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EDITORIAL

Nezpochybnitelnou v!hodou mého d"tství bylo, 
#e jsem ho trávil v Hloub"tín". V devadesát!ch 
letech jste toti# n"co takového vnímali spí$e jako 
vesni%ku, která byla na okraji Prahy - #ádné met-
ro, tramvaj zde kon%ila, kousek za domem byl les a 
pokud cht"l %lov"k „jet do Prahy“ (%ím# jsme jako 
d"ti ozna%ovaly hlavn" centrum m"sta), musel 
nap&ed absolvovat patnáctiminutovou jízdu au-
tobusem a teprve poté mohl p&estoupit na metro 
(konkrétn" na stanici 'eskomoravská).

A% o %tvrt století star$í, stále jsem svou lásku k Pra-
ze neztratil. Po&ád jsem ochotn! jen tak se toulat 
ulicemi, abych nasál atmosféru, razit se do míst, 
kde jsem je$t" nebyl (co# v Praze opravdu není ob-

tí#né), sna#íc se najít n"co nového a jedine%ného. 
Asi i proto ji# léta s chutí p&ipravuji PragMoon. V 
n"m jde toti# p&esn" o toté#. Ka#dé t&i m"síce se 
usilovn" sna#íme vybrat to nejzajímav"j$í, na co 
m(#ete v na$í metropoli narazit. A) u# jde o restau-
race, kulturní akce nebo malé obch(dky s velk!m 
potenciálem, v#dy je na$ím cílem, abychom vás co 
nejvíce inspirovali na následující m"síce.

Ani na$e nové %íslo není jiné, p&i%em# nemohou 
chyb"t oblíbená témata, rozhovory, podrobn! kul-
turní a gastronomick! p&ehled a nov" také tipy na 
nedávno otev&ené restaurace a kavárny.

Pokud pat&íte mezi ty, kte&í je$t" kouzlo Prahy ne-
objevili, mo#ná vás na$e nové %íslo p&esv"d%í. I kdy# 
uznávám, #e v poslední dob" se zastupitelé hodn" 
sna#í, aby m"sto nenávid"l i ten nejv"t$í patriot. 
Nejr(zn"j$í uzavírky, m"nící charakter (a sm"r) ulic 
ze dne na den, to je silná káva i na m". S naivitou 
sob" vlastní ale v"&ím, #e to povede k lep$ímu.

S p&áním dobrého %tení a pevn!ch cestovních nerv(...

$éfredaktor Tomá! „th“ Chvála

"dycky jsem miloval Prahu, 
co má pam#$ sahá. Chápu, 
"e pro n#koho m%"e b&t tohle 
m#sto p'íli! velké / hlu(né 
/ p'elidn#né (dosa)te si dle 

pot'eby), ale já jsem v"dy oce*oval jeho r%znoro-
dost, bohatost a schopnost neustále p'ekvapovat.

V
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Limuzína Hummer H200 vás zaujme svou jedine!ností. Elegantní, p"itom 
drá#div$ design, spolehlivé jízdní vlastnosti a p"edev%ím pohodln$ 
interiér, kter$ nabízí pro 16 !len& posádky komfort po celou dobu cesty. 
Vyu#ijte na%í vyjíme!né nabídky na zap&j!ení tohoto vozu.
Více informací na tel.: +420 608 282 181

Pronájem luxusní 
limuzíny Hummer H200!

Pro nev%ední  
p"íle#itost...www.simix.cz

AUTOSALON  
V. P. 'kalova 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 DÍL!: 
Sekaninova 18/485
128 00 Praha 2  
mobile: +420 602 203 575  
tel: +420 261 214 535  
e-mail: simix@simix.cz 
Po - 't: 8:00 ( 18:00, Pá: 8:30 ( 17:00



HLAVN! SE NEVZDÁVAT

Um"ní je n"kdy boj, jak dokazuje nov! +lm Terryho Gilliama Mu#, kter! zabil Dona Quijota. Ne, není to 
nejlep$í v"c, jakou v následujících m"sících v kinech uvidíte. Ale sakra, tenhle projekt slavn! re#isér dával 
dohromady 18 let a taková v!dr# si zaslou#í ocenit! Gilliam zkou$el Dona Quijota nato%it ji# v roce 2000 s 
Johnnym Deppem a Jeanem Rochefortem v hlavních rolích a natá%ení provázela tak neskute%ná sm(la a nej-
r(zn"j$í problémy, a# podle toho vznikl dokument Ztracen v La Mancha. Samotn! +lm se povedlo doto%it 
a# nyní, samoz&ejm" s jin!mi herci. A i kdyby byl tím nejhor$ím, co Gilliam kdy nato%il, 
p&esto si zaslou#í va$i pozornost. Takové odhodlání je toti# t&eba ocenit a vá#it si ho.
 

th.
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VýstaVa

DiVaDlo/show

Koncert
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Studio slibuje jedine%né dobrodru#ství na Milénium 
Falcon s nejoblíben"j$ím galaktick!m pa$erákem. 
P&es sérii odvá#n!ch eskapád hluboko uvnit& tem-
ného a nebezpe%ného kriminálního podsv"tí se Han 
Solo setká se sv!m budoucím kopilotem Chebaccou 
i s notoricky znám!m hrá%em Landem Calrissianem 
a vydá se na cestu, která ur%í osud hrdin( Star Wars 
ságy. Poslouchá se to hezky. Bohu#el produkce pro-
slula problematick!m v!vojem (vyhození p(vodních 
re#isér(, nákladné p&etá%ky, hereck! kou% pro hlavní 
hv"zdu), tak#e v!sledek nemusí b!t pro ka#dého.

SOLO: STAR WARS STORY 

Sci-fi / Dobrodru+n!, USA, 2018, Re+ie: Ron Howard
Hrají: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke

Lenny Kravitz je pova#ován za jednoho z prominent-
ních rockov!ch hudebník( na$í doby, kter! p&ekra-
%uje #ánr, styl, rasu i t&ídu. B"hem své dvacetileté 
hudební kariéry se Kravitz, kter! na$el zalíbení ve 
vlivech soulu, funku a rocku 60. a 70. let, proslavil 
jako talentovan! skladatel, producent a multiinstru-
mentalista. Vydal deset studiov!ch alb, kter!ch se po 
celém sv"t" prodalo p&es 38 milion( kus(. Získal %ty&i 
po sob" jdoucí ceny GRAMMY a zárove, je dr#itelem 
rekordu jako nej%ast"ji oce,ovan! um"lec v kategorii 
„Nejlep$í mu#sk! rockov! p"veck! v!kon“. 

LENNY KRAVITZ 

Místa konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1290 K% 

2.6.24.5.
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To, #e n"kdo nev"&í na duchy, neznamená, #e duchové 
nev"&í na n"j. 'i snad, #e dokonce neexistují. Jedním 
takov!m skeptikem je i profesor Phillip Goodman 
(Andy Nyman), kter! si dal za úkol vysv"tlovat a 
odhalovat zdánliv" nadp&irozené jevy a zjistit jejich 
skute%nou podstatu. A práv" kv(li tomu se s ním spojí 
jeden mu#, kter! jej vyzve, aby vy$et&il t&i nevysv"tli-
telné p&ípady. Profesor Goodman se tedy vydává na 
v!pravu, jejím# cílem je racionální vysv"tlení t"chto 
p&ízra%n!ch p&íb"h(. Postupn" se setkává s t&emi vy-
d"$en!mi lidmi... a tunou nevysv"tliteln!ch jev(.

Horor, GB, 2017, Re+ie: Jeremy Dyson, Andy Nyman
Hrají: Andy Nyman, Martin Freeman, Alex Lawther

7.6.

GHOST STORIES 

9

-ensk! spin-o. Dannyho par)ák( nese název Debbie 
a její par)a%ky, m(#e se pochlubit hv"zdn!m obsaze-
ním: v %ele je sestra Dannyho Oceana Debbie v podání 
Sandry Bullock, její par)a%ky pak hrají Cate Blanchett, 
Anne Hathaway, Rihanna, Helen Bonham Carter, 
Mindy Kaling, Awkwa+na a Sarah Paulson. Cíl loupe-
#e? Extrémn" drah! náhrdelník. Z p(vodního mu#ské-
ho t!mu by se m"l ukázat Matt Damon (podle v$eho 
ale p(jde o pouhé cameo), nikdo dal$í potvrzen nebyl. 
Doufejme, #e nep(jde o podobn" nedomrl! restart 
jako v p&ípad" #ensk!ch Krotitel( duch(.

Krimi / Komedie, USA, 2018, Re+ie: Gary Ross
Hrají: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway

7.6.

DEBBIE A JEJÍ PAR"A#KY 

Unikátní akce je tradi%n" jednou p&iná$í mo#nost 
prozkoumat kulturní bohatství na$í metropole ve zce-
la ojedin"lé atmosfé&e. Ka#doro%n" ji nav$tíví desítky 
tisíc lidí. Muzejní noc p&edstavuje kulturní fenomén, 
kter! má svou tradici ve m"stech po celé Evrop". V 
sobotu 9. %ervna od sedmi hodin ve%er a# do jedné 
hodiny ráno budou obyvatel(m Prahy i jejím ná-
v$t"vník(m zdarma zp&ístupn"na n"která muzea a 
galerie. M(#ete se t"$it na p&edná$ky, koncerty, +lmo-
vé projekce, sout"#e a dal$í zajímavé akce. Podrobn! 
program na www.prazskamuzejninoc.cz.

Místa konání: R,zné
Cena vstupenek: zdarma

PRA$SKÁ MUZEJNÍ NOC 

9.6.

P&est"hovali se do nov!ch dom(, kde na n" %ekají nové 
kutilské v!zvy a nové p&íhody. Pro Pata a Mata není 
nic problém, a) ji# se jedná o boj s rojem v%el, opravu 
elektrické seka%ky, ucpan! odpad, boj s krtkem nebo 
stavbu nové skalky. Pro kutily není #ádná komplikace 
p&eká#kou a #ádná v!zva dostate%n" velká. Vy%istit ko-
mín? Postavit nov! plot? Na$i kutilové si doká#i poradit 
s ka#d!m problémem. Ku)ení je pro n" zábava a doká-
#ou si ho pat&i%n" u#ít. Na$im kutil(m v(bec není cizí 
ani moderní &e$ení a tak se stanou odborníky v u#ití 
solární energie nebo instalaci bezpe%nostních kamer.

Pohádka, )R, 2018, Re+ie: Marek Bene$
Mluví: Nikdo (co+ by vás p"ekvapovat nem&lo)

7.6.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI 
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Pirates of the Caribbean: /e Curse of the Black Pearl 
in Concert - nejslavn"j$í pirátské dobrodru#ství v$ech 
dob v jedine%ném spojení +lmu, promítaného na gi-
gantické HD plátno, a #ivé hudby hrané symfonick!m 
orchestrem za doprovodu sbor(. P&íb"h dob&e zná-
me: T&pytivé vody Karibiku jsou pro darebáckého, ale 
$armantního kapitána Jacka Sparrowa (Johnny Depp) 
nevy%erpateln!m zdrojem tajemn!ch a vzru$ujících 
dobrodru#ství. Jeho idylick! #ivot se v$ak razantn" 
zm"ní ve chvíli, kdy se lstiv! kapitán Barbossa (Geo-
.rey Rush) zmocní jeho lodi 'erná perla.

Místa konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 550 K%

9.6.

PIRATES OF THE CARIBBEAN: 
THE CURSE OF THE BLACK PEARL IN CONCERT

Po %ty&ech letech se p&íznivci legendárního %eského 
zp"váka mohou t"$it na jeho samostatn! koncert. Ka-
rel Gott za doprovodu Boom!Bandu Ji&ího Dvo&áka 
zazpívá své nestárnoucí hity. „Ji# del$í dobu si moji 
p&íznivci psali o samostatn! koncert, a proto#e rád pl-
ním p&ání sv!ch poslucha%(, s radostí mohu oznámit, 
#e se v %ervnu potkáme v O2 aren" v Praze“. Koncert 
Karla Gotta v O2 aren" nebude pouze hudebním zá-
#itkem, doprovodí ho také prvot&ídní sv"telná tech-
nika, velkolepé LED obrazovky a projekce. Hosty jsou 
Ewa Farna, Markéta Konvi%ková a Marek Ztracen!.

Místa konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 990 K%

12.6.

KAREL GOTT A HOSTÉ

Escobar, brutální zlo%inec, bezohledn! vrah, nar-
kobaron a vládce kokainového impéria, ve své dob" 
jeden z nejbohat$ích lidí planety. A jeden z nejnebez-
pe%n"j$ích. Pablo, táta, ochránce chud!ch, man#el a 
také pozorn! milenec. Jednoho musíte nenávid"t, 
druhého m(#ete milovat. Dohromady Pablo Esco-
bar, kterému jeho rozporuplnou tvá& prop(j%il Javier 
Bardem. Noviná&ka Virginia Vallejo (Penélope Cruz) 
poznala nejd&íve Pabla, mu#e, jen# staví domy pro chu-
dinu, umí b!t zapálen! pro v"c i galantní. Kdy# objevila 
Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozd". 

#ivotopisn!, SP, 2017, Re+ie: Fernando León de Aranoa
Hrají: Penélope Cruz, Javier Bardem, Peter Sarsgaard

ESCOBAR

14.6.

KULTURNÍ SERVIS TOP 30
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Milovníci zlatavého moku, znovu p&i$el vá$ %as. Piva 
padesáti mal!ch a mini %esk!ch pivovar( degusto-
vaná v!hradn" ze skla, k tomu p&íle#itostná várka 
festivalového speciálu sv"tlého osmistup,ového le-
#áku Vltavská %ubi%ka, spousta skv"lé muziky a také 
v$emo#né dobroty nejen z farmá&ského tr#i$t", které 
bude na festival navazovat. To v$e %eká náv$t"vníky 
6. ro%níku Piva na legendární Náplavce v centru Pra-
hy. Vstupné na akci je zdarma, kdo bude chtít degu-
stovat pivo, pak je pot&eba zakoupit si degusta%ní set 
za 100,- K%, kter! platí po oba dny festivalu.

Místa konání: Náplavka
Cena vstupenek: zdarma

PIVO NA NÁPLAVCE 2018 

15.6.
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Sicario 2: Soldado otevírá novou kapitolu +lmové série 
Sicario, která slavila p&ed t&emi lety v kinech úsp"ch. V 
drogové válce neplatí #ádná pravidla – a kdy# kartely 
za%aly p&evád"t teroristy p&es americké hranice, fede-
rální agent Matt Graver (Josh Brolin) vyzve tajemného 
Alejandra (Benicio Del Toro), kterému hlavoun karte-
lu vyvra#dil rodinu, aby v$emi prost&edky, v%etn" t"ch 
nezákonn!ch, válku eskaloval. Aby rozpoutal válku, 
unese Alejandro hlavounovu dceru – ale kdy# se z dív-
ky stane vedlej$í ob") kon0iktu, její osud tyto dva mu#e 
rozd"lí, proto#e zpochybní v$e, za co bojují.

SICARIO 2: SOLDADO 

Ak%ní / Krimi / Thriller, USA, 2018, Re+ie: Stefano Sollima 
Hrají: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener

28.6.

Slavn! autor strhujících detektivních román( Ed 
McBain nás uvádí zp"t na 87. okrsek v thrilleru 
plném nap"tí a neo%ekávan!ch zvrat(. Na policej-
ní stanici p&ichází #ena, která p&iná$í smrt - s lahví 
prudké v!bu$niny dr#í detektivy i náhodné p&íchozí 
jako rukojmí a %eká, a# se na slu#ebnu vrátí detektiv 
Steve Carella , kterému se chce pomstít za smrt své-
ho man#ela. Má ale na takové jednání právo? Platí 
ono slavné r%ení: „Oko za oko, zub za zub.“? P&ij1te 
se p&esv"d%it, jak se nakonec tento p&ípad roz&e$í a 
zda Carella dorazí a do tohoto &e$ení zasáhne.

ZUB ZA ZUB 

Místo konání: #i+kovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3
Cena vstupenek: od 230 K%

21.6.

Od chvíle, kdy dinosau&i zni%ili zábavní park Jursk! 
sv"t, ub"hly u# %ty&i roky. Lidé Isla Nubar opustili a 
zanechali dinosaury jejich osudu. Kdy# ale na ost-
rov" za%ne o#ívat dosud spící sopka, pustí se Owen 
(Chris Pratt) a Claire (Bryce Dallas Howard) do zá-
chranné operace, jejím# cílem je p&evézt dinosaury z 
ostrova do bezpe%í. Owenov!m hlavním cílem je na-
lezení je$t"ra Blue, je$t"ra, a Claire nechce, aby tihle 
#ivo%ichové vym&eli podruhé. Po p&íjezdu na velmi 
nestabilní ostrov, na kter! pr$í láva, odhalí spiknutí, 
které m(#e planetu vrátit do prehistorick!ch dob.

JURSK% SV!T: ZÁNIK &Í'E

Dobrodru+n!, USA, 2018, Re+ie: J.A. Bayona
Hraje: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

21.6.

Divadlo Studio DVA uvede v rámci 15. ro%níku Me-
tropolitního léta hereck!ch osobností rekordních 92 
p!edstavení. Tradi%ní p&ehlídku na Letní scén" Vy-
$ehrad zahájí premiéra klasické francouzské situa%ní 
komedie Brouk v hlav" s Filipem Bla#ekem. Chyb"t 
nebudou osv"d%ené tituly z minul!ch let ani hudební 
setkání pod $ir!m nebem. Hrát se bude také na do-
movské scén" na Václavském nám"stí, kde se té# usku-
te%ní ji# pát! ro%ník Léta slovensk!ch hv"zd. Leto$ní 
novinkou je otev&ení dal$í letní scény. Na Tvrzi Divice 
nedaleko Loun budou odehrána %ty&i p&edstavení. 

15. RO#NÍK METROPOLITNÍHO 
LÉTA HERECK%CH OSOBNOSTÍ

Místo konání: Letní scéna Vy$ehrad, Praha 2
Cena vstupenek: 499 a+ 699,-K%

21.6.-31.8.
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Hororové série mají obvykle sestupnou tendenci. U 
O%isty to neplatí. Po zajímavé, ale v tématu zbyte%n" 
umírn"né jedni%ce, se dvojka odvá#n" vydala do ulic 
a vyplatilo se. 2lo o je$t" v"t$í hit a co víc, mnohem 
lépe hodnocen!. Trojka také zaválela a znovu se po-
vedlo vyd"lat o n"co víc, p&i%em# &ada divák( mluvila 
o nejlep$ím dílu série. James DeMonaco, scenárista a 
re#isér celé série, proto p&ichází s dílem jménem Prv-
ní o%ista. Jak ji# název nazna%uje, tentokrát sko%íme 
v d"ji o pár let zpátky, abychom zjistili, jak se tenhle 
neobvykle krvav! a brutální svátek povedlo prosadit.

PRVNÍ O#ISTA 

Ak%ní / Horor, USA, 2018, Re+ie: Gerard McMurray 
Hrají: Lauren Vélez, Melonie Diaz, Mo McRae, Lex Scott 

5.7.

V rámci v!stavního projektu Zalo#eno 1918 se usku-
te%ní v!stava p&ipomínající prost&ednictvím stovek 
fotogra+í a r(zn!ch exponát( historii Hradní strá#e.
V!stava  p&ipomene, #e se vznikem 'eskoslovenské 
republiky je neodmysliteln" spojeno i zalo#ení Hrad-
ní strá#e. Prost&ednictvím stovky fotogra+í a &ady 
trojrozm"rn!ch exponát( se náv$t"vníci budou mít 
mo#nost seznámit s celou její staletou historií. Niko-
liv náhodou bude tato v!stava zahájena v dob" konání 
XVI. v$esokolského sletu. Práv" sokolové toti# vytvo-
&ili v &íjnu 1918 první jednotku Hradní strá#e.

Místo konání: Pra+sk! hrad, Praha 1
Cena vstupenek: od 20 K%

28.6.

STRÁ$ NA HRAD! PRA$SKÉM 

D"jiny %eského dvacátého století jsou i d"jinami 
trampingu. Zrodil se v dob" Velké války, za první re-
publiky pobu&oval, ale zárove, se ve v$ech sv!ch po-
dobách stal jednou z nejoblíben"j$ích volno%asov!ch 
aktivit. Napevno se vtiskl do populární kultury a ovliv-
nil n"kolik generací hudebník(, malí&(, spisovatel( i 
vrcholov!ch sportovc(. Komunistick! re#im se jej r(z-
n!mi zp(soby sna#il potla%ovat %i dostat pod kontrolu, 
mnozí trampové ale p&esto své cesty do les( a spole%ná 
setkání vnímali jako ostr(vek nezávislosti, p&átelství a 
volnosti. V Národním muzeu poznáte celou historii.

Místo konání: Letohrádek Kinsk!ch, Praha 5
Cena vstupenek: od 40 K%

29.6.

STOLETÍ TRAMPINGU 

Pearl Jam zahájí %trnáctidenní evropské turné v %ervnu 
2018 koncertem v Amsterdamu a zakon%í ho v %erven-
ci tého# roku v Lisabonu. Do Prahy se vrátí po $esti 
letech od své poslední koncertní náv$t"vy. P&ed dv"ma 
roky Pearl Jam oslavili 25 let #ivého koncertování. Ka-
pela, která vydala deset studiov!ch alb, odehrála stovky 
jedine%n!ch #iv!ch p&edstavení, které zaznamenala na 
o+ciálních koncertních bootlegech, je i nadále uznává-
na kritikou i komer%n" úsp"$ná - s více ne# 85 miliony 
alb prodan!ch po celém sv"t". V roce 2017 pak byli Pe-
arl Jam uvedeni do Rock and Rollové sín" slávy.

Místa konání: O2 arena, Praha 9
Cena vstupenek: od 1990 K%

1.7.

PEARL JAM

13

KULTURNÍ SERVISTOP 30
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Filmov! sv"t studia Marvel se rozr(stá o snímek Ant-
Man a Wasp, kter! je novou kapitolou o superhrdi-
nech, kte&í se um"jí zmen$ovat. Po událostech +lmu 
Captain America: Ob%anská válka musí Scott Lang 
%elit následk(m sv!ch rozhodnutí nejen jako su-
perhrdina, ale i otec. Sotva se mu poda&í najít rov-
nováhu mezi osobním #ivotem a povinnostmi, které 
má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. 
Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí znovu 
obléci zmen$ovací oblek, nau%it se bojovat po boku 
Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.

Ak%ní / Sci-fi, USA, 2018, Re+ie: Peyton Reed
Hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

5.4.

ANT-MAN A WASP

Je nepsané scenáristické pravidlo, #e pokud vám 
jeden #ánrov! nápad nep&ipadá dostate%n" nosn! 
(respektive na n"m nedoká#ete vystav"t cel! +lm), 
prost" p&idáte n"co úpln" odjinud a ideáln" to co 
nejmén" okat" spojíte dohromady. V p&ípad" Mra-
kodrapu3 +lma&i vzali dva klasické hollywoodské 
kousky - katastro+cké Sklen"né peklo a ak%ní Smr-
tonosnou past - a uklohnili z nich jeden celek. Jak 
bude fungovat, to se m(#eme v tuhle chvíli jen doha-
dovat. Trailery ale slibovaly velkou jízdu a Dwayne 
Johnson v poslední dob" jde z hitu do hitu.

