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Tipy na večírky

Karel Janeček
“Myslím, ze Češi jsou spíše chytří lidé.”

Rozhovor s Oldřichem Lomeckým 
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EDITORIAL

Letos v létě na filmový festival do Karlových Varů 
dorazil Mel Gibson. Ve světě má aktuálně bývalé 
statečné srdce pověst antisemitského dobytka, kte-
rý by měl pravděpodobně skončit upálený někde 
na hranicích. Důvod? Několik „ne zrovna šťast-
ných“ výroků směrem k židovské komunitě. Tušíte 
správně, Mel byl opilý. A zatímco u nás bychom 
nad podobným chováním mávli rukou, v Americe 
Mel Gibson de facto skončil. Nálepka nechtěného 
u nás každopádně naprosto nic neznamená.

Jedna věc je, pokud někdo ztratí nervy a udělá 
hloupost. Druhá se tvářit, že nikdy v životě nic dob-
rého neudělal. Mel Gibson je vynikající herec a re-
žisér, který pro Čechy znamenal po revoluci jednu z 
nejvýraznějších tváří Hollywoodu. Jeho Smrtonos-
ná zbraň u nás rychle zdomácněla, o řadě dalších 
vynikajících kousků, které by bez Mela pravděpo-
dobně skončily v propadlišti dějin, nemluvě. 

Když tedy Mel Gibson letos vystoupil z luxusní li-
muzíny na červeném koberci ve Varech, nikdo na 
prohřešky nemyslel. Pro nás to pořád je ta samá 
úžasná hvězda a mnozí mluvili (byť o letmém) se-
tkání s Melem jako o životním zážitku.

Pokud jste podobný druh nadšeného filmového fa-
nouška, máme pro vás dva unikátní kulturní tipy, 
které se skutečně už opakovat nebudou (minimálně 
dostupností lokality) - v sousedním Polsku dojde na 
dvě unikátní vystoupení. Jedno povede Al Pacino, 
druhé Arnold Schwarzenegger a oba budou vyprávět 
o svém životě. Jednoduchý nápad, ale nepřekona-
telný výsledek, který je navíc veřejnosti dostupný. 
Zkrátka „klasické“ představení na lístky. Těžko mi 
někdo vymluví, že tohle není životní šance. 

Naše oblíbená kulturní třicítka je samozřejmě 
mnohem bohatší a každý si v ní může najít jiný 
„zážitek svého života“. Což ostatně platí i pro zby-
tek časopisu, jehož téma jsme tentokrát věnovali fi-
remním večírkům (neboť právě tam často nezapo-
menutelné a jedinečné zážitky nechtěně vznikají).

Přeji Vám hezký začátek školního roku, což se do-
týká i pracujících díky přeplněné dopravě, a poho-
dové vkročení do vrtkavého podzimního počasí...

šéfredaktor Tomáš Chvála

aždý si pod pojmem „životní 
šance“ představuje něco jiného. 
Pro někoho je to možnost vyjet si 
za dobrou cenu na Bali. Pro jiné 
adrenalinový výstup na nejvyšší 

horu světa nebo polibek vysněné dívky. Záleží na 
prioritách a vše je otázkou úhlu pohledu. Existují 
nicméně situace, u nichž všeobecně platí „tohle už 
skutečně člověk nebude mít šanci znovu zažít“.

K
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Když se zadaří

Při pohledu na to, jaká kulturní třicítka se nám tentokrát v našich tipech sešla, nelze jinak než projevit 
nadšení. Tolik silných titulů pohromadě, na které si prostě musíte v následujících týdnech udělat čas, jsme 
tu ještě neměli. Premiéra legendárního muzikálu, několik opravdu silných hudebních es, jedna z nejoče-
kávanějších filmových premiér roku a k tomu dva unikátní „večery s hvězdou“, kvůli nimž jsme tentokrát 
„lehce nesportovně“ zapsali do tipů i vzádelené Polsko. Cesta se ale rozhodně vyplatí. 
Tak hurá do toho a k ruce si vemte kalendář. Je na čase udělat hodně kroužků.

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

Film

VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert

Neuvěřitelné se stává skutečností. Díky mnohaleté 
snaze a nezdolnému úsilí Dr. Františka Janečka bude 
historicky světově vůbec nejúspěšnější divadelní mu-
zikál Fantom opery uveden poprvé v Čechách! Jde 
o adaptaci stejnojmenného románu francouzského 
spisovatele Gastona Lerouxe, jenž poprvé vyšel v roce 
1909. Světová premiéra muzikálu proběhla 27. září 
1986 v Her Majesty’s Theatre v Londýně, kde se uvádí 
dodnes. Jedná se o druhý nejdéle uváděný muzikál 
na světě, hned po světové jedničce Bídníci. Fantomy 
opery mohli vidět diváci již v 25 zemích.

Místo konání: Goja Music Hall, Praha 7
Cena vstupenek: od 299 Kč

14.9.

Fantom opery

Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? 
Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex 
pro pokročilé“? Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, 
ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je 
pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé 
akty zoufalství a objevování pravdy více než eroto-
genních zón nadchlo diváky této kanadské komedie 
po celém světě. Sex pro pokročilé nemusí být nevy-
hnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může 
znamenat mnohem víc. V hlavních rolích excelují ži-
votem sehraní Jana Krausová a Karel Roden.

Místo konání: Divadlo Studio DVA, Praha 1
Cena vstupenek: od 289 Kč

16.9.

sex pro poKročilé 
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Když vás někdo pozve do divadla na výstup jedno-
ho muže, který bude několik hodin mluvit výhrad-
ně o svém životě, možná to nevypadá lákavě. Jenže 
tím mužem je samotný Al Pacino! Unikátní série 
rozhovorů, který bychom mohlo volně přeložit jako 
„večerní pokec s hvězdou“, zavítal do sousedního Pol-
ska. Kdo se nebojí menšího cestování (přibližně čtyři 
hodiny), může vyrazit na zcela jedinečné a s největší 
pravděpodobností neopakovatelné setkání s jednou z 
největších hvězd stříbrného plátna. Al Pacino je sku-
tečně PAN herec. A dodá vášeň i prostému vyprávění.

Do pražské O2 areny zavítá v září významná osobnost 
světové hudební scény Pharrell Williams - zpěvák, 
skladatel, producent i nadšenec do módy, patří mezi 
nejúspěšnější umělce vůbec. Letos vydal nové album, 
které českým fanouškům představí naživo. Když se 
řekne Pharrell Williams, většině lidí se vybaví ener-
gický hit „Happy“, který boduje v rádiích i hudebních 
hitparádách po celém světě. Právě tento singl rozho-
dl, že talentovaný umělec vydal po osmi letech nové 
sólové album. Proto vyšla v březnu roku 2014 deska s 
názvem G I R L, na které hostovala i řada hvězd.

an evening With 
al pacino

Místo konání: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Polsko
Cena vstupenek: od cca 3000 Kč

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

17.9.

Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí 
kolem disco klubu Cinders. 4 vyhazovači, na první 
pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří musí pohotově 
rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký 
večer, roztomilé nakadeřené dívenky užívající si na-
rozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších 
postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická 
paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabí-
zí svůj osobitý příběh. Energií sršící hudební komedii 
dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. 
Hraje se 18. a 22. září a 29. října vždy v 19hodin.

vyhazovači 

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

18.9.

Dystopicky laděná adaptace úspěšné knižní série (u 
nás bohužel málo známé) nás zavede na zvláštní mís-
to jménem Gladeu, do něhož vede podzemní výtah. 
Tím vždy jednou měsíčně přicestuje chlapec, který si 
pamatuje pouze své jméno. Nic dalšího neví, což je 
naprosto běžný jev, který všechny „přírůstky“ prová-
zí. Nejnovějším sklerotikem je Thomas, jenž zaběh-
nutý řád změní. Někteří obyvatelé Gladeu si ho totiž 
pamatují, jen neví odkud. Hned další den se výjimeč-
ně znovu otevřou dveře výtahu - a je v něm dívka, 
která má důležité informace. Jaké, to zjistíte v kině. 

labyrint: ÚtěK

Akční, Sci-fi, Thriller, USA, 2014, Režie: Wes Ball
Hrají: Dylan O‘Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter 

18.9.

22.9.

pharrell Williams
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Jednou z nejočekávanějších novinek sezóny je ko-
medie, která svede dohromady tři výjimečná jména: 
autor Petr Kolečko (seriál Okresní přebor), který na-
psal hru na tělo hereckým legendám Jiřímu Lábuso-
vi a Oldřichu Kaiserovi. Příběh popisuje volební ví-
kend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že 
to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho 
se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože 
chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až 
se rozjede obchod s východem. Nic ale samozřejmě 
nedopadne tak, jak si Jiřina ve své hlavě vysní.

Kdo by to byl před pár lety řekl, že bude mít akčňák 
96 hodin na vývoj žánru takový vliv. Výborně nato-
čený snímek stojící na přesném „lámu-ruce“ výkonu 
Liama Neesona spustil hotovou lavinu plagiátů. Ně-
kdy to vyjde více, jindy méně. Equalizer především 
zásluhou Denzela Washingtona patří k těm lepším 
kopiím. Charismatický herec si již podobnou roli vy-
zkoušel v pecce Tonyho Scotta Muž v ohni a novinka 
znovu ukazuje, jak dobře zvládá málomluvné hrdiny. 
Slečinky, vy tentokrát zůstaňte doma. Equalizer je fil-
mový ekvivalent steaku pro pořádné chlapy.

Na konci září nás čekají tři večery, které budou pokra-
čovat v představování avantgardního divadla v Paláci 
Akropolis. První večer bude patřit slovinské skupině 
Via Negativa, k níž neodmyslitelně patří režisér Bo-
jan Jablanovec a herecká stár slovinského národního 
divadla Marko Mandič. Jejich představení Mandič 
Trilogy bude mít v Praze světovou premiéru. Dru-
hou tváří bude bulharský performer Ivo Dimchev, 
který v současnosti patří mezi vyvolené tanečního 
světa. Třetí balkánský král - skupina ROOM 100 má 
za sebou již několik mezinárodních ocenění. 

žena za pultem 2: 
pult osobnosti

balKán spirit 

Místo konání: Divadlo Kalich, Praha 1
Ceny vstupenek: od 149 Kč

Akční, Krimi, Thriller, USA, 2014, Režie: Antoine Fuqua
Hrají: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo

Místo konání: Palác Akropolis, Praha 3
Cena vstupenek: 250 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

23.9. 25.9.

28.9.
- 

30.9.

equalizer

Na konci sedmdesátých let proměnil svět v jeden 
velký taneční parket, o dvacet let později se stal di-
vadelní senzací. Taková je stručná historie muziká-
lového fenoménu s názvem Horečka sobotní noci. 
Divadlo Kalich legendární vystoupení uvede ve ver-
zi, která na konci 90. let dobyla londýnský West End 
a následně newyorskou Broadway. Muzikál vypráví 
příběh dostatečně dobře známý z filmového plátna, 
nicméně libreto ani hudební aranžmá nezastírají, že 
filmovou a divadelní verzi dělí dvě desetiletí. Na di-
vadle také zazní více hudby Bee Gees než ve filmu.

horečKa sobotní noci

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

30.9.

            září / říjen 2014 www.pragmoon.cz





12

Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. 
Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý 
manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se 
dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla. Pokud 
možno živá. Paralelně s tím probíhá policejní vyšet-
řování. Všechny stopy, nalezené důkazy a svědectví 
Amyiných blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo 
to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, 
která vodí policii i veřejnost za nos, aby ze sebe sňala 
podezření? Režíruje mistr David Fincher (Klub rvá-
čů, Sedm, remake Muži, kteří nenvidí ženy).

A znovu tu máme charismatického Neesona v 
roli muže, který je někomu na stopě. Na rozdíl od 
adrenalinových 96 hodin bude mít thriller Mezi 
náhrobními kameny hutnější základ. Snímek je 
natočen podle stejnojmenného románu Lawrence 
Blocka, přičemž hlavní hrdina Matt Scudder se již 
dočkal 17 knih. V případě úspěchu filmu tudíž ne-
bude problém najít zápletky pro další díly série. V 
prvním snímku dostane soukromé očko zakázku 
od drogového bosse, jemuž kdosi unesl a zavraždil 
ženu. Na Mattovi je, aby pachatele našel.

Infarktový prequel hororového hitu V zajetí démo-
nů vypráví příběh Johna Forma. Ten našel pro svou 
nastávající manželku Miu dokonalý dárek – krásnou 
klasickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních 
šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého 
trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vy-
znavači satanského kultu a brutálně napadnou mladý 
pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za se-
bou nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak 
zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani zdaleka 
srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle.

mezi náhrobními 
Kameny

annabelle

Drama / Thriller, USA, 2014, Režie: David Fincher
Hrají: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

Akční / Drama / Krimi, USA, 2014, Režie: Scott Frank
Hrají: Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens

Horor, USA, 2014, Režie: John R . Leonetti
Hrají: Eric Ladin, Tony Amendola, Michelle Romano

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

2.10. 2.10.

9.10.

zmizelá

Designblok se orientuje na design a všechny jeho ob-
lasti. Mimo interiérových expozic se tu návštěvníci 
setkávají s prezentacemi šperků, oděvů i užitkového 
designu od těch nejlepších českých návrhářů. Design-
blok je výběrová mezinárodní přehlídka současného 
designu nábytku, průmyslového designu, bytových 
doplňků, svítidel, módy a šperků. První říjnový týden 
v Praze nabídne výstavy, kontraktační a marketingové 
prezentace, přímý prodej, setkání profesionálů, média, 
trendy a vize, laboratoř budoucnosti. V rámci Design-
bloku se odehrává také Designblok Fashion Week.

Místo konání: Praha - různá místa
Cena vstupenek: 250 kč

7.10.

designbloK 2014

            září / říjen 2014 www.pragmoon.cz
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Podívejte se na klasickou povídku Franze Kafky 
Proměna v úplně novém světle. Režisér Dodo Gom-
bár s dramaturgyní Lucií Kolouchovou se ve svém 
výkladu slavné předlohy zaměřili především na její 
groteskní rozměr. Když se Řehoř (Marek Pospíchal) 
promění v brouka, chod celé domácnosti se tak za-
staví. Poznáváme párek citově vyprahlých rodičů, 
sadistickou sestru i nadrženou služebnou. Působivá 
inscenace zaujme nejen originálním vizuálním poje-
tím (hlediště se změní v jeviště) a hereckými výkony, 
ale též i osobitým podáním známého příběhu.

Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby 
ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, kte-
rá úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto 
ho dnes vnímáme především jako jedno z největších 
monster, jaké lidská mytologie stvořila. Řeč je o hra-
běti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie, který 
byl již „hrdinou“ mnohých příběhů. Než se stal Drá-
kulou, byl Vladem III., vládcem malé zemičky jmé-
nem Transylvánie, která se krčila ve stínu mocné os-
manské říše. Aby porazil zlo a odvrátil nevyhnutelné, 
spojí se se zlem mnohem větším. Stane se Drákulou!

proměna dráKula: 
neznámá legenda

Místo konání: Švandovo divadlo, Praha 5
Cena vstupenek: 290 Kč

Akční, Fantasy, Horor . USA, 2014, Režie: Gary Shore
Hrají: Luke Evans, Dominic Cooper, Charles Dance

KULTURNÍ SERVISTOP 30

11.10. 16.10.

Zpěvák, kterému se klaní hudebníci celého světa, dr-
žitel sedmnácti cen Grammy, jeden z pilířů americ-
kého showbusinessu Tony Bennett vystoupí v září v 
Praze. Tony zpívá již více než šedesát let. Prodal mi-
liony desek, obdržel sedmnáct cen Grammy (včetně 
ceny za celoživotní dílo), sedm cen Emmy, má hvězdu 
na slavném Hollywoodksém chodníku slávy a je dr-
žitelem nejprestižnější ceny jazzové hudby NEA Jazz 
Master. Mezi Bennetovy největší hity patří písně I 
Left My Heart in San Francisco, I Wanna Be Around, 
The Good Live, Who Can I Turn To a mnoho dalších. 

Místo konání: Kongresové centrum, Praha 4
Cena vstupenek: od 1590 Kč

20.10.

tony bennet

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz

Jak je dobře známo, nákupní centrum Metropole Zličín je 
jedním z vedoucích nákupních center hned v několika ob-
lastech . A to nejen v nabídce obchodů, ale i pestrosti pra-
videlně pořádaných akcí s kulturním nádechem . Tentokrát 
můžete vyrazit na akci MTRPL, což není nic menšího, než 
představení limitované módní kolekce Metropole Zličín od 
Vladimíra Staňka . V sobotu 18 . října se v nákupním centru 
uskuteční módní taneční show, která originální modely před-
staví . Současně budou prezentovány podzimní a zimní ko-
lekce vybraných značek! Celý říjen můžete o modely soutěžit 
na oficiálních stránkách Metropole Zličín a jejich Facebooku .

metropole zličín 
designer collection

Místo konání: Metropole Zličín, www .metropole .cz
www .facebook .com/metropolezlicin

18.10.
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Transmission se odlišuje od ostatních pravidelných ta-
nečních akcí tím, že má na každou edici speciální téma, 
ke kterému se váže příběhová linka celého večera. Ná-
vštěvníci se tak v průběhu noci vydají na dobrodruž-
nou cestu, na které je doprovází velkolepá laserová a 
světelná show a také obří soundsystem Funktion One. 
Speciální, na míru vytvořené “show movies” a vizua-
lizace jsou vytvořeny holandským VJ týmem Vision 
Impossible, který je držitelem řady ocenění ve svém 
oboru. Jejich průstřihy v průběhu večera reprezentují 
téma a slouží k představení vystupujících umělců.

