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EDITORIAL

Jako kdybychom v Praze neměli nic lepšího na 
práci. Jenže mediální bublina je jedna věc a rea-
lita druhá. A kauza se sochou Ivana Stěpanoviče 
Koněva to ukázala přímo dokonale. Než se rozjel 
potřebný humbuk, kdy se strany předháněly v tom, 
kdo sochu rychleji strhne/uchrání vlastním tělem, 
o soše málokdo věděl. Spíše než tento pomník dob 
minulých mají pražané v živém povědomí stejno-
jmennou ulici, která je každý den v dopravě po-
trápí. Sama socha je něčím, co už vlastně pražan 
přechází. Ostatně, stojí tam tak dlouho, že se stala 
spíše kulisou, dekorací, než něčím živoucím.

Což už neplatí. A opět se hlavně křičí. Přiznám se, 
že všechny důvodu, proč sochu zachovat/odvéz mi 

připadají liché. Nikdo totiž nemluví o tom pod-
statném - o úctě. Pokud se máme bavit o morální 
odpovědnosti, měli bychom myslet hlavně na ty, 
kteří inkriminovanou dobu zažili. Oni jediní se 
mohou cítit nastalou situací dotčeni. A hlavně jako 
jediní mají právo být emocionální. Kdokoli jiný, ať 
už v dobrém nebo ve zlém, si akorát takzvaně ohří-
vá svou polívčičku. A ještě - což mě mrzí prvděpo-
dobně nejvíce - jsou opět pražáci za blbce.

Přitom těm je tahle socha vážně dávno ukradená. 
Zajímají je silnicie, kvalita dopravy, služby města, 
zkrátka to, aby se jim dobře žilo. Média vytvořila 
ukázkový případ davové hysterie, kdy to skoro vy-
padá, že u pomníku bdí oba tábory dnem i nocí, 
protože nemají nic lepšího na práci. Je mi z toho 
smutno pro každého slušného pražana, který měs-
to vnímá jako jeden velký, tepající celek a jeden 
kus kamene, leč třeba krvavý, ho skutečně netrápí. 
Tohle ať si vyřídí „ti nahoře“ a nám dají pokoj. A 
třeba ať jsou tam klidně ty garáže, i když je to prý 
fáma. Těch totiž taky máme zoufalý nedostatek.

S přáním přiznaného nezájmu...

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

ch ty můj Koněve - chtělo 
by se zvolat po vší té pozor-
nosti, jaké se soše nechvalně 
proslulého sovětského voje-
vůdce v posledních týdnech 

v titulcích novin dostalo. Šlo o ukázkový případ 
toho, jak lze „z ničeho“ udělat téma, o kterém 
mluví - minimálně na oko - úplně všichni.

A
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CO JE UMĚNÍ?

Umění má moc probouzet emoce všeho druhu. V tom je jeho největší síla. Smích, napětí, vzrušení, strach, 
smutek. Platí to pro svět filmu, hudby i divadelních her a často se neubráníme hlubším myšlenkám. Pokaždé, 
když dáváme v redakci dohromady následující tipy, máme to na paměti. Snažíme se z bohaté nabídky (a 
že je čím dál bohatší) vyzobat zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A nepochybujeme, že se 
nám to povedlo i tentokrát, takže si připravte hodně volného času. Budete ho potřebovat. A pokud byste 
váhali, jak umění nejlépe vystihnout, americký básník a spisovatel Charles Bukowski 
to shrnul následovně: „Rozdíl mezi životem a uměním je ten, že umění je snesitelnější.“ 

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

FILM
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V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob 
(jednička vydělala celosvětově neuvěřitelných 700 
milionů dolarů), se do města Derry vrací zlo a čle-
nové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to 
všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již do-
spělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, 
jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává 
ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamena-
ní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich 
překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, 
který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.

Horor / Thriller, USA, 2019, Režie: Andy Muschietti
Hrají: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård

5 .9 .

TO KAPITOLA 2

Příběh společnosti, která iluzi prosperity obětuje 
základní hodnoty, na nichž byla ustanovena, a která 
navenek toto podvolení dokáže opentlit moralizová-
ním a oslavou vlastní ztracené mravnosti. Do hospo-
dářsky upadajícího města Güllen se vrací miliardářka 
Klára Zachassianová. Co mohou zadlužení občané 
udělat proto, aby jim slavná rodačka, kterou před léty 
z města vyhnali kvůli špatné pověsti, pomohla vrátit 
prosperitu a pozvednout životní úroveň? Nic víc a nic 
míň, než obětovat život Klářina vrstevníka a jejího 
milence Illa, který svou zradou zapříčinil její hanbu...

Místa konání: Divadlo na Vinohradech, Praha 2
Cena vstupenek: od 190 Kč

NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY 

6 .9 .
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„Jsme mrtví, matko.“ Syn má právo pomstít smrt 
otce. Dává mu to ale právo zabít matku? Převratné 
Euripidovo drama o rodinné tragédii, která přerost-
la v teroristický útok. Orestes je v pořadí druhou 
absolventskou inscenací studentů čtvrtého ročníku 
herectví katedry činoherního divadla DAMU. Ten-
tokrát se režie ujal Štěpán Pácl, který v této sezóně 
nastupuje angažmá v brněnské Mahenově činohře. 
V hlavních rolích se divákům představí Michael 
Goldschmid jako Orestes, Agamemnonův syn, Jessi-
ca Bechyňová coby Elektra, Agamemnonova dcera.

Místa konání: Divadlo DISK, Praha 1
Cena vstupenek: 160 Kč

ORESTES

Hluboko v horách jihozápadní Číny žijí řemeslnice 
kamské menšiny, které ovládají hned několik forem 
umění a řemesel najednou, tak jako kdysi italští re-
nesanční mistři. Cyklus jedinečných fotografií na 
nádvoří Náprstkova muzea asijských, afrických a 
amerických kultur zachycuje ženy z vesnice Dimen 
v provincii Guizhou, jejich roli v udržování tradi-
ce, kultury i zabezpečení rodiny v době globaliza-
ce. Fotografie odhalují každodenní život ve vesnici 
Dimen, kde se potkává staletá tradice s moderním 
světem. Autorkou výstavy je Marie Anna Lee.

Místa konání: Náprstkovo muzeum, Praha 1
Cena vstupenek: zdarma

10 .9 .

KAMSKÉ ŘEMESLNICE Z ČÍNY 

13 .9 .

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazová-
ním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov 
kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však neče-
kaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a pro-
tloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem. 
Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá 
jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se 
sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost... Nabarve-
né ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se 
bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na 
jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé.

Válečný / Drama, ČR / SR / UA, 2019, Režie: Václav Marhoul
Hrají: Petr Kotlár, Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel

12 .9 .

NABARVENÉ PTÁČE

PRAGMOONzáří / listopad 2019

Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, 
je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou 
avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměs-
ta do venkovského hotelu, který vlastní se svým bra-
trem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou 
situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v 
klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně 
servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A 
jako by za trest nestačila kocovina, musejí se páno-
vé vypořádat i s  majitelkou sousedního hotelu (Jitka 
Čvančarová), které tak nějak omylem vyhlásili válku. 

Komedie, ČR, 2019, Režie: Zita Marinovová
Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler

ROMÁN PRO POKROČILÉ

19 .9 .



Brad Pitt vyráží v nové sci-fi do vesmíru, aby našel 
svého 20 let pohřešovaného otce a přišel na kloub mi-
mozemským entitám. Základní děj snímku „Ad Ast-
ra“, který bude mít v USA premiéru 20. září 2019, je již 
delší dobu známý. Láká na hvězdné herecké obsazení 
(Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland) a 
talentovaného režiséra Jamese Graye (Ztracené měs-
to Z). Snímek s rozpočtem 50 milionů dolarů natočil 
uznávaný kameraman Hoyte Van Hoytema, který je 
spjatý s řadou děl Christophera Nolana (Interstellar, 
Dunkerk). Velké plátno je pro Ad Astra povinností.

Sci-fi / Thriller, USA, 2019, Režie: James Gray
Hrají: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland

19 .9 .

AD ASTRA

KULTURNÍ SERVIS TOP 30
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Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí pane-
lákové sídliště. Právě tady je doma chlápek, kterému 
nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na 
okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. 
Vandam se snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní 
hospodě točí pivo. Často a rád se porve. Je znalec dějin 
a válek. Má pocit, že svět míří k zániku, že se schyluje 
k velké bitvě. A tak cvičí, aby byl na tu poslední rozho-
dující bitvu nachystaný. Kumpáni z hospody Vandamovi 
přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v listopadu na 
Národní třídě dějiny jednou ranou do pohybu. 

Drama, ČR / DE, 2019, Režie: Štěpán Altrichter
Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina

NÁRODNÍ TŘÍDA

26 .9 .

PRAGMOONzáří / listopad 2019

Rambo jednoznačně patří mezi nejpamátnější filmové 
postavy vůbec. Intenzivní čtyřka, v níž Stallone rozjel 
neskutečná válečná jatka, sama o sobě sloužila jako 
slušná konečná. Ale přesto jsme rádi, že se válečný ve-
terán Rambo ještě jednou vrhne po hlavě do akce. A 
i když bude tentokrát na domácím hřišti (respektive 
na farmě), rozhodně nebude protivníky šetřit: Rambo 
se vrátil do Států a snaží se v klidu dožít tím, že vypo-
máhá na ranči své známé v Arizoně. Když se jí ztratí 
vnučka na párty v Mexiku, vydá se jí Rambo hledat a 
dostane se do křížku s místním drogovým kartelem.

Akční / Thriller, USA, 2019, Režie: Adrian Grunberg
Hrají: Sylvester Stallone, Paz Vega, Joaquín Cosio

19 .9 .

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

Nová romantická komedie Deštivý den v New Yor-
ku je příběhem dvou mladých lidí, kteří přijíždějí do 
New Yorku na víkend a špatné počasí jim připraví 
sérii nečekaných dobrodružství; mladá žena z páru 
- ambiciózní novinářka se setká s uznávaným režisé-
rem trpícím tvůrčí krizí, její přítel se naopak během 
natáčení jednoho filmu zaplete s jednou z hereček. 
Následovat budou další „osudová“ setkání s mužský-
mi a ženskými protějšky. Přestože se nový snímek po-
dívá do řady evropských zemí, v Americe si ho neužijí 
- i na Woodyho Allena totiž padl stín #MeToo.

Romantický / Komedie, USA, 2019, Režie: Woody Allen
Hrají: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez

26 .9 .

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU



SPOČÍTEJTE SI TO NA PRE.CZ/EKOKALKULACKA

Šetří to koruny. 
Stromů
Chraňte životní prostředí
Přejděte na PREekoproud vyráběný výhradně 
z obnovitelných zdrojů a za pár korun ročně 
ušetříte práci třeba 205 stromům. 
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Na konci ulice, za vysokou zdí, za zrezlou brankou. Už 
jen pár kroků. Trnkový keř. Divoké růže. Vysoká tráva. 
Mravenci. Trpaslík. Pohřbený ptáček. Nevrlý kocour. 
Stan s baterkou, Tatrankou a světly aut na plachtě a 
mnoho dalšího. Tam na konci ulice, za vysokou zdí a 
zrezlou brankou je přece vaše zahrada! Dechberoucí 
taneční inscenace Laterny magiky nabízí vizuálně  
dynamickou podívanou s pohlcující hudbou,  
pohybovým divadlem, současným tancem, projekcí z 
ručních kreseb a spojení tradice a moderních techno-
logií. Nezapomenutelný zážitek pro všechny smysly.

ZAHRADA

Místo konání: Nová scéna Národního divadla, Praha 1
Cena vstupenek: od 390 Kč

10 .10 .

Kolem sci-fi thrilleru Gemini Man kroužili v Ho-
llywoodu pěkně dlouho. V devadesátých letech to 
vypadalo, že film natočí tehdy populární Tony Scott, 
projekt se ale nepovedlo dotáhnout pro tehdejší ome-
zující technické možnosti. Snímek nakonec dostal na 
starost Ang Lee, dvojnásobný držitel Oscara za snímky 
Pí a jeho život a Zkrocená hora a hlavní roli získal Will 
Smith. Respektive hlavní dvojroli, neboť příběh vy-
práví o postarším hitmanovi, jehož rozhodnutí odejít 
do důchodu se nesetká u šéfů s nadšením a ti na něj 
pošlou jako zabijáka jeho naklonovanou mladší verzi.

Akční / Drama / Sci-fi, USA, 2019, Režie: Ang Lee
Hrají: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen

10 .10 .

BLÍŽENEC

PRAGMOONzáří / listopad 2019

Zapomeňte na všechny komiksové adaptace, jaké jste 
viděli. Nový Joker chce atmosférou připomenout Ta-
xikáře s Robertem De Nirem: Zkrachovalý komediant 
Arthur Fleck (Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké 
hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve 
svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a 
dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se 
roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. 
Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat 
do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, 
kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker.

Drama, USA, 2019, Režie: Todd Phillips
Hrají: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro

3 .10 .

JOKER

NHL se vrací do O2 areny! V rámci NHL Global Se-
ries se v pátek 4. října uskuteční v Praze úvodní zápas 
sezony mezi týmy Chicago Blackhawks a Philadelphia 
Flyers. Chicago Blackhawks a Philadelphia Flyers proti 
sobě nastoupí v úvodním zápase sezóny 2019/20 v Čes-
ké republice v pátek 4. října v pražské O2 areně. Flyers 
a Blackhawks se budou na pražský zápas připravovat 
v tréninkových kempech ve Švýcarsku a Německu, 
a každý z týmů odehraje v rámci NHL Global Series 
Challenge ™ 2019 exhibiční zápas. Opravdoví hardcore 
fanoušci si mohou koupit i speciální VIP balíčky.

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1999 Kč

4 .10 .

NHL GLOBAL SERIES 



Deset let poté, co se hororová komedie Zombieland 
stala hitem a kultovní klasikou, se hlavní protago-
nisté (Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail 
Breslin a Emma Stone) opět spojili s režisérem a pů-
vodními autory ve filmu Zombieland 2: Rána jistoty. 
V pokračování projde naše čtveřice zabijáků komic-
kým zmatkem přes Bílý dům a srdce země. Střetnou 
se nejen se spoustou nových zombie, kteří od první-
ho filmu vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi. 
Ze všeho nejvíc je ale ohrožují narůstající problémy 
jejich vlastní, chatrné improvizované rodiny.

Komedie / Horor, USA, 2019, Režie: Ruben Fleischer
Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone

Napínavá a rafinovaná komedie Hra se smrtí vypráví 
o souboji dvou rovnocenných hráčů – manžela a mi-
lence – soupeřících o lásku nepřítomné dámy. Střet 
dvou světů a dvou inteligencí: kdo a za jakou cenu zví-
tězí? Oba hrají doslova nejvyšší hru na kočku a myš, 
pouze nevíme, kdo je kdo. Humor poněkud detektiv-
ní, až černý, mystifikace, bitky nejen slovní, poslání 
nejen tohoto příběhu. Komedie Anthony Shaffera 
Hra se smrtí v režii Tomáše Vondrovice má už pevné 
místo v repertoáru Divadla Na Maninách. V hlavních 
rolích excelují Otakar Brousek a Pavel Batěk.

Místo konání: Divadlo Na Maninách, Praha 7 - Holešovice
Cena vstupenek: od 290 Kč

12 .10 .

HRA SE SMRTÍ

Známý italský zpěvák, písničkář a hudební sklada-
tel Eros Ramazzotti se po delší odmlce opět vrátí do 
pražské O2areny – 22. 10. 2019 to bude už jeho čtvrtá 
zastávka v největší české hale. Poprvé se českému pu-
bliku představil nestárnoucí autor romantických balad 
v roce 2009, další koncert přidal v roce 2013 a dosud 
poslední zastávkou bylo turné ke studiovému albu Per-
fetto v roce 2015. V lednu letošního roku své fanoušky 
navnadil, když slíbil nové písně, novou energii a nové 
turné. A to se již blíží. Že to bude něco opravdu velké-
ho, naznačuje i název nové studiové desky – Grande!

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

22 .10 .

EROS RAMAZZOTTI
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24 .10 .

ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY

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

VANESSA-MAE

17 .10 .

Světově proslulá a neobyčejně nadaná virtuoska Va-
nessa-Mae přidala na seznam svého vyprodaného 
světového turné Prahu. Po pěti letech, kdy společně 
s tenorem Josém Carrerasem vyprodala a nadchla 
O2 arenu, se do ní 17. října 2019 vrací. Svými fúzemi 
klasické a populární hudby oslňuje Vanessa-Mae pu-
blikum po celém světě. Publiku tentokrát představí to 
nejlepší ze své hudební kariéry. S sebou přiveze výteč-
nou kapelu a doprovodí ji i český smyčcový orchestr 
a osm tuzemských vokalistů. Hudební dojem umocní 
vizuální show, na které se hudebnice sama podílí. 

PRAGMOONzáří / listopad 2019
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Kariéra The Rasmus je splněný klukovský sen. 9 
let od show na školní besídce se stala z „pouhých“ 
středoškoláků nejznámější finská rock kapela. Od 
té doby jsou tito hitmakeři na vrcholu 20 let. Do 
ČR se vrací přehrát celou, hity jako In The Sha-
dows, First Day Of My Life, Guilty nebo In My Life 
nabitou desku Dead Letters! Výjimečnost návštěvy 
Lucerny potvrzuje kapela: „Jsme nadšení, že k výro-
čí alba přivezeme všechny skladby, ale také speciální 
vizuál, neb album je velmi divadelní a obrazotvorné. 
A některé písně dokonce budou mít svou premiéru!“

Místo konání: Velký sál Lucerna, Praha 1
Cena vstupenek: 990 Kč

24 .10 .

THE RASMUS

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

31 .10 .

Poslední dva Terminátoři to zkoušeli různě a nikam 
to nevedlo. Nový díl si proto z pozice producenta 
hlídá sám James Cameron a povolal si na pomoc sta-
ré známé. Vyjma Arnolda, který byl vždy duší série, 
se v novém filmu vrací v roli Sarah Connorové Linda 
Hamilton a také Edward Furlong, který si Connora 
zahrál v Terminátorovi 2. „Rodinka“ z původní série 
je tedy kompletní. Nový Terminátor navazuje přímo 
na jedničku a dvojku, k režii byl povolán schopný 
Tim Miller (Deadpool), film vyšel studio na cca 200 
milionů dolarů a jde o poctivé, oldschoolové eRko.

Akční / Sci-fi, USA, 2019, Režie: Tim Miller
Hrají: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton

Kdo by to neznal - na svatbu je třeba zhubnout, vybrat 
správné šaty, které budou ladit s daným odstínem ce-
lého dne, zvolit správnou hudbu, sestavit seznam hos-
tů i vhodné menu. S takovým seznamem už umí být 
slušná legrace. Pět žen ve věku od 19 do 70 let a jeden 
muž se sejdou ve svatební agentuře, aby se připravili 
na svůj velký Den. Jejich touhy, očekávání a životní 
osudy vytvářejí vynikající platformu pro bláznivou 
komedii na téma žena x muž, manželství x svoboda. 
Komediální příběh o předsvatebním hledání sebeúcty 
napsaný ženami nejen o ženách a nejen pro ženy.

Místo konání: Divadlo Palace, Praha 1
Cena vstupenek: od 350 Kč

25 .10 .

VZPOURA NEVĚST

Letos na podzim máte možnost úplně poprvé zažít 
kabaret Crazy Horse Paris – jedinečný francouzský 
kulturní fenomén, který již 65 let přináší na světová 
pódia úchvatný pařížský půvab. Tento nejokázalejší 
pařížský kabaret přijede do Prahy v rámci svého me-
zinárodního turné „Forever Crazy“, které vás okouzlí 
od 5. do 9. listopadu 2019 v divadle Hybernia. Pro-
gram „Forever Crazy“ přináší ta nejlepší vystoupení 
legendárního kabaretu jako sérii dokonale esteticky 
a vizuálně propracovaných výstupů. Celkový dojem 
navíc umocňují světelné efekty a projekce. 

Místo konání: Divadlo Hybernia, Praha 1
Cena vstupenek: od 1390 Kč

5 .-9 .11 .

CRAZY HORSE TOUR 
PRAHA 2019
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Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 
www.glf.cz, info@glf.cz, Po – Ne od 10h do 18h

Michal Halva: Ta prostřední se mi líbí

Tomáš Hřivnáč: Flamenco III Tylek: Reflexion

VÝSTAVY ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD:
sympozium Košumberk
Michal Halva – obrazy

Tomáš Hřivnáč – k 60. jubileu
Tylek a Tyleček

Vladislav Kuklík a Mona Lipa 

GLF3P9.indd   1 05.09.2019   12:04:28
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Stephen King v roce 2013 napsal pokračování k ob-
líbenému Osvícení, knihu Doktor Spánek, kde je 
ústřední postavou již odrostlý Danny Torrance (ve 
filmu Ewan McGregor), vyrovnávající se s minulostí 
a stejnými kratochvílemi jako jeho otec. Danny se 
závislosti na alkoholu zbaví, odstěhuje se do malé-
ho městečka a díky svým duševním schopnostem 
umírajícím v domově důchodců ulehčuje „přejití 
na druhý břeh“ (odsud přízvisko „Doktor Spánek“). 
Jenže potom se setkává s neobvyklou dvanáctiletou 
dívkou Abrou, která ho požádá o pomoc…

DOKTOR SPÁNEK

Horor USA, 2019, Režie: Mike Flanagan
Mluví: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay

14 .11 .

