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Marešova postel stačila: 
Andrea Kalousová skončila na české miss druhá

Navzdory aprílovému počasí se
pražská zoo těšila poslední břez -
novou sobotu přízni návštěvní -
ků. Pestrý program připravený
k zahájení 84. sezóny odstarto-
val koncertem kapely Sto zvířat.
Největší pozornost na sebe však
strhla čtyřčata geparda štíhlého,
která slavnostně pokřtili přední
čeští sportovci Eva Samková a
Lukáš Verner. Nechyběla ani

mód ní přehlídka nebo vernisáž
výstavy malíře F. X. Procházky.

Patron letošní sezóny, bývalý
předseda Akademie věd ČR,
pro fesor Rudolf Zahradník řekl:
,,Kdyby to nebylo dělané s na d -
še ním a láskou, zahrada by ne -
mohla vypadat tak, jak vypadá.“ 

Křest proběhl také otevřením
gepardího radaru, kde si můžete
na speciální dráze vyzkoušet,

zda jste stejně rychlí jako gepard
či jiná zvířata. Jako první to
vyzkoušela olympijská vítězka
ve snowboardcrossu Eva Sam -
ková, které radar naměřil rych -
lost vydry. Odvážně se projevila
také primátorka Krnáčová. Ne -
ne chala se  zahanbit a s naměře-
nou rychlostí varana, proběhla
cílem na druhém místě. 

Anežka Fenclová

Rádoby populární anketa Týtý je
na smrtelné posteli. A neza chrá -
ní ji ani jistoty v podobě Karla
Gotta (75) a Karla Šípa (69).
 Organizátorům plivla do obliče-
je televize Nova. Letošního 24.
roč níku se odmítla zúčastnit!
Uva žuje dokonce o vlastní sou -
těži!

Finálový večer Týtý odvysílá
Česká televize v sobotu 11. dub-

na. Diváci už navíc znají nomi-
nované v deseti oceňovaných
kategoriích. Přesto se Týtý nevy-
hnula skandálům. Pořadatelé
ma  jí pořádně nahnáno z interne-
tového vysílání. Proto už před
první kolem raději vyloučili zá -
stupce Stream.cz v čele s Kan -
celáří Blaník! Zatímco se Týtý
může spolehnout na „držáka“
Kar la Gotta (75), který si neče -

kaně doběhne pro své 23. zrcát -
ko, televize Nova Týtý zradila.
Letošního ročníku se nezúčastní!
Navíc připravuje konkurenční
cenu! „Jsme v kontaktu s ostat-
ními televizemi a vznik tako -
vého ocenění iniciujeme,“ do-
dala mluvčí Novy Anna Suchá.
Přesto mohou diváci „novácké“
pořady a osobnosti podpořit.
Televize se tak spíš zbaběle po-

jistila proti dalšímu debaklu. Mi -
nulý rok z deseti nominací ne-
proměnila ani jednu. 

Týtý jistě nespasí ani moderá-
tor ankety Karel Šíp (69), který
obecenstvo „pobaví“ svými
osvěd čenými vtípky. O něco za-
jímavější bude jeho souboj s ob -
líbencem všech babiček a dědeč -
ků Alešem Cibulkou (38). Jedi -
ný zástupce TV Barrandov vy -

zve Šípa v kategorii Osobnost
televizní zábavy. Stejně krvavý
bude střet Šípovy Všechnopárty
s Partičkou o cenu Pořad roku.
Naopak žádné vzrušení se neče -
ká v kategoriích Osobnost tele-
vizního zpravodajství a Sportov -
ní moderátor. V nich vládne duo
Karel Voříšek (51) a Vojtěch
Ber natský (40). 

Ještě před prvním kolem orga-

nizátoři vyloučili zástupce inter-
netové televize Stream.cz Karo -
linu Vrbasovou (34), Jana Tunu
(42) a seriál Kancelář Blaník.
Organizátoři se vymlouvají, že
nejde o televizní produkci, proto
se ankety nemohou zúčastnit.
Pravdou je, že by lobbista Tonda
Blaník pěkně zatopil nomino-
vaným Cestám domů, Vinařům i
První republice. Josef Mačí