MRAKODRAP

Ak%ní, USA, 2018, Re+ie: Rawson Marshall Thurber
Hrají: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell

12.7.

Terry Gilliam u# jednou Mu#e, kter! zabil Dona Qui-
jota, zkou$el nato%it. Psal se rok 2000, do hlavních rolí 
byli obsazeni Johnny Depp a Jean Rochefort a +lma&e 
provázela tak neskute%ná sm(la a nejr(zn"j$í problé-
my, #e na základ" toho vznikl dokument Ztracen v La 
Mancha. Po 18 letech to nakonec Gilliam dokázal a 
svého Dona Quijota dokon%il (a% se musel spokojit s 
nov!mi herci a za%ít úpln" od nuly). V hlavní roli le-
gendárního románového pábitele a snílka se p&edstaví 
Jonathan Pryce. Mu#em z 21. století, kter! se s Quijo-
tem setkává, je Toby v podání Adama Drivera.

Dobrodru+n!, GB / SP / FR, 2018, Re+ie: Terry Gilliam
Hrají: Adam Driver, Jonathan Pryce, Olga Kurylenko

5.7.

MU$, KTER% ZABIL DONA QUIJOTA

PRAGUE PROMS: 
ENNIO MORRICONE 

15.7.

Od chvíle, kdy Maestro Ennio Morricone poprvé 
p&ijel na pozvání Prague Proms do Prahy, uplynu-
lo bezmála sedm let, a za ten %as si spolu s 'esk!m 
národním symfonick!m orchestrem vybudovali ne-
oby%ejn" siln! vztah. Krom" koncert( v pra#ské O2 
aren" zavítal spole%n" s %esk!mi hudebníky do v"t-
$iny evropsk!ch zemí, získal n"kolik ocen"ní, v%et-
n" Oscara. Tentokrát se vrací s programem Musica 
Assoluta, kter! mimo +lmovou hudbu p&edstaví i %ást 
jeho tvorby symfonické, co# jeho fanou$ci jist" uvítají, 
stejn" jako &adu t"ch nejznám"j$ích p&ídavk(. 

Místa konání: Obecní d,m, Praha 1
Cena vstupenek: od 990 K%
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Jodie Foster jsme naposledy vid"li v kinech v roce 
2013. K návratu si vybrala opravdu neobvyklou lát-
ku: Snímek nese název Hotel Artemis, nato%il ho 
coby sv(j debut scenárista Drew Pearce (Iron Man 3, 
Mission: Impossible - Národ grázl() a je zasazen do 
roku 2028 do Los Angeles. Jodie Foster se ujala role 
zdravotní sestry ve speciálním hotelu, kter! slou#í 
jako nemocnice pro zlo%ince. Pokud jste %leny, zajis-
tí vám tu nejlep$í mo#nou pé%i. Platí ov$em pravidla 
- #ádné zbran", #ádné zabíjení. Jednoho ve%era ale 
dorazí ke dve&ím blazeovan! Je. Goldblum...

HOTEL ARTEMIS 

Ak%ní / Drama, GB, 2018, Re+ie: Drew Pearce
Hrají: Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Dave Bautista, Jodie Foster

24.7.

Zápletka pokra%ování hitu Mamma Mia! se v"nu-
je Sophii (Amanda Seyfried), +lmové dce&i Donny 
(Meryl Streep), která ot"hotní a mat%iny kamarádky 
se jí stanou pomysln!mi sudi%kami. Otázkou z(stá-
vá, co se stalo s Donnou v podání Meryl Streep. D"j 
je znovu zasazen na &eck! ostrov, op"t se bude zpí-
vat a tan%it. A skákat v %ase zp"t. Sophiinu +lmovou 
matku z mládí si nap&íklad zahraje Lily James. Na 
scénu se vrátí i potenciální „ta)kové“ Stellan Skars-
gard, Pierce Brosnan a Colin Firth. Ve +lmu si rozje-
tou babi%ku zahraje zp"va%ka a here%ka Cher.

MAMMA MIA: 
HERE WE GO AGAIN! 

Muzikál, USA, 2018, Re+ie: Ol Parker 
Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried

19.7.

Leto$ní rok, zdá se, nám bude p&át v hororovém #án-
ru. Nap&ed jsme se do%kali fenomenáln" hodnoceného 
Tichého místa a p&esto#e ho v$ichni tipovali na nejlépe 
hodnocen! horor leto$ního roku, nakonec se na$el po-
ko&itel. A nemuseli jsme na n"j %ekat ani moc dlouho. 
Jmenuje se D"sivé d"dictví a jeho d"j je následující: Po 
smrti babi%ky, která uznávala matriarchát, se rodina 
ocitne bez jejího panova%ného vlivu a neumí si s tím 
poradit. Samotá&ská vnu%ka Charlie byla babi%kou v#dy 
fascinována a po její smrti na ní upadá její stín. Postup-
n" vyplouvá na povrch temné genetické d"dictví.

Horor, USA, 2018, Re+ie: Ari Aster 
Hrají: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff

19.7.

D!SIVÉ D!DICTVÍ

DESPERADOS HIGHJUMP 2018

V termínu 3. a 4. srpna 2018 se tradi%n" v lomu v 
H&im"#dicích u st&edo%eské P&íbrami uskute%ní ote-
v&ené mistrovství 'eské republiky v cli.divingu, tedy 
ve skocích do vody ve volné p&írod". Ji# 19. ro%ník 
unikátní akce, která spojuje extrémní sporty se zá-
bavou a hudebním programem. Hlavními hv"zdami 
hudebního programu budou letos anglicko-n"me%tí 
djové a producenti SMASH HIFI. Ti pro Highjump 
p&ipravují speciální program. Dále se fanou$ci mo-
hou t"$it na p&ední tuzemské djs i hudební kapely, 
které se p&edstaví na n"kolika hudebních scénách.

Místa konání: Lom v obci H"im&+dice u P"íbrami 
Více informací na www.highjump.cz

3.8.-4.8.
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HiTRÁDi
... které hraje

VELETOČ
komedie IVY JAN!UROVÉ

Iva Jan"urová, Eva Holubová
Marian Roden, Sabina Remundová 
Ale# Bílík / P$emysl Pálek

Re"ie a scéna: %imon Caban
Kost&my: Simona Rybáková Hudba: David Sola$

Art

Robert K!es"an
          a Druhá Tráva

Kvartet

Za!átky p"edstavení
v 19.30 hod.

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, Jungmannova 31, Praha 1,
tel . :  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

S R P E N  2 0 1 8

06.  Robert K!es"an, Druhá Tráva
 & host Andy Owens  koncert

07.  Slade: Ka#d$ rok ve stejnou dobu

08.  Harwood: Kvartet

15.  Lunari: T!i mu#i na %patné
 adrese
16.  Slade: Dal%í roky ve stejnou
 dobu

22.  Reza: ART

23.  Jay & Lynn:  Jist&, pane premiére!

28.  Veber: Blbec k ve'e!i

29.  Frayn: Bez roucha aneb Je%t&
 jednou zezadu

          a Druhá Tráva
Andy
Owens

Jist#, pane premiére!

B E Z  Z Á B R A D L ÍD I V A D L O

Jist#, pane premiére!

VS T U P E N K Y  J I $  V  P RO D E J I

K O M E D I E

K O N C E R T
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Galerie Rudol+num otvírá novou podobu Artparku, 
interaktivního pr(vodce sou%asn!m um"ním, kreativní 
a relaxa%ní prostor ur%en! zejména d"tem. Navazuje 
na probíhající v!stavu Mat Colllishaw Standing 
Water. Autorkou teoretické %ásti Artparku je Zdenka 
2vadlenková, uvád"jící p&íklady parafrází ve v!tvarném 
um"ní, ale také historické souvislosti. P&ij1te si 
vyzkou$et techniky klí%ování, kterou vyu#ívají +lmové 
triky nebo anima%ních techniky z dob mnohem 
dávn"j$ích. I nadále budou v Artparku probíhat Ned"lní 
workshopy pro d"ti a programy pro $kolní skupiny.

Al$ovo náb"e+í 12, Praha 1
Cena vstupenek: zdarma, www.galerierudolfinum.cz

ARTPARK -
OBRAZY V POHYBU

Oblíbená malá Galerie La Femme s velkou nabíd-
kou sou%asného %eského um"ní je kone%n" plnoletá 
- letos oslavila 18 let! Galerie pravideln" vystavuje 
díla %esk!ch um"lc( jak zvu%n!ch jmen, tak mladé 
generace. Náv$t"vník má velkou $anci, #e v $iroké 
nabídce um"leck!ch d"l najde to pravé dílo pro sv(j 
domov %i kancelá&, a zárove, tak investuje do kvalit-
ního um"ní. Ke Galerii La Femme neodmysliteln" 
pat&í cyklus Domácí úkoly, kdy v#dy dostanou %e$tí 
a sloven$tí um"lci zadání na jednotné téma. 

Bílkova 2, Praha 1, Tel.: +420 224 812 656,
+420 775 726 067, www.glf.cz

Pokud máte rádi +lm, komiks, sb"ratelství, ak%ní hr-
diny %i legendy st&íbrného plátna, pak je pro vás Film 
Legends Museum ta správná volba. P&ij1te nav$tívit 
unikátní expozici plnou hollywoodsk!ch charakter( a 
pohádkov!ch postavi%ek. V muzeu uvidíte exponáty z 
+lm( jako je Avatar, E.T., Star Wars, Indiana Jones, Pán 
Prsten(, ale také Vet&elec, Predátor, Terminátor. Sa-
moz&ejm" nechybí ani slavní komiksoví hrdinové Bat-
man, Iron Man, Spider-man, Avengers a dal$í... Na své 
si p&ijdou i ti nejmen$í, pro které je ur%ena samostatná 
v!stava pohádkov!ch postavi%ek od Walta Disneyho.

Sokolovská 1207/226, Praha 9
Cena vstupenek: od 140 K%, www.filmlegendsmuzeum.cz

GALERIE LA FEMME FILM LEGENDS MUSEUM

Muzeum smysl( je interaktivní muzeum, kde se m(-
#ete stát sou%ástí expozice! Najdete tu více ne# 50 ex-
ponát( k prozkoumání, od nejr(zn"j$ích zkreslen!ch 
místností p&es ú#asné instalace po obrázky s optick!-
mi iluzemi. Ka#d! z t"chto exponát( nabízí p&íle#itost 
ke kladení otázek a pou%ení o na$ich smyslech a vní-
mání. Vá$ pohled na v"c se po náv$t"v" zm"ní. Nased-
nete na horskou dráhu plnou naprosto odli$n!ch do-
jm( a pocit(. Jste p&ipraveni? Zkoumání neznámého 
v#dycky vy#aduje trochu odvahy. P&ipustit, #e se nau-
%íme n"co nového, v#dycky vy#aduje trochu odvahy.

MUZEUM SMYSL(

Jind"i$ská 939/20, Praha 1 - Nové m&sto
Cena vstupenek: od 170 K%, www.muzeumsmyslu.cz
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Komentované vycházky, workshopy, p!edná"ky a dal"í akce se zajímav#mi hosty 
pro "koly i ve!ejnost se konají v hlavní budov$ muzea na Florenci 52, Praha 8. 
Aktuální termíny najdete na www.muzeumprahy.cz a na Facebooku Muzea Prahy 
facebook.com/muzeumprahy. 

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M ! S T A  P R A H Y
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KOLAZE`STREET ART - POULICNI UMENI I



SOLO: STAR WARS STORY 

pole(nost Disney spolkla 
Lucas+lm a sv#t Star Wars 
ji" nikdy nebude stejn&. 
Vyjma pokra(ování p%-
vodní série nás (ekají i 

nejr%zn#j!í spin-o,y a odbo(ky, které se pokusí 
z p'edaleké galaxie vyt'ískat co nejvíce dolar%. 

Zatímco v$ak Marvel pod Disneym vzkvétá a da&í 
se mu budovat sv"t s pevn" nastaven!m v!vojem, 
pokud jde o Star Wars, spole%nost trochu tápe. 

Ono nastoupit do rozjetého vlaku není #ádná leg-
race, dvakrát tolik, pokud chcete neztratit p(vodní 
fanou$ky a sou%asn" získat nové. A tak zatímco Síla 
se probouzí vyvolala sv!m nostalgick!m pojetím 
nad$ení, Poslední z Jedi( u# sklidil v!razn" rozpa-
%it"j$í reakce (a také +lm vyd"lal oproti epizod" VII 
o t&i %tvrt" miliardy mén"). Odvá#n! pokus o vypl-
n"ní mezery v podob" Rogue One (+lm je d"jov" 
zasazen mezi epizody III a IV) pak naplno ukázal, s 
%ím se bude Disney v rámci Star Wars +lm( z&ejm" 
je$t" dlouho pot!kat - s neujasn"nou vizí.

U Sola se to projevilo tím nejhor$ím mo#n!m zp(-
sobem. Dvojice najat!ch re#isér(, kte&í mají na 
kont" hity LEGO p&íb"h a 21 Jump Street, natá-
%eli +lm &adu m"síc( a poté z ni%eho nic dostali 
padáka, proto#e pr! tvo&ili p&íli$ komediální +lm. 
Následn" na palubu nastoupil veterán Ron Ho-
ward, za%al prakticky od za%átku a m"síce práce 
tak p&i$ly vnive%. P&íli$ d(v"ry nebudí ani to, #e byl 
na plac povolán hereck! kou%, aby pomohl Aldenu 
Ehrenreichovi s jeho pojetím mladého Hana Sola. 

V!sledek na$t"stí katastrofu nep&ipomíná. Absen-
tuje sice prvek p&ekvapení a na n"jaké originál-
n"j$í momenty rad"ji také zapome,te, coby v!pl, 
prázdného místa ale funguje Solo obstojn" a Ehre-
nreich je navzdory skepsi slu$n! nástupce.

th.
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Ak%ní / Sci-fi, USA, 2018
Re+ie: Ron Howard

Scéná": Jonathan Kasdan, Lawrence Kasdan
Hrají: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emi-

lia Clarke, Donald Glover, Paul Bettany
Premiéra: 24. 5. 2018

www.pragmoon.czčerven / srpen 2018



Galerie La Femme, Bílkova 2, 
Praha 1 www.glf.cz, info@glf.cz

Červen – červenec
(Nejen) Josef Blecha – Koláže a 
karikatury slavných osobností

Srpen
Něco z roku 68´- obrazy, grafiky 
a plakáty z roku 1968, připome-

nutí padesáti let od invaze do 
Československa O. Kulhánek, J. 
Hendrych, J. Hladík, J. Šuhájek, 

J. Hadlač a další.
 

Josef Blecha, 2014

Oldřich Kulhánek, 1968 Jan Hendrych, 1968

Glf.indd   1 22.05.2018   11:07:53
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P!esto"e p#sobíte jako re"isér dokument#, diva-
delních her a v$nujete se operní re"ii, Hastrman 
je vá% &lmov' debut. Byl to proces postupného 
zrání, nebo spontánní odhodlání?

Kdysi dávno v hloubi 20. století jsem vystudoval 
herectví, pak jsem koncem 20. století vystudoval 
i re#ii. K té jsem se hned nehrnul, ne# p&i$la prv-
ní nabídka. Podobn" to bylo s operou. Ujmout se 
re#ie opery Jaroslava Du$ka a Martina Smolky 
Nagano v Národním divadle byla ode m" docela 
slu$ná drzost, ale povedlo se a k p&ekvapení v$ech 
to byl velk! úsp"ch. Mezitím jsem sám pro sv(j 
jazzband psal a re#íroval - to%il klipy. Potom jsem 
portrétoval n"kolik osobností v dokumentárních 

+lmech pro televizi. Jsem docela dobrodru#ná 
povaha a baví m" zkou$et a objevovat nové v"ci. 
Zaujat p&íb"hem Milo$e Urbana jsem si trou0 po-
myslet, #e by se z n"j dal ud"lat hezk! celove%erní 
+lm. Tudí# mohu &íct, #e jsem netou#il stát se +l-
mov!m re#isérem, spí$e to tak p&i$lo.

(ím vás natolik román Milo%e Urbana zaujal?

Je to krásn! a zárove, podivn! milostn! p&íb"h, 
kter! je op&eden aspekty romantismu, odehráva-
jící se v  kulisách %eského venkova po%átku 19. 
století. Osvícensk! aristokrat se osudov" zamilu-
je do venkovské dívky. Navíc je p&íb"h rámován 
pohansk!mi rituály a lidov!mi zvyky cyklického 
roku, které m" v#dycky zajímaly a jejich# podsta-
ta za%íná b!t znovu velmi aktuální. Stroze materi-
ální chápání sv"ta je u# dnes passé.

Co pro vás p!esn$ romantismus znamená?

Kdy# se dnes &ekne, dejme tomu, romantick! 
+lm, je to vnímáno jako n"co líbivého. Ve svém 
p(vodním smyslu $lo ale více o paralely vztah( 
mezi lidmi a p&írodními jevy, p&írodními #ivly. 
Vzbou&ené #ivly versus vzbou&ené vá$n".

ro sv%j debut si Ond'ej Ha-
velkou zvolil látku opravdu 
nelehkou, +lmovou adaptaci 
románu Milo!e Urbana, au-
tora stejn# znamenitého jako 

náro(ného. Co si z natá(ení odnesl a pro( si pro 
sv%j první +lm vybral práv# Hastrmana, nejen o 
tom se do(tete v na!em rozhovoru.

OND&EJ HAVELKA

P
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Hastrman má jako román dv$ rozdílné )ásti, &l-
mov' p!íb$h vznikl logicky na motivy té první. 
Dominuje va%emu p!íb$hu, ke kterému jste na-
psal scéná! s Petrem Hudsk'm, láska?

Pochopiteln" #e nositelem p&íb"hu je láska barona 
a Katynky. Baron vypadá sice na %ty&icet, ale je to 
záhadná bezv"ká bytost. A tento zku$en! sv"tem 
prot&el! tvor poprvé poznává, co je to opravdov! mi-
lostn! cit. Vlastn" v$echny hlavní +gury se pot!kají s 
láskou. Milo$ Urban psal román p&edev$ím jako sv(j 
vklad do ekologického boje za záchranu p&írody. Na-
psal jej ve dvou dílech. Ten první je onen romantick! 
milostn! p&íb"h z 19. století a ten druh! takov! eko-
logicko-politick! thriller ze sou%asnosti. Kdy# jsme 
prom!$leli scéná&, pochopili jsme, #e v$e se do n"j 
nevejde, to by m"l +lm %ty&i hodiny. Já jsem rozhod-
n" preferoval první historickou %ást a Petr Hudsk!, 
spoluautor scéná&e, se mnou souhlasil. Ale jeliko# ta 
druhá %ást má v sob" aspekty, které podporují to my-
stérium celého p&íb"hu, které se nám necht"lo zaho-
dit - to by byla stra$ná $koda -, rozhodli jsme se pro 
jak!si epilog, dov"tek, kter! cel! p&íb"h zavr$í.

Karel Dobr' je hastrman - i tak se o p!edstaviteli 
titulní role s nadsázkou mluví. Lze tento fakt v#-
bec vyvrátit? A v jaké fázi &lmového projektu k této 
„prom$n$“ Karla Dobrého v hastrmana do%lo?

Karel Dobr! mi byl doporu%ován. A pak jsem re-
#íroval v Národním divadle p&edstavení V rytmu 
swingu bu$í srdce mé, kam jsem Karla obsadil a 
pracoval s ním. A zjistil jsem, #e on je hastrman. 
2kála jeho vyjad&ovacích prost&edk( je velmi $iroká, 
umí b!t elegantní aristokrat, ale zárove, se doká#e 
prom"nit ve zví&e. Pokud ta +gura m"la b!t zmítá-
na b"sy, v tu chvíli jsem v"d"l, #e Karel je ideální 
p&edstavitel. Te1 jsem p&esv"d%en, #e byl pro tu roli 
p&edur%en. A hledání Katynky jsme zám"rn" nechá-
vali na poslední chvíli, proto#e k realizaci jsme sp"li 
mnoho let a v"d"li jsme, #e nemá cenu ji hledat roky 
dop&edu. Simona Zmrzlá tak vze$la na poslední 
chvíli z castingu, zaujala m" sv!m typem i tím, #e 
na sv(j v"k je velice zralá here%ka. Je muzikální a 
myslím, #e má v sob" zemitost, tu drsnou razanci, 
kterou jsme pot&ebovali, aby Katynka m"la.

Hastrman byl )áste)n$ nato)en p!ímo v d$ji%ti 
kni"ní p!edlohy. Jak moc je nakonec ve &lmu 
zobrazen tzv. Mách#v kraj?

To%ili jsme v okolí Stvolínek, Zahrádek, Holan, v 
onom kraji „pod horou“, tedy pod horou Vlho$), to 
znamená p&esn" v místech, o kter!ch Urban pí$e. 
To je skute%n" p&ekrásn! kraj. Je to vlastn" kousek 
od Máchova jezera, kde jsme taky jeden obraz to-
%ili. Po p&e%tení kní#ky jsem si ten kraj projel na 
kole a okouzlení %tená&e i cyklisty bylo toto#né. 
Díky svému kamarádovi Danovi Dittrichovi jsem 
poznal i n"která tajemná zákoutí tohoto kraje.

Jak velkou roli tedy hraje ve va%em &lmu láska k 
samotné p!írod$?

Vztah k p&írod" je v tom +lmu úpln" p&irozen" 
p&ítomen díky hlavní postav" hastrmana, kter! je 
sou%ástí p&írody, tudí# na to nebylo nutné tolik 
tla%it. Zcela jist" je jedním z hlavních témat +lmu 
oslava %eské krajiny. Ve smyslu ekologickém jsem 
v$ak necht"l b!t proklamativní.

Jste vá%niv'm hudebníkem. Sna"il jste se tento 
fakt upozadit, nebo up!ednostnit?

Hudba nebo zp"v jsou nositeli siln!ch emocí. V 
tomto smyslu jsou mnohdy siln"j$í ne# slovo. Pro-
to tak skv"le fungoval klasick! muzikál. Kdy# u# 
dialog k vyjád&ení hlubok!ch cit( nesta%il, za%ali 
hrdinové zpívat. Pokud se to inscenuje p&irozen" 
a s vkusem, je to velmi ú%inné. Cel! ná$ +lm je 
vypráv"n v kapitolách, které se vá#í k rituál(m %i 
svátk(m cyklického roku. A v$echny tyto slavnosti 
a zvyky byly v#dy doprovázeny hudbou a zp"vy. 
Tak#e jsem se sna#il, tam, kde to bylo z podstaty 
v"ci t&eba, +lm „zhudebnit“. Te1 ov$em nemluvím 
o scénické hudb", tu napsal skladatel Petr Wajsar.