Nájemný vrah Ralf Milan má objednávku na zastře-
lení obviněného bývalého vysokého soudního úřed-
níka. Precizně připravenou akci mu nečekaně na-
ruší dotěrný soused z vedlejšího hotelového pokoje 
Francois Pignon, který se právě neúspěšně pokusil 
o sebevraždu oběšením. Vyděšený hotelový číšník, 
který objevil zmateného Pignona se smyčkou kolem 
krku, chce zavolat policii. To se samozřejmě Ralfu 
Milanovi vůbec nehodí a začne proto situaci řešit. 
Chlap na zabití je dílem slavného francouzského 
autora Francise Vebera (Blbec k večeři, Drž hubu).

transmission chlap na zabití

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

Místo konání: Divadlo Palace, Praha 1
Cena vstupenek: od 220 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

25.10. 31.10.

Koncertní šňůra „Kiss Me Once Tour 2014“ svým ná-
zvem jasně odkazuje k nedávno vydané desce  Kylie 
Minogue „Kiss Me Once“, která si v recenzích odnesla 
výborné známky. Pro evropskou část turné bylo ozná-
meno jednatřicet zastávek v patnácti zemích. Kylie s 
nimi naváže na extrémně úspěšné turné „Aphrodi-
te - Les Folies Tour 2011“. Koncert této slavné zpě-
vačky, skladatelky, herečky, ale také designérky, se 
uskuteční v úterý 21. října. Pořadatelé slibují, že na 
show nebudou chybět kromě nejnovějších songů také 
nejúspěšnější počiny její dlouholeté kariéry.

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

21.10.

Kylie minogue

Od roku 2010, kdy si Robert Downey Jr. zahrál v 
rozporuplné komedii Na doraz, jsme herce neviděli 
v „obyčejné“ roli (střídavě hrál inteligentního multi-
milionáře a superinteligentního vyšetřovatele). Letos 
v říjnu si připomeneme jeho charakternější polohu. 
Tentokrát žádné akční scény ani efektní zrychlené 
střihy. Připravte se na právnické drama okořeněné o 
rodinné patálie otce a syna. Režíruje jindy komediální  
David Dobkin (Rytíři ze Šanghaje, Nesvatbovi), oblí-
benému Iron Manovi sekundují Robert Duvall, Billy 
Bob Thornton, Vincent D‘Onofrio a Vera Farmiga.

soudce

Drama, USA, 2014, Režie: David Dobkin
Hrají: Robert Downey Jr ., Robert Duvall, Billy Bob Thornton

23.10.

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz
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Brad Pitt znovu proti náckům! Tentokrát ale sadi-
stické Hanebné pancharty vyměnil za ještě menší 
jednotku a jeden tank. Píše se rok 1945 a hlavními 
hrdiny příběhu je skupina mužů, která tvoří posád-
ku amerického tanku Sherman s přezdívkou Fury. 
Jejich úkolem je bojovat se zbytky německých vojsk 
v posledních dnech války. Velitelem tanku je seržant 
Wardaddy, který má pod sebou další 4 muže. Mezi 
nimi i vojenského písaře Normana Ellisona. Režíruje 
zkušený David Ayer, autor hitů Rychle a zběsile, Street 
Kings a S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení.

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

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

amadeus lenny Kravitz

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

Míísto konání: Divadlo na Vinohradech, Praha 2
Cena vstupenek: od 40 Kč

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

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

6.11.

7.11. 13.11.

Fury

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

Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2014, Režie: Christopher Nolan
Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine

6.11.

interstellar

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz



Anglická odpolední družina / Sam‘s English Daycare
Čeští pedagogové se znalostí angličtiny a angličtí rodilí mluvčí s TEFL   
certifikátem

FZŠ Otokara Chlupa, Fingerova 17, Praha 5 (SVOZY ZAJIŠTĚNY)

Výuka anglického jazyka a komunikace v angličtině celé odpoledne

12:00 - 13:30 – úkoly v angličtině (opakování probrané látky)
13:30 - 14:30 – pobyt venku
14:30 - 15:00 – svačina (děti si nosí vlastní svačinu)
15:00 - 16:00 - hodina anglického jazyka založena na celoročním plánu
16:00 - 17:00 – vyzvedávání dětí

Od roku 2007, možnost docházky 3x až 5x v týdnu od 12 do 17h

Přirozený způsob jak si osvojit a zdokonalit cizí jazyk ve školním věku

Cambridgeské zkoušky pro děti (Young Learners Exams) - certifikát

WWW.SAMSENGLISHDAYCARE.CZ
Mgr. Simona Pislcejková - 777 26 78 26
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KDE:

CO:

JAK:

KDY:

PROČ:

VÝSLEDKY:
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Divadlo Komedie je jedinou divadelní scénou v Česku, 
která se programově věnuje uvádění východních auto-
rů. V sezóně 2014/15 DK chystá čtyři premiéry, tři z 
textů budou u nás uvedeny vůbec poprvé. Jako první 
to bude v listopadu šílená komedie “zázračného dítě-
te” polské literatury Doroty Maslowské s názvem Mezi 
náma dobrý. Dál bude v sezóně následovat sugestivní 
balkánské drama Divoké maso. DK nabízí také pestrý 
doprovodný program - výstavy, koncerty, hostování 
spřízněných divadel, z nichž za povšimnutí stojí přede-
vším inscenace ohrožené značky Činoherák Ústí. 

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

divadlo Komedie

an evening With 
arnold schWarzenegger

Jungmannova 1, Praha 1, Tel .: + 420 733 766 234
224 216 015, www .divadlokomedie .eu

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

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

17.11.

Hudební divadlo Karlín určitě stojí za návštěvu ne-
jen pro pestrý repertoár. Jde totiž o jedno z nejstar-
ších a nejkrásnějších pražských divadel. Před rekon-
strukcí bylo i divadlem s největší kapacitou - 1244 
sedadel. Z některých sedadel však nebyl dobrý vý-
hled a tak nově rekonstruované divadlo má „pouze“ 
921 pohodlných míst. Díky zvýšení elevace hlediště 
je ovšem ze všech sedadel dokonalý výhled na jevi-
ště. Za vidění rozhodně stojí muzikál Lucie, větší 
než malé množství lásky s písněmi legendární české 
skupiny Lucie a od konce října The Addams Family.

Křižíkova 10, Praha 8, Tel .: +420 221 868 666
608 133 013, www .hdk .cz

hudební divadlo Karlín

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz

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

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

27.11.

tučňáci z madagasKaru
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estiny od začátku dráždí mi-
lovníky her vidinou propraco-
vaného světa s vlastní historií a 
unikátním designem. Ostatně, 
tenhle projekt vznikal dlouhých 6 

let a to už je hodně dlouhá doba, aby došlo na něco 
výjimečného. A protože na hře pracují tvůrci legen-
dární série Halo, je o hitu předem rozhodnuto.

KULTURNÍ SERVIS HERNÍ NOVINKA

Stejně jako série Halo, i Destiny se odehrává v bu-
doucnosti. Ve hře se stanete obráncem posledního 
lidského města na Zemi, jež bylo zachráněno bě-
hem mimozemské invaze jakousi tajuplnou lodí. 
Síly vycházející z této lodi poskytují lidem ve městě 
speciální schopnosti. Při hraní si vyberte jednu ze 
tří profesí Hunter, Titan nebo Warlock - a vydáte 
se zkoumat starobylé ruiny naší sluneční soustavy 
jakožto i bojovat proti mimozemským okupan-
tům. Hra je mixem single a multiplayeru. Na své 
si proto přijdou jak sólisti, tak i milovníci kolektiv-
ních her. Podle očekávání je ale nejzábavnější zvo-
lit co-op multiplayer a užít si tak hru s přáteli. V 
tu chvíli je Destiny horkým adeptem na hru roku.

Země jako taková nabízí spoustu míst k 
prozkoumání. Můžete se podívat do zničeného 
Chicaga, do oblastí bývalého Ruska a řady dalších 
lokací. Země naštěstí není jediné místo, kam se 
můžete během hraní podívat. Milovníci sci-fi Total 

Recall nepochybně ocení návštěvu legendárního 
Marsu, dále se nabízí na výlet například Venuše, 
Jupiter, jejich měsíce či nejrůznější vesmírné 
základny. Hra se odehrává v budoucnosti, každé 

místo má proto svoji vlastní historii. A ať už 
se podíváte kamkoliv, všude vás pronásledují 
nejrůznější nepřátelé - jinak by to byla nuda.

Přestože se Destiny jeví „jen jako další drahá 
akční hra“, jde ve skutečnosti o velmi originální 
příběhové MMOčko, kde může hráč volit mezi 
kolektivním přístupem či životem vlka samotáře. 
Jasný tip na nákup a dlouhé, nudné večery.

th.

 Activision
PlayStation 4

V prodeji od: 9 . září

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

změny. Nejnovější dobrodružství Sherlocka Holmese 
poběží na Unreal Engine 3, díky čemuž v kvalitě gra-
fiky výrazně předběhne předchozí díly. Na rozdíl od 
předchozích dobrodružství nebudete během detekti-
vova vyšetřování pouhým divákem. Nyní jste na tahu 
vy, abyste se doslova stali Sherlockem Holmesem a 
vedli své vlastní vyšetřování a to hned několik, proto-
že ve skutečnosti vás čeká hned 6 napínavých přípa-
dů! Bude tu vše, proč se stala románová předloha sira 
Arthura Conana Doyla legendou. Buďte její součástí!

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

Nová hra Sher-
lock Holmes s 
podtitulem Zločin 
a trest navazuje na 
úspěch předcho-
zího dílu Odkaz 
Sherlocka Hol-
mese a zároveň 
přináší důležité 

Tentokrát žádné kompromisy! Chcete zažít stejný zá-
žitek jako závodníci? Jít k vozu, nasednout, nastartovat 
a vrhnout se na trať? Pokud tohle je to co chcete, zažít 
skutečnost, tak právě se Vám splnil sen. Driveclub je 
novou závodní hrou nové generace a taky v mnoha 
směrech inovativní a přinese Vám skutečný pohled od 
začátku závodu, až po jeho závěr. Je jen na Vás, s ja-
kým vozem se vydáte na trať. U podobné hry přirozeně 
nemůže chybět propracovaný multiplayer. Ostatně, tu 
správnou rivalskou atmosféru vytvoří právě závody s 
kamarády. Unikátní zde je, že hra více hráčů obnáší 

Jde o jeden z největších filmových fenoménů, který si 
o pořádné herní zpracování přímo říká. Minulý rok 
přišla očekávaná akce Aliens: Colonial Marines, jejíž 
děj vyplňoval druhý a třetí díl filmové quadrilogie. A 
pohořela. Hra se snažila jít tempem ve stylu Vetřel-
ců Jamese Camerona. Bohužel se naprosto vytratily 
hororové prvky a průměrnost celého titulu nepotěšila 
jak fanoušky, tak i „obyčejné hráče“. Novinka Alien: 
Isolation to vše napravuje. Tentokrát žádné bezhlavé 
akční orgie s těžkým kanónem v ruce. Jen jedno mon-
strum jako nepřítel. To samo o sobě značně vybočuje 

vaše začlenění do 
nějakého závod-
ního týmu. Díky 
týmovému hraní 
budete moci sdílet 
Vaše zkušenosti 
s jinými hráči a 
držet tak krok se 
svým týmem. 

ze všech her, které 
podle vetřelčích 
filmů zatím vznik-
ly. Sami tvůrci hry 
přiznávají, že jim 
byl hlavní inspira-
cí kultovní Vetře-
lec Ridleyho Sco-
tta z roku 1979.

assassin’s creed unity

sherlocK holmes: 
crimes & punishments

driveclub

alien: isolation

ubisoft
ps4, pc a xbox one

Focus home interactive 
ps4, pc, ps3, x360 a xbox one 

scea
ps4 

sega
ps4, pc, ps3, x360 a xbox one

KULTURNÍ SERVISHERNÍ NOVINKY
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goldeneye 007 

laté oko byl hned dvojí milník. V 
prvé řadě se povedlo znovuna-
startovat kariéru Jamese Bonda 
na filmovém plátně prostřed-
nictvím charismatického Pierce 

Brosnana. Na herním poli se naopak ukázalo, že 
může vzniknout herně rozmanitá doomovka.

KULTURNÍ SERVIS HERNÍ RETRO

Střílečka z pohledu první osoby GoldenEye 007  
od společnosti Rare vyšla v roce 1997 exkluzivně 
pro konzoli Nintendo 64. Tehdy si ještě autoři her 
podle filmů dávali na svých výtvorech záležet a 
herní Zlaté oko bylo vrcholem této éry. Hra pro-
slula ohromnou variabilitou úkolů.

Jednou museli hráči vyhodit do vzduchu nějaké 
zařízení, jindy zachránit rukojmí a či kontakto-
vat spřátelené postavy. Šlo o opravdu promyšle-
nou steahl hru, kde se povedlo vše dotáhnout do 
nejmenšího detailu. V kombinaci s na tu dobu 
úchvatnou grafikou a nečekaně povedeným split
-screenem se povedlo vytvořit megahit, který má 
na svém kontě více jak 8 milionů prodaných ko-
pií. Svou rozmanitostí hra GoldenEye 007 do velké 
míry položila základy moderním střílečkám.

Ve studiu Rare původně vůbec nechtěli na hře 
dělat. Po několika měsících vývoje si byli dokon-
ce jistí, že půjde o průšvih. Na to přišel e-mail z 

Nintenda, jestli nechtějí hru zrušit. Vedení Rare se 
rozhodlo nevyskakovat z rozjetého vlaku a práce 
pokračovaly dál, ovšem nijak růžově. Když došlo 

na prezentaci na E3, kde jsou nejočekávanější hry 
představovány veřejnosti, nadšení nezavládlo. Ná-
sledně o čtyři měsíce později viděl hru Mark Bette-
ridge z Nintenda a úplně se vyděsil, v jakém je sta-
vu. Naštěstí ale pak věci konečně nabraly správný 
směr a vývojáři hru zdárně dokončili. Vedení Rare 
nikdy vývojářům nevěřilo, ale výsledek se zapsal 
zlatým písmem do videoherních dějin.

Úspěch hry vedl k řadě napodobitelů, originál ale 
zůstal jen jeden. Díky tomu se postupně hra Gol-
den Eye 007 jako konverze podívala i na konzole 
Wii, Nintendo DS, Playstation 3 a Xbox 360. 

th.

Z
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ing. oldřich lomecKý

C entrum města je výkladní skříň 
Prahy. Minimálně by tomu tak 
mělo být a starosta Městské části 
Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký 
dělá vše pro to, aby tomu tak 

bylo. O pohodlí obyvatel centra, o problematických 
malých obchodnících, hazardu a kultuře si s pa-
nem starostou povídal Tomáš Chvála.

KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR

Praha 1 se potýká s problémem hluku. Jak ho ře-
šíte, případně hodláte řešit do budoucna?

Praha 1 je vděčnou turistickou destinací téměř 
po celý rok, což pro nás na radnici znamená je-
diné – skoro celoroční pohotovost a připravenost 
eliminovat v nejvyšší možné míře vše, co negativ-
ně dopadá na život obyvatel naší městské části.  
Rád bych zdůraznil, že vše kolem bezpečnosti a 
veřejného pořádku v centru Prahy se samozřejmě 
odvíjí od počtu policistů a strážníků. Není žád-
ným tajemstvím, že v Praze 1 jich mnoho chybí 
do ideálního, takzvaného tabulkového stavu. My 
vytrvale apelujeme na pražský magistrát, aby po-
čty strážníků v naší městské části navýšil, ale od-
povědí jsou nám stejně vytrvalé sliby nebo pouze 
občasné kosmetické navýšení. 

Podařilo se mi domluvit s řediteli Policie ČR a 
Městské policie v Praze 1 opatření, které alespoň 
částečně kompenzuje nedostatek jejich lidí v cen-
tru. Tímto opatřením jsou časté razie v problémo-
vých lokalitách včetně restaurací a nočních podni-
ků. Zjednodušeně řečeno: když máme na radnici 
poznatky o opakovaném porušování hladin hluku 
a nočního klidu, cíleně tam ve spolupráci s poli-
cií zasahujeme. Například během posledních týd-
nů se takové velké akce v Praze uskutečnily čtyři, 
přičemž při nich byly zkontrolovány problémové 
hostince, jejich hosté, desítky dalších lidí mimo 
hostince atd.. Kromě jednasedmdesáti přestupků 
bylo zjištěno i třináct  trestných činů.

