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Tipy na nejlepší 
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Hmm, tak to je moc 
dobrej burger!

rozHovor 
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“je spousta věcí, které 
neumím nebo umět necHci”
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Pronájem luxusní 
limuzíny Hummer H200!

…a jízda  
je zážitek

Ladislav Krejčí
fotbalový reprezentat ČR
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Limuzína Hummer H200 vás zaujme svou jedinečností. Elegantní, přitom 
dráždivý design, spolehlivé jízdní vlastnosti a především pohodlný 
interiér, který nabízí pro 16 členů posádky komfort po celou dobu cesty. 
Využijte naší vyjímečné nabídky na zapůjčení tohoto vozu.
Více informací na tel.: +420 608 282 181

Pronájem luxusní 
limuzíny Hummer H200!

Pro nevšední  
příležitost...www.simix.cz

aUTOSaLON  
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6
mobil: +420 777 735 877
tel: +420 222 956 066
e-mail:  autosalon@simix.cz 
Po - Pá: 8:00 − 18:00, Ne: 8:30 − 12:00

PrOdejNa NáhradNích díLů: 
Sekaninova 18/485
128 00 Praha 2  
mobile: +420 602 203 575  
tel: +420 261 214 535  
e-mail: simix@simix.cz 
Po - Čt: 8:00 − 18:00, Pá: 8:30 − 17:00
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EDITORIAL

Česká společnost může být jakkoli názorově roz-
dělená, jakmile dojde na hokejové mistrovství, 
jsme všichni na jedné lodi (a každý je trenér, sa-
mozřejmě). Na jedné straně je to trošku pokry-
tecké, ale přesto jsem rád, že existuje alespoň ně-
jaký univerzální bod, v němž se najednou neřeší 
politické vyznání nebo barva pleti. 

Nerad bych se tu ale pouštěl do lehce depresiv-
ních tezí, kde bych „řešil neřešitelné“. Na tohle 
téma bylo popsáno až příliš řádek a jediné, co lze 
v tomhle směru udělat, je vyslovit přání, abychom 
se nesnažili vidět svět černobíle. Mohlo by se nám 
to totiž jednou velmi ošklivě vymstít.

Základem všeho je samozřejmě komunikace a ur-
čitá míra znalostí. A tady už se blížíme půdě, kte-
rá je PragMOONu výrzaně bližší - půdě poznání. 

S chutí se tak v novém čísle pouštíme do objevo-
vání zajímavých kulturních událostí, které byste v 
žádném případě neměli minout a přinášíme tipy 
na místa, kam stojí za to vyrazit na výlet. Není jich 
málo a jako vždy se máte čím se inspirovat.

Samozřejmostí je i naše gastronomické okénko, 
které - jako ostatně každé léto - věnujeme lahod-
ným burgerům. Na tuhle delikatesu, která si naštěs-
tí už v posledních letech získala náležitý respekt, se 
nesmí zapomínat. Pokud jde o restaurační tip, po-
zveme vás tentokrát do karlínského přístavu, kde 
vás čeká nejedno příjemné překvapení.

A když už je konečně venku krásně a nesněží 
(byl to opravdu značně netradiční duben), neza-
pomeňte vyrazit do ulic a třeba se jen tak bez-
cílně toulat. Možná máte pocit, že Prahu doko-
nale znáte, ale stačí jednou odbočit jinak a vždy 
vás něčím překvapí. Například nejuzší uličkou v 
celém městě, v níž je tak těsno, že jsou na obou 
stranách semafory, aby se v ní lidé nezasekli. Ano, 
i takovou zvláštnost ve městě máme (vede z uli-
ce U Lužického semináře na zahrádku restaurace 
Čertovka). A to je jen jedna z mnoha. 

šéfredaktor Tomáš „th“ Chvála

věten má díky prvnímu Máji 
velmi specifickou atmosféru. 
Vznímáme ho jako měsíc lásky, 
začátek příjemnějšího počasí a 
letos také nese hokejovou pří-

chuť, kdy (což je v tuhle chvíli zatím velká otáz-
ka) možná zase jednou zabojujeme o medaile. 

K
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výlet do neznáma

V kulturní třicítce se jako vždy sešla řada silných borců. Úvod bych ale rád věnoval něčemu mnohem star-
šímu - české sci-fi Ikarie XB 1 z roku 1963, která se vrací do kin. Slyšíte správně, použil jsem slovní spojení 
„české sci-fi“. A co víc, tahle je opravdu excelentní, připomínající pečlivou výpravou a scénářem klasiky žán-
ru jako Solaris nebo 2001: Vesmírná odysea. Měřit se s nimi nemůže, neměla to ale zas tak daleko. Je téměř 
neuvěřitelné, že něco takového u nás před půl stoletím vzniklo. Obnovenou premiéru 
byste si proto v kině neměli nechat ujít. Dvakrát tuhle šanci asi mít nebudeme.

th.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

film

výSTava

divadlo/ShoW

koncerT

Mysleli, že ty nejtěžší nepřátele již mají za sebou. 
To ale ještě nestáli proti sobě. Po poslední akci, kdy 
došlo na civilní oběti, Politické tlaky vyústí ve vy-
tvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní 
organizací, jež na tým super-hrdinů dohlíží a řídí 
ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. 
Jeden vede Steve Rogers, jež hájí svobodu Avengers, 
aby mohli bránit lidstvo bez vládních zásahů. Druhý 
vede Tony Stark, který má pocit, že civilních obětí 
již bylo dost a je třeba superhrdinům utáhnout řetěz. 
Dva týmy, jedna bitva. Ke kterému se přidáte vy?

Akční / Sci-fi, USA, 2016, Režie: Anthony Russo, Joe Russo 
Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr ., Scarlett Johansson

5.5.

Captain ameriCa: 
občanská válka

Výstava obrazů malíře Karla Balcara, který už od 
konce devadesátých let udivuje svými velkými, 
dramaticky pojatými olejovými figurálními obrazy. 
V návaznosti na neobyčejně úspěšné školení v tra-
diční klasické malbě na pražské AVU využívá dnes 
Balcar všech prověřených možností tohoto věčně 
se navracejícího a stále znovu obrozujícího média. 
Na vlně současné fugurální malby přichází s vysoce 
originální, a to svým způsobem i dobově výmluv-
nou koncepcí obrazu. Výstava představí obrazy z 
nejnovější dosud nevystavené tvorby autora.

Místo konání: Galerie Václava Špály, Praha 1
Cena vstupenek: od 199 Kč

6.5.

karel balCar: 
spending eternity
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V téhle sérii je trochu zmatek, protože tři díly Ná-
vštěvníků již dávno existují. Cesta do Ameriky však 
nebyla, navzdory zapojení francouzských filmařů a 
udržení původních herců, filmem, který se k původ-
ním dílům hlásí. Šlo o remake a regulérní třetí díl tu 
máme až letos. Tentokrát středověký rytíř Godefroy 
de Montmirail a jeho oddaný sluha Jacquouille za-
míří do doby Velké francouzské revoluce. A způsobí 
tam samozřejmě pořádné pozdvižení. V hlavních 
rolích ani tentokrát nemohou chybět Jean Reno a 
Christian Clavier. Bez nich by to nebyli Návštěvníci.

Adaptace legendární mobilní videohry o rozzlobe-
ném ptactvu, které vyhlásí válku chamtivým zeleným 
prasatům, přilétá do českých kin! Film nás zavede na 
ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. 
Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 
neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tro-
pickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když 
však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí 
tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lu-
bem a svůj ostrov před nimi zachránit.

návštěvníCi 3: revoluCe

Komedie, FR, 2016, Režie: Jean-Marie Poiré
Hrají: Jean Reno, Christian Clavier, Franck Dubosc

Animovaný, USA, 2016, Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly
Mluví: Peter Dinklage, Bill Hader, Jason Sudeikis

12.5.

Poznejte Čínu jako nikdy předtím! V rámci této uni-
kátní akce vám pořadatelé představí kulturní bohat-
ství asijského velikána v mnoha rozměrech. Svá díla 
zde budou prezentovat přední čínští umělci a gale-
rie a budete mít možnost vidět vzácné starožitnos-
ti, moderní design, tradiční umění i další hodnotné 
skvosty. Výstava bude po celou dobu konání doprová-
zena přednáškami, zaměřenými na čínskou kulturu, 
cestování, studium, medicínu a další oblasti. Nebu-
dou chybět ani semináře pro obchodníky zaměřené 
na import, export a obchodování v Číně obecně.

čínský kulturní týden

Místo konání: Kaiserštejnský palác, Praha 1
Cena vstupenek: 100 Kč (platí se pouze za výstavu)

12-14.5.

Mac (Seth Rogen) a Kelly (Rose Byrne) své dcerce 
Stelle brzy pořídí sourozence, a proto se rozhodnou 
vyměnit svůj dům za větší. Jenže zbavte se stávají-
cího obydlí za rozumnou cenu, když se vedle právě 
nastěhovala banda holek, co mají jako heslo „paří-
me nonstop“. Mac a Kelly záhy zjistí, že zopakování 
osvědčených triků, které vyzkoušeli na kluky na ty-
hle ostré vysokoškolačky v čele s Chloë Moretz (drs-
ná holčička z Kick-Ass) neplatí. Na pomoc si proto 
pozvou starého ne/přítele Teddyho Sanderse (Zac 
Efron), aby jim s novým problémem pomohl.

sousedi 2

Komedie, USA, 2016, Režie: Nicholas Stoller 
Hrají: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, Chloë Moretz

12.5.

19.5.

angry birds ve filmu
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Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalyp-
se, první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa 
X-Menů načerpal sílu ostatních mutantů a stal se tak 
nesmrtelným a neporazitelným. Probudil se po tisíci 
letech a je rozčarovaný ze světa, který nachází. Rekrutu-
je tým mutantů včetně zklamaného Magneta (Michael 
Fassbender) s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světo-
vý řád, kterému chce vládnout. Osud Země tak visí na 
vlásku. Raven s pomocí profesora X stane v čele týmu 
mladých X-Menů, aby společně zastavili svého největší-
ho nepřítele a zachránili lidstvo před úplným zánikem.

Alenka strávila několik posledních let na divokých vl-
nách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém 
návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz 
které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se 
znovu shledá se svými starými známými: Bílým krá-
líkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a 
potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. Klo-
boučník totiž ztratil svou svoucnost a tak Bílá královna 
Mirana vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, cože je 
kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují veš-
kerý čas. Divoká cesta napříč časem může začít!

Málokterý autor se může pochlubit takovým úspě-
chem, jako Rob Becker - vyprodat divadelní sály v USA 
stejně jako ve Slovinsku, v Německu jako ve Francii - to 
už chce hodně talentu a správného citu pro žhavé téma. 
Možná k tomu napomohlo i štěstí narodit se ve správné 
zemi ve správnou chvíli. Vždyť kde jinde se společnost 
zabývá rozdíly mezi muži a ženami tak široce jako prá-
vě v USA? Rozdíly mezi muži a ženami a s tím spojené 
komplikace jsou navíc vpravdě globální. Rozumí jim 
stejně Belgičané jako Kanaďané, Italové jako Nizozem-
ci. A stejně tak Češi. Budete se válet smíchy.

X-men: apokalypsa

Caveman 

Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2016, Režie: Bryan Singer 
Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence 

Dobrodružný / Fantasy, USA, 2016, Režie: James Bobin
Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena B . Carter

Místo konání: Divadlo Palace, Praha 1
Cena vstupenek: 220 - 420 Kč

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

19.5. 26.5.

alenka v říši divů: 
za zrCadlem

Kdo by tuhle show neznal. Jak už asi tušíte, během 
večera vás pobaví v Partičce Igor Chmela, Ondřej 
Sokol, Michal Suchánek a Richard Genzer. Chybět 
nemůže ani věčně rozesmátý moderátor Daniel Dan-
gl. Můžete se těšit na oblíbené improvizační hry jako 
Seznamka, Abeceda, Opera, Detektor lži, Dabing a 
ve spoustě dalších. Celou show hudebně doprovází 
Marian Čurko, který je známý svými převleky. Před-
stavení nebude přenášet žádná televizní stanice, jde o 
čistě divadelní verzi. Tudíž co divokého se odehraje 
na divadelních prknech, to tam taky zůstane!

partička

Místo konání: Divadlo Broadway, Praha 1
Cena vstupenek: 250 Kč

31.5.27.5.

10 www.pragmoon.czkvěten / červen 2016



Již 25 let
vám přivážíme
čerstvost a kvalitu

1×
elektromobil BMW i3

25×
elektrokolo

15×
automobil Škoda Octavia 
1,6 TDI / 66 KW

25×
zájezd v hodnotě 25 000 Kč

Ve hře je více 
než 25 000 cen!

Akce probíhá od 16. 3. do 28. 6. 2016 www.billa25.cz

Inzerce_Billa_25_let_Pragmoon_148x210+5.indd   1 22.03.16   9:49



Po famózním vystoupení v listopadu 2012 se rockové 
trio MUSE vrací zpátky do České republiky. V rám-
ci svého světového turné „The Drones World Tour“ 
odehraje v sobotu 4. června 2016 jedinečný koncert 
v pražské O2 areně. Na turné Muse vyjíždí po vy-
dání 7. studiového alba s názvem Drones. Skupina 
vznikla v roce 1994 v Teignmouth v jihozápadní An-
glii, kdy se dali dohromady přátelé ze školy. Debut 
Showbiz vyšel v roce 1999, následovala alba Origin 
of Symmetry (2001), Absolution (2003), Black Holes 
and Revelations (2006) a The Resistance (2009). 

muse

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

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

4.6.

Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a 
odlétají, je příběhem úspěšného architekta Alexan-
dera, jemuž monogamie moc neříká. Svůj milostný 
život koordinuje s letovým řádem, který se zdá být 
dokonalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda ze 
školy, v jehož přítomnosti se začne dokonalý navi-
gační systém bortit. V hlavních rolích se můžete těšit 
na Jaromíra Noska, Petra Semeráda, Pavlínu Mour-
kovou, Kateřinu Peřinovou-Velebovou, Charlotte 
Doubravou a další. Režie: Roman Štolpa. Premiéra 
8.června v 19h, první repríza 11.června. v 19h.

Místo konání: Divadlo Radka Brzobohatého, Praha 1
Cena vstupenek: 450 - 550 Kč

8.6.

tři letušky v paříži

Shane Black je génius. Možná vám jeho jméno nic ne-
říká, ale právě tenhle božan stojí za scénáři Posledního 
skauta, prvních dvou Smrtonosných zbraní, natočil 
Iron Mana 3 a taky úžasně ujetou detektivní buddy
-komedii Kiss Kiss Bang Bang s Robertem Downeym 
Jr. a Valem Kilmerem. Jeho novinka Správní chlapi je 
znovu buddy movie komedií, v níž dva loseři v se-
dmdesátkách řeší zapeklitý případ. A nemůže to být 
lepší! Black miluje detektivky s bizardními zápletka-
mi a vždy umí ve správný moment uhnout, aby něčím 
překvapil. Kultovní status je již předem zaručen.

Krimi / Komedie / Thriller, USA, 2016, Režie: Shane Black 
Hrají: Ryan Gosling, Russell Crowe, Kim Basinger

2.6.

správní Chlapi

Když začal Michael Bay jako producent pracovat na 
nových Želvách Ninja, fanoušci původního seriálu 
se obávali, jakým směrem se bude jejich oblíbená 
značka vyvíjet. Vyšla z toho zmodernizovaná verze 
fenoménu, která chce být hlavně cool. Pokračování 
na tom nic nezmění, pokud ale už z jedničky bylo 
patrné, že nad ní drží ruku režisér Transformers, z 
dvojky to přímo křičí. Když totiž vypustíme z obrazu 
želvy, klidně by mohlo jít o pátou štaci bojujících ro-
botů. Přesto je tu změna k lepšímu - více kultovních 
záporáků a to včetně „mozečka“ Kranga!

želvy ninja 2

Akční, USA, 2016, Režie: Josh Appelbaum, André Nemec 
Hrají: Megan Fox, Stephen Amell, Laura Linney, Will Arnett

2.6.
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Na prodejní výstavě naleznete několik desítek posta-
vených stanů, spacáků a karimatek značky JUREK. 
Nebudou chybět i funkční ručníky, ponožky, skutečně 
nepromokavé pláštěnky-ponča, pláštěnky na batohy, 
obaly, lodní vaky, návleky atd.. Dále se můžete těšit 
na kvalitní outdoorové vybavení jiných značek, např. 
VAR®, BIRKI®, GEMMA®, NIKWAX®, MASTERS®, 
TRAVELLUNCH®, ESBIT®, DOLDY®, SAWYER®, 
CLIMBING TECHNOLOGY®, PETZL® a dalších.

4. prodejní výstava 
outdoorového vybavení jurek

Místo konání: Výstaviště, Praha - Holešovice
Křižíkův pavilon E  od 10 .6 . do 2 .7 .2016, 
pondělí - pátek 14 - 21h, sobota a neděle 10 - 18h .  
Ceny vstupenek: zdarma

10.6.

Film navazuje na fenomenální celosvětový úspěch 
hororového guru Jamese Wana V zajetí démonů, 
který úspěšně strašil diváky po celém světě a stal se 
jedním z největších hitů žánru. Tentokrát manželský 
pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden 
z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních akti-
vit, aby pomohl svobodné matce, která žije sama se 
svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými 
duchy. Na scénu se vrací paranormální vyšetřovate-
lé Ed a Lorraine Warrenovi (znovu Patrick Wilson a 
Vera Farmiga), aby nebohé rodině pomohli.

v zajetí démonů 2

Horor USA, 2016 Režie: James Wan
Hrají:  Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O‘Connor

9.6.

Jeden má svaly, druhý ukecanou hubu a společně 
musí vyřešit velký případ. Dříve šikanovaný podivín 
vyrostl v drsného agenta CIA (Dwayne Johnson) a 
potřebuje parťáka. S tvrzením, že pracuje na přísně 
tajném případu, požádá o pomoc svého bývalého ši-
kanátora a někdejšího velkého bosse střední (Kevin 
Hart), který musí poníženě pracovat jako účetní a 
marně vzpomíná na své slavné dny. Ale dříve, než si 
usedlý účtař uvědomí, do čeho se vlastně dostal a že 
již není cesty zpět, dostane se do světa plného pře-
střelek, špionáží a dalších životu nebezpečných akcí.