FORUM KARLÍN | PRAHA | 22/11/19

MYDY RABYCAD

22 .11 .

Mydy Rabycad za sebou mají úspěšné léto na festi-
valech a jihokorejské turné. Na tyto úspěchy chtějí 
navázat na domácí půdě pro své věrné fanoušky i 
nové příznivce koncertem, který má být vrcholem 
celé sezóny. Sami se nechávají slyšet, že i během ce-
lého koncertu se odehraje změna, jejich slovy trans-
formace, doslova přelomová. Na koncertě ve Fóru 
Karlín pokřtí novou desku Numbers, na které pood-
halí svět, ve kterém se aktuálně nachází. Návštěvní-
ci koncertu se mohou těšit na jedinečnou komplex-
ní show s vizuálem na míru šitým celé desce. 

Místo konání: Fórum Karlín, Praha 8
Cena vstupenek: od 480 Kč

V Londýně sledujeme příběh dvou párů – fotografky 
Anny, lékaře Larryho, neúspěšného spisovatele Dana 
a striptérky Alice. Postavy se v milostném čtyřúhel-
níku sbližují, aby nakonec zjistily, že jsou si vzdáleny. 
Moderní doba ovlivňuje a narušuje vztahy, které snad 
nazýváme láska – ale někdy jde jen o sex. Ve hře jsou 
rozvíjena aktuální témata, jako jsou seznámení na in-
ternetu, nevěra, či co vše se může schovávat za slovy: 
„Miluji Tě“. Nabízí místy krutě upřímný náhled na 
nejintimnější mezilidské vztahy, vztahy komplikova-
né, plné lásky i nenávisti, lží a intrik, pomsty i touhy.

Místo konání: Divadlo Na Maninách, Praha 7 - Holešovice
Cena vstupenek: od 290 Kč

NA DOTEK

24 .11 .

Pokračování milovaného animáku je konečně tu! Proč 
se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůd-
ně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. 
Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se 
královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhod-
nou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, 
že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové králov-
ství II musí doufat, že je mocná dostatečně. Film je vý-
sledkem práce Oscary ověnčeného týmu – režisérů Jen-
nifer Lee a Chrise Bucka, producenta Petera Del Vecha 
a textařů Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopeze.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

Animovaný, USA, 2019, Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Mluví: Idina Menzel, Josh Gad, Kristen Bell, Sterling K . Brown

21 .11 .
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DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, Jungmannova 31, Praha 1,
tel . :  224 494 604 e–mail :  vstupenky@bezzabradli .cz

kompletní program, 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

po dohodě s Mischief Worldwide Ltd. uvádí The Mischief Theatre Production

Hrají: Dana Morávková / Anežka Rusevová | Nikol Kouklová
Karel Heřmánek jr. | Josef Carda / Václav Rašilov | Petr Pospíchal
Petr Macháček | Jan Řezníček / Stanislav Lehký a další.
Překlad: Alexandr Jerie. Režie: Karel Heřmánek.

KO M E D I E ,  K T E R Á  VÁ M  S T R H Á  B R Á N I C I

HENRY LEWIS | JONATHAN SAYER | HENRY SHIELDS

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, Jungmannova 31, Praha 1,

D I V A D L O
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Divadlo VERZE vzniklo v roce 2014 jako nezávislý 
divadelní spolek, který založili herci Jana Janěková 
ml., Linda Rybová, Igor Chmela, David Prachař a re-
žisér Thomas Zielinski. Repertoár tvoří takzvané kon-
verzačky, kterým říkají intelektuální bulvár. Diváky 
pobaví, ale donutí se i zamyslet. V repertoáru uvidíte 
i Petru Špalkovou, Kristýnu Frejovou, Davida Matás-
ka, Matouše Rumla a řadu dalších. Divadlo VERZE 
hraje ve Vršovickém divadle v Praze 10, kde je třetí 
sezónu stálým hostem. Více informací o repertoáru a 
programu najdete na webu a sociálních sítích.

Moskevská 967/34, Praha 10 - Vršovice
www .divadloverze .cz

Galerie  La  Femme,  kterou  najdete  nedaleko  Sta-
roměstského  náměstí,  nabízí  pestrou  nabídku  
výtvarných děl českých a slovenských umělců sou-
časnosti. Spolupracuje  s  několika  stovkami  reno-
movaných,  ale i začínajících výtvarníků. Od 18. 9. 
do 5. 10. 2019 proběhne v Galerii La Femme výstava 
děl, která vznikla během jarního sympozia v Luži na 
Košumberku v malebném penzionu zvaném Holub-
ník. Uvidíte, jak toto místo inspirovalo výtvarníky 
Borise Jirků, Igora Piačku, Bohumila Eliáše ml., Ju-
raje Čuteka, Monu Lipi a Richarda Augustina.

Bílkova 2, Praha 1, Po–Ne: od 10h do 18h
www .glf .cz, info@glf .cz, vstup volný 

GALERIE LA FEMME

Galerie ocelových figurín je jedinečný mezinárodní 
projekt, který se skládá z umělecky vytvořených ex-
ponátů z recyklovaných ocelových částí. Ozubená 
kolečka, převodovky, brzdové destičky, řetězy, šrou-
by, matice a jiné kovové komponenty slouží k výrobě 
figurín, z kterých některé váží i více než tunu a měří 
přes 3 metry. Tato edukativní, interaktivní a zábav-
ná výstava je určena pro všechny věkové kategorie, 
a ukazuje jak se dá recyklovat a upcyklovat starý a 
nepoužívaný materiál. Všechna díla vznikají pouze 
pomocí rukou, bez použití odlitků i těžkých strojů.

28 . října, Praha 1, Tel .: +420 727 850 257
www .galleryofsteelfigures .com

Muzeum československých legií ve své expozici 
veřejnosti zpřístupňuje předměty a osudy spojené 
s prvním odbojem a historií vzniku samostatného 
Československa. Kromě výstavní části je důležitou 
součástí muzea také badatelské a digitalizační cen-
trum s knihovnou a malý sál umožňující pořádání 
přednášek, besed a promítání dobových filmů k 
edukativním účelům. Cílem Muzea českosloven-
ských legií je napomáhat zachování kulturního dědic-
tví utvářením hrdosti k vojenským tradicím a posilo-
váním vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti.

Pivovar Košumberk, Boris Jirků

GALERIE OCELOVÝCH FIGURÍN

Sokolská 33, Nové Město, Tel .: +420 770 178 778
www .legie100 .com/muzeum

MUZEUM ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ

PRAGMOONzáří / listopad 2019
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Výstava ke 100. narozeninám Medy Mládkové
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FESTIVAL MIME MISSION 

vandovo divadlo na Smíchově 
pořádá v říjnu festival Mime 
Mission, který slibuje neopa-
kovatelný zážitek pro ty, kteří 
mají rádi pantomimu, ale i 

pro ty, kteří ji teprve objevují. 

Nevšední přehlídka pantomimy nabídne ve třech 
dnech divákům tři nejúspěšnější inscenace souboru 
Mime Prague – Sólo, VIP a Pejprbój. Večerní show 
Mime Collection, na které kromě Radima Vizvá-
ryho vystoupí ještě další hosté, umělci a soubory, 
poskytne v osmi výstupech připravených speciálně 
pro tento večer širokou škálu tvorby, která repre-
zentuje současné mimické a nonverbální divadlo. 

Za hranice české pantomimy dá nahlédnout svě-
toznámé australské duo Umbilical Brothers. Obje-
vili se ve velkých show známých v zahraničí, hráli 
na Woodstocku ´99, měli čest vystupovat před an-
glickou královnou. Jejich jedinečná směs fyzické a 
hlasové komedie je dovedla na stadiony podporo-
vat Robina Williamse a přivedla diváky komedie 
do Sydney Opera House. Duo pobavilo diváky v 
38 zemích včetně celoročního off-Broadway běhu, 
kde bylo nominováno na New York Drama Desk. 
Tento mezinárodní komediální fenomén propoju-

je neuvěřitelné hlasové a tělesné schopnosti s mi-
xem divadla, grotesky a stand-up comedy.

Němec Jannis Eggelsmann se představí s inscena-
cí Dr. Till – Don´t Escape o beznadějném život-
ním konceptu profesora na pokraji šílenství.

Festival Mime Mission v jedinečném programu 
bude prezentovat to nejlepší z nonverbálního 
divadla v současném mezinárodním prostoru a 
nabídne tak divákovi možnost neopakovatelného 
setkání se současnou pantomimou.

ml.

Š

PRAGMOONzáří / listopad 2019

PROGRAM
18:00 17 . 10, STUDIO: Jannis Eggelsmann: Dr . Till 

- Don‘t Escape
20:00 17 . 10, VELKÝ SÁL: Radim Vizváry: Sólo                                        

18:00 18 . 10, STUDIO: Radim Vizváry: VIP                                         
20:00 18 . 10, VELKÝ SÁL: Mime Prague: Mime Collection
11:00 19 . 10, VELKÝ SÁL: Radim Vizváry: Pejprbój                                  

20:00 19 . 10, VELKÝ SÁL: Umbilical Brothers: 
nejlepší z nejhorších z nejlepších

Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57, Praha 5, 150 00

Tel.: +420 257 318 666
www.svandovodivadlo.cz
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VÁCLAV MARHOUL

abarvené ptáče připravoval 
řadu let. Nakonec dokázal 
pro film získat nejen dost pe-
něz a hollywoodské hvězdy, 
ale také ho dostat na slavný 

benátský festival. A hlavně ho provází pověst 
velké filmové události, která by mohla zaútočit 
i na cenu nejvyšší - plešatého Oscara! 

Proč Nabarvené ptáče? Co pro vás znamená 
kniha Jerzyho Kosińského?

Kosińského román mě velmi silně a hluboce za-
sáhl. Jako scenárista, režisér a v podstatě i jako 
producent činím svá rozhodnutí ze srdce. Nikdy 
nekalkuluju, nikdy nespekuluju. Ihned po přečtení 
knihy jsem si řekl: „Musím to natočit. Prostě mu-
sím.“ Nabarvené ptáče není válečný film a ani to 
není film o holocaustu. Myslím, že se jedná o zcela 
nadčasový a veskrze univerzální příběh - příběh o 
souboji mezi temnotou a světlem, dobrem a zlem, 
skutečnou vírou a organizovaným náboženstvím a 
mezi mnoha dalšími protiklady. Příběh mě přiměl 
klást si mnoho nepříjemných otázek, na něž jsem 

si musel sám odpovídat. Měl jsem pochybnosti o 
poslání a osudu Homo sapiens jakožto živočišného 
druhu a tyto pochybnosti byly natolik bolestivé, že 
jsem se musel držet něčeho pozitivního.

A právě v tom spočívá ono kouzlo: světlo jsem 
spatřil jedině ve tmě. Konfrontací se zlem jsem 
dospěl k neotřesitelnému přesvědčení, že dobro 
a láska musí bezpodmínečně existovat. Alespoň 
tak příběh Nabarveného ptáčete chápu. Domní-
vám se, že naděje spočívá ve světle, jež prostupuje 
všemi těmi hrůzami. Mým úkolem tedy bylo vzít 
filmové diváky na cestu a dovést je právě k této 
naději. Byla to pro mě výzva „života či smrti“.

Kniha byla vnímána jako autobiografická, nic-
méně Kosiński byl následně obviněn z toho, že 
si většinu popisovaných situací vymyslel, že na-
psal beletrii a že si vybájil ony hrůzné zážitky, 
které sám nikdy nezažil.

Ano, vím. Kosiński udělal během svého života chy-
bu, když řekl, že se jednalo o jeho vlastní autobio-
grafii. Nebyla to pravda. Ale abychom pochopili, 
proč to vlastně řekl, musíme bezpodmínečně znát 
jeho život, jeho ducha i jeho myšlenky. To, zda kni-

N



ČESKÝ BETLÉM ANEB BETLÉM V ČECHÁCH

Klasická vánoční hra s českými koledami pro malé i velké.

Přijďte oslavit advent a České Vánoce do Divadla Palace.   

ha odráží jeho vlastní zkušenosti či nikoliv, je pro 
mě zcela nepodstatné, protože stěžejním prvkem 
uměleckého díla není životopisná pravda, nýbrž 
opravdovost. Dokonce ani filmy, které se právem 
pyšní tím, že jsou „podle skutečného příběhu“, ne-
odrážejí realitu. Bez fantazie, ať už úmyslné, či ni-
koliv, je umění zhola nemožné. Koneckonců, každý 
tvůrce vždy do díla vnáší určitou míru estetizace.

Během příprav na natáčení jsem přečetl mnoho 
knih, beletrii i literaturu faktu, které mi pomohly 
porozumět dané době a prostředí. Rád bych zmínil 
knihu historika Timothyho Snydera s názvem Blo-
odlands, která věcně a v rámci kontextu popisuje 
vše, co se ve východní Evropě před více než sedm-
desáti lety dělo. Strašlivá zvěrstva... Bylo to velmi 
silné čtení. Události, které popisuje, nenalezneme 
ani v Nabarveném ptáčeti, a co je ještě horší, ne-
jedná se vůbec o literární fikci. Kniha jednoduše 
popisuje strašlivá, zdrcující fakta s vědomím, že se 
to všechno skutečně stalo a že se to stane znovu. 
Žádné umělecké dílo nemůže podávat takto suro-
vou realitu. Není to jeho účelem a vždy to vede k 

neúspěchu. Umění však k těmto příběhům doká-
že přistupovat empaticky a především pravdivě.

Jak jste získal práva na natáčení knihy?

Zjistit, kdo je držitelem autorských práv Jerzyho 
Kosińského, trvalo osm měsíců. V žádném případě 
to nebyl snadný úkol, ale nakonec jsme našli auto-
rizovanou organizaci se sídlem v Chicagu - Sper-
tusův institut pro židovské učení a vedení. Napsal 
jsem jim zdvořilý dopis, v němž jsem se dotázal, 
zda by bylo možné začít jednat. Upřímně řečeno 
jsem nečekal žádnou odpověď, takže jsem byl velice 
mile překvapen, když mi do Prahy přišla pozvánka 
na společné setkání. A tak jsem na jaře roku 2009 
čekal v recepci před jejich kancelářemi v jednom 
mrakodrapu. Čekal jsem asi jen dvě minuty, než 
mě asistentka zavedla do konferenční místnosti, 
kam později vstoupili tři pánové... A pak začal „vý-
slech“. Všechny otázky se točily kolem toho, proč 
mám zájem knihu zfilmovat. Proč? Proč jsem si ji 
vybral? Jak mám vše naplánované? Proč jsem o po-
tenciálu daného materiálu tak skálopevně přesvěd-
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čen? Když se za tím zpětně ohlédnu, je mi jasné, že 
se chtěli ujistit, že mi nejde jen o finanční spekulace, 
že nemám zájem o zisk nebo o to, abych těžil z kon-
troverzních aspektů díla, ale že mám o příběh sku-
tečně vážný zájem. Jedním z faktorů, které hovořily 
v můj prospěch, mohla být i skutečnost, že pochá-
zím z východní Evropy, takže si zřejmě mysleli, že 
pravděpodobně budu mít k tématu náležitý vztah. 
Otázky mi kladli asi hodinu, načež se šli poradit 
mezi sebou. Vrátili se asi po deseti minutách a řekli 
mi: „Dáme vám je.“ Během následujících čtrnácti 
měsíců jsme museli dojednat všechny podmínky i 
cenu: byla to obtížná, ale férová jednání. Práva jsem 
nakonec získal po dvaceti dvou měsících. 

Liší se film od knihy? Jak dlouho jste pracoval 
na scénáři?

Film není na rozdíl od románu založen na slovech, 
ale na obrazech; navíc žádná filmová adaptace 
nemůže přesně odpovídat tomu, co si čtenář vy-
tvoří ve své fantazii. Kamera je v tomto naprosto 
nekompromisní: nabízí pohled režiséra a nikoho 
jiného. Adaptace může být úspěšná jedině tehdy, 
pokud má estetická koncepce filmu, vypravěčský 
styl a poselství příběhu na diváka opětovný emo-

cionální a intelektuální dopad podobný tomu, 
jaký měla kniha na čtenáře. Celkem jsem napsal 
sedmnáct verzí scénáře a celý proces trval tři roky. 

Kniha je plná krutých a znepokojujících scén. 
Jak jste k těmto často brutálním formám násilí 
přistupoval?

Celou dobu jsem se pokoušel o vhodnou míru a 
objektivizaci. Chtěl jsem, aby publikum dokázalo 
ony brutální scény unést. Doufal jsem, že černobílé 
obrazy, rámování, tempo děje a rozlehlé prostředí 
venkova poskytne divákům emocionální prostor, 
aby mohli reflektovat dotyčné akty násilí, které 
chlapec vidí a kterým je vystaven. Vyhnul jsem se 
šokujícím, rychlým efektům (které snižují míru 
odpovědnosti) a jakémukoli bezdůvodnému pro-
tahování scén (což by na diváka mělo příliš silný 
dopad). Pevně věřím, že se diváci nikdy nebudou 
cítit jako v pasti a že na ně žádná z vylíčených udá-
lostí nebude působit nevyhnutelným dojmem.

Nabarvené ptáče je meditací o zlu, ale také o 
jeho pravém opaku: o dobru, empatii a lásce. V 
jejich nepřítomnosti se k těmto hodnotám nevy-
hnutelně obracíme. Když vidíme v Nabarveném 
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ptáčeti záblesky dobra a lásky, vážíme si jejich 
podstaty a toužíme po tom, aby jich bylo více. 
Toto je pozitivní poselství filmu - lidská touha po 
dobru. Když Chlapec volá: „Chci jít domů!“ my 
také chceme jít domů, na bezpečné místo plné 
lásky. Cokoliv jiného se zdá být absurdní.

Pochopitelně jsem velmi znepokojen otázkami, které 
tento materiál vyvolává. Mají psychologové skutečně 
pravdu, když tvrdí, že se obracíme ke zlu, nehrozí-
-li nám nebezpečí trestu? Je zlo v boji o život jako 
takový nevyhnutelné? Jaké okolnosti nám umož-
ňují zradit naše vlastní zásady? Odpovědi na tyto 
otázky stále hledám, a především pak v této době.

V Nabarveném ptáčeti je to ještě bolestivější, když 
takto krutý příběh dopadá na malé dítě.

Dospělí mají svou minulost, které jsou si vědo-
mi, a zároveň si dokážou představit budoucnost. 
U dítěte to ale neplatí. Minulost je pro ně neuvě-
řitelně mělké vodní těleso, v němž nelze plavat. 

A budoucnost si nedokáže představit vůbec. 
Dítě je v podstatě schopno myslet jen pár dní 
dopředu. Co bude za měsíc, je pro ně nepozna-
telné. Řada klinických psychologů však dospěla 
k závěru, že děti paradoxně přijímají tvrdou re-
alitu mnohem snadněji než dospělí. Berou věci 
tak, jak jsou. A to je samozřejmě schopnost, 
která dětem pomáhá přežít díky tomu, že jim 
umožňuje uvěřit, že ty hrozné věci, jež se dějí 
kolem nich, jsou normální. Něco takového se 
děje i naší hlavní postavě, Chlapci, který se sice 
zachrání, ale možná je nevratně poškozen tou 
samou odolností, která mu umožnila všechny 
ty hrůzné zkušenosti vydržet. Já jsem však pře-
svědčen, že vždy existuje cesta zpět.

V knize, stejně jako ve filmu, je Chlapec jakýmsi 
symbolem, představitelem všech těch stovek tisíc 
dětí, které prožily válku, putovaly zničenou Evro-
pou, ztratily rodiče a možná se už s nimi nikdy 
neshledaly. A to samé se děje po celém světě, všu-
de tam, kde je nějaký válečný konflikt.
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Jak jste s vaším hlavním hercem natáčel všech-
ny ty znepokojující a kruté scény?

U několika nejproblematičtějších scén nebyl 
Chlapec vůbec přítomen. Kamera sleduje akci z 
jeho místa a vyjadřuje tak jeho subjektivní vidě-
ní. Ve scénách zachycujících násilí a sex jsem zase 
použil dospělého dubléra.

Proč nebyl váš film natočen v angličtině?

Od samého začátku jsem byl přesvědčen o tom, že 
angličtina by v Nabarveném ptáčeti zcela zničila 
jakoukoli autentičnost. Sám Kosiński v předmlu-
vě své knihy uvádí, že příběh se odehrává kdesi 
ve východní Evropě, kde lidé mluví zvláštním 
dialektem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pou-
žít jakési „slovanské esperanto“, uměle vytvořený 
jazyk. Dalším důvodem tohoto rozhodnutí byla 
skutečnost, že jsem si nepřál, aby se jakýkoli sku-
tečný slovanský národ východní Evropy s tímto 
příběhem identifikoval na národní úrovni.

Použil jste černobílý 35mm film. Proč?

Patřím mezi ty filmaře, kteří jsou navzdory dneš-
ním úžasným možnostem digitálního natáčení 
přesvědčeni o tom, že negativ je v zásadě nena-
hraditelný a že dodává filmu jisté kouzlo. Negativ 
je autentičtější, zejména u snímku, jako je Nabar-
vené ptáče, který je černobílý právě s ohledem 
na umocnění základní vypravěčské linie. Natáčet 
film v barvě by byla naprostá katastrofa. Vypada-
lo by to zcela nepřesvědčivě, falešně a komerčně.

Petra Kotlára jste nenašli při castingu, ale při 
náhodném setkání. Jak k tomu došlo?