Takové akce jsou nicméně až reakcí na problémy. 
Lépe by jim bylo předcházet prevencí – tedy zmí-
něným navýšením strážníků a policistů v ulicích. 

Jaký je váš osobní postoj k totálnímu zákazu ha-
zardu v Praze 1. Je podobný krok uskutečnitelný?

Na tuto otázku jsou různé odpovědi. Kdybych byl 
starostou okrajové městské části plné sídlišť s pro-
blémovými hernami, nejspíše bych byl pro nulo-
vou toleranci hazardu. Jsem však starostou Prahy 
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ROZHOVOR

1, což je centrum významné evropské metropole. 
Z toho důvodu jsme společně s kolegy z vedení 
radnice předložili zastupitelstvu návrh na zrušení 
všech heren v Praze 1 a zachování hazardních pro-
vozoven pouze kasinového typu. 

Herny ne, kasina ano. Jak to máme chápat?

Kasina nejsou žádné zaplivané herny, platí v nich 
přísná pravidla včetně osobní identifikace a kame-
rového dohledu atd. Mimochodem, také z výnosu 
těchto kasin určených spíše pro zahraniční kliente-
lu a ekonomicky dobře postavené lidi je v rozpočtu 
Prahy 1 hrazena podpora sportu a kultury. 

Vím, že pro boj s bezdomovci vlastně neexistuje 
zákon. Nemáte chuť něco takového prosadit?

Přiznám se, že – ačkoli se považuji za bytostného 
demokrata – bych takový zákon přivítal. Kdyby exi-
stoval nějaký zákon o potulce, tak by se centru Pra-
hy hodně ulevilo. Samozřejmě by musela existovat 
– podobně jako u zmíněných přestupků – následná 
silná sankce v případě porušení takového zákona. 

Vnímáte jako problém malé obchodníky, kteří 
rádi navyšují pro turisty ceny zboží?

Chování obchodníků v Praze 1 je kapitola sama 
pro sebe. Radnice sice prosazuje ve svých, tedy 
obecních nebytových prostorech základní občan-
skou vybavenost, ale soukromým majitelům domů 
nic nařizovat nemůže. Pokud majitel nemovitos-
ti  svůj nebytový prostor pronajme neserióznímu 
obchodníkovi, který se orientuje pouze na „vy-
třískání peněz, co to dá“, tak s tím už nic udělat 
nedokážeme. Máme však na radnici dobře fungu-
jící oddělení obchodu a služeb, jehož pracovnice 
mimo jiné obcházejí jednotlivé obchody – mapují 
vývoj cen, prodávaný sortiment a samozřejmě si 
všímají i všech nepravostí. Ty jsou pak postoupeny 
příslušným orgánům a institucím. 

Nyní již uvolněněji. Váš úřad toho nedělá pro 
Pražany málo. Co vám v poslední době, co se po-
vedlo prosadit/udělat, dělá největší radost?

Velkou radost mi udělali zastupitelé naší městské 
části, kteří většinově souhlasili s návrhem na po-
skytnutí grantu na opravdu domů v Praze 1. 

Mezi osmdesát dva žadatelů jsme rozdělili šedesát 
milionů korun. Ti, kdo si domy pěkně opravili, 
také dostali zdarma speciální, vysoce účinný anti-
graffiti nátěr. Domy obrovsky prokoukly a Praha 1 
je tak zase o něco hezčí. 

K Praze jednoznačně patří kultura. Na jaké no-
vinky či zásadní akce se můžeme těšit?

Máte pravdu, kultura k Praze 1 neodmyslitelně pa-
tří. Nerad bych však vyzdvihoval nějakou akci nad 
jiné, jelikož by to nebylo fér. Avšak pokud chcete 
konkrétní tip, sledujte webové stránky Prahy 1 a 
radniční měsíčník. Určitě si vyberete. 

Obecně platí, že při grantové podpoře kultury 
ctíme zásadu, že raději rozdělíme peníze na pod-
poru více projektů, než abychom podpořili dvě tři 
podobné velké akce nebo projekty. I díky tomu je 
kulturní život v naší městské části tak pestrý. 

Kterou akci, kulturní či gastronomickou, si vy 
osobně nikdy nenecháte na Praze 1 ujít?

Zúčastňuji se mnoha akcí. Některých jako zástupce 
spolupořadatele, jiných, poněvadž jsem jim poskytl 
osobní záštitu, dalších pak v roli hosta... A víte co, já 
to řeknu, jak to je: když náhodou někam nemusím, 
nejradši se zavřu doma a odpočívám! (směje se) 

Je něco, co byste rád Pražanům vzkázal?

Blíží se komunální volby. Podle toho, co se před 
nimi již dnes odehrává, lze soudit, že letošní 
předvolební kampaň bude možná gradovat dosud 
nevídanými nechutnými osobními útoky a „sou-
těží“ lží, možná i vulgarit. Moc prosím všechny 
voliče, aby se tím nenechali otrávit a přišli k vo-
lebním urnám odevzdat svůj hlas. Volební účast, 
touha ovlivnit budoucnost své domovské obce, 
města či městské části je totiž důležitější než kon-
krétní volební výsledek. 
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 XI. ROČNÍK

WWW.PRESTIGEMODELS.CZ

PRAHA – Theatro Music Club Praha
JIHLAVA – City Park Jihlava
HRADEC KRÁLOVÉ – EuroCentrum

ÚSTÍ NAD LABEM – OC Forum
PLZEŇ – OC Plzeň na Rokycanské
ČESKÉ BUDĚJOVICE – OC Mercury
PRAHA – OC Chodov
ZLÍN – OC Centro Zlín
OSTRAVA – Forum Nová Karolina
OLOMOUC – Galerie Šantovka
BRNO – OC Letmo
PRAHA – Centrum Černý Most
OPAVA – OC Breda & Weinstein

19. 9. 2014
20. 9. 2014
23. 9. 2014
24. 9. 2014
25. 9. 2014
26. 9. 2014
27. 9. 2014
1. 10. 2014
11. 10. 2014
12. 10. 2014
15. 10. 2014
16. 10. 2014
17. 10. 2014
18. 10. 2014

PATRONEM 

SOUTĚŽE 

KAROLÍNA KRÉZLOVÁ
 

 

ZAREGISTRUJ SE 
NA WWW.LOOK-BELLA.CZ!

     
  

 
 

Odstartuj svou kariéru v soutěži  LOOK BELLA
jako Česká Miss 2014 Gabriela Franková, 
Muž roku 2013 Antonín Beránek,
Česká Miss 2007 Lucie Hadašová 
nebo Muž roku Slovenské  republiky 2009
a Muž světa 2010 PETER MENKY!

BELLA 2014

LIBEREC – OC Forum Liberec

D alší ročník prestižní soutěže 
krásy LOOK BELLA právě 
startuje! Registrace na webo-
vých stránkách www.lo-
okbella.cz je již spuštěna a po-

řádající agentura PRESTIGE MODELS právě 
zveřejnila termíny a místa letošních castingů. 
Zbývá jen sebrat odvahu, zaregistrovat se, přijít 
na casting, zvítězit a skutečně tak začít vysněnou 
cestu do světa profesionálního modelingu. 

KULTURNÍ SERVIS         AKCE MĚSÍCE

A jaké jsou podmínky soutěže? Do dalšího roční-
ku se mohou opět hlásit všechny krásné, zajímavé a 
talentované dívky i chlapci do 25 let. Na veřejných 
castinzích, které proběhnou v obchodních centrech 
po celé České republice, je zkrášlí profesionální 
kadeřníci i vizážisté, prověří je přehlídkové molo i 
zkušený fotograf. Pro všechny účastníky castingu 
jsou připraveny skvělé dárky (například ISIC sleva 
ve výši 50%, osvěžení na baru Matcha Tea, v Ostravě 
služba Gellac zcela zdarma, voucher se slevou 5% 
na libovolný zákrok u plastického chirurga a další).

Celá soutěž vrcholí Semifinálovým galavečerem 
v Brně, po kterém následuje Velké Finále již tra-
dičně pořádané v luxusním hotelu Clarion Con-
gress Hotel Prague. Vítězky a vítězové si i v letoš-
ním roce kromě titulu z prestižní soutěže krásy 
odnesou spoustu cen. Vítězka obdrží poukaz v 

hodnotě 100.000 Kč na jakýkoli zákrok u MUDr. 
Patrika Paulise, plastického chirurga, všichni vítě-
zové obdrží od společnosti CEWE kompaktní fo-
toaparát, vítězové obdrží lyže nebo snowboard od 
společnosti ELAN, stylové vodní dýmky insahAR, 
krásné šperky od Cristian Lay, korunky od LILI-
EN Czech Jewelry, kosmetiku Lollipop Paris, Ma-
tis Paris, exkluzivní vlasovou péči Brazil Keratin a 
mnoho dalšího od partnerů soutěže. Vítězka titulu 
LOOK BELLA WORLD se pak podívá do světa na 
jednu z prestižních mezinárodních soutěží krásy.

Registrovat se můžete na www.lookbella.cz.
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M I L A N  K U N D E R A :

JA K U B
A  J E H O  PÁ N
P O C TA  D E N I S I
D I D E ROTOV I

7. září 2014 (19.30 hod.)

19. září 2014 (19.00 hod.)

S É B A S T I E N  T H I É RY :
I N D I C K Á  B A N K A

24. září 2014 (19.00 hod.)
3. ř íjna 2014 (19.00 hod.)

21. září 2014 (v 16.00  a 19.00 hod.)

ANTONY JAY,
JONATHAN LYNN: 

J I S T ě ,  PA N E 
P R E M I É R E  !
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D I V A D L O  B E Z  Z Á B R A D L Í
T I P Y  Z  P R O G R A M U

Generální partner

Generální partner

HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL

VĚTŠÍ 
NEŽ MALÉ 
MNOŽSTVÍ 
LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVOŘÁK  P. B. CH. / BELKO

Hlavní mediální partner

KAŽDÝ SI VYBERE!

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999

e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt 
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz

Opětod 2. října2014
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večery s hvězdou

etos v únoru přišla společnost Roc-
co Buonvino Productions se zcela 
jedinečným konceptem - pozvala 
Johna Travoltu do Londýna, aby 
ve velkém divadelním sále vyprávěl 

divákům o svém životě. A byl to ohromný úspěch! 
V srpnu zazářil se stejným vystoupením Sylvester 
Stallone a nyní nás čekají další dva velikání stříbr-
ného plátna - Al Pacino a Arnold Schwarzenegger!

KULTURNÍ SERVIS VYSTOUPENÍ MĚSÍCE

Na začátku byl jednoduchý nápad: Jak by to asi 
vypadalo, kdyby měli filmoví fanoušci možnost 
setkat se se svým idolem tváří v tvář? Takový kon-
cept samozřejmě není nic nového. Známe ho z 
různých festivalů a „conů“, kde slavné osobnosti 
pravidelně propagují své nejnovější snímky. Co 
se ale návštěvník skutečně doví? Že natáčení bylo 
úžasné, výsledek určitě stojí za to a pár veselých 
historek. Tím to hasne. Herec je pořád schován za 
mediální bariérou, jež mu neumožňuje skutečně se 
skontaktovat se svými fanoušky. A to je chyba.

Společnost Rocco Buonvino Productions se pro-
to rozhodla k celé situaci přistoupit úplně jinak. 
Místo toho, aby slavný herec propagoval nějaký 
produkt, bude propagovat sám sebe. Vystoupí na 
několik hodin na pódiu a celý večer bude věno-
ván jen a jen jemu. Může mluvit o svém dětství, 

začátcích před kamerou, úspěších, pádech, zkrát-
ka o všem možném, co mu přijde na mysl a s čím 
se chce podělit s publikem. Výsledek je upřímný, 
nestrojený a pro posluchače naprosto neopakova-
telný. Řada věcí, které na večeru zazní, totiž nikdy 
dříve nepadla. Navíc vidět herecké velikány na-
živo, to je zkrátka něco ohromujícího. A o těch, 
kteří v nedalekém Polsku vystoupí během násle-
dujících dvou měsíců, to platí dvojnásob. 

Těžko byste v celém Hollywoodu našli charakter-
ního herce s vášnivějším projevem, než právě Al 
Pacina. A Arnold, to je velikán sám o sobě. Pro 
setkání s nimi budete muset na malý výlet, ale k 
sousedům to daleko není a tyhle večery rozhodně 
budou stát za to. Zatímco Al má vystoupení již 
za pár týdnů (na váhání proto není čas), Arnie 
se chystá do Polska až v půlce listopadu. Tam už 
proto výmluvy nejsou na místě. Máte dost času 
na to, abyste si vše potřebné k výletu zařídili. 

th.

L

Místo konání: Teatr Wielki-Opera Narodowa, Polsko
Cena vstupenek: od cca 3000 Kč (Pacino) 

od cca 5000 Kč (Schwarzenegger)
22 .9 - Pacino, 17 .11 - Schwarzenegger

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz



To je - teambuilding, prezentace, školení, tisková konference, workshop, firemní 
turnaj, firemní party, vánoční i výroční večírky v komfortních nekuřáckých prostorách 
arény na Praze Roztylech.
Nabízíme vám:
• uspořádání vašeho eventu na klíč,
• technické i produkční zajištění celé akce,
• návrh programu s ohledem na propojení pracovní a sportovní části, 
• jedinečný event spojený s olympijským sportem,
• výborný a pestrý catering

Naše prostory můžete využít pro neotřelé firemní eventy spojené s budováním teamu,  
školením a workshopy stejně jako s prezentací nových výrobků nebo setkání vašich 
dealer.

Máme 10leté zkušenosti v oboru, jsme profesionálové a víme, jak uspořádat originální 
event na míru vašim potřebám. 
Curling v rekreační podobě je fyzicky nenáročnou hrou, hrou zvládne opravdu každý. 
Vítaným bonusem jediné Curling arény v Čechách je též výborná dopravní dostup-
nost, poloha 200 m od metra Roztyly a dostatečné parkoviště. 
Vice info na www.curlingevent.cz

Komárkova ul. 12, Praha 4, Roztyly, 
www.curlingevent.cz

CURLINGEVENT

 Zvýhodněné ceny pro denní termíny!
(Omezená nabídka v rámci 10 letého výročí Curling areny Praha)

Curling.indd   1 8.9.2014   22:29:26
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interstellar

Byla to neovbyklá situace. Drahá a hvězdně obsa-
zená sci-fi, vznikající pod velkým studiem a přesto 
nikdo nevědel, o čem film vlastně bude. Bylo to na-
tolik důsledné mlžení, že to dokonce nevěděl ani 
český distributor a právě proto dal snímku jméno 
Počátek, přestože tvůrci názvem mysleli Vnuknutí.
 
Byl to riskantní tah. A neskutečně se vyplatil. Po-
čátek uspěl u kritiky i diváků, v kinech vydělal 825 
milionů dolarů a získal čtyři Oscary. Tím si reži-
sér/scenárista Christopher Nolan pojistil to, že mu 
do budoucna do natáčení nikdo nebude mluvit.

A ve velkém toho využívá ve své nejnovější sci-fi 
Interstellar. Opět toho příliš nevíme, i to málo je 
ale dostatečně zajímavé, aby měl člověk chuť jít do 
kina. Interstellar (v překladu něco jako Mezihvězd-
ný) je příběhem založeným na teoriích americké-
ho fyzika Kipa Thorneho, který zkoumal hlavně 
cestování časem a dokonce i alternativní reality či 
paralelní vesmíry. Látka odborníka na fyziku, gra-

vitaci, astrofyziku a teorii relativity zaujala již před 
několika lety samotného Stevena Spielberga. Ten-
krát ale mělo jít o snímek, který by „pouze“ pojed-
nával o partě průzkumníků, cestujících červí dírou 
do paralelního světa. Nolan dle všeho pojal scénář 
komplexněji, ale více se dozvíme až v kinech.

Na sepsání scénáře byl v té době najat Nolanův 
bratr Jonathan, který ho sepisoval za pomoci ně-
kolika vědců z Kalifornského technologického in-
stitutu a kromě onoho cestování červí dírou přidal 
navíc cestování v čase. Spielberg ale na(ne)štěstí 
film opustil a námět Interstellaru zůstal u ledu až 
do doby, kdy ho objevil jeho bratr Christopher. 

Jak bývá u Nolana zvykem, můžeme se těšit na 
řadu hvězd (Anne Hathaway, Jessica Chastain, Mi-
chael Caine, Casey Affleck). Hlavní roli tentokrát 
svěřil charismatickému Matthew McConaugheyo-
vi, který nedávno zazářil v seriálu Temný případ.

th.

N estává se často, abychom až 
do premiéry o nějakém filmu 
„skoro nic nevěděli“. Režisér 
Christopher Nolan má ale je-
dinečnou pozici. Po fenome-

nálních úspěchu Temného rytíře začal pracovat 
na Počátku. A do poslední chvíle detaily tajil.

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2014
Režie: Christopher Nolan

Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway
Premiéra: 6 . 11 . 2014



U NÁS CYKLISTIKA ZAČÍNÁ...

