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Konec Spojeného království,
Skotsko se odtrhlo!

PRAHA (myš) – V minulém
roce jsme si zvykli, že se v Po-
slanecké sněmovně tvrdě boju-
je o každý zákon. Hlasování
provází dlouhé debaty, které
jsou často o ničem. „Jsme tam
proto, abychom ty chlapy
uklidňovaly. Chceme, aby de-
baty byly smysluplné,“ řekla
v pořadu Karla Šípa Všechno-
párty zelená rebelka Olga Zu-
bová. A to ještě netušila, že se
na prvním novoročním jednání

nebude hlasovat o Lisabonské
smlouvě, o poplatcích a ani
o vyslání vojsk do ciziny.

Poslanci totiž projednávali
opoziční návrh poslance Kosty
Dimitrova (ČSSD), aby se zá-
konnou normou stal zákon
schválnosti. „Náš předseda
(Paroubek – pozn. red.) si na
schválnosti stěžuje pořád. Ku-
bica prý schválně vydal něja-
kou zprávu, jenom aby Paroub-
ka zdiskreditoval. A Topolánek

mu s Lisabonskou smlouvou
dělá naschvály,“ řekl k tomu
Dimitrov.

K sociálnědemokratickému
návrhu se přidali komunisté.
Proti je rozkolísaná vládní koa-
lice. Topolánek se překvapivě
(ne)zdržel vulgarit: „Evropská
komise sice podobné kraviny
předkládá. Jenže Sarkozy nám
dělá různé druhy schválností
a nechci si domýšlet, jaký by
z toho byl mezinárodní kon-

flikt, kdybychom ho měli sou-
dit.“ 

Opozici při hlasování pomohl
i rebel z ODS Vlastimil Tlustý.
„Do vířivky kvůli tomu nepole-
zu, ale je to další možnost, jak
sesadit vládu Mirka Topolánka
a jak bych mohl dostat křeslo
ministra financí. Kalousek je si-
ce jednička, jenže já prostě budu
naschvál hlasovat proti této vlá-
dě, která je celá podvodem na
voliče,“ řekl FLYi.

Langer, kterému v kuloá-
rech přezdívají „Íčko“, Tlusté-
mu vzkázal, že si na sebe ušil
bič. Podle nově schváleného
zákona by mohl jít „bručet“.
„Trestní sazba je od dvou do
pěti let. V krajním případě mů-
že soud rozhodnout o peněžní
sankci,“ dodal pro FLY ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Zákon ještě půjde do Sená-
tu. Na senátory bude apelovat
právě Pospíšil, aby návrh pře-

pracovali: „Vždyť u nás si lidi
dělají naschvály každý den.“
Senátor Čunek řekl, že bude
zákon prosazovat, i když ví, že
riskuje. „Přežil jsem korupční
kauzu, tak přežiju i to, že jsem
naschvál ve vládě.“

A co prezident, který musí
zákon podepsat? „Opravdu, ale
opravdu nevím. Ten zákon se mi
zdá takový falešný. Navíc z ně-
ho budou mít radost v Bruselu.
A to se mi skutečně nelíbí.“

PRAHA (vlk) – Český prezi-
dent Václav Klaus opět šoko-
val celou Evropu, když před
tradičním novoročním proje-
vem předvedl krátkou, zato
intenzivní rozcvičku. Podle dů-
věrného zdroje FLYe tím chtě-
la dát naše hlava státu najevo,
že Evropě to v nadcházejícím
půlroce nejen osladíme, ale

také s ní pořádně zacvičíme. 
Svůj záměr Klaus ovšem

skrývá, Českou televizi chce za
zveřejnění záběrů potrestat.
„Až do odvolání se prezident
s reportéry ČT neba, neka a ne-
psa,“ uvedl Klausův mluvčí
Radim Ochvat.

Novoroční eskapáda ale ne-
vyvolala jenom pobouření,

v očích českých celebrit hlava
státu nebývale stoupla. „Jako
já si prostě myslím, že jako
Vašek má na svůj věk prostě
jako sexy postavu a že se jí
prostě nemusí bát ukazovat ja-
ko hele jo,“ zhodnotila trefně
celou situaci Agáta Hanychová
za souhlasného přitakávání Sá-
mera Issy.  

EDINBURG (jit) – Británie
končí! Včera v 17.00 green-
wichského času vyhlásilo Skot-
sko svoji nezávislost. Společný
stát Angličanů a Skotů tak mizí
po více než dvou stech letech
z mapy. 

„Je to nezapomenutelná
chvíle. Nebudu vám slibovat
krev, dřinu, slzy a pot. Skotsko
čeká velká budoucnost,“ pro-
hlásil premiér Alex Salmond
(Skotská národní strana) ve
slavnostním projevu. Zopako-
val také svůj dřívější výrok:

„Skotové měli za sebou více
než tisíciletou samostatnou his-
torii, než se spojili s Angliča-
ny.“

Reakce z Westminsteru, síd-
la parlamentu bývalého Spoje-
ného království, byla opatrná.
„Jako Brit jsem vůči tomuto
kroku skeptický, jako Skot ho
vítám,“ uvedl premiér Gordon
Brown. Interní zdroj z Dow-
ning Street nicméně prozradil,
že Brown by se po skončení
svého funkčního období rád stal
skotským premiérem. 

O politickém uspořádání no-
vého státu rozhodnou Skotové
v referendu. Veřejnost je roz-
polcená v otázce, zda má po-
kračovat monarchie, nebo
vzniknout republika. Příznivci
obou táborů se však shodují,
kdo by měl stát v čele: populár-
ní hollywoodský herec Sean
Connery. „Byla by to pro mne
čest,“ uvedl pro FLY herec,
kterému před devíti lety anglic-
ká královna propůjčila šlechtic-
ký titul. 

