
Represent Action heroes party 
 

Před vánoci se s párty srandou roztrhl pytel. Aby jí nebylo málo, také jednu party přihodíme a věřte, 

že to bude velký!  

 

Vše, co budete číst dál, berte jako osobní pozvání. Jste vřele vítáni! 
 

A o co že vlastně půjde? Především o parádní mejdan, na kterém Vás čeká kromě alkoholu a 

muziky také spoustu soutěží, filmů a dalších bonusů. Ale nepředbíhejme. Vezmeme to hezky 

popořádku.  

 

První, na co se můžete těšit, je dárek na uvítanou. Prvních padesát  příchozích akčních hrdinů 
(návštěvníků v kostýmu akčního hrdiny) získá tričko Represent, takže se nezapomeňte řídit 

pravidlem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. 

 

Fight club 
 

Ti ostatní ovšem také nepřijdou zkrátka. V průběhu večera budou k dostání lístky do bohaté 
tomboly, ve které kromě Represent oblečení budete moci vyhrát například fotoaparát Canon, věci 

na kolo od Shaman racing, SK8 desky Primeros, woucher na kérku od Voky tattoo, nebo na 

paintball v aréně Two Towers. 

Tombola ale není jedinou možností, jak si na „Action heroes party“ přijít na své. Další výzvou je 

soutěž v gamblení na X Box 360, nebo soutěž o nejlepší masku akčního hrdiny. 

 

Co se zábavy týče, narazíte v P.M. Klubu na paintballovou střelnici od Two Towers, budete se 
moci nechat zvěčnit fotoaparátem Canon a následně si odnést fotku na památku s sebou domů, 

kouknete se na hodně netradičně pojatou exhibici bojového umění Krav Maga, nebo se naučíte 

házet láhvemi na baru při freestyle barové exhibici Ondřeje Slapničky a jeho hostů. 

 

Action Cinema 
 

Hltači extrémních záběrů budou mít na Represent Action heroes party žeň!  

Protože Represent respektuje svoje zákazníky a ví, že nejsou homogení masou, rozhodli jsme se 

nepodřídit výběr filmů pouze jedné skupině sportovců, ale nadělit každému něco. Právě proto se za 

sebou vystřídají filmy pro milovníky snowboardingu, extrémního kayaku i freeridu na MTB. 

Vybírali jsme opravdu z toho nejlepšího! 

Čeká Vás kayakový Black book jednoho z nejlepších riderů současnosti – Steva Fischera, 
snowboardový film od již legendární produkce Mack Dawg – Double decade a posledním 
filmem večera bude úplně nový New world disorder č.9, který je opravdovou lahůdkou pro 
všechny ridery na MTB kolech. 
 

Dance night 
 

Po skončení všech soutěží a atrakcí se na plno rozjede taneční mejdan pod taktovkou profesionála 

na akční party zábavu – Dj-e Robota.  
 

Ostatní atrakce prozatím ponecháme jako překvapení, abychom na sebe neprozradili úplně všechno. 

 

Teď už musíte udělat jen tři věci. Vzít červenou fixu a označit si datum 13.12.08 tučně v kalendáři, 

nachystat si originální akčně-hrdinský kostým a hlavně dorazit za zábavou. 

 

My slibujeme, že se nudit nebudete!!! 



 

Hard facts: 
Kdy: 13.12.08 

Kde: klub P.M. - Trojická 10, Praha 2 
Start: 20.00hod. - ?hod. 
Vstup: 50,- (návštěvníci v masce akčního hrdiny mají vstup zdarma) 
Dress code: akční hrdina 
Akce na pití: Red bull s vodkou, Red Bull cola s rumem 

Bohatý raut 
Projekce:  
MTB film „NWD 9“ 

KAYAK film „Steve Fischer - BLACK BOOK“ 

SNB film „Mack Dawg productions DOUBLE DECADE“ 

Dance club: Dj Robot 

a spoustu dalšího... 
Partneři večera: Represent, Skateshop.cz, Canon, Growshop, Primeros, Fires.cz, Voky tattoo, X 

Box 360, Dogma production, Two Towers, Shaman racing, Krav maga.cz, Freeride.cz, Vodka 42, 

Red Bull 

 
Vice info na www.represhop.eu 

 

Teasery na videa (embed): 
 

New world disorder 9 - http://www.youtube.com/watch?v=BfS7iKe9INQ  
 

<object width="425" height="344"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/ntN307pKdNE&hl=en&fs=1"></param><param 
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"></param><embed 
src="http://www.youtube.com/v/ntN307pKdNE&hl=en&fs=1" type="application/x-
shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" 
height="344"></embed></object> 
 

Black book - http://www.youtube.com/watch?v=JPwq5bsCDmE&feature=related 
 

<object width="425" height="344"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/JPwq5bsCDmE&hl=en&fs=1"></param><param 
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"></param><embed 
src="http://www.youtube.com/v/JPwq5bsCDmE&hl=en&fs=1" type="application/x-
shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" 
height="344"></embed></object> 
 

Double decade - http://www.youtube.com/watch?v=pQNbc3TZOp0 
 

<object width="425" height="344"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/pQNbc3TZOp0&hl=en&fs=1"></param><param 
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"></param><embed 
src="http://www.youtube.com/v/pQNbc3TZOp0&hl=en&fs=1" type="application/x-
shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" 
height="344"></embed></object> 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SMS verze: 
 

Ahoj,  

 

Chces se pobavit spolu s represent partou? Chces se alespon pro jeden vecer stat akcnim hrdinou? 

Pak jsi srdecne zvan 13.12.08 do klubu P.M. (Trojicka 10) na REPRESENT ACTION HEROS 

PARTY. Ceká te tam spoustu soutezi, atrakci, extremnich filmu, piti, kamaradu a hlavne hromada 

zabavy. Jooo, a nezapomen prijit v kostymu svého oblibeneho akcniho hrdiny! Uvidis, ze se ti to 

vyplati!  

   

 

 