PRODEJ | SERVIS | PŮJČOVNA
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Dlouho jsme mezi outfity měsíce neviděli 
sportovnější model, proto jsem se rozhod-
la tento měsíc poctít tímto oceněním právě 
tuto krásnou slečnu. Slečna zvolila pohodo-
vý outfit na couračku po obchodech. Kombi-
nací black on black člověk nikdy nic nezkazí! 
Líbí se mi kombinace ležérního stylu – tep-
láků, kecek, tílka a pěkně upravených vlasů 
a hezkého makeupu a dokonalé manikůry. 
Tohle je styl, který mě baví a mělo by ho 
okoukat více lidí! Pěkné tepláky přeci nepa-
tří jenom domů nebo na zahradu, pokud je 
takto zkombinujete, neuděláte špatně!

Milí módní nadšenci!

doufám, že jste si užili léto plnými doušky – hodně jste cestovali, užívali jste volna a pěkně jste se oblékali :) 
Pokud nepatříte mezi ty, které dovolená ještě čeká (jako třeba mě) a moc se na ní těší, naservírovalo vám 
září pěkně svižný návrat do reality. Máme zpět přecpanou Prahu s nekonečnými zácpami, rodičům se 
opět rozjel složitý logistický kolotoč školy – školky – kroužky – vlastní zaměstnání, školáci jsou otrávení 
ze znovunabytých povinností. Toto celé zavání pěknou depkou, pokud si ale neposvítíme na pozitiva - dle 
předpovědí nás čeká krásné babí léto a podzim je časem módy a všech velkých akcí s ní spojených! 

                                                        Krásné babí léto přeje vaše nico

Fashion Police

OUTFIT MĚSÍCE
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Tento mladý hoch nám předvádí pěkný ca-
sual styl – velmi chválím košili a boty, obo-
je je na jedničku, ale změnila bych džíny, 
a to buď za kalhoty, buď v hořčicové žluté 
nebo tmavší šedé nebo bych zvolila džíny, 
ale tmavě modré a bez vyšisování. Pokud 
se snažíte obléct slušněji a k džínsům be-
rete košili, měli byste si dát vždy pozor na 
barvu džínsů a volit tmavší tóny.

Slečna jede v těch největších trendech po-
slední doby. Ačkoli je dnes již druhá, která 
se celá oblékla do černé, nejde tvrdit, že by 
tím cokoli zkazila. Pokud chcete být doo-
pravdy IN, měli byste si pořídit nějaké pěk-
né tenisky (nejlépe na běhání :)) a nosit je 
běžně ven. Líbí se mi kombinace tenisek a 
tašky. Dál chválím mikinu s potiskem a líbí 
se mi i čapka nasazená kšiltem dozadu!

U tohoto mladého muže se mi líbí ležérní 
kombinace mikiny a proužkovaných šortek, 
tričkem s potiskem také nic nezkazíte, po-
kud ho zkombinujete právě jako zde pán s 
ostatními umírněnými kousky. Oceňuji také 
pěkné tenisky, opět v barvě světle šedé, které 
jsou pěkně čisté a neokopané, což si zasluhu-
je pochvalu. Je škoda, že nejsou vidět sluneč-
ní brýle, které si pán před pořízením snímku 
sundal, protože mu to v nich velmi slušelo.
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MÓDA Z PRAŽSKÝCH ULIC

Mezi touto a předchozí slečnou je vidět rozdíl 
mezi tím jak by se to dělat mělo a nemělo – při-
tom stačí tak málo! První věcí je velikost a potisk 
mikiny, slečna měla zvolit tak o číslo o dvě menší, 
mikča v tomto čísle na ní vypadá příliš „baggy“. 
Další věcí jsou tenisky, které letěly někdy okolo 
roku 2008, takže ty také doporučuji vyměnit. 
Zbytek OK, brýle – klasika, chválím i pěkný účes!

Je vidět, že se slečna drží posledních trendů zuby 
nehty! Vysoké plísňové džínsy jsou již dlouhou dobu 
na předních pozicích výčtů must-have kousků, stejně 
tak již jednou zmiňované sportovní tenisky kombi-
nované s běžnou módou. Výjimkou nejsou ani ku-
laté obroučky slunečních brýlí a baťůžek s leopardím 
printem. Až si říkám – není toho až moc?! 

Slečnu, které to velmi sluší, musím pochvá-
lit za celkový styling. Kombinace legíny, 
delší top, balerínky a sáčko je nesmrtelná. 
Pokud outfit doplníte krásnými doplňky 
jako v tomto případě, máte vyhráno. Chvá-
lím tedy krásné brýle a kabelku Michael 
Kors. Mám pouze malé doporučení – dá-
vajte si pozor na velikost sak, nebylo by na 
škodu, kdyby slečna sáhla po o číslo větším 
a sako by se v oblasti pasu tolik nekrabatilo.
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• Bereme pivo opravdu vážně - v Praze ojedinělý Radegast

• Vaříme na vysoké úrovni a dostupně (polední menu, večeře, rauty, specialitky)

• U nás se místo vždycky najde (výčep, velký lokál a unikátní suterén pro 200 hostů)

• Hostů si vážíme a chceme aby se vraceli (Vaše nadšení je pro nás radost                       
a odměna, máme pro vás připraven i věrnostní program)

• Rádi Vám zařídíme soukromý nebo firemní večírek, najdete u nás ideální místo 
na tiskovou konferenci, seminář nebo jakoukoli jinou akci dle Vašeho přání 
(nabízíme pódium, oddělitelné salonky, rauty, doprovodný program - vše pro 
nezapomenutelnou událost)

Restaurace Perón 
Stroupežnického 20 
150 00 PRAHA 5 - Smíchov

tel: +420 602 741 401
rezervace@peronsmichov.cz
facebook.com/peronsmichov

Peron-Letak-A5-140908.indd   1 8. 9. 2014   13:16:08
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vyhněte se boji

Máme před sebou sice teprve září, ale netřeba si nic nalhávat - Vánoce jsou za rohem. Respektive je za rohem 
vánoční šílenství, díky kterému již počátkem října spustí obchody sérii masivních reklamních kampaní, 
kde nebude nouze o veselé sváteční písně, ozdoby a chlapíky v červených šatech. Lidé jakoby zvlčili, když 
dojde na nákup vánočních dárků. Zbytečně proto neváhejte a nakupte poklidně dopředu. Budete mít za dva 
měsíce klid, ušetříte si nervy a pravděpodobně i nějaké ty peníze. Přeci jen nákup na poslední chvíli často 
znamená, že člověk koupí i to, co by jindy vynechal. Nechte si poradit v našich tipech a jen na tom vyděláte!

ml.

TIPY NA NÁKUPY

Společnost LG Electronics (LG) otevřela v pražské 
Galerii Harfa svoji oficiální značkovou prodejnu.V 
showroomu je možné zakoupit nejen všechny pro-
dukty z nabídky LG dostupné na českém trhu, ale i 
ty, které nejsou dostupné v běžné obchodní síti ani 
na internetu. K vyzkoušení je zde i největší UHD LG 
televize v České republice s uhlopříčkou 84 palců, a 
její menší verze se zakřivenou obrazovkou. Zákazníci 
si také mohou vyzkoušet audio techniku ve speciální 
odhlučněné místnosti nebo si nechat doporučit nej-
vhodnější chladící jednotku v klimatizačním centru.

Pokud patříte k milovnicím nebo milovníkům krásně 
opálené pokožky, na níž si zakládáte od jara do zimy, 
určitě zavítejte do Sunny Land na Karlíně. Zakládají 
si zde na tom, že nejsou pouhou továrnou na opalo-
vání, ale skutečnou odpočinkovou a relaxační zónou. 
Osobitý ráz, útulná atmosféra, kterou dokresluje styl 

interiéru připomí-
nající pláž u moře 
nebo posezení pod 
slunečníkem, díky 
tomu všemu se bu-
dete cítit příjem-
ně. Součástí studia 
je bar. Zmínit si 
zaslouží i bohatý 
výběr světových a 
osvědčených značek 
solární kosmetiky 
(California Tan, 
Emerald Bay, Magi-
cal Sun, Radical).

lg shoWroom sunnyland
Galerie Harfa, Praha 9 Solárium Karlín, Sokolovská 58, Praha 8

Tel .: +420 224 814 982, www .sunnyland .cz
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TIPY NA NÁKUPY

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

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

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

elegance bělící pudr na zuby smile
1 . patro OD DEBENHAMS
Václavské náměstí 21, Praha 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atombiKe

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

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

noWaco marKet

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz



39

TIPY NA NÁKUPY
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NAOKO ocení především milovníci nevšedního de-
signu a stylových doplňků. Obchod nabízí nespočet 
nápaditých a originálních výrobků pro domácnost, 
které potěší praktičností i hravým pojetím. NAO-
KO je přímým dovozcem všech nabízených výrob-
ků. Díky nezávislosti na tuzemském velkoobchodu, 
rostoucímu zájmu zákazníků a flexibilitě NAOKO 
importuje a zařazuje do svého sortimentu horké no-
vinky a u každého zakoupeného kousku si můžete 
být jisti jeho unikátností a originalitou.

naoKo
Revoluční 24, Praha 1
www .naoko .cz

Smartstore.cz je vůbec první internetový obchod, 
který gadgets na českém trhu představil. Tápete, co 
slovíčko znamená? Gadgets je slovo pocházející z an-
glického jazyka a dalo by se volně přeložit jako „vy-
chytané věcičky“. Jsou to tedy zajímavé a originální 
dárky, kterými můžete překvapit své blízké a přátelé. 
V zahraničí jsou tyto netradiční dárky velmi oblíbené 

a dostávají se tak i 
do podvědomí čes-
kého trhu. Příkla-
dem gadgets jsou 
například originální 
kasičky (ve tvaru 
boty, baterky atd.), 
hrníčky s filmový-
mi tématy, klíčen-
ka s kamerou nebo 
župan alá Darh Va-
der. Zkrátka hračič-
ky pro hračičky.

smartstore
Koněvova 2b, Praha 3
www .smartstore .cz 

Koníčků není nikdy dost. Patříte k tvořivým duším? 
Pak budete náš první tip k nákupům milovat! Co 
všechno najdete v obchodech sítě Pecka Modelář? RC 
modely, plastikové modely, makety a modelářské pří- 
slušenství. Nakupovat můžete buď v on-line obchodě, 
nebo si vše pěkně na vlastní oči prohlédnout a vybrat 
RC modely a jiné zboží osobně v některé z kamen- 
ných prodejen v Praze. Fanoušci animovaného hitu 
studia Disney Letadla by neměli přehlédnout novou 
kolekci modelů inspirovaných tímto filmem.

pecKa modelář
Prodejny: Albert Průhonice Čestlice, OC Letňany
OC Šestka, Zlatnická 4 a Karolíny Světlé 3, Praha 1
www .peckamodel .cz

Greenwave je voňavý rodinný obchod s certifikova-
nou přírodní kosmetikou. V našem obchodě najdete 
kosmetiku značek Dr.Hauschka, John Masters Or-
ganics, Weleda, Primavera, Lavera a mnoha dalších. 
Našim klientům pomáháme dosáhnout ideálního 
stavu pleti a přirozeně krásného vzhledu, aby se 
cítili dobře. Standardně a zdarma poskytujeme in-
dividuální poradenství, a možnost otestování pro-
duktů. Těšíme se na vás každý všední den od 9.00 
do 19.00 hod jen 50 m od TESCO MY Národní třída. 

greenWave
Purkyňova 2 (roh se Spálenou ulicí, vedle bankomatu Rai-
ffeisen Bank), Praha 1, www .greenwave .cz 
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Karel janečeK

“Umět podstoupit rizika je 
jednoznačně racionální.”
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V roce 1995 jste založil firmu RJS (zaměřuje se 
na obchodování s finančními deriváty na zahra-
ničních trzích). Tehdy vám bylo něco málo přes 
dvacet. Měl jste někdy období, kdy jste si řekl 
„dost, kašlu na to, budu dělat něco jiného“?

Nikdy. Měl jsem ovšem období, kdy jsem vnímal 
reálnou možnost neúspěchu, krachu. Důležité pro 
mě bylo vyrovnat se s variantou neúspěchu a udě-
lat maximum pro nejlepší variantu vývoje.

Odrazila se na vás nějak významně krize, která 
před několika lety otřásla zemí?

Pokud myslíte globální finanční krizi, tak neodra-
zila. Těžkým obdobím jsme si jako RSJ prošli o rok 
dříve v srpnu 2007, kdy se budoucí krize již silně 
projevila na trzích úrokových futures.

A z trochu teoretičtějšího soudku – kdybyste 
skutečně měl dělat něco jiného, co by to bylo?

Asi přednášet na univerzitě, to by mě bavilo.

Váš životní úspěch je taková vizitka na promy-
šlený risk. Je podle vás důležité umět riskovat?

Jednoznačně! Umět podstoupit promyšlená rizika 
je podle mého přesvědčení podmínka nutná pro 
dosažení skutečného úspěchu. Umět podstoupit 
rizika je jednoznačně racionální.

Založit úspěch na hraní Black Jacku, to mi zní sko-
ro jako nějaký hollywoodský scénář. Máme to tedy 
vnímat tak, že se dá „vyhrát nad hrou“? 

To je trochu zavádějící, můj úspěch není založený pří-
mo na hraní Black Jacku. Je ale pravda, že vytvoření 
analytického softwaru hry Black Jack byl můj první 
globální úspěch, díky němuž jsem se posunul dál.

Neměl jste třeba problémy, když jste často vyhrá-
val? Casino si přeci jen výherce hlídají.

Jsem na seznamu tzv. Griffin´s book expertů na 
počítání karet. Několikrát se mi stal v Las Vegas 
tzv. „barring“ neboli zákaz hrát Black Jack.

Investice vyžadují nejrůznější schopnosti. Je ně-
jak určující věk, vzdělání či pohlaví? Co byste 
doporučil úplným začátečníkům?

Naučit se teoretickou matematiku.

Svého času jste uvítal úspěch Andreje Babiše a 
hnutí ANO. Jak byste jejich práci zhodnotil nyní?

Nechci se zatím vyjadřovat, je na to brzo.

ZPOVĚDNICE

„DůležITé PRO Mě BylO 
VyROVNAT Se S VARIANTOu 

NeúSPěCHu A uDělAT 
MAxIMuM PRO NeJlePší 

VARIANTu VýVOJe.“

u Babiše jste prohlásil, že – pokud jde o kradení – 
„už je tak daleko, že by to nemusel dělat.“ Hodně 
se zajímáte o politiku, máte přehled i dobrý me-
diální obraz. Nebylo by proto založit politickou 
stranu, která by se o vaše jméno mohla opřít?

Nikdy nebudu zakládat politickou stranu, jak opa-
kovaně říkám. Bylo by to pro mě neracionální. Můj 
projekt nového volebního systému Demokracie 
2.1 má globální dosah a význam.

opulární český miliardář z Plz-
ně proslul jako geniální mate-
matik, bojovník proti korupci a 
prosazovatel nového volebního 
systému. Na podzim 2011 za dva 

a půl dne v Chorvatsku absolvoval 28 seskoků z 
výšky čtyř kilometrů. Nedávno si zase „vyrazil“ 
na Mont Blanc. Přestože má vyděláno, zakládá 
nadace, učí na škole a pracuje na novém voleb-
ním systému Demokracie 2.1. O jeho pohledu na 
současnou politickou scénu (ale nejen o tom) si s 
Karlem Janečkem povídal Tomáš Chvála.

P
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Proč je Vámi navrhovaný systém Demokracie 
2.1 lepší než současný volební systém?

Volební systém Demokracie 2.1 řeší zdánlivě neře-
šitelný paradox: dává zodpovědným voličům mno-
hem větší sílu, aniž by narušil rovnost hlasů. Je to 
možné díky tzv. efektu více hlasů, který spočívá v 
tom, že každý volič má dvakrát více hlasů než je po-
čet rozdělovaných mandátů. V současné době voliči 
disponují pouze jedním hlasem. V novém systému 
ale dostanou možnost sdělit více informací - mohou 
hlas dát až čtyřem různým kandidátům z různých 
stran. Čím více hlasů volič využije, tím vyšší je šan-
ce, že jeden z „jeho“ kandidátů bude zvolen. 

Úměrně tomu se snižuje riziko propadnutí hla-
su, které je v dnešním systému vysoké. Z analýzy 
vyplývá, že takto strukturovaný systém umožní 
lidem mít větší vliv na politickou scénu a zároveň 
dokáže politiku v České republice výrazně očistit.

Jaké jsou základní rysy nového volebního systému?