PRAHA (pes) – Jsou mladé,
krásné a úspěšné, přesto své
pohádkové bohatství dlouho ta-
jily. Teď poprvé veřejně přizná-
vají – máme vyděláno, stěhuje-
me se za lepším. Náctileté
hvězdy Hana (ta s modrými
vlasy) a Hana (ta s většími pr-
sy) se stěhují z Reflexu na pres-
tižní adresu iDNES.cz.

„Několik let jsme tvrdě pra-
covaly na naší popularitě. Stálo
nás to spoustu úsilí, ale povedlo
se, vydělaly jsme si dost peněz
a můžeme se stěhovat,“ nemlží
o svém bohatství sedmnáctiletá
Hana (ta s většími prsy), která
FLYi poskytla exkluzivní roz-
hovor na první stranu tohoto
vydání.

Stěhujete se už podruhé. Po-
prvé to bylo před téměř se-
dmi lety ze Slovenska do Čes-
ka. Teď si znovu polepšíte.
Plánujete se už usadit?
Proč? Budeme vydělávat víc
a za chvíli půjdeme dál. Někam,
kde bude pěkný mladý šéf.
Kamarádka Hana (ta s mod-
rými vlasy) prý dostala na-
bídku zůstat v Reflexu. Šla
byste sama?
Samozřejmě. Alespoň už by
odpadly dohady, jestli opravdu
mám větší prsa. Ale jsem radši,
že jde Hana (ta s modrými vla-
sy) se mnou.
A máte větší prsa?
O tom se nehodlám bavit, to
snad vidí každý.

Je vidět, že o sobě víte, jak
vám to sluší. Přesto jste ne-
dávno nevyhrála soutěž o nej-
krásnější dívku gymnázia. Už
jste to překousla?
Bylo to nespravedlivé, ale je to
za mnou. Na Silvestra mi ka-
marád řekl, že jsem měla vyhrát
já, nebo Hana (ta s modrými
vlasy).
Dala jste si nějaké předse-
vzetí?
Ano. Máme s Hanou (tou
s modrými vlasy) společný slib.
Chceme být úspěšné. To zna-
mená slavné a bohaté. Chtěly
bychom být i chytré, ale člověk
nemůže mít všechno. A k tomu-
hle předsevzetí nám nová adre-
sa může fakt pomoct.

Vymûní Sean Connery
herectví za 
politiku?
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·ok! Poslanci schválili zákon schválnosti

ODHALENÍ: Hana a Hana jsou v balíku
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Bíl˘ dÛm: alkohol, 
marihuana a kokain Pavouãí teror

Ameriãané si neví rady,
snad pomÛÏe ãínská vláda

PRAHA (jak) - Při posled-
ní noci v roce jsem si při-
padal jako jediný střízlivý
člověk v celé Praze. Pokud
patříte mezi lidi, kteří tráví
Silvestra někde v soukro-
mí, následující řádky vás
mohou zajímat. Strávil
jsem několik hodin v praž-
ských ulicích a hovořil, po-
kud to šlo, se slavícími lid-
mi a měřil jim hladinu al-
koholu v krvi. Úmyslně
jsem se držel stranou od
center slavení. Tušil jsem,
že při menší publicitě bu-
dou oběti mého výzkumu
ochotnější ke spolupráci.
Zde je stručný výpis mých
zážitků:

22:00
Průměr hladiny alkoholu
měřených je kolem 1 pro-
mile. Všech deset lidí, které
jsem změřil, se chovalo vel-
mi přívětivě. Rádi mou po-
dezřelou prosbu vyslyšeli
a zdvořile popřáli vše nej-
lepší do nového roku.

23:00
Během této hodiny se ne-
stalo nic zvláštního. Hladi-
na alkoholu v krvi stoupá

a s ní i rozjařenost kolem-
jdoucích. Dvě slečny, které
jsem žádal o vdechnutí, si
jako podmínku kladly tane-
ček. Profesionálně jsem od-
mítl a šel dál. Průměr:
1,4 promile.

00:00
Už jsem se bál, že bude nu-
da. Ale kdepak: Opilá par-
tička, předpokládám nezle-
tilých, nepochopila mé
úmysly a i přes mé ujišťo-
vání, že je nikomu neprásk-
nu, mě posílali do nepěk-
ných míst a vydali se za
mnou rychlým krokem.
Vydal jsem se na Petřín.

01:00
Tam jsem ani nedošel, zato
jsem došel k závažnému
poznatku: se zvyšujícím se
obsahem alkoholu v krvi se
snižuje přívětivost a rychle
roste agresivita. Jeden po-
starší muž se na mě utrhl
a pekelně mi nadával, ales-
poň myslím, protože arti-
kuloval s asi tak tří promi-
lovým handicapem. Pak se
otočil a vše, co ho tížilo,
vyklopil. Nakonec se mě
snažil nakopnout. Novina-

řina je opravdu riskantní
zaměstnání. 

02:00
Nyní zbylo v ulicích už jen
tvrdé jádro, většinou ne-
vzhledně vypadající, pách-
noucí občané. Na Újezdě
jsem nalezl svého rekord-
mana: Jakub, který přijel
do Prahy na prázdniny, na-
dýchá do trubičky 2,63 pro-
mile. Čím dál pečlivěji si
vybírám své koně, spousty
z nich už nevypadají dobře.
Přece jsem našel výjimku:
do patnáctileté Kristýny
bych 1,8 promile ani neřekl
- motorické funkce v po-
řádku, hovoří celkem jasně.

03:00
Čas odebrat se domů.
V nočním autobuse jsem
nepokoušel štěstí a neexpe-
rimentoval jsem. Jen mě
udivila trpělivost řidiče,
který se klidně bavil s opi-
lou posádkou a dokonce si
s půlkou autobusu zanoto-
val státní hymnu. Při výstu-
pu z autobusu jsem mu po-
přál vše dobré a on mi za-
troubil na cestu. Konec do-
brý, všechno dobré.