Došlo k tomu několik let před natáčením v Českém 
Krumlově, kam jezdím psát všechny své scénáře. 
Toto místo je téměř magické a má jedinečný genius 
loci. A tam jsem ho jednoho krásného dne uviděl... 
A cítil jsem, vyloženě cítil, stejně jako při četbě té 
knihy, že obsazení tohoto dítěte bude správným 
rozhodnutím. Byl to zkrátka on, Chlapec. Bylo to 
velké riziko... Petr Kotlár, neherec, malý hoch bez 

jakýchkoli zkušeností před kamerou. Vím, že to 
zní bláznivě, ale tak to zkrátka bylo. 

Jak jste Petra připravoval na tak náročnou fil-
movou práci?

Udělal jsem jen dvě věci. Nejprve jsme provedli 
kamerové zkoušky. Nevěděl jsem, jestli bude vůbec 
schopen předstoupit před kameru. Bylo možné, že 
i přes svou evidentně silnou, extrovertní povahu a 
upřímnou touhu hrát zkrátka ztuhne. Říkal jsem si, 
že jsem blázen, protože jsem za pár měsíců už mu-
sel natáčet, a přitom jsem všechno vsadil na jednu 
kartu, na něj, a to jen na základě intuice. Neměl 
jsem v záloze nikoho jiného. A pak mi, díkybohu, 
nesmírně pomohla jedna známá česká herečka, 
která s ním celý den pracovala. Zkoušeli jsme hlav-
ní emoce a jejím úkolem bylo pomoci mu vyjádřit 
pocity strachu, smutku, smíchu, slz... A povedlo 
se. Petr to zvládl naprosto skvěle. A tou druhou 
věcí byly psychologické testy, které jsem ho nechal 
udělat. A těmi také prošel zcela bez problémů. Po 
celou dobu natáčení, během každého ze 102 natá-
čecích dnů v průběhu téměř dvou let, měl u sebe 
doprovod, který se o něj mezi scénami staral. Ani 
na sekundu se nestalo, že by seděl na natáčení sám 
a nevěděl, co má dělat. A z pozice režiséra jsem ho 
mohl vést i prostřednictvím jeho milovaného psa 
Dodíka. Když jsem například potřeboval, aby byl 
smutný, řekl jsem mu: „Petře, představ si, že ti Do-
dík utekl a ty ho nikdy nemůžeš najít.“

Co pro vás bylo během těch téměř jedenácti 
let nejtěžší výzvou?

Ze zcela pochopitelných důvodů to bylo finan-
cování, které trvalo čtyři roky. Kontaktoval jsem 
desítky a desítky producentů po celé Evropě, ale 
zcela bez úspěchu. Upřímně řečeno, nadešly i oka-
mžiky, kdy jsem si říkal, že to vzdám, nebo jsem 
si s tou myšlenkou ve slabších chvílích minimálně 
pohrával. Ale hluboko uvnitř jsem věděl, že to stej-
ně neudělám. Nemohl jsem to udělat. Nabarvené 
ptáče byla moje láska, na které bylo třeba pracovat. 
A všechno, co jsem cítil a čím mě tato kniha oslo-
vovala, se zkrátka muselo dostat na plátno.
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DIVADLO KALICH SLAVÍ 20 LET S 
ELÁNY A MOLIÉROVÝM LAKOMCEM

vacet let úspěšného fungo-
vání bez dotací a grantů sla-
ví pražské Divadlo Kalich. 
Za dvě desetiletí si stačilo 
vybudovat pozici prestižní 

divadelní scény, která je opakovaně vyhlašována 
nejnavštěvovanějším soukromým divadlem v ČR. 
Na jeho jevišti se střídá česká herecká špička, a to 
jak v činoherních, tak i muzikálových inscenacích.

Oslavě narozenin předcházela zářijová premiéra 
dlouho očekávaného muzikálu s hity skupiny Elán 
Voda (a krev) nad vodou, dynamická show v re-
žii Jána Ďurovčíka se strhujícími výkony mladých 
muzikálových talentů. Samotné dvacetiny Divadla 
Kalich spadají na 1. listopadu, ve stejný den slaví 
shodou okolností kulatiny také jeho kmenový herec 
Pavel Zedníček, a tak si divadlo nadělilo jako dárek 
premiéru komediální klasiky, Moliérova Lakomce, 
právě s Pavlem Zedníčkem v hlavní roli.

Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuvá-
děnějších děl J. B. P. Molièra. Mistr francouzské  

a světové komediografie zachytil v hlavní postavě 
Harpagona věčné lidské vlastnosti nezdravých tu-
žeb, hamižností, podezíravosti a obav. Pavel Zed-
níček se řadí vedle ostatní skvělé herce, kteří se této 
role již zhostili v minulosti anebo se jí ještě zhostí. 
Jeho komediální mistrovství s nádechem jemné 
melancholie, smysl pro detail i obrovská energie 
jsou zárukou dalšího zajímavého pohledu na tento 
věčný lidský typ. Divadlo Kalich přináší Lakom-
ce současného, bez krajek a paruk, ale s krásou  
a jiskrou Molièrova jazyka. Oproštěný od kudrli-
nek nekompromisně nastavuje zrcadlo nám samot-
ným přesně tak, jak to s neskutečnou chutí a odhod-
láním dělal už sám Molière svým současníkům.

D

KULTURNÍ SERVIS DIVADLO MĚSÍCE

Divadlo Kalich
Jungmannova 9, Praha 1
Tel: +420 296 245 311

Email: pokladna@kalich .cz

Otevírací doba pokladny:
Pondělí - Pátek 9:30 - 12:30 a 13:00 - 19:30

Sobota - Neděle a státní svátky: 12:00 - 15:00 
a 15:30 - 20:00
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NEJPESTŘEJŠÍ VÝBĚR MUZIKÁLŮ V DIVADLE KALICH

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
RODINNÝ MUZIKÁL

O. SOUKUP,  G. OSVALDOVÁ, režie SKUTR

m u z i k á l

O. SOUKUP, G.OSVALDOVÁ
režie: J. BEDNÁRIK / L. FRITZ

L E G E N D Á R N Í
M U Z I K Á L

NESTÁRNOUCÍ
LOVE STORY

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R P A R T N E R  P Ř E D S T A V E N Í
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REŽIE: MIRJAM LANDA

největší hity

režie JÁN ĎUROVČÍK
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HiTRÁDi
... které hraje

MUZIKÁL

HAIR
Hudba

Galt MacDermot

Scénář a texty písní
Gerome Ragni 

& 
James Rado

Režie
Šimon CabanHAIR

květinové děti
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MÁŠA A MEDVĚD MÍŘÍ DO PRAHY!

termínu 5. a 6. října 2019 se v 
pražském Kongresovém cen-
tru uskuteční velkolepá dět-
ská muzikálová show Máša 
a Medvěd. Především dětští 

fanoušci se mohou těšit na propracované předsta-
vení za účasti slavných postaviček z populárního 
animovaného seriálu, který znají z televizních ob-
razovek. Představení bude předzvěstí vánočních 
svátků, celé bude mít vánoční motiv. 

Příběh holčičky Máši a bývalého cirkusového 
artisty Medvěda baví děti i jejich rodiče po celé 
Evropě ale i dalších zemích jako například v Ka-
nadě. Po obrovském úspěchu, který seriál slaví na 
televizních obrazovkách přišli tvůrci s divadelní 
podobou. Tu poprvé představí také malým divá-
kům v České republice. Ti se mohou těšit na dvě 
hodiny zábavy v přítomnosti svých hrdinů. 

Na podiu se představí herci v obřích kostýmech, 
ve výpravných kulisách, které přitomné v sále 
doslova vezmou na dobrodružnou cestu imagi-
nárním světem pohádky. Muzikálová show slaví 

úspěch po celé Evropě, kde ji navštívily miliony 
návštěvníků. Dětská pohádka Máša a Medvěd pa-
tří mezi novodobé ruské 3D animované pohádky.

„Jsme moc rádi, že se podařilo pohádkovou muzi-
kálovou show Máša a Medvěd poprvé přivézt do 
České republiky. Celkem se na podiu představí více 
než deset postav ve velkých maskách. Celé předsta-
vení bude mít vánoční téma, a tak se děti mohu 
těšit také i na setkání se Santa Clausem,“ řekla za 
pořadatelskou agenturu Květa Havelková. 

Představení Máša a Medvěd bude v Praze v Kon-
gresvoém centru uvedeno v termínech 5. a 6. říj-
na 2019. Každý den se bude jednat o dvě předsta-
vení, uvedené v časech od 11:30 a 14:00 hodin. 
Vstupenky zakoupíte na www.ticketportal.cz.
     

ml.

V
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ADAM NAAS ROZNĚŽNÍ FUTURUM

rancouzský objev poslední 
doby Adam Naas přijede se 
svou kapelou koncertovat do 
klubu Futurum v Praze a poz-
ději vystoupí také v brněnském 

Kabinetu Múz. Do Česka přijede představit svou 
novou desku nazvanou Love Album, která bude 
v té době čerstvě na světě. Adam Naas předsta-
vuje soudobou scénu moderního popu smíchané-
ho se soulem a aktuální elektronikou.  

Teprve šestadvacetiletý Adam Naas má za sebou 
vydání několka EP, které se brzy po svém zveřej-
nění stali velmi populárními u svých poslucha-
čů. Naas představuje moderní pojetí chytré pop 
music na pomezí soulu a elektroniky. Díky své-
mu až uhrančivému hlasu a upřímnému projevu 
si na svých koncertech získává publikum, které 
mlčky vychutnává jeho interpretaci. 

„Jde o zajímavý objev na poli soudobého popu. 
Chceme fanouškům přinést něco nového a neo-
koukaného, i když Adam má již poměrně širokou 
fanouškovskou základnu. Koncert bude zvukovým 

zážitkem,“ řekla za pořádající agenturu Romana 
Jedličková. Se svou skupinou přijede Naas koncer-
tovat hned do dvou českých měst (do Prahy a Brna), 
kde představí nové album, ktere vyjde 21. září.

Jak už název nového alba napovídá, jeho obsah 
bude laděn zamilovaně. Podle Naase by se ale 
posluchači neměli nechat zmást názvem. Obsah 
nového alba bude mít hlubší smysl, když v jedné z 
písní upozorní na problém domácího násilí apod. 
Většina skladeb bude mít ale blízko k lásce jako 
například provokativní píseň „The Love?“ nebo 
erotická „I Want to Get You Close To Me“.
     

ml.

F

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ KONCERTŮ: 

Praha - 20 .10 .2019 - Klub Futurum
Zborovská 7, Praha 5

vstupenky: www .futurum .cz

Brno - 22 .10 .2019 - Kabinet Múz
Sukova 4, Brno

vstupenky: www .kabinetmuz .cz
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BEAUTY POLICE

Slunce, moře, drinky, pohoda... PRÁZDNINY!

Tak přesně tomu právě odzvonilo a je na čase se dát opět dokupy. 

Sluneční záření je v malé míře dobré, ale v příliš velké míře může poškodit pleť se sklonem 
k akné. Moře je obrovský pomocník na různé, nejen kožní, problémy. Ale slunce a moře 
vlasům na kráse příliš nepřidají. No a alkohol nám k sebevědomí sice na chvíli pomůže, ale 
tělo se zotavuje po něm pěkně dlouho a druhý den si jen málokdo po večírku přijde krásný 
a svěží a plný elánu. Proto bych vám ráda  opět nabídla svých pár TOP produktů, které stojí 
za to mít po ruce a které vás vrátí do původního, ne-li lepšího, předprázdninového vzhledu. 

A protože prázdniny měli snad skoro všichni... Mám pro vás novinku! Připravila jsem 
si pro vás produkty nově i pro muže a děti, na které bychom rozhodně zapomínat ne-
měli! Všechny je doma máme odzkoušené, a proto se s vámi o ně podělím. Myslím, že 
kvalitní věci by se měli dostávat co nejvíce mezi lidi, tak tady je máte:

Beauty Police
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,,Olej? Nikdy, jsem po něm celá upatlaná a je to 
hnusnej pocit.“ Tak nějak takhle jsem mluvila před 
vyzkoušením tohoto oleje. A pozor! Tento švestkový 
olej je jedním z nejrychleji se vstřebávajících olejů. Po 
otevření nebudete vědět, zda ho vypít či použít na sebe, 
voní totiž po pěkně kvalitním marcipánu. Použít ho 
můžete na cokoliv. Na vlasy, nehty i pleť. Vlasy vyživý a 
hydratuje, u moře mám totiž vždy roztřepené konečky 
a tento pomocník je krásně uhladí a dodá jim lesk. 

Ano, čtete správně. Piňa Colada na těle! To byla 
hned druhá věc, kterou jsem málem na dovolené 
snědla. Absolutně ohromující vůně. Ne příliš sladká, 
ani aromatická, prostě akorát. Toto bambucké máslo 
(nejen) po opalování vás fakt strčí do kapsy. Je tak 
příjemné, nelepí, rychle se vstřebává a ještě se tro-
chu třpytí. Obsahuje kokosový olej, kávový olej, aloe 
vera a také celligent, což jsem se dočetla, že je to ino-
vativní látka proti stárnutí. Takže není o čem! Jo a na 
e-shopu mají novou vůni, kterou je Tahiti meloun. 

PIŇA COLADA 
k dostání na www .bodybescrub .com

ŠVESTKOVÝ OLEJ
k dostání na www .venira .cz
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Toto je naprostou novinkou pro mne. Jedná se o so-
nický kartáček, který má v sobě dvě LED světla, po-
mocí kterých odstraňuje plak i nečistoty a zároveň tím 
dosahujete i lepších výsledků při bělení zubů. Je až 7x 
více efektivnější než klasický kartáček. Kartáček i bělící 
pasty jsou šetrné. Obsahují přírodní enzymy a kokoso-
vý olej, což funguje jako detox celé ústní dutiny. Noční 
zubní pasta - černá pro změnu obsahuje černé uhlí. 

DAYNIGHT LED 
k dostání na www .daynight .cz

Jestli něco proti lupům opravdu funguje, pak je to 
tento hydratační šampón. Obsahuje tea tree oil a 
hroznová semínka, která fungují jako přírodní ni-
čitel lupů. Zároveň ale pokožku sklidní a vlasům 
dodá energii, lesk a hydrataci, což je takové ALL IN 
1. Je bez parabenů, syntetických barviv a SLS/SLES. 

k dostání na www .himalaya-online .cz

ŠAMPON PROTI LUPŮM

Je to tak. Ledový gel na holení od Natury okamžitě 
zklidňuje pokožku, eliminuje zarudnutí a rychle se 
vstřebává. Obsahuje spoustu vitamínu, ale především 
organické mléko z jaka, které je bohaté na bílkoviny a 
živiny, extrakt z bílé moruše pro lepší barvu pleti a divo-
kou čemeřici, která funguje antisepticky a protizánětlivě. 

Tak se jmenuje super osvěžující sprchový gel, také od 
Natury, který čistí, vyživuje a zvlhčuje pokožku. To ale 
není vše, funguje jako odstraňovač únavy, nespavosti 
a zbavuje tělo stresu. Obsahuje klikvu, která čistí, šťa-
vel jakutský, který probouzí a dodává energii, podobně 
jako vitamin C. Brunták lékařský osvěžuje a tonizuje, 
stimuluje buňky k regeneraci a hydrataci celkově. Pro-
dukt můžete zakoupit i v rámci dárkových sad.

k dostání na www .naturasiberica .cz 

LEDNÍ MEDVĚDJAK A YETI
k dostání na www .naturasiberica .cz 

BEAUTY POLICE
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Již deset měsíců máme doma miminko, na které ne-
dáme dopustit a nechceme na něj dávat zbytečnou 
chemii, ideální volbou tak připadá buď známá Wele-
da nebo naše ještě více oblíbená Natura Siberica. Je-
jich dětské zvlhčující mléko používáme téměř každý 
den. Je strašně příjemné na pokožce, takže se s ním 
čas od času namažu i já... obsahuje organický výtažek 
z chrpy a ovsa. A je opravdu skvělým pomocníkem! 

DĚTSKÉ ZVLHČUJÍCÍ MLÉKO
k dostání na www .naturasiberica .cz 

Dalším vážně dobrým pomocníkem je Baby no 
tears shampoo od Natury. Vyzkoušeli jsme i HiPP 
šampon bez slz, ale miminko to odskákalo ne moc 
hezkým zánětem očí. Zato tento šampon je opravdu 
fajn, doopravdy neštípe a při kontaktu s očima ne-
dělá žádnou paseku. Vlásky jsou po něm hebounké 
a hladké. Obsah z Aloe very a lékořice úžasně voní.

k dostání na www .naturasiberica .cz 

ŠAMPON BEZ SLZ

Dlouho jsem pátrala po něčem takovém! Za chvíli 
letíme do Thajska, a tak potřebujeme nějaký re-
pelent pro miminko, který nebude plný chemie a 
ejhle! Vhodný na obličej i tělo, vyrobeno z organic-
kých přírodních složek, čistě přírodní. To je přesně 
to, co jsem potřebovali! Otestovali jsme ho letos v 
létě v Řecku a můžeme jen doporučit! 

Pamatujete si, co používaly naše babičky do postele, aby 
se zahřály? Ohřívací láhve – TERMOFORY – jednodu-
ché a účinné. V Adonisu je mají také – klasické, gumové, 
nebo také z plastu – průsvitné ( s plovoucí dekorací). 
Jednoduše naplníte láhev vodou a je to. Místo láhve mů-
žeme použít i ohřívací polštář do mikrovlnky - naplněn 
pšenicí. Se vkusným návlekem nebo uvnitř plyšového 
zvířátka uděláte radost nejen sobě, ale i dětem!

k dostání na www .adonis .cz

TERMOFORYPŘÍRODNÍ REPELENT PROTI HMYZU
k dostání na www .ecopure .cz
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Hair Area, Zlatnická 12, Praha 1, 222 222 016, www.hairarea.com
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Solná jeskyně v Centru zdraví a inspirace na Za-
hradním městě je Pražanům již dobře známá - 
funguje zde téměř deset let a pro své profesionální 
pojetí a ochotný personál sem jezdí zdaleka i mi-
mopražští. O solné jeskyni se dnes ale bavit nebu-
deme (leč patří mezi ty nejlepší v republice a urči-
tě byste ji měli navštívit). To, co bych rád v rámci 
dnešního článku představil, je novinka v podobě 
místnosti s termoterapií, jedinou v celé Praze.  

Relaxační Centrum zdraví a inspirace se nachází 
v budově polikliniky na adrese Jabloňová. Vstup 
do samotného centra se nicméně nachází z boční 

strany polikliniky z ulice U Zahradního Města, 
skrze velká hnědá vrata. Najdete je snadno, při-
čemž v okolí nejsou žádné modré zóny, takže všu-
de bez problémů zaparkujete. Před poliklinikou 
je navíc i zastávka autobusu, který sem jezdí od 
stanice metra Skalka, takže i dostupnost MHD 
je v podstatě ideální. Po příchodu do Centra se 
nahlásíte na recepci solné jeskyně a pak už se mů-
žete vrhnout do pohlcujícího světa termoterapie.

V jedinečné relaxační místnosti na Vás čekají čtyři 
speciální rakouská lůžka, která jsou výjimečná díky 
dvěma prvkům. Prvním z nich je tzv. „zero gravity“ 
poloha umožňující rovnoměrné rozložení tlako-
vých bodů těla. Lůžko tvaruje páteř do přirozené 
polohy, nedochází v něm proto k nepříjemnému 
namáhání některých jednotlivých míst jako např. 
vleže na rovné podložce. Ne náhodou se proto právě 
v této pozici nachází kosmonauti při startu rakety, 
kdy jsou jejich těla vystavena obrovskému přetížení. 
Druhou zajímavostí je pak tvar spodní části lůžka, 
připomínající houpací křeslo. Po ulehnutí na lůžko 
je dobré vybalancovat rovnovážnou pozici, která 
připomíná stav beztíže. Nemusíte se bát nějakého 

oba je uspěchaná a to se ne-
gativně promítá do našeho 
zdraví. V rámci neustálého 
pracovního stresu zapomí-
náme na to nejpodstatnější - 

relaxaci. Tělo ale potřebuje odpočívat, i když si to 
třeba hlava neuvědomuje. V Centru zdraví a in-
spirace Vám to rádi velmi příjemně připomenou.

TERMOTERAPIE
DORAZILA DO PRAHY

D

WELLNESS
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Jabloňová 2992/8, Praha 10 - Záběhlice
Tel .: +420 725 979 570

E-mail: martinfilip@volny .cz
www .termoterapiepraha .cz

divokého pohupování - balanc najdete intuitivně 
prakticky okamžitě. V této pozici dochází ještě k 
rychlejšímu uvolnění svalů a člověk se začne veli-
ce rychle propadat do relaxačních alfa vln.

Na lůžku je umístěna ametystová podložka Biomat 
Professional generující infračervené záření a zápor-
né ionty. Kombinací speciálního lůžka s podložkou 
Biomat je dosaženo maximálního relaxačně-uvolňo-
vacího efektu s intenzívními blahodárnými účinky 
na fyzické a psychické úrovni. Půlhodinový pobyt 
na lůžku, s podložkou prohřívající tělo do hloubky, 
dokáže velice rychle uvolnit zatuhlé zádové svaly, 
zbavit bolesti a navodit psychickou pohodu. Celý 
proces je podpořený jemnou hudbou a projekcí na 
strop připomínající noční oblohu, aby byla atmosfé-
ra co nejpůsobivější. Na konci každé procedury se 
rozsvítí tlumené světlo a hudba pomalu utichne, aby 
„probuzení“ do reality bylo co nejméně násilné.

