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Novotný získal posilu. Šéf webu Ex-

tra.cz údajně do svého týmu ulovil

známého politického komentátora

Bohumila Pečinku.

Ten už několikrát ukázal, že mu

nedělá problém „rezignovat na

veškeré morální hodnoty“ a jistě
se naučí i zatraktivňovat titulky

pomocí slov kozy, cikán a Face-
book.
Spekuluje se, jestli teď už bývalého

komentátora týdeníku Reflex zaujal silou

své osobnosti sám fracek

Novotný, nebo jestli ho

uchvátila prostá vidina

působení v

nablýskaném světě
celebrit. Pečinka už se

prý těší na spolupráci

s  kočičkou Olgou

Path Štíplovou. A to

nejen v redakci!

Dominik Hrubý

Škromach 

FOTOgrafem!
Je místopředseda senátu závislý na internetu, nebo se

jen zamiloval do foťáku v mobilu? Selfie s ním a Ze-

manem obletěla během několika minut celou interne-

tovou republiku. Ve focení však není žádným

nováčkem. Svým fotografickým uměním se chlubí

před fanoušky na Facebooku už léta. Nad některými

snímky zůstává rozum stát…

první pokusy!

Polední mini kafíčko...
Škromachův pokus o food design

...a Škromie na pláži

Tři bradyv hlavníroli

Chudák Masaryk, napadne vás při pohledu na nejnovější českou

selfie! Kdo ji spunktoval? Zeman se Škromachem se jali vyfotit

před obrazem tatíčka národa.  Nejspíš zapomněli, že na rozdíl od

zahraničních hvězd, mezi kterými je selfie populární, oni nejsou

takoví fešáci. Tři brady Zemana a zažloutlé zuby Škromacha vy-

děsí každého. Vznikl tak hrůzný pozdrav z  téměř strašidelného

hradu! Gabriela Kabátková

Slzy, květiny a kriminálka.

Takový byl středeční smuteční

obřad taxikáře Daniela C. (†25),

jedné z obětí vraždění sériového

vraha. S mladým tátou od

rodiny se na hřbitov v Praze     -

-Libni přišli rozloučit nejen

blízcí a kamarádi, ale také poli-

cie. Očekávala totiž, že by se

vrah mohl se svojí obětí přijít
naposledy rozloučit i tam.

Byl na pohřbu

vrah mrtvého

taxikáře (†25) ?
Rakev hlídala KRIMINÁLKA!!!

Kriminalisté si proklepli

každého z přítomných.

I příbuzní mrtvého řidiče

podezřívali kohokoli cizího, kdo

se na pohřbu objevil. Jestli tam

byl i sériový vrah, se ale teprve

ukáže. Památku Daniela C.

a dalších dvou zabitých taxikářů
uctili také jejich kolegové

okružní jízdou po Václavském

náměstí.            Šárka Kabátová

Pečinka z Reflexu

dělníkem bulváru 

TRUS
Selfie po česku!

internet: www.fles.fsv.cuni.cz
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Taťána Kuchařová si užívá nejen společnosti

slavného herce, ale i omamného červeného ví-

na. Má se Ondřej Brzobohatý čeho obávat?

Táňa tráví dny s Pierrem Richardem, který
přijal její pozvání a spolupráci s modelčinou

nadací Krása pomoci. Zároveň přijel do Česka

Ondro, bacha 

na blondýna!

představit své nové víno 

Petrus Ricardus.

„Prahu miluji,“ říká

světoznámý blondýn

a my se nedivíme. Miss

World 2006, litry kvalit-

ního vína a luxusní ho-

tel The Augustine na

Malé Straně, jsou toto

důvody jeho častých

náštěv?

Karolína Hejlová
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Vodnář 
(21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři, váš nový partner
nejspíš není ten pravý! Ve
vzduchu je cítit podraz a
nevěra! Všechno radši
dvakrát kontrolujte. Pod-
razit vás můžou zejména
štíři a vypočítavé jsou i
panny.

Ryby
(21. 2. – 20. 3.)

Ryby, mezi vodními zna-
meními to tento týden ji-
skří. Vodnáři a raci z vás
nemohou spustit oči! Dej-
te si ale také pozor na pro-
blémy se zdravím, příští
týden by vás totiž mohla
bolet záda.

Beran
(21. 3. – 20. 4.)

Berani, usmějte se! Hvěz-
dy ukazují na zlepšení vaší
finanční situace. Nemusíte
se vyhýbat riskantním in-
vesticím ani setkáním. Vy-
padá to, že váš vysněný
partner na vás čeká. Mějte
oči na stopkách!