Co vám nakonec p!ijde na mysl, kdy" se !ekne 
hastrman?

Spln"n! sen. Rok #ivota. Zku$enost, která bolí i 
povzná$í. Ale hlavn" +lm, kter!, doufám, diváky 
zaujme a pobaví.
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DUET PRO JEDEN HLAS

oztrou!ená skleroza ver-
sus realita. V&jime(ná 
divadelní hra Duet pro 
jeden hlas Toma Kempin-
ského, v p'ekladu Micha-

ela -antovského, m#la premiéru 21. kv#tna v 
divadle La Fabrika.

Divadelní hra, která nadchla Lond!n i New York, 
vyprodávala West End i Broadway, zakon%í leto$ní 
jubilejní desátou sezónu pra#ského divadla La Fab-
rika. Diváci se mohou t"$it na strhující a dojemn! 
p&íb"h houslové virtuózky Stephanie Abrahams, 
která onemocní roztrou$enou sklerózou. Je mo#né 
slo#it rozlo#eného %lov"ka zpátky? 

Zuzana Stivínová, p&edstavitelka hlavní role 
Stephanie, je jednou z nejtalentovan"j$ích  %esk!ch 
here%ek nap&í% generacemi. V poslední dob" zau-
jala v seriálu Pustina, kter! je oce,ovan! nejen v 
'eské republice, ale i v USA. Její hereck! partner 
Jan Novotn! byl dlouholet!m %lenem 'inohry Ná-
rodního divadle, kde dodnes hostuje. Diváci ho 
znají také z Divadla Komedie, Divadla Na zábradlí 
a celé &ady +lmov!ch i televizních rolí.

Inscenaci Duet pro jeden hlas uvádí La Fabrika v 
novém p&ekladu Michaela -antovského, &editele 

Knihovny Václava Havla a b!valého velvyslance 
'eské republiky ve Spojeném království, v Izraeli a 
USA. Michael -antovsk! p(sobil u# v osmdesát!ch 
letech 20. století jako nezávisl! p&ekladatel, publicis-
ta a texta& a p&elo#il do %e$tiny více ne# padesát d"l 
moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu.

Re#isérem inscenace je Viktor Polesn!, jeden z p&ed-
ních %esk!ch +lmov!ch a divadelních re#isér(. Jana  
Novotného a Zuzanou Stivínovou obsadil v lo,ském 
roce do hlavních rolí svého +lmu Monstrum. St&íd-
má scénogra+e je dílem 2imona Cabana, kost!my 
navrhla Jarka Procházková. Producentem inscenace 
je Richard Balous, kter! si p&ál Duet pro jeden hlas 
uvést v prostoru La Fabriky ji# mnoho dlouh!ch let.

th.

R

Duet pro jeden hlas
Hraje se: 7. kv&tna 2018 a dále...

re+ie:  Viktor Polesn!
hrají: Zuzana Stivínová, Jan novotn!

www.lafabrika.cz
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Tom Kempinski

 Re!ie  Viktor Polesn!
 Producent  Richard Balous
 P"eklad  Michael "antovsk!
 Scénogra#e  #imon Caban
 Kost$my  Jaroslava Procházková
 Light Design  Michal K$í%
 Hudba  J. S. Bach
 Inspice  Franti&ek #'astn!

 Zuzana Stivínová        
Jan  Novotn!
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#"ko bychom z'ejm# na!li n#ko-
ho, kdo kdy nesly!el jméno Harry 
Potter. Obr&len& (arod#j s jizvou 
na (ele si sv&m p'íb#hem získal 
nejednu generaci a p'esto"e si 

autorka J. K. Rowling neukousla malé sousto, do-
kázala nakonec velkolep& p'íb#h dovést a" do zdár-
ného konce. Sv#t Harryho Pottera p'irozen# není 
jen o jedné postav# a tak postupem (asu do!lo na 
dal!í p'íb#hy a nejr%zn#j!í publikace. Tou poslední 
je Harry Potter: Cesta d#jinami (ar a kouzel.

KULTURNÍ SERVIS KNIHA MĚSÍCE

P&ipome,te si dvacáté v!ro%í vydání prvního dílu 
Harryho Pottera a prohlédn"te si neoby%ejnou 
sbírku magick!ch artefakt( shromá#d"n!ch na v!-
stav" Harry Potter: A History of Magic v Britské 
knihovn". V knize vás %ekaji u%ební osnovy Brada-
vické $koly %ar a kouzel od bylinká&ství a# po obra-
nu proti %erné magii, tisíce let pozoruhodné kou-
zelnické historie i magické p&edm"ty, mezi nimi# 
jsou doposud nezve&ejn"né materiály J. K. Rowling.

O autorce
Joanne Rowling, pí$ící pod jménem J. K. Rowling 
%i pseudonymem Robert Galbraith je britská spi-
sovatelka, známá zejména díky &ad" knih o %aro-
d"jnickém u%ni Harry Potterovi, ale i novele pro 
dosp"lé - Prázdné místo. Tato kni#ní série získala 
celosv"tov! úsp"ch v%etn" &ady ocen"ní a prodalo 
se jí více ne# 400 milion( kopií. Krom" psaní knih 
je Rowlingová známá také sv!m #ivotním p&íb"-
hem, kdy se z #ivota na sociálních dávkách stala 
b"hem p"ti let multimilioná&kou. Ned"lník /e 
Sunday Times v roce 2008 odhadl její majetek na 
560 milion( liber (1,1 miliard americk!ch dolar() 
a ozna%il ji za 12. nejbohat$í #enu v Británii. 

Forbes ji ozna%il jako 48. nejvlivn"j$í celebritu roku 
2007. Stala se +lantropkou, podporuje organizace 
jako Comic Relief, One Parent Families a Multiple 
Sclerosis Society of Great Britain. Po obrovském 
úsp"chu prvního dílu napsala Rowling 6 dal$ích 
pokra%ování a 3 dopl,kové knihy, které byly vydá-
ny ve prosp"ch nadace Comic Relief. Prodej knihy 
ud"lal z Rowling multimilioná&ku, v roce 2001 si 
tak mohla koupit luxusní sídlo ve stylu 19. století 
u b&ehu &eky Tay ve Skotsku. V tom samém roce se 
zde vdala za Dr. Neila Murraye. 

Série o Harry Potterovi má celkem 7 %ástí. P&ekla-
datelem v"t$iny %ástí je Pavel Medek. V$echny kni-
hy byly p&elo#eny do mnoha sv"tov!ch jazyk(. Na-
kladatelství Albatros, které má v 'R na tuto sérii 
exkluzivní práva, vydalo %esk! p&eklad první knihy 
31. ledna 1998. P&es obrovsk! úsp"ch knih (nebo 
snad práv" kv(li n"mu) se Rowling nevyhnula 
ani &ada problém(. Vydání pátého dílu (Harry 
Potter a Fénix(v &ád) se zdr#elo kv(li na&%ení z 
plagiátorství spisovatelkou Nancy Stou.er. Soud 
nakonec rozhodl ve prosp"ch Rowling. Autorka 
si také cht"la od psaní na chvíli odpo%inout, pro-
to#e b"hem psaní %tvrtého dílu se cítila p&epra-
covaná. Nakonec v$ak donutila nakladavatelství 
posunout datum publikace a na pát! díl celé série 
tak m"la celé t&i roky klidného psaní. Rowling pro-
hlásila, #e %ást tohoto %asu strávila i na psaní jin!ch 
knih ne# pokra%ování Harryho Pottera.

T
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PROKTOROVA SENZA#NÍ SBÍRKA ZVÍ&AT
Jo Nesbø

KULTURNÍ SERVIS

V$echny díly Dok-
tora Proktora se &adí 
mezi nejúsp"$n"j-
$í knihy pro d"ti a 
mláde#, tak nepo-
chybujeme, #e i tato 
novinka bude slavit 
úsp"ch. P&íb"h nás 
seznámí se zví&aty, 
o kter!ch se sv"t ni-
kdy nem"l dozv"d"t: 
Existují tajemství tak 
stra$livá, ale zárove, 
d(le#itá, #e je nelze 
dál skr!vat. Kolem 
nás #ijí záhadné by-
tosti, o nich# jste 

nikdy nesly$eli! Odhalení p&iná$í senza%ní sbírka dok-
tora Viktora Proktora! Ten shromá#dil informace o d"-
siv!ch zví&atech, jejich# existenci se p&ed vámi policie 
a ú&ady sna#í utajit. Seznamte se s t"mito fascinujícími 
tvory, abyste v"d"li, %emu budete %elit, a# se jednoho 
dne ocitnete v nesprávn! %as na nesprávném míst".

27

Za#ila slávu, úsp"-
chy, medaile. Ale 
taky spoustu oka-
m#ik(, o kter!ch 
dosud nikomu ne-
&ekla. O n"kter!ch 
proto, #e se bála, o 
dal$ích proto, #e se 
styd"la. Te1 je Ga-
briela Koukalová 
poprvé odhaluje ve 
své biogra+i.Kniha 
je psaná autenticky 
v první osob" a od-
haluje zákulisí tré-
ninkové d&iny, nej-
d(le#it"j$ích závod( 

i mysli vrcholové sportovkyn" v t"ch nejvypjat"j$ích 
momentech. Gabriela jde ve sv!ch pocitech na d&e,. 
Popisuje nejen velké v!hry, ale i to, co se skr!vá za 
nimi. T&eba desítky probre%en!ch nocí, spory s rodi%i 
a trenéry, ne v#dy ideální atmosféra v t!mu nebo t"#-
ká nemoc, kterou p&ed sv"tem dlouho tajila.

JINÁ GABRIELA KOUKALOVÁ
 Martin Moravec, Koukalová Gabriela

POSLEDNÍ
Oliva Alexandra

Za%alo to jako tele-
vizní reality show, 
nazvaná p&ízna%n" 
Ve tm". Dvanáct 
ú%astník( vysadili 
v hlubok!ch lesích 
a vystavili podmín-
kám, které m"ly 
prov"&it jejich sílu, 
odolnost, vytrvalost. 
Izolovaní od vn"j$í-
ho sv"ta netu$í, #e v 
n"m do$lo k n"%emu 
stra$livému. Jakékoli 
projevy zkázy chá-
pou coby sou%ást 
hry, zinscenovanou 

zkou$ku. V$ude je p&ece sledují kamery, odposlou-
chávají mikrofony. Alespo, tak tomu v$ichni v"&í, 
v%etn" mladé #eny p&ezdívané Zoo, jedné z favoritek 
sout"#e. Zoo chce obstát, tvrdo$íjn" jde za sv!m cí-
lem. Ale realita se d"siv" a nenávratn" zm"nila.

SPIDER-MAN/DEADPOOL 1: PAR"ÁCKÁ ROMANCE

Scéná): Joe Kelly; kresba: Ed McGuinness

Kdy# se pavou%í 
pa$ák a u#van"n! 
#oldák ocitnou t"lo 
na t"lo a za%ne jít do 
tuhého, rozjede se 
po&ádná pr%a! Za-
tímco Spidey v sou-
sedství nové p&átele 
nehledá, Deadpool 
hodlá dát do chla-
pské romance v$e. 
Je tady na spadnutí 
par)ácké dobrodru#-
ství, nebo to pokazí 
identita Deadpoo-
lova p&í$tího ter%e 
- n"jakého maníka 

jménem Peter Parker?! S je$t" jedním Spider-Manem 
(Milesem Moralesem) a pár dal$ími -oldáky (za pra-
chy), co se k téhle jízd" p&ipojí, jde ka#dopádn" o ul-
timátní marvelovskou t!movku. A kdy# se na$e dv" 
hv"zdy vypraví na dvojité rande, kdo z nich sbalí /ora?
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DETROIT: BECOME HUMAN
dy" David Cage oznámil svou 
novou hru Detroit: Become Hu-
man, zavládlo vzru!ení. Na roz-
díl od jin&ch v&vojá'%, kte'í staví 
na co nejrozmanit#j!í hratelnosti 

nebo multiplayeru, jde Cage cestou hrá(sky pom#rn# 
jednoduchého, ale formáln# rozsáhlého +lmového 
vypráv#ní, kdy je hrá( sou(asn# re"isérem, ur(ují-
cím v&voj p'íb#hu i charakter jednotliv&ch postav. 
-e mají hrá(i o takov& styl zájem, to potvrzují dobré 
prodeje Cageov&ch p'edchozích her Heavy Rain a 
Beyond Two Souls i v&borné známky v recenzích.

KULTURNÍ SERVIS HRA MĚSÍCE

V p&ípad" Detroit: Become Human p&iná$í David 
Cage se sv!m studiem Quantum Dream zatím 
nejkomplexn"j$í vyprav"%sk! zá#itek. P&íb"h ten-
tokrát sleduje osudy hned t&í postav - android(. 
Kara se stará o malou hol%i%ku v dom" hrubiá-
na, Markus je osobním sluhou bohatého malí&e a 
Connor je policista. Netrvá dlouho a osudy v$ech 
se protnou. Jak? To zále#í na tom, jak budete hrát.

P&edn" je t&eba na jednu v"c upozornit. Detroit: Be-
come Human je ji# více interaktivním +lmem ne# 
klasickou hrou. Co# rozhodn" nemyslím jako nega-
tivum. Hrá% má v$e pln" pod kontrolou, nemusí se 
ale u%it #ádné slo#ité mechanismy. Zkrátka jen pro-
chází lokace, podle toho, %emu v"nuje pozornost, se 

bude následn" odvíjet p&íb"h a to platí i o jednotli-
v!ch rozhodnutích. P&irozen" nechybí i adrenalino-
v"j$í pasá#e, kdy trochu potrápíte tla%ítka ovlada%e. 
Vtip je ale v tom, #e pokud je nezvládnete, nebudete 
muset kolo opakovat. Jen svou (velmi nadsazen" &e-
%eno) neschopností ur%íte, jak p&íb"h pokro%í dál.

V"tvení d"j a r(zné volby, jaké mohou z hraní vyjít, 
jsou tém"& ohromující. Je$t" nikdy jsem necítil tako-
vou touhu si hru znovu zahrát... v p(lce rozehrané 
hry! Ji# po pár hodinách jsem m"l za sebou tolik 
situací, které se mohly vyvinout jinak, #e jsem byl 
p&ímo nedo%kav! v odhalení odli$n!ch vyúst"ní.

David Cage znovu dokazuje, #e je autor se silnou 
vizí, kter! ví, co chce vypráv"t a umí toho dosáh-
nout. Detroit: Become Human ur%it" není zvole-
n!m stylem pro ka#dého. Ale je to zatracen" siln! 
emocionální i audiovizuální zá#itek, kter! pat&í k 
nejpamátn"j$ím kousk(m sou%asné generace kon-
zolí. Napodruhé navíc mo#ná je$t" lep$í...

th.

K
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Quantic Dream
Adventura / )eské titulky
PlayStation 4 exkluzivita

Vydání v )R: 25. 5. 2018
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Kdo by nemiloval nekone%né cesty, kde %lov"ka v 
jízd" nic nelimituje. /e Crew 2 je zasazeno do ob-
rovského, pestrého a ak%ního sv"ta, jen# se jmenuje 
Motornation. Zahrnuje americká m"sta a památky 
a vychutnáte si v n"m závod"ní na zemi, na mo&i a 
ve vzduchu. Závodit op"t budete od pob&e#í k po-
b&e#í, ale také v pouli%ních závodech, v terénu, fre-
estylers a dal$ích r(zn!ch druzích disciplín. Druhé 
/e Crew bude prost" a jednodu$e ve v$em v"t$í ne# 
p&edch(dce. Na v!b"r budete mít p&i hraní z mnoha 
typ( aut, motorek, %lun( a dokonce letadel.

V!vojá&i stojící za hrami Driveclub %i Motorstorm se 
nyní pod vlajkou Codemasters rozhodli p&inést $ílené 
závody na motorkách i v buginách. Hra p(sobí jako 
kombinace starého dobrého Motorostormu a popu-
lární Trackmanie. V arkádovém závod"ní dostaneme 
nap&íklad mo#nost vybrat si pneumatiky a zvolit na-
stavení celého stroje. Základní princip v Onrush je 
jednoduch!. Musíte sejmout protivníky a dávat si po-
zor, aby oni nesundali vás. Gra+ka bude pln" vyu#ívat 
v!konu PlayStation 4 Pro, respektive Xbox One X.

JURASSIC WORLD EVOLUTION THE CREW 2

ONRUSH

Frontier Developments
PS4 / PS4 Pro, PC, Xbox One / One X

Ubisoft
PS4 / PS4 Pro, PC, Xbox One

Deep Silver
PS4 / PS4 Pro, Xbox One / One X

KULTURNÍ SERVIS
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V$ichni jsme po tom tou#ili, nyní budeme mít mo#-
nost. Auto&i veleúsp"$né simulace budování zábav-
ního parku Planet Coaster vás u p&íle#itosti nového 
celove%erního +lmu Jursk! sv"t: Zánik &í$e zvou na 
tropické souostroví Las Cinco Muertes a nabízejí 
vám p&íle#itost vybudovat na n"m sv(j vlastní di-
nosau&í park. Ujm"te se velení nad operacemi na 
legendárních ostrovech ze souostroví Muertes a p&i-
ve1te k #ivotu majestátní dinosaury. Ve jménu v"dy, 
pro zábavu nebo v zájmu bezpe%nosti budujte nejis-
t! sv"t, v n"m# si #ivot v#dy najde cestu.

VAMPYR
Focus Home Interactive
PS4 / PS4 Pro, PC, Xbox One / One X

Prominentní doktor, kter! se nedávno prom"nil v 
upíra, se sna#í porozum"t svému novému sou#ení. 
Jeho v!prava plná intuice, objev( a úsilí se prom"ní 
ve smrtící drama, kdy# se bude sna#it zastavit svou 
nezkrotnou #íze,, která ho neustále nutí ni%it lid-
ské #ivoty. Zatímco se budete sna#it uchovat si to, co 
z(stalo z va$eho lidství, va$e rozhodnutí budou mít 
vliv na osud va$eho hrdiny b"hem pátrání po odpo-
v"dích v dusícím se mlhavém m"st", které se sna#í 
vypo&ádat s dozvuky $pan"lské ch&ipky.
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MUMIE SV!TA

oho by nefascinovaly mumie?  
Jist#, on má i cel& starov#k& 
Egypt své nepopiratelné oso-
bité kouzlo, ale práv# mrtvé 
t#lo (lov#ka, které je dokona-

le mumi+kováno, nese ur(ité nepopsatelné tajem-
ství, kdy se mísí údiv se strachem (není náhodou, 
"e b&vají mumie tak vd#(né pro hororov& "ánr).

Pokud pat&íte mezi ty, které mumie fascinují, mu-
síte jednozna%n" vyrazit na v!stavu Mumie sv"ta 
do Hole$ovic. Na více ne# dvou tisících metrech 
%tvere%ních vás tu %eká historie sahající do dáv-
n!ch v"k(, datujících se daleko p&ed ná$ letopo-
%et. Na unikátní v!stav" je mo#né prohlédnout si 
mumie, které na na$em území zatím nikdy nebyly 
k vid"ní. Konkrétn" jde o mumie z Egypta, Se-
verní i Ji#ní Ameriky, ale i Evropy. Ka#d! exponát 
vám odhalí sv(j vlastní p&íb"h. N"které z vysta-
ven!ch mumií pochází z vá#en!ch rod(, jiné zase 
nabízí pohled na p&írodn" a p&irozen" mumi+-
kované osoby. Ji# tradi%n" bude náv$t"vník(m k 
dispozici velk! audiovizuální i textov! materiál. 

Nechceme vám zbyte%n" vyzradit p&ed náv$t"vou 
p&íli$, ale proto#e je toho hodn" co k objevování, 
nabídneme vám alespo, n"kolik mal!ch lákadel. 
Mezi stovkami exponát( zde nap&íklad „narazíte“ 

na Barona Von Holze, n"meckého $lechtice na-
lezeného v utajené rodinné krypt" hradu ze 14. 
století (stále má na sob" své nejlep$í boty!). Dále 
stojí jednozna%n" za zmínku Burnsova sbírka, 
série léka&sky vyroben!ch mumií pou#ívan!ch k 
v!uce anatomie na po%átku 19. století. Nemohou 
chyb"t egyptské mumie zví&at, které byly zám"r-
n" vytvo&eny, aby doprovázely na v"%nost %leny 
královské rodiny.  A to je opravdu pouh! zlomek 
toho, co v$e vás na v!stav" %eká.

V!stavu dále dopl,uje expozice v"novaná mumiím 
pocházejícím p&ímo z na$eho území. Budete tak 
informováni o historii mumi+kace, ale i aktivitách 
na$ich archeolog( v Egypt" a dal$ích zemích. I na 
na$em území se toti# nacházejí mumie, a%koli se ne-
jedná o ty klasické, jaké známe z Egypta. V$ak si to 
ov"&te na vlastní o%i. V!stava bude v Hole$ovicích 
otev&ena a# do 30. %ervna leto$ního roku.

th.

K

 V!stavi$t& Praha Hole$ovice
K"i+ík,v pavilon D, E.

Praha 7, 170 00
vstupenky@jvsgroup.cz
Tel.: +420 773 257 048 

www.mumiesveta.cz
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BEAUTY POLICE

nap(l spot&ebovan!ch v"cí, u kter!ch jsem 
p&i$la na to, #e prost" nefungují. Zna%ku Mixa 
se mi da&ilo docela dlouhou dobu ignorovat, 
ni%ím m" nezaujala, její produkty mi p&i$ly 
stejné jako ostatní, bez ni%eho navíc. Potom 
jsem ale dostala doporu%ení na tento krém a 
nesta%ila se divit. Má gelovou konzistenci, ple) 
dokonale hydratuje, ale hlavn" jí vyhladí a i mé 
po%ínající vrásky se fakt po jeho pou#ití zdají 
men$í. Za m" jednozna%n" palec nahoru!

Ruku na srdce – kdo se dnes doká#e orientovat v té $ílené záplav" kosmetick!ch vychytá-
vek? -e vy ne? Ale na$e beauty redaktorka Nina ano. Pravideln" pro Vás testuje nejr(z-
n"j$í zkrá$lovací produkty a radí co koupit a %emu se obloukem vyhnout. “ Své vlastní tipy 
na kosmetické vychytávky, p&ípadné zku$enosti s nimi, nám zasílejte na info@diskdata.cz. 
Do p&edm"tu uve1te „Beauty Policie“, ty nejzajímav"j$í post&ehy odm"níme!

