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Text: Adéla Očenášková
Foto: Blesk

O
smý soutěžní večer show
StarDance přinesl jeden
z nejdrsnějších momen-
tů, jaké soutěž v české
kotlině pamatuje. Musel

se totiž rozloučit s Leošem Ma -
re  šem (39)! Ten se po vyslech-
nutí verdiktu neváhal na kameru
roz brečet a předvést tak dojemné
divadýlko o zdrceném moderáto -
ro vi. K brekotu se honem při -
pojila také jeho poměrně čerstvá
přítelkyně a milovnice luxusu
Monika Koblížková (34). Osu-
dový sobotní večer si střihl se
svou skvělou taneční partnerkou
Sloven kou Katarínou Štump-

fovou (39) waltz a paso doble. 
Tentokrát však nezafungovala

ani Marešova hraná pokora
a skrom nost, ani sexy odhalené
bříško Kataríny, a nepomohla ani
zřejmě nejstarší fanynka celé
soutěže – Leošova babička Li -
buš ka, jež svému vnukovi pravi -
delně fandila v hledišti. Mareše
nadobro převálcoval Tydýt Lu -
káš Pavlásek (37), „kopyto“, kte -
ré znásilňuje tanec. Neumětel
Pavlásek přesto směle postupuje
dál, baví publikum a v zákulisí
se vypočítavě usmívá a myslí na
finále. Co na tom, že svými po-
divuhodnými kreacemi mučí po -
rotu i taneční partnerku Lucii
Hunčárovou, která s ním trpí ja -
ko zvíře.

Dobrá zpráva pro Karla Gotta: 
O jeho fenku je dobře postaráno!

Text: Pavlína Procházková
Foto: Blesk

Praha – Emma Drobná (21), nej -
novější královna českosloven-
ského šoubyznysu, zřejmě ne -
chce riskovat, že by se kdy mu -
sela vrátit k vaření kávy. Bývalá
servírka si tak gigantickou část -
ku 2 milionů korun drží pevně u
těla!

Na část tučné výhry si možná
chtělo smlsnout hned několik
adeptů. Prvními mohli být její
spolu-superfinalisté, obzvláště
poté, co extravagantní porotkyně
Klára Vytisková spiklenecky
prohlásila: „Ale vy si to stejně
rozdělíte, vy jste takový dobrý
kamarádi.“ Favoritku soutěže

Drobnou, která už se v té době
dost možná viděla na luxusní do-
volené v tropech, v tu chvíli nej -
spíše polil ledový pot. Když na
ni posléze spadla hora konfet
značící, že se z ní právě stala
milionářka, soutěžící zanechané
před branou bohatství pouze
krátce objala.

Dalším nebezpečím je pro
Drobnou její nechvalně známý
otec. Ten je závislý na automa -
tech. Proto se teď Drobná může
bát, že jejím miliónům hrozí
nebezpečí. Ambiciózní zpěvačka
si ale jde tvrdě za svým: „Dělit se
nebudu! S nikým!“ řekla nekom-
promisně. Když se nehodlá dělit,
povede se jí aspoň na ten balík
nalákat nějakého man žela?

Šok ve StarDance: 
snaživec Mareš vypadl a zhroutil se
v přímém přenosu!

Leoš Mareš 

je zdrcen z prohry!

Text: Tereza Čechová
Foto: archiv

Praha – Takovou důvěrou se může pochlu-
bit málokdo! Fenku Stellu (4) se v době
Karlovy těžké nemoci rozhodla rodina Got-
tových svěřit do péče zkušeného odborníka.
Kynoložka Zuzana Daušová (54) prozradi-
la, jak se Stelle daří, i kdy zase uvidí svého
páníčka.

Daušová se teď o Stellu, čtyřletou fenku
zlatého retrívra, stará nepřetržitě. „Karel je
nemocný, v této situaci je časové vytížení
rodiny úplně jinde,“ řekla Flesku Daušová.
Gottovi sice mají hospodyni, ale ta by
nemohla chodit psa venčit. Pro narušenou
imunitu Karla Gotta (76) by navíc mohl být
pes v domě nebezpečím. 

Stelle se u Daušové daří skvěle. „Ze za-
čátku jsem ji párkrát přistihla na mém

gauči, teď tam může, pouze pokud ji pozvu.
Častěji mi ale dá jen hlavu do klína.“ A kdy
se Stella konečně uvidí se svým páníčkem?
Stella je vycvičený canisterapeut, má tedy
oficiálně povolený vstup do nemocnice.
Pokud si to bude Gott přát, může ho přijít
Stella navštívit. Jak potvrdila i Daušová,
Stella má Karla omotaného kolem packy.

