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Šéf Sazky plakal: 
„Moje firma je švorc!“ A vsadil na její pád.

Vyhraju? 
Aleš Hušák se přestává
chovat jako muž. Po pláči
a psychickém zhroucení si
u konkurence tajně vsadil
na pád vlastní firmy.
„Jsme stále vlastníky
svých duší a kapitáni
svých osudů,“ řekl na ob-
hajobu.

Už dávno se přitom spe-
kuluje o jeho psychické
kondici. Podle exkluzivních
informací deníku Tfuj! ležel
ještě před pár dny v nemoc-
nici. Dostal se tam poté, co
nevydržel tlak na svou oso-
bu i firmu a zhroutil se. S
pláčem potom vyslal Sazku
vstříc krachu. 

Stále se přitom snaží
zmanipulovat další hráče,
kteří zuřivě bojují o společ-
nost (například miliardáře
Petra Kellnera a Karla Ko-
márka). Také část vedení
Sazky potvrzuje, že Hušák
už dřív rozhodoval za jejich
zády. Teď si za jejich zády
vsadil. A to na pád vlastní
firmy! 

Moc si ale u konkurenční

Fortuny nevydělá. „Kurz je
jen jedna ku jedné, na pád
Sazky sází hodně lidí. Je to-
tiž téměř jistý,“ řekl pro
Tfuj! jeden z bookmakerů
Fortuny, který kurz určuje.
„Bitva o Sazku teď teprve
začíná,“ okomentoval to
Hušák s  tím, že stihl lepší
kurz.

Rada pro čtenáře: 
Nesázejte! 
Nic nedostanete.
Dobíjet si kredit přes termi-
nály Sazky už možné není a
sázet už také téměř ne. Ex-
perti čtenářům  našeho dení-
ku radí, aby to ani nezkou-
šeli. „Nic nedostanete,“ va-
rují. Podnik totiž nemá pe-
níze ani na zaplacení účtů
za vodu, natož na vyplácení
výher.

„Já už do toho prachy
vrážet nebudu,“ řekla jedna
z největších sázkařek české-
ho šoubyznysu Iveta Barto-
šová. Na otázku, jestli je
vrazí do Fortuny, neodpově-
děla. Petra Paříková

Už je to tak! Až nastane rok
2013, Petra Paroubková hodlá
usednout na stolec nejvyšší, a to
přímo na ten prezidentský! Se
ženami v politice se v poslední
době doslova roztrhl pytel. Za-
čalo to nenápadně na nedávném
sjezdu ČSSD, kde silně převa-
žovaly ženy. Např. na post mí-
stopředsedkyně se jich hlásilo
rovnou šest! A nakonec opravdu
jedna z nich vyhrála – sympatic-
ká Marie Benešová. Možná to
mohlo být příčinou náhlého
obratu Petry Paroubkové, která
před nedávnem vystoupila ze
strany, a to kvůli „mafiánským
praktikám a asociální politice”,
jak sdělila médiím.

„Rozhodně nebudu stát ve
stínu Jirky, který zvoral vše, co
mohl. A to nejenom v politice.
Být v čele státu byl vždycky
můj sen. Když se to nepovedlo
po boku Jirky, musí se to poda-
řit jinak,” svěřila se našemu de-
níku. A co by jako prezidentka v
naší republice změnila, kdyby

měla možnost? „Zakázala bych
váš plátek,” odsekla a zavěsila.
Jako reakci na naši snahu se jí
dovolat či s ní udělat osobní roz-
hovor si Petra změnila telefonní
číslo a přestěhovala se. Podle
našich posledních informací
přesídlila na chatu a poštu přijí-
má pouze přes poštovní holuby.
„Můžete ale také zkusit tele-

graf,” poradil nám tiskový
mluvčí ČSSD Martin Ayrer.

Petře Paroubkové nestačí
dobře zajištěný, postarší manžel,
tedy sen většiny žen jejího věku.
Ona chce víc! Zvolení Marie
Benešové bere jako zradu –
vždyť ona je přece krásnější než
ta, jak sama říká, ropucha, a umí
vystupovat před kamerami. Co

na tom, že pouze v roli pečující
manželky? 