Návrh reformy volebního systému do sněmovny 
počítá s 81 obvody, které známe ze senátních vo-
leb. Obvody by byly dvoumandátové, což zname-
ná, že bychom volili 162 poslanců. Strana by v kaž-
dém z obvodů mohla nominovat maximálně dva 
kandidáty. A protože stěžejní přínos D21 spočívá v 
takzvaném efektu více hlasů, tedy pravidle, že kaž-
dý hlasující má dvakrát více hlasů než je vítězných 
možností, každý volič by v tomto případě dispo-
noval až čtyřmi hlasy. Ty by přitom mohl rozdělit 
jednotlivým kandidátům napříč politickými stra-
nami. Mandáty by pak v každém obvodě získali 
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

Jsme si nicméně vědomi, že během schvalovací-
ho procesu se některé parametry mohou měnit. 
Například velikost obvodů a počet v nich rozdě-
lovaných mandátů. Obvody by nicméně měly být 

ZPOVĚDNICE
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stejně velké co do počtu voličů i rozdělovaných 
mandátů. Z naší strany je klíčovou podmínkou 
ovšem přítomnost efektu více hlasů, který umož-
ňuje voličům volit nadstranicky, nenutí je k výběru 
menšího zla a podstatně snižuje riziko propadnutí 
hlasu. Kromě toho také díky efektu více hlasů ne-
jsou zvýhodněny populistické a extremistické stra-
ny, jak je tomu v dnešním systému.

Je otázkou, do jaké míry je nepříliš dobrý obraz 
politiky odrazem samotných voličů. Myslíte, že 
Češi vědí, koho volí, nebo jdou slepě za slogany?

Myslím, ze Češi jsou spíše chytří lidé. K napravení 
politiky je však naprosto klíčové zavedení zmíněné 
Demokracie 2.1.

O prezidentovi Miloši Zemanovi jste řekl, že „je 
ochlasta a mozek mu nefunguje“. Do jaké míry dle 
vás škodí našemu obrázku u zahraničních zemí?

Prezident podle mého názoru škodí docela dost, avšak 
pořád je to výrazně méně, než škodil Václav Klaus.

Kdybyste měl vybrat ideálního kandidáta na 
prezidenta, kdo by to podle vás byl a proč?

„Ideální“ kandidát  bohužel nejspíš ani existovat 
nemůže. Má smysl se ptát na nejlepšího kandidáta. 

A to by byl kdo?

Popravdě, aktuálně nevím, koho bych vybral. Nic-
méně ještě je dost času.

Jste známý jako bojovník proti korupci. lepší se 
podle vás situace u nás, horší, nebo stagnuje?

Situace se zlepšila, z korupce se stalo společenské 

ZPOVĚDNICE

„IDeálNí KANDIDáT NA 
PReZIDeNTA BOHužel NeJ-
SPíš exISTOVAT NeMůže.“

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz



téma a lidé chápou její škodlivost, vědí, jak jim ko-
rupce kazí životy. Proto začali podrobně monitoro-
vat, jak se nakládá s veřejnými prostředky. K zásadní-
mu potlačení korupce je třeba zvýšit vymahatelnost 
práva a prosadit vyšetření velkých korupčních kauz. 

Před nedávnem jste se zúčastnil treku na Mont 
Blanc. Jak byste tento zážitek popsal?

Skvělý! Vrchol pro nás z technických důvodů ne-
bylo dost dobře možné zdolat, nicméně zážitek to 
byl extrémní. Při přechodu svahu se přede mnou 
utrhla lavina a po chvíli vytvořila koryto, kterým 
stékal sníh jako v potoce. Přešel jsem koridor a 
chvilku poté, kdy svah přecházela kolegyně Alena, 
se tentokrát na pravé straně svahu utrhla ještě větší 
lavina. Těch lavin kolem nás bylo dohromady pět.

A teď z trochu jiného soudku. Jsme kulturně-

gastronomický magazín. Začneme tou druhou 
částí – jakou kuchyni nejvíce preferujete?

Mám rád asijskou kuchyni, k obědu často jim vege-
tariánské jídlo, dokonce jsem investorem v restau-
raci Gopál v Nerudově ulici a v Plevelu v Krymské 
ulici. Obě restaurace moc doporučuji. 

A co takhle pořádný kus masa?

Nebudu lhát, rád si někdy dám i kvalitní steak 
(směje se).

Stíháte se věnovat i kultuře, ať už kinu, divadlu, 
výstavám či hudbě?

Bohužel nestíhám, snažím se alespoň občas zajít 
na koncerty. Jsem mecenášem hudebního festiva-
lu Struny podzimu.
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SPECIÁL ROZHOVOR

Firma Simix se zabývá dovozem aut ze zahraničí 
již od roku 1992. Bylo obtížné se tehdy prosadit? 
A měl Simix od začátku filozofii prodávání aut 
z dovozu, nebo se zaměření postupně vyvíjelo?

Prošli jsme určitým vývojem. V úplném začátku 
jsme jezdili do USA vozy nakupovat osobně a díky 
tomu jsme si tam vybudovali osobní kontakty ze 
kterých čerpáme dodnes. Následně jsme provozo-
vali cestovní kancelář, kde jsem umožnili účastní-
kům zájezdu zúčastnit se nákupu jejich vysněného 
vozu. Po nákupu jsme se věnovali turistice. 

Proč mám jako fanda amerických aut oslovit 
právě Simix? Co vše mi můžete nabídnout?

V první řadě můžeme klientům nabídnout téměř 
dvacetiletou tradici a zkušenosti. Za tak dlouhou 
dobu už máme dokonale „prošlapané“ cestičky, 
aby byla jistota, že se po cestě nic nezadrhne. Klí-
čové pak je, že náš vztah s klientem nekončí pře-
dáním auta, ale pokračuje i poté, protože poskytu-
jeme komplexní servis. Disponujeme totiž velkým 
skladem náhradních dílů a diagnostikou, takže i z 
hlediska servisu se o prodaná auta dokážeme do-
konale postarat. Mimochodem, ojetá auta v naší 
nabídce pocházejí většinou od našich stálých zá-
kazníků na protiúčet, takže servisní historii těchto 
vozů dobře známe a můžeme se za ně zaručit. 

Dovážíte z různých koutů světa. Na co Češi, po-
kud jde o dovoz, nejvíce slyší? 
 
Nejvíce vozíme stále vozy z USA a německa. 

Vzpomenete si na nějaký opravdu unikátní kou-
sek, který jste někdy někomu dováželi?

Vozíme buďto úplné novinky jako třeba elektro-
mobil TESLA, nebo veterány třeba FORD T z roku 
1925. Skoro všechny jsou unikátní. (smích)

van Šnajdr je majitelem firmy Si-
mix, jednoho z největších prodej-
ců amerických aut u nás. Jakmile 
vstoupíte do showrooomu na Praze 
6, okamžitě vás premůže úžas. Ta-

kové krasavce na ulicích běžne skutečně nepotká-
te. Do prodejny se vypravil Tomáš Chvála, aby o 
prodeji a dovozu aut ze zahraničí zjistil více.

ivan Šnajdr

I
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GASTROROZHOVOR

Specializujete se na dovoz aut ze zahraničí. Mů-
žeme i v půjčovně očekávat exotické kousky?

Skladba vozů v půjčovně se mění podle ročního 
období, takže třeba v letní sezoně to byl Aston 
Martin DB6 kabrio, nebo Maserati GranTurismo 
kabrio.  V zimních měsících to jsou vozy BMW X6, 
Mercedes ML. Rozhodně je vždy z ceho vybírat.

Co když bych chtěl třeba uspořádat jedinečný 
večírek? Můžete mi i v takovém případě něco 
nabídnout?

Pro tento případ vlastníme a provozujeme pro-
dlouženou limuzínu Hummer H200, která pojme 
17 pasažérů. Vozidlo je hodně využívané na svatby, 
firemní akce nebo transfery. Do vozidla je možné 
objednat nápoje případně hostesky, takže o zábavu 
a jedinečný zážitek je opravdu pokaždé postaráno.

Součástí Simixu je autoservis. Počítám, že po-
kud mám auto od vás, budu mít jako zákazník 
nějakou výhodu?

Přesně tak, to je pro nás důležité. Našim zákazní-
kům poskytujeme slevu na servisní hodinu a rov-
něž 10% slevu na náhradní díly a oleje.

Zaujala mě nabídka „Iphone na míru“, jak tomu 
mám rozumět? 

Spolupracujeme s firmou, která odrazí vzhled vy-
braného vozu do designu Vašeho iPhonu. Ve vý-
sledku díky tomu máte hned dva unikátní kousky.

Autosalon:
V .P .Čkalova 22/784, Praha 6

Tel .: +420 777 735 877

Prodejna náhradních dílů:
Sekaninova, Praha 2

Tel .: +420 224 936 586

Jsou auta vaší osobní vášní? Jakým miláčkem 
jezdíte a čím byste jezdil (vysněné auto)?

Já osobně vozy střídám dle  sezony a momentální 
nabídky. A pokaždé si to užívám. (smích).

V showroomu máte velice zajímavé kousky. Mů-
nám některý představit?

Chevrolet Corvette C7 Stingray kabrio je novinka 
roku 2014. Je to stále automobilová legenda a mys-
lím, že i velmi zajímavý vůz z pohledu výkon/cena. 

Co byste doporučil před nákupem vozu?

Hlavně obezřetnost od koho vozidlo kupuje. Dále 
zamyslet se nad podezřele výhodnými nabídkami. 
Láká to, ale pokud máte luxusní vůz s podezřele 
nízkou cenou, vždy to má nějaký háček.
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žijeme jen jednou!

Prázdniny jsou za námi a můžeme se naplno vrátit 
do pracovního procesu. Zapojení pravidelné docház-
ky za účelem vydělávaní peněz musí mít ventil. A ta-
kový povedený večírek, na kterém se člověk pořádně 
uvolní, je přímo ideální. Ostatně, není to tak daleko k 
silvestrovským oslavám. Je proto na čase začít poma-
lu plánovat nezapomenutelný večírek. A my Vám s 
tím rádi na následujících stránkách pomůžeme!

th.

že dostal víc, než kolik zaplatil“. Naštěstí nejde o 
prázdné plácání do větru. V duchu motta podnik 
nabízí kapacitu 150 míst, nekuřácký salonek pro 60 
osob s otevřeným krbem, projekční plátno, plazmo-
vou TV a samozřejmě plzeňské pivo točené z tanku. 
Z jídelního lístku si vyberou milovníci masa, těsto-
vin, salátů, specialit z místního grilu, ale i ti, kteří 
upřednostňují bezmasá jídla.  Díky výborné doprav-
ní dostupnosti, ochotné obsluze a příznivým cenám 
je Rumika přímo ideální pro firemní večírek. Zde za 
své peníze dostanete to nejlepší.

Motto Rumiky 
(dříve restau-
rant Rustica) 
je následující: 
„Snažíme se 
řídit krédem, 
aby host, který 
od nás odchá-
zí, měl pocit, 

HappyBox posouvá hranice zábavy se zážitkovými 
fotografiemi zase o kus dál. Tahle tajemná skříňka 
je nacpaná tou nejmodernější technikou. Dotykový 
displej na předním panelu, špičková fotografická op-
tika, originální softwarové řešení tvoří z HappyBoxu 
ten nejlepší plně automatický přístroj na pořizování 
autoportrétů na každý večírek! HappyBox dostanete 
s veškerým servisem – přivezením na místo, zapoje-
ním i nastavením. Pak už jen stačí postavit se před 
HappyBox a zmáčknout jedno tlačítko na dotykovém 
displeji. Ihned prohlížejte pořízené fotky a tiskněte si 
je na památku. 
Naprosto nutný 
doplněk firem-
ních akcí, večír-
ků, svateb, osla-
vách narozenin, 
výročí a dalších 
společenských 
událostí.

rumiKa happybox
Jateční 4, Praha 7, Tel .: +420 226 519 619
www .rustika-restaurant .cz

Tel .: +420 774 971 184, 608 300 493
www .happybox .cz
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Ideální místo kde být o Vánocích, na Silvestra nebo 
kde s přáteli uspořádat nekončící party, to je oblí-
bený klub M1 Lounge v blízkosti Staroměstského 
náměstí, který nabízí luxusní a upscale prostředí, v 
němž si dokonale vychutnáte každou minutu vašeho 
večírku. Počítejte s kompletním servisem obsahující 
koktejly, catering, divokou barmanskou show, kou-
zelnické představení a mnohem víc. Vše záleží čistě 
na domluvě - plně dvojjazyčný personál rád udělá 
nabídku šitou přímo na tělo. M1 Lounge má zcela 
právem pověst jednoho z nejlepších a nejlépe zaří-
zených koktejlových/tanečních klubů v Praze. Svůj 
podíl na tom má nepochybně luxusní VIP místnost. 

m1 lounge
Masná 1, Praha 1, Tel .: +420 227 195 235 
www .m1lounge .com
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Atmosféra z dob rytířů, kulinářské speciality roz-
manitých chutí a vůní, to vše na vás čeká nedaleko 
Prahy 5 ve stylizovaném restaurantu Rapír. Podnik je 
klimatizován, disponuje parkovištěm, bezbariérovým 
přístupem, profesionálním cateringem a realizací 
středověkých a jiných akcí na klíč – to dodá firem-
nímu večírku nezapomenutelný nádech. K pití je při-
pravený široký výběr tuzemských a evropských vín, z 
piva Plzeňský Prazdroj či Svijany. Do Rapíru se lehce 
dostanete z pražské části Řeporyje, Slivence, Barran-
dova či i při cestě na Zbraslav, nebo na hrad Karlštejn. 

Chráněná kulturní památka Viniční altán, která se 
nachází na historické unikátní  vinici Gröbovka v 
nově zrekonstruovaném parku Havlíčkových sadů, 
slouží jako místo příjemného posezení u kvalitního 
vína a různých chuťovek a delikates. Krásný Viniční 
altán o ploše cca 150 metrů čtverečních pojme 
kolem sto hostů, přičemž za příznivého počasí může 
být kapacita altánu ještě vyšší. Pokud firemní večírek 
přímo uprostřed vinice a zároveň téměř v srdci 
Prahy, pak jedině ve Viničním altánu. 

rapír viniční altán
Baarovo nám . 20, Ořech 
Tel: +420 257 960 457, www .rapir .cz 

Havlíčkovy sady 1369 - Gröbovka, Praha 2
Tel .: +420 222 516 887, www .vinicni-altan .cz

Tento smíchovský bar se navzdory sklepnímu umístění 
těší vzdušnému interiéru. Přes den funguje jako 
restaurant, ve večerních hodinách se mění v taneční 
klub (má 2 stage a 1 pódium), tudíž je na firemní večírky 
přímo stavěný. Není to navíc tak dávno, co podnik 
prošel kompletní proměnou, takže vše září novotou 
a modernou. Vše záleží jen na vašich představách – 
majitelé rádi zařídí jakoukoli show s příslušným rautem 
(30 léta, hawaj party, brazilské rytmy). Akci v Back 
Doors lze propojit se sousední pivnicí U bílého lva.

bacK doors
Na bělidle 30, Praha 5, Tel .: +420 257 315 824
+420 603 500 846, www .backdoors .cz 

Se stylem a elegancí – přesně to váš čeká v restaurantu 
Bílý koníček, nacházejícím se v jednom z nejstarších 
domů na Staroměstské radnici s Orlojem. Působivý 
prostor, který je umístěn v románském sklepení z 12. 
Století, je nejstarším místě na světě, kde se hraje živě jazz 
a blues. V případě soukromé akce lze zajistit jakýkoli 
hudební žánr či jiný doprovodný program. Kapacita 
podniku je 130 míst, díky svému uspořádání je vhodný 
pro pořádání rautů, společenských či firemních 
akcí a večírků. Gurmánsky zážitek doplňuje výběr z 
bohatého vinného lístku nebo míchaných nápojů.

bílý KoníčeK
Staroměstské nám . 20, Praha 1
Tel .: +420 221 421 160, www .bilykonicek .cz 
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Večírek s jedinečným nádechem si užijete v restauraci 
Libocký dvůr, která je součástí pečlivě zrekonstruova-
ného selského stavení. Interiér je imitací původního 
selského nábytku a na vlastní oči zde dokonce můžete 
spatřit nástroje používané minulými generacemi při 
práci nejen na poli, ale i v kuchyni. Unikátní pro-
středí zaručeno. Kapacita restaurace je 40 – 80 míst, 
kuchyně samozřejmě staročeská včetně nejrůznějších 
sezónních akčních nabídek (Svatomartinské hody, 
zvěřinové hody, večery s cimbálovou muzikou).