Karel Gott 
viditelně slábne

Supervýbuch!
Mladičká vítězka Superstar si
všechny peníze nechá pro sebe

Emma Drobná se dělit nehodlá!

Ivánku, kamaráde, 
vrat’ se! ... na stranu 4
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Text: Dominika Mňuková
Foto: Marek Cieslar

Praha – V úterý mezi poslanci došlo k prvním
dohadům ohledně protikuřáckého zákona. Na
jedné straně převažovaly argumenty o ochraně
zdraví, druhá apelovala na vzrůstající ome-
zování svobod, poslanec Jandák však sáhl
ještě hlouběji! Výsledek je i přes vypjatost stře-
tu bohužel stále za humny. 

„Stát nemá určovat, co můžeme dělat, a jak
se máme chovat. Nemá nás vychovávat. To, že
jdu do restaurace, to není moje právo, to je mo-
je volba,“ prohlásil předseda ODS Petr Fiala
(51). Každý přeci přirozeně ví, že kouření je
škodlivé a je tudíž čistě na něm, kolik lidí má
v plánu přivést úmyslně do hrobu. 

Kouření nemá být zakázáno jen v  restau-

racích, ale i v barech, sportovních halách a
koncertech, dokonce by mělo dojít k  zaka-
zování kouření na venkovních veřejných
akcích. Pro mnohé byl jediným cigaretovým
Ježíšem symbolizující naději tabákový gurmán
prezident Miloš Zeman (71), ten ovšem vzká -
zal, že zákon vetovat nebude. Korunu celé
diskuzi nasadil herec a stávající poslanec za
ČSSD Vítězslav Jandák (68), který bude hlaso-
vat jednoznačně proti. Diví se, že zákon míří
pouze proti kuřákům, a neapeluje na škodlivost
například tučného masa. Miliardy mikrobů se
přenesou i během polibku, Jandák by tak rov-
nou omezil i milostný styk.

Protikuřácký zákon měl začít platit od ledna
příštího roku. Vzhledem k žabomyším válkám
mezi poslanci, je však jeho schválení v  ne-
dohlednu.

Text: Kristýna Čvrtlíková

Nymburk – V pondělí 7. prosin -
ce se pražský městský soud za-
čal zabývat případem dvou mrt -
vol pohřbených pod stodolou
v Záhornici na Nymbursku. 

Hlavní obžalovaný Josef Ši -
mek (60) odmítl vypovídat. Hro -
zí mu až výjimečný trest! Podle
obžaloby před 12 lety zavraždil
Čechošvýcara (67), který mu ne -
chtěl prodat pozemky v praž -

ských Holešovicích. V roce 2003
ho zastřelil, převlékl do čistého
oblečení a odvezl do obce Záhor-
nice, kde ho ve sto dole zakopal
do dvoumetrové hloub ky a jámu
zabetonoval. Dva roky nato začal
Šimek tlačit na bratra a dědice
zavražděného, aby mu pozemek
prodal. Nako nec ho získal za 5
miliónů korun, přestože má po-
dle odhadů hodnotu 45 miliónů. 

Druhou obětí byla žena, kterou
si starší bratr Josefa Šimka najal

jako tzv. bílého koně. Na ženu by-
la převedena firma, která na da -
ních dlužila přes 42 milio nů ko -
run. K zaplacení ale nikdy nedo -
šlo, skutečnému vlastníkovi fir my
hrozí až deset let za mřížemi za
krácení daně. Šimek ženu vylákal
do Prahy, kde ji předal dalšímu
vrahovi – Václavu Štor kovi (68).
Ten ji údajně odvezl do Záhor-
nice, třikrát střelil do hlavy a opět
zakopal a zabetonoval. Obě těla
policie odhalila až v roce 2013!

Kapr je kámoš,
ne žrádlo
Praha – Na Vánoce se u nás sní
téměř 80 % roční spotřeby kap -
rů. Že je pro ně celý rituál utr-
pení, si uvědomí málokdo, při -
tom nej více mu nakonec ublíží
právě ti, kterým je kapra ve va ně
líto a vrátí ho zpátky do rybníka.
Po značném úbytku tu ko vých zá-
sob, poškození šupin, vy stavení
vel ké mu stresu a chlo rované
vodě ztratí kapr tolik energie, že
nemá šanci zimu „na svobodě“
přežít a smrt se pro něj stává ještě
ne příjemnější záležitostí!

