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Praha 1

ÚTERKY / TUESDAYS

 5. 11. 2013  PohÁdkové karaoke  Mc Tezy a MaTy 
Dj MeeVee

 12. 11. 2013  Singing in the rain  Mc Michal K.   
a Kája Dj MeeVee

 19. 11. 2013  Black&White karaoke night   
Mc KrisTina a ParKer Dj MeeVee

 26. 11. 2013  BramBorový karaoke  Mc MagDa  
a Michael Dj MeeVee

PONDĚLKY / MONDAYS

 4. 11. 2013 JUkeBoX Party  DJ VY NAši hOSTé!
 11. 11. 2013  talk ShoW S lUBošem ProchÁzkoU   

MC Luboš

 18. 11. 2013  talk ShoW „kecy k veci“  
S vlaStoU véBrem  Mc VlasTa Vébr

 5. 11. 2013  „vo co goU?“ aneB talk ShoW  
S BoriSem  Mc boris

PROGRAM FRIENDS
LISTOPAD/NoVEMbER

 PROGRAM FRIENDS
PROSINEC/DECEMbER

klubov ý magazín

LISTOPAD I PROSINEC
2013

ČTVRTKY / ThURSDAYS

 7. 11. 2013  BlÁznivÁ traveSti ShoW S crazy  
goddeSS  Dj MeeVee

 14. 11. 2013  BUrleSqUe traveSti S daiSy dee 
a iSSaBel valente  Daisy Dee a issabel 
ValenTe Dj MeeVee

 21. 11. 2013  Famozní traveSti ShoW Se SlečnoU 
cryStal a Stacey  crysTal a sTacey  
Dj zen

 28. 11. 2013  drag qeen diva noXX  DiVa noxx

od 19:00 - 22:00
je Happy hour 30 % sleva  

- jen v úterý na všechny koktejly

SOBOTY / SATURDAYS
 2. 11. 2013 videodiSkotéka  Dj sTanley
 9. 11. 2013 videodiSkotéka  Dj sTanley
 16. 11. 2013 videodiSkotéka  Dj sTanley

 23. 11. 2013   diverzity Face - charitativ-
ní noc tolerance  Mc Kája Dj sPecTral

 30. 11. 2013 videodiSkotéka  Dj sTanley

PÁTKY / FRiDAYS
 1. 11. 2013  halloWenSký hororový meJdan   

Dj Tiffa
 8. 11. 2013  crazy night S diva noXX: PriSon 

Break  Dj DiVa noxx
 15. 11. 2013  We love FriendS toP mUSic night   

Dj Tiffa a MarTez orTega
 22. 11. 2013  cirkUS night - SPecial edition“   

mc BoriS dJ tiFFa
 29. 11. 2013 magda  Mc MagDa Dj MeeVee

PÁTKY / FRiDAYS
6. 12. 2013   FriendS narozeniny   

„Dj Tiffa zena Mc MagDa a luboš“
13. 12. 2013   FreShmag chriStmaS cool night   

Dj Tiffa 
20. 12. 2013   crazy night S diva noXX:  

SnoW Party  Dj DiVa noxx
27. 12. 2013   SUmmer Party on the Beach   

Mc Michael Dj zen

SOBOTY / SATURDAYS
7. 12. 2013   videodiSkotéka  Dj sTanley

14. 12. 2013   FriendS v gala   
Mc luboš a Kája Dj sTanley

21. 12. 2013   videodiSkotéka  Dj sTanley
28. 12. 2013   videodiSkotéka  Dj sTanley

ÚTERKY / TUESDAYS
3. 12. 2013   Po certech doBre karaoke  

ve FriendS  Mc Tezy a MaTy Dj MeeVee
10. 12. 2013   „all i Want For chriStmaS iS. . .   

karaoke!“  Mc KrisTina a boris Dj MeeVee
17. 12. 2013   SteP UP  Mc Kája a ParKer Dj MeeVee

24. 12. 2013   chriStmaS karaoke   
Mc MagDa a jaKub Dj zen

31. 12. 2013   SilveStrovSkÁ FriendS ShoW   
Mc MagDa a Michal K.

PONDĚLKY / MONDAYS
2. 12. 2013   JUkeBoX Party  Dj Vy naši hosTé!

