Nový
pražský
Le klub,

Valmont
Uprostřed veleúspěšné kariéry v korporátním
poradenství se absolvent tří zahraničních vysokých
škol Viktor Fischer rozhodl, že kdo pracuje
tvrdě, má právo se i pořádně bavit. Ano, jeho
heslo zní work hard, play hard. Playboyi
se to heslo velmi líbí, zejména když je přeneseno
do praxe. A Viktor Fischer ho do praxe přenesl –
rozhodl se založit v Praze klub, který u nás evidentně
chybí. Exkluzivní klub Le Valmont, který budete
moci „ochutnat“ už na jaře v centru Prahy, bude
místem, kde se scházejí úspěšní, styloví a inspirující
lidé. Le Valmont najdete na atraktivní adrese
Uhelný trh 9 v unikátních bohémských prostorech
ze 14. století s dokonalým servisem a fantastickou
nabídkou výjimečných koktejlů.

Jeho koncepci spoluvytvářel světový král nočního života Michael Van Cleef Ault, který už
vybudoval 93 exkluzivních klubů po celém světě. Viktor Fischer zkrátka nevěří na kompromisy.
Playboy taky ne. A právě proto přejeme novému klubu hodně zdaru a v dalších číslech se mu určitě
budeme věnovat. Pro víc informaci se podívejte na www.levalmont.cz.

Vůně dvou tváří

Koktejl co nepřehlédnout 10

který nezná
kompromisy

ck2 vyvažuje dvě protichůdné síly: úder pikantní elektrizující svěžesti

a hřejivost přitažlivých dřev. Parfém se otevírá vůní koření wasabi
prohloubenou spodní nótou krémového tepla. Energie květinových
akordů pulzuje skrz srdce bohatou smyslností, zatímco šplouchání vody
vytváří aspekt elektrizující svěžesti. Základ jasmínu umocňuje vůně
vetiveru prolínajícího se bouřlivostí santalového dřeva a smyslného
pižma. Dva světy vůní se spojily dohromady a vytvořily nevázané,
intimní a kontrastní spojení. Cena Edt (100 ml) je asi 1950 Kč.

Vlastní
kino
sbalené na cesty
Lenovo YOGA Tab 3 Pro

si zachoval charakteristický
vzhled i čtyři režimy použití.
Proti minulému modelu ale
přichází v kompaktnější velikosti
a s jedinečným projektorem,
který dokáže na stěnu nebo strop
promítat obraz o úhlopříčce až
70 palců s ohromujícím prostorovým
zvukem tvořeným čtveřicí předních
reproduktorů JBL s technologií
Dolby Atmos. Dostatečný výkon
přináší tabletu výkonný čtyřjádrový
procesor Intel Atom x5 spolu
s 2 GB RAM a nejnovější

verzí operačního systému
Android. Toto spojení je spolu
s vysokokapacitní baterií o výdrži až
18 hodin na jedno nabití ideální na
cesty nebo například na uspořádání
filmového maratonu. Lenovo
YOGA Tab 3 Pro také disponuje
dvěma fotoaparáty, předním 5Mpx
s pevným ohniskem a zadním 13Mpx
fotoaparátem s automatickým
ostřením. Dostatek prostoru pro
filmy, pořízené fotografie nebo jiná
data poskytne vnitřní 32GB úložiště,
které je navíc možné rozšířit až
o dalších 128 GB pomocí microSD
karty. Cena je asi 17 000 Kč. Víc
na www.lenovo.cz.