Proti trápení zvířat u nás vy -
stu puje skupina 269. V roce 2013
neuspořádala protest, při kterém
se členové stylizovali do role
prodávaného kapra, nechali se
napíchnout na hák a následně se-
bou vláčet po pražském An dělu.
Loni zase tamtéž namísto kaprů
nabízeli lidem ke štědro večerní
večeři coby alternativu psy.

Vánoce ovšem nejsou jen kap -
ři, ale také živé betlémy. V těch
poníci či oslíci musí chodit ko -
lem dokola, aby si na nich děti
vychutnaly tu „pravou vánoční
atmosféru”, zatímco jejich rodiče
ji nasávají se svařáky v ruce.

Je čím dál těžší si uvědomit, že
Vánoce by měly být svátkem mí -
ru a pohody, který nestojí a nepa -
dá s nedostatečně drahým dár -
kem a do zlatova osmaženým
kap rem.

Kryštof Karel

Text: Prokop Vejda
Foto: archiv

Praha – Národní galerie opět os-
trouhala u soudu v kauze sporů
o Madonu z Veveří, cenného ob -
ra zu ze 13. století. Dílo tak při -
padlo do rukou nejpokrytečtější
instituce všech dob – nenasytné
církve. 

Už jste si mysleli, že restituční
peklo odeznělo? Že římskoka-
tolická církev, slovy papeže
Fran tiška „církev chudých“ a sa -
mozvaná svatá poskytovatelka
dobrodiní a zachránkyně lid-
ských duší už nahrabala dost, ko -
nečně se zamkla ve svých zla -
tých palácích a dá nám na chvíli
pokoj? Omyl! Farář z moravské
Veverské Bítýšky Marek Hlávka
(51) totiž nad postelí potřebuje
ještě o jednu deskovou malbu od
Mistra vyšebrodského oltáře víc!

Chamtivost, arogance, bezprá -
ví. Tak by se dal popsat celý pán-
bíčkáři zmanipulovaný soudní
proces. Jedno z nejzásadnějších
uměleckých děl rané české go ti -

ky se po osmdesáti letech vrátilo
z bezpečí veřejné expozice
v Anež ském klášteře v Praze
kamsi do zchátralé kapličky nej -
zapadlejší z moravských děr. 

Na nejistém základě jakési fi-
nanční prokuratury z roku 1925
zpravomocnil Obvodní soud
Pra hy 1 své rozhodnutí z 1. 8.
2015 a obraz nevyčíslitelné hod-
noty definitivně padl do spárů
strůjců křížových výprav, prodá-
vaných odpustků, upalování do -
mnělých čarodějnic a dalších do-
bročinných akcí. O to, proč se
o své restituční právo církev
přihlásila až čtvrtstoletí po same-
tové revoluci, čistou náhodou
ne celý měsíc po prohlášení obra -
zu národní kulturní památkou, se
ctihodný pastýř duší tří mo rav -
ských bab s médii nepodělil.
A pro jistotu si pro sebe nechal
i in formace o tom, zda na něj
hodlá pouze lákat ministranty,
nebo ho rovnou prodá do zahra -
ničí a soukromým letadlem od -
letí kázat o pokoře a sebezáporu
někam do teplých krajin. 

Text: Veronika Šírová
Foto: archiv

Brusel/Praha – Komunista Mi -
loslav Ransdorf (62) se možná
v Ev rop ském parlamentu dom-
luví afrikánštinou a jidiš, ale
výběr z banky není jeho silnou
strán kou. Před týdnem ho ve
Švý car sku zatkla policie. Spo -
lečně se třemi Slováky se prý
snažil vybrat z banky 9,5 mi -
liar dy korun. Hlavně u svých
šéfů měl co vysvětlovat. Na po -
zvání svých stranických sou -
druhů dorazil vče ra dopoledne
přímo na kobe reček vedení
KSČM. Podle jeho verze se jen
pokoušel pomoci slo venskému
klientovi banky V.H.

Flesku se podařilo získat
exkluzivní vyjádření Ransdor-
fova stranického kolegy a euro-
poslance Jiřího Maštálka (59).
„Ransdorf předložil na kolegiu

důkazy, že se nedopustil trest-
ného činu a žaloba byla stažena.
V této fázi budeme informovat
vedení frakce, že je nevinen.
Chápeme, že je tam nějaká setr-
vačnost. Je to nepříjemnost, teď
už to tak můžeme říct,“ vysvět -
lil. S Ransdorfem ale od té doby
nebyl v kontaktu.