Podle našich informací od
důvěryhodného zdroje, blízké-
mu všem zmiňovaným aktérům,
se ale mužská část ČSSD začíná
připravovat na boj proti možné-
mu matriarchátu. Nejvyšší před-
stavitelé již jednali s lídry dal-
ších stran. Zvažují založit tajný
klub svobodných politiků, který
nápadně připomíná slavné usku-
pení svobodných zednářů. Pod-
mínkou ke vstupu je účast ve
vysoké politice a přijímací ritu-
ál, který se skládá z jednodenní-
ho ignorování telefonátů od
manželky. 

Snažili jsme se získat k dané
kauze vyjádření Bohuslava So-
botky, Petra Nečase, Vojtěcha
Filipa, Pavla Bělobrádka, Karla
Schwarzenberga nebo alespoň
Miloše Zemana, jenže nikdo
nám nezvedal telefon. Zavolal
nám pouze Radek John, se kte-
rým jsme se ale bavit nechtěli.

Aneta Nevšímalová

Paroubková: „Těšte se! Mířím na Hrad!” 

Herečka Tatiana Vilhel-
mová (32) není ještě
ani rozvedená, ale pod-
le zdrojů deníku Tfuj!
už čeká rovnou tři po-
tomky s milencem Voj-
tou Dykem! Jen co se o
sedm let mladší Dyk od-
trhl od sukně své matky,
už se musí připravit na
roli hned trojnásobného
otce. Na rozdíl od svého
dlouho utajovaného pří-
tele má Vilhelmová již
dva syny, Františka (5) a
Cyrila (3). Je otázka,
jestli se Dyk nezalekne
takové odpovědnosti.
Vilhelmová oproti tomu
září štěstím, a navíc se
vytahuje s  permanent-
kou do porodnice na
„jednolůžák“.
Daniela Tkadlečková

Vilhelmová          je v tom,
čeká s Dykem
trojčata!
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Bartošová
a Pomeje 
opět spolu
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Kaddáfí naletěl. 
Amazonky jsou amazonci!

ONA 
hledá 
JEHO 
H l e d á m

s t a r š í h o ,

dobře za-

j iš těného

muže, kte-

rý má rád

nenáročné

procházky

po parku s čivavou a náročné pro-

cházky po obchodech. Zn.: Ze-

stárněte se stylem.

ON 
hledá JI
D o b ř e

vypadají-

cí slečnu

na domá-

cí úklid a

o b č a s n é

romantic-

ké večeře

ve dvou

hledá mladý nezávislý muž s pro-

sperující firmou. Zn.: Užívej si,

dokud můžeš.

ON hledá
JEHO
N ě m e c k ý

pán v letech

se zájmem o

vážnou hud-

bu, psycho-

logii, dobré

jídlo a ope-

ru hledá

m l a d é h o ,

zdravého muže, sportovce, neku-

řáka a abstinenta, s minimální vá-

hou 80kg. Zn.: S chutí do života.

ONA hle-
dá JEHO
M l a d á

maminka

na podpo-

ře hledá

h o d n é h o

muže se

zálibou v

rybaření,

který se

nebojí více dětí a nepořádku. Pre-

feruji sportovně založené typy.

Zn.: Spěchá.

Horoskop
• Beran
Berany čeká nejen v práci
pořádně studená sprcha.
Raději se ohlížejte přes ra-
meno a dívejte se za každý
roh. Může na vás spadnout
skříň se spisy nebo vás se-
řve šéf. Dařit se vám tedy
rozhodně nebude.

• Býk
Máte-li ve svém okolí bera-
na, dnes se mu obloukem
vyhýbejte, aby vás náhodou
nezatáhl do některého ze
svých konfliktů. Pokud ne,
máte před sebou klidný, pří-
jemný den. Užijte si ho!

• Blíženci
Dnes se rozhodně nepřibli-
žujte k  beranům. Bolelo by
vás to. Oba. Nebo kolik vás
je. Vzájemně ale rozhodně
držte při sobě. Doporučuje-
me průměrnou vzdálenost
8,47 cm. Jedině tak se vám
nemůže nic stát.

