboť podobných 
spin-offů nás čeká do budoucna více. Zajímavé na 
nich bude především to, že vznikají z nových my-
slí. Zatímco Epizody I-VI vycházely z vize George 
Lucase, spin-offy se do nich budou muset nená-
silně vtěsnat. Rogue One hodlá vyplnit mezeru 
mezi třetí a čtvrtou epizodou, kdy se rebelové 
zmocnili klíčových plánů ke zničení Hvězdy smr-
ti. Bez příběhu těchto (zatím neznámých) hrdinů 
by filmová galaxie vypadala úplně jinak.

Další spin-off bude vyprávět o mládí Hana Sola 
a do kin dorazí v květnu 2018. A poté bychom 
se měli dočkat i sólovky lovce odměn Boby Fetta.

th.

P

Akční / Sci-fi, USA, 2016
Režie: Gareth Edwards 

Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, Mendelsohn, 
Donnie Yen, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen

Premiéra: 15 . 12 . 2016
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čaS růží

ěšte se na odhalení, které v 
sobě skrývá osud jedné velké 
celoživotní lásky. Vzpomíná-
te? Když jsem já byl tenkrát 
kluk, Jen se hádej, Svět má 

ty chvíle rád, Jdi za štěstím, Korunou si hodím, 
Nápoj lásky č. 10, Je jaká je, Když muž se ženou 
snídá a mnoho dalších ožije ve zcela novém mu-
zikálu Čas růží, který je oslavou a zároveň po-
ctou hudební kariéře Karla Gotta.

Nová je i role Karla Gotta, jako supervizora. 
„Jsem rád, že jsem opět dostal příležitost být u něčeho 
nového. Zatímco na jevišti jsem jako ryba ve vodě už 
53 let, v muzikále jsem novic, je to výzva se něco no-
vého učit, zažít, předat. Proto se těším, že svou úlohu 
uměleckého supervizora budu plnit se vší vervou a že 
mladým zpěvákům předám v písních i kus sebe.“ 

Výsledek nicméně nebude životopisný muzikál o 
Karlu Gottovi. Sagvan Tofi připravil zcela nový pří-
běh starého obrazu, který v sobě skrývá osud jedné 
velké celoživotní lásky. Hity hudební legendy ožijí 
v muzikálových aranžích a pěveckém podání her-
ců a zpěváků, kteří k hitům Karla Gotta přistoupí 
nově a zároveň s respektem, které si zaslouží. A když 
už je zmínka o obrazu, ten hraje v příběhu klíčovou 
roli, a pracuje na něm sám velký zpěvák.

Karel Gott, jakožto klíčová osoba, kolem které se 
Čas růží točí, věnuje projektu maximum své ener-
gie a času. Nenechal si ujít ani castingy. „Když 
jsem se byl podívat na první kolo castingů, oněměl 
jsem úžasem. Tolik výtečných talentů na jednom 
místě – a všichni zpívali mé písně. Hned bych si s 
nimi zazpíval duet. A možná to taky udělám, pro-
tože ne všichni mohou získat roli v muzikálu Čas 
růží,“ prohlásil po jednom z castingových dní. 

V obsazení se nakonec můžeme těšit na Jana Ko-
pečného/Romana Tomeše, Ondřej Báboru/Petera 
Pechu, Ladislava Korbela/Martina Písaříka, Evu 
Burešovou/Markétu Procházkovou, Adélu Gon-
díkovou/Ivanu Jirešovou nebo Sagvana Tofiho. 

Vstupenky právě v prodeji v pokladně a obchodním 
oddělení divadla, online na www.hdk.cz a v prodej-
ní síti TicketArt vč. všech poboček Čedok.

th.

T

Režie: Petr Novotný
Scénář: Sagvan Tofi

Scéna: Ing . Arch . Daniel Dvořák
Hudební nastudování: Martin Kumžák 

Premiéra: 16 . 3 . 2017



KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR/FILM

Kniha Všechno nebo nic byla vaší prvotinou. Jak 
vznikala a kde jste čerpala inspiraci? 

Knihu jsem psala několik let a vznikala velmi spon-
tánně. Vystudovala jsem žurnalistiku, pracovala jsem 
v  ženských magazínech a v  rádiu, kde jsem řešila 
ženská témata. Když jsem pak zůstala na mateřské 
se svým druhým dítětem, byla velmi tuhá zima a já 
prakticky pořád seděla doma. Tak jsem ty věci, kte-
ré jsem si průběžně zapisovala, dala dohromady a 
vznikla tahle knížka. Velmi nenásilně  a spontánně.

Hlavní knižní postava se jmenuje Linda, stejně 
jako vaše dcera. Je to jen shoda okolností? 

Mnoho příhod a zážitků, které v knize jsou, vy-
chází ze skutečnosti. Z  toho, co jsem zažila se 

svou dobrou kamarádkou, jejíž dcera se jmenuje 
Vanda. Děti se nám narodily ještě před tím, než 
kniha vyšla, a pak to nějak přišlo, že se knižní hr-
dinky jmenují Linda a Vanda. 

Film Všechno nebo nic ale vznikl  na základě 
dvou knižních dílů… 

Ano. Existuje i pokračování knížky. Čtenáři si ho 
za dva roky vyžádali, tak jsem napsala ještě druhý 
díl. Film je vlastně jednička a dvojka dohromady.

Jste i spoluautorkou scénáře, který jste napsa-
la spolu s režisérkou Martou Ferencovou. Jak se 
přepisuje kniha  do scénáře? 

Myslela jsem, že to bude jednodušší, ale velmi rych-
le jsem pochopila, že to tak není. Když člověk píše 
knížku, tak dá do písmenek všechno. U scénáře se 
dá do písmenek jen minimum dialogů. Všechno 
ostatní se hraje, dává se do očí, do prostředí a sa-
mozřejmě velmi mnoho věcí a motivů se do filmu 
nevejde. Některé věci se dokonce musely trochu 
změnit, aby byl film atraktivní i pro lidi, kteří knihu 
nečetli. Takže to pro mě byla velká zkouška trpěli-
vosti. Navíc jsem nepsala sama, takže jsem všechno 

va „Evita“ Urbaníková, slo-
venská spisovatelka, tvůrky-
ně ženského měsíčníku Evita a 
nově také scenáristka. Komedie 
Všechno nebo nic vznikla podle 

jejich knih a sama „Evita“ se podílela na scénáři.

eva urbaníKová

E
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AŤ ŽIJE HURVÍNEK! 

www.muzeumprahy.cz
www.spejbl-hurvinek.cz

Své 90. narozeniny slaví výstavou v Muzeu hlavního města Prahy.

musela konzultovat, což byla velká zkouška pro mé 
ego. Musela jsem se vzdát různých věcí, které jsou 
v knížce, musela jsem přistupovat na kompromisy  
a zamýšlet se i nad nápady, které nebyly moje, a o 
kterých jsem si zpočátku myslela, že nejsou až tak 
dobré. Až časem jsem pochopila, že Marta ten film 
už vidí v hlavě, že má vidění, které bylo potřeba pro 
přetavení knihy do filmu. Nakonec z toho byla zá-
bavná spolupráce. Psaly jsme to dlouho,  u mě na 
zahradě, v kuchyni, podle toho,  jaké bylo počasí. 
Bylo to hrozně fajn, ale nebylo to jednoduché. 

Jak dlouho scénář nakonec vznikal? 

Původní verzi napsal někdo úplně jiný, ale když 
jsme ji s Martou dostaly, tak jsme věděly, že to není 
to, co chceme. To se mých postav vůbec nedotýkalo 
a skoro jsem se rozplakala. A tehdy producent řekl, 
že si to musím napsat sama. První verzi jsme s Mar-
tou psaly tři měsíce v kuse. Po dvouměsíčním odde-
chu  se škrtalo. Dohromady asi rok a půl.

Když jste měly rozdílný názor na danou věc ve 
scénáři, kdo měl rozhodující slovo?  

Myslím si, že jsme se obě při spolupráci naučily ar-
gumentovat. Vždycky nakonec jedna dala za pravdu 
té druhé, pokud byl její argument silnější. Pamatuju 
si na pár momentů z natáčení, kdy se na place uká-
zala pravda jedné z nás, kterou jsme předtím dlouze 
diskutovaly. To se vždycky jedna z nás  na tu druhou 
vítězoslavně podívala.  Ale to byly takové naše in-
terní hrátky. Obě jsme k tomu přistupovaly jako ke 
společnému dílu a moc jsme si při práci sedly. 

Když se začal film natáčet, jak jste se cítila? 

Pamatuju si na ty první dny. Byla jsem okouzlená 
a říkala si: to je to, co jsi napsala. Teď  se to tady 
odehrává, je to 3D… Byly to takové zvláštní poci-
ty, i když to pak člověku rychle zevšední. Měla jsem 
z toho ale velkou radost, je to krásná práce. Moc se 
mi líbí, co z toho vzniklo, a stojím si za tím. 

KULTURNÍ SERVIS



maFia iii
nes se v naší kulturní recenzi 
podíváme neobvykle zpátky a 
to na titul, který již vyšel. Je 
jím Mafia III, která má pro 
český národ nemalou důleži-

tost. Navazuje totiž na naši legendární hru.

KULTURNÍ SERVIS HRA MĚSÍCE

První Mafia byla zjevení. Vyšla v době, kdy i GTA 
ještě s 3D zkoušelo první krůčky a dokázala na-
bídnout excelentní herní zážitek, který se navíc 
mohl svou atmosférou rovnat klasickým filmovým 
gangsterkám. Druhý díl už byl o něco slabší, po-
řád ale nabídl solidní žánrový přírůstek. Trojka už 
nemá zdaleka tak české kořeny. Během vývoje tře-
tího dílu došlo na zrušení pražské pobočky studia 
2K Czech. Někteří vývojáři společnost opustili a 
jiní se přesunuli do amerického studia Hangar 13, 
pod jehož vedením Mafia 3 poté vznikala. V br-
něnské pobočce se i nadále na Mafii 3 pracovalo a 
ve výsledku je pod hrou podepsáno hodně českých 
jmen. Přesto je Mafia III především americkou 
hrou. Jak jako taková navázala na „náš klenot“?

Rozporuplně. Až jednoho bolí, jak se nepovedlo 
celý ten koncept hladce přetavit. Přenesení děje na 
jih Spojených států v období šedesátých a sedmde-
sátých let je ten nejmenší problém. Vlastně to na-
bízí celkem zajímavou kulisu, neboť hlavní hrdina 

Lincoln Clay je černoch a segregace pučí ve vel-
kém. Prostor pro atmosféru by tedy byl. V praxi 
hra ale nedokáže své možnosti využít (převážně 
slibuje a skutek utek). Hra například několikrát 
varuje, že nesmíte chodit do bělošských podniků, 
jinak bude malér. Totéž platí o dělání „bordelu“ v 
bělošských čtvrtích. Na papíře zajímavá věc, v pra-
xi nepostřehnutelná. Sem tam někdo něco prone-
se, ale vlastně se k vám furt všichni chovají stejně.

Rozvětvení příběhu, kdy hrdina těká mezi třemi 
liniemi, by také mohlo být fajn. Kdyby ovšem mise 
nebyly na jedno brdo. Hra začne být velmi brzy až 
bolestivě repetivní (vesměs je hráč za poslíčka, co 
musí někam dojet, tam to vystřílet a to je celé).

Co zůstane? Zajímavě pojatý příběh ve stylu do-
kumentární show, sem tam lepší mise (ale těch je 
opravdu pár), fajn město (ve kterém ale bohužel 
prakticky nejde nic navíc dělat) a famózní soun-
dtrack. To je na pokračování kultu zatraceně málo.

th.

D

Hangar 13 
Akční / Dobrodružný

PlayStation 4, PC, Xbox One
Vydání v ČR: 7 . 10 . 2016
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Nintendo letos zažilo vzkříšení, když se rozhodlo 
expandovat na mobily. Pokemon GO je neuvěřitelný 
hit a když to vyšlo jednou, proč nehodit do placu i 
nejslavnější herní postavičku vůbec - Maria. Legen-
dární instalatér se tak úplně poprvé ve své kariéře 
vydává mimo platformu Nintendo, konkrétně na 
mobilní zařízení od Applu. Nejde nicméně o kla-
sický díl, ale o oblíbenou běhačku, v níž musí hráč 
správně načasovávat přeskoky. Je to trochu podraz 
(tohle prostě není klasický Mario), ale v rámci mo-
bilních zařízení dává podobný styl smysl.

Clementine se v třetí sérii úspěšné herní série Wal-
king Dead vrací opět o něco starší a zkušenější. Po 
boku jí bude nová hratelná postava Javiera, kte-
rá má být velmi zásadní pro celý příběh. A objeví 
se také klučina AJ, kterého si můžete pamatovat z 
konce druhé série. I tentokrát se fanoušci her vývo-
jářů Telltale Games mohou těšit na propracovanou 
hratelnost, řadu infarktových a dojemných situací a 
odladěné ovládání, díky kterému si hru užijí nejen 
majitelé konzolí, ale i tabletů a mobilních přístrojů. 

dead riSing 4

the laSt guardian

Super mario run

the walKing dead: SeaSon 3

capcom
pc, xbox one 

Sce japan Studio
playStation4 exkluzivita

nintendo 
ioS

telltale games
ipad, iphone, android, pS4, pc, pS3, x360, xbox one 

KULTURNÍ SERVIS

Autoři legendárních her ICO a Shadow of the Colos-
sus konečně přináší svoji dlouho očekávanou novou 
hru, která byla původně ohlášena pro PlayStation 3. 
The Last Guardian tvoří nezapomenutelný příběh 
kamarádství, důvěry a neobyčejných dobrodružství, 
který se odehrává v neznámé tajemné zemi. Když se 
mladý chlapec setká s ohromným tajemným stvoře-
ním jménem Trico, vznikne mezi nimi hluboké a ne-
rozdělitelné pouto, které jim umožní přežít navzdory 
rozpadajícím se ruinám i nebezpečím, jež je obklopují.
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Frank West se vrací zpět po 16 letech od událostí v 
Dead Rising. Jakožto obyčejný člověk, který se ocitne 
v neobyčejných situacích, se snaží odhalit pravdu o 
vládním spiknutí odpovědném za nákazu. Po tomtéž 
důkazu však dychtí i tajná vojenská skupina, student s 
neznámými úmysly a dokonce i nová rasa chytřejších 
zombií. Frank musí přijít pravdě na kloub jako první. 
S Dead Rising 4 se vrací tradiční hratelnost této zom-
bie série včetně obrovské škály zbraní a vozidel. Hráči 
si na likvidaci zombií můžou také vyrobit vlastní ná-
stroje od ryze praktických až po ty nejšílenější.
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Od tvůrců South Parku, Treye Parkera a Matta Stona, 
přichází další nezapomenutelná South Park hra. Fan-
tasy kulisy tentokrát vyměníme za kriminální podsvětí 
a přidáme se k partě super hrdinů říkající si Coon and 
Friends. Každý hrdina má nějaký počátek. Jste mimo-
zemšťan, high-tech vynález nebo geneticky upravený 
mutant? Vytvořte si vlastní jedinečný kostým, vymysle-
te původ a vyberte unikátní superschopnosti, abyste se 
stali hrdinou, kterého město potřebuje. A poprvé také 
hrdinkou! Nyní půjde hrát také za něžné pohlaví.