Beauty Police

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

Je tomu n"jak! pátek, kdy jsem p&i$la na to, #e 
mému obli%eji u# nesta%í jenom modrá Nivea, 
ale je pot&eba sáhnout po n"%em jiném. M"la 
jsem období drah!ch krém(, kupovala jsem 
r(zná séra, v koupeln" se mi válela spousta 
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BEAUTY POLICE

INDULONA M*SÍ(KOVÁ + KRÉM NA RUCE
135-50 K) – 250 ml, k dostání v drogeriích

Ob%as mi p&ijde, #e se holky pomalu p&edhání, která z kabelky vytáhne 
více „posh“ krém na ruce. Vidím samé francouzské p&edra#ené zna%ky, 
mini tubi%ky za maxi peníze. Ú%innost? Bez komentá&e. Zkrátka a jed-
nodu$e, m"sí%ková Indulona je na ruce naprosto a nep&ekonateln" nej-
lep$í. Rychle se vsakuje, tak#e nemáte ruce opatlané je$t" p(l hodiny po 
jejím pou#ití, ale hlavn" funguje. Trpím na zád"ry a tenhle krém skute%-
n" hojí. Navíc jakmile dojde na chladn"j$í po%así, je pou#ívání krému na 
ruce podle m" nutnost, alespo, já je mám v#dy totáln" vysu$ené. Zkuste 
%eskou klasiku (te1 v novém kabát") a budete p&ekvapené! 

BOURJOIS ROUGE EDITION
299 K) – 7,7 ml, k dostání v drogeriích DM

Dalo by se &íct, #e moje obliba rt"nek hrani%í s jakou-
si maniakální posedlostí. Te1 jsem objevila novinku od 
Bourjois, zna%ky, která u nás dlouhou dobu skoro neby-
la k sehnání a je prost" skv"lá (mají i skv"lé make-upy, 
tvá&enky). P&i$li s &adou nov!ch matn!ch rt"nek, kterou 
rozd"lili na Velvet – syté odstíny, a Sou4e de Velvet – 
polopr(hledné sheer varianty. Já mám odstín Grand Cru 
(Velvet), co# je krásná tmavá intenzivní podzimní rudá a 
Ravie en Rose (Sou4e), kter! je sv"tle oran#ov!. V!dr# 
je hlavn" u &ady Velvet fenomenální, rt"nka se nerozpíjí, 
nezalézá do vrásek, nedrolí se ze rt( a dr#í na míst". Na 
rtech je p&íjemn"j$í ne# podobné matné rt"nky od dva-
krát dra#$ích zna%ek, naopak hydratuje. Tohle se opravdu 
povedlo, já teda nez(stanu jen u dvou kousk( :)

SPRCHOV, OLEJ RITUALS 
250 K) – 200 ml, k dostání v kamenn'ch prodejnách Rituals nebo na e-shopu

Sprchové oleje nebo krémy m" nikdy moc nebavily, m"la jsem pocit, #e místo 
toho, aby se %lov"k umyl, tak na sebe vlastn" naná$í vrstvu je$t" n"%eho dal-
$ího, co teda mo#ná i hydratuje, ale rozhodn" to ne%istí :) Kdy# jsem dostala 
tenhle olej od kamarádky k narozeninám, m"la jsem samoz&ejm" radost, ale 
ne%ekala jsem #ádn! zázrak. O to jsem byla p&ekvapen"j$í, kdy# jsem p&i$la na 
to, #e olej nádhern" voní, dob&e p"ní, %lov"k se po jeho pou#ití cítí fakt %ist", 
ale zárove, hydratuje. Jako jedinou nev!hodu vidím to, #e ho %lov"k relativn" 
rychle spot&ebuje, aby se %lov"k cel! namydlil, musí ho pou#ít docela dost. I 
tak ale dávám palec nahoru – pro% se n"kdy trochu nerozmazlit?
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BEAUTY POLICE
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DAS GESUNDE PLUS HAAR VITAL KOMPLEX
60 K) – 60 tablet, k dostání v drogeriích DM

V#dy na ja&e bojuju s vypadáváním vlas(. Po mytí v#dy sbí-
rám ve van" chuchvalce a p&i p&edstav", jak tlust! pramen 
mi asi zrovna vypadl jdu do kolen. Tablet na podporu r(stu 
vlas( jsou spousty, já si dala tu práci a koukla jsem se na 
slo#ení a jaké bylo moje p&ekvapení, kdy# jsem p&i$la na to, 
#e tablety za pár ka%ek z DMka mají shodné nebo mo#ná 
je$t" lep$í slo#ení, ne# ty lékárenské, které jsou samoz&ejm" 
i cenov" úpln" n"kde jinde. Samoz&ejm" na ka#dého funguje 
n"co jiného, já po jejich pou#ívání vidím men$í padání vla-
s(, siln"j$í nehty a r(st nov!ch – chce to ale vydr#et, zm"nu 
neuvidíte po t!dnu. Sta%í jedna tabletka denn" s jídlem.

MIXA SOAPLESS PURIFYING CLEANSING GEL
100 K) – 400 ml 
k dostání v drogeriích DM/Rossmann

Dlouhou dobu jsem pou#ívala modr! %istící gel od Biodermy, kter! mi 
moc vyhovoval – nedrá#dil, vy%istil a odlí%il opravdu d(kladn", a to i 
o%i. Long story short: do$el mi a byla jsem lenoch %ekat na to, a# mi 
dorazí nov!. Sáhla jsem teda po drogerkové variant", proto#e p&edstava, 
#e se odli%uju jen micelárkou Bioderma, tak bych se zbláznila (tu pou#í-
vám jen na do%i$t"ní pleti po pou#ití práv" odli%ovacího gelu ve spr$e). 
Gel p&ekvapil, &ekla bych, #e kvalitativn" je srovnateln! s Biodermou, 
obli%ej mi nevysu$il, odlí%il dokonale, o n"co víc p"ní, sta%í ho malinko 
a nedrá#dí. Je vhodn! i na citlivou ple) a odlí%ené jste raz dva!

ARTDECO PURE MINERALS + 
JEMNÉ (ISTÍCÍ TONIKUM S VILÍNEM
599 K) – 200 ml
k sehnání na artdecoshop.cz

Hamamelis - Vilín má stahující a uti$ující ú%inky a sni#uje podrá#d"-
ní. Vápník poskytuje vlhkost a podporuje regeneraci bun"k, zatímco 
zinek zklid,uje zarudnutí a podrá#d"ní a podporuje proces hojení 
k(#e. Ho&%ík stabilizuje a zklid,uje poko#ku a zlep$uje metabolismus 
bun"k. Pomeran%ov! kv"t osv"#uje a o#ivuje poko#ku. Bez alkoholu a 
paraben(. Sná$enlivost citlivou pletí dermatologicky potvrzena. Pro 
v$echny typy pleti, zejména pro citlivou poko#ku.
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TIPY NA NÁKUPY

Erotic City nabízí erotické pom(cky, prádlo, masá#ní 
oleje a lubrikanty, afrodiziaka a dal$í erotické zbo#í 
pro #eny, mu#e a páry. Odborné poradenství v pro-
dejnách i on-line. V$e s ohledem na zákazníka a p&í-
padn! ostych. Top prodejna Praha 1, Ve Sme%kách 
802/56 v blízkosti Václavského nám"stí (9:00-22:00), 
celkem 21 prodejen v Praze. Otev&eno je denn" 9:00-
21:00. P&i nákupu nad 1000 K% DÁREK ZDARMA. 

EROTIC CITY
MODERNÍ PRODEJNY 
S EROTICK%M ZBO$ÍM
Tel.: +420 737 221 221, www.eroticcity.cz Tento v!b"rov! second hand funguje ji# od roku 

2014 a za dobu své existence si vydobyl tém"& kul-
tovní status. Vybrané kousky sortimentu najdete 
na facebookovém ú%tu (Crashily - v!b"rov! second 
hand), kde si je m(#ete prost&ednictvím zprávy za-
rezervovat %i objednat pro zaslání po$tou. Primární 
second hand zbo#í Crashily pochází z Anglie. V"t$i-
na v"cí je v top stavu (tedy nemá #ádné známky no-
$ení), Krom zbo#í z druhé ruky v Crashily se#enete 
také v!robky nejr(zn"j$ích %esk!ch designer(.

Je%ná 14, Praha 2
Tel.: +420 773 230 830, www.crashily.com

CRASHILY

Na trh kone%n" dorazily o%ekávané smartphony
Honor 7X a Honor 9 Lite, které jsou vybavené be-
zráme%kov!mi displeji. Honor 7X je celokovov!, 
Honor 9 Lite vyniká elegantním designov!m zpra-
cováním a sklen"n!mi zády se sv"teln!mi odlesky. 
Oba telefony mají duální fotoaparáty. Honor 9 Lite 
má ve v!bav" i duální fotoaparát na sel+e! Bezchybná 
%te%ka otisk( prst( obou model( ochrání va$e data. 
Honor 7X stojí 7 490 K), Honor 9 Lite 5 990 K%.

Spole%nost Denim Heads vznikla z jednoduchého 
d(vodu: nedostatek kvalitního denimu na %eském 
trhu. D#íny obléká denn" polovina sv"tové popu-
lace. V 'echách je to samoz&ejm" také tak a cílem 
Denim Heads je tak nabídnout oble%ení, které spl-
,uje i ty nejnáro%n"j$í po#adavky. V nabídce obcho-
du nenajdete „nejmodern"j$í“ v!$ivky na zadních 
kapsách nebo ot&esné samoú%eln" rozdrbané d#íny 
za neúm"rn" vysoké ceny. Tady jde hlavn" o kvali-
tu a ne pomíjivé trendy. Nov" si m(#ete vybrat i v 
kamenném obchod" v centru Prahy, Konviktská 30.

www.denimheads.cz

DENIM HEADS HONOR 7X A HONOR 9 LITE 
S BEZRÁME#KOV%M DISPLEJEM
www.honor7x.cz, www.honor9lite.cz
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Práv" správnou stravou jsme druhou %ást speciálu 
kon%ili. Konkrétn" jsme probrali následující body:

Otázka %. 1) Která dieta je nejlep$í? 
Otázka %. 2) Které potraviny jsou zdravé?
Otázka %. 3) Které suplementy si mám koupit?

Pokud jste pravideln!mi %tená&i na$eho %asopisu. 
Ji# na v$e znáte odpov"1. Pokud ne, m(#eme vám 
ve zkratce p&ipomenout, #e:

- nejlep$í dietou je ta, kterou jste schopni opravdu 
dodr#et. V$e ostatní bude pouze ztrátou %asu a ve 

v!sledku se nedostaví efekt #ádn!. Naopak, pokud 
se jde na dietu $patn", m(#e b!t efekt opa%n!.

- co je pro jednoho superpotravina, to m(#e dru-
hého otrávit. Celá ta éra „superfoods“ je spí$e o 
trandy nálepkách, aby se n"co dob&e prodávalo

- suplementy nekupujte ze za%átku #ádné. Bez leg-
race. V první &ad" je pot&eba se soust&edit na zá-
klady - tedy pravideln! p&íjem reálného jídla.

A nyní ji# k pokra%ování p(vodního textu: 

Otázka ). 4: Je opravdu prom$na z 80% o strav$?
Ne. Tedy ne zcela. Jednak je tak&ka nemo#né kvan-
ti+kovat, kolik procent z prom"ny tvo&í jídlo, kolik 
regenerace, kolik management stresu a kolik tré-
nink. Druhak je to individuální v"c, z v"t$iny zá-
vislá na genetice. N"kdo si prost" m(#e dovolit jíst 
jako prase, n"kdo se naopak musí extrémn" hlídat.

Jak na to? Soust&e1te se primárn" na p&íjem p&í-
rodních potravin, tím nem(#ete nic zkazit. Pokud 

rvní dv# (ásti na!eho speciálu „3 
klí(e k úsp#!né prom#n#“ jsme 
v#novali motivacím, správnému 
p'ístupu ke cvi(ení, jak se zam#-
'it v tréninku na rozvoj síly a p'i-

rozen# jsme mluvili i o jídle (je nám líto, ale jakkoli 
m%"ete zkou!et r%zné zkratky a cesti(ky, bez správ-
ného stravování to zkrátka nep%jde).

3 KLÍ#E K
ÚSP!'NÉ PROM!N! (3. #ÁST)

P

WELLNESS

“MICHAL ‘RADAR’ VRÁTN%, ZELEZNAKOULE.CZ
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                WELLNESS

je va$im cílem zhubnout a nejste n"jak zvlá$) fyzic-
ky aktivní (kolem t&í hodin pohybu t!dn"), omez-
te sacharidy. Dávajte si je hlavn" ve form" ovoce a 
lu$t"nin a nep&ehán"jte to s p&ílohami. Pokud pra-
videln" cvi%íte, zvy$te p&íjem bílkovin - z masa, va-
jec, mlé%n!ch v!robk( a lu$t"nin. A pokud se vám 
naopak neda&í p&ibrat, jezte jako kombajn.

Mimochodem, k té otázce %íslo 1. Nejlep$í dieta je 
taková, kterou jste schopni dlouhodob" dodr#ovat. 
Sebelep$í v!#ivov! styl, kter! ale po t!dnu opustí-
te, nebude mít v!sledky.

Konzistence
Up&ímn", tohle je vlastn" asi ta nejd(le#it"j$í v"c 
ze v$ech. Viz poslední v"ta p&edchozího oddí-
lu. Pokud máte vylad"n! tréninkov! program, 
ale dodr#ujete ho zpola, nep&inese v!sledky. To 
samé platí o strav".

Je dobré stanovit si realistick! re#im. 5íct si, #e budete 
chodit cvi%it dvakrát t!dn" a pak tam dvakrát t!dn" 
skute%n" p&ijít je efektivn"j$í, ne# se vrhnout po hlav" 
do ka#dodenního tréninku a pak tam chodit jak do 
houslí. U dietách to samé - ty extrémn" restriktivní 
vydr#íte jen chvíli, ne# vám z toho rupne v bedn".

Konzistence znamená, #e pravideln" a dlouhodob" 
podáváte osmdesátiprocentní v!kon, resp. jste ve 
strav" striktní z osmdesáti procent. Znovu opaku-
ju: je lep$í fungovat dlouhodob" na osmdesát pro-
cent ne# krátkodob" na sto a potom v(bec.

K tomu je d(le#ité si uv"domit je$t" jednu v"c. 
Stejn" jako nic v #ivot", ani v!sledky diety a cvi%ení 
nejsou lineární. Na za%átku bude progres raketo-
v!, poté budete t&eba chvíli stagnovat a pak se zase 
posunete. Je ur%it" d(le#ité progres zaznamenávat, 
t&eba ve form" tréninkového deník(, food logu a 
podobn", ale smi&te se p&edem s tím, #e budete za-
#ívat období, kdy to bude trochu stagnovat.

Jak na to? 
Tohle je pom"rn" slo#itá otázka a odpov"1 na ni 
mnohonásobn" p&esahuje rozsah %lánku v %asopi-
su, proto#e zabíháme do témat jako je programo-
vání tréninkov!ch %i v!#ivov!ch plán(, motivace, 
psychologie a podobn". Nejlep$í rada, kterou v 
tuto chvíli umím nabídnout, je, abyste se sv"&i-
li do rukou kvali+kovaného odborníka (t&eba do 
t"ch m!ch). Jak takového odborníka najít? Sledujte 
v!sledky jeho sv"&enc(. Pokud opakovan" dosáhl 
úsp"chu s jin!mi lidmi (ideáln" typov" podob-
n!mi, jako jste vy), nejspí$ nep(jde o $arlatána. 
Úsp"ch za sebou nechává stopy.

Michal “Radar” Vrátn&

Michal “Radar” Vrátn! je zakladatelem a "é#nstrukto-
rem sít$ t$locvi%en &elezná koule. Ta funguje na dvou 
místech v Praze, v Mladé Boleslavi, Beroun$ a 'esk!ch 
Bud$jovicích a provozuje pravidelné skupinové lekce 
silového a kondi%ního tréninku a krom$ toho také in-
tenzivní transforma%ní program Amazing 12.

Email: info@zeleznakoule.cz
Telefon: +420 608 177 332

www.zeleznakoule.cz

HONZA, ABSOLVENT PROGRAMU AMAZING 12
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ANDREA POMEJE
Lituju toho, že jsem někdy 

nebyLa více nohama na zemi
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U" n$kolik let se "iví% jako d'd"ejka. Vzpomene% 
si na to, kdy ses za d'd"ejsk' pult postavila úpln$ 
poprvé? Jak ses cítila? Byla jsi nervózní?

Poprvé jsem se za d!d#ejsk! pult postavila v pra#-
ském legendárním klubu Mecca. P(l roku p&edtím 
jsem tam chodila na individuální v!uku d!d#ejin-
gu. Pamatuju si to, jako by to bylo v%era. 

Byla jsem víc nervozní, ne#  p&ed maturitou. Tím, #e 
jsem na této scén" byla nová, vnímala jsem, #e je na 
m" up&ená v"t$í pozornost a nikdo mi nic neodpustil.

Pro) ses do toho v#bec pustila? To ses ráno pros-
t$ vzbudila a !ekla sis: „Budu d'd"ejka.“?

Já si myslím, #e to m"lo podobn! pr(b"h, jako to 
mají v$ichni, co se motají kolem muziky. Já jsem 
se cel! #ivot pohybovala kolem klubové hudby. 
Vyhledávala jsem ji. A kdy# p&i$el prvotní impuls 
a já si za mix stoupla, hned m" to pohltilo a do-
dnes to má pro m" neuv"&itelné kouzlo. 

Co T$ na tom baví nejvíc?

Na prvním míst" je ur%it" hudba, kterou hraju, a 
samoz&ejm" lidi, pro které vystupuju. Ta atmosfé-
ra, kdy# jsou v$ichni na stejné vln", je nepopsatel-
ná. Je to nabit! emocema. To miluju.

Hudba T$ bavila u" jako malou holku?

Já mám pocit, #e v$echny d"ti milujou hudbu. Já 
jsem chodila tancovat, hrála na klavír a v u$ích 
jsem nonstop m"la volkmena, diskmena, a pak 
mp3 a pozd"ji mobil. Tak#e hudba m" pohltila u# 
jako malou holku a vydr#elo mi to dote1.

Co si vlastn$ cht$la d$lat, kdy" si byla malá hol-
ka? (ím si cht$la b't?

Já jsem cht"la b!t pasa%ka - ta paní, co na leti$ti 
kontroluje pasy. Nevím pro%, ale prost" se mi ta 
práce líbila. Mo#ná to bylo t"mi razírky, které se 
do pas( dávaly. U# nevím. (smích)

Kde T$ m#"ou fanou%ci aktuáln$ vid$t nebo sly%et? 

Jezdím po celé 'eské republice. Te1 jsem skoro 
ka#d! víkend trávila v Pendolinu a jezdila sem 
a tam. Je toho hodn" a mám z toho velkou ra-
dost. Pokud by n"koho zajímala konkrétní data 
a m"sta, tak $up na m(j facebook.

M$la jsi také sv#j d'd"ejsk' po!ad na rádiu. To 
po!ád platí? 

M"la jsem pravidelnou show na rádiu More Bass v 
New Yorku, kam jsem skoro 8 m"síc( ka#dé pon-
d"lí posílala svoje sety. Také jsem byla s par)ákem 
Jimmym na rádiu SeeJay v po&adu Music Toaster, 
kter! u# ale neexistuje. Momentáln" m(#u prozra-
dit, #e s vedením rádia chystáme nov! projekt, kter! 
bude streamovan! na youtube kanal a bude to ta-
kov! deep talk s osobnostmi %eské hudební scény. 

Jaké jsou Tvé d'd"ejské sny?

P&ála bych si hrát více v zahrani%í, je to tam úpln" 
jiné. V"t$í svoboda. Jinak nechávám v"cem voln! 
pr(b"h, nikam se ne#enu, ono m" to n"kam zavane.

ZPOVĚDNICE

&d"ejka Andrea Pomeje pro-
"ívá nejt#"!í období ve svém 
"ivot#. Její jméno denn# plní 
stránky bulvárních plátk% a 
ona musí dokole(ka dokola 

vysv#tlovat, co se v jejím "ivot# vlastn# stalo. 
Rozpadlo se jí man"elství s hercem a +lmov&m 
producentem Jirkou Pomeje a ona z%stala se 
svou dcerou Ani(kou na v!echno sama. Jak tohle 
v!echno zvládá, jaká vlastn# je a co jí nejvíc baví 
na práci d&d"ejky? To a mnohem víc prozradí 
sympatická maminka v rozhovoru, kter& s ní 
vedla redaktorka Denisa Je'ábková. 

D
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„ HUDBA M* POHLTILA U- JAKO MALOU 
HOLKU A VYDR-ELO MI TO DOTE..“
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Je v d'd"ejském sv$t$ rivalita? P!ípadn$, Ty 
sama ji n$jak poci/uje%?

No jasn", jako asi v$ude. Za%átek byl pro m" 
hodn" t"#k!. Nikdo m" po té hudební stránce 
neznal a kontroverzní p&ijmení tomu d(v"ru ne-
dodalo. Musela jsem bojovat s p&edsudky a mys-
lím, #e se mi to za ty roky nakonec povedlo a své 
místo jsem si vybojovala. Ka#dopádn" jsem moc 
$)astná, #e mám kolem sebe lidi, kte&í za mnou 
stojí. A tímto jim moc d"kuju.

Velké úsp$chy sklízí% nap!íklad v 0ajsku. V )em 
je 0ajsko, co se t')e toho dyd"ejského sv$ta, jiné?

/ajsko je jiné úpln" ve v$em. Na klubové scén" se 
tam hodn" odrá#í ta vyrovnanost a kolegialita. D!-
d#ejové se tam opravdu podporují. Dal$í plus je to, 
#e /ajci si na takov! mejdan opravdu $et&í peníze 
a doká#ou si ve%er po&ádn" u#ít. Na ostrovech je 
zase 80% turist(, kte&í mají nastaven! dovolenko-
v! mood a jsou nabiti pozitivní energií.

N$kolikrát se v médiích objevily informace, "e 
se bude% do 0ajska p!esouvat. Ale dovede% si 
v#bec p!edstavit, "e by ses tam t!eba s dcerou 
p!est$hovala na trvalo?

Ta mo#nost tam neustále je. Je to velká p&íle#i-
tost, ale up&ímn" musím &íct, #e se toho bojím. 
P&ece jen mám zodpov"dnost za na$eho prcka a 
napadají m" nejr(zn"j$í d"sivé scéná&e “co kdyby 
náhodou”, a proto jsem to je$t" neud"lala.. 

Kdo je Andrea Pomeje krom$ toho, "e je úsp$%ná 
d'd"ejka? Kdo jsi?

Za poslední roky jsem zjistila, #e se vlastn" v(-
bec neznám. Myslela jsem si, #e jsem silná, ne-
zni%itelná a sebev"domá #ena. Ale ne! R(zné 
situace, do kter!ch jsem se za poslední dobu do-
stala, m" semlely. Musela jsem b!t oporou pro 
více lidí, ne# moje nohy unesly. Byla to ale velká 
$kola, která te1 ze m" ud"lala pokorn"j$í bytost, 
která zásadn" zm"nila pohled na #ivot. 
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Nejv$t%í zá"itek v Tvém "ivot$?

Te1 to bude znít jako kli$e, ale prost" to tak je. 
Ten nejsiln"j$í zá#itek v mém #ivot" bylo naroze-
ní mého dít"te. Nic není víc.

Co T$ doká"e zaru)en$ rozesmát?