Česko má na rok novou krasavi-
ci. V sobotu 28. března jí byla v
pražském Karlíně zvolená Nikol
Švantnerová (22), brunetka s an -
dělskou postavou, která v minu-
losti bojovala s anorexií. V sou -
čas né době je však v absolutní
pohodě a dává to světu najevo.
„Plas tickou operaci rozhodně
neplánuji, jelikož jsem se svým
tělem spokojená. Jediné, co při -
chází v úvahu, je změna mezírky
mezi zuby, abych měla dokonalý
úsměv. Ale jinak nic,“ prozradila
čtenářům Revue iDNES.cz ro-
dačka z Českých Budějovic.
Úžasnou figuru Nikol potvrdila
také odborná porota, která jí
udělila titul Miss bikiny. Pánové
si ale mohou na tuto kočičku
nechat zajít chuť. Už nějaký pá -
tek ji totiž obšťastňuje Jakub Ho-
ra, fotbalista hrající za FK Tepli -
ce.

Nadšený ale mohl být i jeden

z moderátorů večera Leoš Ma -
reš. Osmnáctiletá Andrea Kalou -
so vá, se kterou strávil noc v pěti-
hvězdičkovém hotelu v centru
Prahy, totiž skončila druhá a po-
jede tak reprezentovat naši re-
publiku na soutěž Miss World.
Zná mý záletník však na sobě ne -
dal nic znát a celý večer provedl
diváky spolu s Liborem Bouč -
kem jako profík. 

Třetí místo obsadila Karolína
Mališová, která během večera
zís kala nejvíce titulů krásy – kro -
mě české Miss Earth také Miss
Úsměv, Česká miss posluchačů
Frekvence 1 a Česká miss tvář
2015. Byla tak podle diváků hor -
kou favoritkou na vítězství a dí -
ky tomu z ní po celý večer sršelo
ohromné sebevědomí. Nakonec
se ale musela sklonit k nohám
Nikol a přijmout pouze šerpu
s ná pisem II. vicemiss.  

Nina Ortová

S L O U K E K
Vážení čtenáři a jiná havěti,

jistě jste si všimli, že se vaše
nejoblíbenější periodikum
Fleš proměnilo na Leš. Upo-
zorňuji, že se NEJEDNÁ o
aprílový žert a jde o trvalou a
nevratou změnu. Po shledání
šéfredaktora, že tradiční se -
riózní zpravodajství je mrtvé,
a po konzumaci do statečného
množství pode zřelých houbi -
ček se rozhodl přejmenovat
noviny na Leš a publikovat to,
čeho se ostatní média v ČR
bojí: spiknutí Bilderbergu,
Svo  bodných zednářů a Pavla
Novotného.

Nově se redakce nebude
zabývat tak irelevantními té-
maty jako politika nebo eko -
nomie. Přeorientovali jsme se
plně na skutečně významné
věci, jako je soukromí napros-
to všech, co přijdou našim fo-
tografům pod ruku. Můžete se
těšit i na několik odstavců po-
jednávajících o tom, že zítra
bude zima, nechybí ani módní
policie nebo zaručeně bez -
chybný a pravdivý horo skop.

Nebojte se, i přes rozsáhlé
změny nám jde stále jen a je -
di ně o peníze pravdivost infor -
mací. Příjemné čtění našich Lší.Foto: Archív Extra.cz

Krnáčová v zoo mezi svými

Týtý si kope hrob! Letos bez Novy i Tondy Blaníka

Největším lákadlem byl křest nedávno narozených gepardích mláďat

Karolína Mališová, Nikol Švantnerová a Andrea Kalousová
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Lšeme, ale
kultivujeme

bulvár

Herecká hvězda na ulici
Jeden z nejdražších rozvodů v historii showbyznysu: John Cleese zaplatil své třetí manželce půl miliardy!

Britský herec a jeden z členů
sku piny komiků Monty Python,
John Cleese, bude na svou třetí

ženu nejspíš vzpomínat se slza-
mi v očích. Když si herec v roce
1992 vzal americkou psychote -
rapeutku Alyce Fay Eichelber -
gerovou, jistě netušil, co ho če -
ká. V roce 2008 se pár rozvedl a
hercova bývalá partnerka vy sou -
dila na výživném přes 20 milio -
nů dolarů. Letos v létě Cleese
za platí poslední splátku. 