Zpravodajové mluvili i s eu-
roposlancem za TOP 09 Stani -
slavem Polčákem (36). Posteskl
si, že Ransdorfova kauza vrhá
špatné světlo na všechny české
politiky v Bruselu: „Teď si bu-
dou myslet, že jsme takoví
všichni.“

Vypadá to ale, že všechno je
jinak! Ukázalo se, že tajemným
V.H. je Vladimír Huněk (46),
několikanásobně trestaný pod-
vodník, který je pro krimina -
listy známou firmou. Ransdorf
tak pravděpodobně naletěl
usvědčenému podvodníkovi. 

Ransdorf se nechal oblafnout?

Ransdorf se měl vrátit do své
kanceláře v Bruselu a pokračo-
vat ve své práci. Naši zpravo-
dajové po něm tři dny pátrali
přímo v Evropském parlamen-
tu, ale Ransdorf není k naleze -

ní. Čekali na něj i u přihrádky
s jeho jménem, jejichž obsah si
poslanci přichází vyzvedávat,
ale on se neukázal. Na radu
právníka totiž odmítá mluvit
s médii.

Hop na špek!

SEX v kabaretu?
Praha – Nejdřív tanec na pódiu u tyče, pak na klíně klienta
a nakonec v horizontální poloze na jednom z pokojů. Takový měl
být denní chleba děvčat pracujících v pražském klubu Atlas
Cabaret, s jehož představiteli je nyní vedeno soudní řízení kvůli
údajnému kuplířství.

Utrum s kšefty má majitel od února 2013, kdy policie uspořádala
v ulici Ve Smečkách razii a zadržela několik lidí. Od letošního roku
probíhají líčení a výslechy svědků, kteří však zatím nebyli příliš
nápomocni. K soudu 7. prosince se dostavili mimo jiné bývalá
pokojská, bývalé tanečnice a návštěvník klubu, kteří však popřeli,
že by věděli o jakýchkoli zakázaných aktivitách. Záhadným způ-
sobem si však už nevzpomněli na žádné detaily a někteří podezřele
pozměnili své výpovědi oproti minulému svědectví. „Sexuální
služby tam byly zakázané, dostávaly jsme jen provizi, když nám
klient koupil drink,“ vypověděla jedna z tanečnic. K čemu byly
ale komfortní pokoje a bazén, kterými klub disponoval, když se
člověk podle všeho mohl jenom dívat?

Zdá se, že tento proces bude i nadále mimořádně zdlouhavý
a nákladný. Jestli se prokáže, že se v Atlas Cabaretu kromě strip-
týzových show provozovala i prostituce, hrozí obžalovaným až
osmi leté vězení. Soud pokračuje 18. ledna. 

Petr Matulík

v novém filmu
ˇ̌Ceské televize
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Vetchý posílá Bohdalovou 
do blázince

Text: Martina Růžičková
Foto: Zuzana Páchová, ČT

Praha – V úterý 8. 12. 2015 představila Česká
televize svůj program na jaro 2016. Kromě
pokračování divácky úspěšných Případů 1. od -
dělení odvysílá i drama Každý milion dobrý,
které pod taktovkou Zdeňka Zelenky (60) na-
točila k příležitosti půlkulatého jubilea Jiřiny
Boh dalové (84). On dřej Vetchý (53) si zahraje
syna hlavní hrdinky, který se ji snaží, spolu se
svou chotí Tatianou Vilhelmovou (37), zbavit
svéprávnosti poté, co se rozhodla darovat svůj
majetek na dobročinné účely. Film uvidíme na
obrazovkách 3. května 2016, tedy v den Jiřin -
činých 85. narozenin.

Své místo na obrazovce dostane i Karel Heř -

mánek ml. (26), který díky svému otci získal
hlav ní roli ve dvoudílném filmu Viktora Po -
lesného (67) Zločin v Polné. Dále Česká televize
nabídne dvě třídílné minisérie navazující na
kriminální triptych Případ pro exorcistu s názvy
Modré stíny a Pět mrtvých psů. Se svou talk
show se na obrazovky vrátí i Doktorka Kateřina
Cajthamlová, odbornice na výživu a neúspěšná
účastnice letošní řady Stardance. Aleš Háma
opustí svůj Taxík a bude každý všední den
uvádět novou soutěžní show Kde domov můj?.

Česká televize si letos nastřádala i na takové
zahraniční hity jako jsou seriály House of Cards
(Dům z karet) či Mad Men (Šílenci z Manhat-
tanu). Přijde i s dalšími řadami Ve jménu vlasti
a Pana Selfridge.

Zabetonované mrtvoly na Nymbursku. 
Pachateli hrozí výjimečný trest

Restituce opět útočí!