Konečně jsme se dočkali! Dlouho očekávané pokra-
čování klasického JRPG, na kterém se opět podílí 
slavné animační studio Ghibli. Příběh se tentokrát 
točí okolo krále Evan Pettiwhisker Tildruma, které-
mu je uzurpován trůn a nyní musí znovu získat své 
království. Pomůže mu v tom návštěvník z jiného svě-
ta - Roland. Jde o pokračování kultovní hry pokračo-
vání PlayStation 3 hry Ni No Kuni: Wrath of the White 
Witch. Doufejme, že oživí zájem o žánr JRPG a dočká-
me se v následujících letech více podobných titulů.

Sedmý Resident Evil se vrací ke svým hororovým 
počátkům a hodlá do žánru vnést čerstvý závan stra-
šidelného teroru. Hra se bude odehrávat po událos-
tech šestého dílu na venkovské americké farmě, kde 
budete prozkoumávat tajemství a hrůzy rozlehlého 
panství. Změny nás čekají i ve stylu - už žádná hra 
zpoza zad hlavního hrdiny. Resident Evil 7 si pěkně 
užijeme z pozice jeho očí. O to víc potěší, že se hra 
na PlayStation 4 dočká podpory VR brýlí. O maxi-
mální hororový zážitek by tak mělo být postaráno.

South parK: 
the Fractured but whole

metro 2035

ni no Kuni ii: 
revenant Kingdom

reSident evil 7: biohazard

ubisoft San Francisco
pS4, xbox one, pc

4a games
pS4, pc, xbox one 

level 5 
pS4 exkluzivita

capcom
pS4, pc, xbox one 

HERNÍ SERVISKULTURNÍ SERVIS

28

Mysleli jste, že postapokalyptická akční série Met-
ro dojela do konečné stanice a žádné další příběhy 
nás z postapokalyptického ruského metra nečekají? 
Tak to jste se mýlili. Po úvodním titulu Metro 2033 a 
jeho nástupci Metro: Last Light se totiž chystá ještě 
přírůstek do téhle rodinky. Mutanti v tunelech pod 
Moskvou se už teď budí hrůzou ze spánku při před-
stavě, že se budou muset opět postavit dalšímu slo-
vanskému hrdinovi – možná dokonce samotnému 
Arťomovi, protagonistovi předchozích dílů. 
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KULTURNÍ SERVIS TÉMA

M ožná jste tu čekali Star 
Wars, ale věříme, že 
Hvězdných válek už bylo 
v tomhle čísle dost. Pro-
to se v našem oblíbeném 

okénku filmových zajímavostí zaměříme na 
jinou úspěšnou sérii - Resident Evil!

Resident Evil má poměrně unikátní pozici, ne-
boť jde o jedinou videoherní adaptaci, která se v 
kinech nejen dokázala prosadit, ale především se 
dočkala sedmi dílů. To se skutečně nikomu jiné-
mu nepovedlo. První díl vstoupil do kin v roce 
2002, ten letošní celou ságu uzavře. A my se jí na 
následující stránce pěkně podíváme na zoubek.

10 zajímavoStí o
Sérii reSident evil
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TÉMA

1) Během natáčení prvního dílu Milla Jovovich, 
představitelka Alice (hlavní hrdinka série) způsobi-
la režisérovi Paulu W.S. Andersonovi monokl, když 
řekl: „Udeř přímo na mě a předstírej, že jsem kame-
ra.“ Očividně mu to ale nevadilo, protože si Millu 
později vzal (spolu jsou na fotce vpravo dole).

2) Studio původně doufalo, že první Resident Evil 
obdrží smířlivý rating PG-13, aby byl mládeži pří-
stupný. Anderson naštěstí trval na tom, že film 
musí být věrný předloze, tedy krvavý. Nakonec si 
to dokázal prosadit a Resident Evil dostal rating R.

3) Herečka Natasha Henstridge měla původně hrát 
postavu Jill Valentine (nakonec ji hraje Sienna Gu-
illory) a slavný rapper Snoop Dogg měl ztvárnit 
Lloyda Jeffersona (v sérii nakonec Mike Epps). 

4) Druhý díl s podtitulem Apokalypsa natočil coby 
svůj režisérský debut Alexander Witt. S velkými fil-
my měl nicméně bohaté zkušenosti, neboť se jako 
pomocný režisér podílel na hitech Nebezpečná rych-
lost (1994), Twister (1996), Gladiátor (2000), Černý 
jestřáb sestřelen (2001), Agent bez minulosti (2002) 
či Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly (2003).

5) Dva velké zahnuté nože, kterými Alice kosí 
zombie ve třetím díle (Resident Evil: Zánik) jsou 
tradiční nepálské zbraně a zároveň i nářadí. Ne-
pálci je však nikdy nepoužívají v páru, kdežto 
Alice při boji měla v každé ruce jeden.

6) Podle producenta Dona Carmodyho je postava 
Alice v podání Milly Jovovich jakousi kombinací 
hrdinek Wonder Woman a Indiany Jane.

7) Nejúspěšnějším dílem série je čtyřka Resident 
Evil: Afterlife. Šlo o první díl, který byl do kin vy-
baven 3D formátem, stál kolem 60 milionů dolarů 
a celosvětově utržil za osm týdnů 296 milionů.

8) Videoherní adaptace si všeobecně vedou v 
kinech dost mizerně. Do loňského roku byl Af-
terlife druhou nejúspěšnější adaptací vůbec (více 
vydělal svého času jen Princ z Persie - 336 milio-

nů, ale také mnohem více stál, takže se nakonec 
nezaplatil). Letos tržby Afterlife pokořily Angry 
Birds (349 milionů) a Warcraft (433 milionů).

9) Zombie žánr přirozeně nemůže existovat bez 
obětí. V sérii Resident Evil proto zemřelo hod-
ně postav, jak kladných, tak záporných. Paul W.S. 
Anderson, který se na všech dílech podílel jako 
scenárista a producent, přičemž čtyři i natočil 
(nerežíroval dvojku a trojku) se při rekapitulo-
vání série vyjádřil, že lituje zabití postavy Rain 
Ocampo (Michelle Rodriguez). Z toho důvodu se 
Rain vrátila v pátém díle (za jakých okolností tu 
ale nevykecáme, pokud jste pětku ještě neviděli).

10) Během natáčení pětky (Resident Evil: Odveta) v 
Torontu došlo k nehodě. Tísňová linka přijala infor-
maci, že se ve městě zřítila pojízdná plošina a zraně-
no je mnoho lidí. Po příjezdu na místo se zdravotní-
ci zděsili - nalezli bezmála dvě desítky zakrvácených 
a příšerně zohavených lidí. Následky samozřejmě 
nebyly tak vážné, jak se na první pohled zdálo. Zra-
nění byla lehčí, než to díky zdařilé práci maskérů 
zprvu vypadalo. To, že jde o herce namaskované na 
mrtvoly, ale zprvu chudáci zdravotníci netušili.
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BEAUTY POLICE

séra, v koupelně se mi válela spousta napůl spo-
třebovaných věcí, u kterých jsem přišla na to, že 
prostě nefungují. Značku Mixa se mi dařilo docela 
dlouhou dobu ignorovat, ničím mě nezaujala, její 
produkty mi přišly stejné jako ostatní, bez ničeho 
navíc. Potom jsem ale dostala doporučení na tento 
krém a nestačila se divit. Má gelovou konzistenci, 
pleť dokonale hydratuje, ale hlavně jí vyhladí a i 
mé počínající vrásky se fakt po jeho použití zdají 
menší. Za mě jednoznačně palec nahoru!

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

Beauty Police

MIxA HYALUROGEL 
INTENSE HyDRATATION
200-250 Kč – 50 ml
k dostání v drogeriích DM/Rossmann

Je tomu nějaký pátek, kdy jsem přišla na to, že 
mému obličeji už nestačí jenom modrá Nivea, ale 
je potřeba sáhnout po něčem jiném. Měla jsem 
období drahých krémů, kupovala jsem různá 
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BEAUTY POLICE

Mixa SOaPLeSS PuriFying CLeanSing geL
100 Kč – 400 ml
k dostání v drogeriích DM/rossmann

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

inDuLOna MěSíčKOVá – KréM na ruCe
35-50 Kč – 250 ml, k dostání v drogeriích

Občas mi přijde, že se holky pomalu předhání, která z kabel-
ky vytáhne více „posh“ krém na ruce. Vidím samé francouzské 
předražené značky, mini tubičky za maxi peníze. Účinnost? Bez 
komentáře. Zkrátka a jednoduše, měsíčková Indulona je na ruce 
naprosto a nepřekonatelně nejlepší. Rychle se vsakuje, takže ne-
máte ruce opatlané ještě půl hodiny po jejím použití, ale hlavně 
funguje. Trpím na záděry a tenhle krém skutečně hojí. Teď v zimě 
je používání krému na ruce podle mě nutnost, alespoň já je mám 
od mrazu vždy totálně vysušené. Zkuste českou klasiku (teď v no-
vém kabátě) a budete překvapené! A zbyde Vám na svařák :)

BOurJOiS rOuge eDiTiOn
299 Kč – 7,7 ml, k dostání v drogeriích DM

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

33www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017



BEAUTY POLICE
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DaS geSunDe PLuS Haar ViTaL KOMPLex
60 Kč – 60 tablet, k dostání v drogeriích DM

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

Nikol trojaNová doporučuje:

arTDeCO Pure MineraLS a
ViTa LiBeraTa TrySTaL

„Osobně za kosmetický přípravek nepovažuji de-
korativní kosmetiku, případně řasenka či rtěnku. 
Pro čtenářky PragMoonu jsem si proto připravila 
jako tip dva své oblíbené produkty na pleť, pro-
tože pleť je základ: Tím prvním je Artdeco čistící 
tonikum, kterým se i odličuji a tím druhým Vita 
Liberata Trystal, což je minerální pudr, který kry-
je, zmatňuje a dodává pleti přirozené opálení. 
Obojí můžu jednoznačně doporučit.“

SPrCHOVý OLeJ riTuaLS
75ml/100 Kč, k dostání v rossmannu

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

Tip celebrity
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dárKů čaS

Vánoce jsou svátky klidu a míru, jde o setkání s přáteli, rodinou a také musíme vyrazit na nákupy. 
Kdyby bylo pod stromečkem prázdno, to by asi příliš domácí pohody nevyvolalo. Samotný výlet do 
obchodního domu však může hraničit téměř s životu nebezpečnou výpravou. Na Vánocích totiž nikdo 
nešetří a tak jsou i jindy prázdné obchody narvané až k prasknutí a je téměř nemožné se bez desítek 
zastávek dostat od vyhlídnutého dárku k pokladně. Až tedy budete nervózně stát v nějaké frontě s 
chutí začít nahlas křičet, uvědomte si, že všichni ti lidé okolo vás jsou tam ze stejného důvodu - chtějí 
někomu jinému udělat radost. A to je důvod, který si od každého z nás trochu té trpělivosti zaslouží.

ml.

TIPy NA NÁKUPy

I Vaše ložnice si zaslouží to nejlepší! Firma DoPaS, 
která vznikla v roce 1991 jako rodinný podnik, se 
zabývá výrobou a prodejem prošívaných přikrývek, 
polštářů a ložních doplňků výhradně z kvalitních 
materiálů. Zboží zde šijí i na zakázku. V nabídce 
naleznete matrace, polštáře, povlečení, prostěrad-
la, deky, ručníky, osušky a mnoho dalšího. Výrob-
ky jsou vhodné i pro alergiky a astmatiky. Firma 
Dopas šije výrobky pouze z kvalitních materiálů v 
nejvyšším možném standardu jaký na trhu je.

dopaS odry
Tř . Osvobození 17, Tel .: +420 739 684 809, 
+420 731 154 035, www .prikryvka .cz

Na Žižkově najdete novou oficiální prodejnu značky 
BOTAS 66 v Praze. Je místem, kde si můžete nejen 
vyzkoušet a zakoupit všechny modely z aktuální ko-
lekce, ale také nahlédnout do archivu, seznámit se s 
používanými materiály a vůbec poodhalit kouzlo jed-
né z ikon českého designu. BOTAS 66 představuje li-
festylový label tradiční české sportovní značky Botas. 
Vychází z ikonického modelu Botas Classic, který byl 
na československý trh uveden v roce 1966 a jednou 
provždy zařadil do českého slovníku výraz „botasky“. 

botaS 66 Store
Křížkovského 18, Praha 3
Tel .: +420 223 012 991, www .botas66 .cz
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Sběratelský Ráj se o geeky stará již od roku 2005. Na 
stránkách obchodu najdete to, co lze jen těžko v české 
republice koupit a po čem vaše fanouškovské srdce již 
dlouho touží - mluvící figurky, sošky či busta vašeho 
idolu, repliky filmových zbraní, model vesmírné lodi 
ze Star Treku nebo kouzelnická hůlka Harryho Pottera. 
to vše Sběratelský ráj nabízí. Tyto dokonalé sběratelské 
poklady jsou propracovány do sebemenších detailů, 
figurky a sošky jsou většinou ručně dokončované a 
malované a většina položek má omezený počet kusů.

SběratelSKý ráj
www .eshop .stargate .cz

S výběrem jízdního kola to není jednoduché. Možností 
je mnoho a otázek snad ještě více: jaké kolo je vhod-
né pro moje účely, bude se mi na něm dobře jezdit a 
kam zajdu, když bude třeba něco seřídit nebo opravit? 
Důležitý je proto nejen výběr kola, ale i lidí, kteří se v 
oboru maximálně vyznají a o cyklistice vědí vše nejen 
teoreticky, ale i prakticky. Přesně to je případ prodejny 
Atombike na Praze 6. Atombike nabízí vše, co je k cyk-
listice třeba. Vybrat si můžete už dopředu na přehled-
ných webových stránkách e-shopu www.atombike.cz. 

www .atombike .cz

atombiKe

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

yoyo Store
V Jirchářích 1285/12 , Praha 1 
Tel .: +420 732 547 377 , www .yoyostore .cz
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Zažít pocit volného pádu a vnímat svět očima ptáků, 
takový dárek jen tak nikdo nečeká. Chcete své blízké 
opravdu překvapit? Zařiďte jim u odborníků v Pa-
raškole Impact adrenalinový tandemový seskok pod 
vedením zkušeného tandempilota a ve vší bezpečnosti. 
Tandemové seskoky tu provádí instruktoři, kteří mají 
3000 až 10 000 seskoků a prošli náročnými kurzy v za-
hraničí. Tandemové seskoky jsou realizovány na letišti 
v Kolíně, kde je kompletní zázemí a kde je možné zajis-
tit i vyhlídkové lety malými sportovními letadly.

impact
Dolní 12, Praha 4 - Nusle, Tel .: +420 261 225 431,
602 958 094, www .paraskolaimpact .cz
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Ruční výroba pečiva. Prvotřídní suroviny převážně 
českého původu bez chemických přísad a potravi-
nářských náhražek. Pečivo vyráběné podle tradič-
ních receptur. Poctivé pekařské řemeslo jako za časů 
našich prababiček. Certifikace BIO výrobců. To vše 
stručně charakterizuje Pekárnu Kabát – zavedenou 
rodinnou pekařskou firmu s tradicí od roku 1992. 
V současné době vede společnost již druhá generace 
rodiny Kabátů. Více než dvacet let vám dodávají ne-
zaměnitelné produkty ruční výroby.

peKárna Kabát
www .pekarnakabat .cz

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

zdravé potraviny arax
www .potravinyarax .cz

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.