Oblíbený pražský podnik 
U Dědka ležící na 
hranici čtvrtí Vinohrady 
a Vršovice k pořádání 
večírků přímo vybízí. 
Disponuje jak dostatkem 
míst (cca 120), tak 
zajímavým a členitým 
interiérem, díky němuž 
není problém zajistit 
prostor i menší skupince, 
případně vytvořit parket 
či podmínky pro 
prezentace. Přinést si 
můžete vlastní hudbu 
na CD, USB nebo 
připojit PC. V rámci gastronomie Dědek nenechá 
nikoho na holičkách. Vybírat můžete mezi českou a 
mezinárodní kuchyní formou rautu, který je tvořen 
na míru zákazníkům. Čepuje se tu Plzeňský prazdroj 
nebo Velkopopovický kozel (světlý i černý).

libocKý dvůr u dědKa
Rybničná 1 / 18, Praha 6 Liboc
Tel .: +420 220 517 542, www .libockydvur .cz

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

Chcete si užít večírek s ohnivou show plnou 
adrenalinu, vzrušení a sexy tance v prostředí 
unikátních prostor, které se inspirují legendární 
leteckou společností Pan Am? Něco takového vám 
nabídne jedině Hangar Bar! Poměrně mladý klub má 
styl, výbornou gastronomii, širokou nabídku drinků, 
fešáky barmany oblečené jako válečné letce a servírky 
v kostýmu letušek. Hangar nabízí dvě patra. Horní 
má klasičtější restaurační ráz s mezinárodní kuchyní 
a jedním barem. Do členitých dolních prostor, které 
disponují dvěma bary tanečním parketem, vstoupíte 
skrz vchod připomínající trup letadla.

hangar bar praha 
Dušní 9/9, Praha 1, Tel . +420 724 004 305
www .hangarpraha .cz

Toužíte pod večírku, kde nebudete jen sedět na zad-
ku, ale užijete si trochu adrenalinu? Co takhle využít 
arénu Lasergame Praha, která je plná světelných a 
kouřových efektů a za pomoci nejmodernějšího vy-
bavení vám dovolí zažít téměř futuristický zážitek? 
Po hře si můžete odpočinout v příjemném posezení 
a občerstvit se v plně zásobeném baru, zahrát si  stol-
ní fotbálek nebo zapařit na X-Boxu. Lasergame může 
hrát až 16 hráčů a platí, že čím víc jich v aréně běhá, 
tím zábavnější hra je. Neváhejte proto naverbovat co 
nejvíce lidí. Víc lidí se zde rovná větší zábava.

lasergame praha
Plzeňská 56, Praha 5, Tel . +420 774 454 656
www .maxlasergame .cz
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The PUB Praha 1 má vše potřebné pro správný večírek 
– mo derní prostory, bohatě zásobený bar, výborné jídlo 
a sympatickou obsluhu. Je tu však ještě jeden podstatný 
detail, díky kterému dostane večírek úžasný nádech – 
v PUBu si pivo pěkně načepujete sami! Stoly disponu jí 
vlastní pípou, z nichž teče tankový Pilsner Urquell. Kaž-
dý samovýčep je navíc vybaven dotykovým gra fickým 
displejem, který umožní sledovat pivní výto če, volat 
obsluhu, objednávat jídlo, zahrát písničku z Jukeboxu 
a mnoho dalšího. Nově si můžete na Váš večírek v The 
PUB Praha 1 objednat školu čepování piva. 

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

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

Vinohradská 47,, Praha 2
Tel .: +420 222 250 143, www .techtle-mechtle .cz
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Chcete si užít opravdu zábavný večírek? Pak jedině 
ve stylovém bowlingovém klubu v Holešovicích s ka-
pacitou až 150 osob. Špičkově vybavený bowlingový 
klub vám nabídne čtveřici kvalitních drah, dva stoly 
na ping-pong, tři kulečníky nebo šipky. K dispozici 
je i oblíbený stolní fotbal a vzdušný hokej. Všechnu 
vydanou energii spolehlivě naberete u baru s pří-
jemnou obsluhou a širokou nabídkou nápojů. Hlad 
zaženete u rautového stolu s bohatým výběrem. K 
dispozici je i jukebox s hitovkami všech možných 
žánrů. Večírek si zde absolutně užijete! Restaurace Želivárna s kapacitou až 200 osob má 

bohaté zkušenosti s pořádáním večírků a firemních 
akcí. K dispozici je taneční foyer (200m2) sousedící 
s restaurací, kde lze zajistit jakýkoli druh zábavy 
(od klasické reprodukované hudby, videodiskotéka, 
karaoke, koncert hudební skupiny, folklorní 
vystoupení, mobilní kasino a další). O gastronomickou 
část akce se postará kolektiv profesionálních kuchařů 
pod záštitou a vedením šéfkuchaře Jana Řepy (TV 
pořad ČT1 „Vše o vaření“). Bohatá nápojová nabídka 
se opírá o skvělé tankové pivo Pilsner Urquell.

absolutní boWling restaurace želivárna
Osadní 28, Praha 7 - Holešovice
Tel .: +420 607 890 900, www .absolutnibowling .cz

Vinohradská 2396/184, Praha 3
Tel .: +420 778 409 809, www .zelivarna .cz



“Trochu netradiční teambuilding? Pokud 
chystáte pro Vaše zaměstnance a kolegy 
pobavení, či odměnu za pracovní nasa-
zení, tak právě Lasergame je to pravé! 
V naší MaxLasergame aréně&bar v cen-
tru Prahy si užijete nejen skvělé relaxace 
a sportovního vyžití, ale i spousty akční 
zábavy, která rozproudí krev v žilách.
Přichystáme pro Vás skvělý program, za-
jistíme občerstvení, či kompletní 
catering v příjemných prostorách našeho 
plně zásobeného baru, tak abychom vyšli 
vstříc všem Vašim požadavkům.
Pro více informací, či rezervace nás 
neváhejte kontaktovat.

MaxLasergame aréna 
Praha

Plzeňská 1270/56
Praha 150 00

Česká republika
 +420 774 45 46 56

www.maxlasergame.com

Laser Game PM.indd   1 5.9.2014   10:21:05
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Nový, moderní a kompletně zrekonstruovaný music 
& cocktail bar v centru Prahy, který vznikl oživením 
prostoru s tradicí sahající až do roku 1992, kdy začal 
psát historii tohoto místa legendární club Sparing. 
Novým oficiálním názvem je RODEO – music & coc-
ktail bar. O program a zábavu na firemním večírku se 
postarají kvalitní DJ´s a kreativní personál baru, pro 
které je práce zábavou a zajistí show po celou dobu. 
Můžete se těšit na lahve létající vzduchem, plameny 
olizující Vaše účesy a v případě zájmu raut na míru.

Seznamte se se zcela novou a originální restaurací v 
centru Smíchova s kavárnou a suterénem až pro dvě 
stě hostů. Ve stylovém interiéru Peronu si vychutnáte 
pivo Radegast, českou klasiku nebo lašské a valašské 
speciality nejen z jehněčího či pravou zelňačku. 
Příjemné překvapení může přinést i několik jídel 
rakouské kuchyně. To souvisí s předchozí praxí 
šéfkuchaře u našich jižních sousedů. Moderní 
prostředí, podium, raut na míru a oddělitelné salonky 
vám zajistí dokonalý zážitek z firemního večírku.

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

Stroupežnického 20, Praha 5 
Tel .: +420 602 741 401, www .peronsmichov .cz

I když se to nemusí zdát, je curling fyzicky 
nenáročnou hrou pro dvě mužstva o čtyřech hráčích: 
Jde o to projevit týmového ducha, schopnost 
koncentrace, odhad vzdálenosti a strategické myšlení. 
Díky těmto atributům je curling ideálním zpestřením 
firemních a teambuildingových akcí i náplní menších 
společenských setkání. Během 10 let historie Curling 
Event zajistil více než 1000 akcí pro více než 40 000 
spokojených hostů. Součástí pronájmu jsou prostory 
nekuřáckého klubového restaurantu Sphera v Curling 
aréně s výhledem přímo na ledovou plochu.

curling event
Komárkova ul . 12, Praha 4, Roztyly, Tel .: +420 776 774 371
272911854, www .curlingevent .cz

www.pragmoon.cz

Hodláte na firemním večírku vypustit vnitřní zvíře? 
Pak jedině v místě, kde vám naservírují výbornou 
zvěřinu! Restaurace U Žíznivého jelena se nachází 
v domě, v němž byl hostinec provozován již v roce 
1896. Zkušeností tu tedy mají požehnaně. V roce 
2009 prošlo místo důkladnou rekonstrukcí, během 
které byla zbudována moderní profesionální kuchyně 
a došlo k rozšíření unikátního sklepení. Těšit se proto 
můžete na historické prostory s krásnými klenutými 
stropy. V restauraci se čepuje výborné tankové pivo 
Staropramen, nechybí i rozmanitá videotéka.

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



Staroměstské nám. 20, Praha 1
Tel.: (+420) 221 421 160

www.whitehorseprague.com
rezervace@bilykonicek.com
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Nedokážete se rozhodnout, zda večírek uspořádat v 
restauraci či klubu? Tak si vyberte Konec Konců a 
nemusíte nic řešit – obojí najdete na jednom místě. 
Z výborné restaurace, kde si můžete objednat speci-
ality světové kuchyně a pivo Pilsner Urquell, nebo 
plzeňský Excelent, či stáčené víno přímo ze soudku 
se pouze pár kroky dostanete do moderně zaříze-
ného Music clubu. Samozřejmostí je klasický raut, 
nevylučují se ovšem i nějaké jiné a klidně i velmi 
ojedinělé a nevšední přání – vše je tu na domluvě.

K návratu z firemního večírku se vždy může hodit 
taxi nebo drink servis (odvoz vašeho vozu domů). 
AAA TAXI vás sveze kamkoliv po Praze i mimo 
Prahu, a to za výhodnou cenu. Cena jízdy začíná 
od 14,90 Kč/km - nejlevnější z AAA TAXI, přičemž 
orientační cenu vaší jízdy se dozvíte pokaždé 
předem. V každém taxi lze využít bezplatného Wi-Fi 
připojení k internetu. Rychlou objednávku můžete 
udělat přes aplikaci, která je ke stažení zdarma pro 
Android a iPhone nebo na www.aaataxi.cz. 

Konec Konců aaa taxi
Římská 45, Praha 2 - Vinohrady
Tel .: +420 222 544 803, www .facebook .com/koneckoncu

Tel .: 14 014 nebo 222 333 222
www .aaataxi .cz
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SPECIÁL KOLOBĚŽÍME

Když s něčím začít, tak pořádně. Právě proto jsem 
zamířil do Radotína. Tamní Půjčovna koloběžek 
Radotín sice nefunguje příliš dlouho, přesto si již 
vydobyla pověst jedničky v celé Praze (a to nejen 
proto, že má suverénně největší zásobu koloběžek).

Dostat se půjčovny není nijak složité. Obchod se 
nachází kousek od vlakového nádraží Radotín, 
přičemž okolí ještě nebylo postiženo placenými 
zónami, tudíž i parkování je zde zcela bezproblé-
mové. Půjčovna je dobře viditelná ať jedete autem 
z kterékoli strany, tápání se proto bát nemusíte. A 
tápání se nebojte ani po vstupu do obchodu.

„Poprvé“ tu není vůbec na překážku. Majitelé jsou 
sami nadšení koloběžkaři, kteří se koníčku věnují 

duší i tělem. Díky tomu pravidelně pořádají nejrůz-
nější akce pro své zákazníky (aktuálně každou neděli, 
k vidění byli i jako předvoj Cesty krále Karla IV.), na 
nichž se se skupinkou podobně smýšlejících nad-
šenců vydávají na několik desítek kilometrů dlouhý 
výlet. Před podobnou aktivitou je ale lepší absolvovat 
pár menších okruhů. Přestože se tak nemusí zdát, je 
koloběžka o něco náročnější než kolo. Přeci jen tu 
člověk zapíná svaly prakticky po celou dobu, což vy-
žaduje určitý trénink. Rozhodně se ale vyplatí.

Koloběžkování je totiž i zdravé. Ano, něco takové-
ho v podstatě platí o každém sportu (vyjma rugby a 
skotském házení kládou). Půjčovna koloběžek Ra-
dotín spolupracuje s CKP Dobřichovice (centrum 
komplexní péče) a má to svůj důvod: Koloběžko-
vání může pomoci s řadou pohybových problémů 
a to včetně roztroušené sklerózy! Bylo by naivní 
očekávat zázraky, ale aktivní zapojení pohybového 
aparátu je v případě koloběžení natolik důkladné, 
až lze dosahovat často neuvěřitelných výsledků.

Ostatně, právě touha po lepším zdraví byla jedním 
z prvotních impulsů, proč vůbec Půjčovna kolobě-
žek Radotín vznikla. Majitelka Markéta trpěla v mi-
nulých letech bolestí kolena přetíženého z častého 

ohybu není nikdy dost a dvakrát 
tolik, pokud je prospěšný našemu 
zdraví. V poslední době se v našich 
končinách rozmáhá takzvané „ko-
loběžkování“. Alternativa cyklisti-

ky a kolečkových bruslí získává bleskově na popu-
laritě. Tomáš Chvála se proto vydal do Radotína, 
kde je největší půjčovna koloběžek v celé Praze, 
aby si fenomén vyzkoušel „na vlastní nohy“.

půjčovna 
KoloběžeK 
radotín
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běhání. Začala proto trénovat na koloběžce, která 
spolehlivě nahradí běh bez přetížení velkých klou-
bů. Když si poté uvědomila jedinečnost zařízení, ne-
zaváhala a během pouhých dvou měsíců společně se 
svým manželem otevřeli vlastní půjčovnu.

A vybrali si k tomu přímo dokonalé místo! Půj-
čovna se nachází pouhých 200 metrů od cyklo-
stezky, tudíž to skutečně není daleko do přírody. 
Pokud vyrazíte na koloběžky s přáteli a půjčíte si 
větší množství strojů, dostanete navíc voucher do 
kavárny Pelíšek, která je pouhých pár kroků od 
půjčovny a svůj název nemá náhodou. Podnik je 
opravdu inspirovaný legendární komedií Jana 
Hřebejka, přičemž byl posvěcen jak samotným 
režisérem, tak i scenáristou Petrem Jarchovským. 

Během své cesty po cyklostezce byste též měli vě-
novat pozornost nedalekému novému koupališti 
Biotop. Moderně pojaté místo je unikátní tím, že 
obsahuje přírodní čističku a pořádají se zde nej-
různější sportovní akce, často i s koloběžkami.

Vyrazit do Půjčovny koloběžek Radotín zkrátka 
stojí za hřích. Okolní prostředí i dokonalý servis 
zaručují zábavu na celý den. Využít služeb mohou 
rodiny, singles, ale i firmy, kterým se nabízí origi-
nální teambulding na koloběžkách. A pokud bys-
te si náhodou některou ze zapůjčených koloběžek 
zamilovali, není problém si zakoupit svou vlastní 
přímo v půjčovně. I když je v názvu podniku půj-
čovna, je zde současně i prodejna. O kvalitu sa-
motných strojů se netřeba bát. Jde o poctivý český 
výrobek zkušené firmy Kostka.

Na konec je třeba dodat ještě jednu věc. Koloběžka 
má, podobně jako kolo, svou cenu. Pro co nejpoho-
dlnější zapůjčení nezapomeňte jeden platný doklad 
a platební kartu kvůli záloze (je to praktičtější, než 
tahat po kapsách hotovost) a nestyďte se na coko-
li zeptat. V Půjčovně koloběžek Radotín vždy rádi 
poradí. Ostatně, je to v podstatě rodinný podnik a 
stejným způsobem přistupují i k zákazníkům.

th.

Věštínská 565/2, Praha 5 - Radotín
Tel .: +420 603 881 000

www .kolobezime .cz

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz
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GASTRO TÉMA

Začneme jménem, které vyvolává u všech restau-
ratérů hrůzu. Jménem, jehož projev a styl má nato-
lik buranský a neohrabaný styl, až to během vaření 
často vypadá, že se k plotně dostal zaměstnanec 
dobytčáku který většinu svého jídelníčku sestavuje 
ze zbytků v lednici. Jde o muže, pro něhož žádná 
ingredience není dost zbytečná a který nás naučil 
moudry typu „na okurky pozor, ne každá je dob-
rá“, případně „geniální lék na každou kocovinu je 
zelí, to ví přece každý“. Být v televizi před dvaceti 
lety, školní jídelny by vypadaly úplně jinak!

Už zřejmě víte, že prvním masivním zlem české 
gastonomie je kulinářský slon v porcelánu...

ZlO ČíSlO 1: JIŘí BABICA

V případě Jirky Babici je fascinující již to, že ten-
hle člověk skutečně v oboru dlouhá léta funguje 
(mimo jiné dlouho pracoval ve vyhlášené restau-
raci Zlatá Praha v Kolíně nad Rýnem). Těžko říct, 
čím okouzlil vedení televize Nova, že mu svěřili 
vlastní pořad (určitě to nebylo na základě toho, že 
by jim něco uvařil). Ještě více fascinující ale je, s ja-
kým ohlasem se Babica setkal. Zatímco lidé z oboru 
mluvili o apokalypse ve vaření a odborníci na gas-
tronomii padali do mdlob, Jirba Babica vesele dál 
zpracovával své šlichty a těšil se veliké sledovanosti. 

louho to trvalo, než se Češi 
konečně naučili „trochu jíst“ 
a celkově vnímat gastronomii 
vybíravějším okem. Není to o 
drahých potravinách a nutně 

zdravé výživě. Stačí „nežrat jako prase“ a nevy-
tvářet peklo na talíři. Každá osvěta má bohužel 
svou odvrácenou tvář. Ta gastronomická má dvě 
ďábelská jména a jednu internetovou stránku.

satani česKé gastronomie

D
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Jednou z legend kulinářského šílenství alá Babica 
jsou nechvalně proslulé tymiánové brambory Ten-
hle recept ve svém pořadu dělal Jirka z velmi jed-
noduchého důvodu. „Tymiánový brambory dělám 
proto, že mám tymián. Kdybych měl majoránku, 
byly by to majoránkový brambory.“ Tomu se říká 
logika! Poté následovalo několik minut dlouhého 
smažení, což dle Babici vedlo k „lehkému jídlu, kte-
ré bylo ve výsledku ještě třeba posypat sýrem“ (pro-
tože ten se hodí všude). Dílo dokonáno, ďábelská 
brána se opět otevřela o nějakých pár centimetrů.