Býk
(21. 4. – 21. 5.)

Býci, vyrazte do výru dě-
ní. Zdá se, že budete hvěz-
dy všech večírků a oslav.
Tak se hezky vypravte,
možná na vás bude někde
čekat váš spřízněný lev! A
jak ten večer skončí, vám
už hvězdy nepoví.

Blíženci
(22. 5. – 21. 6.)

Blíženci, pamatujte, že pro
jedno kvítí slunce nesvítí.
Zapomeňte na minulost a
otevřete oči! Venuše je
v postavení příznivém pro
nová setkání blíženců se
střelci, tak honem ven, ať
nepromarníte šanci.

Rak
(22. 6. – 22. 7.)

Raci, i když máte nejspíše
poslední dobou problémy
s únavou, nezoufejte. Vše
se brzy zlepší. Během dal-
šího týdne načerpáte no-
vou jarní energii a budete
opět vypadat skvěle.

Lev
(23. 7. – 22. 8.)

Třikrát sláva, drazí lvi!
V příštím týdnu vás nej-
spíše potká milé finanční
překvapení. A dařit se bu-
de i ve vztazích. Jiskřit to
bude hlavně mezi vámi a
váhami. Pozor si jen dejte
na problémy se zažíváním.

Panna
(23. 8. – 22. 9.)

Panny, vše se vám daří a
vše jde podle plánu. Neu-
sínejte ale na vavřínech.
Vypadá to, že se blíží vy-
pjaté období. Hlídejte si
zejména peníze a zbytečně
neinvestujte!

Váhy
(23. 9. – 23. 10.)

Váhy, další týden přeje
ozdravným rituálům! Za-
jeďte do lázní nebo si udě-
lejte den pro sebe. Budete
se cítit i vypadat skvěle.
Navíc to vypadá, že mož-
ná okouzlíte nějakého
krásného štíra!

Štír
(24. 10. – 22. 11.)

Štíři! Čeká vás týden plný
vášně a napětí! Vypadá to,
že klidné období prolomí
nějaká milostná aférka.
Dejte si ale pozor, s kozoro-
hy ani berany by to nemu-
selo vydržet. Naopak váhy
jsou pro vás jako stvořené.

Střelec
(23. 11. – 21. 12.)

Střelci, na milostném poli,
zdá se, nic moc. Nevěšte
ale hlavu. Vypadá to, že
potkáte svou novou lásku
při nějaké sportovní akti-
vitě. Tak šup na hřiště a
sledujte vodnáře. Jen po-
zor na úrazy! 

Kozoroh
(22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi, tento týden bu-
dete aktivní jak v práci,
tak v posteli. Postavení
hvězd bude příznivé pro
kariérní postup i vztahy s
kolegy. Také se nebraňte
novým seznámením. Žha-
vé partie jsou pro vás raci.

Horoskop Elišky Pokorné • Co vás čeká a nemine př íští  týden? Na to odpoví hvězdy! • Co vás čeká a nemine př íští  týden? Na to odpoví hvězdy! •

„Cokoliv, co kdy přišlo
z Ruska, stálo za h*vno,“
řekl Zdeněk Pohlreich. 
A měl pravdu. Nevzhledná
břečka, na kterou by si ne-
troufl ani Čurila Plenkovič,
zaměstná zažívání na dlou-
hé hodiny. Budete litovat,
že ještě nemáte sepsanou
závěť. 

Adam Vrána,

Geniální pokrm, který
okouzlí vaše smysly a po-
hladí chuťové pohárky kaž-
dého gurmána. Chcete
v krátkém čase oslnit pra-
vým kulinářským požitkem?
Lahodná směs vajíček, hoř-
čice a sýra je nová meta
české kuchařiny a odrazem
trendů gastronomie třetího
tisíciletí. Petr Liška,

CANBERRA – Neodhalené tajemství? Pátrání po zmizelém
letounu stále není úspěšné. Trosky, které byly vyplaveny
na pobřeží Austrálie, ztracenému boeingu nepatří. Dnes to
potvrdil šéf australského úřadu pro dopravní bezpečnost
Martin Dolan.

Malajské letadlo se ztratilo před více než sedmi týdni i
s 239 lidmi na palubě. Po troskách stroje denně pátrá na
hladině Indického oceánu přes dvacet lodí a letadel. Do ak-
ce je zapojeno australské a čínské námořnictvo i americký
vojenský letoun.