Stačí půlhodinový pobyt na lůžku, ideálně po dobu 
několika dní za sebou, a bolesti zad, které trápí díky 
modernímu sedavému způsobu života stále více 
lidí, mohou definitivně zmizet. Lůžko lze, stejně 
jako podložku, zapůjčit k využití v domácnosti.

Svět se ohromně zrychlil a díky tomu máme 
vnitřně neustále pocit, že nestíháme. Ale to, co 
často opravdu potřebujeme, je naopak zvolnit, za-
stavit se a nadechnout. V Centru zdraví a inspira-
ce Vám tohle dopřejí měrou vrchovatou. Nechte 
se chvíli hýčkat, tělo se Vám za to rádo odmění.

th.
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Infračervené záření je přirozenou součástí slunečního 
záření . Má nezastupitelný význam pro život na Zemi .

VLIV INFRAČERVENÉHO ZÁŘENÍ 
NA LIDSKÝ ORGANISMUS:

- Zmírňuje bolest svalů, měkkých tkání, kloubů
- Posiluje kardiovaskulární systém
- Zlepšuje prokrvení a okysličení tkání
- Zvyšuje teplotu hlouběji uložených tkání
- Zvýšením teploty likviduje bakterie a viry
- Zlepšuje přívod živin a hojivých elementů
- Zlepšuje odvod metabolických zplodin
- Pomáhá udržovat krevní tlak
- Podporuje imunitní systém
- Zvyšuje sílu a vitalitu organismu
- Detoxikuje tělo
- Zvyšuje bazální teplotu
- Snižuje hmotnost
- Pomáhá léčit kožní onemocnění
- Zlepšuje kvalitu spánku
---------------------------------------------------------
Záporné ionty jsou atomy, které mají kladný náboj a 
mají příznivý vliv na lidské zdraví . Vznikají např . tříště-
ním vody u vodopádů, u moře, ve zdravých lesích .

VLIV ZÁPORNÝCH IONTŮ NA 
LIDSKÝ ORGANISMUS:

- Podporují funkci a regeneraci buněk
- Odbourávají únavu, zvyšují energii
- Neutralizují volné radikály v těle
- Podporují imunitní systém
- Zlepšují spánek
- Zvyšují hladinu kyslíku v krvi



38

Bohempia je řada konopného oblečení, včetně košil, 
džín, mikin a bot, které jsou 100% tkané a barvené v 
České republice a vyrobené ze směsi francouzského, 
italského konopí a bavlny. Džíny se barví speciální 
metodou potahování, která šetří barvivo a snižuje, 
tak vystavení barvivu naší kůži. Kolekce oblečení je 
teprve na svém začátku, ale jeho budoucí plán také 
zahrnuje další kousky, jako jsou ponožky, rukavice, 
opasky, kalhoty a další, plus více střihů a stylů.

BOHEMPIA
Sokolovská 76, Praha 8, 
Tel .: +420 773 475 559, www .bohempia .com

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

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

DESIGNBUY
www .designbuy .cz

100CLASS concept store najdete v historické čás-
ti Prahy. Je to místo, kterému vévodí nadčasovost 
a minimalismus a kde se setkává současná móda s 
designem. Pokud hledáte něco jedinečného, něco, 
co se bude hodit nejen do vašeho šatníku, ale i in-
teriéru, jste na správném místě. Unikátní koncept 
obchodu si zakládá na prezentaci exkluzivně navr-
žených kolekcí oděvů, módních doplňků a umělec-
kých předmětů předních tuzemských designérů. 

100CLASS
Soukenická 1096/30, Praha 1
Tel .: +420 604 833 822, www .stoclass .com

TIPY NA NÁKUPY
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Blíží se pomalu léto a naši chlupatí mazlíčci začnou 
ve velkém pelichat. Pokud se doma nechcete brodit 
v záplavě chlupů, vyražte do Psího salonu Darling. 
Tady Vám miláčka vyčešou, upraví, vykoupou, zkrát-
ka kompletní servis (a nemají ani problém s velkými 
psy). V salonu najdete vše od pamlsků až po speciální 
kosmetiku. Na rozdíl od jiných „salónů“ zde disponují 
certifikáty, dlouholetou praxi v oboru a láskou k domá-
cím mazlíčkům. Novinkou je možnost dopřát svému 
čtyřnohému příteli i nějakou tu barvičku do kožichu.

PSÍ SALON DARLING
Chlumova 11, Praha 3
Tel .: +420 608 450 453, www .salondarling .cz

ŠAOME

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

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

TIPY NA NÁKUPY

Gattto Fashion je módní salón s oblečením z naturální 
kůže a kožešiny pro ženy vytvořeného italskými ná-
vrháři. Jak návrháři tak módní tendence ve světě zase 
vsázejí na naturální kůže a kožešiny. Každá kolekce 
představena v salónu se vyčleňuje mnohotvarností ba-
rev, kombinováním kožešin, kůže a látek, různých stylů 
jak pro všední den tak pro vyšší společnost zdůrazňují-
cí vytříbenost a individualitu. Gatto Fashion není velký, 
ale vkusně zařízený salón, najdete ho v centru Prahy.

Společnost Denim Heads vznikla z jednoduchého 
důvodu: nedostatek kvalitního denimu na českém 
trhu. Džíny obléká denně polovina světové popu-
lace. V Čechách je to samozřejmě také tak a cílem 
Denim Heads je tak nabídnout oblečení, které spl-
ňuje i ty nejnáročnější požadavky. V nabídce obcho-
du nenajdete „nejmodernější“ výšivky na zadních 
kapsách nebo otřesné samoúčelně rozdrbané džíny 
za neúměrně vysoké ceny. Tady jde hlavně o kvali-
tu a ne pomíjivé trendy. Nově si můžete vybrat i v 
kamenném obchodě v centru Prahy, Konviktská 30.

www .denimheads .cz

DENIM HEADS GATTO FASHION

Na Příkopě 853/12, Praha 1
Tel .: +420 739 592 064, www .gatto-fashion .cz 
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Co se od výhry titulu Masterchef ve vašem životě 
změnilo? 

Nevnímám, že bych se zásadně změnila já sama, 
ale změnili se okolnosti kolem mě a není to jen vli-
vem vítězství v soutěži, ale i vydáním mé kuchař-
ské knihy #UPGRADE. Takže se dějí skutečnosti, 
na které jsem nebyla před soutěží vůbec zvyklá.

Jaké třeba? 

Rozhovory, stání na pódiu na food festivalech, lidi 
mě poznávají na ulici. Můžu zkonstatovat, že vítěz-
ství mi docela změnilo plány na tyto prázdniny a 
víceméně jsem je měla hodně pracovní.

Stouplo vám sebevědomí?

V něčem si rozhodně víc věřím než před soutěží. 
Mé sebevědomí považuji za »zdravé«, stále jsem 
normální osmnáctiletá holka, kterou baví a napl-
ňuje vaření.

Jak snášíte popularitu? 

Popularitu beru, že přišla, ale také že zase odejde, 
proto si ji nehýčkám. Lidé mě často poznávají, 
usmějí se, něco si pošeptají, a když mají odvahu, 
tak mě i osloví a chtějí se vyfotit. To je milé. Není 
mi však příjemné, když se mě nezeptají a fotí 
nebo filmují si mě potají a neberou ohled.

Litovala jste někdy účasti v soutěži?

Nikdy, naopak! Považuji to za perfektní zkušenost, 
byla to pro mě intenzivní škola vaření. A také jsem 
získala nové přátele, jak mezi soutěžícími, porotci, 
tak i ze štábu, který o nás pečoval.

V soutěži jste jednou vypadla a následně jste si 
vyvařila možnost, vrátit se zpět. Objevily se ne-
gativní komentáře na vaši výhru?

Vím, že se objevily i negativní reakce, ale hned na 
začátku soutěže jsem si dala vlastní »výzvu« nečíst 
komentáře na Masterchef profilech a tuto osobní 
výzvu jsem vyhrála. Tisíce zpráv, které jsem ob-
držela na svém profilu, byly pozitivní a zato jsem 
moc ráda. Děkuji všem, kdo si našel čas a napsal 
mi. Taky jsem se všem snažila odpovědět.

Co jste udělala jako první poté, co jste získala 
titul MasterChef Česko? 

Spala jsem. (usmívá se) Natáčení finálového dílu bylo 
do pozdních nočních hodin. Sice jsem se moc rado-
vala, ale následující dva dny jsem únavou prospala. 

Poté ale určitě proběhla nějaká oslava…

Ta byla jenom v rodinném kruhu po natáčení, 
pravou oslavu jsme si užili všichni až při veřejném 
odvysílání finálového dílu u nás na zahradě. Do-
hodli jsme se mezi soutěžícími, že ten kdo vyhraje, 
zorganizuje párty a tak to padlo na mě.

Kdo všechno krom vás věděl o vítězství?

Výsledek soutěže jsme věděli pár měsíců a věděli o 
tom všichni, kteří byli na natáčení finálového dílu a 
podepsali souhlas o mlčenlivosti. Takže mimo sou-
těžících a porotců, to byly naše rodiny a štáb televize.

yhrála letošní řadu soutěže 
MasterChef Česko, a to teprve 
v sedmnácti letech. Kristína 
Nemčková už od finálového 
večera stihla vydat vlastní ku-

chařku. Skromná dívka, která ohromila svým 
kuchařským umem celou republiku se v exklu-
zivním rozhovoru pro časopis Pragmoon roz-
povídala o tom, jak vnímá nedávno nabitou 
popularitu i o svých snech. Jednoho dne chce mít 
vlastní restauraci a získat michellinskou hvědu!

V
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„ POPULARITU BERU, ŽE  PŘIŠLA, 
ALE TAKÉ, ŽE ODEJDE, 

PROTO SI JI NEHÝČKÁM“
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Stále jste studentkou obchodní akademie a letos 
vás čeká maturitní ročník. Jak reagovali spolužá-
ci na vaši výhru?

Věděli, že se něco děje, nebyla jsem ve škole něko-
lik měsíců během natáčení. Ale neměli tušení, jak 
jsem v soutěži dopadla. Bylo milé sledovat jejich 
reakce po finále.

Jak jste školu zvládala v průběhu soutěže? 

Celý druhý ročník jsem byla na výměnném stu-
dijním pobytu na státní střední škole v Americe 
a třetí ročník jsem měla nastavený individuální 
studijní plán právě kvůli natáčení soutěže Mas-
terChef. A pak kvůli práci s vydáním knihy. Takže 
mě čeká po 2 letech návrat do školní reality.

Předpokládám, že i nějaká ta práce se díky vítěz-
ství objevila…

Nabídky jsem dostávala i před soutěží, ale po odvysí-
lání prvního dílu jich přišlo více. Spolupráce si však 
vybírám opravdu pečlivě, musí mi dávat smysl a spo-
jení se mnou, i proto jich mám jenom pár a uvádím 
je i na mojí webové stránce www.madebykristina.cz. 
Je pro mě důležité, abych značce, kterou promuji, 
věřila, sama ji používala a měla s ní zkušenost.

Jakými podniky už jste s titulem MasterChef 
prošla?

V květnu jsem měla, v rámci školní povinné praxe, 
možnost absolvovat měsíční stáž u Honzy Punčo-
cháře v jeho nové restauraci U Matěje. Byla to moje 
úplně první práce v profesionální kuchyni. Během 
prázdnin jsem pak ještě stihla stáže v asijské restaura-
ci TARO a teď mě čeká italská restaurace Aromi. Jde 
vždy o neplacené pracovní stáže, ne pracovní úvazek.

Už jste zmínila vaši novou kuchařku. Koho na-
padlo, že ji uděláte společně se svou babičkou? 

Nápad s kuchařkou, kde by byly jenom mé recep-
ty, měla nejdřív moje máma, ještě v čase, kdy jsem 
studovala v USA. Koncept dvougenerační kuchařky 
vymyslela moje rodina z Ameriky. Přijela mě tam 
navštívit i moje babička a líbilo se jim, jak přetvářím 
její tradiční recepty a tak nám tento nápad přišel 
unikátní, že jsme se obě do toho s nadšením pustily.

Jak babička reagovala? 

Babička vaření miluje, je to její profese, a když 
jsme ji oslovili, byla nadšená. V kuchyni je neza-
stavitelná -  kuchařské perpetum mobile. Vařila 
od rána až do večera a kdybych nepotřebovala va-
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Jsme nejstarší kulinářskou školou na trhu a v nabídce máme přes 50 kurzů vaření  
a pečení od steaků po makronky. Pořádáme kurzy pro veřejnost i privátní nebo 
firemní klientelu, takže si u nás můžete užít firemní akce, oslavy i rozlučky se 
svobodou. Delikátní, většinou 4chodové menu zakončené dezertem doplňujeme 
vždy degustací mnoha druhů francouzských vín. A něco navíc? Naši klienti říkají, 

že máme nejútulnější studio v Praze.

Objevte v sobě hvězdu kuchyně a objednejte si svůj kurz na  
www.OlaKala.cz nebo na tel. č.: 602 305 970.

LÁSKA  
PROCHÁZÍ  
KUCHYNÍ

PŘIJĎTE SI UŽÍT VAŘENÍ 
PRO ZÁBAVU, U NÁS 

VÍTĚZÍ KAŽDÝ!

Ola Kala Masterchef.indd   1 09/09/2019   22:50



řit v naši kuchyni i já, vaří tam doteď! Nemyslím 
si, že někdy snila vydat kuchařku, a možná i proto 
její nadšení bylo od nápadu až doteď obrovské. 
Zajímá se každý den, jak se knize vede a co jí ješ-
tě napadlo na zlepšení. Začínám mít pocit, že se 
chystá na pokračování kuchařky.

A na co se chystáte vy kromě maturity. Sníte o 
vlastním podniku?

Naštěstí mám těch snů stále mnoho, menší až po ty 
velké, jakým je například vlastní restaurace. Ale roz-
hodně mezi mé sny patří úspěšně odmaturovat, do-
stat se na londýnský gastronomicky institut Cordon 
Bleu, získat další pracovní stáže a nasbírat tak co nej-
více zkušeností. A také sním o michelinské hvězdě.

Nedávno jste tři michelinské restaurace navštívi-
la ve Skandinávii. Jaká jídla jste ochutnala? 

O návštěvě dánské restaurace Noma jsem snila 
opravdu dlouho. Ale famózní a inspirativní byly 
všechny  - Daniel Berlin Krög ve Švédsku i Ma-
emo restaurace v Oslu. Ta pro mě nakonec byla 
gastronomickým koncertem! V každé jsem ochut-
nala minimálně 12 chodů. Asi nemá význam ro-
zepisovat celý seznam, ale překvapily mě textury 
jídel, kombinace horkého a mraženého v jednom 
pokrmu, nebo zmrzlina s kopřivovým přelivem…

Chtěla byste se vařením živit celý život? 

Řeknu to takto: V budoucnu se vidím v kuchyni, a 
když mě to bude živit, budu moc ráda.

Je reálné, být profesionální kuchařkou a zvládat 
u toho ještě rodinu? 

Na tuto otázku neumím odpovědět, vaření je pro 
mě zatím koníček, zábava, neživím se jím a nesta-
rám se přitom o rodinu. Ale podle mých dosavad-
ních zkušeností z praxí, musím přiznat, že kucha-
řina je náročné povolání, jak časově, tak i fyzicky.

Kdo je podle Vás lepší kuchař – muž nebo žena? 

ZPOVĚDNICE
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To je jako se zeptat, kdo je lepší dítě – holka nebo 
kluk. Nejde to zevšeobecňovat. Je to o talentu, 
píli, odhodlání, nadšení a je úplně jedno, jestli 
jste muž nebo žena.

V soutěži jste měla značný problém s křenem a 
olomouckými tvarůžky. Jak jste s těmito surovi-
nami na tom teď?

Křen nemám ráda pořád a při vaření ho záměr-
ně vynechávám a ani soutěž mě neposunula. Ale 
třeba olomoucké tvarůžky jsem nemohla doma 
vystát, když je rodiče jedli, ale právě recept 
Bramboto, který nás učil vařit Přemek Forejt, mě 
přesvědčil, že nejsou zas tak špatné.

S jakou surovinou nejraději pracujete?

S máslem a šalotkou.

Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Když se vracím domů po nějakém čase, vždy si 
přeji, aby mě čekali lasagne a krtkův dort z krabi-
ce. Pokud byste se ptala, jaká jídla ráda vařím, tak 
oblíbené je každé nové, které tvořím. Je to jako 
malování obrazu, taky by vás nebavilo malovat 
stejný obraz dokola, ale největší nadšení přichází 
s každým novým receptem a surovinou.

Jak to děláte, že jste stále tak štíhlá, když při va-
ření neustále ochutnáváte? 

Vtipné je, že nejvíc jsem zhubla během soutěže. 
Vařili jsme celý den, od rána do večera a při tom 
ochutnávání jsme pak vůbec neměli chuť na jíd-
lo. Jím však normálně, jenom se snažím i trochu 
hýbat. Přihlásila jsem se toto léto na bojový sport 
jiu-jitsu, který mi dává zabrat.

Co ještě ráda děláte ve volném čase? 

Zní to vtipně, ale poslední dva roky jsou nabité vším 
možným, a když je chvíle bez „programu“ a netvo-
řím v kuchyni, tak si ráda užívám nicnedělání.
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Jistě vám píše spoustu ctitelů. Vybrala jste si ně-
koho mezi nimi?

Možná mi to někdo neuvěří, ale odpovídám kaž-
dému, bez rozdílu pohlaví, kdo se mnou sdílí fot-
ku jídla, nebo se chce něco zeptat. Ale můj veřej-
ný profil Made by Kristína je o vaření, není to má 
soukromá seznamka. Věřím na moment setkání, 
proto když mám někoho potkat, tak se to stane.

Stejně jako se stalo, že jste MasterChefem. Vzpo-
mínáte si ještě na ty pocity, když porotce Radek 
Kašpárek řekl vaše jméno? 

Do poslední sekundy jsem nevěřila, že vyhraji, a 
když řekl mé jméno, padla jsem na kolena a nevě-
děla, kde jsem, jak se jmenuji a co se stalo. Táta mě 
zvedl na nohy, máma křičela štěstím, prarodiče bre-
čeli, všude lítali konfety a až tehdy mi začalo dochá-
zet, že jsem MasterChef. Prožila jsem si to dvakrát, 
jednou na natáčení, a pak i při vysílání v televizi, 
kde sice nebylo vše a dost toho nebylo ukázáno, ale 
i tak se dostavila radost a nadšení. Těším se doteď!

MasterChef Česko je založen na stejnojmenném 
britském pořadu od BBC a tuzemsku ho vysílá 
televize Nova. V první části je produkcí vybrán 
určitý počet soutěžících, kteří přicházejí uva-
řit své jídlo před porotce. Soutěžící dostanou 
hodinu na to, aby připravili své nejlepší jídlo a 
zaujali tak porotce. Z nich se dostane pouze 16 
do finálové sestavy. Každý týden pak porota vy-
řadí jednoho ze soutěžících, který se zadaného 
úkolu zhostí nejhůře. Letos se do finále dostali 
tři soutěžící, z nichž se vítězem stala právě teh-
dy sedmnáctiletá Kristína Nemčková, která ve 
finálovém dílu získala celkem 33 bodů. 

ZPOVĚDNICE
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SEX NEBO CITY

by byl rozchod, musí být rande 
a asi nějakým způsobem i sou-
žití dvou či více osob. Na Insta-
gramu Nikol Štíbrové se nedáv-
no strhla celkem vtipná diskuze 

o tom, komu se stalo něco bizárního na rande. 
Zde máte ty s největším počtem lajků:

 
„Když si takhle jdete na rande, na který vás ten chlap 
pozve a po chvíli v kavárně přijde obsluha  a ptá se, co 
si dáme. Já espresso, on nic, prý se napije ode mne... 
samozřejmě jsem si to také musela zaplatit.“

„Příběh mojí ségry: Dorazila na rande na slepo, 
bylo jí cca 32 let a frajer s sebou vzal i svojí mámu. 
Po chvíli povídaní s mámou z ní vypadlo, že to s ní 
si celou dobu ségra psala.“
 
„Před placením odběhl na WC a schovával se tak 
dlouho, dokud jsem nezaplatila já.“

„Místo toho, aby mě vzal na večeři do restaurace, 
tak mě vzal do Tesca, kde mi koupil rohlík a salám.“

,,Seděli jsme v centru v restauraci, já si objednala 
cider. On vzal nápoják a říká: ,,ty vole, cider za 69?! 
přispěješ mi na to, že jo?“...“

,,Když tě chlap nechá zaplatit celou útratu, pak jdeš 
na záchod, ohlédneš se a vidíš, jak si frajer bere to 
dýško, co jsi nechala obsluze.“

....je děsná škoda, že neznám žádného influencera, 
který by položil stejnou otázku mužům, abych se 
zasmála i nad bizárem z jiného úhlu pohledu. 
Tak jako kompenzaci zde máme něco pro muže, 
když už prostě nevíte, jak dál, tak čtěte dál, návod 
je níže...

Na mém oblíbeném Géčku vytipovali sedm zá-
kladních tipů rozchodů, o které se s vámi prostě 
musím podělit.

Existuje mnoho způsobů, jak vztah ukončit. Do-
volte mi vám představit ty nejtypičtější, kdy se 
chlap rozejde s ženou. 

