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NNeeoosseexxuuááll
nnoovv˘̆ ttyypp mmuuÏÏee 
Hodiny strávené před zrcadlem jsou
u konce. Ženy už nechtějí laskat vy-
hlazené tváře mužů, kteří si zamilo-
vali kosmetickou sadu Clinique. Ta-
ké ale netouží po gorile, jejíž záda
jsou pokryta chuchvalci chlupů. Při-
chází nový typ muže: neosexuál. 

Před několika lety byl populární
metrosexuál, typ muže, který o vizáž
pečuje často víc než kdejaká žena.
Brzy se ale ukázalo, že křehčí polovi-
na lidstva netouží po metrosexuálech
jako potenciálních partnerech, ale ja-
ko kamarádech. 

Není proto divu, že stále oblíbe-
nějším se stává neosexuál. Ztrácí
zženštilost metrosexuálů a vrací se
zpět k mužským kořenům. Není to
ovšem statný Oldřich, který na buj-
ném oři hrubě unáší čarokrásnou dě-
vu „perúc prádlo“, budoucí choť.
Neosexuál naopak k ženám zůstává
citlivý a pozorný. Umí také, pokud je
třeba, utěsnit tekoucí kohoutek, za-
cházet s kladivem a vůbec ohánět se
nářadím.

„Generace dnešních žen mezi
dvaceti a čtyřiceti lety má všeobecně
nárok svobodně se rozhodovat tak,
jak to generace před nimi neměly.
A tyto ženy chtějí mužnost Jamese
Bonda, vizáž Hugha Jackmana, hu-

mor Jima Carreyho a mladistvost Za-
ka Efrona,“ tvrdí australský demo-
graf Bernard Salt. V našich luzích
ženy jistě ocení kombinaci gentle-
manství Oldřicha Nového, mladistvý
vzhled Saši Rašilova a šarmantnost
Marka Ebena. Ne tak už otevřenou
desítku položenou na pivním mozolu
muže, jehož zájem o ženu přichází
jedině ve chvílích, kdy se ptá, co bu-
de k večeři. 

Otázkou zůstává, jestli neosexuál
není jen novou nálepkou pro muže,
které ženy před sto lety nazývaly
„pravými gentlemany,“ kteří mají vy-
braný charakter, umí se postarat
o svůj vzhled a s dámou jednají v ru-
kavičkách. PETR BOŘUTA

Chodíte už půl roku denně do posilov-
ny a cítíte, že vaše výsledky nejsou
skoro vidět? Vaše tělo nutně potřebuje
přísun kvalitní a výživné stravy. S na-
ším receptem máte vystaráno.

Sendvič ála Schwarzenegger
Dva velké plátky tmavého toastového
či jiného čtverhranného chleba, máslo
nebo margarín, ledový salát, ředkvič-
ky, krůtí šunka
Pomůcky: dvě párátka, nůž

Postup: Z bochníku chleba ukrojíme
dva plátky, případně je vyjmeme z pla-
stového obalu. Oba potřeme máslem.
Následně na ně položíme omyté listy
salátu a plátky ředkvičky. Nakonec ne-
zapomeneme na dva plátky šunky (ty
není nutné mýt), které poklademe na
ředkvičky těsně před tím, než obě po-
loviny sendviče přitiskneme k sobě. 

Obě párátka zapíchneme kolmo
k rovině sendviče, aby obě poloviny
držely neustále u sebe. Před pozřením

nezapomeňte párátka vyndat.
Výživové hodnoty ve 100g :
Margarín: energie 2600 kJ, bílkoviny
0 g, tuky 68 g, sacharidy 0 g
Salát: energie 50 kJ, bílkoviny 1 g, tu-
ky 0 g, sacharidy 2 g, 
Ředkvičky: energie 80 kJ, bílkoviny 
1 g, tuky 0 g, sacharidy 4 g
Šunka: energie 420 kJ,bílkoviny 20 g,
tuky 2 g, sacharidy 0 g