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

deSignbuy
www .designbuy .cz

www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017



AKCE
1 + 1
ZDARMA!
Při nákupu 1 ks voucheru získáváte 
1 další “ve stejné hodnotě” zdarma.

Platné na všechny tipy masáže 
od 60 min.

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

do 24.12.2016 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 24.12.2016 do 5.5.2017.
Nabídka platí pro platbu v hotovosti nebo kreditní kartou.

Nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi či vouchery.
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michal vrátný
Za velkého démona dnešní 
doby považuji neaktivitu. 
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Kettlebell bývá s tvým stylem cvičení všeobecně 
hodně spojovaný. Představ nám ho ve zkratce a 
vysvětli, proč by si měl člověk při cvičení zvolit 
právě kettlebell.

Kettlebell je obyčejná železná koule, na které je při-
dělané madlo. Samotný tvar té činky a její velikost 
není nic samospásného. To, že si člověk vezme do 
ruky kettlebell, ještě neznamená, že od téhle chvíle 
bude cvičit správně. I s tímhle závažím se dá samo-
zřejmě cvičit hodně špatně. Podstatná je metodika, 
která se za touto formou cvičení skrývá.

Hlavní výhoda kettlebellů je to, že umožňují takzva-
né balistické cviky, kdy se kettlebellem jednou nebo 
oběma rukama mává zepředu dozadu. Tím nejzá-
kladnějším je swing, stavební kámen všech trénin-
kových programů, které od nás lidi dostávají. Je to 
z toho důvodu, že tenhle cvik pro mě představuje 
ideální kombinaci kondice, výbušnosti, síly, hubnutí 
a procvičení celého těla a přitom je hrozně neinva-
zivní. Nezatěžují se během něho klouby.

To mě ale dost překvapuje, protože jsem tě ně-
kde viděl ukazovat kettlebell, co měl 36 kilo. a 
to mi nepřijde úplně málo.

(smích) ...u nás jsou i holky, co swingují se šede-
sáti kilama! Každý se k tomu ale dopracuje po-
stupně. Samozřejmě když přijde nováček, co je 
z formy a už nějakou dobu nic pořádně nedělal, 
nebo je například po zranění, tak mu nedám ten 
nejtěžší kettlebell, co máme na skladě.

Což je?

U nás je to těch šedesát kilo, ale jsou i těžší. Viděl 
jsem i kettlebell, co měl dvě stě čtyřicet kilo. Když 
k nám přijde někdo, kdo musí vážně začít zlehka, 
máme kettlebell, co váží čtyři kila. A když usoudím, 
že to je jeho startovní bod, tak ty čtyři kila na začá-
tek dostane. Nehoníme ego, nehoníme čísla. Mně je 
úplně jedno, kolik kdo uzvedne. Není důležitá ab-
solutní hodnota, ale aby člověk cvičil správně a byl 
u něj vidět nějaký posun, nějaké zlepšení. Je pro mě 
důležité, aby trénink, co u nás někdo podstupuje, 
měl přínos do jeho života nebo jiného sportu, který 
dělá. Nikde není psané, že když zvednu o sto kilo 
víc než borec vedle mě, budu mít automaticky kva-
litnější život. Takhle to vážně nefunguje.

Co když za tebou přijde někdo po zranění, je 
kettlebell vhodný jako rehabilitace?

Určitě. Jsem přesvědčený o tom, že pohyb obecně je 
jako součást rehabilitace vhodný. Musí být ale správ-
ně dávkovaný a formátovaný pro daný problém. A 
pokud jde o kettlebell, umíme s ním natolik pracovat, 
že dokážeme v rehabilitaci výrazně pomoct.

Chodí k nám několik lidí, kteří měli před operací 
kolene, dlouhodobě je bolelo rameno nebo měli 
problém se zády. rozhodně si nehrajeme na dok-
tory, ale klouby dost často bolí proto, že se s nimi 
dostatečně pravidelně nebo správně nehýbe.

Kettlebell všeobecně považuješ za zdravý druh cviče-
ní. Neříká tohle každý trenér o tom svém přístupu? 
Jakou máš jistotu, že kettlebell je ta správná cesta?

Je pravda, že se jmenujeme Železná koule a ze za-
čátku jsme cvičili jen s kettlebellem. Ale to už dáv-
no neplatí. A je dost možné, že za rok třeba zjistím, 
že existuje nějaký lepší nástroj, zaměřím se na něj 
a budu ho používat. Neusínám na vavřínech a neu-
stále pracuju na tom, abych svůj tréninkový systém 
vylepšoval. Nejsem svázaný žádným dogmatem 
ani nejsem součástí žádné organizace. Díky tomu 
si můžu dovolit říct „hele, na tohle kašleme, od teď 

ZPOVĚDNICE

vičení na hranici limitů člověka 
vytrestá, bezpečnější a efektiv-
nější je rozšiřování „komfortní 
zóny“, říká Michal „Radar“ Vrát-
ný z Železné koule. Je průkopní-

kem cvičení s kettlebellem v Česku, ale tréninky ve 
svých tělocvičnách staví také na cvičení s velkou 
činkou nebo vlastní váhou. Podstatný je podle něj 
přenos do reálného života nebo dalších sportů. 

C

41www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017



ZPOVĚDNICE

42 www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017

to budeme dělat jinak“. Navíc je jasné, že existuje 
spousta lidí, pro které kettlebell není vhodný a ne-
mám problém jim to říct a doporučit něco jiného.

A jak vím, že kettlebell opravdu funguje? Mám 
představu o biomechanice těla a o tom, jak fungují 
jednotlivé cviky. Kromě toho mám za sebou stovky 
lidí, které jsem trénoval a viděl jejich výsledky. Ale 
upřímně, ono to ve finále není úplně o kettlebellu 
jako takovém, ale o tom, jak se používá. Je pohodlné 
dát něčemu nálepku „tento nástroj je zdravý a funkč-
ní“, ale když k tomu není dobře sestavený program, 
tak z toho cvičení člověk v lepším případě nemá uži-
tek, v horším případě ho to může dost zničit.

Takže kettlebell není jediný nástroj, který v tě-
locvičnách používáte. Co je ještě součástí pro-
gramů, které lidem sestavuješ?

Kettlebell je sice dost důležitý, ale kromě něj 
používáme i olympijskou činku, jednoručky, 
hrazdy nebo gymnastické kruhy. Na běhací pásy 
a rotopedy u nás člověk nenarazí.

Každé cvičení je pak hodně individuální a odvíjí 
se od toho, co mi pro daného člověka připadá nej-
vhodnější. Přirozeně pak vycházíme z nějakých 
podmínek a kontextu, zdravotního stavu a cílů, 
které ten člověk má. Ve výsledku je mi ale jedno, 
s čím nebo jak bude cvičit. Důležitý je výsledek, 
aby bylo cvičení bezpečné a progres postupný.

Obvykle se razí logika „dokud se nepotíš a sko-
ro neplazíš pryč v bolestech, necvičil jsi dobře“. 
Ty bys v Železné kouli na tomhle tedy nestavěl?

No, není to určitě tak, že by si k nám lidi chodili 
povídat o zvedání činek (smích). Po tréninku roz-
hodně víš, že jsi cvičil. Cílem cvičení je ale posu-
nout se dopředu, ne se zničit. 

Za velkého démona dnešní doby každopádně 
považuji neaktivitu. Dneska se strašně sedí. Tělo 
bylo přitom designované k tomu, aby chodilo, 
nosilo věci, šplhalo. Současný stav nám hrozně 
nesvědčí. Pak je tu opačný extrém - „teď jsem 
dlouho nic nedělal, tak se půjdu zničit do posilky, 





abych to vyrovnal“. To je taky špatně. Nedostatek 
fyzické aktivity tělo zlikviduje stejně jako její pře-
míra. Z toho důvodu nejsem fanda extrémního 
cvičení, protože se člověk lehce zraní.

Takže cvičení na hranici limitů je špatný přístup?

Dneska je hodně in chodit na tréninky, kde je cílem 
svoje limity překonat. Nicméně kdo je hledá, ten je 
dřív nebo později najde. Já jsem přesvědčený, že po-
kud chceš svoje limity posunout, měl by ses zaměřit 
na rozšiřování komfortní zóny. Tím, jak komfortní 
zóna roste, tlačí před sebou i ty limity. Je to mnohem 
bezpečnější, snažší a taky efektivnější způsob.

Strašně důležitý pilíř, na kterém celá moje filozo-
fie stojí, je dlouhověkost. Já skáču s padákem a 
na drop zóně máme kamaráda. Jmenuje se Láďa 
a říkáme mu „mladej“. Podle všeho je to nejstarší 
paragán v Česku. Je mu dvaaosmdesát a pořád s 
námi skáče. Tohle by mi vyhovovalo, zabít se v 
osmdesáti letech na padáku (smích). Nechci se od 
padesáti potýkat s různými zbytečnými bolístka-
mi. Chci mít aktivní a kvalitní stáří. Což je samo-
zřejmě závislé na tom, jak se budu o tělo starat. 
Co budu jíst, jak spát a jak se budu hýbat. Proto ty 
tvrdé tréninky nepovažuju za vhodné, protože to 
člověka v dlouhodobém horizontu spíš vytrestá.

Většinou chtějí lidi vidět změnu hned a “nalo-
ží si”. Jedna věc je lidem poradit, druhá věc je, 
jestli se tím také řídí. Musíš někdy lidi nutit, 
aby dělali to, co jim říkáš?

Já nikoho nenutím, každý je svobodný. To, co 
dělám, je osobní doporučení a je jen na člověku, 
jestli dá nebo nedá na můj názor. Nevím, jak se to 
povedlo, ale máme v tomhle ohledu velké štěstí. 
Chodí k nám totiž jen rozumní lidé, co si necha-
jí poradit (smích). Ale vážně, většinou mají noví 
příchozí pochopení pro to, že vidíme situaci jinak 
a nechají si poradit. K nám lidi chodí proto, že 
hledají nějaké nasměrování a vedení. Proto taky 
nemáme open gym, jen lekce s trenéry. Nejsme 
“půjčovna tréninkového vybavení”, poskytujeme 
lidem koncept a metodiku, učíme je.

ZPOVĚDNICE
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„niKDe není PSané, Že KDyŽ 
zVeDnu O STO KiLO VíC 
na BenCHi neŽ BOreC VeDLe 

Mě, BuDu MíT auTOMaTiCKy 
KVaLiTněJší ŽiVOT. “
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Počítám, že i pro cvičení s kettlebellem platí to, 
že si člověk musí hlídat jídelníček.

Určitě, to je vždycky strašně důležité. My máme 
dva programy. Buď skupinové lekce 2x - 4x týd-
ně, kde prostor pro nějaký individuální jídelníček 
není. Na našem webu a  facebooku nicméně pra-
videlně publikuji články a krátké tipy, aby se lidi 
měli čím inspirovat a eventuálně něco řešili sami.

Pak máme program Amazing 12, což je pět trénin-
ků týdně po dobu dvanácti týdnů. Tam už vytváří-
me individuální stravovací plán každému na míru. 
Smyslem programu je dosáhnout za dvanáct týdnu 
co největšího pokroku, ať už výkonnostního nebo 
vizuálního. Je to trochu jiný level fyzické přípravy.

Vnímáš to tedy osobně tak, že je nejlepší cvičit 
pětkrát týdně?

To netvrdím, záleží na kontextu. A hlavně klíčem k 
úspěchu je konzistence, takže větší efekt budou mít 
tři tréninky týdně se stoprocentní docházkou, než 
skvělý tréninkový program s pěti tréninky týdně, 
na který ale člověk chodí v úterý a v březnu.

Smyslem Amazing 12 je posunout se co nejvíc 
dopředu v co nejkratším čase, takže z toho důvo-
du je frekvence tréninků tak vysoká. Když chce 
člověk dojít k nějakému cíli, je třeba z toho cíle 
udělat minimálně na nějaký čas prioritu. Absol-
venti Amazing 12 u nás dosahují bezprecedent-
ních výsledků. Holky za tři měsíce shybují, chlapi 
tahají 200 kg ze země, po absolvování chodí běhat 
maratony a k tomu všemu shazují tuk a nabíra-
jí svalovou hmotu. Jinými slovy se bez nadsázky 
dostávají do životní formy. Ale je za tím pořádný 
kus tvrdé, systematické a konzistentní práce.

základní trénink v Železné kouli je dvě hodiny 
týdně. Stačí to, aby se člověk udržel ve formě?

Jsem přesvědčený, že člověk by se měl hýbat den-
ně. To nutně neznamená, že musí každý den být 
v tělocvičně. Mám tím na mysli každodenní pro-

cházku, jít si zahrát nějaký sport, na kolo, plavat a 
tak. Prostě nesedět celý den na zadku. Jenže když 
má člověk fyzičku “na nule”, tak se mu moc hýbat 
nechce. A dva tréninky týdně stačí k tomu, aby se 
do formy dostal a získal tak chuť i na další pohyb. 
Ovšem za předpokladu, že jsou ty tréninky ro-
zumně poskládané a cvičí se tam věci, které mají 
smysl a jsou pro daného člověka efektivní.

Důkazem toho je, že k nám chodí i lidi, co berou naše 
tréninky jako fyzickou přípravu na svůj sport. Cvičí u 
nás hokejisti, ragbisty nebo holky, co cvičí pole dance.

člověk se občas stydí jít někam poprvé cvičit, 
že tam bude vypadat jako největší chudinka. 
Máte pro začátečníky speciální lekce?

Toho se vážně u nás není třeba bát. My jsme 
dost “judgement free” zóna, nikdo na nikoho 
nekouká skrz prsty. U nás máme super partu a 
ti zkušenější rádi nováčkům poradí, zároveň pro 
ně představují jistou motivaci. Proto neseparuje-
me ty nezkušené někde za plentou nebo ve sklepě. 
Každý cvičí podle svých možností a jde hlavně o 
to, aby mu to něco dalo. Aby se hýbal a dělal něco 
pro sebe. A když přijde někdo, kdo má nulovou 
startovní úroveň, tak je to v pořádku. Proto jsme 
tady, abychom pomohli. Každý člověk má obrov-
ský fyzický potenciál nehledě na to, na jaké úrov-
ni začíná. Každý může být superhrdina.

45www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017

Provozovny:

•	 Železná Koule Holešovice, Argentinská 24, 

Praha 7

•	 Hardstyle Gym, Opatovická 160/18, Praha 1

•	 Move Energy, Havlíčkova 1444, Ml . Boleslav

•	 Tělocvična ZŠ a MŠ Králův Dvůr-Počaply, 

Tyršova 136, Králův Dvůr
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Každý, kdo miluje svého miláčka s motorem a čtyř-
mi koly, tenhle dárek s nadšením ocení. Chiptuning je 
úprava map řídící jednotky, čimž lze docílit vyššího vý-
konu a krouticího momentu při nižších otáčkách a tím 
snížení spotřeby. Také zmizí výkonové mezery v plyno-
vém pedálu v nižších otáč kách. Upravený vůz splňuje 
předepsané emisní limity. Úspora paliva se váže přede-
vším na turbodie selové motory. Úpravou nedochází k 
nadměrnému zatěžování motoru a tím k jeho zničení. 
Samozřejmostí je vlastní válcová zkušebna pro měře-
ní výkonu motorů automobilů i motocyklů. 

chiptuning
www .tdichip .cz 

Ač daleko od mořských vln a horkého slunce, můžete 
svým blízkým dát jako originální dárek osvěžující di-
vokou jízdu na surfařském prkně. A to přímo v Praze 
v Letňanech! Na unikátním surfařském simulátoru, 
který nemá v Evropě obdoby, se vrhnou do obrovské-
ho proudu vody. Zasurfovat si zde lze kdykoli, počasí 
tu roli nehraje. Potřeba jsou jen plavky a touha po-
kořit hektolitry valící se vody. Netřeba se ničeho bát. 
Celou dobu surfování na simulátoru dohlíží „na jíz-
du“ zkušený instruktor. A jako bonus natočené video. 
Tuhle vzpomínku stojí za to mít nahranou!