Když komik před sedmi lety
uvedl svou one-man show na -
zva nou „The Alimony Tour“
(Tur né alimentů), s názvem vů -
bec nepřeháněl.  Aby totiž mohl
své manželce výživné zaplatit,
začal zase pracovat.  „Musel
jsem své bývalé ženě zaplatit,
myslím, že to bylo 23 nebo 24

milionů dolarů. To je strašné
množství peněz,“ řekl Cleese.
Přitom je na tom Eichelber -
gerová finančně líp než on! Na
obrovském vypořádání má zá -
sluhu právnička Fiona Shack-
letonová, kterou si najala herco-
va manželka. Ta řešila i rozvody
Paula McCartneyho nebo prince
Charlese.

Jediným štěstím je pro herce
to, že se třetí ženou neměli žádné
děti, jejich rozvod by mohl být
ještě dražší. Cleese má dvě dcery
z předchozích dvou manželství.
V roce 2012 se i přes předchozí
nezdary znovu oženil a to s o 31
let mladší bývalou modelku Jen-
nifer Wade. Tereza Spilková
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Dnes se již tradičně prodává
výhradně na pátý den veli ko -
nočních svátků, tzv. Zelený čtvr -
tek. Ten letos v Česku připadá na
2. dubna.

V Česku zelené pivo připravu-
je pou ze pivovar Starobrno, kde
ho poprvé před 10 lety uvařil
hlavní sládek Petr Hauskrecht.
Zelený speciál má obsah alko-
holu 5,8 %. Pro srovnání, běžná
„desítka“ obsahuje jen 3,5 % a

dvanáctistupňové až 5 % alko-
holu. Zelenou barvu mu pak
dodává syntetické barvivo. Obli-
ba zeleného moku u českého
obyvatelstva, které je proslulé
láskou ke „škopku s čepicou“,
roste. Zatímco před pár lety se
nápoj podával jen ve vybraných
podnicích, v současnosti ho na -
bízí již většina hospod po celé
republice.

Zelené pivo ovšem není půvo-

dem český vynález. Poprvé ho
natočili na Den svatého Patrika
roku 1914 v New Yorku a v roce
1952 se stalo symbolem oslav
Zeleného čtvrtku na univerzitě
v americkém Miami. Nápoj ve
svém te levizním pořadu The
Tonight Show ho s hosty ochut-
nal i zná mý moderátor Jimmy
Fallon.

Filip Krumphanzl

Zdendin velikonoční beránek 
Beránek je symbolem Velikonoc a podle
křesťanské tradice se peče v  neděli. Vy -
zkoušejte náš léty pro věřený rodinný recept.
Uvidíte, že se po beránkovi jenom zapráší.

Na formu o objemu 2l budete potřebovat:
300 g polohrubé mouky
2 vejce
5 vajec, oddělit bílky a žloutky
250 g krupicového cukru
1 vanilkový cukr
šťáva a kůra z ½ citrónu

Vyšlehejte vejce a žloutky spolu s cukrem
do pěny, přidejte citronovou šťávu a kůru a
vmíchejte mouku. V  jiné nádobě z  bílků
vyšlehejte tuhý sníh a pomalu zapracujte do
těsta. Hotové těsto vlijte do obličejové části
máslem vymazané a moukou vysypané
formy. Pečte na 200 °C asi 35 minut. Poté for-
mu opatrně vyndejte z trouby a asi na 1–2
hodiny zabalte do vlhké utěrky a nechte vy-
chladnout. Hotového beránka poprašte cuk -
rem nebo přelijte cukrovou polevou. Dobrou
chuť!

Karolína Šimková

Jen odvážlivci si o víkendu
trouf li vyzkoušet šnečí vývar, ja-
hodovou nebo studenou man-
govou polévku. Jarní počasí sice
nahrálo do karet pořadatelům
gastronomických akcí, sluníčko
ale přitáhlo nadšenců až moc. Na
smíchovské náplavce se již do -
po ledne začali scházet lidé, aby
ochutnali nejexotičtější polévky
světa. Ne všichni přišli po svých,
na levý břeh Vltavy se mohli do-
pravit přívozem, který jezdil od
farmářských trhů ve čtvrthodi-
nových intervalech.  

Ze stánků se linuly vůně polé -
vek španělských, arménských,
maďarských, marockých, thaj -
ských či třeba japonských. Za

vstupné 30 korun obdrželi ná -
vštěvníci lžičku a „čaSOUPis“
se zajímavými recepty. V ceně
nebyly zahrnuty ochutnávky
polévek, degustační vzorky stály
od 20 do 60 korun za porci. Nej -
lepší světo vé polévky bylo bo-
hužel mnohdy téměř nemožné
ochutnat, nekonečné fronty před
stánky se hýbaly jen velice po-
malu. A po kud už se návštěvník
dostal až k objednávce, mohl být
nepříjemně překvapen cenou de-
gustační porce. 

