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První 
kinorande 
K dyž už je ten lásky čas – vzpomínáte si na 

první rande? A teď nemyslím takové to dět-
ské, kdy jste si dali dostaveníčko v šatně, 

nebo jste se nenápadně cukrovali v první třídě ve 
frontě na oběd, ale to opravdové. 

Možná, že někteří z vás právě zavzpomínali 
na první schůzku před biografem a první pusu za 
úvodní melodie Fanfána Tulipána, já jsem si jako 
postkomunistický adolescent užila lesk a třpyt kin, 
kde nechyběl červený sametový koberec. Poprvé 
jsem se po něm nesla na v Praze na Andělu, na-
víc s pubertálním pocitem naprostého světáctví, 
v máminých o dvě čísla větších lodičkách, šatech 
z tržnice a bezpečně přesvědčená, že sbalím tříd-
ní eso. Eso mě nechalo vybrat film. Zvolila jsem 
Scary Movie a těšila se, jak se k němu budu ne-
nápadně tulit pod záminkou, že jsem se fakt lek-
la nebezpečné hororové postavy. Ze Scary Movie 
se vyklubala déčková komedie, eso se furt hihňalo 
jak praštěný, zatímco já, nafouklá jak bublina, pro-
klínala svůj chabý výběr. Nakonec jsem v průcho-
du tu pusu stejně dostala. Eso šlo ale za pár týd-
nů na Scary Movie i s mou nejlepší kamarádkou 
a pak ještě s dalšími – to je jedno. Ale víte, co je 
fajn? Že přes všechna ta dlouhá léta kino neztratilo 
glanc. Na první rande sem chodí 79,7 % lidí a dal-
ších x procent párů sem zamíří pro pár hezkých 
chvil, jen co odloží děti u babiček nebo když zaba-
lí poslední kufr odrostlého ptáčete, co právě vylé-
tává z hnízda. Za mě je kino jednoznačně nejlep-
ší producent velkých příběhů o lásce – na plátně 
a hlavně před ním. 

Tak nezapomeňte brzy zajít také – i když, přeji 
vám trochu lepší filmový výběr :-)
 Jana Čiháková, šéfredaktorka 

TIRÁŽ
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Fronty nechte frontmanům
Žádný ticket není tak cool jako Cool ticket od 

Cinestaru. Stáhněte si tuto chytrou appku do mo-
bilu, kupujte vstupenky onli-
ne, a až půjdete okolo 
znuděné fronty k po-
kladnám, hodně se jí 
vysmějte (stačí v du-
chu). Štěstí přeje při-
praveným a welcome 
drink z benefičního 
programu od partnera 
Cinestar zdarma se hodí 
vždycky.  

Kopie z plátna
Žádná aplikace, která by dokázala nasimulovat blahobyt těch největších hvězd, ještě nebyla vynale-

zena. Ale omrknout, jak byste vypadali v účesu nebo make-upu Drew Barymoore, Angeliny Jolie nebo 
Jennifer Aniston, už můžete – dokonce kdy se vám zlíbí. Stačí si stáhnout Happy Hair, vložit svou fotku 
a proměnit se v hvězdné dvojče.

Černá má zelenou
Není pochyb o tom, že garáže slavných překypují přepychem. Zají-

mavé ale je, že miláčkové šoubyznysu sází hlavně na černé koně. Eddie 
Murphy brázdí silnice v černém Mercedesu SLS, Zax Efron balí hol-
ky na černou Audi S5 a Lindsay Lohan zase vsadila na černý doplněk 
v podobě Porsche 911 Cabriolet nebo Mercedes SL – jak jinak než také 
v černém provedení. Zálibu pro černá auta mají i Angelina Jolie, Brad Pitt, 
George Clooney, Charlize Theron a Pierce Brosnan.

Známe souřadnice filmové Pláže
Přestože se dějství mnoha snímků odehrává jen v kulisách, některá místa mají své reálné souřadnice. 

Dáváme vám možnost se podívat na půvab, který jste doteď znali jen z pár scén Pláže. Nachází se na thaj-
ském souostroví Phi Phi, kam se dostanete asi za dvě hodiny lodí ze zprofanovaného Phuketu. Leonarda 
DiCapria ve snové zátoce Ao Maya sice nenajdete, ten se rekreuje nejraději na exotickém ostrově St. Barts, 
zato vám zaručujeme, že poznáte ráj na zemi stejně úchvatný, jako když vypadl z pera Dannyho Boyla. 

Hezky česky
Zdá se, že někteří slavní rozhodně mohou být 

pyšní na to, že se narodili daleko za našimi hra-
nicemi. Podívejte se, jak by s jejich libozvučným 
jménem zamával český slovník.

Tom Hanks | Tomáš Přadlák
Helen Hunt | Helena Lovná

Angelina Jolie | Andělka Krásná
Orlando Bloom | Ozdobný Kvítek 
Laetitia Casta | Špekounka Cudná
Sylvester Stallone | Silvestr Hřebec

Teri Hatcher | Tereza Slepičková
Sandra Bullock | Sandra Bejčková

Antonio Banderas | Tonda Vlajkonoš

Hollywoodské tajemství
Né že bychom chtěli být zlí jazykové, ale potrubní poštou se 

k nám doneslo, že tyhle stars fakt nevoní…

Robert Pattinson
Také to nechceme přijmout jako fakt, ale Pattinson 

se sám přiznal. Prý chodí i týden v jednom tričku, nedělá 
mu problém se tři dny nemýt a do koupelny zavítá, až když 
sám sobě smrdí. No... těžko říct, jestli se to naučil od mámy 
nebo od své ex Kirsten Steward, která se nemyje, protože to 
prý není zdravé. 

Johny Deep
Johny Deep se zhostil zanedbaného piráta Jacka vskutku sta-

tečně a se vším všudy. Problém je, že už je dávno odtočeno a od-
vysíláno a krasavec Johny se stále ještě bojí vody – tedy té, co 
teče z kohoutku. Nemyje se klidně i týden.

Jessica Simpson
Je krásná, dokonale nalíčená a v oblečení za statisíce. 