SurF arena praha
www .surfarena .cz

Kdo hledá, najde.

S kupováním dárků našim blízkým je to složité. 
Trávíme s nimi nejvíce času, nejednou ale nastane 
ten paradox, že zkrátka netušíme, co jim dát. Buď 
se zacyklíme ve větě „už má všechno“, nebo na-
opak váháme, čím ještě překvapit (přeci jen člověk 
během let hodně dobrých nápadů vystřílí).

Pokud se vám nedostává inspirace, následující 
stránky se vám pokusí práci ulehčit. Snažili jsme 
se vybrat to nejzajímavější, abyste nemuseli dlou-
hé noci zoufale mžourat do monitorů a trávit čas 
čtením článků „10 nejzajímavějších dárku pro...“. 
Naše tipy možná nejsou to úplně nejzajímavější na 
světě, ale dáme za ně ruku do ohně, že udělají ra-
dost a svou kvalitou nikdy nikoho nezklamou. Teď 
si jen stačí vybrat a pak balit pod stromeček.

th.



47

TIPy NA DÁRKy

www.pragmoon.czprosinec 2016 / leden 2017

Dárek pro chytré hlavičky, které se nebojí pořádné 
výzvy? Pošlete své blízké do Trap Prague! Čeká na ně 
místnost plná hádanek, které budou muset vyřešit, 
aby se dostali ven. K dispozici jsou dvě varianty. V 
Bombě čeká výzva typická pro akční filmy - je třeba 
najít a deaktivovat nastraženou bombu dřív než ex-
ploduje. V Hrobce pak čeká na hráče o něco horo-
rovější zážitek - budou se potýkat s šíleným knězem. 
Hra je určená pro skupinky 2 až 5 hráčů. Cena pro 
dvě osoby je 1000 Kč, v případě 2-5 hráčů 1200. Ide-
ální zážitek pro rodinu či partu přátel.

www .trapprague .com

trap prague

Znáte někoho, kdo si potrpí na španělské delikatesy? 
Na stránkách Sabores mu zařídíte naprosto dokonalý 
dárek. Jednou z nabízených specialit je například Ja-
mon Iberico de Bellota (pata negra), která je považo-
vána za jednu z největších delikates na světě. Šunka Jo-
selito je mezi nimi opravdovým klenotem, a spojují se 
s ní největší géniové světové gastronomie. Dokonce se 
říká, že Joselito je takový Dom Perignon mezi jamony. 
Dokonce se s touhle značkou i spojili a budují spolu-
práci, stejně tak jako se skupinou Luis Vuitton-Moet
-Hennessy. Tímhle dárkem rozhodně ohromíte.

SaboreS

www .sabores .cz

Neuvěřitelný RC Monster Truck Traxxas Teton je 
nejlepší dárek pro manžela, přítele, i syna! Zamiluje 
si ho každý kdo zbožňuje silná auta a pohyb v teré-
nu. Značka Traxxas patří mezi nejlepší výrobce RC 
modelů. Jedná se o prvotřídně konstruovaný monster 
truck v měřítku 1/18 (délka 258mm), model je vyba-
ven vodě odolnou elektronikou se třemi jízdními reži-
my, pohonem 4x4 se dvěma diferenciály, olejovými tlu-
miči,  proporcionální volantovou rc soupravou 2,4Ghz 
pro provoz bez rušení. Na webu www.rc-auta.eu ho 
seženete ve čtyřech různých barvách za 3779,-.

traxxaS teton
www .rc-auta .eu

Dokonalý dárek pro kluky i jejich hravé tatínky, kte-
rým si můžete natočit jedinečné vánoční video. UDI 
U28 Freelander vám díky vestavěné HD kameře 
umožní vytvářet z letecké perspektivy dokonalá videa 
a fotografie. Kompletně dokončený model je téměř 
okamžitě připraven k letu. Po vybalení z krabice je 
nutné pouze dobít pohonný akumulátor a vložit ba-
terie do vysílače. Pro případ menších kolizí s různými 
překážkami jsou vrtule Freelanderu chráněny protek-
tory, které minimalizují případné škody. U28 Freelan-
der je velice stabilní a vhodný tak i pro začátečníky.

www .peckamodel .cz

udi u28 Freelander 
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Kosmetikou Ziaja, která spojuje oceňované tradiční 
složky, jako jsou bylinné přípravky a vitamíny s mo-
derní technologií, rozhodně nic nezkazíte. Mezi Vá-
noční sady, kterými můžete obdarovat své blízké patří 
kolekce Olive (tělový krém, krém na ruce, sprchový 
gel), Kozí mléko (denní krém, noční krém, krém na 
ruce), Kakaové máslo (tělové mléko, krém na ruce, 
krémové sprchové mýdlo), Jasmín (denní krém, noč-
ní krém, micerální voda), Manuka tree (pleťový to-
nik, čistící gel, denní krém), Pánská sada (sprchový 
gel, pleťový krém, antiperspirant) a mnohé další.

www .ziaja .cz

ziaja

No a když už jsme jako tip dali konzoli od Sony, ne-
může chybět ani nový kousek ze sousedního „zele-
ného“ tábora. Konzole Xbox One S je herní systém 
vše v jednom, který k vám domů přináší dokonalou 
zábavu v podání těch největších herních trháků, vaše 
oblíbené televizní pořady, multimédia, sociální sítě až 
po to nejlepší na webu. Zahrajte si nejširší nabídku 
her na konzoli, která je o 40 % menší, a to včetně kla-
sických her z Xbox 360. Xbox One S je v tuto chvíli 
nejdokonalejší verzí konzole Xbox, protože navíc ke 
všemu obsahuje integrovaný napájecí zdroj.

xbox one S

www .czc .cz

Je čas na upgrade. Díky zvýšení výkonu a posílení 
schopností systému přináší Playstation 4 Pro zna-
telně krásnější grafiku a vizuální efekty. Hráči s 4K 
televizemi si mohou užít PS4 hry v nekompromisní 
4K kvalitě (nativně nebo upscalovaně, dle titulu) a 
ve vyšších snímcích za vteřinu. A nechybí samozřej-
mě ani podpora 4K streamovaného videa ze služeb 
jako Netflix nebo YouTube. Zkrátka nepřijdou ani 
majitelé starších televizorů, bez podpory 4K. Ti se 
mohou spolehnout, že všechny hry standardně po-
běží v 1080p a ve vyšších snímcích za vteřinu.

playStation 4 pro
www .xzone .cz

Ideální dárek do zimního počasí? Jednoznačně čaj! Na 
www.caje-mixtee.cz seženete luxusní kolekce pečlivě 
vybraných čajových směsí, které v sobě skrývají to nej-
lepší ze Srí Lanky. 100 % čisté, ručně sbírané čaje v po-
době exkluzivních drahých kamenů. Kolekce vzdávající 
hold tomu, v čem Srí Lanka vyniká nejvíce - v pěstování 
luxusního čaje a ve výrobě vysoce kvalitních drahých 
kamenů. Náš tip? Čaj Basilur Emerald. Jedná se o vyso-
kohorský zelený čaj typu Young Hyson z těch nejlepších 
čajových plantáží na Srí Lance. Tento čaj vyniká svou de-
likátně jemnou chutí a vysokým obsahem antioxidantů.

www .caje-mixtee .cz

mix-tee



UDI U28 FREELANDER 
2,4GHz RTF

Dron freelander natočí dokonale Vaše vánoční zážitky

• Hmotnost: 50,8 g
• Maximální doba letu: 4-5 minut
• Motor: 8520
• Provozní teplota: -10 ~ 40 ° C
• Rozměry: 165 x 156 x 64 mm

• Dosah vysílače: cca 30 m  
(dle podmínek)

• Režim fotografování: Single shoot
• Režim videozáznamu: 1280 x 720p
• Maximální rychlost zápisu: 30 Mbps

Máte lepší nápad na dárek ...

Naše prodejny:
Vyšehradská 6, Praha 2 (Po-Ne 09:00-20:00)
Charlese de Gualla 3, Praha 6 – Dejvice (Po-Ne 11:00-20:00)
Thámova 13, Praha 8 – Karlín
www.sabores.cz

sabo.indd   1 24.11.2016   13:48:35
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romantiKa nade vše

Láska to neměla vždy ve společnosti jednoduché. 
Lékaři středověku ji dokonce posměšně označo-
vali za nemoc, kterou je třeba razantně léčit. To 
už naštěstí neplatí. Dnes máme svatební den jako 
stvrzení něčeho výjimečného, co nás bude prová-
zet po zbytek života a co nám dá základy pro další 
generace. Ostatně, existuje romantičtější gesto, 
než ochota navléct si na prst malý kroužek, jím 
světu dáváme jasně najevo, že byl někdo dostateč-
ně velký blázen na to, aby s námi šel oficiálně ce-
lým životem? Je to krásný symbol, který navzdory 
rostoucí skepsi ve společnosti přetrvává. 

Protože v PragMoonu lásce fandíme, přichysta-
li jsme si pro vás speciál, kde si můžete vybrat to 
nejlepší místo pro vás jedinečný den. A jako bonus 
pár tipů na rozlučky. Bez ní by to nešlo!

th.

Přesně před deseti lety se uskutečnil úplně první 
svatební obřad v Růžovém sadu v Památníku Lidice. 
Tehdy oddaný pár v sadu symbolicky zasadil růžo-
vý keř a zařadil se tak mezi dárce růží, jejichž počet 
od té doby každým rokem narůstá. Svatební obřad 
pod širým nebem dnes ohromuje svým unikátním 
prostředím, které čítá 23 tisíc keřů růží z 200 odrůd 
z celého světa. Zasazení růže je uctěním památky 
zavražděných lidických obyvatel a zároveň krásnou 
vzpomínkou na významný den novomanželů.

růžový Sad
Obecní úřad Lidice
Tel: +420 312 253 083

Restaurace Skleník má v Letňanech letitou historii 
plnou spokojených zákazníků. Příjemný interiér 
nabízí 130 míst k sezení, prostorný salónek na 
oslavy, který pojme cca 60 lidí a velkou TV. Zajistit 
jde i hudební produkce, takže bude mít vaše 
svatební hostina vše potřebné. V letních měsících 
můžete využít zahrádku s kapacitou 50 míst. 
Nezanedbatelným bonusem je vlastní parkoviště. 
Pokud byste si nicméně nechtěli den kazit řízením, 
není problém využít pro odvoz partnerské taxi.

reStaurace SKleníK
Třinecká 673, Praha 18 
Tel .: +420 773 066 060, www .sklenik-restaurace .cz

www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017
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Přestože se nejvíce svateb odehrává právě na Sta-
roměstské radnici, paleta možností je mnohem 
bohatší. Seznam dalších možných míst, kde si ve 
většině z nich můžete objednat i svatební hostinu: 

•	 palác Žofín
•	 Kaiserštejnský palác
•	 Nebozízek
•	 Petřínské terasy
•	 Jindřišská věž
•	 Lobkowiczký palác na Pražském hradě
•	 hotel Mandarin Oriental
•	 kavárna Styl&Interier ve Vodičkově ulici
•	 palác Platýz
•	 Vojanovy sady
•	 Vrtbovská zahrada
•	 Mánes
•	 Plečnikova vyhlídka na Pražském hradě
•	 barokní refektář dominikánského kláštera v 

Jilské ulici.

JaK Si OBJeDnaT SVaTBu
Termín svatby ve svatební síni na Staroměstské 
radnici se rezervuje obvykle telefonicky. Následně 
rezervace platí 14 dnů a do této doby je třeba se 
dostavit osobně pro potvrzení termínu a vyzved-
nutí příslušných formulářů a veškerých informací o 
potřebných dokumentech. V případě, že mají snou-
benci potřebné dokumenty přichystané, je možné 
při jedné návštěvě potvrdit termín a současně vypl-
nit formuláře na místě a předložit doklady.

Pro civilní svatbu na jiném vhodném místě je vhodné 
využít on-line rezervační formulář, kde je zobrazen ka-
lendář volných termínů (je jich podstatně méně, než 
termínů ve svatební síni) a opět je nutné se do 14 dnů 
dostavit osobně na matriku pro potvrzení termínu.

V případě uzavření církevního sňatku se snoubenci 
neobjednávají, musí se dostavit osobně na matriku 
již s příslušnými doklady a následně matrikář vydá-
vá Osvědčení k církevnímu sňatku, které je platné 
6 měsíců a do této doby musí být sňatek uzavřen.

On-line rezervační systém je umístěn na inter-
netových stránkách Městské části Praha 1. na-
jdete ho na webové adrese www.praha1.cz.

raha 1, to není jen - pokud jde o 
svatby - Staroměstská radnice. 
Míst, kde můžete říci své ano, je 
v centru hlavního města řada. 
Abychom vám ulehčili jejich hle-

dání, na následujících řádkách si je představíme.

praha 1 
míSto pro vaši Svatbu

P

Kulturní dění v MČ Praha 1 sledujte na www.facebook.com/praha1cz
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Když přijde řeč na svatbu, bývá nejčastěji zmiňová-
na Restaurace Hliněná bašta. Hliněná stavba s letní 
terasou umístěnou nad rybníčkem ležící v malebné 
přírodě Průhonic si získá srdce naprosto každého. 
Toto kouzelné prostředí se nachází  pouze 15 mi-
nut jízdy autem z centra Prahy. Svatební specialist-
ka Barbora Brožová s Vámi projde veškeré detaily a 
připraví svatební veselí od A až po Z včetně svateb-
ního obřadu na břehu rybníčka. V menu jistě ne-
přehlédnete bohatou nabídku čerstvých Mořských 
ryb, jejichž nabídkou je podnik proslulý. 

hliněná bašta
Újezdská 619, Průhonice
Tel .: +420 272 690 700, www .hlinenabasta .cz 

Romantické venkovské prostředí, krásná okolní 
příroda, zpěv ptáků a svit sluníčka, to vše podtrhne 
originalitu vašeho svatebního dne. Ve Strnadovském 
mlýně můžete mít svůj svatební obřad na břehu 
rybníka, v obřadní místnosti ve Staré Mlýnici či na 
malebné louce. V letním období bude vaše svatební 
hostina venku. V zimním období, či opravdu ne-
příznivém počasí jsou svatby i pro 100osob uvnitř 
historické Mlýnice. Personál Strnadovského mlýna 
udělá vše proto, abyste si svůj svatební obřad, svateb-
ní hostinu i celý pobyt na mlýně náležitě užili.

