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Kohout, který leží prohrál, ale zápas může trvat až

LUXUSNÍ MÓDNÍ TRENDY

několik minut a skončit nerozhodně.

VERSAILLES – brzy se uskuteční dlouho
očekávaná událost tohoto roku – módní
přehlídka v luxusní lokalitě zámku Versailles.
Módní přehlídka představí kolekce celé řady
slavných návrhářů, kteří popustili uzdu své
fantazii a s modely si skutečně vyhráli. Ne každý
model, který se na přehlídkovém molu objeví,
však

čeká

budoucnost

v šatníku

některé

ANGLICKÝ GENTLEMAN
OBDIVUJE MĚSTO PAŘÍŽ
PARIS

–

první

zastávkou

cestovatele

Willyho Fogga se stalo město Paříž, které ho
uchvátilo svými pamětihodnostmi.

slavných

Nejprve zamířil do vyhlášeného muzea v

značek totiž nemusí být nositelné. Unikátnost

Louvru, které je známé především díky obrazu

jednotlivých kreací umocňuje také výběr modelek,

Leonarda Da Vinciho Mona Lisa. Za povšimnutí

z nichž každá představuje zcela jiný typ krásy bez

však stojí i celá řada dalších děl slavných autorů.

ohledu na věk, barvu vlasů či postavu.

Willyho Foga zaujal zejména obraz …, který se

z Francouzek.

Představované

šaty

zájmem sledoval velmi dlouhou dobu.
Další památkou, kterou pan Fogg se svým

KOHOUTÍ ZÁPASY NA
SEVERU FRANCIE
SAINT-AMAND-LES-EAUX – departement
Nord, jediný francouzský kraj, kde jsou tyto
hry povoleny, pořádá zápis do kohoutích
zápasů.

doprovodem navštívil, byla Eiffelova věž. Pan
Fogg nahoru vylezl okamžitě, avšak jeho sluha
měl poněkud problémy, protože jej trápili závratě
již na prvním odpočívadle.
Willy Fogg využil také možnosti ochutnat
místní

kulinářské

umění.

Například

kulaté

smetanové sýry Camembert, Brie a Roquefort,

V ringu na sebe dva opeřenci dorážejí zobáky a

které se nechávají zrát ve sklepích. Některé z nich

ostruhami. Ať na zemi nebo ve vzduchu, hřebeny

se vyrábějí z kravského mléka, jiné z mléka

se zdvihají, peří létá až z ringu všude kolem.

ovčího či kozího.

Poslední útok a jeden z kohoutů zasazuje ránu
ostruhou do zad svého nepřítele. Tím ho vyřazuje
ze zápasu. „Už leží, už nevstane," nese se sálem.