Doká#e m" rozesmát hodn" v"cí. Miluju humor a 
smích. Sta%í mi, kdy# se n"kdo vedle m" sm"je a já 
se pak sm"ju taky. Není lep$í o%ista du$e. 

Co T$ naopak doká"e p$kn$ na%tvat?

Le#, demagogie, nad&azenost a neúcta. 

Je n$co, co bys ráda ve svém "ivot$ ud$lala jinak?

I p&esto, #e zastávám my$lenku, #e v$echno se 
d"je z n"jakého d(vodu, tak asi ano, zm"nila bych 
ráda spousty v"ci z minulosti i p&ítomnosti. Ale 
nechám si je pro sebe.

Má% n$jak' zlozvyk?

Nikdy nenechám mobil na nabíje%ce déle jak 15 
minut. Tak#e m(j zlozvyk je vlastn" závislost na 
mobilu. (smích)

Jsi taky máma. Se% p!ísná?

P&ísná nejsem, ale mám chvilkové záchvaty vytvá-
&et re#im. Bohu#el jsem netrp"livá, tak#e to moc 
dlouho nevydr#ím. Moje v!chova je celkem volná. 
Sna#ím se hlavn", aby Ani%ka nebyla ve stresu. Z 
ni%eho. To je pro m" asi zásadní.  

Ka"dou máminku mate!ství zm$ní. V )em zm$-
nilo Tebe?

Mate&ství m" zm"nilo komplet. Dokonce jsem se s 
tím t"#ko vyrovnávala. Jakoby lusknutím prstu mi 
za%aly vadit v"ci, které jsem p&edtím v(bec ne&e-
$ila, vytratil se m(j 0egmatismus a také nároky na 
partnera za%aly b!t v"t$í, nebo kdy# bych m"la b!t 
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konkrétní, poprvé se n"jaké nároky na partnera 
za%aly objevovat.  

Jak se Ti jako mám$ d'd"ejce da!í skloubit prá-
ci s mate!stvím?

Momentáln" jsem s Ani%kou sama a v$echno tak 
n"jak zvládám. Dá se to. Moje práce je ú#asná v 
tom, #e mi zabere dva t&i ve%ery v t!dnu, jinak 
mohu b!t doma. P&es den je Ani%ka ve $kolce, 
tak#e vy&ídím a obejdu sch(zky, a odpoledne a 
ve%er m(#eme b!t spolu.

St'ská se Ti v práci po Ani)ce?

Jsem pry% opravdu jen pár hodin, kdy ona spin-
ká, a práce za mixákem je pro m" p&íjemn! ventil, 
tak#e popravd" mám my$lenky úpln" jinde. 

U" si jí n$kdy p#j)ila mixák? 

Nep(j%ila. To má zákaz! Ale ob%as jí p(j%ím slu-
chátka. 

A lituje% n$)eho?

Lituju toho, #e jsem n"kdy nebyla více nohama na 
zemi. 

Te1 se Tvé jméno denn$ sklo2uje v bulváru v 
souvislosti s rozpadem Tvého man"elství. Jak 
takovou obrovskou publicitu zvládá%?

Není to úpln" lehké období. Odlou%ení man-
#el( je samo o sob" dost slo#ité, o to víc, kdy# 
jsou v tom d"ti. A o to hor$í je, &e$it to s p(lkou 
národa a muset vysv"tlovat, co a jak se stalo, a 
hájit se. Bylo mi z toho zle.

„MATE3STVÍ M* 
ZM*NILO KOMPLET. 

DOKONCE JSEM SE S TÍM 
T*-KO VYROVNÁVALA.“
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(te% to v#bec?

'tu. Bojím se l#í a v!mysl(. Jednou to bude %íst 
moje dcera a nechci, aby jí cokoliv ublí#ilo.  

A co se vlastn$ stalo?

S Jirkou jsme m"li ná$ vztah naru$en! u# roky 
p&ed jeho nemocí. Bylo to slo#ité. Ty problémy 
byly opravdu zásadní a jsem si jistá, #e pokud by 
Jirka neonemocn"l, v roce 2017 bychom se tak 
jako tak nakonec rozvád"li. P&esto jsem v$echno 
hodila za hlavu, jako u# n"kolikrát, a #ila rok jen 
jeho nemocí a sna#ila se, aby se uzdravil a byl tu 
pro Ani%ku. Pak se to díky okolí poda&ilo. 

Co by za to jiní dali. Jen#e Jirka najel op"t na zp(-
sob #ivota, kter! já u# nedoká#u p&esto v$echno 
pochopit. Ni%ilo m" to. Jsem na n"j na$tvaná. 

Doká"e% se te1 pod vlivem toho v%eho soust!edit 
na práci?

Musím. Je to práce. 

Co bude dál?

Jsem momentáln" ve stavu, kdy moc do budoucna 
nekoukám. Jde mi hlavn" o p&ítomnost. Aby ka#-
d! den p&inesl n"co pozitivního a já mohla v klidu 
usnout. 

Co chystá% pro své fanou%ky v nejbli"%í dob$?

Je toho opravdu hodn". Nejvíc se ale t"$ím na Sá-
zavafest a na festival na Wilsonov" p&ehrad". Tak#e 
nezapome,te dorazit! 

Má% n$jak' sv#j "ivotní sen?

Cht"la bych #ít tak, abych cítila vnit&ní klid a vy-
rovnanost. Teprve pak m(#e %lov"k pocítit oprav-
du %isté $t"stí… jo a kdy# u# jsme u toho, barák 
na plá#i by se taky hodil. (smích)
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LAFA GRILL
- vždy něco navíc

do by nemiloval poctiv& domá-
cí burger? Dokonale ope(ené 
maso z obou stran, (erstvá zele-
nina, n#jak& ten dip na dochu-
cení, k'upavá bulka a do zla-

tova osma"ené hranolky (proto"e bez nich by byl 
burger polovi(ní). Tahle lah%dka v housce se t#!í 
oblib# ji" od poloviny 19. století a stále získává na 
popularit#. Pat'íte mezi milovníky burger%? Pak 
musíte jednozna(n# vyrazit do Lafa Grilu.

Podnik se nachází pouh!ch pár krok( od Karlova 
nám"stí. Sta%í to vzít ulicí Na Moráni a zahnout 
do Václavské a ji# uvidíte na rohu zá&it Lafa Grill. 
Mal!, ale o to útuln"j$í podnik h!&í barvami, letní 

atmosférou a je provon"n poctiv!mi burgery, které 
vás p&ekvapí svou hravostí a smyslem pro detail.

Nenajdete tu úpln" klasickou nabídku (i kdy# ta-
kov! legendární cheesburger samoz&ejm" nem(#e 
chyb"t). V Lafa Grill na to jdou trochu jinak - nabízí 
osobité kousky, které si meze nekladou a vznikají 
ryze podle toho, co zajímavého lze z ingrediencí na-
kombinovat. Vznikají unikátní, chu)ov" jedine%n", 
v mnoha ohledech pov"domé a p&ec jinde nevid"né 
kousky. Nap&íklad takov! Shrimp-Beef nabízí v$e, 
co byste od burgeru %ekali (domácí houska, hov"-
zí maso 150g, ementál, polní%ek, domácí dressing), 
ale k tomu má jako bonus v housce ukryté je$t" t&i 
sma#ené krevety. A tak je to prakticky s ka#dou po-
lo#kou v menu - v#dy obsahuje n"co navíc.

K

GASTRO NÁPAD MĚSÍCE
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Václavská 9, Nové m&sto 
Praha 2 (Karlovo nám&stí)

Telefon: +420 773 694 866
Email: info@lafa-grill.cz

www.lafa-grill.cz

Osobn" bych se i zdráhal mluvit o Lafa Grill jako 
o klasické burgrárn". Náv$t"va p&ipomíná v!let ke 
kamarádovi, kter! hrozn" rád va&í, slíbí „nejlep$í 
burger, co jsi kdy jedl“ s tím, #e na otázku „co tam 
bude“ s úsm"vem dodá „nech se p&ekvapit“. V!sled-
kem je velká paleta chutí a zajímav!ch kombinací.

Pro velké jedlíky je tu pak neobvyklá v!zva - sou%ás-
tí menu je i macek LAFA burger, kter! obsahuje do-
hromady 600g hov"zího masa (!). Kdo tenhle kou-
sek poko&í do dvaceti minut, bude ho mít zdarma. 

K dobrému burgeru pat&í i dobré pivo. Ani tady 
Lafa Grill nezklame a znovu jde sympaticky vlast-
ní cestou - ka#d! t!den se m(#e podnik pochlubit 
jin!m pivem, p&i%em# sází na minipivovary z celé 
republiky. Zde si své favority najde opravdu ka#d!.

Mal!, ale %lenit! podnik pak vybízí k po&ádání 
soukrom!ch akcí, a) u# v uzav&ené spole%nosti 
nebo za b"#ného provozu (ideální je v takovém 
p&ípad" p&edev$ím zv!$ené patro nad barem).

Burger Bar Lafa Grill se na sv!ch o+ciálních 
stránkách uvádí sebev"dom!m sloganem „nej-
lep$í burger v Praze“. Jakkoli se neodvá#ím tvo-
&it podobn" de+nitivní záv"ry, musím uznat, #e 
zdej$í menu k tomu jednozna%n" nemají daleko. 
'erstvé suroviny, evidentní poctivá p&íprava, do-
jem domácí kuchyn" a $pi%ková prezentace, která 
oku lahodí. A ta chu)! Milovníci burger( by roz-
hodn" m"li Lafa Grill za&adit na mapu sv!ch ob-
líben!ch míst. Tohle je opravdu místo, do kterého 
se s chutí zakousnete... klidn" i n"kolikrát t!dn".

th.

GASTRO
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Restaurace Sn"movna v Jakubsk! pat&í do &et"zce 
EA Culinary, kter! provozuje kvalitní restaurace 
s nabídkou %eské a mezinárodní kuchyn". Krom" 
pestré nabídky stálého menu si pochutnáte také na 
vynikajících poledních menu za zv!hodn"nou cenu. 
Restaurace se nachází v t"sné blízkosti OC Kotva, 
necel!ch 5 minut ch(ze od Václavského nám"stí.

SN!MOVNA V JAKUBSK%

Jakubská 674/5, Praha 1 - Staré M&sto
Tel: +420 224 800 060, www.snemovnavjakubsky.cz 

GASTRO NOVĚ OTEVŘENO

Tato nová restaurace se nachází v prostorech rekon-
struovaného hotelu /e President Hotel Prague. Menu 
restaurace Elements vychází z moderní italské kuchy-
n", která si ponechává tu nejd(le#it"j$í charakteristiku 
- tedy svou jednoduchost a lehkost. Hlavními „elemen-
ty“ gastronomického zá#itku je pak v!b"r chutí a jejich 
propojení ve zcela neo%ekávan! kuliná&sk! zá#itek.

ELEMENTS RESTAURANT

Nám&stí Curieov!ch 1/100, Praha 1
Tel.: +420 234 614 113, www.elementsrestaurant.cz 

Nov" otev&ená restaurace Yong nabízí posezení v p&í-
jemném domácím prost&edí pro ty, kdo cht"jí ochut-
nat speciality asijské kuchyn" a v#dy %erstvé sushi v 
mnoha variantách. Restaurace je vhodná i pro rodiny 
s d"tmi. Pro ku&áky (a nejen pro n") je k dispozici 
p&edzahrádka.Jídlo je mo#né si objednat s sebou. Pla-
tit lze kartou, hotov", v EUR i stravenkami.

YONG ASIAN RESTAURANT

Koda-ská 572/47, Praha 10
Tel.: +420 777 052 089, www.yong.cz

Nov! podnik na -i#kov" s rozmanit!m jidelním líst-
kem a stylov!m moderním designem. Na denním 
menu najdete v#dy n"co, co prost" musíte ochutnat. 
Pokud se sem nedostanete na ob"d, zastavte se ve%er 
a objednávejte z á la carte. Mají tu fajnové burgery, 
které servírují na mal!ch d&ev"n!ch paletách. -íze, 
za#enou v!borné domácí limonády r(zn!ch p&íchutí. 

CAFÉ BAR LAMPI#KY

Kon&vova 1886/173, Praha 3-#i+kov
Tel.: +420 720 032 300, www.cafebarlampicky.cz 

Sociální bistro St&echa bylo zalo#eno za ú%elem ote-
v&ít sociální podnik - veganské bistro, kde budou za-
m"stnání lidé bez domova a po v!konu trestu. Jakkoli 
divoce to zní, v!sledkem je moderní a útuln! podnik, 
v n"m# v!born" va&í a kde jedin! rozdíl tkví v tom, #e 
ka#d!, kdo tu pracuje, dostal v #ivot" druhou $anci. 
N"co takového %as od %asu pot&ebujeme v$ichni.

ST&ECHA

Milí%ova 471/25, Praha 3-#i+kov
Tel.: +420 607 436 338, www.bistrostrecha.cz

Zdej$í nabídka vás skute%n" p&ekvapí. T"$it se m(#e-
te na luxusní st&edozemní kuchyni, steaky lokálních 
dodavatel( p&ipravené na speciálním americkém 
grilu Montague, na rozmanitou nabídku vín, %epo-
vané pivo, domácí limonády, kávu milani nebo %aje 
damann freres v p&íjemném posezení na b&ehu Vl-
tavy v%etn" mo#nosti sezení na venkovní zahrádce.

RIVER GARDEN GRILL

Za Karlínsk!m p"ístavem  683/8, Praha 8 - Karlín
Tel.: +420 601 163 623, www.rivergardengrill.cz
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Unikátní restaurace, kde si naráz nesedne víc ne# 10 
lidí a v$ichni jsou usazeni kolem spole%ného kulaté-
ho baru. Náv$t"vníci mají na v!b"r pouze krat$í nebo 
del$í degusta%ní menu sestavené t!mem kucha&(. 
Hosté sem m(#ou dorazit bu1 v 17:30 na zkrácené 
$estichodové menu, nebo v 20:30 na degustaci o 8 
chodech. Rezervace je u Benjamina nutná.

BENJAMIN

Norská 602/14, Praha 10-Vr$ovice
Tel.: +420 774 141 432, www.benjamin14.cz 

Dal$í karlínskou novinkou je plze,ská pivnice Knaj-
pi%ka. K %epované Plzni na menu je$t" najdete klasické 
dobroty k pivu, polední menu, %eskou kuchyni nebo 
t&eba i burgery. Hospoda je navíc pojatá v moder-
ním stylu s interiérem s d&ev"n!mi a tmav!mi prvky. 
Vzhledem k malé kapacit" Knajpi%ky doporu%ujeme 
rezervaci (lze pouze telefonicky nebo osobn").

KNAJPI#KA

Sokolovská 100, Praha 8 - Karlín
Tel.: +420 776 384 229, www.knajpicka.cz 

Novou Kavárnu na Evropské popisují majitelé ná-
sledovn": „Na$ím p&áním je Vám nabídnout víc, 
ne# prvot&ídní servis a v!b"rovou kávu. Kavárnu 
chápeme p&edev$ím jako místo mezilidského kon-
taktu, ve&ejn!ch diskuzí, navazování nov!ch vztah(, 
s trochou $t"stí i p&átelství.“ Takov! p&ístup si jedno-
zna%n" pozornost milovník( kávy zaslou#í.

 CAFÉ JIRÁSEK

Evropská 664/134, Praha 6
Tel.: +420 222 741 262, www.cafejirasek.cz

NOVĚ OTEVŘENO
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ZVONICE

Jind"i$ská v&+, Praha 1 
Tel: +420 224 220 009, www.restaurantzvonice.cz 

Tento pom"rn" nedávno otev&en! podnik najdete 
hned u zastávka tramvaje Vozovna Stra$nice, pou-
h!ch 5 minut ch(ze od metra Stra$nická. Ráno sem 
m(#ete zasko%it na v!borné snídan", po zbytek dne 
se o va$e chut" poperou burgery, burrito, hot dogy a 
vynikající sendvi%e. Ur%it" si na tohle místo zaje1te, 
Vozovna bistro bude va$e nová oblíbená zastávka.

VOZOVNA BISTRO

Starostra$nická 58, Praha 10
Tel.: +420 734 423 311, www.vozovnabistro.cz 

U Hubatk( – to dnes u# není jen legendární hospoda, 
ale cel! moderní restaura%ní komplex (pizzerie, neku-
&ácká restaurace, pivnice a zahradní restaurace s gri-
lem). Najdete ho v p&ímé blízkosti metra Vyso%anská, v 
p&ízemí dvou sousedících dom( v ulici Pod Pekárnami 
7-9. V lét" místu dominuje ú#asná velká zahrádka ve 
vnitrobloku. Rezervací zde nikdy nic nezkazíte.

U HUBATK(

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

Okouzlující restaurant v centru Prahy, kter! vás rá-
zem p&enese do minul!ch %as(. Najdete jej v horních 
patrech Jind&i$ské v"#e, v místech b!valé zvonice, 
odkud se vám nask!tá ú#asn! pohled na okolní his-
torické budovy. Zvonice se stala díky preciznímu in-
teriéru a $pi%kové gastronomii ji# n"kolikrát vít"zem 
presti#ních gastronomick!ch sout"#í.

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

Italská restaurace Carllino nabízí krom" v!borné pizzy, 
kterou tady pe%ou tak, jak se má, tedy v kamenné peci, 
tradi%ní italské domácí t"stoviny nebo vynikající hov"-
zí steak. Nesmíme zapomenout ani na znamenitou ital-
skou kávu a dezerty. O 2t"drém dnu bude servírována 
lah(dka francouzské kuchyn" $neci po burgundsku. 
Carllino se nachází pár krok( od metra K&i#íkova.

CARLLINO

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

Restaurace U T&í Prasátek se nachází pouh!ch pár 
krok( od stanice metra Flora a zastávky tramvaje %ís-
lo 11 Radho$)ská. Podnik disponuje 90 místy k sezení 
u stolk( a baru, v!bornou kuchyní s &adou %esk!ch 
specialit a sv"#ím interiérem. Ka#d! den jsou pro Vás 
p&ipraveny „hotovky“ v%etn" extra meny (ka#doden-
n" obmn",ováno) a minutkov! jídelní%ek.

U T&Í PRASÁTEK

Vinohradská 122, Praha 3
Tel.: +420 773 616 029, www.triprasatka.cz

Velice p&íjemná hospoda klasického ra#ení s dob&e 
o$et&enou tankovou Plzní. Va&í se tu za p&íjemné 
cen, porce vás rozhodn" nezklamou a p&edev$ím 
milovníci %eské kuchyn" si p&ijdou na své (ale ne-
chybí nap&íklad i dobré steaky dle p&ání zákazníka). 
P&íjemná a ochotná obsluha. Rozmanit! prostor v 
rozsáhl!ch sklepních prostorech si vás ihned získá.

U #ESKÉHO LVA

Sokolovská 41/7, Praha 8 - Karlín
Tel.: +420 222 320 124, www.uceskeholva.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
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Restaurant Lavi%ka nabízí posezení v rozlehlé ven-
kovní zahrad", útuln! vstupní prostor s krbem, kte-
r! je ur%en! pro neku&áky, hezké prost&edí setkání 
s p&áteli %i oslavu. Lze také vyu#ít velik! salonek v 
p&ízemí. Pochutnat si v Lavi%ce m(#ete na pestré na-
bídce specialit mezinárodní i %eské kuchyn". Velké 
oblib" se v Lavi%ce t"$í domácí limonády.

LAVI#KA

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

GASTRO RESTAURACE/KAVÁRNY

Pokud n"kdy zavítáte na pra#sk! Jarov, jednozna%n" 
se stavte v Osice. Na první pohled vás upoutá moderní 
interiér a venkovní posezení. Dále na vás %eká pe%liv" 
sestaven! jídelní lístek zahrnující pokrmy moderní 
gastronomie, kvalitní italská káva, domácí limonády 
a $iroká nabídku vín, koktejl( a jin!ch nápoj(. Ka#d! 
v$ední den v Osice p&ipravují polední menu.

OSIKA

Osiková 2882/4, Praha 3 - Jarov
Tel.: +420 720 981 222, www.osikarestaurant.cz 

V nov" zrestaurovan!ch prostorách rodinného pi-
vovaru Berounsk! medv"d byla z&ízena Pivovarská 
restaurace. Náv$t"vník(m nabízí speciality %eské 
kuchyn", bohat! sortiment minutek a samoz&ejm" 
v$echny druhy jejich piv. Restaurace pojme a# 100 
host(, salonek „$alanda“ v prvním pat&e usadí cca 
100 osob. V restauraci lze po&ádat oslavy, rauty atd..

BEROUNSK% MEDV!D

Tyr$ova 135, Beroun
Tel.: +420 728 325 809, www.berounskymedved.cz

Chcete za#ít atmosféru sto let starého vesnického 
stavení? Pokochat se interierem, na n"# byl p&enesen 
materiál z vodního ml!na postaveného roku 1914? 
Po$máknout si na brambora%ce, plackách, nebo 
pe%ínce jako od babi%ky? Zapít to pivem jako k&en, 
nebo si snad pochutnat na pressu jak od taliána? 
Ud"lejte krok do „minulosti“ a zajd"te do P(dy.

P(DA

Po%ernická 509/85, Praha 10 - Male$ice
Tel.: +420 274 772 989, www.restauracepuda.cz 

Máte chu) na %erstv" p&ipraven! bramborák? Dáte 
si grilovan! ov%í s!r z krkono$ské farmy? Máte rádi 
dobr! sma#ák nebo &ízky? Zavítejte pár metr( od 
centra Palmovky k #elezni%ním viadukt(m. Odm"-
nou za t&íminutovou cestu vám bude dobré pivo, $i-
rok! v!b"r alkoholu a hlavn" poctivá %eská kuchyn". 
O pivo se zde stará rodinn! pivovar Bernard.

P&ÍZEMÍ

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

Útulná kavárna 'ekárna nabízí kávu z produkce Ka-
várny Pra#írna a dal$ích %esk!ch pra#íren zab!vají-
cíh se v!b"rovou kávou. 'aje zastupuje Klasek Tea, 
mlsalové ocení pochoutky od Dada cakes. Krom" 
%lenit!ch vnit&ních prostor kavárny, kde naleznete 
wi-+, je Vám k dispozici také p&íjemná a útulná za-
hrádka, kterou m(#ete celoro%n" nav$t"vovat.

#EKÁRNA

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

Bistro Home Kitchen je inspirováno jedine%ností 
a kouzlem domácí kuchyn". Nenajdete zde #ádné 
dve&e, které by odd"lovaly kuchyni a %ást pro hosty. 
Tohle netradi%ní (a velmi oblíbené) bistro má ji# n"-
kolik pobo%ek v Praze. Tu nejnov"j$í najdete v Kozí 
ulici. Je o n"co v"t$í ne# její dv" star$í sestry. Najdete 
v ní i dvorek a u n"j malou klubovnu. 