StrnadovSKý mlýn
Vršovice 1, Sedlčany 
Tel .: +420 318 877 223, www .strnadovskymlyn .cz

V Zámku Loučeň se postarají o to, aby se Váš svatební 
den stal vskutku nezapomenutelným. Své ANO si mů-
žete říci v zámecké kapli, oranžérii, v historických pro-
storách zámku, v zámecké expozici či pod širým nebem 
v zámeckém anglickém parku. Dle Vašich představ vy-
tvoří svatební tabuli o několika chodech, svatební raut, 
případně oblíbené grilování na zámecké terase. A perlič-
ka na závěr krásného dne? Nezapomenutelná svatební 
noc v Domečku knížete Alexandra nebo můžete strávit 
noc přímo na zámku, a to v zámeckých apartmánech.

zámecKá Svatba na loučeni 
Zámek Loučeň, Loučeň 1, Loučeň
Tel .: +420 721 383 665, svatba@zamekloucen .cz

Chcete krásnou svatbu bez starostí? Romantik Pa-
ris vás nejen dokonale oblékne do toho nejlepšího, 
co momentálně trh nabízí, ale navíc vám nabídnou 
speciální servis „svatba na klíč“. Zapomeňte na složité 
zařizování, shánění svatebního auta či řešení, kde a 
jak hosty usadit. V Romantik Paris vše udělají za vás 
(a to včetně takových nezbytných věcí jako vyřízení 
veškerých svatebních formalit, zajištění termínu na 
matrice atd.). Zkrátka a dobře, kdo se nechce zbyteč-
ně stresovat a jen si užít svůj „velký den“, ten by měl 
zvolit Romantik Paris. Jinde vám těžko dají více.

romantiK pariS
Žitná 17, Praha 1 - Nové Město
Tel .: +420 602 331 503, www .romantikparis .cz 
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Svatební den, na který nikdy nezapomenete? Ať už 
plánujete komornější nebo velkolepou svatbu, v obo-
jím Vám dokonale vyhoví v hotelu Hejtmanský dvůr, 
kde se Vaše romantické sny změní ve skutečnou. V 
Hejtmanském dvoře Vám zajistí nejen svatební hos-
tinu a večerní bujarou oslavu s přáteli, ale pod jejich 
střechou si můžete říct i své „ANO“. To vše samo-
zřejmě přizpůsobí Vašim přáním. Po oslavách si mů-
žete užívat romantické chvíle ve wellness a na závěr 
spočinout ve svatebně dekorovaném pokoji.

hotel hejtmanSKý dvůr
Masarykovo náměstí 114, Slaný
Tel .: +420 312 527 110, www .hhd .cz

V nově zrestaurovaných prostorách rodinného 
pivovaru Berounský medvěd byla zřízena Pivovarská 
restaurace, která prostě bude vaší svatební oslavě 
slušet. Krásný dřevěný interiér, speciality české 
kuchyně a k tomu přirozeně všechny druhy lahodných 
piv, které pivovar vyrábí. O místo se tu skutečně bát 
nemusíte – restaurace pojme až sto hostů. Stejné 
číslo platí po salonek „šalanda“ v prvním patře.  
Dostupnost Berounského medvěda je pouhých 20 
minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Beroun - centrum, 
nebo 2 minuty od vlakového nádraží Beroun.

berounSKý medvěd
Tyršova 135, Beroun
Tel .: +420 311 622 566, www .berounskymedved .com

Restaurace Pod Zámkem v pražských Průhonicích 
nabízí veškerý komfort pro malou svatební hosti-
nu. Výhled na romantické jezírko s krásnou terasou 
umocní Váš svatební zážitek na maximum. Není tu 
nic, co by chybělo k dokonalému servisu. Během 
hektického svatebního dne, kdy lze obřad uspořádat 
přímo na místě, oceníte profesionální koordinaci, vý-
tečnou kuchyni s možností výběru hlavních jídel sva-
tebčanů až na místě, dekorace a tiskoviny „na míru“, 
květinový a aranžerský servis, dovoz a prodej svateb-
ních doplňků. V horkém létě potěší klimatizace.

pod zámKem
Hlavní 87, Průhonice 
Tel .: +420 267 751 545, www .podzamkempruhonice .cz

Nejvýznamnější událost svého života můžete oslavit i 
v srdci pivovaru Plzeňský Prazdroj ve stylovém Kon-
ferenčním a společenském centru Secese. Secesně 
zdobené vnitřní prostory Konferenčního centra jsou 
ideálním místem pro svatební hostinu a večerní veselí 
(až pro 150 osob). Kromě mistrovské kuchyně a boha-
tého výběru jídla i pití není problémem zajistit veške-
ré doprovodné služby. Za hezkého počasí lze svatební 
obřad uskutečnit na nádvoří pivovaru, v altánku, který 
se skrývá nedaleko nádvoří či v Pivovarském muzeu.“

pivovar plzeňSKý prazdroj
U Prazdroje 7, Plzeň
Tel .: +420 735 189 019, www .prazdrojvisit .cz
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Prsteny provází manželský pár celý život - věnuj-
te proto jejich výběru dostatek času a pozornosti. 
Svět snubních prstenů - Zlatnictví je tradiční česká 
firma, která od roku 1930 nabízí jen to nejkvalit-
nější zboží mezi které patří také snubní, zásnubní 
prsteny a prstýnky. V nabídce mají více jak 3000 
vzorů čímž se řadí mezi největší kolekce snubních 
a zásnubních prstenů v Praze. Snubní a zásnubní 
prsteny vyrábí v bílém zlatě, žlutém zlatě i v  ba-
revných kombinacích zlata, které si můžete i sami 
navolit a vytvořit si tak zcela originální vzory. 

Svět Snubních prStenů
Novákových 2, Praha 8
Tel .: +420 737 335 284, www .svetsnubnichprstenu .cz 

Hotel Meritum*** se nachází v poklidné lokalitě Pra-
hy 6, Ruzyně, kde Vám připraví jedinečný Svatební 
den od slavnostního obřadu, přes svatební hostinu 
a zábavu až po ubytování novomanželů a svatebních 
hostů. Součástí komplexu je i stylová restaurace „U 
Rychtáře“ v bývalém Kubrově statku ze 16 stol.. V let-
ních měsících možnost uspořádat svatební hostinu až 
pro 130 hostů v party stanu na naší zahradě. Výběr z 
mnoha svatebních menu. Stylové, ale i moderní tren-
dy výzdoby svatební tabule, vše, na co si jen pomy-
slíte. V Meritum Vám vždy rádi maximálně vyhoví.

hotel meritum
Staré nám . 14/8, Praha 6 - Ruzyně
Tel .: +420 235 007 711, www .hotelmeritum .cz 

Kaple, zasvěcená sv. Terezii, která před pouhými pár 
lety prošla nákladnou rekonstrukcí, stojí v zahradě 
bývalého kláštera karmelitánek, pro které byla sv. 
Terezie z Avily významnou světicí. Kaple je barokní 
z první poloviny 18. století a nachází se v krásném 
prostředí Vojanových sadů, které jsou historicky nej-
starší zachovanou zahradou v Praze (první zmínky 
pocházejí ze 13. století!). V případě zájmu o svatební 
obřad v této malebné lokalitě je dobré jednat s velkým 
předstihem. Matrika Prahy 1 již pár let jede doslova 
„na plný plyn“ a zájem svatebčanů nepolevuje.

Kaple Sv. terezie
Vojanovy sady, Praha 1
Tel .: +420 221 097 688 (rezervace termínů)

Již od pradávna je Petřín oblíbeným místem zamilo-
vaných. Tak proč si právě v tomto krásném prostředí 
neříct své „ano“? Romantická svatba na Petřínských 
terasách vás díky své jedinečné atmosféře okouzlí. 
Restaurant je posazen uprostřed východního sva-
hu Petřínského kopce, s naprosto neopakovatelným 
výhledem na celou Prahu. Od vznešených Hradčan, 
přes střechy Malé Strany, až po horizont moderní 
Pankráce a prastarý Vyšehrad. Samozřejmostí je svat-
ba na klíč, aby „váš den“ byl opravdu jedinečný.

petřínSKé teraSy
Petřínské sady 393, Praha 1 - Malá Strana
Tel .: +420 257 320 688, www .petrinsketerasy .cz
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Hotel Meritum*** a Restaurace U Rychtáře 
Staré nám. 14/8, 161 00 Praha 6, Ruzyně 

Tel.: 235 007 711, 724 363 310 
Web: www.hotelmeritum.com 

Email: management@hotelmeritum.com 


Místo, kde se snoubí krása minulosti s pohodlím současnosti ... 



SVATBY, SRAZY, TEAM BUILDING

Prodej piva non-stop!

Berounský Medvěd PM.indd   1 4.9.2014   14:48:31



Zahradní restaurace 

„Na tý louce zelený“

Restaurace se nachází ve velmi klidném prostředí přímo na okraji Kunratic-
kého lesa. Pořádáme svatební hostiny až pro 70 osob a svatební rauty až 

pro 200 osob. Jsme schopni zajistit i menší svatební oslavy. Novinkou je mož-
nost uspořádání obřadu v prostorách letní zahrady. Zajišťujeme i základní vý-
zdobu svatebních tabulí. Návštěvníkům je k dispozici vlastní parkoviště přímo 
před vchodem do restaurace. Restaurace je rozdělena do tří částí: nekuřácký 

sál pro 70-80osob, kuřácký salónek pro 30 osob a terasa pro 40 osob.

Restaurace Na tý louce zelený
Zelená louka 451, Praha 4 – Kunratice

www.natyloucezeleny.cz

Natylouce zeleny.indd   1 9.2.2015   15:47:41
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zámek pro svatby jako stvořený

zámek, kde to žije

www.zamekloucen.cz
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Pokud netoužíte zrovna po striptýzu a nechcete je-
nom sedět v hospodě, udělejte rozlučku se svobodou 
v jednom z nejhezčích bowlingů v Praze. Náš pod-
nik má nejmodernější vybavení a je jediný v centru 
města. Pro svou rozlučku vám připravíme tradiční 
chlapská jídla jako žebra, křídla nebo jen lehké jedno-
duché občerstvení. Můžete využít i další zábavu jako 
fotbálek, šipky nebo kulečník. A pokud myslíte, že by 
přeci jen striptýz neměl chybět, připravíme vám párty 
v našem Corona solónku s kapacitou 25 osob. 

bowling celnice
V Celnici 10, Praha 1 
Tel .: +420 774 900 699, www .bowling-praha .cz

STAG párty je tradiční oslavou na počest ženicha. Le-
gendární akce, na kterou ženich a jeho nejbližší budou 
vzpomínat celý život. TOP místem na konání STAG 
párty je podle světových žebříčků jednoznačně Praha! 
Opravdu bohatou nabídku balíčků pro STAG párty za 
akční ceny přináší i Darling Cabaret. Zažijte jedinečnou 
rozlučku se svobodou plnou luxusu, erotiky, kvalitního 
alkoholu a zábavy. Do klubu Vás zdarma dopraví jejich 
limuzína, zajistí rezervaci VIP stolu a vše nezbytné, aby 
Vaší jedinou povinnosti bylo bavit se a oslavovat.

darling Kabaret
Ve Smečkách 32, Praha 1, Česká republika
Tel .: +420 723 179 888, www .darlingcabaret .com 

Rozlučka blízko centra Prahy a přesto mimo ten 
největší ruch velkoměsta? Hurá do Karlínské pivni-
ce, kde na vás čeká přímo perfektní místo na start 
vaší rozlučky se svobodou. Milovníci české klasiky 
si zde jednoznačně přijdou na své - jen těžko budete 
široko daleko hledat lepší tankovou Plzeň, grilovaná 
kolena, nebo pochoutky typu domácí paštiky, škvar-
ky, utopence a  to vše z kvalitních surovin. Pivnice 
v letních měsících disponuje i neobyčejně velkou a 
příjemnou zahrádkou v klidné části Karlína.   

KarlínSKá pivnice
Březinova 2, Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 773 002 582, www .pivnicekarlin .cz

Plánujete velkou rozlučku ve stylovém restaurantu? 
Pak hurá do Potrefené husy v Dlážděné, kam se vejde 
až 300 hostů! Hlavní část restaurace se nachází v pří-
zemí s velkými výkladními skly do ulice. Nad ní ční 
vestavěná galerie, která pojme asi 66 lidí, suterénní 
prostor je koncipován jako pivní klub. Potěší široká 
nabídka nápojů a výborným jídlem, které uspokojí i 
ty nejnáročnější. Podnik je kuřácký a nabízí moderní 
interiér a zajímavě členitý interiér, který si vás jedno-
značně získá. Bonusem je široká nabídka piv.

potreFená huSa hybernSKá
Na rohu Dlážděné a Hybernské, Praha 1 
Tel .: +420 224 243 631, www .potrefena-husa .eu
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Tolik exotiky a energie v jiném pražském baru ne-
najdete. Rozlučkou tady nic nezkazíte a rozhodně 
doporučujeme zajistit si během ní Showtime, což 
je místní speciální havajská show. Jde o nekončící 
párty, v níž barmani míchají drinky a předvádí vel-
kolepou ohnivou show. To vše za asistence krásných 
havajských tanečnic. Když si k tomu připočtete vy-
nikající drinky a ideální dopravní dostupnost, máte 
o rozlučkovém favoritovi jasno. Pro rozlučky nad 10 
osob tu mají speciální akce, určitě se na ně poptejte.

aloha muSic club & cocKtail bar
Dušní 11, Praha 1
Tel .: +420 602 251 392, www .alohapraha .cz  

V centru Smíchova najdete stylovou restauraci, která 
vaší rozlučce bude slušet. Podnik čítá 240 míst, může 
se pochlubit velmi příjemným interiérem a umístě-
ním nedaleko metra Anděl. V Radegastovně Perón 
si vychutnáte (jak již název napovídá) pivo Radegast, 
českou klasiku i mezinárodní kuchyni (chybět sa-
mozřejmě nemohou i pochutinky k pivu). Moderní 
prostředí, podium, raut na míru a oddělitelné salon-
ky vám zajistí dokonalý zážitek z firemního večírku. 
Rustikální spodní patro pojme až 120 hostů.

radegaStovna perón
Stroupežnického 20, Praha 5
Tel .: +420 602 741 401, www .peronsmichov .cz
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Music bar Legenda najdete v původních sklepních 
prostorách restaurace Legenda. Hned při vstupu do 
baru ocení každý návštěvník atmosféru, která v baru 
panuje. Zde se historie potkává s moderním světem, 
ale jediné, co zůstalo z původní, staré Prahy, je pod-
loubí, které baru dodává originální kouzlo. Music 
bar Legenda nabízí celkem 2 bary, které nabízejí vše 
- od 8 druhů čepovaných piv až po nejrůznější alko-
holické nebo nealkoholické nápoje. Během rozlučky 
na suchu v Legendě rozhodně nebudete.

muSic bar legenda
Legerova 39/1820, Praha 2 - Nové město
Tel .: +420 737 626 848, www .legendapraha .cz

Ohnivá show plná adrenalinu, vzrušení a tance v 
prostředí unikátních prostor, které se inspirují legen-
dární leteckou společností Pan Am - přesně taková 
rozlučka vás čeká v jedinečném Hangar Baru Praha! 
Přivítají Vás velmi půvabné letušky, které se po „ce-
lou dobu letu“ budou starat o to, abyste letěli první 
třídou nejluxusnějších aerolinek. Hangar nabízí dvě 
patra. Horní má klasičtější restaurační ráz s meziná-
rodní kuchyní (vaří se do půlnoci) a jedním barem. 
Dolní patro Vás pak pohltí svou divokou atmosférou.  

hangar bar praha
Dušní 9/9, Praha 1, 
Tel . +420 724 004 305, www .hangarpraha .cz
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Nejlepší kamarád se žení a vašim úkolem je 
uspořádat nezapomenutelnou rozlučku se 
svobodou, na kterou bude i na stará kolena 
vzpomínat? Přemýšlíte, kam vyrazit, aby si 
ženich naposledy pořádně vyhodil z kopýtka? Pak 
je 161 Night Club určený právě vám. Příjemné 
prostředí, přátelská společnost, dobře zásobený 
a klimatizovaný bar, 3x jacuzzi, sedm útulných 
a moderně zařízených pokojů, privátní hlídané 
parkoviště a pro náročné V.I.P . apartmán (cca 45m2 
jacuzzi, pára, minibar, TV, SAT, DVD, klimatizace).