Komedie, USA, 2016, Režie: Rawson Marshall Thurber
Hrají: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul

16.6.

Centrální inteligenCe

Herní fenomén konečně dorazil na filmové plátno! 
Mírumilovné království Azeroth se ocitne na pokra-
ji války, když se na jeho hranicích začnou houfovat 
děsiví nepřátelé Orkové, válečnický kmen, který 
opustil svůj umírající domov, aby kolonizoval dal-
ší svět. Průchod mezi oběma světy zajišťuje portál. 
Na jedné straně čeká armáda, nad kterou visí hroz-
ba kruté porážky, na Druhé pak národ, jemuž hrozí 
vyhynutí. Dva hrdinové, každý z jiného tábora, se 
vydávají k osudovému střetu. Snímek režíroval ta-
lentovaný Duncan Jones (Moon, Zdrojový kód).

Fantasy / Dobrodružný, USA, 2016, Režie: Duncan Jones
Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Patton

9.6.

WarCraft: první střet

KULTURNÍ SERVIS
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Legendární česká sci-fi (ano, takový film opravdu exi-
stuje) se vrací do kin! Snímek Ikarie XB 1 natočil v roce 
1963 režisér Jindřich Polák, spolu s Pavlem Juráčkem 
zároveň spoluautor scénáře, volně podle románu Sta-
nisława Lema K mrakům Magellanovým. Osu příběhu, 
odehrávajícího se v roce 2163, tvoří putování kosmické 
lodí Ikarie XB 1 k Alfě Centauri s úkolem prozkoumat 
mimozemské formy života. Posádka lodi, složená z vě-
deckých kapacit různých oborů, je daleko od sluneční 
soustavy vystavena neznámým hrozbám. Veze s se-
bou i řadu všedních lidských starostí a radostí.

Čtyři Jezdci se vrací v druhém magickém dobrodruž-
ství. Jejich iluze jsou dokonalejší, ale i nebezpečněj-
ší, stejně jako jejich nový protivník, který jim nic 
zadarmo nedaruje. Rok poté, co oblíbení kouzelníci 
převezli FBI a získali si publikum svými kousky, se 
podfukáři vrací s novým představením ve snaze od-
halit nekalé praktiky technologického magnáta Wal-
tera Mabryho (exkouzelních Daniel „Harry Potter“ 
Radcliffe), který stojí za jejich mizícím trikem. Jejich 
jedinou nadějí je poslední vystoupení, během kterého 
očistí svá jména a odhalí pravého viníka loupeží...

ikarie Xb1 podfukáři 2

Sci-fi, Československo, 1963, Režie: Jindřich Polák
Hrají:  Zdeněk Štěpánek, Radovan Lukavský, Dana Medřická

Akční / Komedie /Thriller, USA, 2016, Režie: Jon Murray Chu  
Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco

KULTURNÍ SERVIS TOP 30

16.6. 16.6.

Hledá se Nemo je jednou z nejoblíbenějších pixaro-
vek, takže bylo jen otázkou času, než se k látce studio 
vrátí. A když už pokračovat v hledání, jednoznačně se 
nabízí zapomnětlivá Dory, která už v jedničce většinu 
času netušila, kde se zrovna nachází. V pokračování 
Dory spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a 
Marlinem. Pak si z ničeho nic vzpomene, že kdysi a 
kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Ne-
mem se vydá na strhující dobrodružství napříč oce-
ánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifor-
nii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. 

Animovaný / Rodinný, USA, 2016, Režie: Andrew Stanton 
Mluví: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton

16.6.

hledá se dory

Živá vystoupení Paula McCartneyho obsahují vše, co 
očekává jakýkoliv milovník hudby od rockové show, 
a ještě mnohem víc: téměř tři hodiny obsahující nejú-
žasnější chvíle z posledních padesáti let hudební his-
torie. Sestava, kterou více než 10 let tvoří Paul „WIX“ 
Wickens (klávesy), Brian Ray (basa / kytara), Rusty 
Anderson (kytara) a Abe Laboriel Jr (bicí), dodává 
skladbám nadčasovost. Na turné bude představena 
zcela nová produkce, jako vždy s využitím nejmoder-
nější audio a video techniky, která zajistí nezapome-
nutelný zážitek z každého místa v koncertní hale. 

paul mCCarthy

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1690 Kč

16.6.
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Je to až s podivem, ale i když původní Den nezávislos-
ti vstoupil do kin před dlouhými dvaceti lety a slavil 
ohromný úspěch, žádnou velkou vlnu mimozemských 
filmů to nespustilo. Byl to podobný scénář jako v pří-
padě prvního Jurského parku - diváci chtěli víc, ale ni-
kdo jiný se do velkolepých vod neodvážil vstoupit. To 
se letos konečně změní a je radost vidět, že má Roland 
Emmerich po delší době dostatek peněz na to, aby si 
mohl bez omezení hrát. Den nezávislosti: Nový útok, je 
zhruba 10x velkolepější, než jeho předchůdce. Akorát 
Will Smith absentuje. Ale s tím už se musíme smířit.

Hra s penězi je špinavá a u Wall Street to platí dvojná-
sob. Jednoho dne tak mladému muži (Jack O‘Connell) 
dojde trpělivost, nakráčí doprostřed natáčení show o 
financích a vezme jako rukojmí moderátora (George 
Clooney) a ještě několik členů štábu (včetně Julii Ro-
berts). Výsledek působí jako poctivé hollywoodské 
drama v newyorských kulisách, kde nejde o počet vý-
střelů, ale o nervy napnuté k prasknutí, to vše na malé 
vypravěčské ploše. Jodie Foster si vybrala zajímavý ná-
mět, který se jí daří velmi dobře prodat. Nepochybnou 
zásluhu na tom má vynikající George Clooney.

den nezávislosti: 
nový útok

Sci-fi / Akční, USA, 2016, Režie: Roland Emmerich
Hrají: Jeff Goldblum, Bill Pullman, Liam Hemsworth

Drama / Thriller, USA, 2016, Režie: Jodie Foster
Hrají: George Clooney, Julia Roberts, Jack O‘Connell

16.6.

Již 13. ročník METROpolitního léta hereckých 
osobností letos proběhne od 23. června do 31. srp-
na na Letní scéně Vyšehrad a v divadle Studio DVA. 
Tradiční divadelní přehlídku obohatí premiéra hry 4 
sestry. Tato letní komedie o módě, dietě, touze po lás-
ce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři a 
překvapení v kompostu pochází z pera hitmakera, re-
žiséra Patrika Hartla, autora komedií Hvězda s Evou 
Holubovou či Vysavač Boba Klepla. Na Letní scénu 
se kromě nového titulu mohou návštěvníci vypravit 
také na osm hitů z repertoáru divadla Studio DVA.

13 ročník metropolitního 
léta hereCkýCh osobností

Místo konání: Letní scéně Vyšehrad, Praha 2
Cena vstupenek: 289 - 599 Kč

23.6.

Dobrých filmů podle videoher moc není (Mortal 
Kombat, Silent Hill), každá naděje je proto vítána. 
Ratchet & Clank má tu výhodu, že vypadá jako ori-
ginál, což mu pozici (minimálně u fanoušků) pře-
dem ulehčuje. Nad filmovým příběhem populární 
dvojice hrdinů Ratcheta a Clanka, kteří patří do 
zlatého fondu konzole PlayStation, navíc dohlíželi 
autoři hry a je to znát. Předloha proslula mimo jiné 
smyslem pro humor a snímek v tomhle ohledu ni-
jak nezaostává. Zkrákt a dobře, po dlouhé době je tu 
herní adaptace, za kterou se fanoušci nemusí stydět.

ratChet a Clank:
strážCi galaXie

Animovaný, USA, 2016, Režie: Kevin Munroe, Jericca Cleland 
Mluví: James Arnold Taylor, David Kaye, Sylvester Stallone

23.6.

23.6.

hra peněz
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Divadlo U Valšů je profesionální divadelní scéna, kde 
se můžete setkat se známými umělci a a zajímavými 
osobnostmi. Bezbariérový prostor hlediště pro 100 se-
dících diváků. Bezbariérový přístup na jeviště. Divadlo 
provozuje Život 90, z.ú., který se zabývá poskytováním 
širokého spektra služeb a pomoci seniorům. I to je dů-
vodem, proč zde drží ceny vstupenek velmi přijatelné 
úrovni. V květnu můžete vyrazit na hry Drahá Mathil-
da (12.5), Z deníku hraběnky M. (17.5), film Co kdy-
bychom žili společně? (18.5) či komponovaný pořad s 
mimořádným hostem Jak se hladí duše (26.5).

divadlo u valšů

Karolíny Světlé 18, Praha 1, Tel .: + 420  222 333 555/512
dana .pekova@zivot90 .cz, www .divadlouvalsu .cz 

Pohádka spisovatele Roalda Dahla The BFG vyšla v 
češtině pod názvem Obr Dobr. Stejnojmenný film re-
žiséra Stevena Spielberga vstoupí do českých kin ještě 
předtím, než děti odjedou na letní prázdniny, tudíž 
půjde o příjemné zakončení školního roku A na-
štěstí si tuhle pohádku s prvky fantasy užijí i rodiče. 
Zatímco zlobry, trolly a jinými příšerami se nejrůz-
nější pohádkové příběhy jen hemží, hodného obra 
aby člověk pohledal. A právě takového potkala malá 
Sofie. Po Tintinovi se Spielberg vrací k látce, kterou 
prověřil zájem hned několika generací čtenářů.

obr dobr

Rodinný / Fantasy, USA, 2016, Režie: Steven Spielberg 
Hrají: Mark Rylance, Bill Hader, Penelope Wilton

30.6.

18

Galerie La Femme je již nějakou dobu iniciátorem 
nevšedního projektu Domácí úkoly, které pravidelně 
zadává nejrůznějším umělcům. Výsledek si nyní 
můžete pořídit domů. O zatím realizovaných 
tématech se vše potřebné dočtete v novém katalogu 
galerie, který nese název Domácí úkoly a cesty 2011 
– 2015. Kromě domácích úkolů, jichž se účastní vždy 
kolem 70 autorů (A. Born, B. Jirků, M. Rittstein, M. 
Chabera, J. Anderle ad.), jsou v katalogu zahrnuty i 
obrazy, které vznikly během zahraničních sympózií 
(mimo jiné v Bretaňi, Švýcarsku a Německu, Sicílii...).

Bílkova 2, Praha 1, Tel: +4420 224 812 656, 
775 726 067, www .glf .cz

galerie la femme

Začalo to před téměř pěti desítkami let prásknutím 
hromu, vzdáleným zazvoněním a pak monstróz-
ním riffem, který otřásl zemí. Nejtěžší rockový zvuk 
všech dob. V té chvíli se narodil heavy metal, stvo-
řený mladou, sotva plnoletou kapelou z anglického 
Birminghamu. Teď vše skončí, poslední turné nej-
větší metalové kapely všech dob, Black Sabbath, bylo 
potvrzeno. Ozzy Osbourne, Tony Iommi a Geezer 
Butler uzavřou poslední kapitolu v neuvěřitelném 
příběhu hudební legendy Black Sabbath. Buďte u 
toho, ať máte co vyprávět budoucím generacím.

blaCk sabbath

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1390 Kč

30.6.
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Tělesnost  
1890–1921
Munch, Kupka, 
Kokoschka…
24. 5.–11. 9. 2016

Museum Kampa

www.museumkampa.cz D
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Captain ameriCa: občanská válka

ejvětší komiksový nářez letoš-
ního roku sliboval souboj Bat-
mana se Supermanem. Výsle-
dek ale nedostál očekáváním 
díky zmatenému scénáři, kte-

rý postavám nedovolil, aby plně zazářily. 

KULTURNÍ SERVIS FILM MĚSÍCE

Bylo otázkou, jak si povede konkureční Marvel, 
který si na rok 2016 připravil neméně důležitý 
střet. Občanská válka v podtitulu názvu je totiž 
dost možná nejzásadnější komiksový konflikt, 
jaký obrázkové sešity superhrdinů pamatují.

Karty jsou rozdány následovně - Avengers dlou-
ho operují na vlastní pěst. Mají silné protivníky 
a to se neobejde bez ztrát mezi civilisty. Jednoho 
dne tak dojde vládě trpělivost a chce, aby hrdi-
nové podepsali speciální smlouvu. Tony Stark/
Iron Man (Robert Downey Jr.) s návrhem souvisí, 
neboť ho tíži svědomí. Captain America (Chris 
Evans) je naopak proti, protože se nechce stát 
vládním žoldákem, což by mohlo vést k bitvám, 
které nebudou za dobrou věc. Rozdílný postoj na-
konec vyústí v bitvu, kdy si musí ostatní hrdinové 
určit, na které straně budou bojovat.

Tentokrát už se tedy hraje o hodně a nikdo nemá 
jistotu, že z tohohle souboje vyjde bez zranění.

Nejlepší na nové marvelovce je, že sliby o zásad-
ním střetu nejsou liché. Snímek skutečně nasta-
vuje svým vývojem a koncem nový směr a není 
tak otravným návratem do bodu nula, jako oba 
díly Avengers (nic proti nim, ale filmové marve-
lovské universum nikam neposunuly).

Potěší i nováčci, především pak Spider-Man, kte-
rý mezi Avengers okamžitě zapadne a svými hláš-
kami si rychle získá všechny fanoušky předlohy.

Možná tím nejpříjemnějším elementem je ale 
jistá střízlivost, kdy větší nutně neznamená lepší. 
Na rozdíl od Age of Ultron nás nečeká ubíjející 
digifest. Souboje většinu času sází na poctivou 
fyzickou akci a motivace záporáka je potěšující 
svou přízemností, kdy konečně nejde o bondov-
ského zloducha, toužícího ovládnout celý svět. 

Zbývá jediná otázka: Tým Cap nebo tým Iron Man?

th.

N

Akční, Dobrodružný, Sci-fi, USA, 2016
Režie:  Anthony Russo, Joe Russo

Hrají:  Chris Evans, Robert Downey Jr ., Scarlett 
Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie

Premiéra: 5 . 5 . 2016
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KULTURNÍ SERVIS ROZHOVOR/FILM

Jak jste zareagoval na to, že se bude točit šestka?

Já myslím, že dobře. Nebo takto - s Dušanem Klei-
nem bych šel do jakéhokoliv projektu, takže to bylo 
pro mne jasné. A navíc, já mám ty Básníky rád - tak-
že opět - ano! Měl jsem strach trochu z pátého dílu 
- obavu z toho, že tam budu hrát playboye, který se 
bude ohlížet po mladých holkách. Ne. Ne. Pan Pe-
cháček a Dušan Klein by nikdy nemohli takto na-
stavit svoje Básníky. Jejich humor i vidění světa je 
úplně o něčem jiném. A to je na tom vzácné.

Některé díly dělí od sebe hodně let. Jaké je vracet 
se třeba po dvanácti letech na natáčení Básníků?

Je to velmi příjemné - je to vlastně jako vracet se 
domů mezi kamarády, kde to znám, kde je mi dob-
ře. Maminka tam třeba už není, ale jinak je to svým 
způsobem domov. A nové postavy také baví lidi, 
patří do tohoto zvláštního světa. Je to velká záslu-
ha režiséra Dušana Kleina a pana Pecháčka, který 

tento svět stvořil. Dlouho jsem si neuvědomoval, 
co moje postava dává lidem - nejen to, že je ro-
mantik, ale že má v sobě ten zvláštní humor pana 
Pecháčka, jeho svébytný optimismus a přesvědče-
ní, že život se dá krásně žít, pokud dokážeme brát 
určité věci s ironií a nadhledem. Je to geniální.

Byl jste s Básníky více než třicet let - za tu dobu 
těmi filmy prošla celá plejáda skvělých herců, ně-
kteří už bohužel nejsou mezi námi.

Ano, to je také to, co si na Básnících považuji, že 
jsem se setkal se skvělými lidmi, s nimi bych mož-
ná nikdy nehrál. A i když už řada z nich není mezi 
námi - zůstali ve mně - moje maminka Míla Myslí-
ková, skvělá paní profesorka Jiřina Jirásková, kterou 
Dušan Klein doslova „propašoval“ do filmu navzdo-
ry všem zákazům… a další a další… Tuhle jsme je 
chtěli spočítat - nějak jsme to ani nedokázali…

Máte nějaký mimořádný zážitek z natáčení?

Možná ani ne, všechno bylo skvělé. Ale… jedna 
věc mě zasáhla. Stalo se to před léty. Dostal jsem 
dopis o jednoho pána. Psal mi, že se dostal do 
malérů a chtěl spáchat sebevraždu. Náhodou za-
šel do kina na Básníky a přestal myslet na to nej-
horší. Stálo mu za to zkusit žít dál. K tomu prostě 
není co dodat. O tom asi Básníci jsou.

ilmovým básníkem, který šep-
tá svým laskám sladká slova do 
ouška, se stal před více jak třiceti 
lety. Nyní se Pavel Kříž vrátil ve 
své nejokoničtější roli, aby nás 

potěšil další kapitolou ze života Štěpánka.

pavel kříž

F
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Jaké je vracet se s mnohaletými přestávkami k 
filmovým Básníkům, kteří vás v Česku proslavili?

Že jsou Básníci pořád oblíbení a lidé v nich nacházejí 
radost, je pro mne absolutní úspěch. Právě diváci uči-
nili Štěpána, Kendyho a další nesmrtelnými, a to je to 
nejlepší, co se může filmovým hrdinům stát. Pro mě 
byl nový film poctou všem, kteří se na Básnících za ta 
léta podíleli, od pana režiséra Kleina přes Pavla Kříže 
až po diváky, kteří tu řadu udrželi při životě.

V posledním díle vaše Vendulka povýšila na 
ředitelku nemocnice, ve které působí i Štěpán 
Šafránek. Co od postavy můžeme očekávat? 