Gustav Ondrejčík

Naprosto chladnokrevným
a odporným způsobem za-
vraždil Štěpán O. (26)
vlastní matku a okradl ji o
40 korun. V chládku teď
budou mít jeho temné váš-
ně dost času polevit. Měst-
ský soud v Praze ho tam
poslal odpykat si výjimeč-
ný trest. Zároveň mu zaba-
vil předmět, kterým zvráce-
ný čin provedl: hokejku!

Matku napadl tímto
spor  tovním náčiním loni na

podzim v brzkých ranních
hodinách. Možná také se-
káčkem na maso a mače-
tou, to si ale nepamatuje.
Útok byl podle znalce příliš
strašný a brutální i pro sa-
motného nelítostného násil-
níka, než aby mu mohl zů-
stat v paměti. S mnohoná-
sobně roztříštěnou lebkou,
přelámanou čelistí a před-
loktím byla ještě při vědo-
mí, když ji uškrtil šátkem.

Příležitostný uživatel

pervitinu, marihuany a al-
koholu Štěpán si před či-
nem dal jen malého panáka
„na kuráž“. Nepotřeboval
otupit svědomí: žádné totiž
nemá! „Je bezcitný. Něče-
ho podobného se může do-
pustit i v budoucnosti,“ vy-
povídal před soudem psy-
chiatr Petr Kubej. „Nejde
vyloučit ani sexuální
úchylku, odmítl se ale pod-
robit prohlídce.“  

Dnešní matkovrah ne-

stojí před soudem poprvé.
Dříve se zpytoval za brutál-
ní napadení vlastní babič-
ky. Rodina udělala chybu a
vzala ho na milost. Později
mu matka učitelka prý vy-
čítala, že je budižkničemu
a nestuduje. Ondráček to
údajně nedokázal vydržet a
musel ji zabít. Příbuzní
jsou zase jiného názoru: na
výčitky už dobu před vraž-
dou raději rezignovala.

David Šír Smrt bratra vévodkyňe z Cornwallu. Zabíjely otáčecí dveře!
Ještě několik hodin před smrtí pózoval Mark Shand(62) před novináři se svojí o pěta-
dvacet let mladší partnerkou. V úterý večer si užíval v hotelu Gramercy v New Yorku na
jednom ze svých mnoha sponzorských večírků. Konec párty byl ale spíše tragikomický.
Když se bratr vévodkyně Camilly vracel do hotelu po kuřácké pauze, narazil do otáčecích
dveří, spadl dozadu a uhodil se hlavou o chodník. Nehoda se odehrála ve středu nad rá-
nem a Shand během středy zranění podlehl. 
Mark Shand byl proslulý jako gentleman a výborný bavič, ale také tím, že to dokázal na
večírcích pořádně rozjet. Richard Kay, dlouholetý dopisovatel ze světa britské smetánky,
po jeho smrti prohlásil: „Byl to playboy a klevetník, ale Camillu by nikdy nezklamal.” Ta
měla s bratrem velmi blízký vztah a po jeho smrti je prý „totálně zdevastovaná”. O vel-
kého zastánce včera přisli také afričtí sloni, za jejichž práva bojoval Shand až do posled-
ního dechu. V podvečer své smrti ještě stihl na jejich ochranu vybrat přes jeden milion li-
ber.    Alan Lexa

Alkohol? 
Už to nebude
tak snadné
Za tvrdý alkohol si distribu-
toři připlatí. Může za to no-
vela živnostenského záko-
na, kterou nedávno posvětil
svým podpisem prezident
Miloš Zeman. Podle těchto
úprav již na patnáctipro-
centní alkohol musíte mít
koncesi, jinak vám hrozí ne-
lidská pokuta. Ale i pro
úřední povolení na tenhle
byznys budete muset sáh-
nout hluboko do kapsy. Se-
dmnáctého dubna totiž vy-
pršel termín, kdy jste si
mohli pořídit koncesi na
prodej lihovin zdarma.

Iurii Naumenko

Brutální matkovrah
dostal 20 let

Mark Shand s údajnou snou-
benkou Ruth Powys (vpra-
vo). Nalevo její dvojče Mary.

Děsivá záhada!
Hledání ztraceného

letadla nebere konce

Do zbraně! 
Rusko zastrašuje

Ukrajinu
MOSKVA – Blíží se konec příměří? Rusko varovalo
Ukrajinu, že se v případě ohrožení ruských občanů
nebude bát použít svou vojenskou sílu.