BRATISLAVA (kika) - Hazardným hráčom na Sloven-
sku svitá na lepšie časy. S eurom prichádzajú zmeny
i v hracích automatoch. „Zdvihla sa suma, ktorú môže
hráč vyhrať. Z doterajších 300 korún na 15 eur, čo je viac
ako 450 korún,“ vysvetľuje Ján Vanderka, ktorý ponúka
na predaj a prenájom zábavné a výherné prístroje. Gamb-
leri však budú musieť v novom roku investovať i väčšiu
sumu. Najmenšia hodnota, ktorú bude možné hodiť do
automatu, bude 15 centov. Vklad tak stúpne o 5 korún.
O vyššie výhry môžu hráči zabojovať od 16. januára, keď
sa všetky prístroje musia prestaviť na euro. 

PLZEŇ (top)  - Tváří se ja-
ko neviňátko, a přitom je
mazaný jako liška! Pě-
tasedmdesátiletý Pavel
Luca sice neumí číst
ani psát, přesto však
dokázal převézt
o dvanáct let mladší
Marii Vrbovou.

„Pod vidinou náku-
pu společného bytu ze
ženy v průběhu loňského
července vylákal přes sto

tisíc korun, které si musela
půjčit v bance,“ řekl státní

zástupce Michal Klíma.
Vrbová žije delší čas

sama. Aby našla něko-
ho, s kým by mohla sdí-
let poslední léta života,
podala si inzerát. Důvě-
řivá stařenka netušila,
co ji čeká!

Více se dočtete na
www.fles.fsv.cuni.cz

JIŽNÍ MORAVA (terk) - Velmi překva-
pivý objev se povedl Milanu Řezáčovi
z Výzkumného ústavu rostlinné výroby
v Praze. Na jižní Moravě nalezl nový
druh smrtelně jedovatého pavouka. Tento
živočich je jedním z největších, nejpest-
řejších a zároveň nejjedovatějších pavou-
ků v naší galaxii. Nese jméno Eresus mo-
ravicus, tedy stepník moravský, nicméně
vysloužil si přezdívku „Smrťák“.

Jenom pohled do jeho očí působí ne-
vratný tik v oku. Pavoukovo kousnutí
okamžitě zastaví  krevní oběh, což způ-
sobí zmodrání a následné upadnutí
všech údů. Oběť 

umírá až po týdnech strávených ve smr-
telné agonii. Po smrti je ještě nutné pro-
klát její srdce stříbrných kůlem, aby se
neproměnila v pavoukodlaka.

„Smrťáka“ lze nalézt v rezervacích
chránících zbytky panonských stepí. Ře-
záč jej objevil například na Pálavě u Mi-
kulova, v oblasti Bzeneckých písků ne-
bo na kopci Květnice u Tišnova, který je
nejsevernějším místem výskytu tohoto
druhu.

Nález nového druhu pavouka je ve
střední Evropě jedinečný. Takto jedova-
tý druh byl zatím nalezen jen na planetě
Jupiter před dvanácti tisíci lety, kde pod-
le dobových záznamů eliminoval větši-
nu tehdejší populace.
Stepník se vyznačuje černo-oranžovým
zbarvením. Je pozoruhodné, že mláďa-
tům slouží jako první potrava jejich mat-
ka. V populaci je vždy více samců, než
samic, a tak samci tvrdě soupeří o to stát

se otci. Proto svým partnerkám po ko-
pulaci zalepují pohlavní orgán, aby jí
tak zamezili promiskuitu.

FLY varuje: pozor na
něj, je to mrcha!

WASHINGTON (pak) -
Komise pro dohled nad Veš-
kerenstvem včera oznámila
výsledky utajených testů,
kterým během minulých 10
let podrobila 100 světových
politiků. Ze zprávy vyplývá,
že odstupující prezident
USA G. W. Bush byl větši-
nu doby, kdy zastával funkci
nejmocnějšího muže plane-
ty, pod vlivem návykových
látek. Bílý dům se ke zprávě
nevyjádřil. Žádný z politiků
nebyl přitom o testování in-
formován. „Ani být nemu-
sel,“ řekl nám tiskový mluv-
čí Komise Andy Headman.
„Komise má díky článku 5
Všeobecné dohody o Všem
právo shromažďovat infor-
mace o kterémkoliv politi-
kovi bez jeho souhlasu a na-
víc má, díky spolupráci se
Studnicí Vědění, k dispozici
nejnovější metody testování
na přítomnost návykových
látek.“ Pro Fly objasnil, že
tyto nové technologie pomá-
hají vypátrat výskyt drog
z pouhé řeči a činů politika.

V minulosti se objevily spe-
kulace o Bushově nízkém
IQ či počínající senilitě.
Pravda je však, zdá se, ně-
kde jinde. Ve víně, whisky,
kokainu a marihuaně. 
Tyto látky stojí podle Komi-
se za většinou prezidento-
vých sporných nebo úsměv-
ných výroků. Podle přední-
ho světového odborníka na
návykové látky, doktora
Darrena Darrena, je zcela
zjevné, že v době, kdy Bush
rozhodl o invazi do Iráku,
byl pod vlivem marihuany
a kokainu. „Marihuana u něj
vyvolala živé, avšak napros-
to zkreslené představy.
Někteří lidé po jejím užití
vidí třeba tučňáky. Prezident
začal vidět atomové
zbraně a teroris-
ty. A když si po-
tom dopřál dávku kokainu,
bylo jasné, že nastane pro-
blém,“ doplnil doktor Dar-
ren. „Škoda, že když po něm
ten irácký novinář hodil bo-
tou, byl zrovna při plném
vědomí…“