Vendulka je a vždy byla asertivní, aktivní a průboj-
ná. Nikdy se nebála a byla ochotná udělat vše pro 
to, aby dosáhla úspěchu a svého cíle. To se nezmě-
nilo. Taky si vždy uměla rozškatulkovat jednotlivé 
stránky svého života a oddělit je od sebe, aby moh-
la přežít. Její lidštější stránky neměly v rozsahu role 

vždy platformu, ale v jádru zůstala pořád tou živel-
nou holkou ve svetru, která se uměla s úsměvem 
poprat se vším. To se taky nezměnilo. Ale v novém 
díle diváci zjistí, že jí v hloubi duše vlastně na ně-
čem celý život moc záleželo. Ale víc vám neřeknu.

Myslíte, že by se Básníci uchytili i venku - nebo je 
vyprávění o milostných vzplanutích stále staršího 
a sebeironického doktora jen místní specialita?

Samozřejmě, že není. Romantická komedie je žánr, 
který nikdy nezklame, a existuje plejáda herců, 
kteří si na ní založili kariéru. Myslím, že Básníci by 
klidně zafungovali na mezinárodní úrovni, samo-
zřejmě s úpravami, které by poskytly univerzální 
srozumitelnost lokálním specifikům. A co se týče 
vaší poznámky o stále starším hrdinovi, určitě si 
vzpomenete třeba na pokračování Báječného ho-
telu Marigold. Život nekončí ve dvaceti, naopak, 
ve dvaceti to všechno teprve začíná.

Nevadí vám, že si vás lidé v Česku pořád spojují 
hlavně s Vendulkou?

Je to asi pochopitelné, dvacet let jsem na domá-
cí scéně chyběla. Ale snad si třeba díky filmu 
Klauni nebo divadelnímu projektu High - Lety 
peklem uvědomí, že nejsem herečkou jedné po-
stavy a jednoho přístupu. Že mám za sebou i jiné 
zkušenosti a mnoho další práce.

de je Štěpánek, tak přirozeně 
nemohou chybět krásné ženy. 
Její postava Vendulky-utěšitel-
ky patří k těm nejklasičtějším 
v sérii a ani v nejnovějším díle 

Jak básníci čekají na zázrak nechybí. 

eva jeníčková

K



paul mCCarthy
vanáct let. Přesně tak dlouho 
jsme museli čekat na to, než 
se legendární brouk Paul Mc-
Cartney vrátí zpátky do Pra-
hy. Od té doby vydal tři řado-

vá alba a odjel sedm koncertních šňůr.

KULTURNÍ SERVIS KONCERT MĚSÍCE

Stejně jako v případě každého doposud odehra-
ného turné legendárního  Paula McCartneyho, 
i to nejnovější s názvem „One On One“ slibuje 
úžasnou novou scénu a desítky klasických skla-
deb mapující celou Paulovu kariéru. 

Během koncertu se můžeme těšit nejen na Paulo-
vy sólové počiny, ale samozřejmě i na slavné 
songy z dob The Beatles a Wings. Bez těch by to 
zkrátka nešlo a velmi pravděpodobně by jejich ab-
senci fanoušci ani neodpustili. Slíbeno je i několik 
opravdu výjimečných hudebních překvapení.

Aby šlo o patřičně velkolepou a jedinečnou show 
(ostatně, čekali jsme na ní více jak dekádu), bude 
na turné „One On One“ představena zcela nová 
produkce, samozřejmě využívající nejmodernější 
audio a video techniku, která zajistí nezapome-
nutelný zážitek z každého místa v koncertní hale. 
Nebudou chybět velkoplošné projekce, lasery, oh-
ňostroje a ohromující výběr těch nejlepších písní. 

Živá vystoupení Paula McCartneyho obsahu-
jí vše, co očekává jakýkoliv milovník hudby od 
rockové show: téměř tři hodiny obsahující nejú-
žasnější chvíle z posledních padesáti let hudební 
historie. Sestava, kterou více než 10 let tvoří Paul 
„WIX“ Wickens (klávesy), Brian Ray (basa / ky-
tara), Rusty Anderson (kytara) a Abe Laboriel Jr 
(bicí), dodává skladbám nadčasovost.

Loni v říjnu zpěvák a skladatel zakončil obří turné 
Out There, na němž odehrál  27 koncertů po celém 
světě včetně východní Asie. Po velkém úspěchu neo-
dolal a připravil další turné. Že má v sobě stále hodně 
energie a nedochází mu nápady, to dokazují fantas-
tické ohlasy na „One On One“ z celého světa.

McCartney hrál v Praze poprvé v roce 2004, kdy 
vystupoval v netradičním prostředí koncertního 
parku mezi budovami bývalé vysočanské Kolben-
ky. Tehdy sledovalo dvouapůlhodinové vystoupe-
ní kolem 50 tisíc platících diváků.

th.

D

Místo konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1690 Kč

Koná se: 16 . 6 . 2016
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Původně jsme se měli návratu sympatického dobro-
druha Nathana Drakea dočkat již v březnu, ladění hry 
se ale protáhlo a tak si ho užijeme v našich mašinkách 
od Sony až nyní v květnu. Výsledek? Podle očekává-
ní jedna z nejlépe hodnocených her roku, která se ve 
chvíli, kdy tyhle řádky píšeme, ještě nedočkala jediné 
negativní recenze (a to jich již vyšlo na internetu přes 
sto). V Naughty Dog zkrátka ovládají své řemeslo a 
vytvořili po již třech dílech Uncharted a The Last of 
Us další pecku, která skončí v herní síni slávy.

Prakticky každá velká filmová série se dnes dočká 
herního LEGO-zpracování. A jsme za to rádi! Jde o 
chytré, zábavné a hravé hry, které často originál trefně 
parodují. Plošinovek je všeobecně jako šafránu a těch, 
které by si mohli zahrát i dospělí, ještě míň. Právě 
proto jsou LEGO hry tak populární. Mohou je hrát 
jak malí tak velcí a všichni se výborně baví (i když ka-
ždý z trochu jiných důvodu). LEGO verze posledního 
dílu Star Wars na tom není jinak, takže pokud jste si 
tenhle subžánr oblíbili, neváhejte s nákupem.

Původní Mirror‘s Edge mělo smůlu. Originálně 
a hratelně skvěle zvládnutá hra si obtížně hledala 
hráče. Postupem let se z ní stal naštěstí kult a tak 
tu máme pokračování. I když Catalyst vlastně není 
podle tvůrců ani tak pokračováním, jako novým za-
čátkem Mirrors Edge. Tentokrát na vás a vaše nožky 
čeká kompletně otevřený svět městských mrakodra-
pů a temných tunelů pod nimi. S Faith se dozvíte vše 
o její minulosti, jak se z obyčejné dívky stala Běžky-
ní, která otevřela oči celému utlačovanému městu.

unCharted 4: 
a thief’s end

doom

lego star Wars: 
the forCe aWakens

mirror’s edge Catalyst

naughty dog
ps4 exkluzivita

id software
ps4, pC, Xbox one

tt games
ps4, pC, ps3, 3ds, X360, maC, vita Wiiu Xbox one 

ea diCe
ps4, pC, Xbox one
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DOOM je zpět a vrací se ke svým kořenům. Tento-
krát žádné zbytečné hrátky s baterkou a nekonečně 
prázdné chodby, které se snaží strašit hráče párou z 
prasklé trubky. Připravte se na opravdovouu řežbu. 
Nejovější díl legendární série je rychlá, brutální a 
extrémně chytlavá střílečka, bez zbytečného balas-
tu okolo. Děsiví démoni, neuvěřitelně destruktivní 
zbraně a rychlý pohyb postavy slibují přesně tu in-
tenzivní střílečku, kterou od nového DOOMa oče-
káváme. Pro LANku s partou přátel jako dělané.
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Do kin se v červnů vrátí oblíbení želví hrdinové a to by 
bylo, abychom si je neužili i v herním zpracování. Kon-
cem května proto vyjde pro staré i současné konzole 
kooperativní akční hra Teenage Mutant Ninja Turtles: 
Mutants in Manhattan. Popadněte čtyři přátele a bojuj-
te po boku svých želvích bráchů skrze kanály, metro a 
ulice New Yorku. Trhačova a Krangova zločinecká or-
ganizace se opět rozrůstá a je třeba jim srazit hřebínek.

Není nic lepšího, než kombinace exotického ostro-
va a hordy nemrtvých, kteří se valí ze všech stran. 
Kultovní hry Dead Island a Dead Island: Riptide 
se dočkaly kompletního přepracování do next-gen 
enginu, který přidal celou řadu nejen vizuálních 
vylepšení. Zlepšil se celkový chod her a uživatelské 
rozhraní se zpřehlednilo. Kolekce tak tvoří ideální 
vstupní bránu do zombie světa Dead Island.

teenage mutant ninja turtles: 
mutants in manhattan

dead island 
definitive ColleCtion

platinumgames
ps4, pC, ps3, X360, Xbox one 

techland
ps4, pC, Xbox one 

KULTURNÍ SERVIS

WILLIAM SHAKESPEARE
WILLIAM SHAKESPEARE
WILLIAM SHAKESPEARE

SHAKESPEARE

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

F ilmový vesmír Marvelu se 
v poslední dekádě hodně 
rozrostl a momentálně si v 
kinech můžete užít týmov-
ku Captain America: Ob-

čanská válka, v níž se hrdinové trochu netra-
dičně staví proti sobě. Marvel ale svého času 
vypadal jinak. A my si dnes připomeneme jak.

Než Marvel vytvořil vlastní filmovou divizi, po-
skytoval na postavy práva jiným filmovým studi-
ím. Někdo si vedl lépe, jiní hůře. A většina skončila 
v zapomnění. S odstupem času, a i pro porovnání 
s dnešní vlnou komiksů, je rozhodně zajímavé se 
za původní vlnou filmových komiksů ohlédnout.

9 zajímavostí o
zapomenutýCh
marvelovkáCh
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TÉMA

1) Blade byl svého času nejúspěšnější filmový ko-
miks vůbec a stačilo mu k tomu relativně málo., 
Celosvětově totiž jednotlivé díly vydělaly tolik, ko-
lik dnes průměrný komiksový film stojí, tedy cca 
150 milionů dolarů! Na druhou stranu šlo o film 
de facto pro dospělé, protože měl rating R, tudíž 
obsahoval krev, nahotu a sprostá slova. Lepší časy.

2) Mezi adaptace marvelových komiksů patří i 
Muži v černém! Ironií osudu je, že předloha nikdy 
příliš pozornosti nebudila. Zato filmové adaptace, 
ty se staly v rámci komediálního sci-fi žánru tak-
řka legendární a dodnes se těší ohromnému zájmu.

3) Nick Fury, jehož v současných marvelovkách 
hraje Samuel L. Jackson, se již svého sólového fil-
mu dočkal. Stalo se tak v roce 1998, film se jme-
nuje Nick Fury, zvláštní agent a hlavního hrdinu 
nehraje nikdo menší než David Hasselhoff!

4) Mezi marvelovské hrdiny patří i Punisher aka Kat 
(záleží na překladu). Dočkal se již tří filmů a ani je-
den v kinech neuspěl. Ten první z roku 1989, který 
vyšel v našich končinách jako Mstitel, je nicméně 
zajímavá tím, že v něm hraje hlavní roli Dolph Lun-
dgren. Víc oldschool ten film už být ani nemůže!

5) Nevíte, co znamenal ten kačer v potitulkové 
scéně Strážců Galaxie? Inu, to je Kačer Howard, 
pocházející z planety plné kačerů a v komiksové 
předloze jde o satiru. V roce 1986 vznikl hraný 
film a Howard v něm souložil s lidskou samičkou. 
Jde o slavný propadák, který je něco mezi Strážci 
vesmíru, Alfem a tripem na tvrdých drogách.

6) Mezi komiksové borce Marvelu patří i Dare-
devil. Na plátně to zkusil dvakrát, vždy s tváři Ni-
colase Cage. Ten je ohromný fanoušek předlohy 
(v garáži mu stojí několik ghotriderovských mo-
torek a dokoce si nechal na paži vytetovat hořící 
lebku), což dávadlo naději na slušné zpracování. 
Všichni ale tak trochu zapomněli na to, že je Cage 
i trochu divný člověk. Takže mu přišlo jako dob-
rý nápad, aby místo původně plánované temné 
adaptace vznikl komediální film. Chyba, velká 

chyba. Ghost Rider má být drsoň, z něhož jde re-
spekt na sto honů a ne nechtěně zábavná figurka, 
která místo chlastu „pije“ ze sklenice bonbóny. Už 
jsme napsali, že je Cage trochu divný člověk?

7) V roce 1990 vznikl v americko-jugoslávské ko-
produkci film Captain America. Točil ho legendární 
béčkař Albert Puyn a snímek má na ČSFD 23%.

8) I takový Arnold Schwarzenegger je součásti 
marvelovské filmové historie! Barbar Conan je 
totiž součástí portfólia Marvel Comics.

9)  Fantastická čtyřka, která také patří Marvelu, se 
prvního filmu dočkala v roce 1994. Žádný hit ov-
šem nehledejte. Film vznikl za pár korun a studio 
ho natočilo jen proto, že by jinak přišlo o práva. Z 
toho důvodu se ani nikdy nedočkal oficiálního vy-
dání a není k sehníní na Blu-ray ani DVD. Žijeme 
naštěstí v moderní době, takže to internet to jistí.
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miss faCe zná své finalistky: 
konkurenCe je větší než v české miss!

rvní květnový den, čili 1. 
Máje, měla půvabná model-
ka Taťána Makarenko trochu 
jiné „starosti“ než hledání 
rozkvetlé třešně, pod níž by se 

zamilovaně líbala se svým partnerem, hokejistou 
Zdeňkem Bahenským. Oba totiž zasedli v porotě 
druhého semifinálového dne, jenž definitivně roz-
hodl o finalistkách letošního ročníku Miss Face.

KULTURNÍ SERVIS REPORTÁŽ

Charitativní soutěž krásy Miss Face, jejíž zaklada-
telkou a ředitelkou je právě Taťána Makarenko, je 
určená pro všechny atraktivní dívky ve věku od 17 
do 25 let. Jak nám již samotné slovo “face“ napoví-
dá, hlavní prioritou je mít krásný a souměrný ob-
ličej. Vítězka by však měla mít také charisma, po-
koru a příjemné vystupování, aby s ní chtěl klient 
opakovaně spolupracovat. Obrovskou výhodou 
pro všechny slečny je navíc možnost uplatnění v 
modelingu, aniž by splňovaly výšku 175 cm. 

Nezbytnou součástí celé soutěže je také její pod-
text „Krásné tváře pomáhají.“ Miss Face tedy 
není jen obyčejnou soutěží krásy, jejím smyslem 
je i podporovat Českou neonatologickou společ-

nost, jíž jsou na konci každého ročníku předány 
peníze, které se „vytěží“ během finálového večera. 
A jinak tomu nebude ani letos. Jediné, co zbývá, 
je zvolit novou vítězku, která společně s Taťánou 
daruje šek na podporu těch nejmenších. 

Jak tedy probíhalo letošní semifinále a které ze 
semifinalistek se probojovaly až do TOP 10? V 
sobotu, 30. dubna ráno, se 60 semifinalistek sešlo 
v prostorách hotelu Castle Residence Praha, kde 
si je do parády vzali profesionální vizážisti a ka-
deřnici. Poté se ve 4 kolech (krátké představení, 
promenáda v plavkách, rozhovor v cizím jazyce, 
vědomostní test) utkaly před porotou o postup 
do TOP 20. Po vyhlášení byly postupující dívky 
odvezeny autobusem do krásných prostor hotelu 
na zámku Štiřín, kde strávily noc a druhý den bo-
jovaly o postup do vytoužené finálové 10ky. 

V neděli nervozita pomalu, ale jistě stoupala. Po 
představení, promenádě v plavkách a rozhovoru s 
porotou následovalo očekávané rozhodnutí. Na-
pětí se doslova dalo krájet. „Letošní finalistky jsou 
celkově velmi zajímavý tým. Všechny mají krásný 
a zajímavý obličej, postavově a výškově se od sebe 
dost liší, ale tím si myslím, že si každý bude moct 

P



vybrat svoji favoritku. Nejnižší finalistka má 163 
cm a nejvyšší 181 cm. Výškový rozdíl je největší 
v historii MF a také letos uspěly poprvé i 2 malé 
dívky. V minulých ročnících jsme měli nejnižší 
dívky okolo 167 cm. Nejstarší dívce je 21 let, a je 
to tedy nejnižší věkový průměr finalistek v historii 
MF. Dívky jsou ale velice vyzrálé, co se týče svého 
projevu, a jsou velmi inteligentní. Samotnou mě 
výstupy některých velmi kladně překvapily, protože 
mám ráda chytré dívky.“ prozradila Táňa.

Došlo také na kritiku: „V čem ale musí ještě vět-
šina zapracovat je chůze na podpatcích a postava. 
Všechny jsou zdravě hubené, ale musí svá těla 
zpevnit, protože modeling si to žádá, a aby moh-
ly uspět, musí se o své tělo umět starat. Nyní jsou 
mladé a mají většinou hezké postavy díky mládí, 
ale některé se přiznaly, že zatím vůbec necvičí, či 
dost hřeší v jídle.“  Závěrem dodala: „Všechno je 
ale budeme nyní učit a snažit se jim všťípit to, co 
jim může do budoucna pomoci nejen ve světě mo-

REPORTÁŽ

delingu, ale i v běžném životě, protože budeme mít 
s dívkami mnoho školení. A na to se velice těším, 
jak to budou všechny dívky zvládat a jak se u nás 
budou vyvíjet a posouvat dál.“

Mezi finalistky se probojovaly jmenovitě: Alice 
Činčurová, Barbora Hačecká, Nikola Uhlířová, 
Sarah Karolyiová, Martina Bérešová, Michaela 
Kadlecová, Zuzana Straková, Veronika Vorlíčko-
vá, Nikola Krmelová, Veronika Krejčí.