HOME KITCHEN

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

P&edstavte si, jak sedíte v podniku, popíjíte kvalitní 
%erstv" umletou kávu, %tete noviny a vy si u#íváte 
pár hodin klidu. Taková je kavárna Café Modi. Na 
v!b"r máte hned z n"kolika druh( sv"tov!ch káv, je 
zde také mo#nost zakoupit si zna%kovou kávu Modi 
p&es e-shop. Kavárna nabízí i n"co malého k sn"dku, 
r(zné druhy kvalitního alkoholu a vína z Moravy.

CAFÉ MODI

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

Pizzerie jako ka#dá jiná? Kdepak! V Rustice ochutnáte 
originální italskou domácí kuchyni díky v!rob" vlastních 
t"stovin a vysoké kvalit" surovin, které jsou tém"& v$ech-
ny dová#eny p&ímo z Itálie. Z tradi%ní pece na d&evo 
m(#ete ochutnat nejv"t$í pizzy v Praze za cenu b"#n!ch. 
Rustica byla ocen"na mnoha certi+káty kvality a spoko-
jenosti host(, naposledy se stala pizzerií roku 2015.

RUSTICA

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

'ern! kohout vás okam#it" ohromí. Restaurant je 
sou%ástí malebného areálu b!valého zemanského 
dvora. Cel! zrekonstruovan! statek i interiér jsou ve 
venkovském stylu (kamenné zdi, masivní d&ev"né 
stoly, romantické posezení u krbu). V tepl!ch m"sí-
cích oceníte zahrádku s venkovním grilem. Kuchyn" 
pracuje s domácí i zahrani%ní kuchyní.

#ERN% KOHOUT

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

Guston je restaurací v Praze ve stylu lo6-industrial. 
Navzdory kovovému nábytku a stroh!m cihlov!m 
zdem tady panuje pohodová atmosféra a díky retro 
a vintage dopl,k(m se tady budete cítit uvoln"n", 
jako byste byli na náv$t"v" u kamarád(. Jakmile uvi-
díte a ucítíte v(ni v$eho, co talentovan! t!m kucha&( 
ve své kuchyni p&ipravuje, budete chtít ochutnat v$e.

GUSTON

Prokopovo nám&sti 3, Praha 3 
Tel: +420 774 744 407, www.guston.cz 

Ve%er u dobrého piva? To si p&ímo &íká u náv$t"vu 
Kozlovny Apropos, kde si vychutnáte Velkopopovic-
kého Kozla z tank(. Podnik se nesna#í oslnit závrat-
n!mi cenami, ale vysokou kvalitou slu#eb, p&íjemn!m 
nápadit!m interiérem, nabídkou nápoj( a $irok!m 
v!b"rem pokrm(. Kdo preferuje uzav&enou spole%-
nost, m(#e zvolit odd"len! salónek v suterénu.

K"í+ovnická 4, Praha 1 
Tel.: +420 222 314 573, www.kozlovna.cz

KOZLOVNA APROPOS

www.pragmoon.czčerven / srpen 2018



Pom!"eme vám s #e$ením va$ich  
problém! a závislostí.

PRVNÍ SOUKROMÉ SANATORIUM 
PRO P!EKONÁNÍ ZÁVISLOSTÍ V "ECHÁCH

Jsme zde pro vás u" 8 let
Pomohli jsme více ne" 950 klient!m
Va$e závislost je s námi v anonymit"
Vlastní zku$enosti na$ich terapeut!

Branické sanatorium Moniky Plocové

www.monikaplocova.cz
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LÁSKA S P!NOU...
Milujeme pivo. Jsme jeho nejvá$niv"j$í konzumenti 
na sv"t" a ná$ p"niv! mok má tak jedine%nou chu), 
#e ho oce,ují v$ude (a %asto je d(vodem toho, pro% 
se n"kdo do na$í malé zemi%ky i vydá). Proto#e spo-
t&eba piva v 'esku neustále roste, uchází se o p&íze, 
zákazník( i %ím dál více zna%ek piva. Minipivova-
ry nadále vznikají rychl!m tempem a my se dnes 
na n"kolik v!jime%n!ch zam"&íme. V redakci jsme 
pro vás vybrali deset tip( s opravdu hustou p"nou, z 
nich# nám pom(#ete zvolit toho nejlep$ího. 

Hlasovat m(#ete následovn" - za$lete bezplatnou 
sms ve tvaru „název restaurace“, va$e „Jméno 
P&íjmení“ na %íslo: 776 657 085. Hlasovat m(#ete 
v#dy jednou a sout"#íme o ceny v celkové hodno-
t" 15 tisíc korun (degustace, prohlídky varen, kon-
zumace atd.). Hlasovat m(#ete do 31. srpna 2018.

th.

MINIPIVOVARY

Pivovar v Ún"ticích u Prahy láká na pivo vyráb"né 
klasick!m zp(sobem, bez dal$ích chemick!ch úprav. 
Sou%ástí pivovaru je restaurace s v!bornou kuchyní 
- v  t!dnu polední menu, o víkendech tematická 
kuchyn", pivo se %epuje p&ímo z tanku. Restaurace 
nabízí mo#nost po&ádání oslav %i ve%írk(. V lét" zde 
najdete zahrádku a d"tsk! koutek. Exkurze v pivovaru 
se konají ka#dou sobotu a ned"li a také v dob" svátk(. 
Pivovar je ideálním turistick!m a cykloturistick!m 
cílem z Tichého údolí a Roztockého háje.

ÚN!TICK% PIVOVAR
R!znerova 19/5, Ún&tice
Tel.: +420 220 515 687, www.unetickypivovar.cz

Kozlovick! pivovar najdete v p(vodních 
hospodá&sk!ch budovách starého fojtství. Zázemí 
kamenné pivní restaurace d!chá atmosférou první 
republiky a nabízí kapacitu 80 míst. Na st"nách 
naleznete mezi originálními akciemi a dobov!mi 
pivními etiketami na$ich nejv!znamn"j$ích pivovar( 
také v!u%ní listy sládk( sahající a# do 18. století. 
Nejv"t$í oblib" mezi konzumenty se t"$í domácí 
kvasnicové ne+ltrované le#áky plze,ského typu  – 
sv"tl! Vala$sk! vojvoda a tmav! Kozlovick! fojt.

MINIPIVOVAR V KOZLOVICÍCH
Kozlovice 1, Kozlovice
Tel.:+420 558 432 098, www.relaxvpodhuri.cz
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Pivovar Raven za%al va&it pivo v roce 2015. Pivovar 
p&ichází ka#d! m"síc s nov!mi styly a kombinacemi, 
které v 'R dosud nikdo neuva&il. Chmel na pivo po-
chází z celého sv"ta – od 'ech a# po dalekou Austrá-
lii. Hosp(dka se nachází p&ímo v budov" pivovaru 
a nabízí 60 míst k sezení. Na %epu najdete $est piv 
Raven a za barem v#dy velmi dob&e zásobenou led-
nici s lahvemi. K jídlu se zde podává studená i teplá 
kuchyn", v lét" se griluje na zahrádce a sem tam se 
p&ed pivovarem zjeví i n"jak! ten food truck.

PIVOVAR RAVEN
Mozartova 1, Plze-
Tel.: +420 774 133 799, www.pivovar-raven.cz

Male$ick! mikropivovar nenajdete v centru Prahy, 
ale je to z n"j co by kamenem dohodil. V male$ickém 
mikropivovaru narazíte ka#dou chvíli n"co jiného. 
Na deseti pípách mají produkci domácí, ale i dal$ích 
pivovar(. Sami ob%as p&izvou sládka odjinud, kter! 
do limitované edice piva p&idá n"jaké to svoje know-
how. Pivovarskou restauraci s deseti v!%epními 
kohouty a domácí kuchyní se spoustou pivních 
specialit a pochoutek naleznete v p&ízemí domu. V 
lét" si p&íjemn" posedíte na útulné zahrádce. 

MIKROPIVOVAR MALE'ICE
Male$ická 126/50, Praha 10 - Male$ice
Tel.: +420 727 803 872, www.malesickymikropivovar.cz

U Beznosk( va&í spodn" i svrchn" kva$ená piva u# od 
roku 2013. R(zn" se obm",ují, ale oblíbená klasika 
z(stává. Najdete tu tak %eské le#áky, piva typu ale, 
stouty i p$eni%ná piva. Restaurace vznikla v srpnu 
1995 v prostorách b!valé základní $koly. V roce 
2013 pro$la první %ást restaurace rekonstrukcí a byl 
v ní vybudován minipivovar Beznoska. Druhá %ást 
restaurace pro$la rekonstrukcí na za%átku roku 2015. 
Tento prostor je inspirován historií budovy a naleznete 
zde fotogra+e z dob fungování $koly a %erné tabule.

PIVOVAR BEZNOSKA
Klí%ovská 805/11, Praha 9 - Prosek
Tel.: +420 286 583 299, www.skolicka.cz

Kdy# u# vyrazíte do Plzn", jednozna%n" doporu%ujeme 
ud"lat si zastávku i v nedaleké obci P&í$ov a 
stejnojmenném pivovaru. Vzali si v n"m do parády 
klasiku, tak#e na le#ácích plze,ského typu si opravdu 
pochutnáte. O zdej$í pive%ko se stará sládek Honza 
Ilgner. Restaurace je velice oblíbená pro po&ádání 
svateb a +remních ve%írk(. P&íjemné prost&edí nabízí 
posezení pro cca 120 host(, v letních m"sících v 
separátní zahradní restauraci s vlastním barem a 
sociálním za&ízením pro cca dal$ích 100 host(.

PIVOVAR P&Í'OV
P"í$ov 30, Plze--Sever
Tel.: +420*377 958 163, www.prisov.cz

MINIPIVOVARY
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V Sousedském pivovaru Ba$ta se pivo va&í ji# od 
roku 2007. Tradi%n" vyrábí Krou#k(v sv"tl! a Ba$t(v 
polotmav! le#ák, je# jsou dopln"ny poka#dé jin!m 
speciálem mezi n"# pat&í svrchn" kva$ená Citra, %i 
Wasabi. Tyto originály m(#ete ochutnat jen ve zdej$í 
restauraci. Posed"t m(#ete v n"kterém ze salónk(, 
na terase, %i p&ed hospodou s v!hledem do parku 
a na krásnou nuselskou radnici. Bli#$í informace o 
v!rob", si m(#ete poslechnout od sládka b"hem ex-
kurze, %i si s jeho pomocí uva&it vlastní pivní skvost. 

SOUSEDSK% PIVOVAR BA'TA
Táborská 49, Praha 4 Nusle
Tel.: +420 602 295 403, www.ubansethu.cz

V srdci samotné Prahy se v dom" U T&í st&íbrn!ch 
r(#í nachází restaura%ní pivovar, kter! nabízí tradi%ní 
le#áky i pivní speciály.  Minipivovar U t&í r(#í navazuje 
na více ne# $estisetletou historii va&ení piva v tomto 
historickém dom" v pra#ské Husov" ulici. Vysokou 
kvalitu piva zaru%uje zku$en! vrchní sládek Robert 
Ma,ák, dr#itel mnoha presti#ních ocen"ní. Sklep 
pivovaru zdobí desetihektolitrová varna z produkce 
Pacovsk!ch strojíren, kterou dopl,uje otev&ená spilka a 
n"kolik uzav&en!ch tank( (ferment%ních i le#áck!ch).

U T&Í R($Í
Husova 10/232, Praha 1
Tel.: +420 601 588 281, www.u3r.cz

Pivovar Hostivar v sou%asné dob" va&í pivo ve dvou 
pivovarech. Pivovar H1 s varnou o objemu 1000 l a 
kapacitou 2000 hl byl otev&en ji# v roce 2013, druh! H2 
s t&í nádobovou varnou o objemu 3000 l a kapacitou cca 
6500 hl v roce 2017. Oba pivovary vyráb"jí %ty&i druhy 
piva stálého sortimentu a dále pak sezonní speciály. 
V obou pivovarech se nacházejí restaurace s lokální 
kuchyní, terasou a pivovarskou zahradou. Sou%ástí H2 
je pekárna, která nabízí mimo jiné vynikající kváskov! 
i celo#itn! chléb, pivní rohlíky a sladké kolá%e.

PIVOVAR HOSTIVAR
Lochotínská 656  / Hornom&cholupská 750 / 115, Praha 15
Tel.: +420 702 202 903 / 143, www.pivovar-hostivar.cz

V Po%ernickém pivovaru m(#ete ochutnat nejen 
12° stup,ov! Po%ernick! le#ák, kter! je va&en podle 
p(vodní receptury z 16. století, ale i spoustu dal$ích 
druh( piv dle sezónních akcí, svátk( a dal$ích 
p&íle#itostí. Chloubou pivovaru je v!te%ná %eská a 
staro%eská kuchyn". Po%ernick! pivovar má vlastní 
zahrádku a cel! pivovar je mo#né si pronajmout 
pro soukromé akce jako svatby %i +remní eventy s 
doprovodn!m programem od prohlídky pivovaru, nebo 
$koly %epování po dal$í zajímavé aktivity pro skupiny.

PO#ERNICK% PIVOVAR
Nár. hrdin, 3, 190 12 Praha-Dolní Po%ernice
Tel.: +420*774 836 682, www.pddp.cz
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Berounský medvěd. Pivovar Berounský medvěd je jedinečný „pivovarský skanzen“ 
– nabízí zájemcům k prohlédnutí varny piva na přímý otop dřevem. Pivo je zde vy-

ráběno spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu, hlávkového 
chmele a pivovarských kvasnic. V zásobě sladu je pivovar soběstatečný – vlastní totiž 
sladovnu v nedaleké obci Suchomasty. Pivo je spotřebiteli předkládáno jako nefiltro-
vané, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Rodinný pivovar Berounský medvěd 
leží na trase turistických cest do chráněné krajinné oblasti Český kras a do Křivoklátské 
vrchoviny. Dostupnost pivovaru je 20 minut z Prahy po dálnici D5, sjezd Beroun - cent-
rum, nebo 2 minuty od vlakového nádraží .

Pivovarská restaurace, Tyršova 135, 266 01 Beroun, www.berounskymedved.com, 
Tel.: +420 311 625 239, +420 602 388 305

Berounský medvěd. Pivovar Berounský medvěd je jedinečný „pivovarský skanzen“ 
nabízí zájemcům k prohlédnutí varny piva na přímý otop dřevem. Pivo je zde 

vyráběno spodním kvašením z tradičních surovin: pitné vody, ječného sladu, 
hlávkového chmele a pivovarských kvasnic. V zásobě sladu je pivovar soběstačný  
vlastní totiž sladovnu v nedaleké obci Suchomasty. Pivo je spotřebiteli předkládá-
no jako nefiltrované, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Rodinný pivovar 
Berounský medvěd leží na trase turistických cest do chráněné krajinné oblasti Český 
kras a do Křivoklátské vrchoviny. Dostupnost pivovaru je 20 minut z Prahy po dálnici 
D5, sjezd Beroun - centrum, nebo 2 minuty od vlakového nádraží. 

Pivovarská restaurace, Tyršova 135, 266 01 Beroun, www.berounskymedved.com,
 Tel.: +420 311 625 239, +420 602 388 305
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WAF WAF
- lahodný nápad míří na prahu 2

oni v dubnu se stala nedílnou 
sou(ástí letenské gastrono-
mické kultury první pra"ská 
pobo(ka bistra Waf Waf, kde 
je ka"d& tak trochu sám ku-

cha'em. Milovníci sladkého si zde sestaví sladké 
(i slané va.e, pala(inky a lívance dle sv&ch p'ed-
stav. Fantazii (a chu$ov&m bu*kám) se zde meze 
nekladou. Zkrátka si dáte to, na co máte chu$. 
Jednoduch&, a p'ec tak neot'el& nápad.

-e to funguje, dokazuje stále rostoucí základna fa-
nou$k(. P&esto#e podnik na Letné funguje pouh! 
rok, pobo%ka pravideln" praská ve $vech a obsluha 
se nezastaví. Není se %emu divit, #e se na sladké i 
slané speciality, které si zákazník m(#e sám posklá-
dat z více ne# 52 nabízen!ch ingrediencí, stojí fron-
ty. Inovativní koncept spolu s unikátními produkty 
jako nap&. SushiWaf, Waf&Shake nebo Waf&Cream 
jednodu$e p&ilákají ka#dého, kdo má mlsn! jazyk. 
Nemluv" o faktu, #e p&ipravovaná jídla opravdu fan-
tasticky vypadají a jsou p&ímo stvo&ené pro milov-
níky Instagramu, kte&í bez focení nedají ani ránu.

Vzhledem k ob&ímu úsp"chu celého konceptu 
bylo jen otázkou %asu, ne# dojde na otev&ení dru-

hé provozovny. Z té se nakonec budou t"$it oby-
vatelé Prahy 2 (obrazn" &e%eno, otev&ena bude 
samoz&ejm" zákazník(m z celé Prahy), nebo) 
druhé bistro Waf Waf vyrostlo v ulici B"lehradská, 
p&ímo na tramvajové zastávce Bruselská (co# je 
celkem p&íhodné, vzhledem k oblíbenosti brusel-
sk!ch va0í) a v blízkosti metra I.P. Pavlova.

Sou%asn" s otev&ením nové prodejny, která 
ponese charakteristick! retro styl nastaven! 
letenskou pobo%kou, p&ichází i n"kolik lahodn!ch 
novinek do stálého menu (bude platit pro ob" 
provozovny). Vyjma dnes ji# klasické nabídky, 
kterou jsem ji# zmínil, se mohou milovníci 
sladkého t"$it na zmrzlinu, kterou si budou moci 
náv$t"vníci slo#it z desítek ingrediencí (bude se 
tak dr#et styl, kter! funguje u va0í, pala%inek a 
lívanc(), od %erstvého ovoce po %okoládu. 

A kdy# u# jsme u t"ch novinek, náv$t"vníci 
Letné bezpochyby ocení, #e bude v nejbli#$í dob" 
otev&eno nové zast&e$ené posezení ve vnitrobloku, 
které kapacitu podniku roz$í&í o cca 30 míst. P(jde 
navíc o zast&e$enou zimní zahradu, tak#e bude 
prostor k dispozici zákazník(m po cel! rok.

th.

L

GASTRO NÁPAD MĚSÍCE
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TIPY NA ZAHRÁDKY

Zaru%ujeme Vám, #e podobnou letní zahrádku v celé 
Praze nenajdete. Restaurace A Plus, která nabízí %eskou 
i mezinárodní kuchyni, disponuje zahrádkou v hravém 
stylu tropické d#ungle s orchidejemi, liánami, bambu-
sy a kapradinami, kdy mezi tropick!mi rostlinami po-
letují um"lí mot!li a ptáci, na bid!lku sedí papou$ek, 
po zdech pobíhají d&ev"né je$t"rky a dal$í hav"). Nad 
barem krou#í model starého plát"ného jednoplo$níku 
a na trámu visí pu$ka a tropická helma lovce Pampali-
niho. Prost" místo, jemu# se #ádné jiné nevyrovná.

RESTAURACE A PLUS
Na Florenci 1413/33, Praha 1
Tel.: +420 602 727 922, www.restauraceaplus.cz

Restaurace V Parku se nachází s klidném centru 
Dolních M"cholup. Naleznete zde $irokou nabídku 
specialit, ur%it" doporu%ujeme vyzkou$et grilovanou 
panenku, bi6eky z pravé sví%kové a vykost"ná ku&ecí 
stehna. Vá$ #aludek nám pod"kuje. Restaurace je 
lad"ná do irského stylu a skládá se ze t&í %ástí – 
pivnice, kde m(#ete sledovat sportovní p&enosy a %ásti 
s odd"len!mi boxy, neku&áckého salonku, v n"m# se 
po&ádají +remní akce a svatby a zast&e$ené zahrádky 
obehnané zelení, kde lze posed"t v letních m"sících.

V PARKU
Za Kovárnou 374/1, Praha 10
Tel.: +420 272 705 536, www.vparku.cz

Zahrádka jako #adná jiná? Jednozna%n" v Cross Clu-
bu! Cross Club je jedine%n" koncipované multikulturní 
centrum, které nabízí skute%n! mix kultur, #ánr( a p&í-
stup( uprost&ed pra#sk!ch Hole$ovic. Ji# dlouhá léta je 
ned"litelnou sou%ástí pra#ské kulturní sít", respektova-
nou nejen v 'echách, ale i v zahrani%í. Hudební pro-
gram je zam"&en! na nemainstreamové hudební #ánry. 
Pokud jde o zahrádku, je dvoupatrová a pojme 250 
a# 300 lidí. Je unikátní nejen velikostí, ale vzhledem 
k charakteru klubu samotného i prost&edím. Pokud 
chcete originální prost&edí, Cross Club vás nadchne.

CROSS CLUB
Plynární 1096/23, Praha 7 - Hole$ovice
Tel.: +420 736535010, www.crossclub.cz

Není zahrádka jako zahrádka. Ta, pat&ící k dnes ji# 
legendárnímu Domyno Burger Baru, je oázou klidu, 
která je zasazena do zelen" na jihozápadním okraji 
m"sta. Ve stínu mark!zy, stranou od frekventovan!ch 
a ru$n!ch ulic, vám mil! a ochotn! personál nabídne 
vyhlá$ené burgery, %erstvé zeleninové saláty, 
p&íkladn" o$et&en! %epovan! Plze,sk! Prazdroj, 
pivní speciály z pivovaru Matu$ka nebo n"kterou z 
&ady neot&el!ch chutí mexick!ch limonád Jarritos. 
Horkou novinkou tohoto léta jsou ostré verze 
burger( s Habaneros Green (db) majonézou.

DOMYNO BURGER BAR
Ch!novská ulice, Praha 4 – Lhotka
Tel.: +420 728 034 457, www.domynoburger.cz
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Atmosféra t&icát!ch let, #ivá hra na klavír a elegance, 
to v$e na vás %eká v Charlestonu. Vyjma mimo&ádné-
ho interiéru se podnik m(#e pochlubit i dv"mi letní-
mi zahrádkami. Kdo má rád #iv"j$í atmosféru, ocení 
zahrádku p&ed restaurací, milovník(m klidu je na-
opak ur%ena zahrádka ve vnitrobloku. Dominantou 
podniku jsou fantastické steaky. Na jídelní%ku dále 
najdete t"stoviny, saláty, dezerty, bohat! v!b"r alko 
i nealko nápoj(. V$e samoz&ejm" v#dy z %erstv!ch 
surovin a upraven!ch dle sezóní nabídky.

CHARLESTON
K"i+íkova 55, Praha 8 – Karlín 
Tel.: +420 222 322 098, www.charlestonrestaurant.cz

Be Friendly nabízí vskutku unikátní koncept - chce 
nabídnout co nejuvoln"n"j$í atmosféru a proto se zde 
personálu tyká! Po celou dobu. -ádné neosobní ob-
sluhání, od první chvíle p&átelská a uvoln"ná atmo-
sféra ve stylovém moderním prost&edí. Milovníci piva 
ocení, #e vyjma n"kolika druh( Staropramenu (11°, 
ne+ltrovan!, sv"tl!, %ern!, &ezan!) si zde vychutnají 
i svrchn" kva$ené speciální tmavé pivo z Belgie Le.e 
Brune, Hoegaarden White3 a Cider. Klidnou zahrádku 
s dostate%n!m po%tem míst najdete ve vnitrobloku.