ROZCHOD POSTUPNÝ 
Jde o poměrně zajímavé řešení, které na sebe 
váže minimum emocí. Důležité je se rozcházet 
postupně. Začnete zlehka, kdy s partnerkou bu-
dete trávit čím dál tím méně času. Sem tam jí 
nezvednete telefon. Postupně začnete přitvrzo-
vat a kontakt s ní budete omezovat na minimum. 
Je to takzvaná strategie vyšumění, kdy dojdete 
do fáze, kdy vztah prostě vyšumí. Dříve tam byl 
a nyní není. Nestýkáte se. Hotovo. 

A
SEX, MĚSTO, RANDE, ROZCHOD
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ROZCHOD NA SRÁČE 
SMSkou předejdete přímé konfrontaci. Nemu-
síte sledovat její reakce www.buzzfeed.com. Ro-
zejít se s někým na sráče není nic složitého. V 
poslední době je to často využíváno a tento styl 
je mezi muži oblíben pro svou jednoduchost. 
Vezmete telefon a napíšete své partnerce smsku, 
že se s ní rozcházíte. Pro byznysmeny a manage-
ry je zde možnost využití emailu anebo vzkazu 
přes svou asistentku. 

ROZCHOD ŠOKEM 
Pro náročnější je zde možnost rozchodu šokem. 
Velmi účinné. Pozvěte si svou partnerku k sobě 
domů. Před termínem jejího příchodu si pozvěte 

domů milenku či prostitutku. Pro větší efekt vy-
užijte různé latexové oblečky, pouta, bičíky, vib-
rátory nebo ochočené sexuální otroky (či domácí 
zvířátka). Až přijde vaše partnerka k vám domů 
a načapá vás, jak plácáte prostitutku oděnou do 
převleku nezbedné školačky přes zadek štěňát-
kem bišonka, přičemž máte mezi půlkami zabod-
nutou vlajku Tibetu, partnerka vztah ukončí sama 
a to okamžitě. 

FACEBOOK ROZCHOD 
Velmi rozšířená hlavně u dnešní mládeže. Ve 
svém profilu na Facebooku si prostě změníte 
svůj status, kdy jste s někým ve vztahu, na jiný 
status. Třeba, že už nejste ve vztahu. Rovněž frčí 
takzvaný „komplikovaný vztah“. To je rozchod 
budoucnosti. 

ULTIMÁTNÍ ROZCHOD 
Ultimátní rozchod je často nazýván konečným ře-
šením vztahové otázky. Pozvěte partnerku na ro-
mantickou večeři. Pamatujte na její city. Při večeři 

47PRAGMOONzáří / listopad 2019

„ROVNĚŽ FRČÍ TAKZVANÝ 

„KOMPLIKOVANÝ VZTAH“. 

TO JE ROZCHOD BUDOUCNOSTI.  “



SEX NEBO CITY

si povídejte a sem tam velice opatrně naznačte, 
že ve vztahu nejste zase tak úplně spokojení. Ale 
opravdu jemně. Cestou z romantické večeře ji v 
temné uličce uškrťte, hoďte si ji do kufru auta a 
jeďte do lesa zakopat. Tento způsob rozchodu na 
sebe váže však jednu nevýhodu a to tu, že půjdete 
do vězení. 

WIN WIN ROZCHOD 
Win win rozchod je pro obě strany nejpřijatelněj-
ší. Jde o to, že partnerku zmanipulujete tak, aby 
to byla ona, kdo se s vámi rozejde. Můžete na ní 

kašlat, krást jí peníze, nadávat jí nebo jí tampony 
namazat chilli pastou. Prostě ji musíte konstantně 
nasírat, až to s vámi nevydrží a rozejde se s vámi. Je 
to sice srabárna, ale účel to splnilo. 

ROZCHOD NA HRDINU 
Rozchod na hrdinu se už tak moc nenosí. Je to zasta-
ralý způsob, který byl již dávno překonán. Nicméně 
i tak jsou dneska pořád muži ze staré školy, kteří ten-
to způsob využívají. V čem to spočívá? Řeknete své 
partnerce, že se chcete rozejít. Normálně, upřímně a 
přímo do očí. V tom je to hrdinství.

„SEZNÁMIT SE V NEJLIDNATĚJŠÍM 

MĚSTĚ USA JE MINIMÁLNĚ STEJNĚ TĚŽKÉ, JAKO 

VŠUDE JINDE, NE-LI TĚŽŠÍ. “
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restaurace Na Baště Letenské sady, Praha

OTEVŘENO
PO-NE 11-24:00

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

www.obcerstveninabaste.com
+420 603 927 446

NOVĚ tankové pivo 
Staropramen

LETNÁ solo.indd   1 31.08.2017   14:43:54
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N etřeba si nic nalhá-
vat. Co jsme v létě 
pracně shodili, aby-
chom mohli v plav-
kách předvádět ales-

poň trochu parády, to obvykle v zimních 
měsících vezme rychle za své. O nachlazení a 
podobných radostech nemluvě.

TIPY NA PODZIMNÍ JÍDLA, 
KTERÁ VÁM POSÍLÍ IMUNITU

Jakmile nastoupí chladnější období, jde ob-
vykle ruku v ruce s chřipkou a nachlazením.  
Tak už to zkrátka chodí a i ti nejsilnější často 
podlehnou (stačí, aby na ně někdo kýchnul v 
tramvaji). Abychom Vám to trochu ulehčili, 
sestavili jsme seznam jídel z potravin, kterými 
si můžete posílit svou imunitu a ještě si u toho 
skvěle pochutnáte. Bon Au Petite!
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CELEROVÁ POLÉVKA S ČEDAREM
Na 4 porce je třeba: 3 lžíce másla, 3 cibule, pokrá-
jené, 500 g brambor, na kostky, 750 g celeru, pokrá-
jeného, 1 l drůbežího vývaru, 4 lístky šalvěje + na 
ozdobu, 2 hobliny citronové kůry, strouhaný čedar

Na 3 lžících másla opečte doměkka 3 cibule, pokrá-
jené. Přidejte 500 g brambor, na kostky, 750 g celeru, 
pokrájeného, 1 l drůbežího vývaru, 4 lístky šalvěje a 
2 hobliny citronové kůry. Vařte 30 minut doměkka. 
Odstraňte citronovou kůru a šalvěj. Promíchejte, 
aby se brambory rozpadly. Před podáváním vmí-
chejte strouhaný čedar a ozdobte lístky šalvěje.

RUDÁ POLÉVKA S KŘENOVO-
SMETANOVÝM NOČKEM

Na 4-6 porcí je třeba: 1 kg červené řepy, oloupa-
né, 2 lžíce másla, 1 cibule, nakrájená nadrobno, 
400g konzerva krájených rajčat, 1 litr horkého 
drůbežího nebo zeleninového vývaru, sůl, pepř, 
sušený tymián, tekutý med a citronová šťáva

Červenou řepu nakrájejte nadrobno. Na másle 
opečte doměkka cibuli, přidejte řepu a chvíli opé-
kejte (pozor, aby se nepřipálila a nezhořkla).Vlijte 
rajčata,přidejte vývar a vařte asi 20 minut.

Rozmixujte ponorným mixérem (ještě opatrněji 
než jinou polévku, barva polévky je opravdu vý-
razná) dohladka. Dochuťte solí, pepřem, trochou 
rozemnutého tymiánu, medem, popřípadě citro-
novou šťávou a prolisovaným česnekem.

TÉMA

Podávejte s pořádným nočkem vytvarovaným po-
mocí dvou lžic z ochuceného crème fraîche a pro vět-
ší efekt ji můžete ještě postrouhat čerstvým křenem. 
Polévku nakonec ozdobte lístkem petrželky.

POLÉVKA ZE SLADKÉ CIBULE
A KAPUSTIČEK

Na 6 porcí je třeba: 500 g bílé cibule, 1 lžíci krupi-
cového cukru, 30 g másla, 500 g kapustiček, očiš-
těných, snítku čerstvého nebo půl lžičky sušeného 
rozemnutého tymiánu, 1,2 l drůbežího vývaru, sůl a 
pepř, trochu smetany na ozdobu

Rozehřejte máslo ve velkém silnostěnném hrnci a 
vsypte cibuli nakrájenou na plátky. Hrnec přikryjte 
poklicí a na mírném ohni duste cibuli třicet až čtyři-
cet minut. Bude pak přímo ukázkově vláčná a jemná.
 
Posypte cibuli cukrem a bez pokličky za občas-
ného promíchání smažte ještě deset až patnáct 
minut, až se cibule začne zabarvovat a šťáva zís-
ká sirupovitou konzistenci.

Vsypte kapustičky, přidejte tymián a promíchejte. 
Zalijte vývarem, osolte a opepřete. Uveďte do varu a 
zvolna vařte asi 10 minut – jen aby kapustičky zkřeh-
ly. Odstavte z ohně a nechte mírně vychladnout.

Odstraňte snítku tymiánu, pokud jste ji použili, 
a polévku rozmixujte – možná budete muset na-
dvakrát. Pokud je to třeba, prohřejte ji, dosolte a 
dopepřete. Podávejte v nahřátých talířích. Každou 
porci můžete ještě pro ozdobu zakapat smetanou.
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GASTRO

MRKVOVÁ POLÉVKA S FETOU A QUINOOU
Na 8 porcí je třeba: 2 lžíce rostlinného oleje, 1 
cibule, nakrájená na plátky, 2 stroužky česneku, 
nakrájené nadrobno, 1,2 kg mrkve, nastrouha-
né nahrubo, 2 lžičky mletého římského kmínu, 
2 lžičky mleté uzené papriky, kůra a šťáva ze 2 
biocitronů, 750 ml drůbežího (zeleninového) vý-
varu, sůl, 100 g quinoy, 300 g sýra feta, nahrubo 
rozdrobeného, 1 lžíce sherry octa, hrst nahrubo 
nasekaných lístků máty, hrst nahrubo nasekaných 
lístků hladkolisté petrželky, panenský olivový olej 
k podávání, libanonský chléb k podávání

V hrnci na rozehřátém oleji opékejte cibuli a česnek 
asi 3 minuty dosklovita. Přidejte mrkev, koření a na-
strouhanou citronovou kůru a opékejte za občasného 
míchání 4–5 minut. Zalijte vývarem a 600 ml vrou-
cí vody, osolte a přiveďte k varu. Ztlumte a vařte 10 
minut, aby se chutě propojily. Mezitím v rendlíku ve 
vroucí vodě uvařte propláchnutou quinou doměkka; 
trvá to 10–12 minut. Slijte a odložte stranou.

Polévku stáhněte ze sporáku,přidejte citronovou 
šťávu a polovinu fety. Rozmixujte dohladka a do-
chuťte octem, případně solí. Pamatujte však na to, 
že feta je hodně slaná. Polévku rozlijte do talířů, 
doprostřed navršte quinou a posypte bylinkami a 
zbylou fetou. Pokapejte panenským olivovým ole-
jem a podávejte horké s libanonským chlebem.

KRÉMOVÉ KAPUSTIČKY
Na 6 porcí je třeba: 750 g růžičkové kapusty, 
mořská sůl a čerstvě mletý pepř, 8 plátků anglic-

ké nebo sušené slaniny, pokrájené na nudličky, 
200 g konzervovaných kaštanů, nahrubo pokrá-
jených, 6 lžic husté zakysané smetany

Vhoďte kapustičky do vroucí osolené vody a vařte 
8–10 minut doměkka. Slijte a zchlaďte v ledové vodě.

V nepřilnavé pánvi opékejte slaninu dokřupava. 
Přidejte kaštany a míchejte, až začnou zlátnout. 
Ztlumte oheň, přisypte kapustičky a vlijte zakysa-
nou smetanu. Osolte, opepřete a míchejte, až smeta-
na trochu zhoustne a stejnoměrně kapustičky obalí.

GLAZOVANÁ ŘEPA, CIBULE A PÓREK
Na 6 porcí je třeba: 1 kg malých červených řep, 
oloupaných a přepůlených, 2 cibule, oloupané a 
rozčtvrcené, 2 pórky, nakrájené na 3cm špalíky, 
4 stroužky česneku, oloupané, 4 lžíce olivového 
oleje, 1–2 snítky rozmarýnu a 4 bobkové listy, asi 
100 ml balzamikového octa, mořská sůl a čerstvě 
mletý pepř, 1 lžíce pražených piniových oříšků

Troubu předehřejte na 200 °C. V pánvi s kovovou 
rukojetí na rozehřátém oleji opékejte řepu, cibuli, 
pórek i česnek za stálého míchání asi 10 minut, 
až začne hnědnout. Přidejte rozmarýn a bobkový 
list, osolte, opepřete a přimíchejte ocet.

Vložte do trouby a pečte 15 minut. Ztlumte na 180 
°C a pečte dalších asi 30 minut, až bude řepa měkká. 
Během pečení občas zamíchejte. Pokud by se zele-
nina připékala, přidejte trošku oleje a octa. Posypte 
piniovými oříšky a podávejte jako přílohu nebo před-
krm. Jako hlavní jídlo můžete doplnit kozím sýrem, 
vařenými bílými fazolemi a rukolou.
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Rodinný pivovar Berounský medvěd slaví 
20let od znovuotevření. Tento jedinečný 

“pivovarský skanzen” nabízí k prohlédnutí 
varny piva na přímý otop dřevem. Pivo je 
vyráběno spodním kvašením z tradičních 
surovin: pitné vody, hlávkového chmele, 
pivovarských kvasnic a ječného sladu vlastní 
výroby. V současnosti nabízíme 8 druhů piv 
v naší pivovarské restauraci a to i s sebou. 
Prostor restaurace a salonku je vhodný pro 
firemní i soukromé akce, teambuilding, svat-
by, exkurze pivovaru a další ...Pivovar Ber-
ounský medvěd leží na trase turistických cest 
do chráněné krajinné oblasti Český kras a do 
Křivoklátské vrchoviny. Dostupnost pivovaru 
je 20 minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Ber-
oun - centrum, nebo  2 minuty od vlakového 
a autobusového nádraží.

Pivovarská restaurace
Tyršova 135, Beroun 
Tel.: +420 311 625 239
www.berounskymedved.com
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Café Sofa je nová kavárna v srdci Dejvic. Menu je pod 
taktovkou Petra Vláska, člena národního českého ku-
chařského týmu. Najdete zde salátový bar s možností 
přípravy všech salátů ve veganské úpravě, širokou na-
bídku snídaní a po celý celý den například slané kolá-
če nebo polévky. O dezerty české a tradiční až po do-
mácí croissanty se stará šéfcukrářka Ilona Tunková.

CAFÉ SOFA

Evropská 2690/17, Praha 6
Tel: +420 224 174 122, www .cafesofa .cz

GASTRO

Malá útulná kavárna vedle Justičního areálu, kde je 
možné vychutnat si snídaně, brunch, denní menu a 
domácí dezerty. Primárně chce být Moje místo ka-
várnou se skvělou (a pečlivě vybranou) kávou. Kro-
mě kávy vás čekají dezerty od vlastní cukrářky a v 
chladných dnech se můžete kromě kávy zahřát též 
polévkou a na hlad si dát pořádný sendvič.

MOJE MÍSTO

28 . Pluku 119/33, Praha 10
Tel .: +420 723 113 831, www .mojemisto .cafe

Veganská jídelna Eaternia se nachází mezi dvěma želez-
ničními mosty v budově bývalé sladovny, která už přes 
dva roky slouží jako prostor pro realizaci projektů vyt-
lačených gentrifikujicím se městem.V Eaternii, kterou 
pravidelně oživují koncerty či skejtovací akce najdete 
místo, které spojuje super veganské jídlo za příznivou 
cenu s příjemnou atmosférou netuctového podniku.

EATERNIA

Nádražní 349/3, Praha 5 - Smíchov
www .facebook .com/eaterniajidelna

Název restaurace pochází z thajského jazyka, kde slo-
vo ,,khomfi’’ znamená lampion. V Asii má vypouštění 
lampionů dlouholetou tradici a pojí se s vyslovením 
přáním pro lepší budoucnost. Interiér se nese v duchu 
zenu, kde cílem bylo vytvořit příjemný a harmonický 
prostor. Při návrhu byl kladen důraz na použití pří-
rodních materiálů a neutrálních zemitých barev. 

KHOMFI

Vítkova 202/18, Praha 8
Tel:+420 606 882 842, www .khomfi .com

Pauwel Kwak Bierhuis je druhý belgický pivní bar v 
Praze, který je součástí projektu s názvem Bierhu-
is. Ten má za úkol přivézt a nabídnout zákazníkům 
pivní kulturu z této země, která má mnoho krásných 
přívlastků a o které se majitelé podniku domnívají, 
že zde nemá stále takové místo, jaké by si zasloužila. 
Je to svět piva, kde si prý každý najde tu svou chuť.

PAUWEL KWAK BIERHUIS

Nádražní 47/90, Praha 5
Tel . +420 722 918 815, www .pauwelkwak .cz

RESTAURACE/KAVÁRNY
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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



Největší a nejluxusnější kasino v Praze!
Otevřeno NON-STOP!

Luxusní zábava ve stylovém prostředí!
Nejlepší bonusový program a zákaznický servis!

Atraktivní živá hra a 230 VLT!
Merkur CASINO, CENTRUM Černý Most

Přijďte se přesvědčit!
Více na www.merkur-casino.cz,      Instagram

www.facebook.com/MerkurCasinoCR
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Zákaz účasti na hazardních hrách a registrace osob mladších 18 let.
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Asijská kuchyně na Letné nabízející čínské knedlíč-
ky Jiaozi na páře a k tomu pravý čínský čaj. Z velké-
ho množství náplní si jistě vybere každý. Knedlíčky si 
můžete dát samotné či s vývarem. Najíst se pak můžete 
uvnitř či na zahrádce. Přátelský personál, čerstvé bylin-
ky, poctivé čínské a tchajwanské čaje, to je jen zlomek 
toho, co tento nový podnik návštěvníkům nabízí.

DIM SUM SPOT

Milady horákové 806/29, Praha 7
Tel: +420 223 555 214,     /DimSumSpot

GASTRO NOVĚ OTEVŘENO

Nově otevřená kavárna s neobvyklým designem  vznik-
la na místě staré rozvodny Českých radiokomunikací, 
v těsné blízkosti Petřínské věže. Industriální prostor 
nabízí posezení v patře proskleném ze všech stran tak, 
aby měl host bezprostřední kontakt s okolním par-
kem. Krásný výhled je i ze střešní terasy, kde si mů-
žete vychutnat jídla z grilu a širokou nabídku nápojů.

CAFÉ RE:PUBLIC

Petřínské sady 633, Praha 1-Malá Strana
Tel .: +420 602 274 622, www .caferepublic .cz

Jankovna je nový koncept  českých pivovarů  Malý Ja-
nek, U Přeška a Vilém z Jincu. Můžete zde ochutnat 
všechny pivní styly z tradičních surovin. Ležáky 10°, 
11°, 12°, černý speciál 14°, IPA , ALE a Weizen 12°. 
Jankovna je zaměrena na tradiční českou kuchyni. a 
má jednu nečekanou vychytávku - platit můžete sami 
v aplikaci Qerko, takže žádné čekání na obsluhu!

JANKOVNA

Roztylská 2321/19, Praha 11
Tel .: +420 737 782 335, www .jankovna .cz

V Boteko můžete ochutnat typické brazilské chutě, od 
Pastel de Feira až po nejchutnější bobó de Camarão 
(vyrobené s originálním dendê). Nemluvě o ušlech-
tilých řezech Angus Black na uhlí, jak vyžaduje au-
tentický brazilský gril. Kromě tradiční kuchyně zde 
připravují také tropické nápoje a koktejly, které vás 
odvezou na brazilské pobřeží bez opuštění Prahy 2.

BOTEKO

Čermákova 7, Praha 2
Tel .: +420 607 698 014, www .boteko .cz

Kavárna, kde ze skvělé kávy a z občerstvení podle re-
ceptů z celého světa můžete mít opravdu dobrý pocit. 
Z každé účtenky zde totiž věnují deset korun na vy-
braný charitativní projekt. Každý měsíc pak vybranou 
částku obdrží jiný příjemce. Kavárna s originálním 
interiérem. Stylová kavárna, kde kromě kávy obdržíte 
snídaně až do 14 hodin a každou útratou pomáháte.

LIGHTS COFFEE

Legerova 33, Praha 2
Tel: +420 735 029 215

Unikátní ramen bar s nabídkou japonského street 
foodu nově vyrostl na stále populárnějším Žižkově. 
V Taiko si můžete dát ramen na baru, přesně jako 
v Japonsku! Najdete zde otevřenou kuchyni, takže 
můžete sledovat zdejší kuchaře, jak připravují před 
Vašima očima misky plné chutí a nudlí. Ochutnat 
můžete i pravé japonské pivo Kirin a další speciality.

TAIKO

Husitská 63, Praha 3 - Žižkov
Tel .: +420 775 616 642,     /taiko .prague
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Ve Wildflower pevně věří tomu, že každá návštěva 
zde bude nezapomenutelným zážitkem. V prvním 
patře najdete útulnou kavárnu, kde si můžete vy-
chutnat výběrovou kávu nebo domácí dort. Nebo 
si skočte na něco ostřejšího do cocktail lounge ve 
spodním patře. Wildflower je místem, kde se měst-
ský ruch prolíná s harmonickou přírodou.

WILDFLOWER

Slezská 756/14, Praha 2
Tel .: +420 608 154 676,     /wildflowerprague

Bistro Yolo v Karlíně sídlí v nové budově Afi Butter-
fly. Otvírací doba předurčuje bistro k návštěvě během 
snídaní a obědů. Základem zdejší kuchyně jsou pře-
devším lehké pokrmy z čerstvých surovin. Naproti 
tomu v zimě přichází vydatné recepty pro zahřátí. Ne-
chybí recepty české kuchyě, stejně jako té světové a to 
vše doplněno originálním pojetím místích kuchařů.