Ale když promluví, tak to stojí za to. Prohlásila, že nemá 
ráda vyčištěné zuby, vadí jí ta hladká sklovina. Naštěs-
tí přišlo záchranné řešení, které jí zbavilo utrpení – čistí si 
zuby jen třikrát týdně. Bohužel se tímto řešením ale prohlou-
bilo utrpení ostatních. 

Cameron Diaz
Ani Cameron Diaz nemá skříň bez kostlivců. Prý se potí tak 

moc, že jí „koláče“ často lížou záda. Není se čemu divit. Deodo-
ranty jsou pro ni bohužel nutné zlo hodné vymítače ďábla a prav-
děpodobně se snaží smýšlet ekologicky i v otázce praní, protože 
triko na sobě nosí i týden – nebo dokud se na ní nerozpadne. 

Když je obraz lepší než slova
„Nikdy není pozdě na to být tím, kým chcete být, pokud máte důvod, 

který stojí za to.“
Spisovatel Francis Scott Fitzgerald by se možná divil, kam David Fincher na stříbrném plátně 
posunul jeho povídku Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Mistrně totiž naservíroval 

divákům další nápady a souvislosti, které by ho při pouhém čtení původního díla možná ani 
nenapadly. A Brad Pitt je jako sexy třešnička na tomhle velkolepém filmovém dortu.

„Máma říkala, že člověk musí odložit minulost a pak zase může jít dál.“
Jeden z nejoblíbenějších hrdinů všech dob, Forrest Gump, dospěl dokonale sám v sebe až na 

filmovém plátně, v knize od Winstona Grooma nebyl tak laskavý ani dojemný. Režisér Robert 
Zemeckis nicméně dokonale vybral vhodné pasáže a sestavil příběh, který se stal vpravdě 

nesmrtelným. A šušká se, že se připravuje remake…

„Na dvou lidech, kteří nalézají pokoru a učí se odpouštět jeden druhému, 
je něco dojemného...“

Film Barevný závoj s originálním námětem vznikl podle stejnojmenného románu W. 
Somerseta Maughama. Výborné herecké výkony Edwarda Nortona a Naomi Watts, fantastické 
záběry přírody a skvělá hudba dokonale korunují celé dílo a písmenka se najednou stávají jen 
slabým odvarem toho, co můžete při sledování tohoto příběhu o síle lásky a odpuštění cítit. 
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IN s vůní popcornu
Krásně se bojte

Máte náladu na film, který vás přiková k sedačce? Novinka MY šokuje, baví a pod hororovou ná-
lepkou ukrývá chytrou a rafinovanou satiru na chování současného světa. „Film je o tom, co je dnes 
nezpochybnitelnou pravdou, ale co si většinou odmítáme připustit – my sami jsme sobě největším 
nepřítelem,“ popisuje režisér Jordan Peele svůj originální horor. Film o spokojené rodince na letním 
bytě, jejíž prázdninovou pohodu samozřejmě naruší čtveřice vetřelců, vyvolá miliardu otázek, na 
něž se odpovědi hledají těžko.

Novinka od mistra napětí
ŘBITOV ZVIŘÁTEK je adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. Ten o knize 

prohlásil, že ji považuje za svůj nejděsivější román. Psychologický horor pátrá po otázce, jak daleko 
jsme ochotni zajít, abychom ochránili své děti. Doktor Louis Creed se s rodinou přestěhuje do domu 
na kraji lesa ukrývajícího hřbitov domácích mazlíčků, kteří se najednou začnou vracet. Jen trochu 
jiní… Ještě se nebojíte? Pak vězte, že King román tři roky schovával v šuplíku, než ho vydal. 
Tak moc se ho bál. 

Komedie s Janžurkou je klasika 
Černá komedie TERORISTKA vypráví o učitelce v důchodu, která 

celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. 
Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají a lidé dneska skousnou 
vše. „Komedie by měla být o pravdě a bolesti. A v téhle křehké poloze je 
prostě Iva Janžurová nedostižitelná,“ řekl o volbě tématu režisér a sce-
nárista filmu Radek Bajgar. A miláček českého publika v hlavní roli opět 
nezklame.

Nové marvelovské dobrodružství
Plejáda slavných jmen láká na další marvelovku – snímek CAPTAIN MAR-

VEL se odehrává v 90. letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud nevidě-
ného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversová, jedné z nejmocnějších 
superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi mimozemskými rasami, 
Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců v srdci konfliktu. Co bude dál?

Pobavte se s partou bláznů
Skupina chlapů si najde tajný útěk z reality všedních dní – hru na 

URNU. A do svého světa pro ty, kteří nevyrostli z puberťáckých úletů, 
zatahují i nic netušící okolí. Jenže pak se octnou v nesprávnou chvíli 
na nesprávném místě… „Realita je jako vždy daleko bizarnější, ale ne-
chtěl jsem natočit dokument, ale určitou sondu do hlav lidí, které kolem 
sebe potkávám,“ říká a Vladimír Michálek o své novince ÚHOŘI MAJÍ 
NABITO. 

Druhý celovečerák Jiřího Mádla
Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, a mladíka hledající-

ho východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší třecí plochy, tragikomické situace, ale 
i překvapivé nápady. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej někdo potřeboval. „Film NA STŘEŠE je pří-
běh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může být součástí, kterou postrádáme. 
Pokud máte parťáka, může být život zatracence, kterého nikdo nechce, docela zábavný,“ říká režisér 
Jiří Mádl.
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Stíny slávy
Mít mimořádný talent je dar. Ale chtěli byste ho se vším všudy? 
Sláva je sice vzrušující a svět, kdy jsou peníze jen číslo a luxus 
teče proudem ze všech stran, lákavý, ale přesto není zadarmo. 

Jana Tobrmanová Čiháková

Mnoho z nás vidí jen jednu stranu mince. 
Zlato, vily, drahá auta, jachty, tryskáče, 
soukromé ostrovy a nekončící večírky. 