• Rak
Nabruste si klepeta a běžte
potrápit berana ve svém
okolí. Dnes vám to výjimeč-
ně projde bez trestu a ještě
si u toho užijete spoustu le-
grace. Rozhodně se ale ne-
navážejte do lvů, jsou dnes
poněkud rozladění.

• Lev
Dnes jste mimo. Jste-li šéf,
můžete si to jít na někom vy-
bít. Doporučujeme berany, ti
jsou dnes taky nenaladěni,
ale na rozdíl od vás nemají
na to, s  tím něco dělat. Za
vhodný terč poslouží i ryby.

• Panna
Tento den je ideální k nacvi-
čování operních árií. Pokud
tedy toužíte po kariéře
v opeře, můžete s  klidem
začít. Jen pozor, lvům ve
svém okolí předem něčím
ucpěte uši, aby vám to ne-
vrátili.

• Váhy
Každé své rozhodnutí pečli-
vě zvažte, pohybujete se to-
tiž na minovém poli. Dobrá
polovina lidí ve vašem okolí
má totiž špatný den. Zbyteč-
ně je neprovokujte, ať se
vám to nevymstí!

• Štír
Stejně jako zbylá vodní zna-
mení, i vy uděláte dobře,
když se dnes nebudete pří-
liš ukazovat a záškodnicky
zapůsobíte spíš ze zálohy.
Určitá nenaladěnost ohni-
vých živlů vám může hrát
do karet.

• Střelec
Pro trénink v  lukostřelbě je
dnešek absolutně nevhodný
– příliš mnoho cílů ve va-
šem okolí by vám mohlo
jednu vrazit. Pokud ale ovlá-
dáte základy první pomoci,
budou se vám dnes velmi
hodit.

• Kozoroh
Máte-li ve svém okolí vod-
náře, může se vám stát, že
budete mít pocit, jako by
vás něco navádělo jít a potr-
kat se s beranem. Pokud to-
muto puzení vyhovíte, vy-
hrajete. Ale bude vás pekel-
ně bolet hlava.

• Vodnář
Řídit se dnes pořekadlem
„tichá voda břehy mele“ je
vynikající nápad. Vzájemné
postavení Merkuru a Venu-
še jen vybízí splynout
s  proudem a někoho tiše
ovlivňovat. Do toho, půjde
vám to skvěle!

• Ryby
Dnes se cítíte troufale a cí-
levědomě. Brzděte! V opač-
ném případě byste mohli zji-
stit, že když půjdete hlavou
proti zdi, vyhraje zeď. Štěstí
budete mít jen tehdy, půjde-
te-li proti beranovi.

• Hadonoš
Vzhledem k tomu, že vás ze
zvěrokruhu pro jistotu vyho-
dili úplně, tak si radši nevy-
skakujte vůbec. Zalezte ně-
kam do temného kouta,
zpytujte svědomí a hlavně
nikomu nelezte na oči.

Karolina Matysová

Italský premiér Silvio
Berlusconi (74) málem
zadělal na mezinárodní
konflikt. Při návštěvě
amerického prezidenta
Baracka Obamy v Římě
se snažil přidat na svou
pažbu další „zářez“. Mís-
to politických rozhovorů
s hlavou Spojených států
se spíše věnoval okouzlu-
jící první dámě Michelle.

Berlusconiho vila je

známá svými bujarými ve-

čírky. Podle italského sou-

du v ní měl mít čilý sedm-

desátník sex s 33 dívkami

během dvou měsíců. Při

takzvaném „bunga bunga“

jich mohl osahávat až 17

najednou. Italský premiér

si ale zřejmě nemůže po-

moct a neumí zachovat de-

korum ani při státní návště-

vě. Naposledy ho okouzlila

exotická Michelle. 

Od první chvíle se s ní

snažil flirtovat a zval ji i

na VIP party do své po-

věstné vily. Michelle se

snažila vše řešit diploma-

ticky, ale Barack dal Ber-

lusconimu jasně najevo, že

od jeho ženy má dát ruce

pryč. 