WASHINGTON (me) – V průběhu středeční noci se do Bí-
lého domu začaly slétat helikoptéry a za naprostého utajení
přistálo na setkání pět amerických prezidentů: dřívější, sou-
časný i budoucí (J. Carter, G. H. W. Bush, B. Clinton,
G. W. Bush, B. Obama), aby jednali o řešení dlouhotrvající
krize amerických trhů. Poté co si G. Bush junior vymohl na
Kongresu podporu ve výši 700 miliard dolarů, které spolk-
ly dnes již zkrachovalé banky, mezi nimi i ta největší –
Lehman Brothers, je na snadě přijít s opravdu efektivním
řešením. Jako možné řešení se jeví obchod s Čínou.
Je jen otázkou času, kdy se čínská vláda rozhodne pro od-
kup některých čtvrtí, ve kterých se čínské menšiny rozrost-
ly v čínské většiny. „Ze strany Číny už byly některé nabíd-
ky zveřejněny, mají především zájem o Manhattan,“ uvedl
nejmenovaný vysoce postavený zdroj. A co na to nastupují-
cí prezident Barack Obama? „No Big Deal!“

OOppiilláá ssiillvveessttrroovvsskkáá nnoocc!!

PRAHA (tobruk) - Přestávám kouřit! Pravidelně budu
chodit do fitka! Nebudu křičet na děti! Tyhle sliby zná
snad každý. Stejně jako zoufalé hledání důvodů, proč
s tím začít až o den, týden nebo měsíc později. Ale jak
jsou na tom s předsevzetími naši politici?
Například Jiří Paroubek si údajně žádná nedává. „Drží
se názoru, že to dělají jen lidé se slabou vůlí. Zato
opakovaně zdůrazňoval, jak bude v roce 2009 důležité
míti Filipa,“ prozradil nám exkluzivně zdroj z politi-
kova nejbližšího okolí. „Ovšem takové předsevzetí o
hubnutí by mu taky rozhodně neškodilo,“ dodal. Zba-
vit se přebytečných kil chtějí totiž v Parlamentu skoro
všichni. „Zatím se mi to vždycky povedlo, ale teď přes
svátky to bylo těžké. Člověku se špatně odolává těm
pochoutkám od manželky,“ přiblížil dilema Zdeněk
Škromach.
Zato premiér Mirek Topolánek nadváhu řešit nemusí.
„Na Štědrý den určitě viděl zlatého Čuňíka. Ale jeli-
kož přes rok normálně konzumuje potraviny, ve vládě
už Jiřího Čunka vidět nechce,“ uzavřel náš
speciální parlamentní zpravodaj.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

ČERNÁ KRONIKA:

Îena naletûla negramotnému stafiíkovi

S eurom vyhrajú

hazardéri viac

Pavel LucaPavel Luca

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ:

Topolánek odmítá âunka,
Paroubek hubnutí
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PRAHA (fia) – FLYi se podařilo další skandální odhalení. Zjistil,
že šéfredaktor sportovní redakce týdeníku Fleš Dnes Michael Be-
reň si přivydělává focením pro Sportovní svět, lehce erotický ča-
sopis pro muže. Nedotknutelnost a morální bezúhonnost pracovní-
ků, na které si týdeník tolik zakládá, je tímto nenávratně pryč.
„Michael pro nás nafotil už několik čísel a máme ho rádi, protože
na jeho fotky jsou vždy velmi kladné ohlasy. To, že pro nás fotí,
zatím nikomu nevadilo. Nevím, proč se o to teď najednou zajímá-
te. Je to prima kluk,“ sdělil FLYi šéfredaktor Sportovního světa
Viktor Sluníčko. Bereň se k tématu odmítá vyjádřit. Co si o něm
asi myslí kolegové, jeho manželka a tři děti?

Beran (21. 3. aÏ 20. 4.)
Dnes vás čeká náročný
den. Vaše nespoutaná
mysl bude bičována pří-
valy bodavé kritiky z úst
omezených bytostí, kte-

ré se k vám vytrvale pokoušejí přisát,
neboť jejich krvelačná nesnesitelnost
je věčně hladová. Nakupte jim tři kila
mandarinek. V případě, že odmítnou
vitamíny zkonzumovat, hoďte jim ci-
trusy na hlavu a utečte. 
B˘k (21. 4. aÏ 21. 5.)

Pocítíte nezvladatelnou
touhu po doteku skuteč-
né přírody. Navštivte
Stromovku a nad kaná-
lem rozehřejte své za-

mrzlé instinkty. Až zaslechnete nefal-
šované volání divočiny, obejměte
nejbližší strom. 
BlíÏenci (22. 5. aÏ 21. 6.)

Hvězdy mi o vás prozra-
dily pikantní, ale skuteč-
ně pikantní tajemství. To
jsem si o vás nemyslela.
Celý den se styďte!

Rak (22. 6. aÏ 22. 7.)
Raci, raci, raci... co jste
hvězdám udělali? Dnes
se na vás mračí tak silně,
až jim mezi obočími
přeskakují jiskry. Vyhý-

bejte se následujících 24 hodin vše-
mu, co je pod proudem, pod parou či
pod zákonem. Nevěřte jeptiškám!
Planety jsou vám však nakloněny,
a proto se vám bude dařit pěstování
bonsají, stavění LEGO kostek a sklá-
dání origami. 
Lev (23. 7. aÏ 22. 8.) 

Milé šelmy! Připravte se
na dalekou cestu. Poletí-
te na dlažbu. Alespoň
budete mít čas na dobro-
družnou výpravu

Panna (23. 8. aÏ 22. 9.) 
Dnes se vám srazí vaše
oblíbené ponožky, mož-
ná i něco jiného. Ne-
plačte, sami jste si to za-
vinili. 