Suma sumárum je zcela očividné, že stejně jako 
loni bude i tento ročník velmi silný. Dokonce 
bude s velkou pravděpodobností zajímavější než 
v případě finalistek České Miss 2016, které větši-
na lidí zařadila mezi těžký průměr. Dívky navíc 
podepisují příznivější smlouvy, které tak defini-
tivně podtrhují fakt, že České Miss pomalu, ale 
jistě roste velká konkurence.

Šárka Peková
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BEAUTY POLICE

což někomu nemusí vyhovovat, krásná lahvička 
z matného skla je díky tomu za chvíli celá zapat-
laná. Já si ho maličko vleju do dlaně a aplikuji 
ho prsty. Na tváři změní konzistenci v takovou 
matně sametovo-pudrovou. Opravdu udělá nád-
herný finish a vydrří celý den. Nezalézá do pórů, 
nevysušuje, nešupinkuje, nedělají se mi po něm 
pupínky, nic. Naopak pleť krásně sjednotí a vy-
hladí, je vytvořen speciálně pro nahé líčení, tedy 
neměl by být na pleti skoro rozeznatelný, což sku-
tečně splňuje. Navíc má SPF 18 – na léto super. 
Kryje středně, rozhodně nečekejte žádnou mas-
ku. Jedinou nevýhodou může být omezený počet 
odstínů na českém trhu, já používám odstín 150.

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

Beauty Police

L‘ORÉAL PARIS NUDE 
MAgIqUE EAU DE TEINT
cca 300 Kč – 20 ml
k dostání v drogeriích DM, Rossmann

Vybrat si pro mě dobrý make-up je docela oří-
šek. Většinou si najdu jeden, který používám 
furt a stále – o tom jsem už v této rubrice psala, 
je to Skin Illusion od Clarins. Okolo tohoto ma-
ke-upu od L´Oreal se ale jeden čas strhlo docela 
haló, proto jsem chtěla vyzkoušet, o co jde. Ma-
ke-up je naprosto tekutý, před použitím je potře-
ba jej dobře protřepat. Aplikátor bohužel nemá, 
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BEAUTY POLICE

BioPha orgaNiC SoaP Free Shower gel 
150 Kč – 400 ml, k dostání v drogeriích DM

Tento sprchový gel mě v regálu zaujal už jen jeho krásným balením. 
Zároveň jsem měla pocit, že gely, které jsem používala na mě zanechaly 
vždycky takový divný film, možná se mi kvůli nim i ucpávaly póry a 
vznikaly vyrážky nebo byly naopak moc agresivní, člověk si připadal 
jako kdyby se drhnul jarem. Tento sprcháč je ale organický a bez mýdlo-
vých přísad – je naprosto čirý a pění úžasně. Člověka doopravdy umyje, 
nepotáhne vás žádným divným filmem, ale zároveň nevysušuje, takže 
když občas zapomenu na tělové mléko, nic ne nestane, pokožka mě ni-
jak nepne a nevytváří se šupinky. Navíc 400 ml za tuto cenu je podle mě 
dost férová nabídka. Vyzkoušejte, na jaro a léto ideální.

DoVe origiNal MaxiMuM ProteCtioN
150 Kč – 45 ml, 
k dostání v drogeriích DM/rossmann

Přiznejme si to, každý z nás má svůj specifický odér, 
ale opravdu není nutné jím oblažovat své okolí. Minulé 
léto ve 40°C vedrech jsem hledala něco, co bude oprav-
du fungovat a nebudu se díky tomu potit. Po pročte-
ných recenzích jsem sáhla po tomto antiperspirantu od 
Dove, který fakt dělá to, co slibuje a člověk se nepotí. 
Měl by se používat večer po sprše, nechat působit přes 
noc a ráno se už neaplikuje – já ho tedy používám nor-
málně ráno a funguje bezvadně. Rozhodně doporuču-
ju, navíc i jeho jemná vůně je moc příjemná.

Matte liP Colour By h&M 
299 Kč – 3,8 g, k dostání v h&M

Háemko mám ráda. Ačkoli mám pocit, že nikdy pořádně nemůžu přijít 
na to, co vše mají na krámě, protože jejich obchody jsou jednoduše 
obrovské. Mám odtamtud každopádně dost věcí – hlavně svetrů a topů. 
Nově jsem zabrousila i do jejich kosmetického oddělení, ve kterém na-
jdete vše od masek na obličej, přes laky na nehty a štětce na makeup, 
až právě po dekorativní kosmetiku. Zaujaly mě jejich rtěnky, které mají 
super odstíny. Sáhla jsem po matné rtěnce v odstínu Sugar Rush – tedy 
zářivá červená. Doma jsem jí hned otestovala – můj názor je, že by mohla 
být o něco „mazlavější“ a lépe by se aplikovala. Na druhou stranu jsou 
tyto rtěnky především na jaro a léto, takže jejich o něco tužší konzis-
tence bude super do horkého počasí. Za mě super, skočte se mrknout! 
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BEAUTY POLICE

ViCtoria´S SeCret BoDy MiSt  
cca 250 Kč – 250 ml, k dostání na parfums.cz

U letních vůní a parfémů ještě chvilku zůstaneme – body 
mist od VS je parfemovaný tělový sprej, který můžete ap-
likovat na pokožku hned jak vylezete z vany, nebo na ob-
lečení, je to jedno – vydrží vonět na obojím. Důležité je, 
že ve vedrech se nerozleží do žádné těžké vůně, ze které 
by bolela hlava. Člověk se může kdykoliv přes den přicák-
nout a krásně se osvěžit. Dělají nespočet druhů vůní, takže 
je z čeho vybírat. Navíc poměr cena/výkon je zde nastaven 
bezvadně. Očuchat jednotlivé vůně můžete v kamenném 
obchodě Parfums ve Florentinu u Bílé Labutě.

ShiSeiDo ZeN (2007) 
cca 1700 Kč – 50 ml, k dostání v parfumeriích

Tento parfém jsem objevila úplnou náhodou – do práce k 
nám nastoupila nová kolegyně a pokaždé, když se zastavila 
u mě v kanceláři, tak jí dokonale provonila. Asi po půl roce 
jsem to už nevydržela a zeptala se jí, co používá na vlasy 
nebo čím to tak krásně voní. Abyste to chápali – ta vůně je 
prostě jako když vylezete ze sprchy s čerstvě umytými vlasy, 
voní naprostou čistotou a je svěží. Zároveň člověka něja-
kým zvláštním způsobem uklidní, taková vůně pohody, kli-
du, prostě ZEN! :) Kolegyně mě vyvedla z omylu, že nejde 
o žádnou věc na vlasy a vytáhla z kabelky tenhle parfém. 
Pokud budete mít možnost, rozhodně zkuste!

MaKeuP reVolutioN raDiaNt light 
cca 250 Kč – 12 g, k dostání na parfums.cz 

O tom, jak mám ráda rozjasňující pudry, jsem se tu rozepiso-
vala už minule. Tento ale je někde na půl cesty mezi rozjas-
ňovačem a klasickým pudrem. Když chci být „zapudrovaná“, 
ale nemít na obličeji matnou masku, sáhnu po tomhle pudru. 
Aplikuji ho klasicky tam, kam matující pudr, dá se použít na 
celý obličej a krásně ho rozjasní. Je velmi jemně drcený, bez 
třpytek – v obyčejných drogerkách doslova k nesehnání a re-
cenze jej označili za více méně identický, ale několikanásobně 
levnější dupe za pudry Ambient Light od Hourglass (45 USD). 
Pokud tedy máte rády rozjasnění, ale ve střízlivé míře, sáhněte 
po tomto pudru a budete nadšené. Doporučuji odstín Breathe.

34 www.pragmoon.czkvěten / červen 2016



PRO VAŠI RODINU,
BLÍZKÉ I PŘÁTELÉ!

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

NAMJAI.CZ

buy1get1-ad3.qxp_0  06/11/2014  13:43  Page 1

Sleva
2 osoby 15 %
3 osoby 20 %
4+ osoby 25 %

Nam yay.indd   1 09.05.2016   10:57:46
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nákupní horečka stoupá...

S létem startuje úplně nová vlna nákupů. Nejenže musíme oživit svůj šatník, abychom byli do hez-
kéího počasí co nejvíce šik, ale s oblibou též začneme upravovat domov. Není neobvyklé, že řada 
lidí ráda obnovuje domácí styl se stejnou železnou pravidelností, jako své oblečení. Přestože fadíme 
nákupům, rozhodně bych doporučil netrávit v nákupních centrech veškerý volný čas. Když už se po-
časí konečně umoudřilo, byla by ohromná škoda, kdybyste si ho neužili. A navíc by pak nakupování 
všeho nového oblečení bylo vlastně zbytečné, kdyby se v něm člověk někde pořádně nepředvedl.

ml.

TIPY NA NÁKUPY

www.pragmoon.czkvěten / červen 2016

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

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

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

botas 66 store
Křížkovského 18, Praha 3
Tel .: +420 223 012 991, www .botas66 .cz
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Dnes již velmi známá a oblíbená parfumerie Sephora 
nabízí parfémy, výrobky péče a make-up jak značek 
selektivních, semiselektivních a massmarketu, tak i 
značky vlastní, a to pro muže i ženy. Poskytuje též 
bezplatné poradenství v oblasti líčení a péče o pleť. 
Pobočky Sephory naleznete nejen po celé Praze, ale 
i v nejrůznějších dalších koutech České republiky. 
Pravidelní zákazníci by se určitě měli stát součástí 
Věrnostního programu Sephora, kde na ně čekají 
nejrůznější exkluzivní výhody a zajímavé slevy.

sephora
Arkády, Atrium Flora, Centrum Černý most a další . . .
www .sephora .cz

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

sběratelský ráj
www .eshop .stargate .cz

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

www .atombike .cz

atombike

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

yoyo store
V Jirchářích 1285/12 , Praha 1 
Tel .: +420 732 547 377 , www .yoyostore .cz
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DesignBuy.cz je e-shop, specializující se na to nejlep-
ší z české a zahraniční designérské tvorby. V nabídce 
obchodu často naleznete prestižními cenami oceně-
né, exkluzivní a limitované kolekce, které nekoupíte 
nikde jinde na internetu ani v kamenných obchodech. 
Na DesignBuy.cz si vyberou i ti nejnáročnější. Pokud 
chcete svůj domov něčím zpěstřit, zde rozhodně na-
čerpáte inspiraci. DesignBuy.cz provozuje jej De-
signCorporation s.r.o., které vydává také nejčtenější 
český on-line design magazín DesignMag.cz.

designbuy
www .designbuy .cz

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

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

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

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

Crashily

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

Xzone
www .xzone .cz
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ZPOVĚDNICE

miroslav kalina
Nenechám ze sebe dělat vola
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V televizní soutěži MasterChef jste se objevil v 
roli porotce/moderátora. Jak jste se v té roli cítil?

Byla to zajímavá zkušenost. Cítil jsem se dobře. 
Jako porotci jsme si všichni tři sedli. A i celý štáb 
byl skvělý.

a jak byste ohodnotil to, co jste tam viděl? umí 
Češi vařit?

Spousta věcí mě mile překvapila, jiné zase negativ-
ně. Ale v podstatě to bylo velmi pozitivní, protože 
jsem zjistil, že máme spoustu talentovaných lidí.

Při sledování soutěže MasterChef jsem Vás vní-
mala jako toho nejsympatičtějšího porotce, kte-
rý je podle mě velký pohodář. Je to tak?

Snažil jsem se hlavně být sám sebou a je milé, že to 
lidé takto vnímají. Žádnou roli jsem nehrál a ani 
nikdo z mých kolegů. 

Chtěl jste být šéfkuchařem už jako malý kluk?

Ano, chtěl. Líbili se mi ty dlouhé a ostré kuchařské 
nože. A rád jsem jedl. (smích)

Jak se podle Vás pozná dobrý kuchař?

Dobrý kuchař se pozná podle toho, že umí vařit. 
(smích) Ale rozhodně to musí být člověk, který 
má pro vaření cit. Můžete mít všechno nastudo-
vané a načtené, ale to nestačí. 

Kdo vaří líp? Ženy nebo muži?

Každému vyhovuje něco jiného. Muži si s jídlem 
více vyhrají. Ale všechny ženy v mém životě, ať už to 
byly babičky, maminka, nebo moje žena, vaří skvěle. 

Jste šéfkuchařem a zároveň spolumajitelem re-
staurace Kalina, která nese Vaše jméno. to není 
na rozdíl od ciziny v Česku moc běžné. Je to tak?

Ano je to tak. Byl to nápad mého kolegy Vítka 
Hepnara. Což byl i skvělý marketingový tah. 

Podle mě v momentě, kdy restaurace nese jmé-
no šéfkuchaře, šéfkuchař nemůže udělat chybu. 
Pokud ji totiž udělá, veze se s ním už celý život, 
i poté, co po něm pojmenovaná restaurace za-
vře. Vnímáte to stejně? 

Ano, je to velký závazek, ale chyby dělá každý. Ne-
jsme stroje. Takto to nemůžete vnímat. Spíš je důle-
žité, jak šéfkuchař s tou případnou chybou naloží. 

V restauraci Kalina vaříte tzv. novou pražskou 
kuchyni. Co si pod tím mám představit?

Je to gastronomie založená na tradičních suro-
vinách v moderním pojetí úpravy a prezentace. 
Základem všeho je ale kvalitní surovina. To je 
podle mě tak 80 procent úspěchu. Snažíme se 
primárně vařit ze surovin, které jsou k dispozici 
v oblasti Prahy. V podstatě jde o takovou obdo-
bu naší prvorepublikové kuchyně. 

V čem je Vaše restaurace jiná než ostatní restau-
race, které také používají kvalitní suroviny a vaří 
v nich skvělí šéfkuchaři?

V našem pojetí přípravy jídel, technikami, které 
používáme, a naší vytříbenou chutí. 

Já třeba miluju kulajdu od šéfkuchaře hotelu 
aria Davida Šaška. lepší jsem nikde nejedla, 
tak na ni chodím jenom tam. a nejsem sama. 
Máte v restauraci taky něco takového, za čím se 
hosté neustále vracejí?

ZPOVĚDNICE

Milovníci dobrého jídla ho 
znají už několik let, ale do 
povědomí široké veřejnosti se 
dostal až jako porotce televiz-
ní kulinářské soutěže Master-

Chef. Pracoval jako šéfkuchař v předních českých 
restauracích, absolvoval celou řadu zahraničních 
stáží a nyní dává tvář pokrmům v restauraci Ka-
lina. Tvrdí, že krize už skončila a nemá rád, když 
z něho někdo dělá „vola“. Miroslava Kalinu pro 
Pragmoon vyzpovídala Denisa Jeřábková.

M
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Ano, máme. Je to například zvěřina, telecí řízek, 
telecí brzlík a divoké mořské ryby. 

Co byste naopak nikdy vařit nechtěl?

Nebaví mě molekulární kuchyně.  Mám rád gast-
ronomii, která spočívá v podstatě jídla a suroviny.
 
Je třeba něco, co vařit neumíte, a proto to neděláte?

Je spousta věcí, které neumím nebo umět nechci. 
Přesto se velmi rád učím používat nové suroviny a 
techniky vaření. 

Sám o sobě tvrdíte, že jste hodně přísný šéf. Jak 
se to projevuje?

Projevuje se to tak, že nedělám kompromisy a vše 
řeknu na plnou pusu. Každému zaměstnanci bez 
rozdílu. Ale umím i pochválit. Stejně náročný jsem 
i sám k sobě a k dodavatelům.

Vaříte i doma nebo po celém dnu v kuchyni ne-
chcete sporák už ani vidět?

Ano, vařím i doma. Ale radši to nechávám na 
ženě. Vaří dobře a navíc to zvládne minimálně o 
polovinu rychleji než já a navíc při tom zvládne 
udělat i spoustu dalších věcí. (smích)

Vařil jste ve špičkových restauracích v Česku, 
Německu, Francii, v itálii i ve Španělsku. Co 
zásadního jste se v nich naučil?

ZPOVĚDNICE
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V zahraničí jsem se naučil jinak přistupovat k prá-
ci. A právě v přístupu k práci vidím největší rozdíl 
mezi námi a západními zeměmi. V tom ještě dost 
pokulháváme, i když se to už začíná zlepšovat.

Působil jste také ve třech restauracích, které byly 
oceněny michelinskou hvězdou. Co takové oce-
nění pro šéfkuchaře znamená? Dá se to brát jako 
vrchol kariéry?

Ano, dá se to tak brát. Je to velmi specifické oce-
nění, které restauraci okamžitě zařazuje mezi to 
nejlepší, co v dané zemi nebo regionu je. 

V čem se gastronomie v Česku liší od té v těch 
západních zemích? Je v tom stále velký rozdíl?

Zásadní rozdíl. Západní země nikdy nezažily ko-
munismus, tudíž se u nich nepřerušil gastrono-
mický vývoj. Většina prvotřídních zahraničních 
restaurací vaří podle posledních trendů a hlavně z 
lokálních surovin, které u nás stále chybí. 

Vařil jste například i na občanské plovárně a v 
hotelu hoffmeister. Jak na to vzpomínáte?

Občanská plovárna pro mě byla první restaurace, 
kde jsem se setkal se špičkovou a moderní gast-
ronomií, což mě ovlivnilo na celý život. A Hotel 
Hoffmeister byl pod vedením Martina Hoffmeis-
tera na velmi dobré gastronomické úrovni. S jeho 
odchodem se vše změnilo, a i já jsem tak hotel 
opustil. 

Jak hodnotíte české podnikatelské prostředí? Je 
těžké v Česku provozovat restauraci?

ZPOVĚDNICE

„Já MySlíM, Že KriZe uŽ Je 
PryČ. Je to KlaSiCKá 

VýMluVa 
reStauratérů“
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ZPOVĚDNICE

Je to stejně těžké jako v celé EU s tím rozdílem, že 
u nás není tolik klientů, kteří jsou ochotni za jídlo 
utrácet více peněz. 

a teď velké téma posledních měsíců, které rozví-
řilo u restauratérů vody. Co říkáte na Babišovu 
elektronickou evidenci tržeb?