SIMONA BERÁNKOVÁ

Vidlák
Pokud spadáš do kategorie vesnické-
ho playboye, bez té správné káry se
neobejdeš! Určitě si nepotrpíš na
drobnosti a jediné, co tě zajímá je sí-
la, rychlost a výkonnost. Na zvýraz-
nění tvého býčího sex-appealu ti do-
poručujeme poslední model Lady
Nivy v hermelínových potazích
s traktorovými koly. V očích ostat-
ních budeš největší king v gumácích
široko daleko a holky tě budou pro-
následovat! 

Metrosexuál
Pokud nemáš vlastního řidiče, jsi
looser! Auto nemůžeš mít jen jedno,
každý den ti barva musí ladit se
spodním prádlem. Kabriolet by ti
mohl pocuchat účes a tvá kosmetič-
ka by taky nebyla ráda. V autě musíš
mít plyšové potahy a zrcátka, aby
ses mohl sledovat za jízdy ze všech
úhlů. Dbej na výběr sedaček, tvé do-
konale vypracované pozadí nesmí tr-
pět! Vůz by měl podtrhnout dokona-
lost, dávej si ale pozor, aby tě neza-
stínil!

Hippies
Tvou mírumilovnou duši nejlépe vy-
stihne Citroen 2CV (Kachna). Do
vozu se sice nevejdou všichni, které
miluješ, časem ale oceníš blesku-

rychlou lůžkovou úpravu. V létě ne-
ní problém stříšku Kachny odstřih-
nout, na zimu zase přivařit. Květino-
vé vzory jsou až nabuzující. Pokud
jsi momentálně bez přítelkyně, navr-
hujeme obrázky ptáčků, které jistě
nenechají nikoho chladným!

Tatík od rodinky
Jsi vzorný, vybouřený a usazený
muž se spokojenou rodinkou? Pro
manželku a děti se obětuješ a žiješ
jen pro ně. To je sice hezké, ale při-
znejme si to, je to k nevydržení! Prá-

vě ve VAŠEM autě jim ukažte, kdo
je tady pán! Nějaké autosedačky,
bezpečnostní pásy nebo dokonce
speciální airbagy? Pryč s tím, zby-
tečné krámy. Děti do auta nepatří!
Zbytečně špiní sedačky a obtěžují.
Když vedle tebe sedí manželka 

a vzadu řvou děti, dost těžko se za
tebou nějaká sexy kost otočí. Vyber
rodinné úspory (klidně i tchýniny)
a kup si káru svých snů! Rodinka se
v případě nutnosti sveze na návěsu.

NIKOLA POTMĚŠILOVÁ

··ééffoovváá ssjjeezzddoovvkkyy
Vraťme se v představách o pár týdnů
zpátky. Nedělní idyla, jasno, vykra-
jujete oblouk za obloukem na červe-
ný ve Špindlu, rošťáckým úsměvem
zahrnujete všechny, partou českých
školaček počínaje a zájezdem mat-
rón z Německa konče, ale najednou
vás z pohody něco vytrhne. Po stra-
ně sjezdovky se dolů řítí trasérka
Míša Hubačová a těsně za ní Anna
Kulíšková. V tu chvíli jdou myšlen-
ky na školačky stranou stejně rychle
jako přebytečné oblouky. S vidinou,
že po vás v lese možná zbude výsek,
kde se budou příští sezónu prohánět
davy, zamíříte přímo dolů. Snaha
marná, tajemnou dvojici nedostihne-
te. Maxijelou na to pamatoval a do-
tyčné si pod kopcem u baru odchy-
til. Můžeme vám tak prozradit, že
Anička Kulíšková, na kterou jste po
zlomek sekundy zezadu zírali, je ús-
pěšná reprezentantka Českého svazu
zrakově postižených sportovců ve
sjezdovém lyžování. Chcete-li přes-
něji, jde o kategorii B2. V praxi to
znamená zúžené zorné pole na
4 stupně. 