Jenže každé pozlátko je vykoupeno – a to do-
cela draze. Ustát urychlenou transformaci, kdy 
se z outsidera stane hvězda, jejíž každý krok 
hodnotí celý svět, není pro každého. Kdo nena-
jde oporu sám v sobě, najde ji raději v pár gra-
mech kokainu, pár láhvích brandy nebo v pár 
náručích. Ale i chvilkové blaho je dost pomíjivé, 
což je ostatně znát i z většiny životopisných děl 
– i když Bohemian Rhapsody černé stíny všed-
ních dní jednoho z největších fenoménů v histo-
rii hudby ještě divákovi opatrně dávkuje.  

Show Must Go On
Rozebírat, na kolik se film lišil od reality, by 

bylo na samostatný článek (možná někdy příš-
tě). A v konečném důsledku je to vlastně jedno. 
Stále patří mezi top díla, která kdy byla promít-
nuta na kinoplátně. Nebo – vzpomenete si snad 
na nějaký jiný snímek, který vzal stejně jako Bo-
hemian Rhapsody útokem všechny generace di-
váků? Patrně ne… alespoň v tak velkém měřít-
ku. Na život Queenů se šli podívat ti, kteří zažili 

největší Mercuryho slávu i mileniálové, kteří 
znají Freddieho hlas maximálně ze starých de-
sek. A emoční dynamit, který vybuchoval nejen 
při promítání, ale ještě dlouhé týdny po zhléd-
nutí, byl patrně bezkonkurenční. 

Obligátní doják nad nemocí a následnou 
smrtí fenomenálního hudebníka ani nebyl tře-
ba – úcta tvůrcům, kteří si jej dokázali odpus-
tit. I tak ale bylo dost dobře cítit, že žít Fred-
dieho „sex, drogy a rock’n roll“, by zabilo celé 
stádo býků. 

Veselá melancholie?
I přestože byl na svou dobu nejkontroverzněj-

ší osobností světového měřítka, vnitřní boj mezi 
tím žít život, který se líbil fanouškům po boku 
krásky Mary Austinové, a takový, který si přeje 
sám v náruči milence, navíc v době, kdy se ho-
mosexualita neslušela, nedokázal ukočírovat. 
„Mám všechno, co se dá koupit, kromě štěstí,“ 
prohlásil v době, kdy nazpíval naprosto geniální 
a stejnojmennou Bohemian Rhapsody. A zatím-
co se na její tóny vesele oddávalo x párů všude 
po světě, sám Mercury zažíval jeden z nejbolest-
nější vnitřních rozvratů v životě…

Indicie bez ozvěny
Teprve teď pomalu začínáme chápat, co v osm-

desátkách bylo opředeno rouškou tajemství. To, 
proč Queeni byli Queeny (slangově gay), i proč do-
stal filmový trhák název právě po písni Bohemian 
Rhapsody. Dokážeme přečíst i bolest mezi řádky 
textu, chápeme, proč hlavní aktér oslovuje matku 
a říká jí, že zabil člověka, koho tím míní, i proč není 
schopen zůstat naživu po tom všem, co se stalo. 
V té době sice lidé kolem Mercuryho mluvili o písni 
dost neurčitě s tím, že se v tom dá postřehnout hod-
ně z Freddieho soukromí, avšak nikdo si nepřipou-
štěl, že by život mistra takového měřítka mohl mít 
byť jen jednu skvrnku. V té době byla jeho luxus-
ní rezidence o osmadvaceti pokojích i sídlo na Ibi-
ze epicentrem těch největších večírků – Show Must 
Go On vzala teprve za své. Ale to, že sám Freddie 
někdy raději trávil zbytek bujaré noci sám ve své 
pracovně obklopen deseti kočkami a čekal, až ode-
jdou hosté i kocovina, zůstalo pod pokličkou.

POPULARITA JE HLADOVÁ, 
NĚKDY TAK MOC, ŽE 

SEŽERE I TEN POSLEDNÍ 
STŘÍPEK VAŠEHO JÁ...

Klíč do své duše zkusil dát fanouškům ještě jed-
nou – v době, kdy už věděl, že má AIDS a že umí-
rá – prostřednictvím písně These Are the Days of 
Our Lives. Ani přestože se klip záměrně natáčel 
černobílý, aby nebylo poznat, že je Freddie přelí-
čený a značně pohublý, nikdo nezaregistroval, co 
se skutečně děje. 

Den, který změnil svět
Veřejnost v čele s mediálními mlýny Freddie-

ho začala zkoumat až po předávaní hudebních cen, 
kde si nešlo nevšimnout, že jeho oči ztratily jiskru 
a že se něco, co by nemělo uniknout objektivu, 
skutečně děje. Krátce poté vydal prohlášení o své 
nemoci, ve kterém napsal: „Přišel čas, abych svým 
přátelům a příznivcům na celém světě řekl pravdu. 
Doufám, že každý z nich se spojí se mnou, s mými 
lékaři a se všemi, kdo bojují proti této hrozné cho-
robě.“ Šestnáct hodin poté zemřel – v náruči své 
životní lásky Jima Huttona a se slovy, že žít do 
70 let by ho stejně nebavilo. 

IN  FILMIN  FILM
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NA DIOPTRICKÁ 
A MULTIFOKÁLNÍ SKLA
PŘI ZHOTOVENÍ KOMPLETNÍCH BRÝLÍ

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

V Mladé Boleslavi nás najdete v těchto pobočkách: 
FOKUS optik a.s. - T. G. Masaryka 1455, 293 01 - Mladá Boleslav

FOKUS optik a.s. - V. Klementa 821, 293 01 - Mladá Boleslav 

Fokus-2018-Kampan-05-inzerce-Boleslavan-92x130mm-TISK.pdf   1   23.05.2018   16:56:21

DO PLAVEK BEZ OSTYCHU

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE , 

Kochanka 119, Strakonice, tel.: 383 134 384

Nejlepší brigáda 
na prázdniny je 
v McDonald´s

 Nabízíme směny, které se Vám přizpůsobí.

          Budete připravovat jídlo v kuchyni, 
obsluhovat naše zákazníky a starat se 

o příjemné prostředí v restauracích  
na Praze 8, nebo 9.