161 night club
Sokolovská 1260/161, Praha 8
Tel .: +420 284 810 262, www .club161 .cz

Loca znamená šílený. O zábavu se tudíž v tomhle 
podniku vážně bát nemusíte. Co všechno na 
vás čeká? Vypiplaný desing, který vychází z těch 
nejmodernějších trendů, milá a zkušená obsluha, 
skvělá kuchyně, bohatý výběr drinků a zábava až 
do rána. Že jste takových podniků v Praze viděli už 
nespočet? Jenže málokde to tak dokonale šlape, jako 
právě v Loca. Když si k tomu připočtete výborné ceny, 
máte jasno. Loca bude ozdobou vašeho rozlučkového 
večírku. Navíc se nachází kousek od Karlova mostu, 
takže jde o podnik s pětihvězdičkovým výhledem.

loca caFe bar
Smetanovo nábřeží 24, Praha 1
Tel .: +420 212 240 967, www .locabar .cz

Připravte se na pořádně divoký mejdan, kde ne-
zůstane kámen na kameni. Dobře, Pařbu ve Vegas 
vám slíbit skutečně nemůžeme, tak divoké to zase 
nebude. V Techtle Mechtle ale zábava nikdy nespí a 
každý návštěvník si zde přijde na své. V baru najdete 
širokou nabídku koktejlů, které Vám připraví pro-
fesionální tým zkušených barmanů, nabídku vín z 
domácích i zahraničních oblastí, opravdu mimořád-
nou nabídku nejkvalitnějších destilátů a v neposled-
ní řadě i skvělou kuchyni. A muzika? Jakákoli! Vše 
závisí čistě na tom, co si v Techtle Mechtle poručíte. 

techtle mechtle
Vinohradská 47, Praha 2
Tel .: +420 222 250 143, www .techtle-mechtle .cz
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Hledáte soukromí uzavřeného salonku, nebo klub s 
nádhernými tanečnicemi, či místo kde to opravdu 
žije zábavou a tancem? To vše bezpochyby najdete v 
Music Club Zlatý Strom. Rozlučky se svobodou pro 
ně nejsou žádnou novinkou a proto vám rádi zajistí 
vše potřebné (detaily jsou na oficiálních stránkách 
podniku). Ve třech podzemních podlažích najdete 4 
bary, 3 salónky, světelný parket, bohatý výběr drinků 
a spoustu dalšího. O atmosféru se zde postará uni-
kátní design jednotlivých podlaží, nejmodernější 
audio i video technologie a tým profi Djs.

muSic club zlatý Strom
Karlova 6, Praha 1 
Tel .: +420 603 804 126, www .zlatystrom .com



www.bowling-praha.cz
Praha 6 Praha 1

Najdete nás na
facebook.com/praha.bowling

Hrajte bowling v nových 
moderních hernách

0013-inzerce__04.indd   1 9.2.2015   8:54:26
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Italská restaurace Carllino nabízí kromě výborné pizzy, 
kterou tady pečou tak, jak se má, tedy v kamenné peci, 
tradiční italské domácí těstoviny nebo vynikající hově-
zí steak. Nesmíme zapomenout ani na znamenitou ital-
skou kávu a dezerty. O Štedrém dnu bude servírována 
lahůdka francouzské kuchyně šneci po burgundsku. 
Carllino se nachází pár kroků od metra Křižíkova.

carllino

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

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

caFé imperial

Na Poříčí 15, Praha 1
Tel .: +420 246 011 440, www .cafeimperial .cz

Etnosvět se během roku od otevření stal velmi oblí-
benou a vyhledávanou restaurací, a to nejen u vege-
tariánů. V unikátním třípatrovém prostoru vás čeká 
ojedinělý projekt, ve kterém se snoubí mezinárodní 
gastronomie s poznáváním různorodých kultur celé-
ho světa. V žebříčku TripAdvisor se Etnosvět po celou 
dobu drží v top desítce pražských restaurací.

etnoSvět

Legerova 40, Praha 2
Tel .: +420 602 503 103, www .etnosvet .cz

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

chapadlo

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

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

ruStica

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

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

propaganda

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



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

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

peter´S burger pub

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

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

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

beer & burger u čížKů

Karlovo náměstí 34, Praha 2 
Tel .: +420 223 003 424, www .ucizku .cz

Chcete poznat atmosféru pravých amerických bister, 
kde si vybere opravdu každý? Yes Burger na Žižkově 
je takovým místem! Jde o poctivou americkou 
kuchyni s bohatou nabídkou klasických burgerů i 
nejrůznějších specialit (Elvis burger, Kozí burger, 
Bugy Bugy burger) i výzev pro pořádné chlapy (200g 
Tower, 300g Golem burger, 500g King Kong). 

yeS burger

Seifertova 14, Praha 3, Tel .: +420 608 956 345  
Žitná 41, Praha 1 Tel .: +420 774 350 370, www .yesburger .cz 

Originální americká diner restaurace James Dean se 
nachází v samotném centru Prahy. Místo vás okamži-
tě ohromí svým dobově laděným interiérem a monu-
mentálním sloupem, jehož mozaika tvoří vyobrazení 
Jamese Deana a Marilyn Monroe. Lahodné burgery 
jsou v James Deanovi opékány na lávovém grilu, kde 
získají krásné kouřové aroma a vynikající chuť.

jameS dean

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

Pokud se nacházíte v centru a dáte na hezký dojem, 
navštivte restauraci Dynamo, která se nachází kou-
sek od Národního divadla. Moderní podnik si vás 
získá lahodným Royal burgerem z hovězího masa, 
burgerem s volským okem, slaninou a sekaným bif-
tečkem z hovězího masa a burgerem z masa divokého 
kanečka, podávaný s grilovanou hlívou ústřičnou.

dynamo

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

GASTRO BURGER TIPY

tom’S burger 

65www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017



66

GASTRO BARY

relax caFé bar

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

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

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

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

bombay bar

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

zlatý Strom

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

Úderem 22. hodiny legendární Radost ožívá noč-
ním životem a otevírají se brány hudebního klubu 
v dolních prostorách podniku. Originální hudební 
program, čtyři bary, laser show, go-go tanečnice, 
pravidelné sety domácích i zahraničních DJ´s, to vše 
v novém interiéru. To vše a ještě mnohem víc Vás 
čeká v Radosti a to od čtvrtka až do soboty.

radoSt Fx

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

Jak vypadá pořádný studentský bar? To vám ukáže 
Club Restaurant Juve, který se nachází hned u jarov-
ských studentských kolejí. Výborné jídlo i pití, skvělé 
ceny (tankové pivo za 25 korun), k tomu fotbálek a 
každý den otevřeno do dvou ráno. A největší výhoda? 
Studenti nikdy nespí, takže ať se do Juve vydáte kdyko-
li, pokaždé máte jistotu, že tam nebudete sedět sami.

juve

Koněvova 14/202, Praha 3
Tel .:: +420 601 212 468, www .farao-gastro .cz

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

u buKanýra

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

Zajišťujeme: 
Grilování masa s obsluhou na firemních večírcích, svatbách hostinách 
rautech, možnost dodání i dalších potravin nápojů a také potřebného 

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

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

GASTRO

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

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

HEMINGWAY BAR

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

HANGAR BAR

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

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

BACK DOORS
Na bělidle 30, Praha 5, Tel. +420 257 315 824
www.backdoors.cz
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Nově otevřený pivní bar Gulden Draak vám nabídne-
me točená piva na šestnácti pípách a dalších více jak 
sto různých druhů piv v láhvi, což je největší nabídka 
těchto skvostných piv z belgických rodinných pivo-
varů u nás. Kromě stálého pivního lístku se můžete 
těšit na limitované výroční série, archivní piva a další 
vzácné kousky, které neochutnáte nikde jinde.

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

gulden draaK bierhuiS

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

placebo

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

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

peach pit

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

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

little baStard

Koněvova 251, Praha 3 
www .littlebastard .cz 

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

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

techtle mechtle
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bude třešničkou na dortu při proplutí do Nového 
roku 2017. Malebné výhledy na Hradčany, Tančící 
dům a další historické skvosty metropole. Cena je 
3500 kroun, je dobré rezervovat co nejdříve.

divokého západu. Všichni kovbojové, kovbojky, in-
diáni a indiánky, mexikánci a mexičanky, kankánové 
tanečnice a všichni ostatní jsou srdečně zváni. Kolty 
se sice tasit nebudou, zato zábava poteče proudem!

Nechcete se mač-
kat na Silvestra 
někde v klubu? 
Oslavte Silvestra 
a Nový rok na pa-
lubě lodi! Zažijte 
jedinečnou atmo-
sféru velkolepého 
ohňostroje u Kar-
lova mostu! Staňte 
se součástí speci-
ální Silvestrovské 
plavby v srdci me-
tropole. Speciální 
menu a nápoje v 
ceně, navíc disco 
hudba. Velkolepý 
ohňostroj, který 

Silvestr lze osla-
vit nejrůznějším 
způsobem. Někdo 
si potrpí na ko-
mornější nádech, 
jiní ocení co nej-
větší společnost. 
A někdo si rád 
hraje! Chcete za-
žít Silvestr v kos-
týmech? Přijďte 
ho oslavit do Re-
staurace u Pecků, 
kde si užijete je-
dinečný večer v 
maskách ve stylu 

Silvestr v Potrefené huse Albertov bude jednoznačně 
velkolepý. S celkovou kapacitou až 232 míst k sezení 
je jisté, že tu konec roku neoslavíte v žádné skromné 
a tiché společnosti. Podnik se navíc nachází nedale-
ko Karlova náměstí, takže sem v pohodě dorazí ka-
ždý. Potrefená husa, jak je pro značku dobrým zvy-
kem, si vás získa vynikající gastronomií, rozmanitou 
nabídkou piv (a dalších alkoholických nápojů) a pří-
jemnou společností. Specialitou PH Albertov jsou 
grilované steaky z kvalitních farmářských chovů.

Dnes již klasický karlínský podnik s výbornou do-
stupností (je kousek od metra Křižíkova a tramvajové 
zastávky Karlínské náměstí).se dostal do širšího pod-
vědomí díky jedinečné atmosféře, která pravidelně 
graduje na tanečním parketu. Jde o podnik členitý, 
ani velký, ani malý, zkrátka naprosto ideální pro ja-
koukoli společnost, která se chce bavit hudbou, tan-
cem, výborným jídlem a pitím. U mrtvýho ptáka se 
o zábavu bát nemusíte - pokud ho zvolíte jako svou 
Silvestrovskou adresu, před ránem se domů nevrátíte.

SilveStr na lodi 2016

reStaurace u pecKů

potreFená huSa albertov

u mrtvýho ptáKa

Občanská plovárna, Praha 1, Tel .: +420 608 713 778
www .praha-parnikem .cz

Staromlýnská 5, Praha 9
www .upecku .cz, Tel .: +420 606 793 565 

Na slupi 2102/2b, Praha 2
www .phalbertov .cz, Tel .: +420 236 071 028

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

TIPy NA NEJLEPŠÍ SILVESTR
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ROZLUČKA
SE SVOBODOU

OSLAVA

SILVESTRA

POTREFENÁ HUSA
PERFEKTNÍ MÍSTO PRO OSLAVY VŠEHO DRUHU

www.potrefena-husa.cz

...anebo si přijďte jenom tak posedět ;-)



SEX NEBO CITy

vařit si lahodnou kávu, či na-
lít si dvojku dobrého vína, 
sednout si v teple domova do 
křesla, odpočinout si. Každo-

denní život ve velkoměstě je náročný, hektický, 
spousta shonu, hluku, stresu. Člověk touží po 
jediném - chvíli nepřemýšlet, vypnout. 

Konečně si přečíst knihu, možná časopis, zprávy, 
pustit si zajímavý film. Zapomenout na výdobyt-
ky moderní technologie, které nás dennodenně 
obklopují. Zní to skvěle, do toho! Ještě moment…
rychle zkontroluju Facebook, a…. počkat! Ta úpl-
ně blbá blonďatá slepice z vedlejší třídy z gymplu 
má zase novýho nabíječe? A vzal jí na Bali? Vysta-
vuje se tady na fotkách jak nějaká štětka. Taky bych 
mohla takhle vypadat, kdyby jediná má denní ná-
plň byla chodit do fitka, na nehty a do solárka. Ty 
kozy má ale stejně umělý! Vždyť jsme jí na gymplu 
přezdívali plochodrážnice. To by mě ale zajímalo, 
kde na to všechno bere prachy. Jo ahá, panáček má 
Porsche. Tak to je jasný. Je to štětka. Tak ale, olaj-
kuju jí ty fotky z Bali, aby se neřeklo. Štětce.

Američtí vědci zjistili, že výše uvedenou (demon-
strativní) situaci zažije devět z deseti žen nejméně 
jednou za měsíc, a to obzvláště ve chvílích, kdy 
je to nejméně vhodné. To jsou takové ty chvíle, 
kdy si připadáte přitažlivá asi stejně jako ten bez-
domovec z Hlavního vlakového nádraží Praha, 

užitečná jako lednice na melouny a obratná jako 
kvadruplegik. Po takovém dni si chcete prostě jen 
odpočinout, nemyslet na nic, zapomenout na svět. 
A přesně v ten okamžik se objeví něco, co vás srazí 
na kolena. Třeba blonďatá štětka z Bali. Může vů-
bec nějakou ženu, jež zrovna nemá svůj den, do-
razit něco víc, než jiná žena, která se má báječně? 

My ženy jsme totiž docela zvláštní druh. Lépe ře-
čeno, zvláštní jsou zejména vztahy žen k jiným že-
nám. A jelikož tenhle sloupek má být o vztazích, 
hodí se podívat se na to trochu detailněji. 

Rády se tváříme, že držíme pospolu. Už od školky 
tvoříme striktně uzavřené skupinky, do kterých je 
klukům vstup přísně zakázán. Vodíme se za ručičky, 
půjčujeme si panenky a jsme na sebe hodné. Do-
kud tedy Mařena nedostane od Ježíška úplně no-
vou Mattelku. To je pak Mařena ze skupinky hodně 
rychle vyčleněna, dostane přezdívku „brejloun“, na 
písku si musí hrát sama a rodiče ostatních holčiček 
jsou den co den vystaveni hysterickému pláči, který 
končí jen dvěma způsoby – vyčerpáním organismu 
nebo zakoupením úplně nové Mattelky. 

Na základce si pak většina z nás najde nejlepší ká-
mošku, jakožto důkaz, že jsme opravdové dívky. 
Protože každá správná holka má svou důvěrnici, 
svou nejlepší kamarádku, která jediná o nás ví 
všechno. Na znamení nikdy nekončícího pouta si 
vyměníme náramky z Top Dívky, a pokud bude i 

U
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úspěšně složen Test Best Friends, obsahující zá-
ludné otázky typu „nejoblíbenější barva tvé ká-
mošky“, je přátelství na život a na smrt dovršeno. 
Bohužel, tyto přátelství vezmou hodně rychle za 
své ve chvíli, kdy se vaše nejlepší kámoška začne 
bavit i s jinými lidmi, v horším případě s kluky. 
V dramatičtějším scénáři začne s nějakým do-
konce chodit a nenávist do morku kostí spouští 
okamžik, kdy začne chodit s klukem, který se lí-
bil vám. To je přesně ta chvíle, kdy nám dojde, že 
naše kamarádky jsou zároveň naše konkurentky.