Váhy (23. 9. aÏ 23. 10.)
Na ten trapný incident se
svíčkou a plechovkou pi-
va z minulého týdne už
kolegové zapomněli.
Dnes můžete ukončit

izolaci a znovu vyjít bez ostychu
z domu. Ráno vás možná zachvátí po-

chybnosti, kterou stranou se kartáček
vkládá do úst, ale v průběhu dne se
bude stav jen zlepšovat. Konjunkce
Jupiteru a Saturnu způsobí, že v jídel-
ně dnes budou servírovat vaše oblíbe-
né jídlo. Nezapomeňte večer nakrmit
rybičky, krmení je na druhé poličce
zprava (hned vedle dědečkovy urny).
·tír (24. 10. aÏ 22. 11.)

Zajímá vás, jestli ten los,
který jste předevčírem
ztratili, vyhrál? Vyhrál. 

Stfielec (23. 11. aÏ 21. 12.)
Na vás si dnes žádné
vesmírné těleso ani ne-
vzpomene. Budete se pa-
trně pouze topit v sebelí-
tosti. 

Kozoroh (22. 12. aÏ 20. 1.)
Milostné jiskření mezi
Marsem a Venuší vyvolá
ve vašem poklidně ply-
noucím životě živelnou
řadu nešťastných příhod,

na jejímž konci se vaše šance na pře-
žití budou limitně blížit nule. Je to
tak, vaše životní funkce pravděpo-
dobně brzy ustanou. (pozn. red.: Ne-
chceme být posly špatných zpráv, ale
naší povinností je hlásat pravdu.
Všem Kozorohům, kteří se dostaví do
naší redakce před západem slunce
a prokážou se platným průkazem, po-
skytneme roční předplatné zdarma.)
Vodnáfi (21. 1. aÏ 20. 2.)

Vaše šťastná hvězda toho
času v potvrzené depresi
spáchá spontánní sebe-
vraždu skokem do černé
díry. Budete zdrceni.

Dlužní úpisy, které vám před časem
čestně vystavila, rituálně obětujte zá-
chodové míse a svůj žal ze ztráty
utopte tamtéž. 
Ryby (21. 2. aÏ 20. 3.)

Na skořápku vaší něžné
duše zaťuká osudový cit.
Potkáte křehkého muže či
svalnatou ženu ve zname-
ní Kozoroha. Stane-li se,

že váš hrdina dnes čirou náhodou na
svém bílém koni odcválá do věčných
lovišť, případně vaše zakletá princezna
odpluje i s převozníkem do říše věč-
ných snů, nepropadejte beznaději a ne-
vytahujte z šuplíku jídelní nůž. Svěřte
se papíru! Sdělte mu své emoce! Při
nedostatku urychleně recyklujte.
V transu sestavila (p)AnDa Švandová

PRAHA (mar) – Dříve hýřila ochotou, dnes už
ale čest svému jménu nedělá. Nová tvář zpravo-
dajství televize Nova Michaela Ochotská (24),
která koncem roku vystřídala v Televizních novi-
nách těhotnou Lucii Borhyovou (30), se v novác-
kém newsroomu ještě ani pořádně neohřála, a už
je z ní hvězda světového formátu. Alespoň co se
rozmarů týče. Za těch několik týdnů stihla se stří-
davými úspěchy překoktat ze čtecího zařízení jen
pár zpráv („Jozé“ Barroso by asi zíral), „novinář-
ská“ sláva jí už ale pěkně stoupla do hlavy. 

„Před Vánoci, když jsem ji žádala o inter-

view, mi slíbila, že se určitě brzy sejdeme. Byla
milá a přátelská a chtěla vše řešit osobně,“ svě-
řila se Christina, redaktorka týdeníku pro ženy.
„Teď mi ale napsala, že na mě nemá čas, ať jí
otázky pošlu mailem. Ale že prý stejně neví,
kdy na ně odpoví.“ 

Možná si jen naplno užívá popularity, než si
bude muset ve studiu, kam ji podle zlých jazyků
dostaly jiné přednosti než redaktorské schopnos-
ti a bezchybná mluva, definitivně sbalit kufry.
Borhyová se totiž na svůj moderátorský post
chce vrátit už na jaře.

Takový pěkný overal nosí moje babička,
když uklízí. V případě muže má tento out-
fit za následek celkové zmohutnění, proto
si ho nemůže každý dovolit.  Jediné, co
neladí, jsou polobotky, doporučil bych
spíš nějaké dřeváky. Doplňky sedí, chvá-
lím brýličky.

Tento komplet reprezentuje vše, co je pro
tuto sezónu naprosto out. Kovbojské klo-
bouky vyšly z módy už v roce 1972. Zele-
né korále sice ladí s botami a náramkem,
ale jejich odstín pálí v očích jako sůl. Ka-
belka pro změnu neladí s ničím, a pléd by
lépe posloužil jako koupelnový závěs.

Tento model v sobě spojuje vše, co bude
letošní sezónu v módě. Kombinace černé
a červené je nadčasová, stejně jako srdco-
vé vzory, plyšoví pandové či ledvinky. Za
slabé místo považuji ovšem mašli na hla-
vě, která je ve srovnání se zbytkem outfitu
až příliš malá.

LOS ANGELES (fia) – Kdo
si po přečtení titulku myslí, že
jde o vtip, je na velkém omylu.
Informaci o konci filmu
v USA tento týden v pondělí
pustil na veřejnost mluvčí hol-
lywoodských studií Brad Stee-
ring. „Už toho máme dost! Pe-
níze tu tečou proudem, herci si
kupují jednu jachtu za druhou,
honoráře rostou a přitom naše
děti trpí obezitou a pomalu je
obtěžuje i vynést odpadky.

Řekli jsme si proto, že tomu
učiníme přítrž a do odvolání
nevstoupí do našich studií ani
noha,“ řekl Steering na tiskové
konferenci novinářům.  Na
otázku „co teď bude dělat“ od-
pověděl, že se chystá do Ja-
ponska, bojovat proti lovu vel-
ryb. I ostatní administrativní
složky Hollywoodu se rozptýlí
po světě a připojí se k nejrůz-
nějším humanitárním organiza-
cím. Američtí herci se však dě-

sí a připravují protestní akci.
Kdy a kde se bude konat, se
zatím neví. 