Markéta Březinová

Neposkvrněné
početí?
Hanychová ne-
snáší sex, ale
zprávy o jejím tě-
hotenství visí už i
na billboardech.
Čeká na čápa,
nebo jde o zásah
shůry? Zda se její
lůno naplnilo bez
prvotního hříchu,
nebo se Hany-
chová podvolila,
zatím není zná-
mo. Podle jistých
zdrojů by mohlo
jít o nevlastního
„Svatého otce“
S t r o p n i c k é h o ,
který má údajně
zajímavý koníček
– zabývá se vymí-
táním frigidity
z duší žen.         
Barbora Soukupová

Jako opařený zůstal vče-
ra odpoledne stát ne-
chvalně známý libyjský
vůdce Muammar Kadda-
fí. Najevo totiž vyšla
zpráva, že část jeho slav-
né amazonské ochranky
netvoří jen krásné Libyj-
ky, ale i sliční a výborně
maskovaní transvestité. 

Takovou ránu do zad

diktátor od svých věrných

bodyguardek jistě nečekal.

Nejenže proti němu brojí

takřka celý svět, ale navíc

se zjistilo, že některé z čle-

nek jeho osobní gardy ne-

jsou ve skutečnosti členky,

ale členové. Skandální sku-

tečnost odhalila ve středu

odpoledne jedna z vůdco-

vých pokojských, když při

běžném úklidu objevila

pod postelí jedné z amazo-

nek použitý kondom. Nález

vyvolal v paláci paniku.

Kaddáfí zahájil náročné vý-

slechy a lékařská vyšetření,

ze kterých vyšlo najevo, že

přesně třicet jeho osobních

strážkyň jsou muži. 

Situace je pro libyjského

vůdce o to potupnější, že

on sám trvá na velmi přís-

ném výběru každé bojovni-

ce. Amazonky musí projít

speciálním výcvikem, ve

kterém jsou vystaveny ex-

trémnímu fyzickému a

psychickému tlaku, a musí

přísahat věrnost na život

a na smrt. Neméně důleži-

tým kritériem pro přijetí do

osobní ochranky je i pa-

nenství všech budoucích

strážkyň. Tento požadavek

ale nesplňovala více jak

polovina amazonek.

Zatím není nikomu jas-

né, jak se muži do paláce

dostali. V podezření je

právě Kaddáfího osobní

lékař, který u části přijíma-

cích prohlídek asistoval,

ale i vrátný, který mohl

podle Kaddáfího „ty pra-

sácké úchyly“ vpustit do-

vnitř. 

Co ovšem libyjské ve-

řejnosti vrtá hlavou nejví-

ce, je diktátorova nevšíma-

vost. Není tajemstvím, že

se tyran se svou ochrankou mnohdy

rád potěší, a tak je více než podivné,

že si této „kosmetické vady“ u svých

„žen“ nevšiml.

Stále se ještě neví, jak se celá si-

tuace vyvine. Kaddáfí je rozhořčen

a šlehá plameny na všechny strany.

Rozhodně však neváhá použít i ty

nejhorší tresty. „Nevím ještě z koho,

ale za tohle určitě poteče krev!“ ne-

chal se slyšet v libyjském rozhlase.

Markéta Nohejlová

Berlusconi si nedá pokoj, 
zkoušel to i na Obamovu Michelle!

Ani na to 
nemysli, 

Silvio

Seznamka čtenářů tfuje!
Jste nešťastně zadaní nebo šťastně nezadaní? Tak je tu pro vás jedinečná 

příležitost seznámit se a změnit tak svůj život od základů! 

Cena jedné SMS je 250,- Kč bez DPH.
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Už ne, šéfe!
Nekompromisní kuchař a moderátor Zdeněk Pohlreich (53) má

svoje zásady. Jedna z nich zní: „Vařit jedině z čerstvýho!“ A tou

se očividně neřídí jen v kuchyni. Dlouhotrvající manželství s ma-

nažerkou vyhlášeného pražského hotelu Alcron Naďou postupně

ztrácelo šmrnc a pomoci Zdeňkovi mohla už jen nová přísada

v podobě podstatně mladší milenky Zdeňky. Teď už je dovařeno,

Pohlreich se konečně rozvedl.