 Čeká Vás mnoho benefitů 
a zaměstnaneckých výhod, stačí k nám 

nastoupit... 
...budeme se těšit, až se ozvete.

Pokud Vás naše nabídka oslovila,
kontaktujte nás na telefonu 776 825 947,
nebo e-mail: amirestaurant@seznam.cz,
případně navštivte naše webové stránky

www.amirestaurant.cz



1312

Jakákoli filmová akce je neoficiálním soubojem o to, kdo nasbírá 
více bodů. Šperky ale zdaleka nejsou to nejdražší, co se blýskne na 
červeném koberci. Nejvyšší kredit v historii lidstva doručily tyto boty. 

Weitzmanův podpis
Ne náhodou pocházejí všechny nej boty ze „stáje“ Stuarta Weitzmana. Elit-

ní návrhář nemá jen talent, ale oplývá i smyslem porozumět potřebám své kli-
entely. Jeho boty jsou proslulé tím, že dokázaly najít balanc mezi stylem 
a komfortem. Pod Weitzmanovou taktovkou podpatky neznamenají jen 
bolest a zničené nohy.

V „sejfu“ uloženém v jeho dílně běžně najdete 24karátové zlato nebo 
diamanty – to jsou totiž základní materiály potřebné ke zrození zhodnocu-
jícího se skvostu. Ostatně vyrobit jeden pár bot je drahé i co se vstupního 
nákladu týče – až osm desítek řemeslníků na nich pracuje přes šest týdnů. 

Šest nejluxusnějších  
stop červeného koberce

N e, ne, neudělali jsme tiskovou chybu, ani vás nešálí zrak. Vidíte skutečně reálné ceny střevíců. 
A ano – jsou dražší než luxusní vila nebo plavba kolem světa. Paradoxem je, že třeba ty z Čaroděje 
ze země Ozz byly nenositelné už v době jejich zrodu a na jiných se zase podepsal zub času tak moc, 

že byste je možná neobuli ani na představení vesnické country kapely. 
Ale koho to zajímá. Pořád jde o komoditu, na které můžete vydělat i miliardu. Jejich cena každý rok 

nezvratně stoupá, a to až o deset procent. Vzhledem ke stávající hodnotě tedy doslova o astronomickou 
částku.  

13 000 000 Kč Diamond Dream
Diamantové sandálky poseté bezbarvými diamanty s třiceti karáty 

si obula herečka Anika Noni Rose na Oscarech v roce 2007. Jejich vý-
roba trvala dlouhých sedm týdnů – avšak čekání se vyplatilo. Součas-
ná hodnota převyšuje půl milionu dolarů, tedy asi jen třináct milionů 
korun. 

25 000 000 Kč Marilyn Monroe Heels
Máte milion dolarů (rozuměj chcete prodat intergenerační jmění 

v hodnotě pětadvaceti milionů korun?) Kupte si další Weitzmanovu vlaj-
kovou loď. Boty pojmenované po ikoně Holywoodu – Marilyn Monroe 
jsou vybaveny saténovými květy, v jejichž středu jsou krystaly od Swa-
rovského. Na tom by nebylo nic „wow“, kdyby právě tyto původně ne-
patřily samotné Marilyn. 

28 000 000 Kč Platinum Guild Stilettos
O něco větší částku zaplatíte za Platinum Guild Stilettos. Nikdo 

dodnes moc neví, jestli jde víc o botu nebo šperk, tak se neformál-
ně uzákonilo, že to může být obojí. Tyto boty mají pásek, který se dá 
odepnout a nosit jako náhrdelník nebo náramek. Najdete na nich 
464 diamantů. Víc by vám o nich řekla ale herečka Laura Harring, která 
měla to štěstí a mohla se v nich projít po červeném koberci při předává-
ní Oscarů v roce 2002.

44 000 000 Kč Ruby Slippers
Další Weitzmanův kůň ze stáje top nejdražších bot světa. Ruby 

Slippers jsou osázeny 123 karátovými rubíny, umístěny jsou na čis-
tou platinu, která je potažená červeným saténem. Krása, elegance 
a půvab vyjádřený v botách.

55 0000 Kč Popelčiny střevíčky
V roce 2004 se narodily Popelčiny sandály ze skla… a samozřej-

mě platiny a půl tisíce diamantů. Právě tyto boty za pouhé dva mi-
liony dolarů (pětapadesát milionů korun) byly představeny na pře-
dávání Oscarů na noze Alison Krauss. Ta se do bot tak zamilovala, 
že od návrháře dostala věrnou repliku páru vyrobeného z krystalu.

80 000 000 Kč Rita Hayworth
A máme tu top. Na první pohled možná fádní střevíce. Když 

uvidíte cenovku, věřte, že se zamilujete. Skvost, jehož povrch je 
osázený rubíny, safíry a diamanty, jsou pojmenované po holly-
woodské herečce Ritě Hayworthové. Tyto boty předvedla na pře-
dávání Oscarů Kathleen York v roce 2006. Dnes je vlastní samotná 
Rita Hayworth. Cena nikomu samosebou neublíží – jen tři miliony 
dolarů (přes sedm desítek milionů korun).

IN  TOP 6IN  TOP 6

Jana Tobrmanová Čiháková
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Ohlédnutí za kauzou #metoo
Finále předloňského roku bylo opravdu grandiózní. Odstartovala 
totiž série hashtagů, které z minuty na minutu udělaly úchyly nejprve 
z poloviny filmové scény, v druhé vlně pak už z kdekoho. Tisíce lidí 
přišly o práci, rodiny, o čest. Ještě více ale bohužel o zdravý rozum. 

Hnutí Metoo bylo založeno před dvaceti 
lety jako pomoc obětem sexuálního nási-
lí. Podle jeho zakladatelky Tanary Burkeo-

vá proto, aby ženy, které byly sexuálně napadeny, 
o problému nemlčely, a pomohly tak chránit dal-
ší ženy. Ovšem to, co mělo fungovat jako pomoc-
ná berlička pro skutečně frustrované ženy, na-
bralo trochu jiný spád a vyvrcholilo celosvětovou 
virální kampaní, která patrně získala mandát na 
to veřejně ublížit kdekomu dle libosti. 