Toto je ostatně asi ten důvod, proč se říká, že každá 
hezká holka musí mít svou ošklivou kamarádku. 
Pravda to je, i není. Jistěže s ošklivou kámoškou 
za zády máte větší šanci na úspěch, můžete zazářit. 
Na druhou stranu, atraktivita v kolektivu stoupá, 
tudíž i průměrně hezká dívka ve skupině sebejis-
tých atraktivních koček automaticky působí mno-
hem přitažlivěji. Vzpomeňte jakoukoliv dívčí (ale 
klidně i klučičí) kapelu – každá sama o sobě nijak 
výrazně krásná není, ovšem jako celek působí jako 
super-sexy-bomby. To jsou prostá fakta.

Ostatně u dívčích hudebních skupin můžeme ještě 
chvíli zůstat. V klipech, na plakátech, fotkách, kon-
certech působí jako nejlepší kamarádky, které nic 
nerozdělí. Ovšem jakmile se jedna osamostatní a je 
o ni zájem, slaví úspěchy kamkoliv vkročí, rázem je 
to sobecká mrcha, které ostatní nemohou přijít na 
jméno. V rozhovorech se na ni hází špína taková, 
že by jeden pomalu myslel, že zapříčinila i druhou 
světovou. Ovšem málokterá bývalá kolegyně z ka-
pely by měla odvahu na to, říct jí to přímo osobně. 
Když se shodou náhod takové dvě potkají, skončí 
to v lepším případě důraznou ignorací, v horším 
se obejmou, pochválí si šatečky a popřejí mnoho 
štěstí. Ne, tohle není rozumný přístup dospělých 
lidí. Tohle je ženská specializace: intriky. 

Kdyby se konalo mistrovství světa v intrikování, 
těžko by se do top 100 žebříčku dostal nějaký muž. 
Muži si dají pěstí a je po problému. Ženy se tváří, 
že žádný problém ani nevznikl, přičemž se dalších 
šedesát let snaží svou nenáviděnou sokyni tichým 

způsobem zničit. Netroufám si tak úplně tvrdit, že 
vím, z jaké motivace tohle podlé ženské chování vy-
chází. Soudím ale, že z obyčejně omílané závisti to 
tak úplně nebude. To by bylo moc jednoduché, a jak 
všichni dobře víme, jednoduchost je ženám cizí.

Myslím, že kořeny těchto zvláštních vztahů žen k 
ostatním ženám budou pramenit z něčeho mno-
hem hlubšího, než je prostá závist. Jádro všeho je 
dle mého názoru nutno hledat ve vlastní skryté 
nejistotě. My ženy obecně nemáme přirozeně za-
kořeněn egocentrismus, který je vlastní mužům. 
Ti o sobě málokdy pochybují, i když netvrdím, že 
se to neděje vůbec. Rozhodně tak činí ale mno-
hem méně, než ženy. Ty o sobě pochybují skoro 
pořád. A to především způsobem komparace: 
srovnáváme se s ostatními ženami – tahle je hezčí 
než já, tahle je zase chytřejší. Támhleta má skvělou 
práci a je úspěšná, jiná zase krásnou rodinu a bezva 
chlapa. Tamta má úžasný byt, tamta procestovala 
celý svět, tamta má perfektní postavu, tamta je ob-
líbená. A co já? Apeluji na to, aby se pro tento způ-
sob myšlení zavedl nový pojem: egoterorismus! 

K egoterorismu nám vydatně pomáhají právě so-
ciální sítě. Na Facebooku nám vyskakují perfektní 
fotky perfektní bloncky s perfektním chlapem na 
perfektní dovolené na Bali. Na Youtube sjíždíme 
videa beauty bloggerek se zásobou drahého značko-
vého makeupu, za jehož hodnotu by mohla být na-
krmena středně velká somálská vesnice na tři roky. 
Na Instagramu vidíme jen krásné fotky krásných 
holek v krásném prostředí. To se pak lehko sklouzá-
vá k pochybnostem o vlastním životě a sobě samé. 
Otázka ovšem zní – je tohle všechno pravda? Vážně 
si myslíme, že tyhle superženy neřeší žádné problé-
my? Že za každých okolností vypadají dokonale? 
Těžko by se nějaká z nich vyfotila s akné na obličeji 

„My Ženy OBeCně neMáMe 
PřirOzeně zaKOřeněn 

egOCenTriSMuS, KTerý Je 
VLaSTní MuŽůM“
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a hodila to na Instagram s hashtagem #pupinky-
naksichte. Nebo #dostalajsemkopacky #pribrala-
semdesetkilo #jsemuplnevhajzlu #obycejnaholka. 
Ale copak to všechno nejsou obyčejný holky? S 
obyčejnými starostmi? S obyčejným životem?

Všechna tato porovnávání se s ostatními v nás 
plodí zlo. Závist, nenávist, pochybnosti, intriky 
a pomluvy. Nemůžeme budovat své sebevědomí 
a vlastní hodnotu skrze jiné ženy. A už vůbec ne 
závistí jejich úspěchů. Navíc, když svět je vždy v 
rovnováze. Když je někde něčeho hodně, jinde to 

pak chybí. Čímž nechci sklouzávat ke stereotypům 
typu „když je hezká, tak je blbá“. Prostě jen při-
jměme fakt, že absolutně každá z nás máme lepší 
a horší dny, stejně jako máme silné a slabé stránky. 
A víc už se v tom nebabrejme. Takže šup do křes-
la s kávou a přečíst si knížku. To je mnohem lepší 
způsob k nalezení sebe sama, než rozčilováním se, 
která čůza zase dostala kabelku od Chanela.

A pokud chcete přispět k boření mýtu o ženské do-
konalosti (která logicky neexistuje), přidejte na Insta-
gram obyčejnou fotku s hashtagem #obycejnaholka.

Zdraví,
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„PrOSTě Jen PřiJMěMe FaKT, 
Že aBSOLuTně KaŽDá z 

náS MáMe LePší a HOrší Dny, 
STeJně JaKO MáMe 

SiLné a SLaBé STránKy. “
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Rustica však nesází jen na své příjemné prostře-
dí s kvalitní a ochotnou obsluhou, ale hlavně na 
vynikající jídlo, které zaujme všechny Vaše chuťo-
vé pohárky. Ty především ocení vysokou kvalitu 
používaných surovin a zachování tradičních po-
stupů při přípravě jídel. Velkou novinkou je pro-

dej syrových domácích těstovin, které si můžete 
odnést domů a připravit si je podle osvědčeného 
receptu, který najdete na webových stránkách re-
staurace, třeba s přáteli a užít si skvělý kulinářský 
večer. „Dříve nabízely restaurace čokolády, které 
muži při odchodu kupovali ženám jako odpustek 
za hodiny v nich strávené. Dnes chodí do restau-
race stejně mužů i žen a jako odpustek si od nás 
odnášejí čerstvé těstoviny,“ doplňuje s úsměvem 
na tváři majitel restaurace Jaroslav Žaloudek. 

Tento kousek italského venkova v centru sto-
věžaté Prahy svým zákazníkům servíruje domá-
cí severoitalskou venkovskou kuchyni. Při ná-
vštěvě podniku se můžete těšit na pokrmy, které 
jsou nejen chutné, ale také vás opravdu zasytí. 
V Rustice se Vám prostě nestane, že byste ode-
šli hladoví. Ale zpět k tomu, na čem si v Rusti-
ce můžete pochutnávat. Vybírat můžete z široké 
nabídky studených i teplých předkrmů, polévek, 
italských rizot, pizz, steaků, čerstvých ryb a ori-
ginálních specialit podniku, mezi které patří na-
příklad grilované medailonky z vepřové panenky 
podávané na omáčce ze zeleného pepře zjemněné 
smetanou a s listovým minisalátem, dochuceným 

estaurace Rustica nabízí útulné 
prostory a venkovský styl pří-
mo v centru naší metropole. Je 
to místo, kde se snoubí výtečné 
kulinářské umění s jedinečnou 

rodinnou atmosférou, která na Vás dýchne už 
při vstupu. Při návštěvě restaurace Vás zaujme 
zajímavý rustikální interiér, ve kterém převažu-
je kouzlo repasovaného starožitného nábytku a 
okouzlujících detailů, které svědčí o nevšední péči 
majitele a personálu. Nás zaujala především ne-
všední sbírka nástěnných talířů. To vše navíc de-
centně podtrhuje tradiční italská pec na dřevo na-
cházející se přímo uprostřed místnosti. Při čekání 
na Vámi vybraný pokrm se tak můžete nechat 
unášet na romantické vlně navozené plápolající-
mi plamínky hřejivého ohně. 

ruStica 

R
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pomerančovým dresinkem. Stejně jako je tomu 
na italském venkově, tak i zde si můžete objed-
nat poctivé domácí těstoviny, které jsou připra-
vovány s velkou láskou a péčí Italům tak vlast-
ní. Tato rustikální restaurace vyrábí například i 
málo běžné tvary těstovin, jakými jsou ballerine a 
nebo radiatori. Nechybí ani všemi oblíbená pizza, 
zde opravdu gigantických rozměrů, která zasytí 
i náročného jedlíka, a to za cenu, za kterou jiné 
restaurace servírují malé pizzy. V jídelním lístku 
naleznete nejen poctivá a zajímavá jídla pro mi-
lovníky masa, ale také nevšední množství lehčích 
jídel a čerstvých salátů, což ocení nejen dámy ale 
i ti, kteří drží dietu. Nutno pochválit, že kuchaři 
nezapomínají ani na vegetariány. Jednoduše řeče-
no v Rustice si vybere opravdu každý. 

Pokud by Vám i přesto nabídka stálého jídelní-
ho lístku nestačila, můžete každý den vybírat z 
aktuálního denního menu, na kterém najdete 
pokrmy připravené z velké části ze sezónních su-
rovin. Kromě dobrého jídla Rustica svým zákaz-
níkům nabízí také širokou škálu alkoholických i 
nealkoholických nápojů a pamatuje i na vybíravé 
milovníky kvalitního vína. Vinotéka podniku 
nabízí celou řadu tuzemských a italských rozlé-
vaných vín, která jsou personálem restaurantu 
vybírána tak, aby tvořila harmonii chuti s nabí-
zenými pokrmy. Samozřejmostí jsou také domácí 
limonády z čerstvého ovoce či zeleniny a domácí 
pečené čaje. Ne náhodou byla Rustica v loňském 
roce na základě hlasování návštěvníků vyhodno-
cena jako nejlepší pizzerie v Praze.

Opletalova 36, Praha 1
Tel .: +420 224 234 868

www .rustica .cz
PO – NE  11:00 – 23:00
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Příznivá je i výborná dostupnost restaurace hned 
za rohem je zastávka tramvaje „U Bulhara“, ze 
které se ve dne i v noci dostanete do opravdu 
všech čtvrtí Prahy. Navíc necelých 300 metrů 
od podniku jsou stanice metra Hlavní nádraží a 
Náměstí Republiky. Navíc, pokud Vás po návště-
vě restaurace čeká cesta domů za Prahu, můžete 
použít hned několik vlakových spojů z Hlavního 
nádraží nebo Masarykova nádraží, které jsou na 
dohled od vchodu pizzerie. Ty, kteří se sem chys-
tají vozem, jistě potěší velké množství parkova-
cích míst na pouze přes den placených zónách. 

Restaurace má otevřeno denně od 11 do 23 hodin. 
V případě, že plánujete navštívit restauraci o páteč-
ním nebo sobotním večeru, tak doporučuji udělat si 
rezervaci. Rustica v těchto dnech bývá obvykle plná.

Denisa Jeřábková 



 „Rád říkám, že u nás je garance sněhu opravdu 
vysoká, řekl bych 99 %. Letos to budu říkat zas, in-
vestovali jsme totiž do nákupu dalších sněžných děl, 
potřebujeme jen, aby pár dní trochu mrzlo, a bude 
sníh a bude ho dost, “ odpovídá na otázku ředitel 
areálu Martin Buček. Díky vysoké nadmořské výš-
ce je ve SKiMU perspektiva vlastní výroby bílého 
poprašku reálná, areál leží kolem 1000 metrů nad 
mořem, často i výše, a takovým místům se mráz 
zpravidla nevyhýbá. Koneckonců, SKiMU se kaž-

doročně řadí mezi střediska, kde se vleky rozjíždějí 
nejdříve, zpravidla ještě před Vánoci. 

Areál nabízí dvě lyžařská střediska,  Pomezky a U 
kostela, každé s více než kilometr dlouhým sva-
hem a několika vleky. Oba lyžařské svahy mají ji-
hozápadní orientaci a poskytují tak dostatek slun-
ce – a z obou je také skvělý výhled na Sněžku. Na tu 
se ostatně mohou návštěvníci i vydat, cesta z Malé 
Úpy až na vrchol je dlouhá devět kilometrů.
 
Do Malé Úpy jezdí často na svůj lyžařský týden či 
víkend rodiny s dětmi, a tak je na ně v obci i na 
svazích dostatečně pamatováno. Obě střediska 
jsou vybavena dětským i provázkovým vlekem a 
snowparkem s atrakcemi. Novinkou letošní sezony 
je instalace padesátimetrového kobercového vleku 
Fava, ten usnadní cestu do kopce i lyžařům, kteří 
teprve nedávno začali chodit po svých. Pro méně 
odolné rodiče funguje v místě lyžařská škola. Zdat-
nější ocení možnost rodičovského skipasu pro dvě 
osoby založeného na principu jeden lyžuje – druhý 
hlídá. Kdo si chce užít rychlou jízdu, využije nejspíš 
skipas pro ranní ptáčata lyžující do deseti hodin.

yžařský areál SKiMU ve vý-
chodních Krkonoších chystá 
svou osmou sezonu. Tahákem 
té letošní bude bezesporu míst-
ní pivovar Trautenberk, který 

zahajuje provoz s plnou parádou, tedy včetně 
restaurace s kapacitou 150 míst a deseti pokojů, 
v nichž týden co týden složí svou hlavu jedena-
padesát hostů. K tomu má areál jako každý rok 
precizně připravené doplňkové služby i zábavný 
program na celou sezonu. Všichni už se těší, a tak 
je na místě zásadní otázka - bude letos sníh? 

areál SKimu
- lyžování S pěnivým bonuSem

L
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Cena lyžařských skipasů je tu celkově vůči dětem 
a jejich rodičům velmi přátelská, při nákupu ja-
kékoli časové jízdenky s sebou dospělý může vzít 
zdarma jako doprovod dítě až do věku šesti let. 
Na pokladnách a u ubytovatelů si mohou hosté 
koupit zvýhodněný balíček a aktivit pro lyžaře, 
takzvaný SKiMU Pack. S ním získávají řadu dal-
ších výhod, levnějším jízdným počínaje. Napří-
klad rodina tak při nákupu balíčku  2+2 pořídí 
týdenní skipas pro první dítě za 500 a pro druhé 
dítě za 400 Kč za den, v případě juniora je to 100 
a 900 korun. SKiMU Pack přináší i další výhody 
jako jsou sportoviště na badminton, tenis a richo-
cet  v době od 10 do 15 hodin zdarma.