Z uzavření studií se naopak
radují evropští filmaři. Vidí
v tom jedinečnou příležitost.
„Už bylo na čase! Máme toho
amerického braku až po krk. Je
to samý Oskar sem, Oskar tam,
a pro našeho Berlínského med-
věda nezbylo místo. Teď je na-
še šance. Náš den nadešel,“
komentoval německý režisér

Günther Schluache. Zavírají se
všechna studia (patří mezi ně
i nosníky západní kinemato-
grafie jako Universal Studios,
Columbia, Disney’s nebo Para-
mount). Jaký globální dopad
bude nečekaná skutečnost mít,
není možné předvídat. Je však
možné odhadnout, že žaloby
budou padat v desítkách. Tento
„žert“ přijde Hollywoodu vel-
mi draho. FLY bude vývoj si-
tuace bedlivě sledovat.

PRAHA (nik) – Slavní se
o vánočních svátcích a na Sil-
vestra zase předvedli! Místo
klasické silvestrovské oslavy
museli opět ukázat, že jsou ně-
čím výjimeční. Někteří se rvali,
jiní se oddávali sexu a jedna
celebrita se dokonce vychlou-
bala svým měsíčním příjmem.

Mezi silvestrovské rváče se
zařadil syn Jiřího Bartošky Ja-
nek a pár šrámů si s sebou do
roku 2009 vezme i finalistka

Miss ČR 2007 Lucie Petřišková. 
Janek Bartoška se údajně

popral před Štědrým dnem a na
silvestrovské oslavě ve Špindle-
rově Mlýně se pokoušel sádru,
pod kterou měl 24 stehů, scho-
vat. To Lucie Petřišková se na
silvestrovské párty za své dvě
náplasti na obličeji ani nestydě-
la a všem hrdě ukazovala, jak ji
zřídil její přítel Holovský, který
se kdysi „vyřádil“ i na své ex-
přítelkyni Veronice Masterové.

Sexem oslavili příchod No-
vého roku fotbalista Ujfaluši
a čerstvá moderátorka zpráv na
Nově Michaela Ochotská.
Chtěli si co nejvíc užít předtím,
než Ujfaluši odjede do Madri-
du za fotbalem. „Tomáš ráno
odlétá do Madridu, protože má
zápas,“ řekla Ochotská. Milen-
ci se seznámili na focení ve
Florencii před půl rokem, stále
jim to však spolu sluší.

Moderátor Leoš Mareš se na

Nový rok asi nechal inspirovat
Paroubkovým heslem: „Dámy
a pánové, kdo z vás to má?“ a ve
společensky unaveném stavu se
slovenské moderátorce televize
Markíza vychloubal, kolik mě-
síčně vydělá. „Tři miliony. Tři
miliony českých korun,“ vykok-
tával podnapilý Mareš. Moderá-
tor je na Slovensku velmi popu-
lární a může být pouhou otázkou
času, než tam s nějakou televizí
podepíše smlouvu. 

Celebrity o svátcích:
bitky, sex a opilost

SK
ANDÁL

Módní policie Huta-Kohout zasahuje

Hollywood zatahuje brány

Hvûzdné man˘ry Michaely Ochotské

potvo
ra

Osudová ostroloÏka vám vyãte budoucnost



Sportovci 
to vybalili!

SPORT 4 FLY ČTVRTEK 8. ledna 2008

Lopraise zachránil trus!

PRAHA (kač) - Vánoce jsou
za námi. A zatímco obyčejní
smrtelníci zařazují na rotope-
dech a běžících pásech rych-
lost Zběsilý úprk před velikos-
tí XL, celebrity nenechaly těs-
to svých božských těl naky-
nout ani o píď. Během svátků
navíc zeštíhlela i jejich tučná
konta.  

Hokejový buldok Radek
Duda (29) se dá možná na fot-
bal, vybavení na to má. Od své
přítelkyně Martiny Gavriely
(30) dostal pár skvěle padnou-
cích kopaček. Blonďatá fešan-
da, která pózuje zásadně naho-
ře bez, komentovala konec pě-
tiletého vztahu takto: „Radek je
úžasný chlap, ale na mě je ne-
vyzrálý. Je jako malé dítě. “ 

Německý fotbalista Lothar
Matthäus (47) našel pro změ-
nu pod stromečkem apartní
chomout. Jeho vyvolenou je
o šestadvacet let mladší stu-
dentka a příležitostná modelka
Liliana. Bývalý hrdina zelené-

ho pažitu a držitel Zlatého mí-
če z roku 1990 se nechal slyšet,
že „Liliana je nejen krásná, ale
má také neobyčejně široký roz-
hled.“ Jak jen čerstvé matu-
rantky mívají. 

Fotbalový útočník Man-
chesteru United Wayne Roo-
ney (23) na vánočních dárcích
pro manželku Coleen nešetřil.
Vedle luxusních hodinek Rolex
za téměř 2 miliony korun jí
anglický idol koupil také zlatý
náhrdelník a vůz Bentley za 
4 miliony korun. Tomu říkáme
hattrick!

David (33) a Victoria (34)
Beckhamovi se plácli přes
kapsu a pořídili svým potom-
kům honosný domeček na
stromě. V luxusním stromo-
vém příbytku v přepočtu za
téměř milion korun nechybí
Brooklynovi (9), Romeovi (6)
a Cruzovi (3) miniaturní
mléčný bar, zmenšená verze
Hubblova teleskopu a malé ta-
neční studio.  

PRAHA (šim) - Co přinesl rok
2008? Podívejte se s námi, jaké
neuvěřitelné kousky se loni uro-
dily. 