„To ne mělo vůbec cenu. Hod-
inu jsme s přítelem stáli ve fron-
tě, která se za tu dobu pohnula o
pár metrů, s polévkou se tlače -
nicí ani nedalo projít, natož si ji

v klidu sníst. Pokud se sem něk-
do přišel sku tečně najíst a ochut-
nat víc minia turních porcí, musel
předtím na vštívit bankomat,“
řekla exkluzivně pro Leš ná -
vštěvnice Natálie. Na své si
přišli i milovníci syrové stravy.
U stánků s „nevařenými“ polév -
kami nebylo tak přelidněno, pro-
to se tam občas objevili i takoví,
kterým zkrátka došla trpělivost
čekat jinde. „Dala jsem si lžičku
studené avokádové polévky
s ko kosem. Takovému receptu
by nejvíc prospěla vyšší teplota.
A možná jiné suroviny,“ dodala
Natálie. 

Karolína Kubiková

Kdo je „girllover“ a kdo „boy -
lover“?  Kolik dětí v životě zne -
užije průměrný pedofil? A jak se
seznámit s nezletilou dívkou?
Odpovědi na tyto otázky a mno-
ho dalších naleznete na strán -
kách organizace Československé
pedofilní komunity (ČEPEK),
kde se setkávají ti nejhorší z ne-
jhorších – pedofilové.  

Na první pohled to může vy-
padat jako hodně drsná satira
nebo nepovedený aprílový žert.
Pravda je ovšem taková, že tito
lidé, z nichž někteří neváhají
zneužít i pětiletého chlapečka
nebo holčičku, myslí svou ini-
ciativu vážně. Na stránkách
ČEPEKu je velké množství rub -
rik, kde pedofilové líčí své zku -
šenosti a dávají doporučení no -
váčkům. Co šokuje nejvíc, na
stránkách nechybí ani seznamka. 

„Pedofil obvykle za svůj život
žádné dítě pohlavně nezneužije,“
píše se v sekci Kdo je pedofil.
Opět – za jiných okolností by se
to dalo považovat za nevhodný
vtip, ale naše zkušenosti mluví

jinak. Začátkem března proběhla
médii zpráva, že Romanu Kalu -
žíkovi, který měl loni v září bru -
tálně zavraždit a posléze znásil-
nit maličkou Elišku (9), hrozí až
výjimečný trest.  Podle žalobce
nevinnou dívku udusil jejími
vlastními kalhotami! Lze si
před stavit horší zrůdu? Asi ne.
Možná tak Otakara Tomka, který
před čtyřmi lety stejně brutálně
zavraždil a zneužil malou Anič -
ku v pražské Tróji. 

Je přímo nepředstavitelné, ja -
ké utrpení museli rodiče Aničky
a Elišky absolvovat, když se
dozvěděli o jejich osudu. A teď
si představme, že se tito rodiče,
kteří museli projít nepředstavi -
telnými psychickými muky, do -
zví o stránce ČEPEKu.  Třeba na
ni náhodou narazí. Jak se asi mu -
sí cítit někdo, kdo podobným
způsobem přišel o své milované
dítě? 

Některé inzeráty jsou opravdu
varovné. Třeba ten, který napsal
jakýsi Jan F.: „Je mi 27 let, jsem
od Mladé Boleslavi a rád bych

se seznámil s nějakou dívkou
(dámou). Líbí se mi dospělé že-
ny kolem mého věku, ale záro -
veň i nezletilé dívky. Hledám
někoho, s kým bych mohl zajít
do kina, do divadla, jít si zatančit
na ples, nebo i jen na malou pro -
cházku či jen posedět doma a
po vídat si...“ Není těžké si do -
mys let, jak by takové „povídání“
mělo podle fantazií těchto lidí
vypadat. 

Podobně zvrácené fantazie má
i jakýsi tománsek. Ten do svého
inzerátu napsal: „Jsem dlouho
sám :( a moc rád bych někoho
poznal. Je jedno, zda to bude
kluk, holka, chlap, žena, pes, koč
ka, nebo cokoliv jiného :).“ 

Zakladatelé stránky se hájí
tím, že se svou činností snaží
šířit osvětu a předcházet zneu -
žívání dětí. Je možné, že toto je
opravdu jejich skutečný záměr.
Existují však důvodné pochyb-
nosti, že jde pouze o krycí ma -
névr. Rasista taky nikdy veřejně
nepřizná, že je skutečně rasistou. 