Je to rozhodnutí, které musíme respektovat a jsme 
na ně připravení. A až čas ukáže, zda bude příno-
sem. 

Pociťujete rivalitu mezi kolegy šéfkuchaři?

Určitá zdravá rivalita tady je. Ale spíš si pomáhá-
me.

Co dělá restauraci dobrou restaurací?

Konstantní kvalita jídel a všech poskytovaných 
služeb. A tím myslím, už od otevření dveře číšní-
kem až po uklizené toalety. A také detaily. Ty dělají 
velké věci.

a jak se stane z dobré restaurace úspěšná restau-
race, do které se lidé rádi vracejí? už několikrát 
se mi totiž stalo, že jsem povečeřela v úžasné 
restauraci, kde výborně vařili, ale byla úplně 
prázdná.

Velká část úlohy leží na marketingu a na lokalitě, 
kde se restaurace nachází.

Do jakých restaurací se rád vracíte Vy? Co musí 
ten podnik mít?

Musí mít skvělou kuchyni, přátelskou atmosféru a 
rozumné ceny.

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?

Když jsem v restauraci, tak se vždy těším na rybí 
chod.  

Co byste naopak nikdy nepozřel?

Nic, co je založené na umělých ingrediencích, a 
nic, co by mi nevonělo.

Slyšela jsem, že naprosto nesnášíte smažák s hra-
nolkama a tatarkou a měl by se prý zakázat. to 
by asi česká klientela nebyla moc ráda, nemyslíte?

Toto tvrzení je vytržené z kontextu. Ale rozhod-
ně jsem toho názoru, že smažený sýr se smaženou 
přílohou není našemu organismu přínosem. 

Spousta majitelů restaurací si stěžuje na nedo-
statek hostů kvůli krize. Není to spíš výmluva?

Já myslím, že krize už je pryč. Je to klasická vý-
mluva restauratérů, kteří hledají záminku ve svém 
neúspěchu všude jinde, než u sebe. 

Co je podle Vás v gastro-byznysu to nejtěžší?

Získání a udržení si klienta. A udržení kvality slu-
žeb. 

Co byste poradil někomu, kdo se právě chystá ote-
vřít restauraci? ta podle Vás nejdůležitější rada?

Vybrat dobrou lokalitu, mít byznys plán, společní-
ka z gastronomie, štěstí na personál a jasně daný 
koncept. 

Co děláte, když nepracujete? Co máte rád?

Když nepracuji, tak nejvíce času trávím s rodinou 
a přáteli. Ať už u sportu nebo u dobrého jídla a pití. 

Co Vás naopak dokáže pěkně naštvat?

Když přijdu do restaurace, kde ze mne dělají vola. 

Kdybyste nebyl šéfkuchařem, co jiného byste 
mohl dělat? V čem jste dobrý?

Asi v nějaké kreativní činnosti. Ale co konkrétně 
by to mělo být, o tom jsem nepřemýšlel. Zatím mě 
plně naplňuje gastronomie. 

45www.pragmoon.czkvěten / červen 2016



46

BURgER SPECIÁL

burger zaChránil
život iron mana!

Urtiě si vzpomenete na scénu z prvního Iron 
Mana, kdy chce Tony Stark po osvobození zajetí 
„jen“ hamburger. Je to první věc, co ho napadne. 
Tenhle nenápadný moment má základ ve skuteč-
ném životě Roberta Downeyho Jr.. V roce 2003 pla-
til oblíbený herec za bouřliváka a byl drogově závis-
lý. Když se jednoho dne hladový zakousl do burgeru 
a byla to díky užívání drog ta nejnechutnější věc, co 
kdy jedl, věděl, že musí přehodnotit svůj život. Drog 
se vzdal a dnes si zase vesele užívá burgerů.

Kdo by to byl řekl, že něco tak prostého, jako maso 
v housce, může někomu skutečně změnit takovým 
způbovem život. To jen dokazuje, jak významné 
místo má burger v gastronomickém světě. Berte ho 
proto vážně. Dávno to není odnož fastfoodového 
stravování. Tohle je ta pravá kulinářská lahůdka!

www.pragmoon.czkvěten / červen 2016

Dish je malý příjemný podnik v srdci Vinohrad, ve kte-
rém si stoprocentě pochutnáte. Burgery zde připravují 
je z pečlivě vybraného farmářského masa a poctivých 
domácích surovin, včetně vlastních housek a hranolek.    
Důležité jsou ovšem i další kvalitní suroviny, pravý 
sýr čedar či domácí slanina, které ovlivňují výslednou 
chuť burgeru. A hlavně originální chuťové kombinace, 
na kterých si Dish zakládá. Dish je sice poměrně malé 
bistro, za dobu své existence si ale vypěstoval pověst 
jednoho z největších hráčů na poli pražských burgerů.

dish
Římská 29, Praha 2
Tel: +420  222 511 032, www .dish .cz

Obhájit loňské vítězství bude pro dnes již legendární 
Domyno Burger Bar další obrovskou výzvou. Jednou 
z mnoha novinek podniku je (db) bulka, která se 
připravuje podle zcela nové receptury a je nyní výrazně 
chutnější. Burgery zde ale dělá nezapomenutelnými 
především maso. To pochází z jediné partie hovězího 
kusu plemene „čestr“ a svým přirozeným tukem 
vyzdvihuje jeho excelentní vůni a chuť. Doporučujeme 
ochutnat ostrou verzi s habanero green (db) ma-
jonézou a zapít ji mexickou limonádou Jarritos.

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

Vy, čtenáři PragMOONu, nám stejně jako v 
minulých letech pomůžete udělit certifikát „1. 
místo v soutěži TOP BURGER 2016“. Jak hla-
sovat? Zašlete bezplatnou sms ve tvaru „název 
restaurace“, vaše „Jméno Příjmení“ na číslo: 
776657085. Hlasovat můžete vždy jednou. Kaž-
dá z 10 restaurací nám věnovala tři poukázky na 
500 Kč. Těmi odměníme vždy tři náhodně vy-
brané fanoušky dané restaurace. Ať vyhraje ten 
nejlepší burger! Hlasovat můžete do 30.6.2016.

th.



BURgER SPECIÁL

Prostředí pravé burgerárny, vůně lahodného masa a 
příjemná obsluha. S tím vším pracuje Burger Letná. 
Restaurace si na burgerech dává skutečně záležet 
- vždy je zde připravují z vlastnoručně mletého, 
pečlivě vybíraného hovězího a dávají se do domácích 
křupavých housek. To vše za překvapivě nízké 
ceny, které se zpravidla pohybují okolo stovky za 
burger. Pokud patříte mezi náročnější strávníky, 
nepochybně oceníte to, že vyjma klasických 150g 
burgerů jsou v nabídce i maxi verze, které mají 300 g. 

burger letná
Veletržní 41, Praha 7 Tel .: +420 775 010 102
www .burgerletna .cz

Merlin Irish Pub má dvě tváře - horní části dominuje 
stylově dřevěný bar s místy na sezení a velkými okny, 
dolní část má dřevěnou podlahu a cihlovou klenbu. 
Příjemné posezení se ještě lépe vychutnáte s jedním 
z mnoha druhů točených piv - Plzeň, Kozel (světlý i 
tmavý), Volba sládků, Guinness, Cider Kingswood a 
Merlin. Pokud jde o burgery, v Merlinovi si můžete vy-
brat z několika variant. V nabídce jsou lahodný hovězí 
burger speciál, kuřecí burger, hovězí burger s jalapenos 
a hovězí double burger, to vše přirozeně s hranolkami.

merlin irish pub
Bělehradská 68a, Praha 2
Tel .: +420 222 522 054, www .merlin-pub .cz
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BBQ U Davida je klasickým barbecue bistrem v 
americkém stylu. Není to místo luxusního designu, 
ale je to místo, kde ochutnáte pravou domácí BBQ 
kuchyni s vlastní barbecue omáčkou, kterou jinde 
nenajdete. Jídla pro zde Vás připravují podle vlast-
ních receptur a postupů, žádné napodobeniny. Celé 
menu je podvoleno jednomu stylu, proto v BBQ U 
Davida nehledejte smažák s tatarskou omáčkou ani 
nakládaný hermelín nebo guláš. Tohle sem zkrátka 
nepatří. Tady jde o prvotřídní poctivé Burgery.

bbQ u davida 
Přátelství 81, Praha 10 - Uhříněves
Tel .: +420 774 089 606, www .bbqudavida .cz

Nově otevřenou nekuřáckou restauraci se specializací 
na hamburgery domácí výroby, s čerstvou zeleninou 
a domácím dipem v několika chuťových variantách, 
najdete na Karlově náměstí. U Čížků nabízí hovězí 
maso z bourárny Absolon v Českém Brodě, které 
si v podniku melou a dochucují sami. Pečivo je ze 
sousední pekárny pana Zoulka, z Václavské pasáže na 
Karlově náměstí. Lákavou specialitou je Faustův kozí 
hamburger (lilek, rajče, kozí sýr, salát dubový, dip a 
hranolky se slupkou), který nesmíte minout. 

beer&burger u čížků
Karlovo náměstí 34, Praha 2
Tel .: +420 223 003 424, www .ucizku .cz



BURgER SPECIÁL
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Plevel je restaurace, v níž si přijdou na své vegani, 
vyhledávači stále oblíbenější raw kuchyně, i lidé s 
bezlepkovou dietou. Příjemnou nadstavbou nabíd-
ky je kulinářské využívání opomíjených divokých 
bylin, které dříve bývaly běžnou součástí jídelníčku. 
Naším tipem je lahodný Burger z červené čočky s 
pečeným lilkem, chilli sójovou majonézou v domácí 
bulce. Burgr je dozdoben plátky rajčat a čerstvým 
salátem vše je přelito chilli sójovou majonézou. Bur-
gr je přirozeně podávaný pečené domácí bulce. 

restauraCe plevel 
Krymská 2, Praha 10 – Vršovice 
Tel .: +420 273 160 041, www .restauraceplevel .cz

Nově zrekonstruovaná restaurace Baboo, nacházející 
se kousek od metra Flora, se specializuje na přípravu 
bio masa a to hlavně hovězího od certifikovaných 
farmářů. Majitelé si dali za cíl vytvořit místo, které 
bude propojovat lidi, kteří mají rádi maso, ale i 
vegetariány, co se chtějí pobavit se svými přáteli u 
dobrého jídla a pro něž je nabídka restaurací v tomto 
směru stále velmi omezená. V Baboo si vyberete z 
poloviny jídel, které jsou z masa a z poloviny, kde maso 
nahradí jiné chutné suroviny. A týká se to i burgerů!

baboo
Sudoměřská 9, Praha 3 - Flóra
Tel .: +420 775 076 667, www .restauracebaboo .cz

Jedinečný bar Shadow cafe v Karlíně se může 
pochlubit velmi svébytnou atmosférou, jedinečným 
prostředím, posezením na střešní terase a speciálními 
burgery.  Ty se zde v teplých měsících servírují 
přímo z rozpáleného grilu a záleží jen na Vás, zda 
si hamburger ochutíte slaninou, čedarem, jalapenos 
nebo guacamolou. Pilsner Urquell, fotbálek a každou 
středu až sobotu Dj's jsou pro Shadow samozřejmostí. 
Pro příznivce uvolněnějšího stylu života je to skvělé 
místo na relaxaci a pro upjaté zase na inspiraci.

shadoW Cafe
Křižíkova 134/58, Praha 8-Karlín 
Tel .: +420 725 800 576, www .shadowcafe .cz

Originální americká diner restaurace v samotném 
centru Prahy Vás okamžitě ohromí svým dobově 
laděným interiérem a monumentálním sloupem, 
jehož mozaika tvoří vyobrazení Jamese Deana a 
Marilyn Monroe. Nedílnou součástí jídelního lístku 
jsou Burgery. Maso „na míru“ je pro James Deana vždy 
zpracováno z jediného kusu dobytka, následně se pak 
pečlivě vybírají kousky, které použijí. Lahodné burgery 
jsou v James Deanovi opékány na lávovém grilu, kde 
získají krásné kouřové aroma a vynikající chuť.

james dean
V Kolkovně 1, Praha 1
Tel .: +420 606 979 797, www .jamesdean .cz
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Zhruba před rokem prodělala Strašnická kovár-
na dramatickou proměnu. Nově zrekonstruovaný 
interiér citlivě spojuje hospodské prvky s novým 
dekorem, vystavěným na moderním designu. 
Kombinace tmavého dřeva a rudých stěn dodá-
vá celému místu velmi specifickou, nikoli však 
potemnělou atmosféru. Dostatek světla zajišťují 
ohromná okna táhnoucí se napříč celým podni-
kem i samotný prostor, který je velmi vzdušný.

V současné době je standardem, že již restaurace 
- pokud chtějí být konkurenceschopné - nabízejí 
alespoň ucházející gastronomii. Ani Strašnická ko-
várna není výjimkou. Přirozeně nemá smysl čekat 

nějaké divoké gastronomické veletoče, tomu ale 
odpovídají i příjemné ceny. Kdo si chce užít lanýže, 
exotické ryby, jejichž jména neumí prostý Evropan 
ani vyslovovat a podobně, musí o dům dál. Kovárna 
jde lidovější cestou, oscilující mezi poctivou českou 
kuchyní (svíčková hovězí pečeně na smetaně, ho-
vězí guláš, bramborák, pečená kachna s červeným 
zelím), nestárnoucími trendy (hovězí maxi burger, 
smažený sýr), oblíbenými hospodskými pochu-
tinkami (nakládaný hermelín, utopenec, domácí 
tlačenka) i něčím pro lehčí váhové kategorie (salá-
ty, těstoviny). Samozřejmostí je i bohaté obědové 
menu, zpravidla vycházející z výše zmíněného. 

Přestože v oblasti kuchyně Strašnická kovárna ne-
váhá a nezklame, není to ono „gro“, které podle 
mého podnik odlišuje od jemu podobných. Největ-
ší zbraní je samotná lokalita a prostory podniku.

Jak si kdo usedne, tak se nají
Strašnická kovárna disponuje velkými vnitřními 
prostory s 135 místy k sezení, dvěma bary a roz-
dělením na kuřáckou a nekuřáckou část. Místo je 
navíc díky zvolenému nábytku velmi variabilní, 
takže není problém během několika minut složit 

aždé místo má svou historii. 
Někdy je dobré ji ctít, jindy není 
na škodu položit nové základy. 
Strašnická kovárna bývala kdy-
si místem, kam se člověk vmotal 

ve čtyři ráno, aby se ještě jedním točeným „tro-
chu spravil“. Dnešní podnik tuto dobu připomene 
možná tím, že v nabídce stále nechybí lahodné 
pivo. Jinak ale nezůstal kámen na kameni.

strašniCká kovárna

K
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obrovskou tabuli pro třicet lidí, případně uvolnit 
podlahu pro bujarý večírek s živou hudbou.

Chápete správně, ani živá hudba až do ranních 
hodin není problém. Strašnická kovárna se totiž 
nachází pouhých pár kroků od tramvajové za-
stávky Na vinici, což s sebou nese dvě nesporné 
výhody. Za prvé je restaurant nedaleko stanic 
metra Želivského a Strašnická (a disponuje tudíž 
výbornou dopravní dostupností) a v druhé řadě 
se nachází v průmyslové zóně. Strašnickou ko-
várnou obklopují budovy firem, v nichž už se po 
večerce nikdo nenachází a tudíž nehrozí rušení 
nočního klidu. Kovárna se proto může pochlubit 
prakticky nekonečnou otevírací dobou (ve smys-
lu „dokud se lidé baví, nevyženeme je na ulici“).

Zábava bez omezení
Vzhledem k blížícím se teplejším měsícům je 
nutné nezapomenout na prostornou zahrádku, 
na níž se vejde až 150 lidí. Za zmínku stojí i mož-
nost parkování na vlastním pozemku, což přijde 
vhod především v případě pořádání soukromých 
akcí. Narozeninový večírek, rozlučka se svobodou 
nebo svatební hostina, s tím vším si ve Strašnické 
kovárně bez problémů poradí. Pokud jde o menu 
pro akce, je vše víceméně na domluvě a totéž platí 
o výzdobě. Lidově řečeno - stačí si říct.

Brzy nám začne hokejové mistrovství a je proto 
dobré dodat, že i se sportovními přenosy v pod-
niku počítají. Po celé restauracu je k dispozici do-
statek televizí, aby si návštěvníci mohli vychutnat 
každou minutu napínavého zápasu.

Kovárna je unikátní už proto, že nabízí prostředí 
luxusních podniků, aniž by ztrácela cit pro běž-
nou klientelu. Romantická večeře, formální oběd 
nebo jen rychlovka po dlouhém pracovním dni, to 
vše tu má své místo. Stejně jako bujaré popíjení s 
přáteli či naopak poklidné posezení pro rodiny s 
dětmi. Velmi tvárné a flexibilní místo, které se do-
káže měnit z minuty na minutu, vždy podle potřeb 
svých zákazníků. Tím je Strašnická kovárna.

th.

 Vinohradská 1510/228, Praha 10 - Strašnice 
Tel: +420 606 086 172

www .strasnickakovarna .cz
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Italská restaurace Carllino nabízí kromě výborné piz-
zy, kterou tady pečou tak, jak se má, tedy v kamenné 
peci, tradiční italské domácí těstoviny nebo vynikající 
hovězí steak. Nesmíme zapomenout ani na znameni-
tou italskou kávu a dezerty. Posezení na zahrádce vám 
zpříjemní nejen příjemná obsluha, ale i krycí stříška. 
Carllino se nachází pár kroků od metra Křižíkova.

Carllino

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

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

Café imperial

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

Rozlučka u dobrého piva? To si přímo říká o bujarý 
večírek v Kozlovně Apropos, kde si vychutnáte Vel-
kopopovického Kozla z tanků. Podnik se nesnaží osl-
nit závratnými cenami, ale vysokou kvalitou služeb, 
příjemným nápaditým interiérem, nabídkou nápojů a 
širokým výběrem pokrmů. Kdo preferuje uzavřenou 
společnost, může zvolit oddělený salónek v suterénu.

kozlovna apropos

Křížovnická 4, Praha 1 
Tel .: +420 222 314 573, www .kozlovna .cz
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White Horse je umístěn v nádherném rozlehlém 
románském sklepení z 12. století a nabízí působivý 
prostor s příjemnou živou hudbou. Rozmanité menu 
uspokojí choutky všech rozličných povah, nemluvě o 
bohaté nabídce vín a luxusním interiéru. Úroveň gas-
tronomie je zde opravdu špičková, jak se na podnik 
nacházející se v samotném centru Prahy sluší.