„Budeme-li napadeni, určitě odpovíme. Pokud zá-
jmy Rusů budou přímo napadeny, jak tomu bylo na-
příklad v Jižní Osetii, nevidím žádnou jinou mož-
nost, než odpovědět v souladu s mezinárodním prá-
vem,“ prohlásil v televizním rozhovoru ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov.

Gustav Ondrejčík

Liška s Vránou v kuchyni: 

Bohatýrská míchaná vajíčka
Suroviny:
2 lžíce másla, 50 g drůbeží šunky, 1/2  pórku, 5  vajec,
3 lžíce, strouhaný sýr, 1 lžíce hořčice
Pórek očistíme, omyjeme a nakrájíme na tenká kolečka.
Část odložíme na ozdobu. Šunku nakrájíme na kostičky.
Strouhaný sýr smícháme s hořčicí. Vejce rozšleháme 
v misce se solí a pepřem. 
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Prsa nejsou všechno! 
Lupita Nyong'o je nejkrásnější žena světa

Muže potěší, že mezi pří-
slušnicemi opačného po-
hlaví ubylo těch, které ne-
dosahují při souloži orgas-
mu, naopak se zvýšilo
množství vaginálně vzru-
šivých. Podvádí více než
polovina manželů a jejich
partnerky jim se svými
40 % rozhodně nejdou pří-
kladem! Nezodpovědní
jsou Češi při styku s ná-
hodným partnerem, ochra-
nu nepoužívá čtvrtina po-
pulace!  A to podle prů-

zkumu Sexuologického
ústavu, který proběhl pod
vedením Petra Weisse a
Jaroslava Zvěřiny na úze-
mí celé republiky formou
písemného dotazování za
účasti 1004 mužů a 1013
žen ve věku od 15 let. 

„Česká společnost je
v sexuologii nejliberálněj-
ší na světě,“ řekl Petr We-
iss. Tolerujeme homose-
xualitu, masturbaci či po-
traty. Onanii připouští
90 % mužů, žen je o 20 %

méně. Mnoho z nich tento
způsob sexuálního vybití
považuje za běžný dopl-
něk ke vztahu. Pozor, dá-
my, pětina našich miláčků
alespoň jednou předstírala
vyvrcholení! Až 7 % žen
poskytlo sex za peníze.
Ponižující zkušenost zná-
silnění má za sebou každá
desátá dotázaná! 

Postelovým hrátkám
věnujeme dvakrát půl ho-
diny týdně. Ve třetině pří-
padů lidé čerpají informa-

ce o sexu od svých kama-
rádů a známých. „Tady je
však třeba mít se na pozo-
ru, protože se jedná o ne-
jméně spolehlivý zdroj in-
formací,“ varuje Petr We-
iss. Osvěta zřejmě vskutku
zaostává, překvapivě mno-
ho respondentů netušilo,
jaká rozkoš se skrývá za
pojmem necking, který
označuje mazlení od pasu
nahoru.

Petra Dvořáková

Ideály o vysoké prsaté blondýně se silikony a boto-
xem jsou fuč. Herecká princezna Lupita Nyong'o  by-
la magazínem People označena za nejkrásnější ženu

planety, přesto že neoplývá bujným dekoltem. Pro čoko-
ládovou krásku tak pokračuje pohádkový příběh. V břez-
nu vyhrála Oscara za vedlejší ženskou roli ve filmu 12 let
v řetězech, zbožňuje ji idol Brad Pitt a poznávají ji lidé
po celém světě. Je opravdu tak půvabná?

„První, kdo mi kdy řekl, že jsem krásná, byla určitě
moje máma. Konečně jí věřím,“ svěřuje se mexicko-keň-
ská kočka. Když Lupita vyrůstala, barvila si vlasy na
všechny možné odstíny a dokonce si i vyholila hlavu.
Pěknou ženu pro ni ztělesňovala běloška s dlouhými rov-
nými vlasy. Teď už se nemusí přetvařovat – svou krásu
má potvrzenou černé na bílém. Porazila například popo-
vou superstar Pink nebo partnerku Johnnyho Deppa Am-
ber Heard. Velké poprsí a blond kadeře nejsou všechno,
dámy! Vojtěch Tkáč

Je to jako Romeo a Julie.
Krásná, bohatá a nesmělá
Jade (Gabriella Wilde)
potká šarmantního fešáka
Davida (Alex Pettyfer),
který je sice chudý jako
kostelní myš, ale o to víc
okouzlující. Zamilují se do
sebe a láska je to ohromná,
taková, co otřásá zemí, na
které stojíte. Její otec ale
vztahu nepřeje a snaží se
mu zabránit za každou ce-
nu. 