Úlisný a nenasytný farář Hlávka se těší 
z nové dekorace do obýváku

Poslanec Jandák by omezil milostný styk!
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Módní policie
zasahuje

VOLEJTE VĚŠTKYNI!!!
Poznejte svůj studijní osud!
Kolik času vám na škole ještě
zbývá?!
Volejte +66 888 471 590

cena hovoru 100 Kč/min

Text: Jan Hrabě
Foto: archiv

Praha – Zdeňka Trošku (62) vy -
střídal na režisérském křesle 
F. A. Brabec (61) a i pár herců na
place je v Kameňákově nových.
Jinak jsme však svědky stejné
vesnické zábavy, jako tomu bylo
v dílech minulých.

Vánoční Kameňák spojuje
svátky klidu a míru se sexem, na-
hotou a alkoholem. Světe div se,
tohle paradoxní spojení funguje!
Sice se nadále u vtipů sází hlavně
na kvantitu, ale i v pátém díle si
film udržuje stálou kvalitu. Proto
ani tentokrát Kameňák rozhodně
neoslní náročné diváky, kteří nej -
spíš ani nepřijdou, zatímco fa -
noušci Kameňáku, pokud se ne -
svezli se Zdeňkem Troškou k Ba -
bovřeskům, nebudou zklamáni
ani tentokrát. 

Herecký ansámbl se od prv -
ních dílů výrazně proměnil, až na
hlavní postavu starosty Pepana,
kterého nadále představuje Vá-
clav Vydra. Kromě něj narazíme

Text: Karolína Zikešová
Foto: archiv

Lucie Bílá (49) vypadá v tomto
laciném outfitu trochu… lacině.
Kožešinové vesty letos frčí, ale
musí se na ně opatrně. Milujeme
jejich kombinaci s kozačkami,
svetry, klobouky a jez dec kým
stylem obecně. Minišaty a kože -
šinová vesta ale trochu zavání
klišé, kterého je lépe se vyva -
rovat! Slavice Lucie proslula
svou zálibou v černé barvě, my
se ale domníváme, že jí zbytečně
přidává roky. Zpěvačka by měla
volit jemnější tóny, například
tmavě modrou, hnědou, šedou,
krémovou nebo rudou. Šaty nám
navíc připadají zbytečně krátké.
Na druhou stranu se nám moc
líbí minimalistický přívěsek
s per lou. Celkově vypadá Lucie

velmi dobře, skoro se zdá, jako
by vůbec nestárla! Jen tak dál!

3/5
Klára Vytisková (30) se na po -
sled ní kolo Superstar oblékla do
záclony! Kláro, takhle ne! Kraj -
ku máme rádi, ale v decentním
množství, popřípadě na spodním
prádle! V kombinaci s neprů -
hlednými rukavičkami, které by-
ly v módě naposledy v minulé
dekádě, a plnými lodičkami pů-
sobí celý outfit nepovedeně. Šaty
vypadají zajímavě, ale chtěly by
doplnit například jemnými pás -
kovými lodičkami a výraznými
náušnicemi. Také by se nám k tak
nepřehlédnutelným šatům líbil
jednodušší účes, třeba uhla ze ný
drdol. Chápeme, o co ses sna žila,
ale tohle patří na maš karní.

1/5

Letošek byl k české zábavě
ne smírně krutý! Opustil nás
Jiří Krytinář († 68), komik

ma lý vzrůstem, ale velký hu-
morem a pozitivním přístu-
pem k životu. Zemřel i Lubo -
mír Lipský († 92), legendární

český herec a komik, s jehož
ztrátou se stále mnozí nesmí -
řili. Jeho filmy nás stále budou
každý rok bavit, ale žádný dal -
ší už nenatočí. A jako kdyby
nestačilo, že nás opouštějí her-
ci, přicházíme i o scenáristy a
režiséry. Před několika dny
jsme přišli o devětkrát žena -
tého scenáristu filmu Ať žijí
duchové Jiřího Melíška a di-
vadelního režiséra Ivana Raj-
monta, který vytvořil napří -
klad legendární představení
Slu ha dvou pánů.

Nejenom v kultuře jsme le -
tos pocítili pomíjivost života.
V klidu odpočívá i bývalý pre-
miér Stanislav Gross († 45),
který trpěl amyotrofickou late -
rární sklerózou. A svůj po -
slední zápas dohrála i skutečná
legenda československého fot-
balu Jozef Masopust. 