U skleničky nás ohromila výčtem
úspěchů, které za šest let nasbírala.
V roce 2006 to bylo 2. místo v su-
per-G a 4. v obřím slalomu na para-
lympiádě v Turíně. Každou sezónu
doma na poličce taky vystaví něko-
lik dalších medailí, ať už za celkové

hodnocení Světového poháru nebo
za jednotlivé závody. A aby se při
téhle rutině nenudila, zpestří si sem
tam sezónu Křišťálovým glóbem.
Jednou v zimě 04/05, podruhé letos
ve Whistleru. U toho si zároveň pro-
zkoumala trať, na které se příští rok
během paralympiády pojedou sjez-
dové disciplíny. Na tu se teď mladá
sjezdařka soustředí nejvíc. Jak sama
říká, trať, která ji čeká, není nijak
jednoduchá. Odkloněné pasáže
a zlomy slibují Aničce těžký závod
a vám parádní zábavu u televize
s plechovkou piva v ruce. 

Kromě sportu ji zaměstnává stu-
dium žurnalistiky na Karlově uni-
verzitě v Praze. Srdce nejednoho po-
tenciálního obdivovatele zaplesá při
zjištění, že Anička je vášnivý fanda
letectví. Hlavně vojenského. Takže
až se konečně dosunete k lanovce
a čistě náhodou ji tam potkáte, za-
tímco bude po drinku s námi končit
další jízdu, odpusťte si klišovité ba-
licí fráze pubertálních výrostků
a dejte radši na nás. Pozváním na
film Top Gun nebo rovnou poukáz-
kou na let ve stíhačce rozhodně neu-
razíte. 

LUKÁŠ POSPÍŠIL

MAXIJELOU
Jak˘ auto potfiebuje‰, abys

sbalil tu správnou ro‰tûnku?
ÎÎeennaa mmûûssííccee
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Chlupy v nose a v uších – pře-
stože si dokážeme představit, jak
moc bolí, si z nosu vytrhnout chlup,
mohli byste to jednou za čas vydr-
žet… Porod určitě bolí víc.

Ponožky v sandálech – v letním
období můžete zapomenout na ma-
minčiny rady o ponožkách, na rý-
mičku se neumírá…

Špína za nehty – je to prostě
hnus. Čisté nehty o vás mnoho pro-
zradí. Nikdo po vás samozřejmě ne-
chce francouzskou manikúru. Podle
hesla všeho s mírou by měly být
nehty krátké, zastřižené a čisté!

Okusování nehtů – existuje něco
nechutnějšího, než když na vás sáh-
ne muž rukou s okousanými nehty?
(řečnická otázka)

Příliš mnoho gelu – evokuje sliz
a slizkých vlasů se nikdo nedotkne.
Navíc je celkem trapné mít vypraco-
vanější účes než váš ženský protěj-
šek.

Smrkání do umyvadla – je tak
odporné, že to ani nedokážeme po-
psat…

Zvednuté prkénko na záchodě –
potom musíme MY dát dolů. 

Plivání na ulici – je jedna z chví-
lí, kdy se za vás stydíme do morku
kostí, nehledě na to, že se nám ještě
zvedá žaludek.

Mluvení jen o sobě – samozřej-
mě jste ten nejlepší chlap pod slun-
cem a neznáte žádné lepší téma
k rozhovoru. Zkuste se ale na chvíli
přemoct a mluvit o sobě jen, když
jste tázán.

Říkat jí „Vona“ nebo dokonce
moje stará/mladá je urážka – použí-
vejte její jméno, pokud chcete svým
přátelům nebo známým nebo komu-
koli něco vyprávět. Ať už je přítom-
ná nebo ne. 

