Partička Dolanský, Prachař i Ruml si užili „veselou jízdu“ v Tatrách
Čtvrtek, 20 Březen 2014 22:50 - Aktualizováno Středa, 26 Březen 2014 23:36

Veselá partička ve složení muzikant a moderátor Jakub Prachař, herec Jan Dolanský a
Matouš Ruml alias Lexa z Comebacku vyrazili na „hodně veselý“ výlet do Jasné v
Nízkých Tater. Kromě zábavy, si užili i trochu práce, v předpremiéře zde byl v Grandu Jasná
totiž uveden snímek 10 pravidel, v němž všichni hrají a který vstupuje do kin.

Herec Jakub Dolanský s Matoušem Rumlem si narozdíl od Jakuba Prachaře v sobotu ráno
přivstali a užili si tak na z vrcholu Chopku Fresh Track neboli lyžování na ranním manžestru.
Zatímco Jan Dolanský zvolil snowboard, Matouš Ruml alias Lexa z Comebacku si užil
lyžování.

„To ježdění na prkně na ranním manžestru, nemělo chybu parádně jsem si to užil, i když
pořádně foukalo a byla zima,“ prozradil Dolanský, který přiznal, že jezdí na prkně od 14 let a
několik pádů ho neminulo nejen sjezdovce, ale i jen co vyšel z Grand hotelu uklouznul a
zavrávoral.

Na Fresh Tracku pány doprovázela i herečka Kristína Svarinská, ale a do lyžování se zrovna
moc nepouštěla a užila si jen bohatou snídani v restauraci s výhledem.

Ranní manžestr nadchnul i Matouše Rumla, kterého lidé znají alias Lexa z Comebacku. „Ty
lyžařské tratě zde jsou perfektní, jsou alespoň dvakrát tak delší než máme v Česku,“ prozradil
herec.
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Moderátor Jakub Prachař tentokrát nechal svoji manželku Agátu Prachařovou doma a ani
ranní Fresh Track nedal, chvíli si v Jasné zajezdil na prkně, podíval se na tradiční závod v
bikinách Bikini ski, sám ale prý odvahu nenašel, a tak byl jen v roli pozorovatele. Přitom před
lety si tento závod vyzkoušela sama jeho manželka Agáta tehdy ještě Hanychová. „Ženské tělo
ve spodním prádle vždy krásnější než polonahý mužský,“ prozradil Jakub Prachař, který
prozradil, že si Jasnou zamiloval.

„Mám raději snowboard než lyže, a hory mám rád i to jak v létě, tak i v zimě,“ prozradil Prachař.

Do půl těla se na bikini ski závodu se nesvlékl ani herec Matouš Ruml alias Lexa z Comebacku.
„Jsem sice herec, ale na takový exhibicionismus moc nejsem, navíc byla zima,“ dodává herec.
Po bikini ski pak zamířil do nedalekého champagne baru, kde se skvěle už bavil režisér snímku
Karel Janák a společně si i zatancovali.

Večer se pak celá partička přemístila do nové kongresové haly Grandu, kde se konala
slavnostní předpremiéra jejich nového filmu 10 pravidel jak sbalit holku.
Jakub Prachař tady ukázal opět svoje spontánní chování, když po projekci přisedl k muzikantovi
a začal bubnovat na plastového koníčka.

Jejich pánská jízda pak pokračovala v Happy Endu, kde pokračovalo představování jejich
filmové novinky, během jejich účasti na pódiu na najednou k Lexovi přistála podprsenka, ten s
ní pak spontánně zatočil. Večer pak návštěvníky klubu dostal do varu dav zpěvák Ben
Cristovao, který v minulosti i závodně jezdil na snowboardu.
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