Václav Vohlídal

Vánoční Kameňák aneb do pětice všeho dobrého?!

například na známé dlužníky
Mar tina Dejdara a Jiřího Pome-
jeho či baviče Jiřího Krampola
nebo strašáka dětí Václava Upíra
Krejčího. Na řadu přišla i řada
hostů neherců. V jejich čele stojí
zcela jistě dvojice, kterou tvoří

protekční spratek Pavel Novotný
mladší a Přemek Podlaha mladé
generace neboli Láďa Hruška.
Herectví je však v této malo -
měst ské komedii odsunuto na
vedlejší kolej.  

Nový díl série si na začátku

Adventu nenechalo ujít 21 tisíc
diváků, kteří i popáté vynesli
Kameňák na nejvyšší místa sle-
dovanosti. Žádné překvapení!
Potvrzuje se, že český divák si
rád po pracovním týdnu odpoči -
ne u nenáročného filmu.

Hrozící exekuce donutila Martina Dejdara 
k natočení Vánočního Kameňáku.

Tito komici už nás budou bavit jen ze záznamu!

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Postavení Jupiteru vám
může pořádně zavařit.
Dbejte na osobní hygie -
nu, zvláště v oblasti in-
timních partií.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Vyrazte do společnosti.
Potkáte známého, které -
ho jste dlouho neviděli, a
ten vám poradí v obtížné
životní situaci. 
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Pobodá vás opilý bezdo-
movec. Dejte na radu
své ho kamaráda a ne -
nech te se tím rozhodit.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Aldebarn je dnes v ideál-
ním postavení, dejte si
pozor na ostré hrany a je-
dovaté rostliny.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Do zoo dnes radši ne-
choďte, mohlo by se vám
to vymstít. Lachtani jsou
vlivem Saturnu ve špatné
náladě.

Panna (23. 8.  – 22. 9.)
Hvězdy vám nepřejí. Po -
slední dobou prožíváte
těžké období. Ale to se
brzy změní  – zatančíte si
na hrobu svého úhlav -
ního nepřítele.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Vibrace Marsu na vás
budou dopadat negativně
a myšlenky na sebevraž-
du vás budou provázet až
do konce měsíce. 
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Den vám může otrávit
nevybíravé chování va -
še ho kolegy, ale vy to
pře jdete s noblesou sobě
vlastní.  Večer o tom bu -
de te vítězoslavně vyprá -
vět u piva.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Vezměte konečně věci do
svých rukou a vypořádej -
te se s lidmi, kteří vás
štvou.  Říká se, že násilí
nic neřeší, ale ne vždy to
platí.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Máte toho v posledních

dnech v práci hodně.
Zkus te si najít čas i sám
na sebe. Zajděte třeba na
chrtí dostihy nebo na ko-
houtí zápasy.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Mějte se na pozoru. Váš
dobrý přítel se vás po ku -
sí udat za krácení daní.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Prožíváte s partnerkou
harmonické období. To
se ale může brzy změnit.
Jezte radši více ovoce a
zeleniny. 

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Tento týden vás zajímají
hodně vztahy lidí okolo,
ale dávejte si pozor, ať
nejste za drbnu! 
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Čeká vás opravdu nároč -
ný týden plný stresu.
Nezapomínejte na dosta -
tek spánku a kávy.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Máte pracovní náladu.
Dí ky tomu se naučíte
mno ho nového, i když

bu dete kvůli postavení
Venuše ztrácet dobré na -
ladění a esprit. 
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Cítíte sami, že vás dnes
vaše láska a píle mohou
dostat do rovin, do kte -
rých chcete.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Díky Slunci budete las -
kavější, dobrosrdečnější
a ochotná k lidem okolo
sebe.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Konečně vám dojde, že
byste měli v práci ubrat a
zaměřit se na rodinu, kte -
ré se po vás stýská. Vy -
užijte přející Luny a se
všemi si popovídejte.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Pokud se dnes rozhod-
nete cestovat, skrze Lunu
nejezděte přeplněnými
dopravními prostředky. 
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Nechte samu sebe pro -
svítit jasným myšlením a
přistupujte ke světu kon-
struktivně! Váš potomek

bude okolí dělat velikou
radost – opravdu se
povedl. 
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Udělala jste něco ne -
šlechetného? Aspoň se z
tohoto činu nějak poučí -
te, proto to berte rozhod-
ně pozitivně.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Čeká vás týden plný pře -
mýšlení, díky Venuši to
ale nebude nic těžkého.
Držte se svých rozhod-
nutí a buďte zásadová!
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Poslední dobou se vám
nic nedaří, ani boj s kon -
kurencí. Ale musíte se
přes to přenést, v tom
vám pomůže postavení
Saturnu. 
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Pokud pracujete v zábav -
ním průmyslu, je pro vás
dnešní postavení Slunce
velkou výhodou, bude se
vám dařit. 