Jinak sdílný a rozeřvaný šéfkuchař však výmluvně mlčí. Infor-

mace o rozvodu musel Tfuj! získat od zdrojů blízkých samotnému

Pohlreichovi. „Nejsem na sebe pyšný,“ říká, ale pohledy zamilo-

vaného páru svědčí o něčem jiném...

Nová ingredience je sice zastřena rouškou tajemství, ale podle

všeho si Zdeněk o moc nepolepšil. Jména jim sice se Zdeňkou la-

dí podstatně víc, ale slušnosti a uměřenosti bývalé manželky Nadi

bude milenka asi jen těžko konkurovat. Přesto Zdeňkovi přejeme

v jeho aktuálním vztahu hodně štěstí! 

Adam Pešek

Z obyčejných přísad dokáže 

něco výjimečného vykouzlit 

jen opravdový mistr…

Skandál! Skupinový sex
na premiéře Odcházení!

Vašku, co je to za prasárnu???

Když Václav Havel (75)

vcházel se svou ženou

Dagmar (58) v úterý do ki-

nosálu, ještě netušil, co ho

čeká. VIP publikum netr-

pělivě očekávalo film, kte-

rý exprezident zrežíroval

podle své poslední hry.

Poté, co se v sále setmělo,

se na plátně objevilo zcela

nahé tělo… A kdyby je-

nom jedno! Ohromené ti-

cho prořízl až Dášin jekot!

Zatímco padala do mdlob,

snažili se ostatní zjistit, co

se děje…

Pravda vyšla najevo,

když se rozrazily dveře a

mezi smetánku vtrhnul vy-

děšený promítač. „Omy-

lem jsem tam pustil Tant-

ru! To je můj konec!!!“

Ubohý muž si spletl ko-

touče s filmem a do promí-

tačky nasadil místo Od-

cházení nový dokumentár-

ní film Tantra!

„Paní Dagmar je již

psychicky zcela v pořád-

ku,“ sdělil exkluzivně

Tfuj! osobní lékař Havlo-

vých, MUDr. Pavel Kolář.

„Aspoň byla prdel,“ řekl

na večírku Pavel Landov-

ský (75), Havlův dlouhole-

tý přítel, který v Odcháze-

ní také hraje.

Kateřina Nejedlá

Kulturní tip
šéfredaktora Tfuj!e

Zítra přijďte do Palace 
Cinemas na film o tantře. 

Pak dáme drink. 
:-)

Bartošová a Pomeje:

Zase spolu!
Iveta Bartošová (45) a Jiří Pomeje (46) to dali zase dohroma-

dy! Nejmenovaný zdroj poskytl Tfuj! exkluzivní informace o

jejich tajných setkáních. Údajně se svými taškařicemi pouze

snažili tahat ostatní za nos, aby mohli trávit nerušeně více ča-

su pohromadě. 

Ivetino „rande“ se stylistou Jiřím Šmídem (47) bylo pouho-

pouhou návnadou pro média. Dalo se to vyčíst i z jejích vyhý-

bavých odpovědí: „No, co se dá dělat. Jirků je na světě hod-

ně.“ Šmíd je dlouholetým kamarádem Jirky i Ivety. Jezdí spo-

lečně na dovolené, a jelikož jsou Pomeje a Šmíd jmenovci,

Iveta vždy na jejich svátek pořádala malou rodinnou oslavu. 

Miloš Hroch

Miss Nováčková
odkopla přítele!
Sbalila Jágra
A je to tady! Miss Jitka Nováčková (18) se rozešla se svým příte-

lem Markem Ferenčikem (21). Tříletý vztah ukončila pouhý tý-

den po svém úspěchu v soutěži. S partnerem tedy skoncovala

nejrychleji ze všech předchozích vítězek.