9. 12. 2013   talk ShoW S lUBošem ProchÁzkoU  
Mc luboš

16. 12. 2013   talk ShoW „kecy k veci“  
S vlaStoU véBrem  Mc VlasTa Vébr

30. 12. 2013   „vo co goU?“ aneB talk ShoW  
S BoriSem  Mc boris

ČTVRTKY / ThURSDAYS
5. 12. 2013   mikUlÁšSkÁ traveSti  

S crazy goddeSS  Dj MeeVee
12. 12. 2013   traveSti night S BanÁnovoU  

halinoU!!  BanÁnovÁ halina  Dj MeeVee
19. 12. 2013   Famozní traveSti ShoW Se SlečnoU 

cryStal a Stacey  Dj zen
26. 12. 2013   drag qeen diva noXX  Dj DiVa noxx

www.friendsclub.cz

6. 12. 2013

narozeninová párty plná překvapení.  
travesty show, vystoupení špičkového 
saxofonisty, gratulace hvězd českého 

showbyznysu, zpívající moderátoři a dJs.
Chybět nebude luxusní narozeninový dort. 

a spousta dalších dobrot.

SILVESTROVSKÁ  
FRIENDS SHOW

S L E V O V Á  K A R T A

Úterý 31. 12. 2013 bude posledním dnem k zamyšlení nad 
celým rokem a čas nových předsevzetí. Naše předsevzetí 

je jasné… bavit Vás všechny i nadále, a to ještě lépe 
a radostněji. Tímto textem jsme začínali minulý rok, to se 

nemění a platí stále, avšak co jen Vás čeká tento rok…:
Začínáme brzy. Už od 19:00 to začneme pomalu rozjíždět, 
neruště sousedy a neobtěžujte se s pohoštěním a s hosty, 

my se o Vás postaráme jako by jste byli doma, tak už si 
rezervujte místa :-). Jako Silvestrovský dárek si Ti z Vás, 

co přijdou do 23:00 hodin budou moci vytočit konzumace 
na celý večer a navíc pro všechny  

do 22:00 hodin platí 30% sleva na koktejly!!
Pak se začneme žhavit na nejlepších ohňostrojích z celého 

světa a k blížící se půlnoci společně odpočítáme a přivítáme 
Nový rok a začne ťukačka, líbačka a samozřejmě přáníčka.

Cena v předprodeji a do 21:00 hodin 150 Kč na místě 
a po 21:00 hodině 200 Kč. V ceně je společná fotka s přáteli 

– dostupné pouze do 22:00 hodin, dale přípitek,  
občerstvení a spousta zábavy.

MC Magda a Boris, DJs Tiffa, Spectral  Happy New Year Friends



Circus Night - Special 
Edition
Máte rádi cirkus? Pamatujete 
si, když jste na něm byli s rodiči 
a užili si to jako skvělou rodinnou 
,,pohodu”? Pak Vám nabízíme 
možnost užít si to po svém sou-
kromě a úplně jinak! Tento ve-
čer se Friends promění v manéž 
a cirkusové prostředí, po liánech 
bude běhat zvěř, čekejte cirku-
sové představení. Navíc každý 
účet nad 260 Kč dostanete bub-
lifuk a také Vás nemine popcor-
nová smršť. Prostě super muzika 
a zábava především s nejlepšími 
klauny!
Tak se přijďte bavit jako nikdy jin-
dy...

pátek 27. 12.

Crazy Night by Diva 
Noxx: SNOW PARTY
It is beginning to freeze outside... 
and its time to let the snow fall all 
over and make the streets white.
Inside of the club we also go whi-
te... but not getting cold... and you 
will all become the snowflakes of 
the night.
Dress Code: White
Ah, and there is no Santa Baby, 
to add more snowflakes to it, we 
have our Queen to host the night. 
The only one Diva Noxx

Summer Party  
on The Beach
V říjnu jste po dlouhé době zažili 
opravdovou Beach Party a dá se 
říci: ATMOSFÉRA  BYLA STRHUJÍCÍ 
A FANTASTICKÁ! Z tohoto důvodu 
jsme pro Vás připravili další v sérii 
podobných eventů, kdy se budete 
potit, bavit, koupat a pít. Zapome-
neme na zimu venku, prosinec ne-
prosinec, prostě se před koncem 
roku pořádně pobavíme a pro-
mastíme!

We Love Friends - Top 
Music Night
Další z řady pravidelných klubo-
vych nocí pro všechny, kteří mají 
rádi tu pravou taneční párty, je 
tady. Tentokrát s názvem We Love 
Friends, přičemž jako první vás 
rozehřeje náš rezident DJ Tíffa, 
následně se budete moci těšit 
na jeho skvělého hosta dj a pro-
ducenta Marteze Ortegu, jehož 
sety jsou plné nezaměnitelné 
energie, ve kterých spojuje house 
music s novými trendy a různý-
mi hudebními nástroji, jež jsou 
známé v renomovaných klubech 
v České republice, na Mallorce, 
v Řecku, Itálii, Polsku nebo Švý-
carsku. 