White horse

Staroměstské náměstí 20, Praha 1
Tel .: +420 221 421 160, www .whitehorseprague .cz

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

Chapadlo

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

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

rustiCa

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



www.bowling-praha.cz
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Najdete nás na
facebook.com/praha.bowling

Hrajte bowling v nových 
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Restaurace Na tý louce zelený se nachází ve velmi klid-
ném a krásném prostředí přímo na okraji Kunratické-
ho lesa. V podniku si pochutnáte na české, minutkové 
a zvěřinové kuchyni, přičemž je restaurace rozdělena 
do tří částí – na kuřáckou, nekuřáckou a líbeznou za-
hrádku, která funguje i v zimě. Velká zahrada nabízí 
samoobslužný stánek s dětským hřištěm a minizoo.

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

na tý louCe zelený

lavička

Zelená louka 451/1, Praha 4 - Kunratice
Tel .: +420 241 771 820, www .natyloucezeleny .cz 

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

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

Zřejmě nejznámější ekologická restaurace nacházející 
se jen kousek za Prahou. Základním pilířem jídel-
níčku jsou ryby a nespočet rozmanitých pokrmů z 
darů moře, které jsou vždy čerstvé. K tomu samo-
zřejmě nabízí také další speciality ze zvěřiny a ostat-
ních druhů masa, zvláště chutné jsou místní steaky. 
Letní zahrádka s výhledem na rybník je úchvatná.

hliněná bašta

Újezdská 619, Praha-Průhonice
Tel .: +420 272 690 700, www .hlinenabasta .cz 
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Italská restaurace Aromi nabízí širokou škálu čer-
stvých ryb a mořských plodů a reprezentuje pravou 
italskou kuchyni s důrazem na původní kvalitní a čer-
stvé italské suroviny. Uprostřed restaurace se nachází 
velký stůl se sýry. V letní sezóně mohou hosté posedět 
na otevřené zahrádce až pro 40 osob. Místní vinotéka 
čítá 300 etiket italských vín a přes sto druhů grappy.

aromi

Mánesova 78, Praha 2
Tel .: +420 222 713 222, www .aromi .cz

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

home kitChen

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

Autentická vietnamská kuchyně v prostředí moder-
ní designové restaurace. Lahodné Pho i závitky si 
nyní můžete vychutnat kousek od Václaváku. Deli 
Viet je vietnamská restaurace s rychlým občerstve-
ním nebo take away, dokonce nabízí i vietnamskou 
kávu. Kuchyni vládnou rodilí Vietnamci, věrnost 
zvolené kuchyni je proto předem zaručena.

deli viet restaurant

Opletalova 20, Praha 1
Tel .: +420 775 474 841, www .deliviet .cz
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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.

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

the pub Café modi

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

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

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

5x v praze!
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Pamatujete si ty výborné poctivé řízky, co Vám dě-
lala babička? Stává se často, že nenacházíte v řízku 
tu pořádnou chuť, kterou čekáte? V Řízkárně Vám 
názorně předvedou, že i řízek může být nevšední la-
hůdka a z naší nabídky více než 20 druhů nebudete 
vědět, který dřív ochutnat. Otevřeno je až do tří do 
rána, spěchat domů tudíž skutečně nemusíte.

řízkárna

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

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

epopey

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

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

zapomenutý čas

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

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

propaganda

Pštrossova 29, Praha 1
Tel .: +420 224 932 285, www .propagandabar .cz
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SaSaZu je alchymií chutí, barev, vášně a designu, které 
dohromady vytváří unikátní zážitek. Jde o jednu z nej-
lepších asijských restaurací v Česku. Její kvality potvr-
zuje i prestižní ocenění Bib Gourmand od Michelina 
známé jako „dobré jídlo za dobrou cenu“. Velký důraz 
zde kladou na výběr těch nejčerstvějších ingrediencí. 

sasazu

Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
Tel .: +420 284 097 455, www .sasazu .cz 

Restaurant U Balouna je svěží připomínkou starých 
dobrých časů, kdy byly hospodské podniky skutečně 
živým místem, v němž byl zákazník hýčkán a výčep-
ní respektovaným panem domácím. Když se to spojí 
s moderními technologiemi, výbornou gastronomii 
a lahodným pivem, je na hit zaděláno.

u balouna

Václavské náměstí 20, Praha 1
Tel .: +420 224 228 388, www .ubalouna .cz

V roce 2009 prošel Jelen důkladnou rekonstrukcí, bě-
hem které byla zbudována moderní profesionální ku-
chyně a došlo k rozšíření unikátního sklepení. V restau-
raci se čepuje výborný tankový Staropramen, rozhodně 
si tu i pochutnáte a nechybí i rozmanitá vinotéka.

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



GASTRO AKCE V BARECH

relaX Café bar

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

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

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

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

lahodný bombay bar

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

zlatý strom

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

Úderem 22. hodiny legendární Radost ožívá noč-
ním životem a otevírají se brány hudebního klubu 
v dolních prostorách podniku. Originální hudební 
program, čtyři bary, laser show, go-go tanečnice, pra-
videlné sety domácích i zahraničních DJ´s, ale i tema-
tické večírky 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

Aloha by rozhodně neměla ujít pozornosti nikoho, 
kdo má rád exotické prostředí. Unikátní podnik, kte-
rý se nachází pouhých pět minut pěší chůze od stanic 
metra Můstek a Staroměstské náměstí, patří k nejzají-
mavějším pražským podnikům vůbec: styl havajských 
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

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

u bukanýra

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

OTEVŘENO
PO-NE 11-24:00

Nabízíme vám příjemné posezení s přáteli, ideální 
prostor pro firemní akce, pořádání svateb nebo rod-
inných oslav. Přijďte v létě na grilování, živou hudbu 
nebo do venkovního baru na míchané drinky.

Letenské sady
Holešovice 
603 927 446

KOUPALIŠTĚ MOTOL

Koupaliště Motol je přírodní vodní nádrž 
o rozloze 4.100  m/2 s protékající vodou. 
Pro děti je zde velmi snadný,přístup 
Do vody. Dále je pro děti k dispozici 
dětský koutek -trampolína, skluzavka, 
houpačka a pískoviště. 

ZAHRADNÍČKOVA

PRAHA 5 - MOTOL

WWW.KOUPALISTEMOTOL.CZ

LETNÁ.indd   1 03.05.2016   13:53:15
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čas se vyvětrat

Byl to zvláštní začátek roku. Napřed bylo přeh-
naně teplo, pak se začalo ochlazovat a ke konci 
dubna nás dokonce zaskočilo sněžení (!). Zkrátka 
a dobře, počasí si z nás tak trochu dělá legraci, to 
nejhorší bychom ale měli mít za sebou a přichází 
ke slovu oblíbené výletování. Protože jestli je na-
šemu národu něco vlastní, jsou to nejen okupova-
né pivní zahrádky, ale také každoroční výlety na 
různé stezky, hrady a zámky a tak podobně.

S největší pravděpodobností tak již dávno víte, 
kam vás následující víkendy zavedou. Pokud byste 
ale přesto tápali, nebo se chtěli připomenout ně-
které klasiky (člověk je bere tak automaticky, že je 
zapomíná navštěvovat), následující stránky vám 
nějaké ty tipy nabídnou. Adrenalin v tom nehle-
dejte, tady jde čistě o pohodu. S rodinou i přáteli.

th.
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V Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku najdete 
nově otevřený Dům přírody Českého lesa, který 
vás pestrou interaktivní expozicí provede všemi 
proměnami krajiny Českého lesa v čase. Český les 
nabízí svým návštěvníkům nedotčenou přírodu 
u hranic s Bavorskem. Je ideálním místem pro 
odpočinek po náročném týdnu nebo o dovolené, 
mírně kopcovitý terén se hodí zejména pro 
cykloturistiku, ale i pro pěší výlety. Víkend Vám navíc 
v domažlické i tachovské části Českého lesa může 
zpříjemnit návštěva vybraných historických památek.

dům přírody v klenčí
www .klenci .cz

Hrad Karlštejn, proslulý gotický skvost na jihozápad 
od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby 
ve své zemi uchoval vzácné korunovační klenoty. Ty 
nejsou jediným lákadlem populárního hradu. První 
prohlídkový okruh zahrnuje prostory Císařského 
paláce a prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici 
v Mariánské věži. Druhý okruh vás pak zavede do 
Velké věže s proslulou Kaplí sv. Kříže s deskovými 
obrazy z dílny mistra Theodorika. V okolí hradu je 
mnoho restaurací a míst k ubytování, díky čemuž je 
Karlštejn ideální pro výlet na celý víkend.

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

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

zámek blatná
www .zamek-blatna .cz, www .facebook .com/CastleBlatna
www .instagram .com/castle .blatna

Půjčovna jízdních kol 
zahájila opět svůj provoz v 
Turistickém informačním 
centru Kadaň

Chcete se projet po nově vybudovaných cyklostezkách v okolí Kadaně 
a nemáte vlastní bicykl? Nevadí. V Kadani máme půjčovnu kol.  
Pronajmout si tento dopravní prostředek na jeden den, nebo třeba 
až na týden budete moci v Turistickém informačním centru Kadaň.

Zimní sezona
od 1. listopadu – 31. března
Po: 8.00 – 17.00 h
Út: 8.00 – 16.00 h
St:  8.00 – 17.00 h
Čt: 8.00 – 16.00 h
Pá: 8.00 – 16.30 h
So:  zavřeno
Ne:  zavřeno

Otevírací doba:
Letní sezona
od 1. dubna – 31. října
Po: 8.00 – 17.00 h
Út: 8.00 – 16.00 h
St:  8.00 – 17.00 h
Čt: 8.00 – 16.00 h
Pá: 8.00 – 16.30 h
So: 8.30 – 17.00 h
Ne: 8.30 – 17.00 h

Turistické informační centrum Kadaň
Jana Švermy 7, Kadaň 432 01

Tel.: +420 474 319 550
Mob.: + 420 725 763 497

infocentrum@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz

Kadaň.indd   1 03.05.2016   14:57:57

Zámek Blatná je jedním z nejzachovalejších vodních 
panských sídel na území České republiky. Prohlídky 
zámku zahrnují návštěvy např. orientálního, 
barokního a empirového salonku, loveckého 
salonu a rodinné galerie, rozšířená prohlídka pak 
zahrnuje "Zelenou světnici" s nástěnnými malbami 
z konce 15. stol. Blatenský zámek patří k filmaři 
nejvyhledávanějším lokalitám a jako takový si zahrál 
v řadě filmů a pohádek (Šíleně smutná princezna, 
Bílá paní). Kromě samotného zámku bývá hojně 
navštěvovaný anglický park se stádem daňků.
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Zažít pocit volného pádu a vnímat svět očima ptáků, 
to se nepoštěstí každý den. Láká Vás podobný „nad-
pozemský“ zážitek? U odborníků v Paraškole Impact 
si můžete podobný adrenalin užít formou tandemo-
vého seskoku bez námah, pod vedením zkušeného 
tandempilota a ve vší bezpečnosti. Tandemové sesko-
ky tu provádí instruktoři, kteří mají 3000 až 10 000 se-
skoků a prošli náročnými kurzy v zahraničí. Oblíbené 
tandemové seskoky jsou realizovány na letišti v Kolí-
ně, kde je kompletní zázemí a kde je možné zajistit i 
vyhlídkové lety malými sportovními letadly.

impaCt
Dolní 12, Praha 4 - Nusle, Tel .: +420 261 225 431,
602 958 094, www .paraskolaimpact .cz

Tip na výlet, kterým nikdy nic nezkazíte, první 
a jediná stezka korunami stromů v České 
republice je otevřená celoročně. Stezka v délce 
372 m z dřevěné konstrukce je citlivě zasazena 
do smíšeného lesa a při maximálním stoupání 2 
- 6% se dostanete až do 24 metrové výšky. Stezka 
je zakončena 40metrovou vyhlídkovou věží. Z ní 
se Vám naskytne fantastický výhled na vrcholky 
Alp, téměř celou část Lipenského jezera, nádherné 
okolí Šumavy a Novohradské hory. Součástí stezky 
je i unikátní nejdelší tobogán svého druhu v České 
republice, který vede středem vyhlídkové věže.

stezka korunami stromů
Tel .: +420 388 424 145, www .stezkakorunamistromu .cz
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Pamatujete ještě na doby, kdy jste se coby děti vždy 
na plovárnách namísto u vody zasekly u arkádových 
automatů, kam se házely pětikoruny? Pobíhání v 
Golden Axe, zuřivé ovládání Pac-Mana, nebo boj 
„se vším a proti všem“ ve Fighting Force. To byly 
časy! Nyní si můžete atmosféru jedinečných herních 
osmdesátek připomenout tím nejlepším možným 
způsobem – zahrát si všechny pecky na původních 
automatech ve Videoherně a muzeu arkádových 
her Aréna, která se nachází v malé vesnici Červený 
újezd. Mašin mají opravdu dost, takže o zábavu na 
celý den bude postaráno. Pěkně jako za starých časů. 

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

Autokemp Hamr na Jezeře je hodnocen již od roku 
2009 jako jeden z nejlepších rodinných kempů v ČR 
a patří mezi nejlepší v Libereckém kraji. Nachází se u 
přírodního koupaliště na Hamerském Jezeře s jednou 
nejkrásnějších písečných pláží, kterou známe z filmu 
„Dovolená s Andělem“.  Jeho okolí je obklopeno 
panenskou přírodou s velkým množstvím přírodních 
památek, které jsou propojeny nenáročnými 
turistickými trasami a Cyklomagistrálou Ploučnice,  
vhodné i pro IN-line bruslaře. Ubytovat se můžete v 
chatkách, ve stanech či v karavanech.

autokemp hamr na jezeře 
Tel .: +420 724 807 593
www .obechamr .cz
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Chcete zažít firemní večírek v dobrodružném stylu 
a připomenout si jedinečnou atmosféru doby, kdy se 
nosily kolty proklatě nízko a Clint Eastwood platil 
za největšího drsňáka? Vyberte si pro svůj firemní 
večírek Westernové městečko v Boskovicích! Jde o 
unikátní zábavní park vybudovaný na 18 hektarech 
starého pískovcového lomu. Nabídněte svému tea-
mu zcela nový typ team buldingu a nebo uspořádejte 
krásný family day. V zážitkové hře ZLATÁ HOREČ-
KA je pro vás vše dokonale připraveno. Pravé zlato, 
zábava, catering, ubytování, genius loci...

Western park boskoviCe
Tel .: +420 737 000 000, www .westernpark .cz

Místo pro opravdové milovníky akce. V areálu 
Tankodrom Miloviceo, který má rozlohu 46 hektarů, 
vám bude  k dispozici přes 30 kusů vojenské techniky, 
obrněných transportérů, tanků, tater, čtyřkolek 
a mnoho dalšího. Zkrátka adrenalin na mnoho 
způsobů. V areálu se také nachází dvě vojenské 
základny, abyste nasáli tu správnou atmosféru. Dle 
požadavků klienta vám bude sestaven program, 
při kterém si vyzkoušíte vybrané zážitky. Společně, 
nebo ve skupinkách se můžete naučit hrát airsoft či 
paintball, zahrát si na vojáky při jízdách vojenskou 
technikou, zajezdit si na čtyřkolkách a mnoho dalšího. 

tankodrom miloviCe 
Tel .: +420 774 554 037, www .tankodrommilovice .cz

Toužíte projít se v korunách stromů? Vydejte se do 
Lanového parku Slapy na břehu Slapské přehrady 
na úpatí Živohošťského mostu. Pod dohledem 
instruktorů se vydáte na jednu ze čtyř tras vedoucích 
nad kouzelnou roklí. Můžete si vyzkoušet, jak funguje 
vaše skupina nebo firemní tým. Lépe své kolegy v 
terénu nepoznáte. V případě zájmu není problém 
zajistit také catering. V Lanovém parku Slapy vám 
nabídnou hry na zemi, ve vzduchu i na vodě. Je jen 
na vás, co si pro své kolegy vymyslíte. Den můžete 
zakončit posezením u ohniště s kytarou a přespáním 
v zastřešených plošinách s vyhlídkou do údolí.

lanový park slapy 
Tel .: +420 736 676 565, www .lanovyparkslapy .cz

Koncept firemní akce v Chefparade přináší unikátní 
spojení společného vaření, osobního rozvoje a 
budování týmů. Při společném vaření zažijete spoustu 
legrace, ochutnáte a naučíte se nová exotická jídla 
a dáte si k tomu skvělé víno. Akci můžete obohatit 
kulinářskými hrami, alkoholickou laboratoří, mini 
kurzem carvingu a spoustou dalších programů. Jako 
dárek si můžete odnést zástěry nebo kuchařské čepice 
s logem vaší firmy nebo balíček surovin, ze kterých 
jste vařili. Pro více informací napište na firemniakce@
chefparade.cz, nabídka na míru je samozřejmostí. 