„Když nemáte kečup, přidejte hořčici, když 
nemáte citrony, dejte tam limetky, když je nemáte, 

nedávejte tam nic.“

Babicovův gastroteror trval několik let, nakonec 
ale přestal diváky zajímat. Bohužel ne z důvodu, 
že by konečně nebyla o jeho jídla zájem. Jen se 
objevil ještě větší patlal s menším talentem.

ZlO ČíSlO 2: láĎA HRušKA

Jirka Babicka byl bezpochyby gastronomický ďá-
bel, ale ďábel, který aspoň měl něco s oborem spo-
lečného. To Láďa Hruška je úplně jiný kalibr.

Láďa Hruška se trefil do (ne)vkusu televizních 
diváků s ještě absurdnější přesností. Babica půso-
bil dojmem gastronomického burana, ale aspoň 
se tvářil, že něco vaří. Hruška nedělá ani to. Jeho 
cesta k pozici „lidového kuchtíka“ byla navíc ne-
zvykle klikatá. Kdysi začínal v rozhlasu a poté, co 
se dostal na Novu, která očividně ráda vychovává 
národ idiotů, se vžil do role věhlasného potravi-
nového inspektora. Zřejmě si někdo řekl „Když už 
potraviny kontroluje, mohl by s nimi i pracovat“. 

A začal malý přerod. Napřed to byly nenápadné 
hrátky typu „ukážeme divákům kdy, a jak padá 
chleba namazanou stranou dolů“. Když se to v 
přímém přenosu podařilo, skoro se zdálo, že za 
to dá Nova Hruškovi cenu za celoživotní pří-
nost. Status celebrity mu též zajistil přeřek o veli-
konocích, kdy chtěl místo vyšupání dívky vyšukat. 

Nyní má novou práci - terorizuje kuchaře ve snech 
perlami typu levná šmakuláda, což jsou chipsy z 
kuřecích kůžiček se sýrem a pomerančem... 

Bože! Jen při psaní té věty má člověk pocit, že po-
kud něco podobného byť jen vysloví v přítomnosti 
své lednice, všechny potraviny dobrovolně shnijí... 
ne že by to Láďu zastavilo od jejich použití.. 

Na Karlově univerzitě už o Hřuskovi dokonce 
vzniká diplomová práce o vzoru úpadku tele-
vizního zpravodajství a jeho bulvarizace. Nejpa-
radoxnější na celém Hruškově úspěchu je, že to 
nejsou původní šílenosti. Většinu svých „šma-
ků“ si moderátor vypůjčil z internetové stránky.

ZlO ČíSlO 3: MIMIBAZAR

Pravděpodobně jste někdy na mimibazar díky 
odkazům na Facebooku narazili. V zásadě jde o 
portál pro maminky, které jsou doma a mají čas 
vymýšlet v kuchyni hovadiny. Samozřejmě pod 
heslem „Levně a chutně“. Tahle stránka je skutečné 
epicentrum pekelných nápadů: Rajčatová polévka 
z kečupu, rychlý a levný špíz z uzeniny a eidamu 
(„to je zdravé hlavně pro děti, v sýru je vápník“), to 
je jen špička ledovce v soutěži i šavli roku.

Pokud to tedy s jídlem myslíte aspoň trochu váž-
ně, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, NIKDY nevařte 
podle receptů, které se pojí k výše sepsaným třem 
bodům. Tohle je vaření hraničící se zápornou in-
teligencí. A že je levné na tom vůbec nic nemění.

th.



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

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

charleston na baŠtě

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

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

BARY/RESTAURACE GASTRO

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

rustica

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

Nekuřácký klubový restaurant Sphera, který je na-
vržený dle zásad Feng Shui, nabízí denní a týden-
ní menu, stálou nabídku s mezinárodní kuchyní za 
rozumné ceny, letní zahrádku, kompletně bezbarié-
rový přístup, výhled na curlingové dráhy a dostatek 
parkovacích míst. Novinkou jsou polévky XXL, FIT 
menu do krabičky a vegetariánská jídla.

sphera restaurant 

Komárkova 12, Praha 4 – Roztyly
Tel .: +420 272 911 854, 776 774 371, www .sphera .cz

Láďa Hruška se trefil do (ne)vkusu televizních 
diváků s ještě větší přesností. Babica působil 
dojmem gastronomického burana, ale aspoň se 
tvářil, že něco vaří. Hruška nedělá ani to. Jeho 
cesta k dosavadní pozici byla navíc nezvykle kli-
katá. Kdysi začínal v rozhlasu a poté, co se dostal 
na Novu, která očividně ráda vychovává národ 
idiotů, se vžil do role věhlasného potravinového 
inspektora. Zřejmě si někdo řekl „Když už po-
traviny kontroluje, mohl by s nimi i pracovat“. 
A začal malý přerod. Napřed to byly nenápadné 
hrátky typu „ukážeme divákům kdy, a jak padá 
chleba namazanou stranou dolů“. Když se mu to 
v přímém přenosu podařilo, skoro se zdálo, že 
mu za to dá Nova cenu za celoživotní přínost.

Status celebrity mu též zajistil přeřek o veliko-
nočním vyšukání, místo dívek. Na Karlově uni-
verzitě o něm vzniká diplomová práce o vzoru 
úpadku televizního zpravodajství a jeho bulva-
rizace. Přesto TV Nova nyní chystá samostatný 
pořad a připravuje se i Láďova knižní kuchařka. 
„Občas mám pocit, že se ze mě stává sběrač lido-
vých receptů,“ říká Ladislav Hruška v rozhovoru 
pro noviny CENTRUM news.

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

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

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

V horní části je stylově dřevěný bar s místy na sezení a 
velkými okny. Dolní část restaurace má dřevěnou pod-
lahu a cihlovou klenbu. Celková kapacita je 70 míst. 
Posezení Vám zpříjemní 6 druhů točených piv - Staro-
pramen 12, Velvet, Granát, Stella, Guinness a Merlin. K 
pivečku můžete volit výborné pečené kolínko, žebírka, 
křidýlka, velký výběr steaků, a spoustu jiných dobrot. 

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

Pokud se nacházíte v centru a dáte na hezký dojem, 
navštivte restauraci Dynamo. Na designu samotné re-
staurace se podílelo například věhlasné studio Olgoj 
Chorchoj či Aleš Najbrt. Moderní podnik kousek od 
Národního divadla nabízí speciality Evropské kuchy-
ně, obrovský výběr vín z Moravy a světa i vegetarián-
ská jídla. Rozvoz jídel po celé Praze zdarma.  

the pub chapadlo

Kozlovna apropos merlin irish pub

u básníKa pánve dynamo

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

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

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

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

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

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

GASTRO BARY/RESTAURACE

5x v praze!
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Po – Pá  6 druhů poledních nabídek 

od 75 Kč  do 129 Kč + 3 menu 

( polévka+hlavní jídlo+dezert). 

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

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

Restaurace u Balouna nabízí:

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

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

Stupice 14, 250 84  Sibřina, Praha – východ, Tel: 602 807 437
www.grilservis.cz
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Již samotný nový název naznačuje, že nuda v Rodeu 
rozhodně nehrozí. Výborné drinky za ještě lepší ceny, 
tematické akce, ochotná obsluha a vždy pohodová 
atmosféra. Zmínit si zaslouží i Rodeo Lounge  - od-
dělený prostor s vlastním barem, kapacitou 40 osob a 
možností vlastní projekce, který je ideálním místem 
pro soukromé akce, přičemž na parket je to pár kroků.

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

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

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

rodeo batalion

bacK doors

hangar bar

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

28 . října č . 3, Praha 1, Tel .: +420 220 108 147 
www .batalion .cz

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

GASTRO BARY

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

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

aloha music bar

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

Nově otevřený klub, který najdete za Kotvou, se in-
spiroval slavnou americkou komedií Noc v Roxbury. 
Kdo chce zažít noc v legendárním stylu pařičů Stevea 
a Douga, má jedinečnou šanci! Klub sází na disco hity 
80 A 90 lest, to ale nikoho překvapit nemůže. Na nic 
jiného by Doug se Stevem nepařili. Přes den podnik 
funguje jako restaurace Českomezinárodní kuchyní.

roxbury

Rybná 685/16, Praha 1, Tel .: +420 725 810 000
www . roxbury .8u .cz
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CLUB 60X sezení 60X stání
SALONEK 30X sezení 15X stání
LOUNGE 25Xsezení 10X stání

RODEO MUSIC CLUB
COCKTAIL LOUNGE
je zářící hvězdou noční zábavy, která nabízí jedinečnou
atmosféru klubového prostředí, příjemnou obsluhou
a jedinečnými drinky

- FIREMNÍ AKCE
- OSLAVY NAROZENIN
- DEGUSTACE
- RAUTY
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relax caFé bar

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

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

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

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

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

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

lahodný bombay bar hemingWay bar

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

zlatý strom

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

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

radost Fx

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

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

techtle mechtle

Vinohradská 47, Praha 2, Tel .: +420 222 250 143
www .techtle-mechtle .cz
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Roztovská  21,Praha 10, Tel: +420 724 254 048
Email: lada.netolicky@seznam.cz

Latimerie Club Café

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

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

Latimerie.indd   1 9.9.2014   14:33:04
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dysi dávno, když mi bylo čers-
tvých dvacet, se mě pokoušel sba-
lit v tramvaji jeden mladý kudr-
natý intelektuál. Nejprve na to šel 
klasicky přes konverzaci o počasí, 

poté následoval sled originálních otázek typu 
„jak se máš“ či „kam jedeš“, načež tasil přímou 
výzvu, abych s ním šla na rande, na kterou jsem, 
k jeho zklamání, reagovala negativně. 

Ovšem tak jako jsem já překvapila svou odpovědí 
jeho, překvapil následovně on mne, když se na-
přímil a sebejistě prohlásil „no, nezapomínej, že 
tvoje reprodukční schopnosti nejsou neomezený“. 
Tenkrát jsem se tomu smála. Čím jsem starší, tím 
méně úsměvné mi to přijde. Asi proto, že mi po-
malu dochází, že měl pravdu.

Opravdu tím nechci říct, že jsem deprimovaná 
pocitem, že mi ujíždí vlak, a to jediné, po čem v 
tuhle chvíli toužím, je rodit děti jak na běžícím 
pásu. Zas tak vážné to bohudík není. Je ovšem 
dost dobře možné, že se kvapem blíží moment, 
kdy bych měla začít balit kufry a pomalu vyrazit 
na nádraží, abych ten vlak stihla. Do jedoucího 
vlaku se totiž celkem špatně nastupuje a nemálo 
lidí si u toho přivodilo fatální zranění.

V dnešní době máme pocit, že je na všechno dost 
času. Na to doplnit si vzdělání, změnit práci nebo 

začít realizovat své sny, je opravdu času spoustu. Mi-
nimálně celý život. Kolik ale máme času na to, najít 
si opravdovou lásku? Existuje vůbec? A je možné jí 
hledat? Nebo jen musíme čekat, až si ona najde nás? 
Jak se opravdová láska pozná? A kdy je čas na to, 
vykašlat se na pubertální ideály o romantické lásce 
na celý život a klofnout prvního normálního chlapa, 
který nám zkříží cestu? No, tak se na to podíváme.

Předně by bylo na místě vysvětlit si, co to vlastně ta 
láska je. Neřadím se zrovna k předním love-odbor-
níkům, takže jsem se pro pomoc obrátila k dnešní-
mu mozku lidstva, a to ke Google vyhledávači. Našla 
jsem kopu více či méně vtipných i zajímavých člán-
ků o tom, co to tedy láska je, z nichž mě nejvíce za-
ujal článek, který pojednával o tom, že láska má po-
dobné účinky, jako drogy. Z vlastní zkušenosti tuto 
tezi mohu jen potvrdit. Byla jsem svědkem několika 
situací, kdy se mí přátelé, toho času čerstvě zamilo-
vaní, chovali jak letití uživatelé heroinu. Charakte-
rizoval je nepřítomný pohled, žvatlání mimo téma 
a neschopnost racionálního uvažování. Dokonce 
i ty abstinenční příznaky byly shodné, jakmile byli 

„ KOlIK Ale MáMe ČASu NA TO, NA-
JíT SI OPRAVDOVOu láSKu? 

exISTuJe VůBeC? A Je MOžNé Jí 
HleDAT?“

K
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bez své drogy, to jest bez nového objevu, začali být 
agresivní, nervózní a nedokázali myslet na nic jiné-
ho. Všeobecně se ví, že drogy dělají z lidí trosky. Na 
základě daného článku lze tedy říci, že láska na nás 
má ty samé účinky. První poznatek našeho bádání 
o lásce tedy může znít takto: láska dělá z lidí trosky.

Láska je hodnocena převážně jako pozitivní věc. Je 
tedy vcelku zajímavé, že pokud zadáte do vyhledá-
vače slovo „láska“, vyskočí na vás kupa odkazů na 
články, které se zabývají láskou nešťastnou. Abych 
našla seriózní vysvětlení tohoto slova, musela jsem 
se probít tisíci článků na téma „co dělat, když Vás 
nechce“, „co dělat, když Vás odkopl“, „co dělat, 
když máte zlomené srdce“ a podobně. Některé 
články byly dokonce doplněny o příklady ze živo-
ta, kde se čtenářky svěřovaly se svými traumatic-

Ačkoli všechny okolnosti svědčí pro to, abychom se 
na ni vybodli, neboť nám víc než cokoliv jiného při-
náší pouze trápení, všichni toužíme po lásce. Do ur-
čitého věku si vystačíme s tou od maminky a tatín-
ka. Jenže pak přijde ten okamžik, kdy chceme víc. 

Ve chvíli, kdy se rodičovská láska dostane na dru-
hou kolej, nastupuje takzvaná „předfáze“. Není to 
nic jiného, než všem známé „vodění se za ručicku 
do cukrárny a dávání si pusinek v parku“. Ti ro-
manticky založení to nazývají první láskou, ovšem 
my pragmatici tomu říkáme „trénink“. Kdybych 
měla použít mou oblíbenou metaforu, řekla bych, 

„DROgy DělAJí Z lIDí 
TROSKy. láSKA NA NáS Má 

Ty SAMé úČINKy.“ 

kými zážitky, které měly veskrze stejnou podstatu 
– byly zamilované do člověka, který jim nějakým 
způsobem ublížil, a ony se z toho nemohly, či stále 
nemohou, vzpamatovat. Některé příběhy byly tak 
dojemné a smutné, že by možná i Chuck Norris 
upustil slzičku. Po pečlivém prostudování těchto 
článků jsem tedy přišla na další poznatek: láska 
bolí. Dobře, ne vždycky to skončí tragicky, důležité 
ale je, že ta možnost tu je. Láska tedy může bolet, a 
z toho vyplývá další důležitá věc: láska je risk. 

Suma sumárum, co můžeme usuzovat o lásce? 
Láska je závislost, co z nás dělá feťáky, může nám 
hluboce ublížit, a navíc je to hazard. Titul jednoho 
známého mexického filmu jí dokonce nazývá pros-
titutkou. Nabízí se tedy otázka, proč po té zatracené 
lásce všichni tak prahnou? Odpověď mi nabídla sta-
rá dobrá Wikipedie, jež praví, že láska je „primární 
lidskou potřebou“. Tak, a je vymalováno. Je to prav-
da, že? Všichni, i ten ostrý Chuck Norris, jí chceme. 

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz
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že boty si taky musíte ozkoušet, abyste v nich 
poté mohli dlouho chodit. Málokomu však sedne 
hned první pár obuvi, který mu padne do oka. A 
tak nějakou tu dobu zkoušíme a zkoušíme, a na-
jednou nám je pětadvacet, třicet, víme, co nám 
sedne a co ne, víme, co se nám líbí a co bychom 
si představovali. Už víme, že levné boty dlouho 
nevydrží a že bychom rádi nějakou kvalitní obuv. 
Máme vysněný ideál a máme i prostředky, aby-
chom si ho pořídili. Jenže chodíme z obchodu do 
obchodu ale bohužel, to co bychom si představo-
vali, nikde nemají. Obchodů s obuví je sice všude 
plno, ale my si prostě nemůžeme vybrat. A tak 
stojíme před rozhodnutím, zda vzít zavděk něja-
kými levnými střevíci, které poslouží pár měsíců, 
nebo hledat dál, i s tím rizikem, že nenajdeme?

Dalo by se namítnout, že hledat člověk může stále. Ať 
už lásku, nebo boty, tak jako se do obchodů masově 
naváží pořád nové a nové kolekce, tak stejně člověk 
potkává nové a nové lidi. Bylo by to vcelku harmonic-
ké, kdyby proti nám nestál ten největší nepřítel – čas. 
Člověk přece jen nemůže chodit věčně bos. 