Kromě výhod pro týdenní lyžaře pamatuje areál 
i na ty, kteří nemohou nebo nechtějí trávit sedm 
dní na jednom místě. SKiResort sahá až sem. To 
znamená, že hosté mají možnosti nákupu více-
denní nebo bodové jízdenky, která platí v celém 
SKiResortu, tedy na Černé Hoře, v Peci pod Sněž-
kou, v Černém Dole a právě ve SKiMU. Maloúp-
ský areál patří i do rodiny Czech Skipassu, se kte-
rým můžete během zimy vyzkoušet 23 lyžařských 
středisek  A mimochodem, i v rámci zmíněného 
týdenního balíčku SKiMU Pack mají lyžaři až je-
den den lyžování na Černé Hoře v ceně. 

PiVOVar TrauTenBerK
Pivovar Trautenberk vznikl v bývalé Tippeltově 
boudě, domě s číslem popisným 87, později zná-
mém spíše jako hotel Družba. Stavba zde stojí 
od roku 1912 a v dobách někdejší slávy patřila k 
nejmodernějším v okolí. Několikapodlažní bu-
dova bývala restaurací a hotelem, a tyto služby 
se sem znovu vrací. Rekonstrukce ale začala už 
před rokem, ve sklepení, které bylo potřeba upra-
vit, dokonce mírně prohloubit, a vybudovat zde 
prostory pro nový pivovar. Pivo zde vaří a „ladí“ 
už téměř rok, a to včetně letního cyklospeciálu, 
ostrý provoz ale začíná právě teď. K pivovaru při-
byla restaurace a také několik zpravidla šestilůž-
kových pokojů. Hosté zde najdou širší zázemí, v 
domě je k dispozici i sauna, dětská herna a pro 
poutníky společná noclehárna. 

SKiMU Sport Centrum
Horní Malá Úpa 130

542 27 Malá Úpa, okres Trutnov
www .skimu .cz

 www .pivovar-trautenberk .cz
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PiVO z HOr, VODa z HOr
Trautenberk se hlásí k pivovarům, které jdou cestou 
tradiční výroby, pivo je nefiltrované a nepasterizo-
vané. K vaření využívá slad z kounické humnové 
sladovny Karla Klusáčka, doplněný o speciální slady 
ze sladovny Weyermann v Bamberku, chmel pochá-
zí nejčastěji ze žatecké oblasti. Dodavatelem kvasnic 
je pražský Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. 
Atraktivní je u tohoto horského pivovaru i voda, 
kterou pivovar bere přímo ze spodních pramenů 
svahů Sněžky. Na kvalitu piva Trautenberk dohlížejí 
hlavní sládci Tomáš Ďuríček a Vojtěch Kaprálek.

DáreK DOMů
Kromě čepovaného počítají v pivovaru od začát-
ku také s prodejem piva lahvového. K dostání je 
v litrových pet lahvích s atypickým a atraktivním 
designem, a také ve skleněných třetinkách, které 
lze po čtyřech zabalit do dárkové krabice. Pivaři 
jistě ocení i možnost koupit si zde do sbírky půlli-
tr nebo sadu papírových tácků. 

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

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

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

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

Lyžařský areál Červenohorské sedlo je jedním z 
nejznámějších středisek sjezdového lyžování na 
severní Moravě. Sjezdové tratě obslouží čtyřsedačková 
lanovka a šest lyžařských vleků. Z čtyřsedačkové 
lanovky se můžete vydat na tři sjezdovky. Každá 
z nich je delší více než jeden kilometr. V prostoru 
Červenohorského sedla naleznou návštěvníci také 
veškeré další služby včetně servisu, úschovny, 
půjčovny, lyžařské školy, kapacitního parkoviště 
a kvalitního stravovacího i ubytovacího zázemí. 
Přepravní kapacita je 7000 osob za hodinu.

červenohorSKé Sedlo
Tel .: +420 603 510 940, www .cervenohorskesedlo .eu

ADRENALIN / VÝLETy

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

prague armory
www .praguearmory .cz
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Chcete si užít den v dobrodružném stylu a připome-
nout si atmosféru doby, kdy se nosily kolty proklatě 
nízko a Clint Eastwood platil za největšího drsňáka fil-
mového plátna? Vyberte si pro svůj volný čas Wester-
nové městečko v Boskovicích! Jde o unikátní zábavní 
park vybudovaný na 18 hektarech starého pískovcové-
ho lomu. Westrworld vás sice nečeká, i tak se ale nudit 
nebudete. Nabídněte svým přátelům jedinečný zážitek 
a nebo uspořádejte krásný family day. V zážitkové hře 
Zlatá horečka je pro vás vše dokonale připraveno. Pra-
vé zlato, zábava, catering, ubytování, genius loci...

weStern parK boSKovice
Tel .: +420 737 000 000, www .westernpark .cz

Sport areál Klíny je rodinné středisko v mostecké části 
Krušných hor vzdálené pouhých 6 km od Litvínova. 
Areál patří mezi největší střediska zimních sportů v 
okrese Most, s celkovou přepravní kapacitou 2100 
osob / hodina. Nachází se zde veřejná lyžařská škola, 
snowpark, sjezdovky jež jsou denně upravovány, celý 
areál je možno technicky zasněžit a sjezdovky K2 a 
K4 jsou uměle osvětleny. V těsné blízkosti areálu jsou 
udržované okruhy pro běžkaře. Je tu také možnost 
napojení na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu, 
možnost rychlého občerstvení a odbavovací systém 
lyžařů pomocí bezdotykových čipových karet.

SnowparK Klíny
Tel .: +420 607 818 797, www .kliny .cz

Pokud patříte k milovníkům horolezení, nenechte 
si ujít zimní variantu tohoto sportu, a to lezení po 
ledopádech, kterou lze v Krkonoších provozovat 
zcela legálně na pravém břehu Labe u konce 
upravované běžecké cesty Buď fit. Lezení na 
ledopádech lze provozovat, jen bude-li v dané 
lokalitě minimálně třiceticentimetrová vrstva sněhu 
a na skalním útvaru přiměřená vrstva ledu, která 
zajišťuje lezení bez poškození skalního povrchu a 
vegetace. Do ledu se nesmí vysekávat stupy, chyty 
nebo schody a ani samotná oblast ledopádu nebude 
nijak technicky upravována pro usnadnění výstupu.

ledopády
Tel .: +420 737 209 900, www .krnap .cz

Lyžujete? Máte rádi motorky? Chcete zažít něco 
nového, adrenalinového a netradičního? Spojte 
své záliby a vyzkoušejte unikátní sportovní zábavu 
motoskijöring - jízdu na lyžích tažených terénním 
motocyklem. Připravena bude motokrosová motorka 
Honda XR 400 se zkušeným jezdcem v areálu Hřebčína 
Favory Netvořice. Po krátkém seznámení klienta s 
tímto neobvyklým sportem a teplým nápojem na 
uvítanou začíná vaše hodina jízdy krajinou na lyžích. 
Jízda za motocyklem řízeným zkušeným jezdcem, 
který rychlost a obtížnost trasy přizpůsobí.

motoSKijöring 
Tel .: +420 724 054 267, www .favory .cz

ADRENALIN / VÝLETy



HI-TECH

Cenově nejdostupnější (pokud mluvíme o konzolích/po-
čítačích) a současně nejověřenější - to je virtuální realita 
pro PlayStation 4. PlayStation VR už je v prodeji a recen-
ze jsou nadšené. Co je ale důležitější, na systém vychá-
zejí hry, které si odnáší vysoké známky. Jak se zdá, slepá 
ulička, jakou byla dnes už pohřbená handle konzole Play-
Station Vita, se tentokrát nekoná. Milovníci moderních 
technologií by tohohle mazlíka rozhodně měli mít doma.

Playstation VR
pěkně na vlastní oči

nailbot 
Radost za 5 sekund
Konečně tiskárna pro dívky a ženy. Nailbot během 
pouhých pěti sekund vytiskne na nehet libovol-
ný obrázek. Už žádné zdlouhavé sezení na židli. 
Pouhých 5 sekund na nehet. Co víc si přát? Pou-
žití tiskárny je naštěstí i snadné. Nejprve na nehet 
nanesete lehký základní nátěr. V mobilní aplika-
ci Nailbot Print App, která bude k dispozici pro 
Android a iOS, si vyberete požadovaný obrázek. 
Může to být emodži, fotografie zkrátka jakýkoliv 
motiv. Pak už jen stačí vložit prst do kolébky v 
tiskárně a spustit tisk. Zadní kamera připojené-
ho smartphonu přitom slouží k zaměření a urče-
ní velikosti nehtu. Dokonale jednoduché.

Ne každý má to štěstí, že má při focení dosta-
tečně klidné ruce. Na trhu lze proto nalézt celou 
řadu stabilizátorů, které jsou určeny přímo pro 
mobilní telefony. V čem je Stabilizátor SMOVE 
výjimečný? Nejenže se vejde ve složeném sta-
vu do kapsy, a je tak snadno přenosný, ale má v 
sobě navíc i integrovanou powerbanku. Ta má 
kapacitu 5 400 mAh. Nabíjet svůj smartphone 
tedy můžete přitom zároveň se stabilizováním a 
to se v dnešní době, kdy baterky v top modelech 
nejsou nic moc, rozhodně hodí. Navíc SMOVE 
disponuje celou řadou pokročilých funkcí, jako 
je automatické pořizování 180 až 360° pano-
ramatických snímků, automatické sledování 
obličeje při nahrávání videa, plné řízení rotace 
pro maximální stabilizaci a možnost připojení 
stativu přes standardní 1/4“ závit.

GADGETS

smoVe
pořád v klidu
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iluun aiR
letem světem

Na první pohled vypadá jako klasický flashdisk a i 
tak funguje. Nabízí kapacitu 32, 64, 128 a 256 GB 
a pro připojení k počítači používá USB 3.0, přes 
který se dobíjí i jeho vestavěná baterie s kapacitou 
400 mAh. Ta přitom vydrží až pět hodin provo-
zu. Hlavní předností iLuun Air je vestavěná Wi-Fi 
802.11 b/g/n na frekvenci 2,4 GHz, které funguje 
jako hotspot až pro šest současně připojených zaří-
zení. Samozřejmostí je přitom možnost nastavení 
hesla a aktivace AES šifrování. A k čemu to v praxi 
je? Můžete přenášet data vzduchem!

Trvalo to, ale konečně tu máme dokonalé chytré ho-
diny.  Vector Luna jsou kompatibilní s většinou telefo-
nů s operačním systémem Android, iOS a Windows. 
Aplikace a oznámení ze smartphonu se tak zobrazí 
přímo na displeji vašich chytrých hodinek, který je 
monochromní a nabízí volitelný vzhled. Kromě toho 
všeho dokáží Vector Luna monitorovat počet kroků, 
ušlou vzdálenost, počet spálených kalorií a délku 
spánku. Samořzejmostí jsou zobrazené notifikace 
nebo ovládání music playeru. Displej sice není doty-
kový, ale to bohatě vynahrazuje výdrž na jedno nabítí 
- 30 dní! A k tomu styl skutečných hodinek. Paráda.

VectoR luna
krása, co vydrží

FindsteR duo
chyŤ ho, to dokážeš

Existuje celá řada výrobků, které vám umožňují 
sledovat stopu vašeho čtyřnohého uprchlíka. Ob-
vykle ale GPS trackery mají tu nevýhodu, že potře-
bují ke svému provozu mobilní data pro přenos in-
formací o poloze (a to něco stojí). Findster Duo se 
bez poplatků obejde. Systém je zcela nezávislý na 
telekomunikačních společnostech a můžete ho bez 
omezení použít kdykoli a kdekoli. Jádrem Findster 
Duo je technologie Maze, která umožňuje bezdrá-
tovou komunikaci až na vzdálenost 3,2 kilometrů, 
což eliminuje nutnost mobilního připojení. Sou-
částí systému jsou dva fyzické moduly. Zatímco 
Pet module upevníte svému chlupatému kamará-
dovi na obojek, druhý Guardian module můžete 
nosit třeba v kapse a zapomenout, že vůbec exi-
stuje. Procházky budou hned o něco poklidnější.

www.pragmoon.czprosinec 2016/ leden 2017



hrabišovo zlo jménem eet?

EET má údajně příští rok přinést do rozpočtu 4,3 
miliard. Pokud by se tak skutečně stalo, nelze zpo-
chybnit smysl zavedeného systému. Zatím jsme ale 
ve fázi „prý“, takže se musíme zaměřit na jiné věci.

Třeba na ten fakt, že - ačkoli si to neradi přizná-
váme - ne všichni hospodští hrají fér. Hlavně mě 
nechytejte za slovo, že to myslím plošně. To vůbec! 
Kdo si ale kdy sám vyplňoval daně, ten moc dob-
ře ví, jak se dá leccos ohnout nebo rovnou obejít. 
A bylo by naivní si myslet, že majitelé hospod a 
restaurací občas nějaké té vyhody nevyužijí. EET 
tak v základu chce určitým způsobem učinit sys-
tém transpanentní. Budeme za to platit všichni - 
hospodští na nákladech, my na cenách piva a jídel. 
Podle všeho se ale nezdá, že by výsledné částky 
měly být pro obě strany fatální. Ano, budou mini-
málně zkraje nepříjemné, ale - aby se využila hos-

podská terminologie - po nějaké době se hladinka 
srovná. Ostatně, mnoho podniků, které vyhrožo-
valy zavřením, nakonec na „elektrického ďábla 
Hrabiše“ přistoupily a momentálně bojují přede-
vším s tím, že Andrej začal zcela nesmyslně dělat 
změny na poslední chvíli (nejsou nutně nesmysl-
né, jen to načasování je opravdu vrcholně debilní).

Na co ale systém EET nemyslí, a tady se dostáváme 
k jádru problému, jsou ty opravdu nejmenší podni-
ky. Hospůdky ve vesnicích, jejichž jména znají jen 
lidé, co tam žijí. Pokud majitel protočí za den maxi-
málně tisícovku a ceny musí držet nízko, je pro něj 
investice do EET téměř smrtelná. K tomu se přidává 
argument o nevhodném zdražení. „Chlapi nepůjdou 
do hospody na pivo za třicet korun, když si ho mohou 
za deset v plechu koupit domů“. To má logiku.

Na druhou stranu, nalejme si čistého vína, Češi 
jako národ nikdy nenechali hospody ve štychu. Je v 
zásadě jedno, jaká je doba a jak blbá nálada ve spo-
lečnosti vládne. Někam „do prostoru“ razí všichni, 
protože v našich končinách je to něco jako spole-
čenská nutnost. A máme to zakořeněné. Takže je 
otázkou, zda by chlápci opravdu cucali raději pivo 
doma. Možná levnější, ale hospodu to nenahradí.

th.

poslední době jsme o EET aka 
Elektronické evidenci tržeb 
slyšeli prakticky každý den. 
Hospodští se bouřili, že bu-
dou ve velkém zavírat, mlu-

vilo se o buzeraci podnikatelů a osobních zájem 
Andreje Babiše. Problém ale možná leží jinde.

TEČKA

V
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz

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

Více na www.wobenzym.czVíce na www.wobenzym.cz

Dárek, který těší a pomáhá
lék Wobenzym®

Navíc 2 dárky ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks 

unikátní české zubní pasty 
v hodnotě cca 500 Kč

Inzerce