Horoskop – Muži & ženy

Se zlatou mládeží to jde
z kopce! Jak se to stalo?

Dream team: Schwarzenberg, 
Svatý otec, Merkelová, Bush

Karel Schwarzenberg 
(78), bývalý 

předseda TOP 09, 
který dnes slaví 

78. narozeniny, získal 
Cenu Roberta Schumana 

za budování míru, 
Evropy 

a lidských hodnot.
Mezi laureáty této ceny 

se řadí  papež 
Jan Pavel II. († 84), 

Angela Merkelová (61) 
či G. H. W. Bush (91).
Marek Jiří Potužník

Text: Anna Macků
Foto: archiv

Praha – ČT vhodila do tvrdé
rea lity bohatou a namyšlenou
mládež z Prahy. Mladá česká
elita, která miluje drahé bub -
linky a luxusní hadříky, se bude
muset poprat s průměrným ži -
votem. Ten je však pro tyto roz-
mazlence velkou neznámou.

V pořadu účinkuje Nicol (23)
neboli česká Paris Hilton, Re-
nato (24), gay se snahou prora -
zit do showbyznysu i přes znač -
ný pěvecký antitalent, a Yeni
(21), která se pyšní titulem
vicemiss Vietnam v České re-
publice. Tyto aktéry s nosánky
nahoru doplňuje zbohatlický
syn Michal (24) s ambicí stát se
politikem a vý buš ný a trapně
patetický herec Jiří (25).  Ať už
se jedná o jatka či Romy pro -

slulé sídliště Chanov, pětka roz-
mazlených účastníků nebude
muset před kamerami příliš
přehrávat svůj přehnaný odpor
ke špíně. Děti boháčů nám
v každém díle dokazují, že pra-
covat rukama je pro ně opravdu
ponižující. Před směnou v pra -
se činci si Nicol a Yeni neza-
pomněly upravit umělé vlasy a
nanést drahý make-up. Micha -
lovi se udě lalo nevolno z odéru
na jat kách. Ten ho naštěstí
v Po slanec ké sněmovně neče -
ká. Renato při každé natáčecí
scéně zamňouká „brr“ nebo
„fujky“. Jiří, který podle ohlasů
veřejnosti k pořadu přistupuje
nej lépe, se jen snaží vypadat
v očích ostatních jako ranař. 

Pokud vás tato vymazlená
partička zajímá a jste zvědaví,
čím budou pohrdat příště, sle-
dujte ve středu večer ČT1. 
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– Marku, proč máš tak červené oči?
– Kouřil jsem marihuanu, Dane.
– Lžeš! Brečel jsi, protože jsi teplouš!

Text: Marek Hedbávný

Praha – Nathan Robinson (33)
není oby čejným hokejistou.
Před lety se nadchl pro umění a
místo popíjení v barech tráví
večery u ma líř ského plátna. „Je
to dobré i pro mě, pro mou
hlavu. U plátna se uklidním.
Lidé jsou různí a kaž dý má jiné
záliby – čtení, hudbu, cokoliv. A
já prostě maluju,“ říká jediný
Afroameričan v českém profe-
sionálním hokeji.

Ráno jde na trénink, odpoled -
ne se připravuje na večerní zá-
pas. Po jeho skončení mění ho -
kejku za štětec a paletu. Nathan

Robinson boří stereotypy – i ho -
kejisté mohou milovat umění.
„Moje záliba je opravdu vzácná.
Ještě jsem nepotkal žádného
hokejistu, který by dělal to, co
já,“ směje se.

Třiatřicetiletý Kanaďan se
k ma lování dostal až v sedmad-
vaceti. Do té doby si užíval ži -
vota jinak – divokými ve čírky
se spoluhráči. „Každý ho ke jista
má rád zábavu, ale samo zřejmě
to nejde dělat každou noc,“
uvedl šikovný útočník a opo ra
Slavie. V Česku ho nejví ce pře -
kvapila jazyková bariéra. „Mys -
lel jsem, že tady mluví anglicky
víc lidí,“ přiznal Robinson.

Text: Filip Fryml
Foto: archiv

Curych/Praha – Bývalý prezi-
dent  FIFA, Sepp Blatter, si užívá
nucenou dovolenou. Jeho dočas-
ný nástupce, Kamerunec Issa
Haya tou (69), má mezitím za se-
bou první tiskovou konferenci ve
funkci prezidenta.