Kýčovitý  příběh jen
trochu vyrovnávají hlavní
postavy. Gabriella Wilde
by skvěle zapadla do filmu
o Barbie. Alex Pettyfer ja-
ko David má se svou příliš
dokonalou postavou víc
práce, ale vykřesat z role

jiskřičku života se nepoda-
řilo. Potřebnou dávku nad-
hledu a sebeironie dodáva-
jí vedlejší postavy jako Ja-
dein bratr a Davidův nej-
lepší kamarád.

Smutnou zprávou je, že
podobný příběh napsal už
jeden pisálek z ostrova ča-
jíčkářů - William Shakes-
peare. Producentům filmu
nezbylo, než inspiraci při-
znat. Pokud nečekáte nic
víc než romantickou po-
hádku o tom, že pravá lás-
ka existuje a že se vyplatí
za ni bojovat, neváhejte a
běžte do kina. Pokud jste
přes lásku cynik, radím si
s sebou přinést místo pop-
cornu mísu citrónů. 

Jana Leichterová

30%

15%

20% 10%

90%

Český sex: Více onanujeme i podvádíme

Styl à la exhibicionista, netopýří žena
a nevěstka. V tomhle módním pekle
českých celebrit se uškvaříte!

Počítačový inženýr Zdeněk Macu-
ra chtěl zřejmě oslnit svou milou
Džambulku, a proto si oblékl lesklé
kalhoty, které září na sto honů.
V dlouhém kabátu, jenž měl pravdě-
podobně působit elegantně, vypadá
Macura jako exhibicionista na lovu.
Tohle se nepovedlo!

Ukázku módního pekla dva v jednom
přinesli Hana a Jiří Krampolovi. Ona
jako růžový Batman, on jako koňák
z Horní dolní. Neexistuje snad asexu-
álnější obuv, než gumové nazouváky.
Pokud si chce Krampol svou netopýří
ženu udržet, měl by to vědět! Aby
svůj extradžínový a extranevkusný
styl Krampolová doladila, měla by se
po vzoru netopýra zavěsit hlavou do-
lů. Možná by jí to více slušelo.

Další katastrofou pro svět módy je
podnikatelské duo Mojsej-Mojsejová.
Nejen že mají stejný účes, oba se také
podobně oblékají. Jednou jako neand-
rtálci, podruhé jako havajští bohémo-
vé. V kožešinách se asi snaží skrývat
svůj ztroskotaný vztah. Není divu, že
se ti dva rozvedli, tahle kombinace to-
tiž opravdu nemohla fungovat.

Slovenské pěvkyni Sise Sklovské už
sice táhne na 50, svá vypracovaná
stehna se ale nebojí odhalit. V tomto
modýlku jak z veřejného domu se roz-
hodla propagovat muzikál Hair Spray,
ve kterém účinkuje. Nejsme si jistí,
zdali takový outfit návštěvníky spíše
neodradí.

Kdyby se Miss World neuměla oblék-
nout pěkně,  to by byl průšvih. Taťána
Kuchařová předvedla, že ví, co ženám
sluší: svůdné minišatičky s výstřihem
na zádech v rudé barvě a mužům se
rozepínají poklopce.

Veronika Čáslavská

Nekonečná láska je slad’árna
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Svalnaté paže, vypracované postavy, sexy tetování…
Na zeleném pažitu čeští fotbalisté poslední dobou
sice neexcelují, mimo něj však mohou směle
konkurovat největším zahraničním hvězdám. Kdyby
se Zlatý míč neuděloval výhradně za fotbalové
umění, Ronaldo i Messi by se mohli začít třást stra-
chy. Hodnocení podle objemu svalstva a hezkého
ksichtíku by totiž Čechy katapultovalo na první
příčky. Svůdné křivky Milana Baroše versus obdivo-
vané kličky Lionela Messiho?  U ženské části popu-
lace jasná volba.  Vítěz?  Bývalý český reprezentant.
Božské tělo portugalského šamponka Cristiana
Ronalda nebo mužná postava Rudolfa
Skácela? Řečeno fotbalovou termi-
nologií: jasná remíza. A podobných přík-
ladů by se dala najít celá řada. Bombas -
tický úspěch našich fotbalistů by
v pomyslné soutěži lehce pokazil
pouze plzeňský Pavel Horváth, který
se na rozdíl od svých kolegů řídí
rčením, že pivo dělá hezká těla, a na
ženy působí hlavně svým
oduševnělým výrazem a ostro-
vtipem. Jinak Češi v tomto směru
vítězí na plné čáře, teď už jen
zbývá přenést „sexy“ formu i na
hřiště. Martina Kramerová

RONALDO NEBO MESSI?
Nejkrásnější jsou Češi!