Mají lepicí páska a zeď něco
společného? Světový rekord,
který vytvořil Bipin Larkin na
Valentýna, když se mu podařilo
svého kolegu přilepit ke stěně
jednoho newyorského divadla
za 2 minuty 38 vtefiin. Pod-
mínkou přitom bylo, aby se
Ashrita Furman na zdi udržel
alespoň minutu. Sám Furman
drží 89 rekordů, například jako
první skákal na nafukovacím
míči po Velké čínské zdi. 

Nacpat si za minutu do pusy
7 bonbónÛ Ferrero Rocher
není tak jednoduché, jak to vy-
padá. Své o tom ví labužník Jim
Lyngvild z Dánska. Zato Ame-
ričan Josh Anderson nepotřebu-
je ani minutu k tomu, aby snědl
pizzu o průměru 30 cm. Ve

LIBEREC (on) - Měl to být
pro Česko sportovní svátek.
Místo toho bude z mistrovství
světa v klasickém lyžování me-
zinárodní trapas! Měsíc před za-
hájením akce totiž organizátoři
přiznávají: „Sníh nebude!“ Pod-
le meteorologů neexistuje nej-
menší šance, že by do 18. února,
kdy mistrovství v Liberci začí-
ná, mohlo napadnout dostatek
sněhu. Problémy způsobuje pře-
devším areál ve Vesci, kde se
uskuteční běžkařské závody.
„Tam můžem leda nasypat pe-
ří,“ povzdychla si pro FLY pre-
zidentka mistrovství Kateřina
Neumannová. A tak jí nezbývá
než připravit revoluční novinku.

Na změnu místa konání už
je totiž pozdě. „Závodit se v Li-
berci bude, i kdyby se mělo jez-
dit na trávě,“ prohlásil šéf bě-
žeckého úseku lyžařské federa-
ce FIS Jürg Capol. To ještě ne-
tušil, že ho organizátoři vezmou
za slovo. „Ano, mistrovství bu-
de, nikoliv však v klasickém,
nýbrž v travním lyžování,“ po-
tvrdila Neumannová. „Když si
to pan Capol přeje...“

Umístění běžkařského areálu
ve Vesci, který leží v nadmoř-
ské výšce pouhých 464 m n. m.,
od počátku vzbuzovalo rozpa-

ky. „Uspořádat lyžařský šampi-
onát tak nízko je podobná šíle-
nost jako závodit v plavání
uprostřed Sahary,“ řekl ruský
běžkař Jevgenij Dementěv.
A generálka, jež se uskutečnila
loni v únoru v rámci závodu
Světového poháru, mu dala za
pravdu: závodnici běhali po ka-
menitých tratích, na kterých byl
jen jemný nános sněhu. Toho,
který pořadatelé nakradli
z chráněných oblastí v horách.
Skandál!

Rozhodnutí Neumannové
uspořádat závody na trávě vy-
volalo v lyžařském světě šok.
A změny plánů: „Od rána jsem
se nezastavil, montuju na běžky
lyžařů kolečka,“ říká servisman
Vít Fousek. I skokany čeká pře-
kvapení: „Lyže mít nebudou,
ale pod můstek jim připravíme
několik trampolín, snad se jim
nic nestane. Uvidíme,“ přemýš-
lí Neumannová.

Sami závodníci však kriti-
kou nešetří. „Tahle země že
předsedá Evropské unii? No, to
bych se radši odstěhoval do
Afriky,“ ulevil si francouzský
závodník Vincent Vittoz.

Inu, asi i samotná Neuman-
nová je ráda, že už se těchto zá-
vodů aktivně účastnit nemusí...

SANTIAGO (ban) - Letošní
ročník Rallye Dakar se sice pře-
sunul z nehostinné africké Saha-
ry do jihoamerické Atakamy, ale
ze své dobrodružné atmosféry
neztratil vůbec nic. O tom se
přesvědčil i Aleš Loprais, syno-
vec slavného „Monsieur Dakar“
Karla Lopraise, který závod vy-
hrál šestkrát.

Začátek pondělní třetí etapy
se zdál šťastný a po průjezdu
prvního kontrolního bodu nechal
Loprais za sebou mnoho soupe-
řů, ale záhy se objevil na jeho
Tatře problém – stoupající teplo-
ta motoru. Posádka okamžitě
zjistila příčinu v poškozeném
chladiči.

Následovalo rychlé spotřebo-
vání všech kapalin ve voze. Vy-
padalo to, že se jim letos smůla
lepí na paty. Už v druhé části za-
zlobila spojka, která týmovým

mechanikům připravila beze-
snou noc.

„Za dva dny se nám toho sta-
lo tolik, co se stalo Karlovi za
čtyři pět Dakarů dohromady,“
shrnul Aleš.

Jenže nadšení fanoušků nezná
hranic, a tak závodníky zachránil
místní domorodec, který jim při-
nesl pytlík s trusem neidentifiko-
vatelného jihoamerického zvířete
se slovy, ať to nasypou do prask-
lého chladiče. „Pochopili jsme,
že jde o něco silného, jedinečné-
ho. Teď se k tomu chladiči nikdo
nepřibližuje, ale je to funkční,“
dodal k tomu Loprais.

S dalším místním nadšencem
pak navigátor Vojta Štaf vymě-
nil týmovou kšiltovku za patnác-
tilitrový kanistr nafty. Možná si
spíš měl čepici nechat, protože
ve druhé polovině etapy se při
průjezdu přes ostrou překážku

PRAHA (šve) - Úder, odskok,
skluz po trávě. Často velmi ná-
ročné podmínky provázejí bad-
minton. Zvláště jeho zahradní
verzi. V poslední době se může-
me setkat s podceňováním to-
hoto sportu. Příčinou je zřejmě
to, že kritikové nemají s bad-
mintonem osobní zkušenost.
Díky FLYi ale můžete vystou-
pit z jejich řad! Pojďte se s ná-
mi krok za krokem naučit tento
jedinečný sport. Provázet vás
bude badmintonová specialistka
Markéta Švehlová (mistryně
světa v badmintonu na zahradě
roku 1984, 1994, 2004 a 2014).