Jeho předchůdce mu organi-
zaci nepředal úplně v nejlepším
stavu a není pochyb, že má s je-
jím řízením hodně práce. Nic -
méně fauxpas, kterého se do-
pustil během tiskové konference,
si mohl odpustit. 

Po vzoru bývalého předsedy
TOP 09 Karla Schwarzenberga
podlehl únavě. Nezbylo mu tedy
nic jiného než během prezentace
nového reformního programu
zavřít oči a dát si „dvacet“. Tento
fakt ale neunikl objektivům pří-
tomných novinářů, kteří ho v ne -
lichotivý moment zvěčnili.

Jeho vyčerpání může být ná -
sledkem transplantace ledviny,
které se Hayatou podrobil před
třemi týdny ve Francii. Může to
naznačovat, že by nemusel být
momentálně nejlepší kandidát na
prezidenta největší fotbalové or-
ganizace na světě. 

foto MC

Text: Ondřej Chaloupecký
Foto: archiv

Jablonec – Ivan Horník (64), symbol největší
korupční aféry v historii českého fotbalu, se
vrací do hry!

Jeho služby si vyžádal Jablonec, kterému
šéfuje předseda FAČR Miroslav Pelta (51).
Horník si prý svůj trest odpykal a zaslouží si
druhou šanci...

Síly tak spojí dvě výrazné postavy úplat -
kářské kauzy z roku 2004, Pelta si ale na
rozdíl od Horníka žádný trest za řeči o „cin-
klém jaru“ neodnesl. Může se tedy jednat
o odměnu za Horníkovu mlčenlivost v do -
bách, kdy s sebou mohl stáhnout i ostatní?

Jisté je jediné – pověst českého organizo-
vaného zloč... fotbalu utrpěla další ránu
a Pelta se v obřím střetu zájmů už ani nesnaží
krýt spolupráci s odsouzenými korupčníky,
podvodníky a morálně pochybnými grázly. 

Volal Pelta. Č*rák, co chtěl?
Ivánka…

Našla FIFA svého
Schwarzenberga?!

Praha hostila noc válečníků
Text: Adam Ullsperger
Foto: archiv

Praha – Milovníci bojových sportů měli pátého
prosince večer v O2 aréně pré. Galavečer začal zá-
pasem Jan Trlida vs. Pavel Hennrich podle pravidel
K1. Jasně dominoval Hennrich, který s přehledem
udržoval svůj bodový náskok a odešel s jasným
vítězstvím.

V boxerském zápase na čtyři kola Zdenka Pernici
s Fatihem Ozkanem jsme se mohli stát svědky
parádní taktické bitvy. V prvním kole se soupeři
pouze oťukávali, Pernica tlačil dvojákem, Ozkan
povoloval a kontroval. Pernica nakonec získal těsné
vítězství na body.

Podle plných pravidlech thajského boxu se utkali
Daniel Vítovec a Matěj Peňáz. Zápas byl zastaven
ve čtvrtém kole, což znamenalo vítězství devatenác-
tiletého Peňáze. Utkání Martin Gaňo vs Werren
Stevelmans (K1) bylo přehlídkou dvou aktivních
stylů obou bojovníků a skončil vítězstvím domácího
Martina Gaňa.

Další fighty Tomáš Hron vs. Mighty Mo (K1)
a Lukáš Dvořák vs. Cheick Sidibé (Muay thai)
skončily oba jasným vítězstvím pro domácí borce.
Naproti tomu dramatickou bitvu divákům předvedli
Luboš Raušer a Mantas Rimdeika v supertěžké váze
nad 96 kg. Raušer byl od počátku pod tlakem, i když
se nevzdal, technickým kombinacím sou peře ne -
stačil.

Jiří Žák se utkal s Danielem Forsbergem podle
pravidel Muay thai, ale byl zaskočen opačným gar-
dem protivníka. Forsberg mu celý zápas znepří-
jemňoval zadním direktem a ke konci prohrál do
krve dobitý Žák na body.

Asi největším tahákem večera bylo střetnutí le -
gen dy Ondřeje „Spejbla“ Hutníka a Janosche Niet -
lispache, podle pravidel K1 v kategorii do 93 kg.
Hutník se zdál být od začátku favoritem, brzo pro-
razil soupeřovu obranu a dvakrát ho poslal do
počítání. Domácímu borci se přesto podařilo „jen“
vyhrát na body. Čeští fanoušci nicméně ocenili jeho
snahu o ukončení zápasu v prvních dvou kolech.
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Každého jednou 
přepadne spánek

Ivan Horník přemýšlí 
o nové štaci

Krásná šleha!