Kalhoty do pasu – už se dneska
nevidí tak často, o to víc jsou ale ná-
padnější. V tomhle případě nemá
slovo nápadnější nic společného se
slovem nápaditý.

Zápach – milí rytíři, středověk už
je za námi, koupelnu máme doma
všichni, mohli byste se tedy každý
den umýt, popřípadě i PŘIMĚŘENĚ
navonět.

Opakované vychvalování jiných
žen – si odpusťte. Víme moc dobře,
že támhleta má větší prsa a támhleta

zase menší zadek. Tak nám to nemu-
síte ještě připomínat.

Maminka – to je zapovězené té-
ma. Určitě je úžasná, ale vy přece
nechcete vypadat jako mamánek.

Ponožky v posteli – jsou kladivo
na romantiku, erotiku a vůbec
všechno.

Bejvalky – jsou snad ještě zapo-
vězenější téma než maminka. 

„Nebreč kvůli takové blbosti!“ –
když brečíme, tak to nikdy není kvů-
li blbosti. Smiřte se s tím, že nikdy
nemůžete pochopit, co nás dojímá.
Ideální muž by se nás snažil utěšit,
i kdybychom brečeli kvůli zlomené-
mu nehtu. 

Samochvála smrdí – víc než po-
nožky v sandálech.

Krkání, prdění a vyprávění
o tom, kde se kdy pozvraceli – no
comment.

Nevěnování pozornosti – nejčas-
tější příčina vraždy manžela je věta
„Co si říkala, miláčku?“ po půlhodi-
novém monologu manželky.

PETRA NOVOTNÁ 
PAVLA KLIMEŠOVÁ

Nadupané menu pro sportovce
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Denisa Pfiibylová: Jen tak se sbalit nenechám!

Na tenhle koncert jsem čekal fakt
dlouho! A když mi napsal Djei, basák
a zakladatel kapely, že mám dvě místa
na guestlistu, vyskočil jsem metr dva-
cet a nakopnul gumovýho kačera. Na
United Flavour jsem byl naposled
před rokem, když v Music baru vy-

stoupili se slovenskou kočičkou Tinou
a dvojicí martinických rodáků Kingem
Kalabashem a Baronem Blackem. Le-
tos sice kluci nedojeli a Tina už na-
štěstí taky ne (Carmen je Carmen a ni-
koho nepotěší, když jí někdo bere na
pódiu prostor), ale oficiální stránky
kapely slibovaly jiné zajímavé hosty.
Španělé El Condorsito a Roe
Delgado, zpěvák ně-
mecké kapely
K i n g

Bana-
na U-Cee,

slovenská hiphopová
dvojka A.M.O, britský reg-

gae zpěvák YT a francouzský selec-
tor (DJ) Damalistik.

No, v půl osmé jsem chytnul tu
svou starou mladou a vydali jsme se
na místo činu. Jestli jste nikdy nevi-
děli v Music baru frontu táhnoucí se
od vstupu až do Vodičkovy ulice,
běžte na příští koncert United Fla-
vour. Vevnitř bylo totálně narváno,

drinky lítaly o sto šedesát, slečny by-
ly šťavnatý, i když dost z nich bylo
ještě pod zákonem a já byl naneštěstí
pod dozorem. Před pódiem už nebylo
skoro k hnutí, když tam vtrhnul dre-
datý rastafarián ze Španěl: Roe Del-
gado. Podporován selectorem spustil
půlhodinový reggae set. Občas mu to
trošku ujelo a až na pár fanoušků se
stejnou komedií na hlavě už všichni
netrpělivě podupávali v očekávání
hlavních protagonistů.

Chvilku trvalo, než Delgadovi
došla slova, než si sbalil mixpult
a gramce: hned potom na pódium
vlítnul DJ Damalistik, který již
pár let pomáhá kapele ve funk-

ci jakéhosi žhaviče. To zname-
ná, že vlítne na stage, mává vším, co
má v ruce (tentokrát froté ručníkem)
a hecuje publikum. To již bylo not-
nou chvíli ve varu, Damalistik přidal
pár stupňů celsia a pak začala show.