Osmnáctiletá kráska se nehodlala smířit jen s kdejakým chu-

dým zahradníkem. Svou novou lásku proto hledala ve vyšších

kruzích! Na lep jí sednul samotný Jarda Jágr!!! „Do Jardy jsem

zamilovaná a nebudu to měnit,“ svěřila se Jitka exkluzivně Tfuj!.

Podle několika zdrojů si teď páreček společně užívá v Rusku.

Jak dlouho jim zamilovanost vydrží je ale ve hvězdách… 

Tereza Svítilová
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„Strhnu ti to z platu, Vášo!“ křičel trenér Vladimír
Růžička na svého obránce Vašíčka, který se zkrvave-
ným obličejem přijel na střídačku. V sérii hokejového
semifinále s Třincem přišel už o tři zuby a v dluzích to-
noucí Slavia nemá na účty za zubaře. „Já ho chápu,
pšece jen to leze do peněz,“ šišlal smutně Jiří Vašíček
(na obrázku). 

Zubaři rádi sledují utkání Třince a Slavie. Za Sleza-
ny totiž opět válí další bezzubka Václav Varaďa. S Va-
šíčkem se v posledním souboji servali a všichni den-
tisté v tu chvíli netrpělivě vyskočili na nohy. Možný
výdělek cítili ve vzduchu! „Jeden nový zub stojí 10 ti-
síc. Pro takové případy jsme ale zavedli množstevní
slevy,“ připomíná doktor Vrták z motolské nemocnice
výhodnou nabídku pro rváče. 

Nejenže se známý milovník žen Vašíček nedočká
nového úsměvu, možná si ani nezahraje rozhodující
duel semifinále. Slavný trenér Růžička totiž nemění ví-
tězné rituály, jedním z nich je například povinná svači-
na od manželky Evy. 

„Bez vítězných buchet nemůžu poslat hráče do zá-
pasu. Mám svou taktiku,“ vysvětlil už dříve Růžička,
specialista na sedmé zápasy. Trenér však tentokrát už
připravil řešení. „Jestli to nerozkouše, tak mu buchtu
klidně předžvejkám,“ prohlašuje známý žvýkal, který
na střídačce pokaždé spotřebuje minimálně balíček or-
bitek.  Tomáš Pavlíček

Čeští fotbalisté zase pro-
kázali, že umějí hlavně
popíjet. Podle zdrojů
Tfuje se šli před úterním
zápasem s Lichtenštejn-
skem pobavit do jednoho
českobudějovického ba-
ru. A že předtím hloupě
prohráli ve Španělsku?
To naše reprezentanty
ani trochu nezajímalo!

Během večera padla
nějaká piva, pak se přešlo
na panáky. Partička kolem
známých flamendrů Baro-
še a Sivoka to prý táhla
ještě dál. „Vrátili se asi
kolem čtvrté,“ potvrdil
nám vrátný v hotelu, kde
reprezentanti bydleli. As-
poň že si tentokrát naši
borci nepřivedli žádné leh-
ké děvy jako před několika
lety do hotelu Praha. 

Ale na výkonu rozhod-
ně nějaký ten „zbytkáček“
znát byl. Vyprodaný stadi-
on se těšil, jak uštědříme
outsiderovi z Lichtenštejn-

ska pořádný příděl. Marně.
Ve třetí minutě se sice trefil
Baroš (možná proto, že
podle zdrojů Tfuje z něj
ještě na hřišti táhl alkohol,
takže ho obránci nestřežili
dost důrazně), ale to bylo
na delší dobu vše. 

Dokonce naopak! Ama-
téři z Lichtenštejnska naši
zadní řadu pěkně proháněli.
Hlavně stoper Hubník do-
slova „hořel.“ V kuloárech
se neslo, že obránce půvo-
dem z Valašska se sice nez-
účastnil nočního tahu, zato
zůstal pěkně sám na pokoji
s domácí slivovičkou! Ale
třeba to není pravda. Inu,
Hubník hraje jen druhou li-
gu…

„Po Španělsku nám
chyběly síly,“ vymlouval
se obránce Michal Kadlec.
Ale Michale, ve Španělsku
jste jen betonovali, to ta-
kové borce přece nemůže
unavit! Nezničil vás spíš
noční tah? Matěj Vlček

Hokejovému brankáři
Dominiku Haškovi (46)
skončila sezona, a už je
to znát na jeho životos-
právě.  Zdravou výživu
vyměnil za tučné uzeni-
ny, v  oblibě má hlavně
lovecký salám.