BE FRIENDLY
Sokolovská 97/65, Praha 8 - Karlín
Tel.: +420 222 313 473, www.befriendly.cz 

Dnes ji# klasick! karlínsk! podnik se dostal do $ir$ího 
podv"domí díky jedine%né atmosfé&e, která pravidel-
n" graduje na tane%ním parketu. Jde o místo %lenité, 
ani velké, ani malé, naprosto ideální pro pohodov! 
den na zahrádce nebo ve%er, kdy se %lov"k chce bavit 
hudbou, tancem, v!born!m jídlem (luxusní domácí 
burgery, $)avnaté steaky) a pitím. Zajímavé &e$en! 
interiér je t&eba doporu%it na soukromé akce. Rauty 
jsou d"lány na míru a# pro 250 osob, p&i%em# je kla-
den d(raz na spokojenost hosta. U mrtv!ho ptáka se 
o kvalitu bát nemusíte. Letité zku$enosti jsou znát.

U MRTV%HO PTÁKA
K"i+íkova 16, Praha 8-Karlín, Tel.: +420 224 814 499 
www.restauraceumrtvyhoptaka.cz

Pohodová restaurace U Saní se hodí jak pro gurmán-
skou zastávku, tak k pouhému posezení nad sklenkou 
n"%eho dobrého. Letní zahrádka je stvo&ená ke sledo-
vání #ivého Karlína, p&i%em# v!hledu dominuje blízk! 
kostel svatého Cyrila a Metod"je a okolní parky. Na 
své si p&ijdou milovníci steak( (je zde velk! v!b"r z 
kvalitního hov"zího masa z plemene Angus), specia-
lit z %eské kuchyn" (gulá$e, #ebra, kolena, kachny...) %i 
v!hodn!ch poledních menu, které se denn" m(#e po-
chlubit v!b"rem z více jak dvaceti pokrm(. 'epují zde 
tankovou Plze,, %erného Kozla a Radegast Birell. 

U SANÍ
Karlínské nám. 13, Praha 8 - Karlín
Tel.: +420 224 815 702, www.restaurantusani.cz
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dkud si tato rubrika nená-
padn# vyp%j(ila název musí 
b&t nav&sost jasné úpln# 
v!em. Zaryt&m odp%rc%m 

„pokleslé“ seriálové tvorby, fanou!k%m artov&ch 
+lm%, které stejn# nikdo nepochopí, i t#m, kte'í 
dle sou(asn&ch hipsta-trend% televizní p'ístroj 
dokonce v%bec nevlastní. Seriál Sex ve m#st# je 
fenoménem, s jeho" hlavními hrdinkami se velká 
skupina lidí ("en) lehce ztoto"nila, a stejn# tak 
velkou skupinu lidí (mu"%) t#"ce iritovaly. 

Je celkem zajímavé, #e m" osobn" k úst&ední posta-
v" – svobodné, módou posedlé, noviná&ce Carrie – 
mnoho lidí p&ipodob,ovalo u# v dob", kdy mi bylo 
$estnáct, moje noviná&ská kariéra spo%ívala v pub-
likování jedné slohové práce do $kolního %asopisu 
a m(j $atník se skládal p&ibli#n" z deseti kus(, z 
%eho# osm kus( pocházelo z na$í místní vietnam-
ské tr#nice a cel!ch dev"t kus( bylo krajn" nevkus-
n!ch. Na rozdíl od v"t$iny m!ch kamarádek a spo-
lu#a%ek jsem Sex ve m"st" ani nesledovala – z %ásti 
proto, #e jsem mu a# tak moc nerozum"la, a z %ásti 
taky proto, proto#e mi p&ipadal debilní. O n"kolik 
let pozd"ji, kdy# jeho nejv"t$í sláva ji# pominula, 
se ke mn" kompletní dílo zcela náhodou dostalo a 
já ho shlédla prakticky na jeden zátah od prvního 
do posledního dílu. Pon"vad# jsem byla o mnoho 
let a mu#( zku$en"j$í, záhy mi p&estal p&ipadat tak 
debilní a rovn"# jsem mu i za%ala rozum"t. Nutno 

ov$em podotknouti, #e a%koliv ho nyní hodno-
tím kladn", ur%ité pasá#e jsou dle mého názoru 
v"rnou kopií reálného #ivota a v"t$ina postav m" 
up&ímn" bavila, s Carrie jsem se nikdy ztoto#nit 
nedokázala. V záv"ru seriálu jsem na ní, spí$ ne# 
cokoliv jiného, m"la silnou averzi. 

Paradoxn" k tomu jsem jí postupem %asu vn"j$ím 
pohledem byla stále podobn"j$í (ani# bych se o to, 
prosím, sna#ila). Stejn" jako ona, i já se (%áste%n") 
#ivím psaním sloupk(, p&evá#n" o vztazích, ale i o 
mód", kterou mám skute%n" ráda, k nelibosti mé 
matky mám kladn! vztah k alkoholu a cigaretám, 
jsem obklopena t&emi nejlep$ími p&ítelkyn"mi, je-
jich# povahové rysy se nápadn" podobají charak-
ter(m kamarádek Carrie, a ani peripetie s mu#i a 
platonická láska nedosa#itelného ter%e mi není cizí. 
P&ed lety pak jako znamení sh(ry p&i$la nabídka 
psát tento sloupek, na jeho# názvu jsem se autorsky 
nepodílela. Fakt, #e jsem momentáln" zakotvila v 
New Yorku, budi# pomyslná t&e$ni%ka na dortu. Prá-
v" #ivot ve m"st", které nikdy nespí, podnítil my$len-
ku, #e by stálo za to, podívat se na seriál Sex ve m"st" 
okem reality. A to pohledem n"koho, kdo je do pro-
blematiky tak trochu zainteresován – tudí# m".

Za%n"me zlehka. Úst&ední %tve&ice, ale i tém"& 
v$echny postavy kolem ní, p&edvádí úchvatné, ex-
travagantní a vysoce módní kreace zá&iv!ch barev, 
pestr!ch vzor( a neot&el!ch kombinací od t"ch nej-
zvu%n"j$ích jmen módního pr(myslu. Snadno se pak 

O
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m(#e stát, #e jako milovnice módy p&ijí#díte do New 
Yorku s o%ekáváním, #e na%erpáte po&ádnou dávku 
inspirace, kterou následn" vyu#ijete v Praze, kde z 
va$eho nového super trendy fashion stylu puknou 
závistí i nejmenované super trendy fashion redaktor-
ky módních magazín(. Realita vás pak ale t"#ce zkla-
me. P&edesílám, #e se v t"ch nejzajímav"j$ích %ástech 
Manhattanu pohybuji n"kolikrát do t!dne. Ale kde 
nic, tu nic. Pokud bych se m"la inspirovat newyor-
sk!mi #enami, budu chodit v teniskách a legínách s 
pr(hledn!mi vsadkami, co# je n"co, jako manhattan-
ská uniforma, která pravd"podobn" byla vyvinuta s 
cílem u$et&it %as p&evlékáním mezi dv"ma nejoblíbe-
n"j$íma aktivitami místních – sportem a 0ákáním po 
barech. V legínách typu „jsem jogínka, co se vodky 
nebojí“ m(#ete vykonávat obojí. Jist"#e mezi desítka-
mi t"chto jogínek potkáte sem tam i jednu skute%n" 
hezky oble%enou #enu, statisticky je jejich v!skyt ov-
$em stejn!, jako v Praze: aby %lov"k pohledal.

U módy je$t" chvíli z(staneme. Taky vám p&i$lo 
roztomile rozverné, jak si Carrie drandila na jehlo-
v!ch podpate%cích skrze ru$né ulice Manhatta-
nu? Stylové st&eví%ky na pekeln!ch $teklích byly 
druh!m nejd(le#it"j$ím motivem celého seriálu a 

hlavní postavy bez nich tak&ka nedaly ránu. Jak to 
je s obuví v New Yorku ve skute%nosti, napovídá ji# 
odstavec v!$e. Americké #eny nosí skoro v!hradn" 
kecky. Pro%? Proto#e nejsou blbé. P&esto#e je Big 
Apple protkán hustou sítí podzemních drah, n"ko-
lika nachozen!m kilometr(m denn" p&ebíháním z 
jedné linky do druhé se tu nevyhnete. V!dobytek 
rozmazlen!ch Evropan( zvan! eskalátor na ame-
rick! v!chod zjevn" je$t" také nedorazil, tak#e je 
t&eba p&ipo%ítat i desítky vy$lápnut!ch a seb"hnu-
t!ch schod(. By) m(#ete argumentovat, #e hlavní 
hrdinky si beztak v"t$inu %asu vozily zadky v taxí-
ku, v"zte, #e a% #lutá vozidla brázdí newyorské sil-
nice v hojném po%tu, stopnout si jedno znamená 
pendlovat skrz %ty&proudovku z jedné strany na 
druhou, p&i%em# jednou rukou ustavi%n" máváte, 
tak#e udr#et se v rovnováze na deseticentimet-
rov!ch podpatcích je asi stejn" jednoduché jako 
p&ekonat sv"tov! rekord Usaina Bolta.

Otázkou pak také je, kde vlastn" na v$echny tyto 
zna%kové a p&edra#ené boti%ky americká noviná&ka, 
je# publikovala jeden sloupek t!dn", brala. Já taky 
pí$u, ehm, jakoby sloupky, a by) nechci porovnávat 
neporovnatelné – mín"no americké a %eské platy – 
p&esto jsem ráda, kdy# si %as od %asu m(#u dovolit 
po&ídit epesní sandále z levného &et"zce. I kdybych 
svoje intelektuální %láne%ky nakrásn" psala pro slav-
né New York Times, dost pochybuji o tom, #e bych si 
mohla dovolit patery nové lodi%ky od Manola Blahni-
ka m"sí%n" a sv"tl! moderní byt v jedné z nejdra#$ích 
%ástí Manhattanu k tomu, o vydatn!ch snídaních s 
kámo$kama a koktejlech v luxusních barech nemlu-
v". Je %as podívat se pravd" do o%í – reálná sloupka&ka 
si takté# m(#e dovolit byt na (ostrov") Manhattan, ale 
v jisté %ásti zvané Harlem, která je$t" p&ed n"kolika 
lety pat&ila mezi nejnebezpe%n"j$í oblasti New Yorku, 
v ní# st&elba pat&ila k m"stskému koloritu. Stejn" jako 
Carrie i já mám svou $atnu, která je tém"& stejn" vel-
ká, jako zbytek bytu, v n"m# se ov$em tísníme %ty&i. 
Jen pro p&edstavu, ta $atna má rozm"ry p&ibli#n" jako 
klasická $atní sk&í,. Bydlení v Harlemu má ale samo-
z&ejm" i mnoho v!hod. Jednou z nich je nap&íklad to, 
#e jsem nyní pravd"podobn" nejv"t$ím znalcem sou-
%asné americké rapové scény v 'echách.
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Pokud n"co pat&ilo k poznávacím znamením hlav-
ní postavy, vyjma zna%kov!ch lodi%ek a neschop-
ností citov" se odpoutat od mu#e, jen# na ni z vy-
soka ka$lal, pak to rozhodn" bylo kou&ení cigaret. 
Nutno zmínit, #e v jejím podání to vypadalo tak 
elegantn", a# %lov"k nabyl dojmu, #e kou&ením 
cigarety v New Yorku m(#e dosáhnout nirvány. 
Pravda v$ak nem(#e b!t odli$n"j$í. Nejpopulár-
n"j$í americké m"sto p&ed lety vyrazilo do tvrdého 
boje proti tabákov!m v!robk(m, jeho# v!sledkem 
je skute%nost, #e dnes si tu m(#e zapálit jen vyso-
ce psychicky odoln! jedinec, jeho# nátura snese 
znechucené a pohrdavé pohledy kolemjdoucích. 
Dokonce i v Harlemu, jeho# %ásti z dálky p&ipo-
mínají smeti$t", a kde pro fajnovky není místo, se s 
cigaretou cítím jako n"kdo, kdo práv" ud"lal n"co 
stra$n" o$klivého a m"l by se jít do kouta styd"t. 
No a záv"rem k podstat" celého seriálu, jím# jsou 
mu#i, vztahy s mu#i, rand"ní s mu#i a problémy s 
mu#i. Problémem ov$em je, #e abychom m"ly my 
#eny problémy s mu#i, musíme také n"jaké mu#e 

mít. Co# v New Yorku m(#e b!t celkem problém. 
Carrie Bradshaw, a% zrovna není typickou krasa-
vicí, v seriálu randila s p"knou &ádkou velmi cha-
rismatick!ch a úsp"$n!ch mu#(. Seznamovala se 
s nimi na party, v galerii, v práci, skrze kamarády 
%i dokonce na ulici. A# by jednoho napadlo, #e v 
New Yorku se sta%í projít jednou avenue a hned 
má deset telefonních %ísel fe$n!ch Amík( ve sty-
lovém ohozu. Ne #e by tito fe$áci po avenue ne-
brouzdali, ale patrn" jedin! kontakt, kter! s nimi 
budete mít, je ten, #e do vás omylem ve sp"chu 
vrazí ramenem. Je úpln" jedno, zda jste rodilá 
Ameri%anka, letitá usedlice nebo nov" p&íchozí 
mladá krev z v!chodní Evropy. Seznámit se v nej-
lidnat"j$ím m"st" USA je minimáln" stejn" t"#ké, 
jako v$ude jinde, ne-li t"#$í. S ohledem na vysok! 
po%et obyvatel takté# vzr(stá míra konkurence, 
nelze opominout rovn"# fakt, #e Newyor%ané jsou 
a# na v!jimky workoholici, kte&í tráví v"t$inu dne 
v práci. Mo#ná jsou milí a prohodí s vámi pár ne-
závazn!ch v"t, jsou slu$ní, tak#e vám i pomohou 
s kufrem, ale na pozvání na skleni%ku marn" %eká 
nejedna naivní #ena, je# p&istála na newyorském 
leti$ti s o%ekáváním velké m"stské romance. 

Jestli#e se v$ak Sex ve m"st" v n"%em rozhodn" ne-
minul s realitou, pak je to existence pana Bo#ské-
ho, jemu# nádech nadpozemské dokonalosti p&i&kl 
trochu ne$)astn! %esk! p&eklad. V originále se toti# 
jmenoval Mr. Big, a velk! tedy skute%n" byl. Pod-
statné jméno, nech) si ka#d! doplní sám. Bez ohledu 
na $arm jeho p&edstavitele a efektivní okázalá gesta, 
která p&edvád"l, nebyl ni%ím jin!m, ne# charisma-
tick!m ni%emou, jen# si z hlavní hrdinky d"lal holku 
na zavolání, aby ji nakonec nechal stát p&ed oltá&em. 
Je tak pravdou, #e zku$enost s takov!m panem vel-
k!m, má ve svém #ivot" tak&ka ka#dá #ena. 

Tak#e nezoufejte, pokud „Bo#sk!“ není na obzoru. 
Proto#e jak &ekla Samantha – „kdy( si svobodná, 
sv$t ti le(í u nohou!“
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Chcete za#ít +remní ve%írek v dobrodru#ném stylu 
a p&ipomenout si jedine%nou atmosféru doby, kdy se 
nosily kolty proklat" nízko a Clint Eastwood platil 
za nejv"t$ího drs,áka? Vyberte si pro sv(j +remní 
ve%írek Westernové m"ste%ko v Boskovicích! Jde o 
unikátní zábavní park vybudovan! na 18 hektarech 
starého pískovcového lomu. Nabídn"te svému tea-
mu zcela nov! typ teambuldingu a nebo uspo&ádejte 
krásn! family day. V zá#itkové h&e ZLATÁ HORE'-
KA je pro vás v$e dokonale p&ipraveno. Pravé zlato, 
zábava, catering, ubytování, genius loci...

WESTERN PARK BOSKOVICE
Tel.: +420 737 000 000, www.westernpark.cz

ZÁBAVA MUSÍ B%T
V práci jsme jiní lidé. Stres doká#e v kolektivu na-
d"lat p"kn! zmatek a m(#e rozhádat i lidi, kte&í si 
jinak v!born" rozumí. Po&ád je to ale jenom práce. 
A podobn" jako v hokeji na ledové plo$e, i v pracov-
ním prost&edí platí, #e co se stane „v akci“, to tam 
také z(stane a není t&eba to p&ená$et do soukromí.

V rámci vyhrocené situace ale lze na n"co takové-
ho snadno zapomenout. A tady p&ichází ke slovu 
teambuilding, p&i kterém m(#ete v$echny ty sta-
rosti krásn" hodit za hlavu a po&ádn" se vy&ádit.

Abychom vám uleh%ili hledání, p&iná$íme na násle-
dujících stránkách &adu vd"%n!ch tip(, které va$e-
mu kolektivu p&ipomenou, #e to vlastn" tak hrozné 
není. Dvakrát tolik, kdy# se mohou navzájem tre+t 
paintballovou koulí do rozkroku... nap&íklad.

th.

Je to jenom hra. Ale v moment", kdy za vámi room 
master zav&e dve&e, které mají kliku jen na jedné 
strany, o tom za%nete pochybovat. P&i sestupování do 
karlínského podzemí pouze za sv"tla lou%í se pomalu 
za%nete v my$lenkách lou%it se sv!mi p&íbuzn!mi. 
A a# si vyslechnete legendu, která se k místu vá#e, 
budete se modlit, abyste je$t" n"kdy spat&ili denní 
sv"tlo. V tu chvíli vám asi dojde, #e pokud nezapojíte 
d(vtip, post&eh a selsk! rozum v$ech %len( va$eho 
t!mu, máte p&ed sebou posledních 60 minut #ivota. 
Takov! teambuilding jednozna%n" chcete za#ít!

ÚNIKOVÉ HRY - UPÍ&Í HROBKA
Tel: +420 608 33 44 14, www.upirihrobka.cz
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Nenechte se mást názvem! Tankodrom Milovice nenabízí zázemí jen 
pro firemní a teambuildin ové akce se zaměřením na military a vo-
jenskou techniku. áme k dispozici 200 hektarů plochy, kde můžete 
se svými kole y nebo klienty realizovat prakticky jakoukoliv aktivitu, 
včetně školení. Třeba i ve spojení se sousedním rodinným Parkem 

irakulum. www.tankodrommilovice.cz

TANKODROM MILOVICE
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Oba podniky pat&í mezi nejhez%í bowlingy v 
Praze, najdete je na Nám. Republiky a v Dejvicích 
u Kula)áku. Oba jsou p&ímo stvo&ené pro +remní 
ve%írky. Mají mlad! ochotn! personál, moderní 
interiér a nejnov"j$í bowlingové vybavení. K dispozici 
jsou i kule%níky, $ipky, fotbálek atd. Pro +remní akci 
p&ipraví raut, turnaj nebo zajistí dal$í doprovodn! 
program. Doporu%ujeme se zeptat na variantu 
pronájmu All Inclusive. Kapacita obou podnik( je 
150 osob a jsou dob&e 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

V Catalystu si dali za cíl vytvo&it zábavné zá#itky for-
mou her, které utu#í vá$ team a p&etrvají. Nechají vás 
p&em!$let mimo klasick! rámec, jak! znáte z ka#do-
denního pracovního #ivota. Tím ve vás probudí chu) 
diskutovat a tvo&it, která je nezbytná pro o#ivení hod-
not va$í +rmy. Spole%nost Catalyst existuje u# p&es p"t-
advacet lel, tak#e si m(#ete b!t jistí tím, #e s teambul-
dingy mají více ne# bohaté zku$enosti. . Proto#e ka#dá 
+rma má speci+cké a originální po#adavky, upravují 
zde programy na míru ka#dému klientovi zvlá$).

CATALYST TEAM BUILDING
Tel.: +420 277 779 910, www.catalystteambuilding.cz

Tip na teambuildingové aktivity: Firemní akce trochu 
jinak – Treasure Hunt. Tato hra v sob" kombinuje 
p&íjemnou procházku s poznáváním pam"tihodností 
a zajímavostí m"st v 'R. Pomocí tabletu %i mobilní 
aplikace t!my hrá%( &e$í úkoly a odpovídají na 
otázky plné historick!ch fakt( i zajímavostí. Díky h&e 
hrá%i nav$tíví známá a legendami op&edená místa, 
malebné uli%ky a tajemná zákoutí. Cílem hry je 
zvolit tu nejefektivn"j$í strategii hledání jednotliv!ch 
„poklad(“ a získat tak co nejv"t$í po%et bod(.

PRAGUE HUNT
www.praguehunt.cz

Tou#íte se projít v korunách strom(? Vydejte se do 
Lanového parku Slapy na b&ehu Slapské p&ehrady. Pod 
dohledem instruktor( se vydáte na jednu ze %ty& tras 
vedoucích nad kouzelnou roklí. M(#ete si vyzkou$et, 
jak funguje va$e skupina nebo +remní t!m. Lépe své 
kolegy v terénu nepoznáte. V p&ípad" zájmu není 
problém zajistit také catering. V Lanovém parku Slapy 
vám nabídnou hry na zemi, ve vzduchu i na vod". Je 
jen na vás, co si pro své kolegy vymyslíte. Den m(#ete 
zakon%it posezením u ohni$t" s kytarou a p&espáním v 
zast&e$en!ch plo$inách s vyhlídkou do údolí.

LANOV% PARK SLAPY
Tel.: +420 676 565, www.lanovyparkslapy.cz
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Zajištujeme: 
Grilování masa s obsluhou na firemních večírcích, svatbách, 

hostinách, rautech. Možnost dodání i dalších potravin, nápojů a také 
potřebného vybavení na zahradní slavnosti. 

Prodej naložených selat, jehňat, krůt, zvěřiny, steaků. 
Půjčování a prodej grilů, domácí zabíjačky, vepřové hody. 

Stupice 14, 250 84 Sibřina, Praha – východ, tel.: +602 807 437
www.grilservis.cz, www.facebook.com/grilservis.cz
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VILLA MEMORIES
- nezapomenutelné místo pro relax, práci i zábavu

elax je n#co, na co v sou(asné 
usp#chané dob# rádi (i kdy" 
bychom nem#li) zapomínáme. 
Pod vlivem pracovního nasa-
zení, kdy se sou(asn# sna"íme 

zaplatit slo"enky, zajistit rodinu, p'ípadn# si jen 
na!et'it na n#jakou tu dovolenou, vynecháváme 
to nejd%le"it#j!í - schopnost vypnout a dobít ba-
terky. P'ipadáte si, "e pí!eme práv# o vás. Pak je 
Villa Memories ur(ena práv# vám.