Chefparade 
Tel .: +420 734 311 772, www .chefparade .cz
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Oba podniky patří mezi nejhezčí bowlingy v 
Praze, najdete je na Nám. Republiky a v Dejvicích 
u Kulaťáku. Oba jsou přímo stvořené pro firemní 
večírky. Mají mladý ochotný personál, moderní 
interiér a nejnovější bowlingové vybavení. K dispozici 
jsou i kulečníky, šipky, fotbálek atd. Pro firemní akci 
připraví raut, turnaj nebo zajistí další doprovodný 
program. Doporučujeme se zeptat na variantu 
pronájmu All Inclusive. Kapacita obou podniků je 
150 osob a jsou dobře dostupné MHD i autem. 

boWling CelniCe a dejviCe
Bowling Celnice, V celnici 10, Praha 1 
Tel .: +420 774 900 699, www .bowling-celnice .cz 
Bowling & Billiard Dejvice, Bílá 6, Praha 6 
Tel .: +420 774 900 004, www .bowling-dejvice .cz

Firemní večírek může mít řadu podob. Někdo 
preferuje aktivnější přístup, jiní raději skončí v 
nějakém podniku. Co takhle zvolit unikátní střed, 
kdy budete neustále v pohybu a přesto si užijete 
dokonalou firemní party? K tomu se dokonale hodí 
přepychová limuzína společnosti Simix, která vás 
svou prostorností a výbavou jednoduše ohromí. 
Nejde totiž o žádné chudáčka, ale o 10 metrovou 
krásku Hummer H200. Až ji uvidíte, spadne vám 
brada na zem. Což ostatně platí i o výbavě - kožené 
sedačky do tvaru U, osvětlený bar, LCD obrazovka, v 
případě zájmu krásné hostesky a mnoho dalšího. 

party v limuzíně hummer
Tel .: +420 777 735 877, 222 956 066, www .simix .cz
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Podobný večírek jste zcela jistě ještě nezažili. Black 
light minigolf se hraje pod uv zářivkami, které osvět-
lují celý prostor a odráží uv barvy na překážkách, dra-
hách a dekoracích. Hřiště má 18 hracích jamek a další 
bonusovou, střelbu na cíl. Historie a legendy Prahy 
a českých dějin byly předlohou pro dekoraci hřiště 
– můžete hrát minigolf zatímco na vás bude shlížet 
Mozart, Rudolf II. nebo Václav Havel. A k tomu bo-
nusové místnosti, kde můžete posedět, hrát šachy, 
kulečník (klidně i s golfovými holemi!) nebo pinball. 

blaCk light minigolf
Tel .: +420 723 658 293, www .praguegolfandgames .com

Hledáte nevšední zábavu pro vaše kolegy, JumpPark 
bude rozhodně něco pro vás to pravé! Na svobodu a 
zábavu při skákání ve velké trampolínové aréně budete 
ještě dlouho vzpomínat s úsměvem na tváři. JumpPark 
Praha je největší trampolínový park ve střední Evropě. 
Na 700 m2  se nachází více než 60 trampolín na 4 
hřištích. Přijďte si vyzkoušet 3D vybíjenou, zaskákat si 
na basketbalové koše nebo vyzkoušet různé akrobatické 
kousky při skocích do pěnové jámy (Foam pit). Využít 
můžete také halu na Free Jump, kde se nachází více 
než 30 trampolín na různé skákání.

jumppark praha
Tel .: +420 728 144 357, www .praha .jumppark .cz



Chceš zažít 
něco nového ?
Jsi vodák a už tě 
nebaví voleje ?

Tak s námi pojeď na 
Dunajec, máme pujčovnu 
přímo na řece v Pieninách!

Chceš mít o čem 
vyprávět ?

canoeraft-dunajec.sk, +421 910 304 389
Dunajec.indd   1 04.05.2016   11:06:41



TOP VÝLET

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

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

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

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

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

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

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

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

Strašidelný mlýn najdete v Brandýse nad Labem a 
vše podstatné na www.horrormill.com. 

th.

TOP VÝLET
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a několikero let seriózního vědec-
kého výzkumu v oblasti vztahů a 
života obecně, jehož průběžné 
výsledky pravidelně uveřejňuji 

ve zdejší rubrice, jsem konečně došla k velkole-
pému závěru: všichni se v tom pěkně plácáme.

No dobrá, nemohu si dovolit ten luxus takto ge-
neralizovat, bohužel. Abych tento článek tak nějak 
ukotvila, s dovolením vyloučím puberťáky, kteří si 
takovéto plácání vzhledem k svému věku mohou 
ještě dovolit, a zároveň vynechám i generaci našich 
rodičů, která se již dobrala poznání, že toto plácání 
nemá v takto vysokém věku smysl. V tomto článku 
se tedy budu soustředit na jednu konkrétní sku-
pinu – na jednu generaci. Na tu mou. Generaci Y. 

Nebudu se tvářit jako sociolog a místo spekulativ-
ních hypotéz si dovolím ocitovat charakteristiku 
pojmu Generace Y z Wikipedie: „…ekonomicky 
aktivní, požadující vyšší životní úroveň, chtějí být 
více aktivní a chtějí být více zodpovědní za sociální 
jistoty, důraz kladou i na osobní uplatnění, záro-
veň se velice zajímají o svůj osobní život (partner-
ské a rodinné vztahy), což je v rozporu s předchozí 
generací X, která tyto hodnoty kladla na spodní 
příčky žebříčku hodnot. Zástupci generace Y chtějí 
naplno využít všech možností, které jim otevřená 
společnost nabízí, ale zároveň kvůli tomu odmítají 
obětovat osobní život“. Pokud si tento popis pozor-
ně několikrát přečteme a zamyslíme se nad ním, 

nutně se musíme dobrat k myšlence, že Generace 
Y se v tom životě plácat přímo musí. My bychom 
totiž chtěli všechno. A co je horší – my můžeme.

Rozhodně není mým záměrem vykreslit generaci 
našich rodičů (nazývanou jako Generaci X) jako 
generaci, která se nemusela rozhodovat a jejíž je-
diný problém byl smířit se s osudem, který jim 
byl určen. Nicméně otázka kariéry v dobách na-
štěstí již minulých nepopiratelně souvisela s dob-
rým kádrovým profilem, za nějž jedinec tak úplně 
nemohl, tudíž o nějakém velkém rozhodování tu 
nemůže být řeč. Co se týče osobních vztahů, byla 
tehdejší společnost nastavena příliš jednoznačně 
na model klasické rodiny a jakákoliv odchylka, ať 
už se jedná o nyní moderní „singles“, život matky 
samoživitelky, či soužití v páru se stejným pohla-
vím, znamenala takové společenské stigma, že se 
téměř nevyskytovala. Lépe řečeno, lidé se snažili 
stůj co stůj najít si protějšek opačného pohlaví, 
ať byli jejich sexuální preference jakékoli, vzít se, 
mít děti, a tuto rodinu udržet za jakoukoliv cenu. 
Vzhledem k tomu se teď samozřejmě omílá sou-
časná vysoká rozvodovost, kde se dá, ale můžeme 
se jen dohadovat, jak vysoká by byla rozvodovost 
tehdy, kdyby to bylo společensky přípustné.

A oproti tomu jsme tady my -  Generace Y. Dostat 
se na vysokou dnes není otázka „třídní příslušnos-
ti“ či peněz, ale co je smutnější – už ani prestiže. 
Vzhledem k obrovskému množství leckterých 

Z
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oborů, soukromých škol a stupidních nařízení, 
dnes studují lidé, kteří na studium sice nemají 
intelektuální kapacitu, ale o to více se pak honosí 
titulem. A pokud nechcete studovat? Můžete jet na 
zkušenou ven. Kamkoliv. Kamkoliv budete chtít. 
Angličtina se učí již na prvním stupni základní 
školy a víceméně se s ní domluvíte kdekoliv na svě-
tě. Vztahy? Dneska můžete chodit i s chobotnicí, 
pokud budete jen chtít. A jestliže k tomu všemu 
budete bydlet v Praze, dost možná se po vás ani 
nikdo na ulici neotočí, až se budete romanticky 
vodit za chapadla po Petříně. Na první pohled to 
všechno zní báječně. Na ten druhý si člověk však 
položí otázku: a kdo si z toho všeho sakra má vy-
brat? Jak si správně v necelých dvaceti letech zvolit 
obor, kterému se budu chtít věnovat po celý život, 
když o životě a o sobě vím v těchto telecích letech 
tak pramálo? Limitovaní možnostmi prakticky 
nejsme. S větším sebezapřením se i matematický 
ignorant s pomocí kurzů, přípravek a učebnic do-
stane na MatFyz. A kdyby náhodou ne, vždycky se 
může upíchnout na obor Kognitivní schopnosti 
papoušků šedých (ten fakt existuje).

A aby to všechno náhodou nebylo příliš jednodu-
ché, k tomu všemu musíme započítat sociální sítě. 
Nynější doba vyžaduje reflektovat svůj extrémně 
úspěšný život přinejmenším na facebooku, aby 
všichni vaši přátelé (z nichž půlku neznáte, čtvrt-
ku nesnášíte, a zbytek tvoří bývalí spolužáci, kte-
ré jste roky neviděli) mohli dennodenně sledovat 
vaši raketovou kariéru, obdivovat široké spektrum 
vašich zálib a závidět při prohlížení rozjuchaných 
fotek z exotické dovolené. To, že se z našich soci-
álních sítí stala prakticky reality show, pak vede k 
absurdním situacím, při kterých, když už se tedy 
osobně potkáme s dávno zapomenutým známým, 
zjistíme, že si vlastně nemáme moc co říct, protože 
každou započatou větu o tom, co je u nás nové-
ho ten druhý přeruší slovy „to vím, to jsem viděl 
na facebooku“. V souvislosti s tím mne nedávno 
pobavil článek, který pojednával o tom, že lidé, co 
často postují na své sociální sítě fotky jídla, jsou 
v nitru strašně smutní a osamělí. Články uvozené 
větou „američtí vědci zjistili“ nikdy moc neved-

ly k něčemu kloudnému, ale řekla bych, že tady 
američtí vědci uhodili hřebíček na hlavičku. A co 
potom moderní selfie, ty už snad patří ke koloritu 
doby. Nakydat na sebe tunu makeupu, při jehož 
běžném nošení by jednomu upadl nos dřív, než 
Jacksonovi, našpulit obličej ve stylu posmrtné 
křeči a hodit na zeď třemi sty filtry upravenou fot-
ku, na které vás ani vlastní matka nepozná – to je 
dnes proces, prostřednictvím něhož poznáváme 
svou vlastní hodnotu. Hodně lajků? Bezva, jsem 
krásná, oblíbená! Málo lajků? Jdu se zabít.

A samozřejmě, vztahy. K tomu, abyste byli úspěšní 
tak, jak dnešní doba žádá, a splňovali výše zmíně-
ný popis Generace Y, tj. být uvědomělí a aktivní na 
všech polích, musíte patřit do jedné ze skupin: a) 
mám stálý, fungující, láskyplný vztah (s kýmkoliv, 
na tom dnes už nezáleží, nutnost se omezuje pouze 
na pravidelné aktualizace společného štěstí pro-
střednictvím zamilovaných fotek či statusů na face-

booku) nebo b) jsem single, vztah nehledám, chci 
si užívat života se vším, co k tomu patří, a jsem tak 
šťastný. Ve chvíli, kdy se nedokážete zařadit ani do 
jedné ze skupin, vás zařadí společnost do skupiny 
„zoufalec, neschopný si někoho najít, podskupiny 
pak dále: chudák, psychopat, hysterka, divná“.

Při tom všem jakoby jsme tak trochu zapomněli na 
morální hodnoty a základní lidské pocity. Co třeba 
láska? Hledá jí dneska vůbec někdo? Jistě, kdekdo 
se jí ohání, ale kdo to opravdu myslí vážně? Kolik 
lidí je spolu z lásky a kolik prostě proto, aby „ně-
koho měli doma“? Zrovna minulý týden mi jeden 
známý vyprávěl, že dostal po několika letech ko-

„JaK Si SPráVNě V NeCelýCh 
DVaCeti leteCh ZVolit oBor, Kte-

réMu Se BuDu Chtít 
VěNoVat Po Celý ŽiVot, 

KDyŽ o ŽiVotě a o SoBě VíM V 
těChto teleCíCh leteCh taK 

PraMálo?.“
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šem. Jeho reakce? Chodí pětkrát týdně na rande a 
hledá holku. „Jakou?“ ptám se já. „Nějakou“ říká 
on. „Prostě nějakou pěknou holku, co na mě bude 
čekat doma a uvaří mi“. Kolik lidí je spolu z ma-
jetkových důvodů? Kolik lidí je spolu jen proto, že 
nechtějí být sami? Kolik lidí je s někým, jen proto, 
že vlastně vůbec neví, co od vztahů a života chtějí? 
A pak ničí lidi kolem sebe jakoby se nechumeli-
lo. „Promiň, odcházím, čau a šáteček“. Nejen, že si 
nevážíme lidí kolem nás, my si nevážíme ani sami 
sebe. Proto, že chceme všechno a hned, ze sebe 
děláme šašky. Snažíme se být někým, kým nejsme, 
jen proto, abychom ostatním ukázali na sociální 
síti svůj dokonalý život. Jenže tenhle život není 
náš. Je to falešně vytvořená představa o tom, jaké 
by to mohlo být, kdyby na světě existovala jenom 
růžová barva. Ale ona existuje i ta černá.

Proč je pro nás, pro takzvanou Generaci Y tak těž-
ké, brát život takový jaký je? S jeho veselými i stin-
nými stránkami? S úspěchy i neúspěchy, radostmi 
i smutky? To si vážně myslíme, že úspěch a štěstí v 
dnešní době znamená horu titulů, procestovat svět, 
mít skvělou kariéru a být perfektní matka či otec, co 
nikdy nemá špatnou náladu a vždy chodí perfektně 
upraven a oblečen? Dvakrát týdně na golf či pilates a 
o víkendu na kurz seberozvoje u ztroskotance za ne-
horáznou sumu? Zároveň se angažovat minimálně 
prostřednictvím statusů v politice a vše pečlivě zdo-
kumentovat a prsknout na facebook, ať to každej vidí?

Hele, jsme ještě pořád jenom lidi! Doba robotů te-
prve přijde.

Já odmítám bejt robot!

Zdraví,
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Čím čerstvější, tím lepší
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V současné době jste největším dodavatelem hu-
sích jater v Česku. Jak to celé začalo?

Původně jsem dovážel husí játra jen pro vlastní ro-
dinnou restauraci. Nicméně se blížila zima a tím i 
méně práce v rodinné restauraci, kde jsem pracoval. 
Navíc, jak rád s nadsázkou říkám, doktorát už jsem 
měl, maraton jsem už taky uběhl, tak co teď? Tak jsem 
založil firmu Husí játra a začal jsem jen to, co jsem do 
té chvíle vozil sám pro sebe, vozit i pro ostatní. 

Jak dlouho už se dovozu husích jater věnujete?

První husí játra v Maďarsku jsem si pro restauraci 
koupil v listopadu 2009. Pro vlastní potřebu jsem 
je dovážel do března 2013, kdy jsem je začal nabí-
zet dál. Začalo to mraženými husími játry, násle-
dovaly výrobky z nich. Pak přišly farmářské trhy, 
první obchod na letišti a pak i dovoz prémiových 
kachen. Dnes výrobky z husích jater prodává-
me na třech letištích v Čechách. Máme eshop, 
věnujeme se „husímu cateringu“, kdy vaříme na 
soukromých akcích ze surovin, které si samy do-
vezeme, a dodáváme také do menších či větších 
obchodů a restaurací v Čechách i na Slovensku. 
Teď ještě zkoušíme Vídeň. Tak držte palce... 

Bylo těžké se prosadit?

Myslím si, že pokud se někdo své práci obětuje a 
dává jí maximum, tak úspěch přijde a dřív nebo 
později se prosadí. Já jsem si na začátku řekl, že 

to chci dělat profesionálně a vytyčil jsem si něko-
lik jednoduchých premis, jak to dělat, a ty plním. 
Tomu, co prodávám, musím dokonale rozumět, 
musím být vždy k dispozici a musím být rychlejší 
a v ideálním případě i levnější než ostatní. S tako-
vými předsevzetími jsem se pustil do podnikání, 
a pak postupem času zjistil, že ne všichni, co foie 
gras prodávají, tomu rozumí, ne všichni berou te-
lefon i o víkendu a na dovolené a už vůbec nejsou 
levní. Navíc zákazníci většinou preferují firmu s 
příběhem - rádi vědí, od koho kupují. V dnešní 
době lidé nechtějí nakupovat od překupníků, kte-
ří jen překupují anonymní kamiony zamraženého 
zboží a nic o tom produktu nevědí. Já každý týden 
trávím dva dny na farmách, abych věděl, co kupu-
ju. Proto prosadit se nebylo až tak těžké, protože 
jsem to už od začátku dělal poctivě. 

Co se týče dovozu husích jater v Česku, je velká 
konkurence?

Konkurence tu samozřejmě je, ale trochu bych 
to rozlišil. Jsou tu jednotlivci, kteří jedou do 
Maďarska, obvolají své kamarády v restauracích, 
zda nechtějí něco koupit. Ale když jim ty restau-
race zavolají za 10 dní s další objednávkou, tak 
jim řeknou, že teď do Maďarska nejedou a další 
husí játra budou nejdřív za měsíc. Tak takhle se 
to pochopitelně dělat nedá. Dále je tu konkuren-
ce ze stran středně velkých úspěšných firem. Ty 
sice ve svém portfoliu mají foie gras a podobné 
věci, které nabízím i já, ale vzhledem k tomu, že 
ve svémportfoliu mají nejenom Foie gras, ale i 
kuřata, vepřové, ryby, a bůhví co všechno, ne-
jsou schopni  udržet kvalitu, čerstvost, apod. 
Když děláte všechno, nemůžete být nejlepší v 
každé z těch věcí. A pak jsou tu nadnárodní obří 
firmy, které si můžou dovolit například zatlačit 
na producenty v Maďarsku lépe než já, a tím 
například získat lepší cenu. No ale proč by to 
dělaly, když jim to samý a bez starosti dodá za 
dobrou cenu sám Filip Töpfer.

Kolik máte nyní zaměstnanců a jaký máte v sou-
časné chvíli obrat? 

BUSINESS

ilip Töpfer studoval filosofic-
kou fakultu, pak ho ale pohltila 
gastronomie. Nyní je spolumaji-
telem restaurace Hostinec u Ka-
licha a také největším dodava-

telem husích jater v Česku. Své práci obětoval 
veškerý svůj volný čas. A to doslova. Kromě jed-
noho týdne v létě a jednoho v zimě pracuje ka-
ždý den v roce. Denně vyřizuje okolo osmdesáti 
telefonů a padesáti e-mailů. Ale i přesto by se 
klidně do podnikání s husími játry pustil zno-
vu. Rozhovor s ním udělala Denisa Jeřábková.