Show s velkým „S“, protože ban-
da předvedla to nejlepší, co umí: hrála
skoro 3 (!) hodiny v kuse, na pódiu se
neustále střídali rozmanití hosté, kteří
patří v Evropě mezi špičku. Mezi
hlavní hvězdy patřili stálí členové ka-
pely: sexy zpěvačka Carmen Morejón
a živelný basák a zpěvák Djei, který
pochází z Pobřeží Slonoviny a v jeho

textech lze vypozorovat jeho vpravdě
divošskou minulost. Po hitech jako
Revolution nebo Que no, které si ka-
pela prostě nemohla dovolit nezahrát,
přišly nové songy jako například pec-
ka Fuego. Publikum šílelo a zpěváci
si s ním dělali doslova, co chtěli.
V závěru koncertu si diváky prorazil
cestu typický afroamerický hiphoper,
který vyskočil na pódium a nečekaně
předvedl freestyle rap o tom, jak byl
„in Spain“ a jak „he came directly
from plane“. Poté, co se usmál na hol-
čičky pod pódiem svým zlatým úsmě-
vem (to si udělal schválně? Nebo mu
někdo vymlátil zuby?),  se skoro
všem musela kroutit buchťajzna.
Když se kapela po asi hodinovém při-
dávání rozloučila, nastoupil opět Da-
malistik, který bavil početné publi-
kum až do ranních hodin.

Lucerna ten den zažila krev, pot
a slzy. Lidé byli v naprosté euforii,
stejně jako United Flavour s hosty,
kteří ze sebe vyždímali opravdu ma-
ximum. Když jsem se pak po koncer-
tě ptal Djeje, jak se mu hrálo, tak
řekl:“ C’etait le meilleur mother-
fuc*ing concert dans ma vie!“ (Byl to
ten nejlepší zku*venej koncert mýho
života!). A mýho taky.

ONDŘEJ KOUTSKÝ

Všichni jste ji určitě už viděli. Její
oblé ale přitom agresivní tvary, její
nařachaný motor, její tachometr.
Když projdete kolem, ucítíte
její duši. Na dvoře Holla-
ru občas parkuje krásná
stříbrošedá motorka
německé výroby. 
Srdce každého stu-
denta (každého, kdo
je „POŘÁDNEJ
CHLAP!“) musí
poskočit, když ji vi-
dí. Když pak poo-
dejdete, řeknete si
v duchu: jo, tak
proto studuju žurna-
listiku. Navzdory
všem předsevzetím
a předsudkům se
vám pak začne
v hlavě rýsovat vaše
budoucnost v pořadí
škola-Nova-mašina.
Po týdenním investiga-
tivním pátrání redakčního

Jedna z největších hvězd české ho-
kejové reprezentace na letošním
MS v ledním hokeji si udělala
v pauze mezi tréninkem a taktickou
poradou čas na redaktory „Maxije-
lou“ a prozradila tajemství svého
úspěchu. Poté, co si celá redakce
zakoupila hokejky a trochu potré-
novala, zasedli jsme a myšlenky
hokejového poloboha zaznamenali
i pro vás, naše věrné čtenáře. 
1. Pro začátek si pořiď hokejku
a brusle. S tenisovou raketou a v ko-
pačkách se jde do soubojů na ledě
vážně špatně. Nehledě na to, že na
bruslích budeš zase o pár čísel vyšší.
2. Nauč se bruslit. Ač se to občas
nezdá, je to činnost velice důležitá.
Jen si v začátcích nesmíš splést zi-
mák a rybník. Jarda se svěřil, že
jednou na staďáku chytal ryby