YOLO KARLÍN

Pernerova 42, Praha 8
Tel .: +420 774 996 019, picdeer .org/yolo .karlin

NOVĚ OTEVŘENO

Druhý takový bar rozhodně v Praze nenajdete - ten-
hle je totiž postaven ze starého lodního kontejneru. 
Kromě skvělé kávy sem můžete zajít i na pivo z mini-
pivovaru Řeporyje a cider z rodinného podniku Tátův 
sad. Pokud hledáte netradiční místo s hudbou a zají-
mavou atmosférou, může být toto místo pro Vás. Pro 
seznam koncertů checkujte jejich Facebook stránky.

WANDER BAR

Washingtonova 17, Praha 1 - Nové město
    /wanderbarek
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Restaurant Lavička nabízí posezení v rozlehlé ven-
kovní zahradě, útulný vstupní prostor s krbem, kte-
rý je určený pro nekuřáky, hezké prostředí setkání 
s přáteli či oslavu. Lze také využít veliký salonek v 
přízemí. Pochutnat si v Lavičce můžete na pestré na-
bídce specialit mezinárodní i české kuchyně. Velké 
oblibě se v Lavičce těší domácí limonády.

LAVIČKA

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

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

Chcete zažít atmosféru sto let starého vesnického 
stavení? Pokochat se interierem, na něž byl přenesen 
materiál z vodního mlýna postaveného roku 1914? 
Pošmáknout si na bramboračce, plackách, nebo 
pečínce jako od babičky? Zapít to pivem jako křen, 
nebo si snad pochutnat na pressu jak od taliána? 
Udělejte krok do „minulosti“ a zajděte do Půdy.

PŮDA

Počernická 509/85, Praha 10 - Malešice
Tel .: +420 274 772 989, www .restauracepuda .cz 

Máte chuť na čerstvě připravený bramborák? Dáte 
si grilovaný ovčí sýr z krkonošské farmy? Máte rádi 
dobrý smažák nebo řízky? Zavítejte pár metrů od 
centra Palmovky k železničním viaduktům. Odmě-
nou za tříminutovou cestu vám bude dobré pivo, ši-
roký výběr alkoholu a hlavně poctivá česká kuchyně. 
O pivo se zde stará rodinný pivovar Bernard.

PŘÍZEMÍ

Pod hájkem 1, Praha 8 - Libeň
Tel .: +420 602 750 601, www .doprizemi .cz

Útulná kavárna Čekárna nabízí kávu z produkce Ka-
várny Pražírna a dalších českých pražíren zabývají-
cíh se výběrovou kávou. Čaje zastupuje Klasek Tea, 
mlsalové ocení pochoutky od Dada cakes. Kromě 
členitých vnitřních prostor kavárny, kde naleznete 
wi-fi, je Vám k dispozici také příjemná a útulná za-
hrádka, kterou můžete celoročně navštěvovat.

ČEKÁRNA

Vratislavova 30/8, Praha 8
Tel .: +420 601 593 741, www .kavarnacekarna .cz

U Hubatků – to dnes už není jen legendární hospoda, 
ale celý moderní restaurační komplex (pizzerie, neku-
řácká restaurace, pivnice a zahradní restaurace s gri-
lem). Najdete ho v přímé blízkosti metra Vysočanská, v 
přízemí dvou sousedících domů v ulici Pod Pekárnami 
7-9. V létě místu dominuje úžasná velká zahrádka ve 
vnitrobloku. Rezervací zde nikdy nic nezkazíte.

U HUBATKŮ

Pod Pekárnami 7–9, Praha 9 - Vysočany
Tel .: +420 252 548 138, www .uhubatku .cz

Velice příjemná hospoda klasického ražení s dobře 
ošetřenou tankovou Plzní. Vaří se tu za příjemné 
cen, porce vás rozhodně nezklamou a především 
milovníci české kuchyně si přijdou na své (ale ne-
chybí například i dobré steaky dle přání zákazníka). 
Příjemná a ochotná obsluha. Rozmanitý prostor v 
rozsáhlých sklepních prostorech si vás ihned získá.

U ČESKÉHO LVA

Sokolovská 41/7, Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 222 320 124, www .uceskeholva .cz
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   Back Doors star team is looking forward to your visit...

  Modern recipes of classic coctails golden era...



už se to blíží - čas firem-
ních večírků, kdy jde kor-
porátní strojenost stra-
nou a můžete to s kolegy 
konečně trochu roztočit!

Na následujících stránkách najdete tipy na 
řadu míst, kde bude váš firemní večírek 
rozhodně stát za to. S výběrem jsme si dali 
pořádně záležet, tak s rezervací neotálejte. 
Brzy bude plno. Garantujeme zábavu až do 
ranních hodin, výborný servis, lahodnou 
gastronomii, drinky, které Vám nejspíš 
zamotají hlavu a i nějaký ten bolehlav po 
ránu. Bez něj by to byl houby večírek!

th.

ČAS SE BAVIT!

U

60

Večírek, konference, rodinná oslava nebo pobyt na 
zámku jako dárek. Zámek Štiřín je rozmanitostí svých 
prostorů ideálním místem pro pořádání společenských 
událostí pro nadcházející vánoční večírky. Díky 
vybavenosti konferenčního centra zde klienti s 
oblibou pořádají své konference, kongresy, semináře, 
školení a další obchodní aktivity. Stylové ubytování 
nabízí zámek i historické budovy ve štiřínském 
areálu. Kompletní nabídku služeb a programy 
kulturních akcí najdete na www.zamekstirin.cz

ZÁMEK ŠTIŘÍN
Ringhofferova 711, Kamenice
Tel .: +420 724 509 603,  www .stirin .cz
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Mercuria Laser Game – to je největší komplex laser 
game v České republice. V Praze najdete arénu v 
Holešovicích a také nově na Braníku, kde máte na 
výběr ze dvou unikátních arén a kde může hrát laser 
game najednou až 40 hráčů! K tomu je možnost 
využít minibowling, simulátor virtuální reality 
či arkádové automaty. Obě arény jsou výborně 
připravené pro firemní akce a pohodové posezení 
po hře. V Holešovicích je plně zásobený bar až pro 
80 osob, v Braníku dokonce rovnou pro 150 osob.

MERCURIA LASER GAME
Argentinská 38, Praha 7 / Údolní 212/1, Praha 4
Tel .: +420 605 111 811 / 606 777 500, www .mercurialaser .cz



Vybírat můžete z reprezentačních sálů ve spo-
lečenském centru Secese, nabízející k pronájmu 
5 různých sálů s kapacitou až 150 osob, prostor 
Návštěvnického centra a nádvoří, nebo využít 
stylové posezení přímo v pivovarských sklepích 
nebo na nově zrekonstruované varně Gambrinus.

Akci můžete zákazníkům či zaměstnancům zpes-
třit bohatým doprovodným programem. Nabízí 
se prohlídka Plzeňského Prazdroje, která patří 
k nejlépe hodnoceným na světě, nebo Škola če-
pování Pilsner Urquell vedená zkušeným pivo-

varským odborníkem, který Vás naučí, jak nače-
povat pivo „na hladinku“, ochutnávkový „šnyt“, 
řízného „čochtana“ nebo lahodné „mlíko“. 

Návštěvnické centrum a nádvoří pivovaru doká-
že zajistit zázemí až pro stovky hostů. Nabízí celé 
přízemí, galerii a velký kinosál. Pro velké prezen-
tační eventy je vhodné i malebné nádvoří pivo-
varu, které je zasazeno mezi historické budovy, 
a tím dodá akcím pravé kouzlo pivovaru. Prona-
jmout si můžete i kryté pódium včetně ozvučení.

th.

Plzeňském Prazdroji se vaří 
nejen skvělé pivo, ale i jedineč-
né akce. Uspořádají vám zde 
firemní večírek, o kterém budete 
ještě hodně dlouho vyprávět.

ZA ZÁŽITKY DO 
PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

V

Konferenční a společenské centrum SECESE
Tel .: +420 377 062 888

E-mail: reservations@asahibeer .cz
www .prazdrojvisit .cz

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

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

Máte ve svém kolektivu hodně milovníků piva? 
Užijte si firemní večírek přímo v pivovaru! Snadno 
zde uspořádáte komorní oslavu i velkou konferenci. 
Posezení na Formance nebo šalandě (netradiční salonek 
ukrytý v labyrintu pivovarských sklepů), pořádná 
Gambrinus párty, salonek školy čepování či honosný 
Pilsner Urquell sál, který pojme až 150 lidí. Záleží čistě 
na tom, co si vyberete - stačí zavolat a dohodnout se. 
Užijte si firemní večírek na místě, kde se zrodil slavný 
plzeňský ležák. Jinde podobnou atmosféru nezažijete.

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
U Prazdroje 7, Plzeň, Email: reservations@asahibeer .cz
Tel .: +420 377 062 888, www .prazdrojvisit .cz

Nově zrekonstruované prostory Galerie kavárny Louvre 
lákají na soukromé akce, které Vám zde připraví na 
míru. Virtuální realita, dekorace, kapela, saxofonista, 
dj, casino, biliard, nasvícení prostor, kreslení světlem, 
foto stánek, zkrátka vše, na co si jen pomyslíte. K 
dispozici Vám budou skvělé multifunkční prostory s 
maximální kapacitou až 300 osob na stand up party a 
catering od Jana Šťastného, mistra moderní kuchyně 
i české klasiky. Pokud cena za catering přesáhne 100 
000,-Kč bez dph, neplatí se žádný pronájem.

GALERIE KAVÁRNY LOUVRE
Národní 22, Praha 1
Tel .: +420 774 445 662, www .galerielouvre .cz

Karlínská restaurace Peter's Burger Pub nabízí skvělou 
americkou v kuchyni, výborné burgery z kvalitního 
hovězího masa, vzdušný retro interiér a atmosféru 
industriálního, už dávno zapomenutého Karlína. 
Nezapomněli zde ani na vegetariánské burgery, které 
ohromí vaše chuťové buňky a zajímavá točená piva 
Kocour a Konrád. Uspořádejte zde firemní akci, na 
kterou nikdo jen tak nezapomene. Členitý prostor lze 
využít buď celý (je určen zhruba pro sto lidí), nebo si 
lze zamluvit jednotlivé místnosti (kapacita 6 - 20 lidí).

PETER’S BURGER
Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel .: +420 222 312 091, www .burgerpub .cz
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V Centru virtuální reality VR Dimension Vás čeká 
technologicky ohromující večírek. Budete cestovat 
časem, zabijete pár mutantů, podíváte se na Everest 
nebo si to ručně vyřídíte se zombie. Pokud se 
nebojíte výšek, můžete se projít i po reálném prkně 
mezi mrakodrapy. V nabídce lze vybírat z více než 60 
herních titulů a aplikací. Jinou realitu jste si dosud 
mohli jen představovat, teď ji ale skutečně zažijete. 
V Centru virtuální reality VR Dimension ji pocítíte 
na vlastní kůži a ještě potrénujete týmového ducha.

DIMENSION VIRTUAL REALITY
V jámě 8, Praha 1
Tel .: +420 222 930 210, www .vrdimension .cz

Už jste zkusili kurz vaření jako zábavu s kolegy nebo 
kamarády? Ola Kala pořádá kurzy vaření a pečení už 12 
let a je z čeho vybírat. Více než 50 druhů kurzů nabízí ve 
dvou studiích na Vinohradech a v Holešovicích. Může 
dorazit téměř 40 lidí najednou. Vaří se vždy ve dvojicích, 
takže každý účastník si připravuje kompletní menu pod 
vedením lektora. Welcome drink, 4 chodové menu a k 
tomu degustace 12 druhů francouzských vín. Ať už jste 
kolektiv ve firmě, parta přátel nebo chystáte oslavu či 
rozlučku se svobodou, v Ola Kala vás to bude bavit.

OLA KALA
Korunní 115, Praha 3, Přístavní 7, Praha 7
Tel .: +420 602 305 970, www .olakala .cz

Multifunkční prostor pro Vaše firemní akce a eventy v 
centru Prahy s výbornou dostupností jak pražskou do-
pravou, tak i autem. Catering na pracovní snídaně, ob-
čerstvení k firemním prezentacím, tiskové konference, 
špičkové rauty, servírovaná, několikachodová menu. 
Všem klientům jsou nabídky připravovány na míru, 
dle jejich požadavků. Art & Event Gallery Černá Labuť 
je rozdělena na 2 části, které nesou název Levé křídlo a 
Pravé křídlo. Pronajmout lze každý prostor zvlášť nebo 
vše dohromady. Nabízíme celou řadu flexibilních setu-
pů. Prostor včetně terasy má kapacitu až 200 osob.

ART & EVENT GALLERY ČERNÁ LABUŤ

Černá Labuť – 8 . patro, Na Poříčí 25, Praha 1
Tel .: +420 777 287 770, www .cernalabut .cz

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

V nádherném prostřední prokopského údolí najdete 
malebnou restauraci Černý kohout. Kamenné zdi, 
masivní dřevěné stoly, příjemné osvětlení a oheň 
plápolající v krbu - tato kombinace vytváří ideální 
místo nejen pro soukromé oslavy, svatby, firemní 
akce, dětské párty, rauty, hudební a jiná kulturní vy-
stoupení, ohňostroj a mnoho dalšího včetně vlast-
ního cateringu. Restaurant se nachází pouhých 15 
minut autem od centra a každý večírek zde maxi-
málně přizpůsobí přání klienta. Pokud počasí bude 
na konci roku přát, lze využít zahrádku s grilem. 
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The PUB má vše potřebné pro stylový firemní večírek 
(moderní prostory, bohatě zásobený bar, výborné 
jídlo atd.). Je tu však ještě jeden podstatný rozdíl – v 
každém PUBu si pivo pěkně načepujete sami! Stoly 
disponují vlastní pípou, z níž teče tankový Pilsner 
Urquell. Každý samovýčep je vybaven dotykovým 
displejem, který umožní sledovat pivní výtoče, 
volat obsluhu, objednávat jídlo, zahrát písničku z 
Jukeboxu a mnoho dalšího. Na přání lze objednat 
školu čepování piva a jiný doprovodný program.

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

Vinárna přímo v centru Prahy, s výbornou dopravní 
dostupností, kde si dokonale užijete bouřlivý firemní 
večírek, přesně tím je Šenkovna Pub. Soukromou 
akci si můžete užít v salonku nebo vinném sklípku 
a doplnit ji o degustaci či cimbálovou muziku 
Štěpána Hanuše.  Kapacita 150 míst, rauty na míru, 
degustace, živá muzika a přátelská atmosféra. Po 
celý rok lze také využít zahrádku, která je v klidném 
vnitrobloku a není časově omezena nočním klidem. 
Vždy je otevřena dle otevírací doby. Co chtít víc?

ŠENKOVNA PUB
Sokolská 60, Praha 2 
Tel: +420 607 888 836, www .senkovnapub .cz

Možná nechcete jen sedět na jednom místě, ale 
užít si firemní večírek trochu jinak. Co ho prožít 
v zážitkovém vlaku po Praze a okolí? Souprava 
vlaku je složena z parní nebo historické motorové 
lokomotivy, barového vozu Pivák, dřevěného 
retro vagónu a společenského vozu s cateringem. 
Zážitkový vlak lze vypravit na okružní jízdu Prahou, 
na legendární trať Posázavský pacifik, Pražský 
Semmering, do sklárny, pivovaru, hornického 
skanzenu nebo také do lomů Malá a Velká Amerika. 

RETRO VLAKY
Tel .: +420 775 317 903
www .RetroVlaky .cz

Unikátní hotel, moderní design, restaurace, lobby 
bar s letní terasou, konferenční prostory, wellness a 
fitness, to vše najdete v Hotelu Golf. Jestliže hledáte 
vhodné prostory pro pořádání konferencí, školení, 
večírků či nejrůznějších teambuildingových aktivit, 
s tímhle místem nešlápnete vedle. Samozřejmostí 
je kompletní servis (příprava místnosti včetně 
techniky a profesionálního ozvučení, bezdrátový 
vysokorychlostní internet) a v případě vícedenních 
akcí zvýhodněné ceny na ubytování a wellness služeb.

HOTEL GOLF
Plzeňská 103/215a, Praha 5
Tel .: +420 222 993 101, www .hotelgolf .cz
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Nechte se inspirovat nejnovějšími trendy, prostory, 
rozhovory s profesionály v eventovém oboru a 
pozvánkami na akce, které stojí za to vidět a načerpejte 
inspiraci v terénu. V online databázi Firemniakce.cz 
naleznete více než 800 eventových a konferenčních 
prostorů, galerií, barů, restaurací, venkovních i 
netradičních míst a více jak 300 nabízených služeb 
v různých segmentech pro uspořádání Vaší akce. 
Stačí kliknout na POPTAT a vyplnit jednoduchý 
online formulář, vše ostatní tu za Vás rádi zařídí.

FIREMNÍ AKCE
Email: info@firemniakce .cz
Tel .: +420 605 266 044, www .firemniakce .cz

Firemní večírek s lidovou muzikou, tancem a zpěvem 
a výbornou českou kuchyní podle receptů našich 
babiček? Není problém! To vše najdete ve Folklore 
Garden v areálu Hlubočepského zámečku, pouze 
10 minut MHD z centra Prahy. Tým energických 
kreativců pro Vás připraví v nádherném prostředí 
roubené koliby a dalších prostor event, na jaký 
nikdy nezapomenete. Kapacita ve všech prostorách 
roubenky, stodoly, kovárny a altánu je až 700 osob, 
možné je objednat jakýkoliv prostor i samostatně. 

FOLKLORE GARDEN
Na Zlíchově 18, Praha 5
Tel .: +420 724 341 498, www .folkloregarden .cz

Rodinný podnik s tradicí ve stravování, která 
přetrvává již po několik generací. V Prostě veget 
vaří s láskou a ze surovin, které mají jasný původ, 
aby potěšili nejen Vaše chutě, ale i tělo. Pro své 
klienty zajišťují firemní stravování - každodenní 
doručení obědů, kde si můžete vybrat až z 10 jídel, 
které každý den obměňují s rozvozem po celé 
Praze – office catering, cateringové služby, svatby 
a samozřejmě firemní večírky. Plné břicho, skvělé 
jídlo a dobrá nálada. To je servis od Prostě veget.

PROSTĚ VEGET
Tel .: +420 608 166 333
www .prosteveget .cz

Užijete si jedinečnou firemní akci na profesionálních 
závodních simulátorech, které zvládnou napodobit 
veškeré pohyby skutečného auta a pocítíte na nich 
každý detail trati včetně převýšení a přetížení až 2G. 
V této oblasti se jedná o nejdražší a také nejlepší 
simulátory na světě vůbec! Plně pohyblivý simulátor 
Force Dynamics 301 s virtuální realitou vás ohromí. 
Simulátory si můžete nechat dovézt na akci nebo 
vyrazít přímo do závodního centrum s 11-ti síťově 
propojenými stroji, kde lze závodit proti sobě!

301 ZÁVODNÍ SIMULÁTORY
Družstevní 800, Třemošná
Tel .: +420 777 701 301, www .301 .cz
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Společnost CURLING PROMO s.r.o. zajišťuje 
sportovně-společenské akce v CURLING ARÉNĚ 
PRAHA, včetně odborného výkladu o curlingu. 
Pozornost je zaměřena především na větší kolektivy od 
30 do 150 účastníků, kdy je k dispozici celá sportovní 
hala se 4 drahami. Součástí CURLING ARÉNY je 
restaurace CURLING CLUB s výhledem na ledovou 
plochu. Pro účastníky akce společnost zajišťuje úvodní 
zaškolení zájemců instruktory curlingu, sportovní 
turnaj s občerstvením. Více na www.curlingpromo.cz.

CURLING ARÉNA
Komárkova 12, Praha 4 - Roztyly
Tel .: +420 602 794 763, www .curlingpromo .cz

Hledáte zajímavé místo s neobvyklou zábavou 
pro firemní večírek či akci? Muzeum automatů 
ArcadeHry nesmíte minout. Jde o nejdéle otevřenou 
videohernu a muzeum arkádových automatů v 
Čechách. Vyzkoušet si můžete herní pecky na více 
než 170 kusech plně funkčních automatů. Milovníci 
herní nostalgie si zde rozhodně přijdou na své. Stroje 
si lze také zapůjčit do pronajatých prostor a dotvořit 
tak vlastní akci k dokonalosti. Více informací se 
dozvíte na webových stránkách www.ArcadeHry.cz.

ARCADEHRY
U Větráku 280 - Červený Újezd
www .arcadehry .cz

Castle Residence nabízí veškerý komfort pro 
dokonalou oslavu. Vedle prostorné restaurace (80 
míst) můžete využít dvě bowlingové dráhy, menší 
wellness centrum, salonky, konferenční sál a nechybí 
ani dětský koutek. Oslavu si můžete díky napojenému 
čtyřhvězdičkovému hotelu protáhnout do druhého 
dne. Kuchyně nabízí tradiční českou kuchyni s 
grilovanými žebry a vepřovými koleny, ale také českou 
svíčkovou a gulášek a čtyři druhy točených piv. Zkrátka 
výborná kuchyně a skvělá zábava na jednom místě.