Na počátku každé hry je vý-
běr správného terénu. Velkou
výhodou je vlastnit zahradu.
Nyní několik slov k samotnému
hracímu poli. Podle odborníků
by se v něm neměly nacházet
záhony pichlavých rostlin, skle-

ník, bazén, zahradní nádrž nebo
kompost. Začátečníkům by to
mohlo vzít zbytky chuti ke hře. 

V poslední době se často
setkáváme s nesprávným po-
jmenováním hracího vybavení.
„Nevím, proč tomu říkám koší-
ček. Prostě to tak dělám,“ vy-
světluje český expert Michael
Bereň. Správně je to však mí-
ček, možná opeřený, ale míček.
Dále jsou zapotřebí rakety. Do-
poručujeme dvě. Střídat si jed-
nu během hry je varianta opět
pouze pro pokročilé. 

Nyní znáte vše potřebné.
Nic vám nestojí v cestě začít.
Možná si říkáte: „Jaká jsou tedy
pravidla? Jak to mám hrát?“
Kvůli redakčnímu krácení si na
ně budete muset počkat do příš-
tího čísla. Nebo to zkusit na
vlastní pěst. Třeba se to pove-
de! 

praštil do hlavy o trubku ochran-
ného rámu a utrpěl lehký otřes
mozku. Jen jako zázrakem Tatra
dokončila náročnou třetí rych-
lostní zkoušku.

Nebyl by to Dakar, kdyby
skončily potíže. Trusem provi-
zorně zacpaný chladič včera
znovu nevydržel a „spolykal“ za
den 80 litrů vody. Přesto se

s osudem závodníci perou dál.
„Tatra šla přes vrcholky dun
jedna radost. Právě zde jsme
mohli řadě soupeřů ujet, nebýt
potíží s doléváním vody,“ po-
psal písečnou část Loprais.

Ke vší smůle byl tento úsek
organizátory anulován. Nyní se
na účastníky chystá předhůří
And a silná bouře.

Mezinárodní ostuda: 
sníh pro lyÏafiské MS nebude!

Netradiãní rekordy roku 2008 

Wellingtonu ji spořádal za
45,37 vteřin. Ale s 34 818 pala-
činkami by měli asi oba borci
problém. Tolik jich usmažili 
ve Fargu v Severní Dakotě na
50. výročí palačinkového kar-
nevalu. 

Loni padly hned tři rekordy
ve skládání Rubikovy kostky.
Vítězem klání je Erik Akkers-
dijk (19) z Nizozemí, kterému
proslulý hlavolam vrtá hlavou
jen 7,08 vtefiin. Kromě něj se
v loňském roce dařilo i řešite-

lům se zavázanýma očima, jed-
norukým i těm, kteří k řešení
hlavolamů používají výhradně
nohy, jako je Chang Jee-Hoon
z Jižní Korey. Pomocí dolních
končetin složil kostku za 36,94
sekund.

Šampion ve volném potápění
Tom Sietes (Německo) vydrží
bez nadechnutí 17 minut 19
vteřin! Nový rekord vytvořil
v pořadu Live with Regis and
Kelly. Po dotazu starostlivé mo-
derátorky, jestli se cítí dobře,
odpověděl: „Mnohem lépe.“
Rychlost postele, která prosviš-
těla ulicemi Londýna 13. listo-
padu 2008, byla neuvěřitelných
111 km/h! Pilotoval ji Edd
China, který vyrábí nezvyklé
motorové dopravní prostředky
a je držitelem staršího rekordu
za „nejrychlejší nábytek“ (148
km/h) a největší motorizovaný
nákupní vozík.

Nejlep‰í kvûtináfiky?

Psi

KANADA (dzb) - Šokující
objev si na své konto připsali
vědci z univerzity v Ontariu.
Podle nich dovedou naši chlu-
patí miláčci uplatnit své do-
vednosti ve zcela novém obo-
ru.
„Psi mají silné estetické cítění
zvláště pro barevné kombina-
ce,“ popisuje vedoucí vý-
zkumného týmu Wilhelm
Hund. „Jejich čich je navíc
dvěstěkrát citlivější než náš.
Proto po důkladném výcviku
dovedou vybrat takové kombi-

nace vůní a barev květin,
o kterých si i nejodvážnější
páníčci a paničky mohou ne-
chat jenom zdát,“ dodává
Hund.
Nahradí tedy člověka za pul-
tem květinářství jeho nejlepší
přítel? „Je to jen další způsob,
jak zneužívat čtyřnohé mazlíč-
ky. A vláda ani neštěkne,“ stě-
žují si čeští chovatelé. Naopak
ekonomové se shodují, že je-
dině preference zákazníků na-
značí, jestli nejsou takové ky-
tice pro kočku.

Foto (dzb): Fenka Aida s kyticí, jejíÏ komponenty
peãlivû vybrala sv˘mi vytfiíben˘mi smysly.

V˘sledky: 1:1, 3:2, 6:4, 77:99, 12:11, 2. místo

·kola zahradního badmintonu:

posekejte 
a mÛÏete zaãít

Rozcviãka:
Obléknûte si pohodlné volnûj‰í obleãení. Vyjdûte na zahra-
du. Odemknûte kÛlnu. Vyjmûte zahradní sekaãku. Nastartuj-
te ji. Pomal˘mi netrhav˘mi pohyby ji posunujte po zahradû,
dokud nebude trávník dokonale zastfiiÏen na anglickou dél-
ku – 3,5 cm. 
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