Bohužel, nemohu poskytnout správou odpověď 
na otázku, jak najít tu pravou lásku. Ba ani nevím, 
jestli něco takového existuje, natož abych věděla, 

kolik času by se do toho hledání mělo investovat. 
Vím jen, že pokud objevíte střevíčky, které vám 
padnou a které se Vám líbí, ve kterých se Vám po-
hodlně chodí a jež navíc obdivně chválí vaše okolí, 
kupte si je. Není zde prostor pro to, váhat a přemýš-
let o tom, jestli někde někdy náhodou neobjevíte 

„MálOKOMu VšAK SeDNe 
HNeD PRVNí PáR OBuVI, KTeRý 

Mu PADNe DO OKA.“

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz

lepší. Pravděpodobně ne. Pokud po nich neskočíte 
ihned, udělají to stovky jiných a to jediné, co Vám 
zbude, bude ten hořký pocit, až zjistíte, že jste je 
mohly mít, ale pochybováním jste přišly na buben. 
A naopak, pokud Vás z Vašich sice krásných, ale 
brutálně nepohodlných botiček bolí nožky, vyhoď-
te je. Trápením si štěstí nepřinesete. 

S pozdravem a láskou,
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ajít si v moderní uspěchané 
době čas na odpočinek není vů-
bec jednoduché. Dvakrát tolik v 
centru Prahy, kde to sice přetéká 
restauracemi a kavárnami, sku-

tečné relaxační místo, v němž by mohl člověk za-
pomenout na všechny své starosti, se však hledá 
obtížně. Nyní již hledat nemusíte. Stačí se vydat 
do ulice Ve Smečkách do ojedinělé Sexy Sauny.

RELAX

Zpočátku je třeba překonat ostych. V klubu Sexy 
Sauna to totiž chodí trochu jinak. V prvé řadě za-
pomeňte na své oblečení i na mobilní závislost. 
Obojí odložíte do skříňky, převléknete se do župa-
nu a vydáte se do oázy klidu a krásných ženských 
těl. Odebrání telefonu má i praktický ráz - maxi-
mální diskrétnost. Nic menšího se tu netoleruje.

Klub o rozloze velkorysých 500m2 nabízí saunu, ví-
řivku, občerstvení formou švédského stolu, masáže 
všech partií, jedno z největších pornokin v Evropě, 
sportovní přenosy a krásné hostesky, které nosí 
dobroty návštěvníkům doslova až pod nos. Vypích-

nout si zaslouží i samotný design. Prostědí klubu je 
opravdu špičkové a působí dojmem exkluzivního 
místa, kde se každý návštěvník cítí jako VIP host. 

Vyjma hostesek se v klubu pohybuje i několik de-
sítek profesionálních masérek, u kterých si mů-
žete připlatit nejrůznější služby - od klasických a 
medových masáží až po full servis, kde již záleží 
jen na vás, na čem všem se s krásnou dívkou do-
mluvíte. Masérky chodí po Sexy Sauně nahé, tu-
díž inspirace se zde dostavuje doslova sama.

Tím se pomalu dostávám k tomu, co asi většinu 
z vás už napadlo - luxusní klub, moderní a plný 
nejrůznějšího vybavení a krásných žen. Co tako-
vá legrace stojí? Základní vstupné je 2000 korun. 
Možná to zní strašidelně, ale je třeba si uvědomit, 
co vše získáte: Neomezenou konzumaco nealko-
holických nápojů, snídaňové, obědové a večerní 
menu formou švédských stolů, skříňku, župan a 
pantofle, časově neomezený pobyt, volný vstup 
do infrasauny, finské sauny, whirlpoolu a por-
nokina. Od čtvrtka do neděle jsou navíc masáže 

N
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Ve Smečkách 1593/19, Praha 1
www .saunaclub .cz

Tel . +420 776 475 151
so - čt: 12:00 - 05:00, pá: 12:00 - 06:00
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nohou zdarma. Není toho zkrátka málo a i když 
zde hraje významnou roli erotika, základem je již 
zmíněná relaxace. A takové lázně vždy něco stojí. 
Ostatně, i obyčejný aquapark se saunou vás vyjde 
na nemalé peníze. Být za dva tisíce celý den obklo-
pen nahými ženami v lázních, kde se člověk nají i 
napije zadarmo, je myslím více než slušná nabídka.
Pokud jde o ceny masáží, ty startují na 900 Kč.

Protože k relaxaci patří i zábava, není i Sexy Sau-
na prosta speciálních doprovodných akcí. Par-
ty se zde pořádají každý měsíc, aktuálně bude 
na pořadu dne odlévání intimních partií, což je 
něco, co se skutečně nevidí každý den (pozvánku 
najdete na stránkách podniku, Facebooku, Twi-
tteru a Instagram). Asi netřeba dodávat, že po-
dobný prostor je přímo ideální pro rozlučku se 
svobodou, nebo nějaký divoký firemní večírek.

Pokud byste rádi do Sexy Sauny vytáhli kamará-
da či kolegu z ciziny, i ten se v podniku neztratí. 
Mluví se tu čtyřmi jazyky - německy, anglicky, 
rusky a italsky. A v případě pravidelných návštěv 
se nemusíte bát, že by se dívky po čase okoukaly. 
Nové hostesky jsou v klubu každý týden.

Není se čemu divit, že si Sexy Sauna během své 
poměrně krátké existence (je Ve Smečkách teprve 
pár let) vydobyla pozici unikátního místa, které 
rádi navštěvují české i zahraniční celebrity a kde 
nikdy není o zábavu nouze. Jde o takový druh 
podniku, kde by svůj volný čas bezpochyby trávil 
Barney Stinson a prohlásil by o něm, že je legen... 
počkejte si... dární! Sexy Sauna má zkrátka styl.

Ostatně, napadá vás jiné místo, kam můžete při-
jít po pátečním divokém mejdanu okolo dvanác-
té, odložit veškeré své starosti v šatně, předchozí 
náročný večer pěkně „vybublat“ ve vířivce, poté si 
dopřát lehký oběd a následně uvolňující masáž? A 
takhle relaxovat až do večera? Tohle vám skutečně 
nabídne jen Sexy Sauna. A aby byl servis oprav-
du dokonalý, stačí zavolat a přijede si pro vás auto. 
Odvoz do klubu je po celé Praze zcela zdarma!

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

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

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

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

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

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

Fitness Kotva bonsoir Wellness

relax & beauty barrandov leisure club

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

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

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

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

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

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

WELLNESS
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HI-TECH

Každý si občas rád dopřeje nějakou tu skleničku a druhý 
den hraje hru „jestlipak už můžu řídit“. Alkoholtester u 
sebe nemáme každý den, zato klíče ano. Proč si tedy nepo-
řídit drobnou klíčenku, která má délku 45,72 milimetrů, 
v průměru 15,75 milimetrů, váží pouhých 5,67 gramů a 
měří alkohol v krvi? Až ji budete chtít použít, tak ji při-
pojíte přes microUSB konektor ke svému smartphonu s 
Androidem a fouknete na ní. Poté vám již mobil řekne, 
jestli jste ok. Za cca 500 korun slušná vychytávka. 

DrinkMate
hlídač hladinKy

SamSung galaxy 
note eDge
na hraně (r)evoluce

FinDster 
doKonalá ochrana
GPS trackerů, kterými můžete „šmírovat“ své 
děti nebo zvířata, je bezpočet. Vždy ale vyžadu-
jí ke své funkčnosti SIM kartu, protože přenos 
informací probíhá přes mobilní data. V případě 
GPS trackeru Findster tomu tak není. Systém 
se skládá ze dvou základních modulů – jeden 
je prostřednictvím Bluetooth 4.0 spárovaný se 
smartphonem s Androidem nebo iOS (ten máte 
vy), druhý je určený pro sledovací objekt. Moduly 
jsou mezi sebou propojeny proprietárním bez-
drátovým protokolem, který má dosah až 2 kilo-
metry. V případě, že dítě/zvíře opustí vymezenou 
bezpečnostní zónu, přijde vám do upozornění.
 
Moduly mají 40×35×10 mm, váží pouhých 50 gra-
mů, jsou odolné proti nárazu a vodotěsné.

            září / říjen 2014 www.pragmoon.cz

Galaxy Note Edge by byl klasický smartphone nebýt 
jedné drobnosti - zakřivení displeje na pravé straně. A 
není to jen kosmetická věc! S telefonem na šířku bu-
dou na hraně vyskakovat notifikace. Na výšku budeme 
moci z pravé hrany vytahovat nejpoužívanější aplikace.
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noke
KapeSní bezpečí

Konečně pořádný visací zámek, který je možné 
ovládat přes Bluetooth. Využít ho můžete kdekoli, 
kde se podobná věcička používá. Odemykání pro-
bíhá prostřednictvím aplikace pro Android a iOS. 
Pokud zapomenete telefon nebo se vám vybije, 
patentovaná technologie Quick-Click, umožňuje 
vytvořit vlastní přístupový kód složený z krátkých a 
dlouhých stisknutí podkovy zámku. Aby byl zámek 
dostatečně pevný, byla použita kalená ocel a bór.

SKully ar-1 
letec na dvou Kolech

září / říjen 2014 www.pragmoon.cz

O podobné helmě sní motorkáři léta. A nejen pro-
to, že vypadá hrozně stylově a připomíná něco, co 
by si nasadili extrémní borci ve sci-fi filmech. Sku-
lly AR-1 je zatraceně pokročilá motocyklová hel-
ma, která si na sebe vydělala díky crowdfundingu 
a místo požadovaného čtvrt milionu dolarů její 
autoři vybrali téměř 1,4 milionu dolarů. Proč ta-
kové nadšení? Protože je naprosto boží!

Helma je tvořena pevnou, ale zároveň lehkou po-
lykarbonátovanou skořepinout, která je aerodyna-
micky tvarovaná. Aby helma lépe seděla, je vnitřní 
pěnová vystélka vyřezaná laserem a její podšívka 
snižuje pocení o 70 procent. Hledí je pak vybaveno 
technologiemi proti zamlžení, poškrábání a oslnění. 
O co tu jde ale především – helma je prošpikována 
technologiemi. Hlavní součástí je Skully Synapse 
inteligentní Heads up zobrazovací systém s neko-
nečným zaostřením, podobný těm, které používají 
piloti bojových stíhaček. Na displeji se promítá na-
příklad obraz z ultraširoké kamery, která je zabudo-
vaná na temeni helmy, takže se řidič obejde zpět-
ných zrcátek. Nechybí zobrazování GPS navigace, 
hansfree a hudba (mobil připojíte přes Bluetooth).

Monitorování spánku je čím dál populárnější a 
novinka Sense v sobě nese snad všechny vymože-
nosti, po kterých mohou zájemci toužit. Nejen že 
Sense dobře vypadá, ale sbírá i údaje o prostředí 
ve vaší ložnici, včetně hluku, úrovně světla, tep-
loty, vlhkosti a množství pevných částic ve vzdu-
chu. Nedílnou součástí systému je pak Sleep Pill, 
malý knoflík, který se jednoduše připojí k polštáři. 
Uvnitř obsahuje šestiosý akcelometr a gyroskop, 
který je schopen zachytit sebemenší pohyb při spán-
ku. A to zdaleka není všechno, prostě parádička.

sense
hlídač SpánKu
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Hi-Fun Hi-sleep
obKlopeni hudbou
Jako teenageři mnozí z nás usínali u zapnutého 
rádia. A dodnes je příjemné vplout do říše snů s 
oblíbenou hudbou. Každý, kdo však někdy usnul 
se sluchátky na uších, potvrdí, že to příliš pohodl-
né není. Kruhový polštář Hi-Fun Hi-Sleep, který 
má v sobě zabudovaný reproduktor, si lehce při-
pojíte k mobilu, tabletu nebo MP3. Součástí bale-
ní je i praktický obal a polštář je tak ideálním spo-
lečníkem nejen na odpočinek doma, ale i na cesty 
nebo například na pláž. Cena lidových 399 Kč.

touchpico
maleJ, ale šiKovneJ

Miniaturní projektory, které nahradí domácí kino 
a jednoduše se přenáší, nejsou žádná novinka. Pro-
jektor TouchPico je přesto výjimečný. Kombinuje 
totiž velkou úhlopříčku obrazu s interaktivností a 
dovoluje tak vytvořit až téměř 2 metrový dotykový 
displej. Toho přístroj dosahuje díky speciálnímu sty-
lusu, který má v sobě zabudovaný malý infračervený 
vysílač. Jeho signál je zachycen malou vestavěnou 
infračervenou kamerou v TouchPico a po zpracová-
ní obrazovým procesorem převedený na souřadnice 
dotykové obrazovky. TouchPico je současně minia-
turním počítačem běžícím na Androidu, takže lze 
využívat všechny aplikace z obchodu Google Play.

nuDeauDio super-M
Jednoduchá KráSa

Pořádný kapesní reproduktor nikdy není na škodu. Vět-
šinou jsou ale malé reproduktory poměrně nevzhledné 
a z nekvalitních materiálů. NudeAudio Super-M nejenže 
skvěle vypadá, ale nabízí čtveřici plnorozsahových vysoce 
výkonných neodymových driverů doplněných o pár pa-
sivních radiátorů, které jsou rozmístěny po obou stranách 
Super-M, aby bylo dosaženo 360° zvuku. Potěší i doko-
nalé utěsnění celého pouzdra, které splňuje stupeň krytí 
IPX5, takže si ho klidně můžete vzít i do sprchy.



Soutěžíme o koloběžky na 
celý den www.kolobezime.cz

Soutěžíme o 4 poukázky v hodnotě 250 Kč. 
Namíchejte si své vlastní müsli. 
www.mixit.cz

SOUTĚŽE
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Soutěžte s námi o zajímavé ceny!

Soutěžíme o 2x2 lístky na 
Trancefusion Legends
www.trancefusion.cz

Soutěžíme o produkty 
prodejny atombike
www.atombike.cz

trancefuSion 
legenDs

Mixit

Koloběžíme

Soutěžní otázky naleznete na : “www.pragmoon.cz/
soutez” O některé z cen se soutěží i na našem fa-
ceboku: www.facebook.com/PRAGUEMOON.
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trhněte si panelem!

Letos jsem se odhodlal k menšímu pohodlí a místo 
all-inclusive v nějaké exotické destinaci, kde se člo-
věk raději nevzdaluje příliš daleko z hotelu, jsem 
zvolil cestu automobilem do Chorvatska. Nebyl 
jsem tam pár let a zvědavost, zda můj sportovní 
miláček (najeto skoro dvě stě tisíc kilometrů, stáří 
15 let) ještě cestu zvládne, nakonec zvítězila. Za-
balili jsme proto s přítelkyní kufry i dostatečné 
množství potravinových zásob a hurá na cesty.

Cesta tam byla překvapivě poklidná - nejeli jsme 
totiž po vyhlášené dálnici D1. Z cesty trvající té-
měř půl dne jsem si odnesl dva klíčové poznatky: 
1) Sebepopulárnější energický nápoj se nemůže 
vyrovnat termosce plné poctivé kávy a 2) je úplně 
jedno, v jakém státě se nacházíte, prasata na silni-
ci jsou všude. Vždy mají značku hlavního města 
(nebo něčeho podobně rozlehlého) a i když by se 

chtěl člověk řídit podle pravidel a držet takometr 
na správné míře, akorát by všechny okolo zdržoval. 
A to paradoxně také způsobuje nehody. 

Nechci se tu nicméně rozepisovat o dovolené, ale 
cestě zpátky. Z nějakého nepochopitelného důvo-
du jsme na té „dé jedničce“ skončili. Možná jsem 
chtěl okusit život divocha a jet přes Brno (zkuste to 
s pražskou značkou). Možná jsem měl chvilkový 
mentální zkrat. Výsledkem bylo každopádně to, že 
900 kilometrů jsem ujel bez problémů za 8 hodin a 
pak se na další tři neskutečné hodiny zdržel na D1. 
Když jsme zrovna neprojížděli jedním z 50 prázd-
ninových stavenišť (bez rozkopaných silnic by to 
nebylo léto!), musel jsem jet maximálně 80, abych 
si na luxusní panelce neodrovnal podvozek. Je 
úžasné vědět, že kilometr české dálnice je 3x až 4x 
dražší, než kolik činí evropský průměr. Tomu se 
říká dobře utracené peníze! Osobně bych ještě na 
českých dálnicích uvítal zatáčky v ostrém úhlu 90 
stupňů, aby byl požitek z jízdy opravdu co největší.

Těším se na moment, kdy někdo z politiků znovu 
vystoupí se zvýšením daní pro „lepší situaci nás 
všech“. Takový idiot byl měl povinně jezdit po D1 
jako řidič starého, pořádně rokodrcaného autobusu.

th.

ejsem citlivka. Nepatřím k těm, 
kteří by okamžitě vracelo jídlo 
v restauraci, pokud nevypa-
dá jako na obrázku, případně 
abych měnil hotelový pokoj jen 

proto, že výhled je o něco horší, než slibovala bro-
žůrka. Reklama je vždycky líbivější než realita a s 
takovou se snažím k životu přistupovat.

TEČKA
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Svět
Tě POTŘEBUJE !
I  Management ICT projektů

I  Informační technologie

I  Ekonomie a management

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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