CASTLE RESIDENCE
Květinářská 755, Praha 8
Tel .: +420 283 850 014, www .castle-restaurant .cz

Máte pocit, že už jste byli snad všude a nic Vás nemůže 
překvapit? Večírek v Tiskárně Vás vyvede z omylu! 
Prostory restaurace se nachází v objektu, který je 
součástí historického areálu Státní tiskárny cenin. A 
není to jen reklamní nálepka. Bankovky se v tomto 
prostoru opravdu začaly tisknout za první republiky 
v roce 1928. Majitelé restaurace se proto při skladbě 
jídelního lístku nechali inspirovat originálními 
recepturami z dobových kuchařských knih. O stylovém 
interiéru nemluvě. V Tiskárně máte zážitek zaručen.

TISKÁRNA
Jindřišská ulice 940/22, Praha 1
Tel .: +420 602 448 854, www .restauracetiskarna .com
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www.thepub.cz

Objednejte si

Škola čepování
Raut na míru
Samovýčepné stoly

The PUB Praha 1, Veleslavínova 3, praha1@thepub.cz, +420 222 312 296

Vypravujeme zážitkové vlaky pro firemní akce a večírky po Praze a okolí. Souprava vlaku je složena 
z parní nebo historické motorové lokomotivy, stylového barového vozu Pivák, dřevěného retro vagónu 

a společenského vozu s cateringem. Kontakt: 775 317 903, www.RetroVlaky.cz

RETRO VLAKY

Retro Vlaky.indd   1 04.09.2019   10:40:24
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Oba podniky patří mezi nejhezčí bowlingy v 
Praze, najdete je na Nám. Republiky a v Dejvicích 
u Kulaťáku. Oba jsou přímo stvořené pro firemní 
večírky. Mají mladý ochotný personál, moderní 
interiér a nejnovější bowlingové vybavení. K dispozici 
jsou i kulečníky, šipky, fotbálek atd. Pro firemní akci 
připraví raut, turnaj nebo zajistí další doprovodný 
program. Doporučujeme se zeptat na variantu 
pronájmu All Inclusive. Kapacita každého podniku je 
250 osob a jsou dobře dostupné MHD i autem. 

BOWLING CELNICE A DEJVICE
V celnici 10, Praha 1, Tel .: +420 774 900 699 / Dejvice, Bílá 6, 
Praha 6, Tel .: +420 774 900 004, www .bowling .cz

Chcete si užít firemní večírek s naprosto jedinečným 
výhledem? Pak jednoznačně zamiřte do Petřínských 
teras. Restaurant je posazen uprostřed východního 
svahu Petřínského kopce, s naprosto neopakovatelným 
výhledem na celou Prahu. Samozřejmě není problém 
udělat večírek „na klíč“, zařídit grilování či živou 
hudbu. Vše je otázkou domluvy a včasné rezervace. 
Navíc už to není tak daleko do konce roku, takže pokud 
chcete odměnit své zaměstnance za dobře odvedenou 
práci, večírkem Petřínských terasách vedle nešlápnete.

PETŘÍNSKÉ TERASY
Petřínské sady 393, Praha 1 - Malá Strana
Tel .: +420 602 224 096, www .petrinsketerasy .cz

Action Park je venkovní zábavní areál nacházející 
se nedaleko centra Prahy, nabízející řadu opravdu 
unikátních aktivit, kde pořádně otestujete týmového 
ducha. V rámci firemní akce si můžete zahrát lidský 
stolní fotbal, projít minovým polem, vrhnout se 
na skupinové lyžování, poměřit síly v paintballu či 
bodyzorbing, případně si zarelaxovat u fotbalových 
šipek nebo gigantického beer pongu. Aktivit je v 
Action Parku skutečně požehnaně a pokud si ani tady 
někdo nedokáže vybrat, pak prostě nepatří do týmu!

ACTION PARK
Výpadová 157, Praha 
Tel .: +420 605 246 404/5, www .actionpark .cz

Výborné pivo z Českého Švýcarska - FALKENŠTEJN, 
vína z Moravy a Itálie, snadná dopravní dostupnost 
a živá country kapela. To vše nabízí Pivovarský dvůr 
Chýně, kde si lze pro firemní večírek (či firemní raut) 
rezervovat část restaurace pro menší skupiny (40 míst), 
případně celou restauraci (celkem 80 míst). V letní 
sezóně a za příznivého počasí se dá využít posezení na 
zahrádce – venkovní terase, kde je k dispozici dalších 
50 míst. K jídlu si pochutnáte na specialitách z tradiční 
české kuchyně – pečených vepřových žebrech či koleni.

PIVOVARSKÝ DVŮR CHÝNĚ
Hlavní 525, Chýně, 
Tel .: +420 724 878 700, www .pivovarskydvur .cz
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www.bowling.cz
Praha 6 Praha 1

Najdete nás na
facebook.com/praha.bowling

Hrajte bowling v nových 
moderních hernách
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Laserové bludiště, nafukovací atrakce, trampolíny, 
překážkové dráhy, logické úkoly, nejnovější 
technologie, tím vším je nové unikátní zábavné 
centrum v Praze Futurento. Tato novinka pro 
firemní akce a teambuilding nabízí úžasnou 
týmovou zábavu, originální konferenční prostory, 
catering či doprovodné programy. Připraví akci 
na klíč a vyhoví jakýmkoliv požadavkům. Velkou 
výhodou je skvělá dostupnost MHD či autem. Areál 
disponuje dostatečně velkým parkovištěm.

FUTURENTO 
Na Harfě 916/9a, Praha 9 - Vysočany
Tel .: +420 603 220 142, www .futurento .cz

Endorfin je multifunkční prostor pro akce do 130 
hostů, součástí kterého je designový sál, bar a 5 
únikových her (Titanic, Star Wars, Freddy Krueger, 
Saw a Márnice), které v jeden moment zabaví až 23 
hráčů. V nabídce naleznete také unikátní doprovodné 
programy – zábavné týmové hry Mad Head Show 
a Push & Play. Designové prostory se nachází v 
objektu bývalého cukrovaru. Samozřejmostí je 
kvalitní vestavěná audiovizuální technika, catering 
na míru a široká škála doplňkových služeb.  

ENDORFIN
Petrohradská 216/3, Praha 10, Email: info@endorfin .cz
Tel .: +420 725 944 311, www .endorfin .cz

Večírky, plesy a nebo svatby? Na každé z akcí 
potkáváme úsměvy, které stojí za to zachytit! Proto 
je tu fotobudka Smybox, která v kombinaci s ručně 
vyráběnými pozadími a rekvizitami umí fotit a tisknout 
ty nejparádnější fotky. Tisknout si je můžete ihned na 
místě, stejně jako sdílet z e-mailu na sociální sítě. 
Zkušený dvoučlenný tým se postará o hladký průběh 
focení a Vaši zábavu. Smybox patří všude tam, kde se 
chcete bavit a mít pro všechny skvělou vzpomínku. Je 
zárukou, že na úsměv nikdy nezapomenete. 

SMYBOX
ahoj@smybox .cz 
Tel .: +420 777 677 026, www .smybox .cz

PRAGMOONzáří / listopad 2019

Jedinečný koktejlový bar v centru Prahy si vás  
okamžitě získá. Prvorepubliková atmosféra, široký  
výběr destilátů i vín, signature koktejly inspirované  
Prahou. To je jen začátek. Na stěnách baru Crazy 
Daisy videomapping, což je v Česku naprosto 
ojedinělé. Tento jedinečný videomappingový systém 
nemá v Evropě ve způsobu provedení a rozsahu 
konkurenci. Již tak jedinečný večírek zde dostane 
unikátní nádech díky molekulární mixologii, 
skvělému prostředí a sofistikovaným koktejlům.

CRAZY DAISY
Václavské náměstí 773/4, Praha 1
Tel .: +420 273 130 486, www .crazydaisy .cz



Plánujte své akce snadno a rychle
Lokace, služby a inspirace

na jednom místě

www.firemniakce.cz
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Radonická beseda je restaurace, jíž naleznete 
pouhých pár kilometrů od Prahy za Černým mostem. 
K restauraci patří společenský sál s moderním 
audiovisuálním vybavením, který pojme pohodlně 
150 lidí a je tudíž ideálním prostorem pro firemní 
večírek. Současně lze v místě pořádat konference, 
koncerty, divadelní představení, kino, svatby, 
přednášky zajímavých osobností, cvičení, plesy, 
dětská představení, setkání obyvatel a další akce. 
Každou akci zde ochotně připraví na míru.

RADONICKÁ BESEDA
V Uličce 3, Radonice, Email: info@radonickabeseda .cz
Tel .: +420 725 933 186, www .radonickabeseda .cz

Golf Park Slapy sv. Jan disponuje 18 jamkami, širokými, 
mírně kopcovitými fairwayemi s modelovanými 
greeny a nádhernými výhledy. Hřiště nabízí kvalitní 
golfový zážitek jak pro začátečníky, tak i pro hráče s 
nižšími hendikepy.  Pro firemní večírek se dokonale 
hodí multifunkční budova "Pavilon Slunce" s restaurací 
s kvalitní gastronomií a dvěma multimediálními 
zasedacími místnostmi. Součástí resortu je i wellness 
se saunou či dětský koutek. Areál leží jen 18 km od 
okraje Prahy ve výletní oblasti u Slapské přehrady.

GOLF PARK SLAPY SV. JAN 
Slapy 413, Slapy nad Vltavou
Tel .: +420 603 814 455, www .golfslapy .cz

Rezidence Vogelsang se nachází v nádherné lesní 
lokalitě Národního parku Šumava s vyhlídkou na 
hrad Kašperk a obec Červená, cca 6 km jižně od 
Kašperských Hor. K dispozici je návštěvníkům 
restaurant s barem, konferenční místnost, zastřešený 
venkovní grill a amfiteátr. Firemní večírek si zde můžete 
obohatit masáží, wellnessem, finskou, bio nebo infra 
saunou, parní lázní a whirlpoolem. Samozřejmostí je 
doprovodný program, catering a ubytování, to vše dle 
Vašich představ. Kapacita areálu je do 40 lůžek.

REZIDENCE VOGELSANG
Podlesí č .p . 1, Kašperské Hory 
Tel .: +420 723 919 415, www .rezidencevogelsang .cz

Připravte se na pořádně divoký firemní večírek, kde 
nezůstane kámen na kameni. V Techtle Mechtle 
zábava nikdy nespí a každý si zde přijde na své. Bohaté 
rautové občerstvení s moderní kuchyní, moderní 
barová mixologie, trendy koktejly, tvoření firemních 
drinků v barvách loga a mnoho dalšího.  V baru se o 
Vás postará profesionální tým zkušených barmanů. 
Chcete večírek s fotokoutkem nebo moderátorem? 
Není problém. Vše je otázkou dohody. Zásada, 
které se v Techtle Mechtle drží: Never Say Never! 

TECHTLE MECHTLE
Vinohradská 47, Praha 2
Tel .: +420 222 250 143, www .techtle-mechtle .cz
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Ochutnejte exkluzivitu prostředí golfového hřiště a pozvěte Vaše zaměstnance či obchodní partnery 
k nám! Zařídíme golfovou akademii pro ty, kteří si chtějí golf jen vyzkoušet či uspořádáme skvělý 

turnaj pro aktivní hráče. Reprezentativní clubhouse, profesionální přístup, skvělá gastronomie šitá 
na míru a neomezené možnosti - to je Golf Park Slapy!

GOLF PARK SLAPY 
– místo pro Vaše zážitky

Více na www.golfslapy.cz, najdete nás i na fb a Instagramu.

GOLF PARK SLAPY    ������SVATÝ JAN

www.cernalabut.cz www.prague-catering.cz

unique multifunctional event space 100% catering services

190909_INZ mywings - 148x105.indd   1 09.09.2019   19:48:43



76

TIPY NA VEČÍRKY

PartyLeaders, neboli "rozjížděči mejdanu", je 
uskupení profesionálních muzikantů specializované 
na rozpoutání taneční zábavy a všeobecného veselí 
na večírcích všeho druhu. Chápou totiž, že samotná 
muzikantská virtuozita nestačí, že je nutné do hudby 
vložit energii a radost, a předvést vizuální show, aby 
byl divák stržen a nadšen celkovým dojmem. Ať už 
si poručíte večírek ve stylu 30. let, Funky Disco Party 
70. – 80. let, filmovou hudbu, námořnický bál nebo 
současný pop, nic není problém. Včetně kostýmů!

PARTYLEADERS
Email: info@partyleaders .cz,     /partyleaders .music
Tel .: +420 608 514 068, www .partyleaders .cz

Večírek stylově? Pak by vaší pozornosti neměl ujít Ku-
lečníkový club Balabuška na Praze 4, který je připraven 
uspořádat večírek pro vaše známé či firmu na nejlep-
ších kulečníkových stolech BRUNSWICK. Raut na 
míru až pro sto osob, možná výuka kulečníku, uspo-
řádání kulečníkové exhibice a miniturnájku v billiardu 
a další doplňkové zábavy. V Balabušce zkrátka nuda 
nehrozí. Podnik nese jméno legendárního výrobce ku-
lečníkových tág George Balabushky, který je mnohými 
znalci považován za „Stradivariho“ mezi výrobci tág.

KULEČNÍK BALABUŠKA

Rádi jíte, pijete a u toho trochu soutěžíte na 
firemním večírku? Dám vám tip, letos zkusíte 
Pubquiz! Týmovou, vědomostní soutěž pro větší 
skupiny. Otázky všeobecné i na míru o vaší skupině 
či společnosti. Zjistíte, jestli váš tým ví víc než 
ostatní zábavnou formou. Pořadatelé doporučí 
vhodná místa nebo to rozjedou u vás v kanceláři. 
Super moderátoři, lidský přístup a příjemná cena. To 
je Pubquiz.cz! Před Vánocemi se termíny rychle plní, 
takže doporučujeme s objednávkou dlouho neváhat.

PUBQUIZ
Email: martin@pubquiz .cz 
Tel .: +420 725 044 928, www .pubquiz .cz
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Michelská 19/16, Praha 4 - Michle, Tel .: +420 608 113 124 
www .balabuska .cz,     /BALABUSKA

Jo´s Bar & Restaurant najdete ve stínu kostela sv. 
Mikuláše na Malé Straně. Podnik je svým pojetím 
přímo ideální pro oslavy a firemní večírky. Vyjma 
úvodního prostoru s nádherným dřevěným barem 
nabízí v zadní části ještě jednu místnost, kde si mů-
žete užívat veškerý komfort a servis pěkně v soukro-
mí. Celý podnik pojme cca 60 lidí. Samozřejmostí je 
špičková hudební aparatura, rauty na míru (přičemž 
tu myslí i na vegetariány a vegany) a v případě zájmu 
tematická výzdoba a doprovodný program. 

JO’S BAR & RESTAURANT
Malostranské nám . 264/7, Malá Strana
Tel .: +420 257 531 422, www .josbar .cz
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Uspořádáme vám PubQuiz kdekoliv. 
Kontaktujte nás na martin@pubquiz.cz 
či přes Pubquiz.cz.

Vědomostní hra pro 25-100 hráčů! 
Ideální program na váš večírek.
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KAM ZA DOBRÝM VÍNEM

M y máme rádi víno. A ne-
jen pro to, že o něm zpí-
vá v jednom z hitů ka-
pela Chinaski. Víno k 
našemu národu neod-

myslitelně patří a každý si občas s chutí dáme 
sklenku. Dnes vám jich pár doporučíme.

Na vínu je zajímavé především to, že jde o uni-
verzální jazyk. Milují ho po celém světě a i ta-
kový William Shakespeare o něm řekl „„Dobré 
víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme za-
cházet.“ Zacházejte s ním proto pěkně, vybírejte 
citlivě a třeba to bude přátelství na celý život.

VINOBRANÍ VŠUDE 
KOLEM NÁŠ
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Již tradiční pochod burčákovou náplavkou. Oslavte 
babí léto u orosené sklenky dobrého vína. Unikátní 
vinařský zážitek, který si nesmíte nechat utéct.Pa-
rádní burčák z hroznů našich vinohradníků. Prezen-
tují zde malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, 
ale i z oblastí starého a nového světa, jejichž produk-
ci běžně neochutnáte. V průběhu každého festivalu, 
můžete hlasovat o nejchutnější víno, či se zúčastnit 
přímo na pódiu. K degustaci hraje příjemná živá 
hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie.

VINOBRANÍ NA NÁPLAVCE
28 . září 2019 10:00 - 21:00
Rašínovo nábřeží 20, Praha 2, www .vineckofest .cz

Oslavy vína a burčáku za doprovodu historického a 
kulturního programu pro nejširší veřejnost proběhnou 
v Litoměřicích. Užijte si příjemné a pohodové 
zážitky s vínem a hudbou v centru královského 
města. Již tradičně třetí pátek a sobota v září nabídne 
návštěvníkům Litoměřického vinobraní to nejlepší ze 
své úrody. Oslava vína bude již tradičně podpořena 
slavnostním krojovaným průvodem v čele s českým 
králem a císařem Karlem IV. A nebude chybět ani 
pestrý kulturní program minimálně na pěti scénách.

LITOMĚŘICKÉ VINOBRANÍ 2019
20 . září 2019 - 21 . září 2019
Mírové náměstí, Litoměřice, www .mkz-ltm .cz

Tradiční akce Vinobraní na Grébovce láká nejen na 
oblíbený burčák z vlastních historických vinic, ale 
také na atraktivní hudební a doprovodný program. 
Jako každým rokem začnou slavnosti vína na náměstí 
Míru v pátek 20. září odpoledne, ale hlavní program 
se přesune v sobotu 21. září do areálu Havlíčkových 
sadů - Grébovky. V celém areálu Grébovky bude z 
čeho vybírat u 80 vinařských, řemeslných a bio stán-
ků, které budou nabízet dobré jídlo, pití i zajímavé 
dárkové předměty. Vstup je po oba dny zdarma.

VINOBRANÍ NA GRÉBOVCE
20 . září 2019 - 21 . září 2019
Havlíčkovy sady 2188, Praha 2, www .vinobraninagrebovce .cz

Vrbovečtí vinaři děkují za poledne svatému Urbanovi 
za letošní úrodu ve vinici U kapličky. Poté se vydává 
průvod Cechu vinařů společně s přáteli Hroznové 
kozy v dobových kostýmech sklepní uličkou k histo-
rickému lisu, kde bude vylisován „poslední hrozen“. 
Hroznový kozel se ukládá na zimu k šenkýřce, která 
za něj po dobu zimních měsíců ručí, než bude na jaře 
opět vynesen do vinohradu. Následně se otevírají skle-
py návštěvníkům, kde mohou ochutnat místní vína a 
burčák spolu s domácími specialitami od vinařů.

VRBOVECKÉ VINOBRANÍ 2019
26 . říjen 2019 12:00 - 22:00
Vrbovec 141, Vrbovec, www .cechvrbovec .cz

KAM ZA DOBRÝM VÍNEM
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Po oba víkendové dny se od 11.00 do 19.00 předsta-
ví vinařská produkce jak místní, tak i dalších vinař-
ství z Čech a Moravy.  Chybět nebude ani burčák a 
perlivá vína vyrobená z hroznů sklizených na vinici 
sv. Kláry. I letos se vinicí sv. Kláry a Ornamentální 
zahradou ponesou tóny jazzu, country, ale i roke-
nrolu, boogie-woogie a blues. Chybět nebude ani 
tradiční cimbálovka či staropražské písničky. Pro-
gram je připraven také pro děti, které se mohou tě-
šit na dětský koutek plný zábavy a divadélko.

TROJSKÉ VINOBRANÍ
14 . září 2019 11:00 - 15 . září 2019 19:00
Trojská 800/196, Praha 7, www .botanicka .cz

Putování osadou vinných sklepů Šidleny u Milotic, s 
možností pokračovat v pochodu směrem Dubňany 
a dále do Mutěnic. 43. pokračování již velmi 
tradiční a hojně navštěvovaná akce, dříve pořádaná 
Klubem českých turistů vždy druhou sobotu v 
říjnu. Začátek je v 8:00. Ochutnejte letošní burčák, 
nebo skvělá vína od místních vinařů a nechte se 
pohostit specialitami, které jinde nenajdete, a to 
přímo od žen místních vinařů. Občerstvení dál po 
trase do Mutěnic je zajištěno místními vinaři.

BURČÁKOVÝ POCHOD V MILOTICÍCH

12 . říjen 2019 8:00 - 20:00
Na Dědině 270, Milotice

Tradiční třídenní slavnost vinařů, dobrého vína a zá-
bavy, která bude probíhat na hlavní, country, dobové 
a dětské scéně na Mělníku. Široký program, který le-
tos mimo jiné spolupráci s partnerskými městy jistě 
uspokojí fanoušky všech uměleckých žánrů, historie, 
trhů nebo výtvarných dílen pro děti. Vedle jarmarku, 
stánků s burčákem a gastronomickými specialitami 
lze v ulicích historického centra narazit na flašinetá-
ře, sokolníka či pouliční umělce. Tři hudební scény 
opět žánrově pokrýjí všechny možné žánry.

MĚLNICKÉ VINOBRANÍ 2019
20 . září 2019 14:00 - 22 . září 2019 18:00
Náměstí Míru 1/1, Mělník, www .melnik .cz

Popíjení burčáku, kulturní program, folková a dobo-
vá představení zažijí Velké Žernoseky koncem září. 
Jako každý rok uvidíte průvod v čele s žernoseckým 
Bakchusem, králem a královnou, dražení obrovi-
tých hroznů, večerní zábavu a finální ohňostroj u 
přívozu. Veselice je to opravdu jak se patří: popíjení 
burčáku, živá country hudba, folková a dobová před-
stavení, průvod v čele se žernoseckým Bakchusem - s 
králem a královnou, dražení obrovitých hroznů, ve-
černí zábava a finální ohňostroj u přívozu.