Na začátku aféry herečka Alysse Mila-
nová popsala nevybíravé chování Harveyho 

Weinsteina a vyzvala na Twitteru ostatní hvěz-
dy filmového plátna ke zveřejnění hashtagu 
#metoo, který měl poukázat na to, že je Wein-
stein sexuálně obtěžoval. 

Jen během 24 hodin se přidaly Reese Wither-
spoon, Angelina Jolie, Salma Hayek nebo třeba 
Gwyneth Paltrow. Producent měl desítky žen ná-
silím nutit k orálnímu sexu pod pohrůžkou, že po-
kud tak neučiní, postará se o konec jejich karié-
ry v Hollywoodu. Filmový producent se na konci 
května 2018 sám přihlásil na policii. To je ale jen 
jedna strana mince. ❯❯

IN  KAUZA

Založte si Podnikatelské eKonto SMART
Při aktivním využívání máte nejen vedení účtu 
ZDARMA.

PODNIKATELSKÝ ÚČET? 
BEZ POPLATKU 
A BEZ HÁČKŮ!

BANKOVNICTVÍ 
PRO PODNIKATELE

Navštivte naši pobočku Velké náměstí 141, Strakonice 
nebo získejte více informací na www.rb.cz

Jana Tobrmanová Čiháková
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Mnoho povyku pro nic?
Ovšem to, že se k životu probouzejí desít-

ky let staré záležitosti, v pořádku není. Co tře-
ba britský ministr Michael Fallon, který musel 
rezignovat jen proto, že před patnácti lety údaj-
ně sahal na koleno rozhlasové novinářce? Nebo 
Kevin Spacey, který byl křivě nařčen, že v roce 
1986 dělal sexuální návrhy nezletilému chlapci? 
Opravdu je v pořádku, když sejde z plánované-
ho ocenění kvůli léty zaprášeným slovům? Na-
víc když patrně nemají ani reálný základ? Ame-
rická oscarová herečka Meryl Streepová čelila 
v Los Angeles plakátové kampani, kdy ji jakýsi 
umělec Sabo obviňoval, že věděla o Wensteinovu 
násilném chování. Má vůbec někdo právo pohrá-
vat si s přehodnocením názoru veřejnosti? „Je 
to hnutí, které na svá bedra přijalo jakýsi ranec 
plný nechutností. Ve spoustě případů ani nevíme 
a nejspíš se nikdy nedozvíme, kde je pravda. Ve 
skutečnosti je to celé jen série individuálních ob-
vinění a náhodných obětí,“ prohlásil ke kauze na-
příklad Sean Penn a nebyl sám. Negativní stano-
visko vyjádřil i ikonický návrhář Karl Lagerfeld: 
„Co mě na tom všem šokuje nejvíce, je, že všech-
ny ty bezejmenné hvězdičky si dvacet let poté pa-
matují všechny detaily. A to nezmiňuji ani fakt, 
že tu chybí svědci soudní obžaloby. Všechna ob-
vinění ze zneužívání se stala toxickými.“  

Každý šéf za mříže!
A není to jen slavná scéna, která utrpěla. Za-

tímco v prvopočátku měly hashtag použít ženy, 
které se setkaly se sexuální šikanou, nebo byly 
obětmi vážných incidentů, začal ho používat 
kdekdo a také jak se mu zachtělo. Deviantním 
se stalo každé poplácání po zadku a někdy ani to 
ne. Zejména ve Spojených státech se Metoo sta-
lo velmi jednoduchým nástrojem, jak se pomstít 
šéfovi, který vás nepovýšil, nebo jednoduchou 
cestou, jak ze závisti zlikvidovat šťastné manžel-
ství sousedů. Snad ještě nikdy nebylo tak snad-
né zničit život nebo pošpinit pověst několika vě-
tami. Bez důkazů. Jen zveřejněním příslušného 
hashtagu a označením dotyčného na některé ze 
sociálních sítí. 

IN  KAUZA IN ZERCE
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www.pharmasuisse.cz

Doplněk stravy

Probiotikum s vlákninou 
Díky přirozenému zapouzdření jsou 
bakterie dobře chráněny při skladování 
i při průchodu žaludkem a do střev se 
dostávají ve velkém počtu (v tabletě 
je jich 7 mld.).

Vláknina arabinogalaktan přispívá 
k obnově přirozené střevní mikroflóry 
nezávisle na probiotických bakteriích.

Tableta smetanové chuti se rozkouše 
v ústech. 

 

Užívá se 1 tableta denně. 

INRO s.r.o. – 
výhradní distributor přípravků 

PharmaSuisse Laboratories S.r.l. v ČR

Inz_Lactocare_135x93.indd   1 08/11/18   14:12

Emilia Clarke
Milly se narodila 23. října 1986 v Londýně, v roce 2009 absolvova-

la Drama Center London. Vidět ji můžete mj. ve filmech Termi-
nátor Genysis, Voice from the Stone, Star Wars, Solo: Star Wars 

Story, The Beauty Inside, The last Christmas (2019). V roce 2015 ji časo-
pis Esquire zvolil za nejpřitažlivější ženu světa. Od tří let snila o herec-
kém povolání, ale kdyby se nestala herečkou, živila by se jako architekt-
ka, zpěvačka nebo grafička. Má pejska Roxyho a líbí se jí Ryan Gosling. 

NAHOTA: Pro roli všechno Emilia odmítla roli Anastasie ve 
filmu Padesát odstínů šedi – údajně kvůli velkému množství 
nahých scén. V seriálu Hra o trůny se svléká bez problémů 
a bez dublérky, prý jí k tomu stačí vodka a dobré osvětlení. 

TETOVÁNÍ: Zdobí se tetováním – na malíčku má vyte-
tovaného čmeláka jako vzpomínku na natáčení filmu Než 
jsem tě poznala v 2016. Plánuje ještě motiv draka. 