Dop&ejte si absolutní soukromí, dokonalé pohod-
lí a nadstandardní servis ve wellness & spa hotelu 
Villa Memories, kter! se nachází v malebné oblasti 

Host!nsk!ch vrch( nedaleko Zlína. U#ijte si pobyt 
v luxusním prost&edí s exotick!mi pokoji za&ízen!-
mi v neokoloniálním stylu, vyh&ívan!m bazénem, 
saunou, udr#ovanou zahradou s venkovní kuchyní 
a hlídan!m parkovi$t"m. Zkrátka v$e, co si m(#ete 
p&át. Nemusíte si s ni%ím d"lat starosti - pro vá$ 
nezapomenuteln! zá#itek zde ud"lají cokoli. Zajistí 
vám odvoz z leti$t", catering, ochutnávky místních 
specialit, masá#e, pronájem jízdních kol %i %ty&-
kolek nebo t&eba hlídání d"tí. Nic není problém. 
Akce na klí% jsou pouhou otázkou dohody. 

DOVOLENÁ S RODINOU
Ute%te s celou rodinou od ka#dodenního stresu 
do Villy Memories. Pro d"ti je p&ipravena za-
hradní herna a trampolína, nad$ené ale budou i 

R
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z bazénu, ze kterého mohou koukat na oblíbené 
pohádky, zatímco vy si budete u#ívat na$eho wel-
lness a spa. M(#ete také vyu#ít zv!hodn"n! rodin-
n! balí%ek, kter! mimo jiné zahrnuje 2 hodiny hlí-
dání d"tí denn" a vstupenky do blízké Zoo Le$ná. 
Rodi% si t"#ko m(#e p&át od dovolené více.

ROMANTICK, POBYT
Pokud d"ti nemáte (p&ípadn" si chcete u#ít na-
prosté soukromí ve dvou), i to vám Villa Me-
mories nabízí. Pokud vyu#ijete balí%ek pro za-
milované páry, krom" standardního wellness si 
u#ijete i spole%nou relaxa%ní masá#, romantickou 
ve%e&i na pokoji %i báje%né italské prosecco. Pokud 
by vám to nesta%ilo, samoz&ejm" pro vás ochotn! 
personal zajistí i jiné nezapomenutelné zá#itky.

SOUKROMÉ AKCE
Ve Ville Memories m(#ete také uspo&ádat jakou-
koliv soukromou akci, nap&íklad oslavu narozenin 
nebo rozlu%ku se svobodou. Pronajm"te si cel! we-
llness & spa hotel jen pro sebe a své p&átele, jeho 
kapacita je a# 20 lidí. Dostatek personálu, kter! se 
o vás bude starat od za%átku a# do konce pobytu, 
zajistí hladk! pr(b"h pro jakoukoli va$i akci.

BYZNYS 
Kdo by necht"l d"lat byznys v luxusu a pohodlí? 
Díky svému perfektnímu vybavení je Villa Me-
mories oblíben!m místem pro po&ádání obchod-
ních jednání i teambuilding(. Wi+ p&ipojení, 
projektor i iPady na pokojích k zap(j%ení, to v$e 
nem(#e chyb"t. P&i pronájmu celé vily s kapacitou 
a# 20 osob jsou navíc p&ipraveny zv!hodn"né ceny. 

DETOX A WELLNESS
Sou%ástí ka#dého pobytu ve Ville Memories je neo-
mezen! vstup do vyh&ívaného bazénu s protiprou-
dem a bylinkové sauny. Kdy# ale vyu#ijete zdej$ích 
nadstandardních wellness a spa slu#eb, a# do vily za 
vámi p&ijede i profesionální masérka %i instruktorka 
jógy a vyzkou$et m(#ete i profesionální detoxika%ní 
kúru v%etn" konzultace va$eho jídelní%ku na zákla-
d" ájuvédy. Prost" dokonal! odpo%inek, co &íkáte?

th.
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www.villamemories.cz
Tel.: +420 602 512 561
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…restaurace umíst"ná ve stylov!ch prostorách 
b!val!ch pivovarsk!ch sklep(; restaurace, v ní# 
naleznete jídla plná chutí, v(ní a barev Indie; 
maková %i kapustová zmrzlina; muzeum %okolády a 
marcipánu; první husitská kr%ma na sv"t"; vinn! bar 
kombinující rukod"lná vína a pokrmy p&ipravené z 
lokálních surovin; muzeum pivovarnictví; speciality 
ujgurské kuchyn"; táborská pivotéka. To v$e na vás 
%eká v Tábo&e. Na b&ehu Lu#nice chutná nejvíce, tak 
neváhejte a vyra#te na v!let. Nebudete litovat!

TÁBOR 
ANEB KDE SE DOB&E JÍ A PIJE

www.visittabor.eu

Ústí nad Labem le#í v nádherném 'eském st&edoho&í, 
které nabízí spoustu p&íle#itostí k v!let(m. U# jste 
byli na hrad" St&ekov? Pro$li jste se po Masarykov" 
zdymadle? Mezi ústecké dominanty pat&í i romantick! 
v!letní záme%ek V"tru$e, odkud se m(#ete vydat 
hned po dvou nau%n!ch stezkách do okolí. V!let s 
bat(#kem lze pak ve%er vym"nit za kulturní zá#itek 
v divadle, %inoh&e nebo muzeu! Vstupenky je mo#né 
zarezervovat na www.vstupenkyusti.cz.

ÚSTECKO: 
V POHORKÁCH NA ROZHLEDNY, 
V LODI#KÁCH DO DIVADLA!

www.usti-nad-labem.cz
Plánujete vyrazit na v!let, ale zárove, se nechcete 
vzdát pohodlí domova? V takovém p&ípad" je pro vás 
ideálním &e$ením obytn! automobil vybaven! v$ím 
pot&ebn!m k p&íjemnému pobytu i cestování. A #e 
vám v takov!m "obyt,áku" skute%n" nic chyb"t nebude 
- naviga%ní systém, klimatizace, venkovní mark!za, 
dr#ák kol na dv" kola, skútr a LED TV. Kuchyn" je 
kompletn" vybavená. V gará#i naleznete k zap(j%ení 
kempingov! nábytek, %ty&i #idle, %ty&i k&esla a st(l, 
koberec a mnoho dal$ího vybavení. V$e je ji# zahrnuto 
v základní cen" p(j%ovného bez dal$ích p&íplatk(!

OBYT*ÁKEM S RODINOU
www.obytnakemsrodinou.cz

OBJEV SV(J TALENT! 
V TECHMANII

www.techmania.cz

Plze,ská Techmania Science Center má novou 
expozici s názvem Talent! Pomocí r(zn!ch úkol(, 
experiment( nebo cvi%ení zjistíte, zda ve vás 
náhodou ned&íme malí&, reportér, operní p"vec, 
neurochirurg %i geniální matematik. Jste zv"daví, 
jak jste na tom se sv!mi talenty vy? P&ije1te s celou 
rodinou na cel! den do Plzn". Objevování je toti# 
velká zábava! A nezapome,te nav$tívit také jediné 
3D Planetárium v 'eské republice.
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DO ÚSTÍ NAD LABEM ZA P!ÍRODOU, SPORTEM I KULTUROU

INFORMA!NÍ ST"EDISKO M#STA ÚSTÍ N. L. 
Mírové nám!stí 1/1, 400 01 Ústí n. L.
tel.: 475 271 700,  email: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.czFoto: Archiv m!sta a divadla Ústí n. L.

Inzerce pro PragMoon.indd   1 01.03.2018   8:31:29

PEVNOST 
TEREZÍN

avštivte perlu architektury 18. století, pevnost chráněná vodou,  
mohutné obranné valy, spletité podzemní chodby.           
       www.terezin.cz        www. acebook.com Terezin esto meny

Untitled-1.indd   1 18.05.2018   10:33:11



Hrad Karl$tejn, proslul! gotick! skvost na jihozápad 
od Prahy, nechal v roce 1348 vystav"t Karel IV., aby 
ve své zemi uchoval vzácné korunova%ní klenoty. Ty 
nejsou jedin!m lákadlem populárního hradu. První 
prohlídkov! okruh zahrnuje prostory Císa&ského 
paláce a prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici 
v Mariánské v"#i. Druh! okruh vás pak zavede do 
Velké v"#e s proslulou Kaplí sv. K&í#e s deskov!mi 
obrazy z dílny mistra Theodorika. V okolí hradu je 
mnoho restaurací a míst k ubytování, díky %emu# je 
Karl$tejn ideální pro v!let na cel! víkend.

KARL'TEJN
www.hradkarlstejn.cz

TIPY NA VÝLETY/AKTIVITY

83%
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TECHMANIA
Plze!

83%

47%
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TECHMANIATECHMANIA
EXPOZICE

TALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENTTALENT

Plze!

EXPOZICEEXPOZICEEXPOZICEEXPOZICEEXPOZICEEXPOZICEEXPOZICEEXPOZICE

1. 5. - 31. 8. 2018

Nejv!razn"j$í památkou Zru%e nad Sázavou je 
bezesporu zámek (p(vodn" st&edov"k! hrad), kde 
je mo#né krom" dvou prohlídkov!ch okruh( a 
zámecké v"#e nav$tívit i stálou expozici Království 
panenek a medvídk( nebo regionální muzeum 
„Od verpánku k Ba)ovi“. K procházkám láká kolem 
rozprostírající se krásn! zámeck! park s nau%nou 
stezkou a v!stupem na Kolowratskou v"#. Ve 
Zru%ském dvo&e je pro v$echny vodáky p&ipravena 
unikátní expozice Vodáckého muzea, v okoli se pak 
nachází &ada míst pro sportovní vy#ití pro malé i velké.

ZÁMEK ZRU# NAD SÁZAVOU
Tel.: +420 327 531 329, web: www.zamek-zruc.cz
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TIP NA VÝLET

Olomoucké tvar(#ky jsou jedin!m p(vodním 
%esk!m s!rem, jeho# historie sahá a# do 15. století. 
V míst" p(vodní v!robny Olomouck!ch tvar(#k( v 
Lo$ticích bylo vybudováno muzeum, ve kterém se o 
nich dozvíte úpln" v$echno. Mezi exponáty uvidíte 
nap&íklad staré formy (klapa%ky), které d"lnice v 
lo$tické tvar(#kárn" pou#ívaly p&ed 120 lety. Za 
sm"nu pomocí nich dokázaly vyrobit 9 tisíc tvar(#k(.
A m(#ete si t&eba vyzkou$et, jak náro%né bylo $lapání 
tvarohu a zjistit, kolik byste si touto prací vyd"lali. 

MUZEUM OLOMOUCK%CH TVAR($K(
Palackého 2, 789 83 Lo$tice, Tel.: 583 401 217 
E-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz www.tvaruzky.cz

Pro milovníky historie je Terezín, rozkládající se 
nedaleko Litome&ic v severozápadních 'echách, 
jako d"lan! - pevnostní m"sto s $achovnicov!m 
p(dorysem a zárove, barokní pevnost, postavená v 
%istém slohu francouzské forti+ka%ní $koly. Terezín 
je jedna z nejdokonalej$ích bastionov!ch pevností na 
sv"t" - k obran" vyu#ívala d(mysln! systém opevn"ní, 
30 km podzemních chodeb, které jsou ve&ejnosti 
dostupné. Dále m(#ete nav$tívit b!valé krematorium 
na -idovském h&bitov" a dal$í místa pevnosti a 
m"sta, která vypráví p&íb"h nedávné historie.

TEREZÍN
www.terezin.cz

Místo pro opravdové milovníky akce. V areálu 
Tankdoromu Milovice, kter! má rozlohu 46 hektar(, 
vám bude k dispozici p&es 30 kus( vojenské techniky, 
obrn"n!ch transportér(, tank(, tater, %ty&kolek a 
mnoho dal$ího. V arélu se také nachází dv" vojenské 
základny, abyste nasáli tu správnou atmosféru. Dle 
po#adavk( klienta v!m bude sestaven program, p&i 
kterém si vyzkou$íte vybrané zá#itky. Spole%n", nebo 
ve skupinách, se m(#ete nau%it hrát airso6 %i paintball, 
zahrát si na vojáky p&i jízdách vojenskou technikou, 
zajezdit si na %ty&kolkách a mnoho dal$ího.

TANKODROM MILOVICE
Tel.: +420 774 554 037, www.tankodrommilovice.cz

Necelou p(lhodinku od Prahy m(#ete nav$tívit letní 
koupali$t" v krásném m"st" M"lník, kde na vás %ekají 
rozsáhlé plochy zelen" se vzrostl!mi stromy, komplex 
bazén( s atrakcemi, h&i$t" i ob%erstvení. Dva bazény 
50 x 20m - jeden plaveck! s hloubkou 2m a druh! 
odpo%inkov! s tobogánem - divoká &eka, $iroká 
klouza%ka a chrli%i. Pro nejmen$í je vyhrazené d"t-
ské brouzdali$t". Nechybí h&í$t" na plá#ov! volejbal a 
h&i$t" s um"l!m povrchem na nohejbal. V pond"lí a 
st&edu je zde po zavírací dob" (od 19 do 21 hod.) pla-
veck! bazén vyhrazen pro potáp"%e a cvi%ení Zumby.

KOUPALI'T! M!LNÍK
.ipská 648, M&lník, Tel.: +420 315 628 857, 604 628 974
www.bazen-melnik.cz

www.pragmoon.czčerven / srpen 2018



Stavba v!"ového vodojemu byla dokon#ena v roce 1930 podle projektu  
Ing. Hráského a F. Jandy. V roce 2010 byla vodárenská v!" prohlá$ena 
Ministerstvem kultury za nemovitou kulturní památku. 
V letech 2014—2015 m!sto Kolín realizovalo rekonstrukci. Nyní 
b%valá vodárna slou"í jako ve&ejn! p&ístupná rozhledna, která krom! 
samotného v%hledu nabízí turist'm tematicky zam!&ené expozice.

ROZHLEDNA VODÁRNA KOLÍN
VIEWPOINT WATER TOWER KOLÍN 

OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS
kv!ten — zá&í / May — September: út—ne / Tue—Sun 9—18
&íjen, duben / October, April: út—ne / Tue—Sun 10—16
listopad — b&ezen / November — March: pá—ne / Fri—Sun 10—16  

www.vodarnakolin.cz / vodarna@mukolin.cz / tel: 727 941 361
www.mukolin.cz / www.infocentrum-kolin.cz

Č N
ezinárodní jazzový estival 

BOHEMIA JAZZFEST
15. 7. 

eden z největších letních jazzových 
hudebních estivalů v vropě prop-

a ující špičkový světový jazz v České 
republice pořádaný na historických 

náměstí po celé zemi.
www.bohemiajazz est.cz

Č N
estival T  S DS 

13.–15. 7. 
e endární žánrový hudební estival 

zaměřený na ska, re ae, rock n roll, 
punk a rockabilly plný zahraničních a 

domácích kapel, D s, alternativního 
divadla a bohatého doprovodného 

pro ramu.
www.mi htysounds.cz

S N
estival Komedianti v ulicích 

3.–5. 8. 
 tento rok se mohou všichni 

milovníci pouličního divadla těšit na 
estival Komedianti v ulicích, který 

zaplní náměstí i přilehlé ulice půvab-
ného jihočeského města Tábor. 

www.komediantivulicich.cz
www. acebook.com Komedian-
tivulicich

estival Táborská setkání
14.–16. 9. 

áte rádi atmos éru středověku  
áká vás tradiční hudba, zpěv a 

veselení pod širým nebem  Pak si 
nenechte ujít další 2 . ročník estiva-
lu Táborská setkání. 
www.taborskasetkani.eu
www. acebook.com taborskasetkani

S O  S O BO
S O BO  N B N   H N  S K  S N  O   
S ,  J  H BN H, N H Č  H S O K H.

tábor.indd   1 27.02.2018   15:37:35



TIPY NA VÝLETY/AKTIVITY

Máte rádi Becherovku? Pak p&ij1te p&ivon"t k historii 
a poodhalit tajemství tohoto bylinného alkoholického 
likéru do muzea. V Muzeu Jana Bechera se seznámíte 
s její více jak 200 letou historií tohoto legendárního 
nápoje, nahlédnete pod pokli%ku taj( v!roby a 
skladování. Seznámíte se s produkcí sv"toznámé likérky, 
s p&edm"ty, které se u#ívaly nebo u#ívají p&i její v!rob". 
V rámci vstupného máte mo#nost shlédnout unikátní 
+lm nato%en! pro Becherovku bratry Cabanov!mi a 
samoz&ejmostí je ochutnávka z 13 pramene, kter! v 
místech muzea p&ed staletími za%al vyv"rat.

MUZEUM JANA BECHERA
Tel.: +420 359 578 142, www.becherovka.com

Za#ít pocit volného pádu a vnímat sv"t o%ima pták(, 
takov! dárek jen tak nikdo ne%eká. Chcete své 
blízké opravdu p&ekvapit? Za&i1te jim u odborník( 
v Para$kole Impact adrenalinov! tandemov! 
seskok pod vedením zku$eného tandempilota a 
ve v$í bezpe%nosti. Tandemové seskoky tu provádí 
instrukto&i, kte&í mají 3000 a# 10 000 seskok( a 
pro$li náro%n!mi kurzy v zahrani%í. Tandemové 
seskoky jsou realizovány na leti$ti v Kolín", kde 
je kompletní zázemí a kde je mo#né zajistit i 
vyhlídkové lety mal!mi sportovními letadly.

IMPACT
Tel.: +420 602 958 094, www.paraskolaimpact.cz

V!prava za tvar"#kovou v"ní do Lo$tic

www.tvaruzky.cz otev!eno

7 DNÍ
v t"dnu

tel.: 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

• individuální prohlídky

• celoro!ní provoz

• interaktivní prvky

• bezbariérov" vstup

• rezerva!ní systém

• retro kino



D!m, kde vám  
den ute"e jako voda
Ve Vodním domu se m!"ete schovat do lastury #keble 
rybni$né, vypravit se pod hladinu vody a%ve vodním baru 
vyzkou#et, "e ka"dá voda chutná jinak. V%interaktivní 
map& vhodíte kuli$ku u%pramene a%pak pozorujete,  
jak se voda vlévá do 'ek a%nakonec do mo'e. Dokonce 
si vyrobíte i%sv!j vlastní bou'kov( mrak. A%ty nejmen#í 
u%expozic zabaví schránky s%hra$kami, aby si rodi$e 
a%star#í sourozenci mohli v%klidu prohlí"et expozici.

Vodní d!m s%radostí pomohla postavit  
spole$nost Veolia )eská republika.

Kudy se k!nám dostanete

Vodní d!m najdete u%hráze vodní nádr"e *vihov na +elivce. Z dálnice D1 sje,te  
na exitu 56 sm&r Soutice. Na první odbo$ce zahn&te doprava a%v obci Hulice doleva.

GPS: N%49° 43,134  E%015° 05,199     I%   www.vodni-dum.cz     I%   www.pvk.cz

4041_Cercle_VE_PVK_inz_VodniDum_180513_A5_PVK.indd   1 22.05.18   15:03



SILÁCI INTERNETU

V#dycky jsem m"l slabost pro %ern! humor. B(h 
ví, #e jakmile n"kde vidím fotku Václava Klause 
mlad$ího, okam#it" m" napadne tak 20 vtipn!ch 
komentá&( (a zhruba jen t&etina má levicov! cha-
rakter). Internet v tomhle byl od za%átku zlat!. 
Jakmile se udála n"jaká v"c, a) u# pozitivní nebo 
negativní, okam#it" se vyrojilo ohromné mno#-
ství vtipálk(. Pravda, ne v#dy to bylo vhodné (a #e 
katastrofy toho humoru umí p&itáhnout). Ale po-
ka#dé nechyb"l nápad a - co# je d(le#ité - nebylo 
to osobní. Humor nemá slou#it k vy&izování ú%t( 
nebo vyjád&ení nenávisti. Má b!t pohotovou reak-
cí, která dokazuje, #e #ivot lze brát s nadhledem i 
ve chvíli, kdy je doslova zavalen! smrtí a bolestí.

Co se ale v posledních m"sících rozjelo za trend 
internetov!ch silák(, kte&í nevybírav" hovo&í o 

v$em a proti v$emu, to mi hlava nebere. Za%alo to 
touhou topit uprchlíky, pak se mluvilo o hození 
bomby do $koly, v ní# jsou d"ti men$in a nakonec 
to skon%ilo u „britského prince, co si vzal cikán-
ku“... to u# se v$ichni úpln" pomátli? Internet dal 
lidem svobodu a sou%asn" pocit, #e je v po&ádku 
vyjád&it úpln" jakoukoli my$lenku. Co# je vlastn" 
je$t" ok. Ale nikdo nepo%ítal s tím, #e jako ved-
lej$í efekt zmizí stud. Lidé si p&ipadají za st"nou 
po%íta%e nezranitelní a nedosa#itelní. Bozi, kte&í 
pár údery do klávesnice smetou sv!m hn"vem v$e, 
%ím pohrdají. A je jim jedno, #e je u toho %asto vi-
d"t jejich tvá&, nebo) mají ve&ejn" dostupn! pro+l. 
Zkrátka a dob&e cht"jí „s tou $pínou zato%it“.

Vtip je samoz&ejm" v tom, #e ka#d! internetov! 
silák slábne, jakmile se k n"mu blí#í n"kdo z masa 
a kostí a zeptá se ho, jestli opravdu d"tem p&ed-
$kolního v"ku p&eje smrt. Z hrdého vlastence se 
rázem stává ustra$en! %loví%ek, kter! se sv"$enou 
hlavou mizí za brankou svého domu s v"tou, #e to 
nebude komentovat. Tomu se &íká hrdinství.

Je dobré, #e nám dal internet svobodu. Bohu#el také 
fale$n! pocit anonymity. Nenechte se m!lit. Dnes u# 
nikdo není anonymní. A v$e se nám jednou vrátí.

th.

posledních (íslech Prag-
Moonu jsem +nální te(ku 
v#noval bu) politice (ta 
(eská je extrémn# vd#(ná 
na slovní st'elivo), p'ípadn# 

n#jaké té konkrétn#j!í vypjaté situaci. Tentokrát 
bych se ale rád zam#'il na n#co obecn#j!ího, (emu 
prost# nerozumím - silák%m internetu.

TEČKA

V

82 www.pragmoon.czčerven / srpen 2018



Více na
www.wobenzym.cz

Tradi!ní lék z p"írodních zdroj# k vnit"nímu u$ití. %t&te pe!liv& p"íbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uh"ín&veská 448, 252 43 Pr#honice, konzultace s léka"i na tel.: 800 160 000

Pro dovolenou
v pohod

lék Wobenzym®

nové balení 300 tablet

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

Stáhně
činně č ř

• malý, moderní, skladný
• ideální na cesty a na sport
• urychluje hojení p ípadného úrazu
• posiluje oslabenou imunitu

NOVINKA !!!

Inzerce



Palma de Mallorca |  Faro 
Valencie |  Tel Aviv | Cagliari 
Londýn | Málaga | Split 
Dubrovník | Larnaca | Olbia 
Madeira | 

990,-*Letenky již od
Přímé lety z Prahy

najdi let

Rezervace letenek 
na www.smartwings.com
*cena za jednosměrnou letenku. 
Počet letenek za tuto cenu je omezen.