ŽERNOSECKÉ VINOBRANÍ 2019
27 . září 2019 18:00 - 28 . září 2019
Velké Žernoseky,  www .velke-zernoseky .cz

KAM ZA DOBRÝM VÍNEM
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Celodenní program se odehrává v areálu Františkán-
ského kláštera. Návštěvníci mohou sledovat průběh a 
zpracování hroznů - mletí, odzrnění, rmutování a li-
sování a mohou ochutnat letošní burčák, čerstvý vin-
ný mošt a víno. Plody práce místních vinařů můžete 
ochutnat třeba 26. září, kdy se ve městě koná tradiční 
Svatováclavské vinobraní. K dostání bude burčák, 
vinný mošt i kadaňské víno. Kromě výstavy věnova-
né vinařství na Kadaňsku či slavnostního otevírání 
„Hory“ uvidíte také ukázkové zpracování vinné révy.

VINOBRANÍ V KADANI 2019
21 . září 2019 10:00 - 17:00
Jana Švermy 7, Kadaň, www .mesto-kadan .cz

Tradiční podzimní Retro vinobraní a Mistrovství ve 
sběru hroznů je jedinečná akce, snad i jediná svého 
druhu u nás. Co se děje na retro vinobraní? Sběr hroznů, 
svačinka ve vinohradě, čerstvý burčák a hlavně - sběr 
hroznů! Velké finále vinobraní je Mistrovství ve sběru 
hroznů na čas! Při vinobraní a samotném sběru hroznů 
si užijete spoustu zábavy, ochutnáte čerstvý burčák, 
nadlábnete se chlebem se škvarkovou pomazánkou a 
kdo bude poctivě sbírat, tak dostane na oběd poctivý 
guláš s chlebem, přímo ze závodní jídelny!

RETRO VINOBRANÍ VE VALTICÍCH
21 . září 2019 8:30 - 13:00
Vinařská 407, Valtice, www .vsvaltice .cz

Stejně jako v letech uplynulých, tak i letos přivítají 
na nádvoří zámku malé vinaře z Velkých Pavlovic, 
cimbálovou muziku Lašár a velkopavlovický Presúzní 
mužácký sbor. Zástupci malých rodinných vinařství 
přivezou do Nebílov celou řadu výtečných a oceně-
ných vín a pochopitelně i burčák. Přijďte si užít jiho-
moravský folklór, ochutnávat, nakupovat, ale i dis-
kutovat s vinaři o jejich práci. Státní zámek Nebílovy 
představuje vrcholně barokní architekturu, postave-
nou počátkem 18. století ve formě vídeňského paláce.

ZÁMECKÉ VINOBRANÍ
21 . září 2019 13:00 - 23:59
Nebílovy 1, Nebílovy, www .zamek-nebilovy .cz

Maraton nadzemní i podzemní konzumace burčáků 
ve Valtickém Podzemí nemá konce. Dokladem budiž 
tato oblíbená akce v čase, kdy podzim už neodbytně 
klepe na dveře. Atraktivní kulturní program zaba-
ví celou rodinu. Z Burčákomatu potečou odrůdové 
burčáky, jeden lepší než druhý, myslet na vás budeme 
i krajovými a sezonními specialitami tak, jak je u nás 
na jižní Moravě zvykem. Atmosféru dotvoří cimbá-
lová muzika, vína Lednicko-valtického areálu, samo-
zřejmě včetně těch medailových a oceněných.

VALTICKÉ HUDBOBRANÍ & BURČÁKY
27 . září 2019 18:00 - 28 . září 2019 23:00
Vinařská 34, Valtice, www .valtickepodzemi .cz

KAM ZA DOBRÝM VÍNEM
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Nahlédněte do výroby svíček při exkurzi ve svíčkárně 
Rodas v Šestajovicích u Prahy a zkuste si vyrobit svou 
vlastní. V areálu můžete navštívit různé další výrobní 
dílny, ve kterých si můžete sami vyrábět, tvořit a zdobit 
mýdla, koupelové soli, voskové pastelky, perníky nebo 
třeba belgické čokolády. Také si můžete pohladit 
zvířátka, která žijí na zdejší minifarmě. Výrobní 
dílny jsou v krytých a teplých prostorách. Svíčkárna 
Rodas je pro veřejnost celoročně otevřena soboty a 
neděle od 10:00 do 18:00 hodin, bez objednání.

SVÍČKÁRNA RODAS
Na Balkáně 211, Šestajovice u Prahy
Tel .: +420 603 229 436, www .rodas .cz

Poděbrady jsou vyhledávaným  místem pro turistiku  
i rekreaci vzhledem ke své snadné dostupnosti z 
Prahy. Koná se zde také mnoho zajímavých akcí a 
letos přirozeně nemohou chybět oslavy k 30. výročí 
sametové revoluce. Akce proběhne 15. listopadu 
a zájemci mohou vyrazit na setkání pamětníků v  
Divadle Na Kovárně (15:00), lampionový průvod 
lázeňským parkem (17:00), vystoupení pěveckých 
sborů na Jiřího náměstí (18:00) a na show kapel 
Missa a Karel Kryl Revival na témže místě (19:00).

SAMET V PODĚBRADECH
Městské kulturní centrum, Jiřího náměstí 1/1
Tel: +420 325 612 505, www .ipodebrady .cz

PRAGMOONzáří / listopad 2019

Nejvýraznější památkou Zruče nad Sázavou je 
bezesporu zámek (původně středověký hrad), kde 
je možné kromě dvou prohlídkových okruhů a 
zámecké věže navštívit i stálou expozici Království 
panenek a medvídků nebo regionální muzeum 
„Od verpánku k Baťovi“. K procházkám láká kolem 
rozprostírající se krásný zámecký park s naučnou 
stezkou a výstupem na Kolowratskou věž. Ve 
Zručském dvoře je pro všechny vodáky připravena 
unikátní expozice Vodáckého muzea, v okoli se pak 
nachází řada míst pro sportovní vyžití pro malé i velké.

ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU
Tel .: +420 327 531 329, www .zamek-zruc .cz

Dotkněte se kusu historie. V Leteckém muzeu v 
Kunovicích nejsou mezi návštěvníky a vystavenými 
exponáty žádné bariéry. V rámci jednoho vstupného 
se můžete podívat do nitra letounů, poslouchat 
radiokomunikaci posádek s letištní věží Kunovice 
a nasát leteckou atmosféru. V expozici je několik 
unikátních letounů, prototypů a letounů se zajímavou 
historií, které nikde jinde než v Kunovicích nenaleznete. 
V pokladně si můžete zakoupit studené i teplé nápoje a 
vybrat si z široké nabídky leteckých suvenýrů.

LETECKÉ MUZEUM V KUNOVICÍCH  
Letecká 1383, Kunovice, Email: muzeum-kunovice@seznam .cz
Tel .: +420 728 410 274, www .muzeum-kunovice .cz
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Navštivte největší evropskou kolekci krokodýlů, 
aligátorů, kajmanů a gaviálů. V Krokodýlí Zoo Protivín 
na vlastní oči uvidíte krokodýlí obry měřící více než čtyři 
metry i právě narozená mláďátka. Unikátní zoo chová 
největší skupiny nejohroženějších druhů krokodýlů 
světa a nabízí nejrozsáhlejší sbírku bílých krokodýlů 
na světě. Také zde poznáte jedinečného Golema - více 
než čtyřmetrového krokodýla mořského, zástupce 
největšího druhu krokodýlů na světě. Najdete zde také 
první a jediný odchov gaviálů indických v Evropě.

KROKODÝLÍ ZOO PROTIVÍN
Masarykovo nám . 261, Protivín
Tel .: +420 722 940 080, www .krokodylizoo .cz 

To pravé dobrodružství začíná v Tanzania parku! Na 
ploše více jak 1200m² se rozprostírá hned několik 
atrakcí, které ocení děti všech věkových skupin, i ti 
nejmenší. Více jak 30 atrakcí, jako jsou tobogány, 
skluzavky, velký labyrint, balónkový bazén, trampolíny 
nebo autíčková a koblihová dráha. Každý desátý vstup 
zdarma. Aby se nenudili i rodiče, součástí parku je též 
bar s občerstvením. Všechny atrakce jsou umístěny v 
interiéru a je možné přijít za každého počasí. Možnost 
pořádání soukromých akcí je samozřejmostí.

TANZANIA PARK
Veronské náměstí 403, Praha Praha 15-Horní Měcholupy
Tel .: +420 730 543 448, www .tanzania-park .cz

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech prezentuje 
osobnost prvního čs. prezidenta, jeho rodinu 
a historické události spojené s jeho osobou. 
Bezbariérové muzeum je situováno v dobovém 
špýcharu z 18. století. V areálu muzea je kavárna. 
Nová multimediální expozice nápaditým způsobem 
vtahuje návštěvníka do období první republiky, 
dává nahlédnout do Masarykovy pracovny či do 
zámeckého parku v Lánech. Součástí expozice jsou 
unikátní Masarykem dotýkané sbírkové předměty.

MUZEUM T. G. MASARYKA V LÁNECH
Zámecká 197, Lány
Tel: +420 313 511 209, www .muzeumtgm .cz

PRAGMOONzáří / listopad 2019

CHEBSKÝ HRAD
www .hrad-cheb .cz

Předlouhá historie chebského hradu se začala psát 
již na počátku 12. století, kdy na místě někdejšího 
opevněného slovanského hradiště vyrostl druhý 
nejstarší kamenný hrad na našem území, což mu 
zajišťuje výsadní postavení v rozvětvené rodině 
českých a moravských hradů. Během návštěvy vás 
čeká hradní palác, Černá věž, kaple sv. Erharda a 
Uršuly, Kuchelhaus (aka Gordonův dům), kasematy 
(bezpečný prostor proti ostřelování), mlýnská věž a 
hradní nádvoří. A také nějaké ty tajemné pověsti, v 
nichž nechybí alchymisté, duchové a krvavá hostina!
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Od 20. do 22. září 2019 se promění výstaviště v Lysé nad 
Labem v pomyslnou stáj i arénu! Můžete se těšit na už 
šestadvacátý ročník nejstarší středoevropské výstavy 
Kůň, která je určena všem příznivcům jezdeckého 
sportu, vozatajství, drezury, ale i samotného chovu. 
Vyvrcholením pátečního a sobotního programu bude 
Večerní koňská galashow doprovázená audiovizuálními 
efekty a živou hudbou. Hlavní hvězdou obou 
večerních představení (20. a 21. 9. od 19hod ) bude 
Gari Zoher  s jeho úžasnými lusitánskými koňmi. 

KONĚ V LYSÉ NAD LABEM
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
Email: vll@vll .cz, www .vll .cz

Unikátní expozice s velkým akváriem, která nemá 
v našich končinách obdoby. Celkem 4 patra nové 
zrekonstruované budovy nabízí návštěvníkům 
pohled na vybrané světové oblasti, jejich faunu i 
floru. Rajské ostrovy otevřela Zoo Děčín v roce 2006. 
Jsou bonusem pro návštěvníky zoologické zahrady. 
Vstupenkou ze zoo jim totiž zaručuje vstup do Rajských 
ostrovů již zcela zdarma (platí pouze v den zakoupení 
vstupenky). Rajské ostrovy leží cca 700 m od zoologické 
zahrady v centru města na Teplické ulici č. 19.

ZOO DĚČÍN
Teplická 19, Děčín
Tel .: +420 603 473 055, www .zoodecin .cz

Chcete se projít luxusně zařízeným zámkem, kde v 
19. století žil císař Ferdinand V. Habsburský? Pak se 
vydejte do Ploskovic, vesnice v pohádkové krajině 
Českého středohoří. Kromě zámku navštívíte také 
unikátní vodní jeskyně a půvabný park. Barokní zámek 
Ploskovice si nechala v první čtvrtině 18. století postavit 
vévodkyně Anna Marie Františka Toskánská. Stavba 
byla velice nákladná, prý stála přes milion zlatých, ale 
protože Anna Marie spálila všechny účty, neznáme 
ani přesnou dobu stavby, ani jméno architekta.

ZÁMEK PLOSKOVICE
Ploskovice 1, Ploskovice
Tel .: +420 416 749 092, www .zamek-ploskovice .cz

Každou neděli můžete s dětmi vyrazit na výlet do 
Starého purkrabství na speciální akce, které začínají 
vždy od 15 hodin. Program je následující: 15. září, 
pohádka: Ententýky. 22. září, pohádka: Nejvzácnější 
věc pod Sluncem. 6. října, pohádka: Bao Bao. 13. 
října, pohádka: Ošklivé káčátko. 20. října, pohádka: 
Cirkusárium. 3. listopadu, pohádka: Cirkus Prdítko. 
10. listopadu, výtvarná dílna: Svatomartinská výtvarná 
dílna. 17. listopadu: Program k výročí sametové 
revoluce. 24. listopadu, pohádka: Deset černoušků. 

NEDĚLE PRO DĚTI NA VYŠEHRADĚ
Staré purkrabství Vyšehrad, Praha 2, www .praha-vysehrad .cz
Vstupné: dítě 80 Kč, dospělý 60 Kč, vstupenky na GoOut .net
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Z ámek Št iřín
Prohlídka zámeckého Parku 

se známým stromovědcem václavem větvičkou
  Individuální prohlídka zámku, zámeckých pokojů, salonků 

a všech prostor areálu  ●  Historická vozidla a exponáty ze sbírek 
Národního technického muzea, expozice K. K. Brzáka

●  Výstava fotografií obnovy zámeckého parku a areálu  
●  Ukázky dravců a sov  ●  Divadlo pro děti i dospělé – Kejklíř 

Vojta Vrtek – Velká cirkusová pohádka  ●  Unikátní výstava 
fotografií k 25. výročí cyklu Sukův hudební Štiřín  ●  Atrakce 
pro děti – fotolaboratoř, jízda na ponících, malování na obličej 

a mnoho dalšího  ●  Prodejní výstava řemeslných výrobků, květin, 
kosmetiky, módní salon  ●  Bohaté občerstvení a cukrárna  

●  Celým dnem bude provázet moderátorka Blanka Hrdinová

Vstupné 150 Kč, 
děti do 10 let zdarma.
Časový harmonogram akce na
www.stirin.cz
www.facebook.com
/HotelZamekStirin

5. října 2019, sobota,
od 8:00 a po celý den

 Vše se točí kolem Vás

Den Hanuše Ringhoffera
5. října 2019
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Co obnáší jeho práce? 

Pracuju jako Cyber Security Consultant ve 
velké čtyřce a moje práce tak obnáší jak pora-
denství v oblasti IT bezpečnosti tak i manage-
ment a implementace projektů souvisejících s 
bezpečností dat v různých typech organizací, 
od státní správy přes mezinárodní koncerny 
po drobný podnikatele. 

Co jej na jeho práci nejvíce baví?

Nejvíc asi výzvy a různorodost moji práce, v 
jeden moment navrhujete bezpečnostní opat-
ření při přijímání platebních karet v kavárnách 
a další den řešíte bezpečností opatření pro jed-
nu z největších bank na světě. Rozhodně se v 
práci nenudím.

Jak trávil léto?

Většinou v práci :). Ale ne, s přítelkyní jsme si 
užili dovolenou na Krétě, víkendy s přáteli na 
chatě nebo společné návštěvy našich rodičů na 
Slovensku.

Co zajímavého ho čeká během podzimu?

Vstup do svazku manželského s mou milova-
nou přítelkyní :).

Co za dobrý skutek naposledy udělal?

Společně s přáteli jsme tohle léto zorganizovali 
výlet na řece Sázava pro děti z dětských domo-
vů. Samozřejmě těch skutků bude více :).

Co se mu líbí na části Prahy, ve které žije a co 
by na opak rád změnil?

Bydlím v relativně zapadlém koutu Libně u 
Rokytky, takže nejvíc ze všeho se mi líbí klid a 
výhled na zeleň. Samozřejmě Palmovka, věč-
ně nedokončená budova nové radnice a auto-
busové nádraží jsou trnem v oku jak mně tak 
i dalším obyvatelům Libně.

Kde nejraději tráví volný čas?

V přírodě, na chatě, u dobré knihy, nebo u 
mého pracovního stolu s trafopájkou v ruce.

Jaký je jeho vztah ke hrám?

Počítačové hry hraju od svého dětství, vyrostl 
jsem na ZX Spectru a Didaktiku M a momen-
tálně mám doma herní PC které si bez problé-
mů poradí s nejmodernějšími hrami.

MICHAL TUTKO  (36 LET)
Praha 8 - Libeň
Cyber Security Consultant

NA SLOVÍČKO
Na slovíčko je nová rubrika, kde se ptáme Vás, našich milých čtenářů, co Vás v naší matičce 
Praze baví, co máte rádi, kam rádi chodíte nebo co máte či nemáte rádi na našem časopisu. 
Chcete, abychom krátký rozhovor do některého z dalších čísel udělali právě s Vámi? Jste náš 
pravidelný čtenář? Napište nám na info@pragmoon.cz do předmětu „na slovíčko“. 
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Co naposledy hrál a co by nám doporučil?

Hraju občas Division 2 kde mám nahráno přes 
stovku hodin, co je zajímavý vzhledem k faktu 
že mně první díl vůbec nebavil. Každopádně 
jsem se po měsících konečně odhodlal nač-
nout Divinity: Original Sin 2 a ta hra mi vyra-
zila dech. Rozhodně doporučuji každému fan-
dovi klasických RPG her tento skvost a možná 
i nejlepší RPG desetiletí.

Jaká je jeho oblíbená pražská restaurace a 
proč?

Oblíbených jich mám vícero, záleží na chuti. 
Miluji asijskou kuchyň, takže hodně rád mám 
restaurace Sia, Sasazu nebo třeba Hanabi. 

Jaký je jeho oblíbený bar / klub a jak často 
chodí do baru / klubu?

Do klubů již moc nechodím ale nepohrdnu 
dobrým Ginem nebo Whisky. Takový Gin & 
Tonic bar jsem si docela oblíbil stejně jako 
Books and Whisky bar. Na návštěvu se dosta-
nu ale hodně sporadicky.

Jaké kulturní odvětví jej nejvíce zajímá?

Rád chodím na open air festivaly, nebo třeba do 
kina a do divadla.

Kdy byl naposledy v divadle a jaké předsta-
vení by nám doporučil?

V divadle jsem byl asi před dvěma měsíci na čes-
ké adaptaci britského sitcomu Office. Rozhodně 
bych doporučil již zmíněnej “Kancl” a fenome-
nální stand-up Celebrity Ondřeje Sokola.

Jaký z koncertů ho nejvíce oslovil?

Žádný :). Mám spíš radši festivaly kde je in-
terpretů více a je si z čeho vybrat. Miluji třeba 
Rock for Churchill festival.

Jakou má rád hudbu?

Nemám specificky vymezený styl, užiju si stej-
ně tak klasickou hudbu, pop z osmdesátých let 
nebo i nejnovější Drum and Bass.

Jakou destinaci naposledy navštívil a jakou 
by nám doporučil?

Naposledy jsem byl v na dovolené v Řecku, které 
s přítelkyní milujeme, ale pro lidi které se cesto-
vání nebojí bych určitě doporučil alespoň jed-
nou navštívit Afriku. 

Keňa je již docela turisticky profláklá, tak bych 
spíše odporučil národní parky v Tanzánií nebo 
Jihoafrické Republice. 
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NA SLOVÍČKO

Kde žije, co dělá?

Žiji v Praze a v současné době pracuji jako ilust-
rátorka a designérka především deskových her.

Co jí na její práci nejvíce baví?

Na mé práci je skvělé, že se mohu živit tím, co 
mě baví. Pracuji v odvětví, které je pro mne 
zároveň zábavou. Mohu navrhovat celkový 
design produktů určených ke hře, kreslit a 
často také testovat nové hry.

Ilustrovala jsem hru Louka jak vyšitá, karetky 
Faunatastic a Unicorns nebo například postře-
hovku Rapido.

Kde nejraději tráví volný čas?

Asi někde v blízkosti přírody s mými blízkými. 
Ráda chodím na procházky se psem, v zimě bý-
vám na horách.

Jak často chodí do kina?

To záleží na tom, jestli zrovna běží filmy, které 
mne zajímají. Někdy často, jindy méně.

Na jakém divadelním představení byla napo-
sledy a kdy?

Naposledy jsem byla na jaře na Řemeslnících 
ve Švandově divadle a určitě mohu doporučit.

Jaký film jí v poslední době nejvíce zaujal?

Rozhodně nový Lví král.

Jak často jezdí na výlety po Čechách?

Na výlety po Čechách jezdím téměř každý ví-
kend, někdy do nepoznaných krajů, jindy na 
oblíbená místa. Naposledy jsem první polovi-
nu dovolené trávila na jižní Moravě a druhou 
sjížděním Vltavy v okolí Českého Krumlova.

Jakou rubriku má v našem časopise nejraději 
a proč?

Jsou to tipy na výlety, často mě inspirují. 

DOMINIKA HOUROVÁ
MgA. v oboru ilustrace a grafický 
design, specializace ilustrace
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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje 
dobu léčby po úrazech a operacíchInformujte se u svého lékaře.

Více na  www.wobenzym.cz

Po operaci a úrazech 
chce být každý v pořádku co nejdříve

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.  Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice.

Stáhněte si mobilní aplikaci 
Wobenzym 4U 
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u. 

Informujte se u svého lékaře

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

Inzerce

Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou.
Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží.