F

75www.pragmoon.czkvěten / červen 2016



Zaměstnanců mám ve firmě Husí játra asi deset a v 
průměru každý z nich pracuje až 300 hodin měsíč-
ně. Moje pracovní doba je 400 hodin měsíčně, a to 
po dobu celého roku. Je to tempo husích jater, ale 
pokud nemáte výhody, dotace a chcete z nuly vybu-
dovat fungující firmu, tak to asi jinak nejde. Navíc 
spousta důležitých akcí je o víkendech, takže pra-
cujeme pořád. Co se týče obratu, nechám si to jako 
tajemství, abych zbytečně nikoho neprovokoval. Jen 
prozradím, že po roce podnikání, tedy někdy v roce 
2014, to začalo být fakt už seriózní podnikání. Teď 
je rok 2016 a krásné je, že to má stále tendenci růst.

Proč by si měl zákazník objednat zrovna Vaše 
husí játra? Proč by si je měl objednat? 

Protože mu prodám husí játra a ne rozmražená 
kachní játra, jak se tomu děje například u de-
vadesáti procent jater, která nabízejí na maďar-
ských tržnicích. Navíc dostane tu nejlepší kva-
litu. Dodávám v Praze nejlepším restauracím a 
stejnou kvalitu dostane i zákazník, který si ode 
mne objedná třeba jen jednu plechovku. Dále 
pak servis 24 hodin denně sedm dní v týdnu. 
Rozvážíme i v noci. Rozvoz zdarma. Někdy víc 
projedeme, než vyděláme. Ale to je prostě servis.

Kolik provozoven v Česku zásobujete svými hu-
sími játry?

Zákazníky mám různé, od těch, kde je obrat v 
tunách, až po vesnické koloniály, kde majitel má 
zájem prodávat kvalitní věci s příběhem. Zákazní-
ků je hodně, ale těch pravidelných, se kterými si 
volám skoro každý den, mám asi stovku.

husí játra vozíte z Maďarska. Proč právě odtam-
tud? Při vyslovení foie gras mě jako první na-
padne Francie...

Do Francie se chystám, ale bohužel na to není pořád 
ten správný čas. Francie má výborné foie gras, ale 
myslím si, že pro náš trh moc drahé. Moje játra stojí 
polovinu a nedá se říct, že by byla významně horší 
než ta francouzská. Jen tak mimochodem, dodávám 
i do několika vysloveně francouzských restaurací.

Vzpomenete si na svůj první den v práci?

Pamatuji si ho velmi dobře. První restaurace nebo 
obchod, co které jsem dodával husí játra, byla La 
Bottega di Finestra. Pánům Lucquemu a Rákosní-
kovi se můj projekt líbil. Vzali moje husí játra do 
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prodeje a dali doporučení na lahůdkáře Sváčka. 
Ten o hodinu později vzal husí játra do prodeje 
taky, a to hned pro všechny tři obchody včetně 
malých mrazáčků na tehdy ještě mražená husí ját-
ra. Ještě ten den jsem od něj dostal tip na Romana 
Vaňka z Pražského kulinářského institutu. A tak 
jsem po další hodině odjížděl od Romana Vaňka s 
několika dalšími tipy na další zákazníky. Tím výše 
zmíněné pány moc zdravím a  zpětně jim děkuju. 
Tak takhle vypadal můj první den.

Sám husí játra ještě jíte nebo už Vám lezou uši-
ma a nemůžete už je ani vidět?

Vždycky z legrace říkám, že je nejím, že jsou moc 
drahý. Ale není to pravda. Jim je moc rád. Nebo 
spíš ujídám. 

Jaké máte nejoblíbenější jídlo?

Když jsem byl malý, měl jsem strašně rád hráš-
kovou polévku od maminky. Musela se ji povin-
ně naučit i moje žena. (smích) Mám rád jedno-
duché chutě. Moc rád si dám třeba poctivý řízek, 
steak a k tomu dobré brambory. Když je na jed-
nom talíři křepelka, králík a pak ještě bůhví co, 
na čem je ještě nějaká pěna z další ingredience, 
tak se v těch chutích ztrácím a nemám z toho 
ten správný požitek. Před pár lety jsem si tře-
ba v Tokiu na Tsukiji Fish Market vystál frontu 
na čerstvé sushi, k tomu studené japonské pivo 
z českého chmele, a to je přesně to, co mě baví. 

Co byste naopak nikdy nepozřel?

Nic takového asi není. Zvědavost je jedna z věcí, která 
ke mně patří. Když je příležitost, ochutnám cokoliv. 
Třeba výborné jsou skopové mozečky z Marakeše.

Když se vrátím k těm husím játrům, jak si je může-
me připravit a co všechno si z nich můžeme uvařit?

Z jater se dá udělat hodně věcí a na různé věci se 
hodí různá játra. Proto se vždycky ptám, když ját-
ra někomu prodávám, co s nima bude dělat. Není 

dobré, když si někdo například koupí mražená 
kachní foir gras, a pakje chce smažit a oni pustí 
moc tuku. Tedy různé recepty, různá játra. 

Jaký je Váš nejoblíbenější recept? Jak si husí játra 
podle Vašeho receptu můžeme připravit?

Husí játra nakrájíme na dva centimetry široké plát-
ky a opékáme na pánvi cca dvě až tři minuty z ka-
ždé strany. Na výpeku z foie gras osmažíme žlutou 
a červenou cibuli nakrájenou na kolečka, přidáme 
na plátky nakrájené červené jablko a smažíme, do-
kud vše nezměkne. Poté osolíme hrubou mořskou 
solí a podáváme s krajícem kváskového chleba. Je 
to naprosto jednoduché ale strašně dobré.

Jaké ingredience se k husím játrům skvěle hodí? 
S čím je můžeme kombinovat?

Vždycky se doporučuji sladší věci, jako jsou fíky, 
višně, jablka nebo hrušky. Nic méně ani zalitá v 
sádle s cibulkou Vás neurazí. K tomu si pak mů-
žeme dát třeba sladší bílé víno. Ale nebyl bych tak 
striktní. Například naše mastná játra s jablky a 
cibulí ráda zapijete pivem. 

Kromě dodavatele husích jater jste také spolumaji-
telem restaurace „hostinec u Kalicha“. Předpoklá-
dám, že na menu najdeme husí játra nebo se pletu?

Ano, jsem dnes spolumajitelem Hostince U Kali-
cha a na jídelním lístku se to jasně projevilo. Pre-
feruji především svoje zboží. Přeci jen vím, co ku-
puju. Úžasné je, že hospoda, ve které se pije pivo a 
česká limonáda, může mít na svém jídelním lístku 
ty nejlepší kachny a husy, které mají na menu ti 
nejlepší z nejlepších. Samozřejmě játra na jídelním 
lístku nechybí a jsou to ta samá, která máme na 
festivalech v rámci mé druhé firmy. 

Jaký je rozdíl v tom být majitelem restaurace a 
být ten, kdo restauraci dodává zboží?

Tak zásadní rozdíl je ten, že já si jako dodavatel mohu 
za svým zákazníkem dojít a oslovovat, koho chci. 
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Když jsem nejlepší, pak mám šanci dodávat i těm 
nejlepší. Do restaurace zase musíte lidi něčím přilá-
kat. Těžké je oboje. Ale někdy si říkám, jak jednodu-
ché a pohodlné by bylo být jenom v restauraci. Vemte 
si, že třeba každý týden musím jet na farmu do Ma-
ďarska, a to máte každou středu nebo čtvrtek asi 1600 
km. Vždycky jedu já. Já jsem totiž garantem toho, co 
se koupí. A věřte, že to v Maďarsku není jednoduché.

Co byste poradil běžnému spotřebiteli.... na co si 
má dát pozor, při nákupu husích jater? 

Poradil bych mu, ať zavolá rovnou mě. To, co ob-
čas vydávám u konkurence, je děsné. I když hodně 
záleží na tom, na co si játra kupuje. Pokud chce zá-
kazník játra jen do paštiky a kus husích jater jako 
doplněk, tak mu klidně doporučím nějakou lev-
nější alternativu. Ovšem pokud chce játra grilovat, 
musí mít čerstvá a v té nejlepší kvalitě. 

Kolik taková kvalitní husí játra stojí? 

Cena se teď pohybuje okolo 1000 Kč za kg včetně 
DPH, je to sice strašně drahé ale je to to nejlepší, co 
můžu nabídnout. Levnější alternativou jsou kach-
ní foie gras. Jsou levnější, ale přitom stejně dobrá. 

Samozřejmě ne všechny játra stojí 1000 Kč/kg. Na 
trhu najdete u foie gras za 500 korun i za míň, ale 
nemají nikdy takovou barvu, chuť a tvaru jako ta v 
nejlepší kvalitě. Bývají to foie gras na další průmy-
slové zpracování v nevhodném kalibru. Je to stejné 
jako s jakoukoliv další potravinou. Můžete si koupit 
víno v krabici a o dva metry dál v regálu už poměr-
ně dobrá vína. Ta už ale nestojí 39,90 korun.

Máte pro čtenáře nějakou radu, která by se jim 
mohla hodit při přípravě husích jater?

Vzhledem k tomu, že převážnou část jater tvoří 
tuk, je třeba postupovat opatrně. Pokud játra pře-
sáhnou 70 stupňů, tuk se začne oddělovat od zbylé 
tkáně, proto nemarinovaná játra očištěná od žilek 
zabalíme do fresh folie a neprodyšně zabalený vá-
leček zalijeme horkým vepřovým sádlem. Pokud 
má sádlo asi 70 stupňů, chladne na pokojovou 
teplotu asi půl hodiny. To je tak akorát, aby se ját-
ra prohřála a pustila malé množství sádla. A ještě 
jedna rada... Čím čerstvější, tím lepší. Foie Gras, 
ideálně balená v pergamenovém papíru, vydrží v 
nejlepší formě 7 dní od porážky. Každý den je ale 
znát. Já například rád ochutnávám játra úplně čer-
stvá, ještě na porážce. A to je naprostá delikatesa. 
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HI-TECH

Už vás nebaví každý den hledat a rozmotávat sluchátka? 
Pak si zamilujete Helix, první sluchátka elegantně schovaná 
do stylového náramku. Sluchátka  fungují na všech hlav-
ních mobilních platformách (Android, iOS i Windows) 
a s telefonem se spojí přes Bluetooth 4.1. Sluchátka díky 
zabudovanému mikrofonu fungují i jako headset, lze přes 
ně pustit a zastavit přehrávání hudby, přeskakovat mezi 
skladbami, aktivovat redukci šumu a ovládat hlasitost.

Helix
sluchátka vždy po ruce

little printer
malý, ale šikovný pomocník
Konečně to někoho napadlo! Little Printer je 
miniaturní tiskárna, která tiskne mobilní po-
známky, vzkazy, výpisy zpráv a různé další 
informace na malé papírky, jenž lze založit do 
diáře nebo přilepit na ledničku. Zařízení ko-
munikuje bezdrátově s iOS a Androidem a umí 
zpracovat pro tisk nejrůznější data a služby (po-
časí, data z kalendáře, zprávy, horoskopy) atd.. 
Zkrátka dokonalý pomocník pro ty, kdo mají 
rádi poznámky v ruce a ne jen v digitální formě.

BB-8 - Droid od společnosti Sphero bude nejen 
hrdinou Epizody VII, ale i vaší domácnosti! Ro-
bůtek se ovládá aplikací prostřednictvím mobilu 
a nuda tu vážně nehrozí. Tato jedinečná hračička 
je obdařena vyvíjející se osobností, která bude 
na základě vašich interakcí ukazovat celou škálu 
výrazů a nálad (a fungují i hlasové příkazy). Slo-
gan hlásá „víc než hračka - je to váš společník“. 
Můžete mu dávat přímé příkazy, nebo ho ne-
chat jen tak se potulovat po bytě. On už se nějak 
zabaví. Nepřekvapí, že podobná hračička není 
- navzdory svým drobným rozměrům - nejlev-
nější. V našich končinách vyjde na téměř pět 
tisíc. Pokud jste ale fanoušek Star Wars, těžko 
odoláte. Tohle zkrátka musíte mít doma!

GADGETS

BB-8 droid
oživlý sen každého
fanouška star Wars
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HI-TECH

maid
chytrej trouBa

Dokonalé hladké oholení je často k nezaplacení, 
pokud jde o to udělat dobrý dojem. A ne vždy 
uspěchané ráno člověku časově přeje. V takovou 
chvíli by se určitě hodil přenosný strojek a Carzor 
je pro podobnou situaci dokonalý, neboť se vejde 
do peněženky! Tento skládací strojek se zrcátkem 
je velký zhruba jako klasická kreditní karta a i 
přesto je vybaven dvojicí holicích hlavic. A stojí 
pouhou stovku. Vychytávka za hubičku.

iBackpack
macgyverův Batoh

Že mají dnešní smartphony problém s výdrží ba-
terky, to asi netřeba zdůrazňovat. Řešením jsou 
powerbanky, i ony ale určité místo zaberou. Za-
jímavou alternativou je drobný přívěšek na klíče 
Nipper, který má podobu kostičky s délkou hrany 
17 milimetrů a hmotností pouhých 10 gramů. Jde o 
miniaturní nabíječku, která je určena pro nouzové 
situace, kdy není možnost jak telefon nabít. V tako-
vém případě vám rozevřete Nipper, mezi dva mag-
nety umístíte dvě obyčejné tužkové baterie a připo-
jíte telefon. Na plné nabití to stačit nebude, hodinka 
nabíjení by ale měla přidat cca 20%. A to se počítá!

nipper
kostička na Baterky

Konečně budou mít vaše cesty šťávu! iBackPack 
je originální batoh, který je doslova prošpiko-
vaný elektronikou. Kde začít. Na první pohled 
člověka zaujme čtveřice USB portů a zatažitelný 
nabíjecí kabel. Chápete správně, součástí batohu 
je powerbanka, díky níž se nemusíte bát o výdrž 
baterie svého telefonu či tabletu. Další funkci re-
prezentuje 3G & 4G Wi-Fi hotspot, ke kterému se 
může v jednu chvíli připojit až ze šesti zařízení. 
Aby vám tuhle hračičku nikdo nevyfoukl, je sou-
částí batohu i GPS sledovací systém a Bluetooth 
Proximity Locator. Jakmile by se od vás batoh 
začal vztahovat, okamžitě vyvolá v okolí rozruch 
(a i kdyby se to povedlo, přirozeně ho snadno lo-
kalizujete přes aplikaci pro Android nebo iOS).
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idioti z novinek

Každý web přitahuje určitou sortu čtenářů a di-
váků. YouTube se stal díky YouTuberům mekkou 
mladší generace, která je ochotná trávit desítky 
hodin díváním se na to, jak někdo jiný hraje/vy-
práví o svém životě/ukazuje své oblečení/maže se 
šlehačkou a pokouší se poté jezdit na koni. Diskuz-
ní servery ovládli nadšení geeci, sdílející naprosto 
neskutečné informace, které by běžného smrtelní-
ka nikdy nenapadly. A pak jsou tu servery věnující 
se zpravodajství. Což je svět sám pro sebe.

Ve většině případů jsou „nudně tradiční“, což je 
dáno tím, že každý publicistický server se dnes vě-
nuje všemu, od politiky a kultury, přes módu až po 
společensky závažné téma, zda dokáže Kim Kar-
dashian stále obléct loňské kalhoty. Občas se nicmé-
ně povede, že vznikne zcela jedinečný jev. Jev, který 
se vymyká logice a který začne žít vlastním životem.

Přesně to se „povedlo“ v diskuzích na Novinkách, 
které - podobně jako Chuck Norris - pomalu aspi-
rují na status legendy, kdy se naprosto nechtěně 
generují vtipy sami a už to asi ani nejde zastavit.

Jednomu je až líto redakce zmíněného serveru, pro-
tože se neplánovaně stala rukojmím šílených pisa-
telů, kteří věří, že Havel byl převlečený americký 
agent, Země není kulatá, Pražská kavárna je tajná 
protivládní organizace, ženy mají mít práva jen do 
chvíle, než začnou s někým soucítit (pak by je na-
opak mělo znásilnit deset černochů), umělci jsou 
povalečská chátra, která nikdy nepracovala a to je 
jen zlomek toho nejlepšího, co v tamních diskuzích 
se železnou pravidelností zaznívá. Slušné předpeklí.

Nejlepší zbraní proti podobným výstřelkům je při-
rozeně humor a diskuze na Novinkách proto ni-
kdo (minimálně ti důvtipnější) nebere moc vážně. 
Doufejme jen, že jde opravdu jen o ukázku určité 
specifické skupinky lidí, která má potřebu ventilo-
vat svou frustraci skrze absurdní výlevy. Do dalších 
prezidentských voleb to totiž není zas tak daleko.

A jeden povalečský citát na závěr: „Pražská kavár-
na nemůže za vaše posraný život.“ 

th.

internet byl skvělý nápad. A 
jak už to tak u skvělých nápadů 
bývá, lidé to úplně zku..ili. Doby, 
kdy měl člověk radost z toho, že 
mohl s naprostými cizinci disku-

tovat o všemožných tématech, jsou nenávratně 
pryč. Počáteční nadšení střídá frustrace a otáz-
ka „Není ono nakonec lepší žit offline?“.

TEČKA

I
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NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

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

Hlavní mediální partner

Vstupenky přímo na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
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Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

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

častým
gynekologickým 
mykózám

Přidáním léku 

Wobenzym® 
k běžné léčbě
omezíte jejich opakování

Ne!

Výsledky výzkumu potvrzují
62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly mykózami 4krát až 
9krát za rok, užívalo Wobenzym po dobu 10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. 
V roce po zahájení léčby Wobenzymem došlo u všech k výraznému zlepšení - počet 
mykóz klesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani 
jednou. Další sledování potvrdilo, že pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných 
žen přetrvával po celé 4 roky.

Inzerce