KRÁSA: Miluje řasenky Dolce & Gabbana, červenou 
rtěnku, světlé a bílé odstíny laků na nehty, hydratační 
a opalovací krém, protože se snadno spálí. 

ZVÍŘATA: Má vlastní druh – vědci po ní pojmenovali 
nový druh velmi světlého mořského slimáka jako tritonia 
khaleesi, protože jim svou barvou připomínal světlé vlasy 
její postavy Daenerys. 

CHARITA: Je statečná a myslí na druhé. Kvůli aneury-
smatu v mozku podstoupila už dvě náročné operace a měla 
problémy s pamětí, nemohla si třeba vzpomenout na své 
jméno. Jakmile se zotavila, ve Velké Británii a USA začala 
pomáhat organizaci SameYou věnující se lidem, kteří se zo-
tavují z poranění mozku.

FEMINISMUS: Podporuje ženy. Přeje si, aby si uvědomily, 
že můžou být někým víc než jen něčí manželky nebo přítelkyně. 
Na své nejslavnější roli se jí líbí, že zdůrazňuje ženskost nikoliv 
prostřednictvím sexuality, ale vnitřní síly. 

CESTOVÁNÍ: Ráda cestuje na vlastní pěst. V 16 letech procesto-
vala Indii, začala v Dillí, kde rozptýlila popel své babičky, která z In-
die pocházela. 

ODVAHA: Nebojí se toho. Když se ucházela o roli ve Hře o trůny, 
měla na přípravu jen 24 hodin, a aby roli získala, převedla nako-
nec dokonce i robotí tanec. A když štáb rozesmála, bylo jasné, že 
je role její. 

IN ZERCEIN  IKONA
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Metalický kód
Chcete léto, jak se patří? Vsaďte na jas azurového nebe  
i třpyt hladiny oceánu za rozbřesku.

IN  STYL IN  STYL

Jana Tobrmanová Čiháková

Zara 1 599 Kč1

Zalando.cz 2 050 Kč2
Zara 599 Kč3

Notino 1439 Kč4

Michael Kors 3 099 Kč5 Gant 1 099 Kč6

Guess 2 599 Kč7

VOS 135 Kč8
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IN  STYL

Mr. Cosmopolitan
Vybrali jsme X kousků, se kterými projdete na jedničku kurzem přežití  
ve světě stylu.

Jana Tobrmanová Čiháková

Giorgio Armani 12 540 Kč2

Doppler 830 Kč1
Blažek 3 500 Kč4

Gant 2 499 Kč3

Alcohol shop 3 580 Kč5

 Bugati 8 690 Kč6

Geox 2 699 Kč7
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Sci-fi na Zemi
Roboti ve filmu, to není nic neobvyklého. Ale že by pár šroubků 
napojených na dobrý software filmy přímo vytvářelo, nebo se 
s námi na ně doma dívalo? Možná vám to teď přijde jako sci-
fi. Co když se ale karty rychle otočí? Sílu na to mají…

Jana Tobrmanová Čiháková

V kultovním snímku Já, Robot s Willem 
Smithem žijí humanoidi vedle lidí už 
v roce 2035. Je možná až příliš optimis-

tické očekávat, že by se skladba „obyvatel“ za se-
dmnáct let až takhle obměnila, na druhou stra-
nu je pravda, že sled posledních dvaceti let, je 
dostatečnou ukázkou toho, že vývoj technolo-
gií jde raketově vzhůru. Ještě před dvaceti lety 
nám roboti tak maximálně nakrájeli zeleninu, 
dnes operují srdce. Chytré technologie součas-
nosti zvládají i autonomní transport. Teprve 
před dvěma lety vyrazily první autobus nebo 
taxi bez řidiče do ulic, dnes si v Arizoně přes 
jednoduchou aplikaci takové taxi přivoláte.

Povíme si za pět let…
Podle vládní analýzy roboti ve výhledu pěti let 

zcela ovládnou informační služby, pouliční prodej 
i úřednické činnosti a stále častěji si hledají místo 
v provozech, kde je manuální síla jednoduše drahá 
– třeba v těch gastronomických. Robotický burger 
specialista Flippy sice není žádný fešák, ale zvlád-
ne 300 burgerů za hodinu, navíc neodmlouvá 
a nedotazuje se denně, kdy už přijde výplata. Pro-
stě výhoda pro všechny strany. Tedy zatím. Tvůr-
ce humanoida Sophia, která je mimo jiné již nyní 
platnou občankou Saudské Arábie, David Hanson 

už vyvíjí software, který by umožňoval huma-
noidům vyhodnocovat nebo projevovat emoce.  

Revoluce ve vztazích
Robotická revoluce ale vysílá i Amorovy šípy. 

Jistá Francouzka se prohlásila za robosexuálku 
a už rok žije ve šťastném vztahu s robotem, které-
ho si vytiskla na 3D tiskárně. Chcete také? Patr-
ně žádný problém. Její miláček, kterého si dokonce 
hodlá i vzít, vznikl s pomocí open-source projektu 
InMoov, jeho „vůdce“ Langevin na trh dodává ma-
teriál pro výrobu robota i přesné instrukce, jak si 
ho sestavit. 

I když, jde-li vám jen o potěšení a nechcete, aby 
vám doma překáželo uměle inteligentní harampá-
dí, mrkněte po sexbotech. Nejkrásnější robotická 
sexbotka Harmony má bohužel přebookováno na 
několik let dopředu. Aby ne, jde o nejvýznamněj-
ší robotickou sexlady v historii, jejíž stvoření při-
šlo na neuvěřitelných 30 miliard dolarů, navíc ztě-
lesnění naprosté dokonalosti. Ovšem můžete se 
poohlédnout po jiné robotické prostitutce. Lumi 
Dolls, první robotický nevěstinec, je jen dvě hodi-
ny letu od nás, v Barceloně. A můžete si poskládat 
dívku na míru. Podle vlastního vkusu vybíráte ne-
jen typ postavy, ale také barvu vlasů, i velikost po-
prsí nebo anatomii… však víte čeho. 