Vš e m  s r d e č n é  b l a h o p ř á n í  k  N o v é m u  r o k u  a  p ř á n í  p o h o d y  v á n o č n í c h  s v á t k ů !

Fr i e n d s  B l e s kov ky  a n e b  roz h ovo r  s  „ c e l e b r i to u “

Friday 20. 12.

pátek 15. 11.

Naši milovaní přátelé, jak 
jste si už zvykli, na tomto 
místě nacházíte rozhovory, 
informace a novinky z Fri-
ends, tentokrát celé formou 
rozhovoru s naším milova-
ným a nejstarším barmanem 
a provozním klubu, který 
má i svůj vlastní fan club a je 
fakt , že oprávněně, protože 
ho má mít každý, kdo je výji-

mečný a tak trochu roztomile mimo :-D

míro, ve Friends už děláš řadu let, zažil jsi tu vše možné a nemož-
né. a jak by jsi zrekapituloval rok 2013?
Často si lidi myslí že já a Friends jsou jedno a to samé a jsem zde stá-
le, ale není to pravda a tak Wendulko dovol, oddělím to.

odděl si cokoli chceš, míro, hlavně už se rozkecej :-d 
Ve Friends se tento rok rozjel snad nejvíc, co to šlo. Petr (majitel) dal 
několika lidem za barem poslední šanci a ti, kteří toho nevyužili, tak 
šli. Každopádně v současné době jsem moc rád za naše kolegy. Po-
važuji je za velmi ochotné a především slušné lidi. Jsem moc rád, že 
se o nás hodně píše a čím dál víc celebrit se nebojí říci: Friends je můj 
oblíbený klub. Nechci vyjmenovávat, co všechno jsme opravili, zlep-
šili, či napravili, to bychom tu myslím byli dlouho a po těch letech už 
to člověk bere jako samozřejmost, tak snad uvedu jen to, že rekordní 
návštěvnost nám potvrdila vítězství v soutěži klub roku a snad jen 
dodám, že musíme makat dál, abychom si to obhájili.

a co míro ty a tvůj osobní život? Prozradíš nějaký lechtivý skan-
dál?
No mám se dobře, stále se držím svých blízkých přátel a jsem šťast-
ný, že i oni rádi chodí do Friends za mnou a baví se tu. Když jsem 
za barem užívám si to úplně jinak, než když s nimi kalím, ale tento 
rok to dělám zodpovědněji - přeci jen stárnu. (pozn. redakce - Míra 
vypadá jen tak tak na osmdesát :-D) Byl jsem na super dovolené 
u moře s mamkou, už ani nepamatuji, kdy jsem měl volno. Snad nej-
větší události bylo osamostatnění se a bydlení sám na Vinohradech. 
Občas nemám na nikoho náladu a tak si to fakt užívám. Lechtivý 
skandál by se našel, ale je to superpřísně tajné :-D

co je za rok 2013 největší novinkou v programu?
Zcela jistě největší úspěch máme se středami, kdy Petr poupravil 
systém seznamek a zábavných večerů klubu podle jeho kamaráda, 
který má obdobný klub v Sydney. Večer má i nadále formu humor-

ného předávání vzkazů, což se rychle ujalo a lidi pochopili, jak si mů-
žou užít pořádnou srandu, avšak středy nejsou jenom o seznámení.  
Navíc výhoda druhého Cuba libre zdarma mnoho lidí přiláká a stře-
dy jsou teď opravdu často na úrovni nejsilnějších dnů a to mě vel-
mi těší! Jo, holka, pořádnej cloumák navíc zdarma potěší každou  
duši :-D

no a jak jste prožili třetí Prague pride?
Na mě padlo tento rok organizátorství a tak jsme se opravdu hrdě 
zapojili a s festivalem lásky a tolerance jsme makali naplno a celý 
týden se nezastavili. Náš tentokrát tematicky šmoulí vůz byl zase 
narvaný a já si z vozu užíval, kolik lidí nás přišlo podpořit a zpívali 
a tancovali s námi. Zvláštní poděkování patří Jindrovi a jeho příteli, 
kteří nás v pořádku odvezli a plno věcí zařídili!

