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Čokoládové muzeum 
Liliová, Praha 1
Spojení čokoládovny 
a rodinného muzea 
pohlednic? K vidění ve 
zdech historického domu 
U Červené židle. Usrkávat 
můžete jednu z nejlepších 
horkých čokolád  
v Praze. 

za boty krásnější 
Široká 11, Praha 1
Kompletním redesignem 
prošel butik luxusní italské 
obuvi a doplňků Baldinini. 
Interiéry jsou větší, světlejší, 
dle posledních design trendů, 
prostě a jednoduše krásnější. 

místo plné kafky
Široká 14, Praha 1
Kultovní místo pro příznivce 
legendárního pražského 
spisovatele. Knihkupectví 
nabízí Kafkovo kompletní 
dílo v několika jazycích. 
Každý měsíc stojí za pultem 
známá osobnost, v únoru 
to byl David Vávra. Kdo to 
bude v březnu?   

blafuj jako beckham
Palladium, Praha 1 a OC Nový Smíchov, Praha 5

Kombinace italského šarmu a nejnovějších trendů, to 
je jedinečný styl Giorgia Armaniho. Vědí to i módou 

posedlí Beckhamovi, Megan Fox, Rafael Nadal či 
Rihanna. Ti všichni byli v uplynulých sezonách  

tvářemi značky Armani Jeans, která otevřela  
v Praze další dva butiky.

zamilovaný ital
Průběžná 41, Praha 10 
Před časem se Michele Vigorito  
zahleděl do jedné české dívky a už 
tu naštěstí zůstal. V bistru U Itala 
v pražských Strašnicích sám připravuje 
jednu z nejlepších pizz v Praze. Odnést  
si můžete i kvalitní salámy, skvělý ovčí sýr  
či olivový olej přímo od jeho maminky.      

prachy dělají 
Člověka 

Sovovy mlýny, Praha 1
Bašta moderního 

umění letos oslaví 
deset let své 

existence. Nyní 
pořádá výstavu na 

počest nedávno 
zesnulého tvůrce 

českých bankovek 
Oldřicha Kulhánka.

hrdinové žijí
Veletržní palác, Praha 7
Divadelní Studio hrdinů 
oživuje sál  Národní 
galerie, který nebyl nikdy 
dostavěn. Těšit se můžete 
na experimentální činohru 
s akcentem na výtvarnou 
stránku v podání například 
Karla Rodena, Gabriely 
Míčové a dalších členů 
nedávno zaniklého nejlepšího 
pražského divadla Komedie.

Připravila Hana de Goeij 
  Ilustrace Tereza Kovandová
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READY 
PRAGUE?
Tři pruhy přicházejí.
Nová prodejna adidas.
Centrum Chodov, 9. 3. 2013.
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