„Tento týden si tu ně-
kolikrát kupoval lovečák
a krůtí šunku,“ říká po-
kladní z pardubického řez-
nictví, kde Hašek často na-
kupuje. Podle ní má v ob-
libě také bůček a uzené.
„Je to pravda, Dominik má

Do úterního boje s Lichtenštejnskem nastoupil
útočník Milan Baroš (29) s nakopnutým palcem.
On i trenér Bílek svorně tvrdili, že k úrazu došlo
v utkání se Španělskem. Nám však důvěryhodný
zdroj prozradil skutečnou příčinu!

Pověstná turecká horkokrevnost je asi nakažlivá.
Tureckého novináře, který nedávno přinesl zprávy o
aférách českého útočníka, napadl před jeho bytem
neznámý útočník. Baroš den nato začal kulhat. Ná-
hoda, nebo důkaz?

Už před nedávnem přitom řadu novinářů napadal
nevybíravými slovy a neustále opakoval, že „po
něm jdou“. Přerostla mu paranoia přes hlavu? 

Zraněný redaktor se vzpamatovává v nemocnici
a nechtěl s námi o případu mluvit. Máme se teď za-
čít obávat i my ostatní? Na koho Baroš zaútočí příš-
tě?

Karolína Matysová

Hrál tenis a ukázal p****

Třešinkou zápasu (nebo spíše banánem) v kalifornském
Indian Wells se stal striptýz Andyho Murrayho. Skotský
tenista totiž na finále vytasil novou zbraň – lépe řečeno
„nádobíčko“. Chtěl snad svým sněhobílým prádlem roz-
hodit soupeře Rafaela Nadala? Či mu snad dokázat, že 
i on by mohl nafotit reklamu na spodní prádlo od Gior-
gia Armaniho? Ale třeba si jen špatně vyložil pokyn roz-
hodčího: „Nové míče, prosím.“ Ať už je pravda jakáko-
liv, ještě že při zápase nechodí jako pravý Skot. Nebo je
to škoda? Každopádně Nadal mu to opět nandal, a to ne-
jen co se týče tenisu. A diváci tentokrát viděli víc, než
za co si zaplatili. Katarína Železná

Slaví už i po prohře… 
A pak málem prohráli
s Lichtenštejnskem!

Zoufalý skrblík  
Růžička: 

Zubaři po nás chtějí majlant! 

Dominátor:

po sezoně a chce si trochu
užít, uzeniny mu během
letní přípravy neuškodí,“
dodává Haškův přítel, kte-
rý si nepřál uvést své jmé-
no. Už během letošního
ročníku Hašek občas zašel
do Českého domu v Mosk-
vě na guláš a svíčkovou.

Slavný brankář hrál v le-
tošní sezoně ve Spartaku
Moskva, v Kontinentální li-
ze chce chytat ještě alespoň
rok. Pokud ale zůstane u
svého letního jídelníčku, je
klidně možné, že pro něj v
Rusku nenajdou dres. Může
tak napodobit plzeňského
fotbalistu Pavla Horvátha,
kterého trenér Michal Bílek
loni odmítl povolat do fot-
balové reprezentace, proto-
že pro něj neměl dostatečně
velké trenky.

Jídelníček hokejistů se
během roku mění, zatímco
v  sezoně  jedí hlavně bíl-
kovinné potraviny (drůbež,
ryby, libové  maso), v letní
přípravě je pro ně důležitý
zdroj sacharidů (celozrnné
pečivo, těstoviny). Alespoň
tuto podmínku Hašek
splňuje, jeho oblíbenou
přílohou jsou totiž celozrn-
né housky.

David Bureš
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