co nás čeká jako nejbližší novinka?
V současné době předěláváme celý systém štam-
gast karet a bude to opravdu mnohem lákavější 
a zajímavější pro lidi. Ve zkratce za každých sto 
korun se jim na kartu načte cca 15 Kč (výše záleží na útratě) za které 
si pak můžou koupit drinky...

ale už je čas prozradit něco ze soukromí!!! míro, nedělej zagorku!!!
Ale no tak Wendy, víš jak jsem ostýchavý (pozn. redakce - No jistě!!!), 
snad až najdu toho pravého, tak mu ukážu mé nové kérky, které jsou 
pro mě takovým koníčkem a dělají mě něčím, čím se chci trochu lišit. 
Jinak se považuji za řadovýho kluka, co rád dělá lidem radost. Teď 
už mě nech a příště si vyzpovídej našeho nového oblíbeného Toma. 
(poznámka redakce - Kérky jsme viděli a tomu novému pravému 
muži číslo jedna přejeme pěkné pokoukání :-D)

Všem přeji krásné vánoce a šťastný nový rok třeba se mnou  
ve friends společně přivítáme 2014

S L E V O V Á  K A R T A

Studenti u nás mají
10 % slevu!

narozeniny 

rozlučky  svatby

after maturitní plesy

a další oslavy a máš:

30% slevu na konzumaci 
pro tebe a tvoji polovičku

přípitek pro pozvané zdarma
a mnohem víc, tak vše nejlepší

Rezervace:
info@friendsprague.cz

Friends, plné slev 
a výhod pro Vás...

Zveme Vás na kafíčko s přáteli a rovnou na  
top kvalitu značky Dallmayr dodávanou do prezidentských 

kanceláří a na královské dvory.
Vy jste naše šlechta a my Vám tomu podřizujeme sortiment...

New

Vánoční travesti kou-
lování v klubu Friends
Pokud jste tradičními návštěvníky 
travesti čtvrtků v klubu Friends, 
pak víte, že třetí čtvrtek v měsíci 
patří slečnám Crystal a Stacey, 
které díky tomu získaly jedno lu-
xusní datum v roce, a tím je po-
slední travesti vystoupení před 
Vánoci. A stejně jako vloni i letos 
pro Vás chystají tříhodinový celo-
večerní program plný světových 
songů, českých šlágrů, komiky 
i klasických oblíbených vánoč-
ních hitů. Nejen, že představí 
svá nej čísla tohoto roku - slečna 
Stacey v roli Cher hit letošního 
podzimu Woman Worlds, Crystal 
své osobité podání mixu písni-
ček Jitky Molavcové, ale přivezou 
i hosta, a to sexy dámu, stálici 
a úžasnou kometu, rozuměj hvěz-
du s ocasem, brněnské travesti 
scény slečnu Michéle de Morens. 
Firemní vánoční večírky mohou 
být trochu nudné, zato ve Friends 
se zaručeně nudit nebudete. Vá-
noční travesti show je vždy něčím 
tak trochu jiná… A pozor vánoční 
program ve čtvrtek 19. 12. 2013 
začínáme již v 21,00!

NEDĚLE / SUNDAYS
neverending Party Week in FriendS

STŘEDY / WEDNESDAYS

KAžDOu STřEDu V KLuBu
žhAVÁ SEZNAMKA PŘES hRAVé VZKAZY

KOLO šTĚSTí  VSTUPNé ZDARMA

Seznamovací „How I Met“
párty JEDE NA PLNO

ke každému Cuba libre druhý zdarma

Rainbow factory
Friends je tu pro Vás, abyste se 
bavili. Ale snažíme se i pomoci. 
A proč nespojit zábavu s užiteč-
ným? Právě proto je tu Rainbow 
factory night. Charitativní orga-
nizace Diverzity face pomáhá 
LGBT komunitě a všem v tíživých 
životních situacích a tentokrát se 
s Vámi budeme snažit pomoci my 
jim. Přijďte se pobavit a přispět 
na dobrou věc.

XMAS party Fresh Gay 
Magazinu
V pátek 13. prosince pořádá Fre-
sh Gay Magazine v klubu Friends 
vánoční večírek. Máme pro vás 
nachystané dárky, které můžete 
vyhrát ve vánoční tombole. Ne-
bude chybět ani sexy Santa Klaus 
se svými pomocníky, kteří se po-
starají o přísun vitamínů. O zába-
vu se postarají DJ Tiffa.

pátek - 13. 12.