Malé sporty v České re-
publice jsou chudou
Popelkou.  Zatímco fot-
balistům a hokejistům
přicházejí na konta tučné
částky, zástupci ne až to-
lik divácky atraktivních
sportů si na živobytí
rozhodně nevydělají.
Za příkladem nemusíme
chodit daleko. Každý tý-
den se koná prestižní tur-
naj Absolut Czech Pinčes
Open, ve kterém mají
většinové zastoupení stu-
denti žurnalistiky. Jejich

motivace je však absolut-
ně ničena! „Nejen, že nic
nedostanem ani za pěkný
umístění, ještě si musíme
zaplatit ten chlast, kterej
si tu k tomu dáme,“ říká
Petr Liška, který se
pokaždé nachází ve spod-
ních patrech tabulky
a proslavil se spíše svými
alkoholovými skandály.
U několika hráčů už roz-
zuřenost dosáhla takových
mezí, že se rozhodli turnaj
bojkotovat. Raději nenas-
toupili vůbec (například

„věčně poslední“ Martina
Kramerová), jiní odstupují
v polovině rozehraného
klání. „Jdu radši na ně-
jakej anglickej intelek-
tuálskej večírek, tam se
aspoň  něco dozvim,“
prohlásil Alan Lexa, který
jindy bojoval o přední
umístění.
Zdá se, že pokud se situ-
ace ve sportu brzy
nezmění, malé turnaje se
krachu nevyhnou! 

Marek Opatrný

Turnaj FSV ve stolním tenise bez odměn, hráči se bouří!!!
ROZHOVOR

„Jenom srdíčko už dnes nestačí,“
říká Adam Vrána, jeden
z pravidelných účastníků Absolut

Czech Pinčes Open

Co říkáš na to, že i přes vynika-

jící výsledky v turnaji jsi nikdy

nebyl finančně odměněn?

Špatně. Jsem už ve věku, kdy
bych měl být schopný zabezpečit
svoji rodinu, splácet hypotéku atd.
Můj cíl je živit se tím, co mě baví, což
stolní tenis bezpochyby je. To, že mi z to-
ho neplyne žádná odměna, je akorát důkaz toho,
jak v pr*eli zdejší ekonomická situace je. 
Čtyřikrát v řadě jsi skončil na druhém místě. Co bys měl zlepšit,
abys konečně získal titul?

Abych měl důvod se víc snažit, bylo by na místě sehnat nějakou for-
mu sponzoringu. Jistě by to ocenili i ostatní účastníci turnaje, protože
takto nemají motivaci ze sebe vydat to nejlepší. Jenom srdíčko už
dneska nestačí. 
Takže máš dojem, že na tvé hře není co zlepšovat a jediným

důvodem je právě absence odměny?

Tak určitě. Není nejmenší pochyby o tom, že opakovaný neúspěch
vychází právě z toho nešvaru. Slib účastníkům honorář a hned uvidíš,
jak markantně se změní výsledné pořadí v tabulce.

ze světa bojových sportů - ze světa bojových sportů - ze světa bojových sportů - ze světa bojových sportů - ze světa

Chtěl se kvůli ní prát! Mezi
bývalým premiérem Petrem
Nečasem a neznámým
nabušeným chlapíkem málem
došlo k drsné potyčce. Zatím-
co se bývalý ministerský
předseda v neděli v pražském
fitness centru věnoval svým
bicepsům, obul se cizí sval-
natý muž do jeho ženy Jany
Nečasové (dříve Nagyové).
Věta „Ta Nagyová ti to teda

posr*la, co?“ Nečase pěkně
vytočila. Nechybělo moc   a
 pánové se do sebe pustili. Ex-
premiér totiž narážky na svoji
současnou ženu a pád vlády v
loňském roce snáší velmi
špatně. Naštěstí ale zasáhla
ochranka fitka. Ta agresora
vyvedla ven a expremiéra
ušetřila další ostudy.

Šárka Kabátová

Nečas hájil čest své bloncky! 
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