a o týden později ho zpod ledu ryb-
níku nedaleko Prahy musely tahat
dvě jednotky profesionálních hasi-
čů. Proto radí: „Když nevidíš rolbu,
tak jsi asi venku.“
3. Nerozptyluj se během budování
kariéry myšlenkami na svůj vzhled.
„Od toho jsou tady fotbalisti.“
4. Zásadním problémem je výběr
přítelkyně. V tomto směru se Jaro-
mírovi osvědčily modelky. „Můžeš
se s nimi ukázat na předávání cen
a taky toho moc nesní, takže zbude
víc na tebe.“ Jak je ale získat při ab-
senci zlaté kreditní karty nám už ale
neporadil. „Tohle neřeším, peníze
nejsou důležité.“
5. Ve chvíli, kdy zvládáš bruslení
a rozeznáš puk od vhozené lahve,
pořiď si svého agenta. „Pokud je
fakt dobrej, tak ti něco dohodí. Ne-

musí to být hned kontrakt s Rangers
nebo Omskem, Pittsburgh je na roz-
jezd taky fajn.“
6. „Několikrát do měsíce si udělej
výlet do kasin v Las Vegas, odrea-
guješ se a přijdeš na jiný myšlen-
ky.“ Ani tady jsme ale nedostali ná-
vod, jak vyrazit do Las Vegas a při-
tom se na několik let nezadlužit.
7. Buď ve střehu, když hraješ na
olympiádě proti Finsku. „Ruutu
tehdy viděl rudě a já pak taky.“
8. Přítelkyně modelka, hokejka
a brusle jsou vám ale k ničemu,
když „chybí srdíčko a nemáte štěs-
tíčko,“ dodává nakonec Jaromír
a se slzou v oku odchází do české
šatny, která si co do velikosti v ni-
čem nezadá s kolejním pokojem na
Strahově.

LUCIE ŠTĚRBOVÁ

Které podniky ráda navštěvuješ?
Ráda chodím do Meky, Techtle
Mechtle, ale stejnak nejraděj mám
p(P)ostel! (smích)
Jací chlapi tě přitahují?
Inteligentní se smyslem pro humor,
sportovci.
Když sedíš v baru, co musí udělat
chlap, aby tě sbalil?
Já se jen tak oblbnout nenechám,
měl by to těžký. Ti to povím a už se
jich nezbavím. (smích)
Přemýšlela jsi někdy o tom, že by
jsi se nechala vyfotografovat
v rouše Evině?
Pár nabídek už jsem dostala, ale ne-
přijala jsem je. Zatím o tom neuva-
žuji. 
Jaký je tvůj názor na plastické
operace? Uvažuješ o tom, že by
sis nechala uměle zkrášlit někte-
rou část svého těla?

Myslím si, že je to každého věc, ale
nic se nemá přehánět. Žádnou jsem
neabsolvovala a ani o tom nepře-
mýšlím.
Chtěla by ses v budoucnu mode-
lingem živit?
Ani ne. Chtěla bych dělat něco du-
chaplnějšího.
Co děláš, když zrovna nebrázdíš
modelingová mola?
Sportuji, cestuji, věnuji se svým
blízkým.
Ty jsi brunetka, co si myslíš
o blondýnkách? Jsou podle tebe
hloupější?
Nemyslím si, že by záleželo na bar-
vě vlasů. Barva vlasů opravdu neo-
vlivňuje inteligenci, je to jen klam-
ná domněnka.
Kdo je podle tebe nejvíc sexy po-
litik?
Paroubek. (smích)

ONDŘEJ KALÁT

Co se ‰u‰ká
na Pavlaãi?
Již potřinácté ožije pavlač i další pro-
story fakultní budovy Hollar Pavlačí
– tradičně žánrově pestrým festiva-
lem, který pořádají studenti FSV. Jed-
na z posledních možností pořádně se
pobavit na akci pořádané studenty
před tuhým zkouškovým obdobím
a zároveň si tak prodloužit majáleso-
vé oslavy. 