IN  TÉMA
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IN  KULTURAIN  KULTURA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

MÁJOVÁ
1. 5. od 10:00 do 17:00 

slavnost

zábava.czakce

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: POŘADATELÉ:

VII.
KOLO
BĚŽ
KIÁDA

9.00 HOD.

8. KVĚTEN 2019
WWW.DOBREMISTOPROZIVOT.CZ

STARTOVNÉ 50 KČ VE PROSPĚCH 
UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC
ZA PODPORY HC OLOMOUC

Ledový svět za Neptunem
1. 6., 19:00 Hvězdárna Mladá Boleslav – beseda, přednáška 

Po průletu kolem planety Pluto v létě 2015 nám sonda New Horizons 
letos na Nový rok jako první zprostředkovala pohled na transneptunickou 
ledovou planetku Ultima Thule. Zájemcům přiblížíme, jak vypadají tělesa 
v nejvzdálenějších a mrazivých končinách. 

Masopust Bělá pod Bezdězem
2. 6., 14:00  MKZ, Masarykovo náměstí

Průvod masopustních masek vyjde od budovy MKZ na Masarykově náměstí. V jeho čele se objeví 
zcela jistě tzv. „Divadelní Polívkova jízda“, chůďáci (tedy muži a ženy na vysoké noze, nikoliv nuzní), 
kobyla a řada jistě originálních masek. Vítané jsou masky nejen dětské, ale především dospělácké. 
Kdy jindy si zařádit zcela beztrestně než právě o masopustním průvodu. 

Hodně smíchu a pár slz
4. 6., 19:00  Městské divadlo Mnichovo Hradiště

Životní a úsměvný optimismus spisovatelky se k nám znovu vrací 
prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně Blanche Caffie-
rové. Hra vypráví vtipný a laskavý příběh plný nezdolného optimismu 
pro dvě skvělé herečky, matku a dceru. Hrají: Tereza Kostková, Carmen 
Mayerová.

Koncert Michal Šnajdr „50“
4. 6., 19:00  Dům kultury Mladá Boleslav – divadelní sál

Nejen kytarový koncert ku příležitosti narozenin boleslavského ky-
taristy a skladatele Michala Šnajdra. Fingerstylový kytarista se v roce 
2014 vydal na sólovou dráhu a jeho repertoár je složen z autorské tvorby 
a pro kytaru upravených evergreenů. V roce 2015 se zúčastnil semifinále 
mezinárodní soutěže Kytara napříč žánry. Nejčastěji hraje v klubech, kon-
certuje s dalšími známými kytaristy a také jako pouliční hudebník v Česku 
i zahraničí. 

Sportovec roku 2018 
7. 6., 18:00  Dům kultury Mladá Boleslav

Slavnostní vyhlášení tradiční ankety o nejlepšího sportovce Mladé Boleslavi. Přijďte podpořit své 
oblíbení sportovce, vstupné je zdarma. 

Vernisáž výstavy obrazů výtvarné skupiny Spektrum
23. 6. IC s expozicemi na zámku

V sobotu 23. března zahájí MKZ Bělá pod Bezdězem vernisáží první 
letošní výstavu. Potřetí se představí absolventi Univerzity třetího věku 
z Mladé Boleslavi. Výtvarníci sdružení v umělecké skupině Spektrum uká-
žou svou novou tvorbu, ze které se můžete těšit do konce dubna. 
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Na palubě slavných
Vítejte na palubě! Vezmeme vás na plavbu po luxusu 
– od smaragdového Porto Cerva, žhavou španělskou 
Marbellu přes chic Cannes až po vody Karibiku. 

Steven Spielberg a Seven Seas
Režisér odpočívá a přemýšlí nad novými scénáři 

na superjachtě jménem Seven Seas dlouhé 86 me-
trů, kde ubytuje až dvanáct hostů. Lodní interi-
ér mají na svědomí italští designéři a loď dosahuje 
rychlosti 20 uzlů. Nechybí pochopitelně promítací 
plátno, posilovna a jacuzzi, což se za cenu 200 mi-
lionů dolarů dá trochu očekávat. Okna ve Steveno-
vě jídelně jsou prosklená od podlahy až ke stropu, 
aby se dala úplně otevřít a lidé si mohli užívat večeře 
open air. Prostě pohoda. 

Nicole Kidman a Houkalani
Sofistikovaná herečka brázdí vody na prostorné 

jachtě Houkalani (což je přezdívka Nicole v havaj-
štině), jejíž interiér zdobí nablýskané třešňové dře-
vo. O tom, že se její rodina a přátelé rádi baví i spor-
tují, svědčí nejen krásný bazén nebo centralizovaný 
zábavní systém, ale i spousta vybavení na vodní 
sporty od vodních lyží, wakeboardů až po komplet-
ní vybavení na potápění. 

Leonardo DiCaprio a Rising Sun
Neposedný Leo, který podporuje záchranu ži-

votního prostředí stejně jako večírky s dokona-
lými modelkami, si na oceánu od dob Titanicu 
výrazně polepšil. Pane mu říká překrásná jach-
ta jménem Rising Sun a zatím se mu na ní plaví 
mnohem líp. Rising Sun je 11. největší jachtou na 
světě s místem pro čtrnáct hostů a 45 členů po-
sádky, kde nechybí vinotéka, kino a samozřejmě 
ani heliport, který se podle potřeby může změnit 
na basketbalové hřiště.

Johnny Depp a Vajoliroja
Pirát z Karibiku se bez lodi neobešel, dokud ne-

přišly bouře v jeho osobním životě. Miloval svou ja-
chtu, která měřila 47 metrů a ohromovala elegancí. 

Mimo jiné ji zdobilo teakové dřevo, ale zase postrá-
dala bazén nebo heliport. Johnny miluje plavbu 
jako takovou, na zbytečnosti si tedy tolik nepotrpěl. 
Jachta se původně jmenovala Vajoliroja, což byla 
kombinace jména jeho ex Vanessy Paradis a jeho 
jména, dále „liro“ jako dcera Lily Rose a „ja“ jako 
syn Jack. Po rozchodu s Vanessou loď ovšem po-
jmenoval Amphitrite podle nové ženy Amber. Když 
se dost bouřlivě rozešel i s Amber, Johnny plavidlo 
radši prodal spisovatelce J. K. Rowling. 