V úterý 5. května se od 14:00 pře-
stane v Hollaru vyučovat a nádvořím
se ponesou první tóny jazzového
uskupení Emperor Penguin. Z dalších
kapel jmenujme Chaotic, kteří od čtyř
hodin předvedou své pohodové ska.
Všechny trampy a trampky jistě potě-
ší vystoupení folk-rockové kapely
Hromosvod, která bude na Pavlači již
poněkolikáté. Jméno poslední kapely
organizátoři akce tají. Určitě je to tah,
jak návštěvníky přinutit být na festi-
valu do poslední chvíle. Doufejme, že
po odhalení nenastane hromadný
úprk. 

Na divadelní scéně se stejně jako
loni předvede českobudějovický spo-
lek Arte della Tlampač s hrou Frag-
mentální Operace Kvasinky. Na to,
co nás čeká v nebi, nás připraví sou-
bor ZpoUŠť Liberec. Seskupení Ko-
sovo pole, složené ze studentů FSV,
se představí se svou „burleskní muzi-
kálovou klauniádou“ Knajz, rum,
doom, která s nadsázkou komentuje
současný mediální svět. Zajímavou
podívanou jistě bude performance sa-
mojediného frontmana akademicko-
punkové kapely Řekla NE! Na filmo-
vé scéně budou k zhlédnutí čtyři krát-
ké studentské filmy.

Určitě na Pavlač přijďte. Uvidíte
studentské akce, které jsou stokrát ná-
paditější než tento článek. A pamatuj-
te: 5 P - pátého pátý potřinácté propa-
říme Pavlač.

JAN MARŠÍČEK

Dvacetiletá studentka z Písku je pofiádná draãice. Sv˘m
svÛdn˘m pohledem okouzlila nejen Milo‰e Zapletala
a celou porotu MISS âR 2007. Maxijelou má pro vás ex-
kluzivní rozhovor a dráÏdivé fotografie. Pokochejte se
jejími takfika dokonal˘mi kfiivkami a dejte si pozor, aby
vám neukápla slina.

BoÏsk˘ Jarda radí

United Flavour v Lucerna Music baru:
koncert, na kter˘ se nezapomíná

Tak tohle byla pecka! Vyprodan˘

klub, spousta kroutících se zadeãkÛ,

drsn˘ beaty pro drsn˘ chlapy a hlas

‰panûlské krásky Carmen ostr˘ jako

bfiitva… United Flavour bûhem své

jarní Club Tour v‰echny pfiesvûdãují,

Ïe jsou kapelou evropského formátu.

Zcela nepokrytû pfiesvûdãili i mû.

detektiva se nám nepodařilo zjis-
tit, který pedagog zmíněný stroj
vlastní. Mezi naše horké kandi-
dáty patří doc. PhDr. Jan Hala-
da, CSc. a PhDr. Jana Čeňko-
vá, Ph.D, bohužel se nám ale
nepovedlo skutečně prokázat, že
je „béemvéčko“ jejich. Proto vy-
hlašuje redakce Maxijelou sou-
těž: Kdo jako první odhalí, čí je
Motocykl BMW 1200, který
parkuje na dvoře FSV UK budo-
vy Hollar, vyhraje jarní polibek
od kteréhokoliv člena redakce.
Své tipy posílejte na e-mail ma-
xijelou@gmail.com  ve tvaru: 
student:  va‰e jméno
(cm), jméno pedagoga,
kontakt
studentka: va‰e jméno
(míry), jméno pedagoga,
kontakt.
Držíme palce při vašem nebez-
pečném pátrání a držte se pou-
ček docentky Osvaldové! Jídlo,
pití, reflexní vestu a satelitní te-
lefon s sebou! 

ONDŘEJ KOUTSKÝ

Motocykl 
BMW 1200: 
Komu patfií 
to Ïihadlo na dvofie? 
(ãtenáfiská soutûÏ!!!)