Nicolas Cage a Sarita
Charismatický herec si užíval svého bohatství pl-

nými doušky, a než se dostal do finančních potíží, 
koupil si čtyři jachty, devět Rolls Royců nebo lebku 
dinosaura, což je taky zajímavý způsob, jak naložit 
s penězi. Loď jménem Sarita miloval nejvíc ze všech 
svých plavidel – nabízela dostatek prostoru k opalo-
vání, relaxaci až pro dvanáct lidí, vodní bar a vyba-
vení pro vodní sporty. Stála ho 20 milionů dolarů.

David Geffen a Rising Sun
Americký filmový producent a spoluzaklada-

tel fimového studia DreamWorks se plaví na jedné 
z největších jachet světa jménem Rising Sun, kte-
rá nabízí 82 pokojů, jacuzzi v každé koupelně, bas-
ketballové hřiště, helipad, vinárnu a pochopitelně 
kino. Přišla ho na „pouhých“ 200 milionů dolarů.

Dustin Hoffman a Red Anchor
Oblíbený herec a jeho manželka Lisa milují 

hlavně plavby kolem ostrova Korsika. Pronajímají 
si proto luxusní loď Red Anchor dlouhou 37 metrů, 
s luxusní jídelnou, salonem a čtyřmi apartmá  po-
chopitelně s vlastními koupelnami. Říkáte si, že je 
chudák, že si musí loď jen pronajímat? Asi na tom 
tak špatně nebude – za týdenní pronájem dá za loď 
v přepočtu tři miliony korun! 

IN  TOP 7IN  TOP 7

Jana Uhlířová
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... Klárou Kratochvílovou
majitelka butiku Pietro Brunelli, podnikatelka 
a sportovkyně tělem i duší…

➊ V butiku Pietro Brunelli, který provozuju, trávím 
hodně času. Stejně jako na cestách mezi Itálií a Prahou, 
protože mi jde o to, abych do Prahy přivezla všem ženám 
sexy módu, která je ale navíc pohodlná.

➍ Léto se s rodinou snažím trávit u moře také proto, 
že ve Španělsku máme hned za domem green. Trénuju 
odpaly, celkově se zklidním. Je mi tam dobře. A rodi-
ně taky. Už i můj nejmenší syn golf miluje. Vlastně se dá 
říci, že jsme velmi sportovní rodina.

➋ Jakmile mám volnou chvíli, vyrážíme s dětmi do 
přírody – v zimě na lyže. Výborně si sportem všichni 
pročistíme hlavy. 

➌ Další sport, který miluji - spolu s dvanác-
tiletou dcerou vyrážíme pravidelně běhat. Kro-
mě toho, že během joggingu probereme hol-
čičí věci, učím ji přirozenou cestou, že pohyb 
k životu zkrátka patří - tedy pokud chce být 
zdravá, krásná a vydržet. Jsem ráda, že se mi 
to daří.
Dodatek - fotka ze závodu, na který jsem pyš-
ná. Poprvé jsme ho daly obě! Vždy, když mám 
depresi nebo klesám na mysli, dívám se právě 
na tuto fotografii a je mi jasné, že my, silné hol-
ky, to nikdy nevzdáváme.

➎ V práci bývám hodně a často. Je třeba komunikovat 
s Pietrem v Itálii, ladit dodávky nových modelů, vymýš-
let kampaně, komunikovat se zákaznicemi. Jsem worko-
holik, takže nikdy nemůžu říci, že moje pracovní povin-
nosti právě skončily, na druhou stranu mám to štěstí, že 
mě moje práce moc baví. Tohle je záběr, který mě během 
roku vystihuje asi nejvíc. Skloněná nad klávesnicí počí-
tače… O to raději jsem, když najdu chvíli a můžu vyrazit 
za sportem…

➏ Miluji čerstvé květiny. Ráda je dostávám, ale také 
ráda dávám. Kamarádkám, známým. Myslím, že jsou 
perfektním dárkem pro každou ženu a nikdy nesáhnete 
vedle. Snažím se mít na stole vždy čerstvé květiny, dávají 
domácnosti či kanceláři mnohem silnější emoční náboj.

➐ Jsem závislá na rodině, sportu, práci, ale také kávě. 
Nedokážu si představit den bez kofeinu a ani to zkoušet 
nebudu. Ranní káva ke mně zkrátka patří, neumím bez ní 
nastartovat den. Proto mám nejen doma, ale i v kanceláři 
kvalitní kávovar i šlehač pěny. 
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IN  DĚTEM

 Ohňostroj

 Generátor

 Stroboskop s hudbou

 Detektor vody

 Zesilovač

 Maják

 Detektor pohybu

 Kulomet

S elektronickými stavebnicemi Boffi  n II 
sestavíte stovky projektů, jako například:

+ ke stavebnici lze připojit MP3 přehrávač
+ je možné vytvořit 3D obrázky

Součástky ze stavebnic Boffi  n I a Boffi  n II se mohou navzájem kombinovat.

www.boffin.cz
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Filmová omalovánka



K DÁRKOVÉ KARTĚ CENTRA ČERNÝ MOST V HODNOTĚ 500 KČ 
OD NÁS DOSTANETE ZDARMA LÍSTEK DO KINA CINESTAR.

OSLAVTE VALENTÝNA V KINĚ

PLATÍ OD 1. DO 14. 2. PRO PRVNÍCH 500 ZÁKAZNÍKŮ. 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CENTRUMCERNYMOST.CZ.
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Namaluj nám postavičku svého nejoblíbenějšího 
filmového hrdiny. Ty nejhezčí vybereme 

a odměníme 2 dětskými vstupenkami do sítě 
Cinestar.  Stačí, když obrázek mamka nebo taťka 

vyfotí a pošle na e-mail: redakce@inkino.cz.
 Těšíme se i na Tvůj obrázek!

Namaluj svého filmového hrdinu
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