Vojtěch Beran

Když ale odstartuje náročná
jednací sezóna, lipnický areál
rázem ožívá. Tamější prostory
pravidelně využívají například
členové zvláštního parlament-
ního podvýboru, jehož úkolem je
posuzovat vhodnost nových vla-
jek a znaků, které používají čes -
ká města a vesnice.

To, že podvýbor pro heraldiku
a vexilogii, musí zasedat v lu -
xus ním zařízení více než sto ki -
lo metrů od Prahy, však umí zá -
ko nodárci přesvědčivě vysvětlit. 

„Máme čtyři odborníky na er-
by a čtyři na vlajky. Dojíždějí z
Brna, Opavy. Kdybychom jim
měli platit nocleh v Praze, bylo
by to mnohem dražší,“ tvrdil
před časem MF DNES Augustin
Karel Andrle Sylor (Úsvit). Ten

deníku zároveň přiznal, že prob-
lematice tvorby vlajek a erbů
nerozumí. Poslanec Úsvitu pří -
mé demokracie však jedním de -
chem dodal, že práce v podvý bo -
ru je velice náročná. 

O tom, že schvalování nových
obecních symbolů musí připo -
mínat doslova galeje, svědčí i
pro gram jednání. Ta jsou tradič -
ně třídenní a jejich program je
totožný. První den zákonodárci
na Vysočinu přijíždějí v odpo -
led ních hodinách a kromě polož -
ky nazvané „ubytování“ už na ně
žádné další úskalí nečeká. Další
dny jsou ale mnohem nabitější,
už v devět hodin dopoledne totiž
začíná časově blíže nespecifiko-
vané „projednávání žádostí o
udě lení práva užívat znak a vla -

ku“. Závěrečný den lipnických
jednání pak končí o půl druhé
společným obědem.

Takovéto schůze mívá podvý-
bor na Vysočině třikrát ročně. Je-
ho předsedovi Vítězslavu Jandá -
kovi (ČSSD) za to náleží slušná
odměna 150 tisíc korun. Místo -
předsedům Augustinu Karlu An-
drle Sylorovi a Zdeňku Bezecné-
mu (TOP 09) pak každý rok na
účet za schvalování znaků a vla-
jek přijde 75 tisíc. 
Členové podvýboru se hájí, že

si pobyt v lipnickém rekreačním
středisku hradí ze svého. Když
však měl Vítězslav Jandák Mla -
dé frontě říci, kolik ho poslední
pobyt stál, zradila jej paměť.

Jiří Svatoš

Po třech měsících se na české in-
ternety vrací se svou třetí řadou
Kancelář Blaník. Diváci tak bu-
dou mít opět možnost sledovat
při práci nejmocnějšího pražské -
ho lobbistu, který stojí za vším,
co se, přinejmenším v hlavním
městě, děje. Můžeme se těšit na
16 zcela nových dílů v součas-
nosti nejvýraznější politické sati -
ry u nás, kterou na serveru
Stream.cz  zhlédne každý týden
zhruba tři sta tisíc diváků.

Filmovým tvůrcům Marku
Najbrtovi, Robertu Geislerovi a
Benjaminu Tučkovi se podařilo
vdechnout život pořadu, který u
nás od éry České sody či Na sto-
jáka, zoufale chyběl. Politická
satira, která si nebere servítky,
nebojí se a není uvězněná v pod -
ručí žádných politických tlaků.
Tvář jejich počinu vtiskl herec

Marek Daniel, představitel Ton -
dy Blaníka. On a jeho podrž-
taškové Žížala a Lenka jsou
dokonale sehranou trojicí, která
na obrazovce působí téměř kou -
zelně.

Herci i režiséři seriálu přizná-
vají, že se jim politici, kterým
šlápli na kuří oko, často ozývají.
Tento fakt nicméně nemá na je-
jich tvorbu žádný dopad a spíše
je utvrzuje v tom, že dělají
správ nou věc. Kdo někdy viděl
Tondu Blaníka a jeho tým v akci,
ví, že jde o show absolutně bez -
skrupulózní a nekorektní. Díky
tomu také letos seriál vyhrál
Cenu Václava Havla za přínos
občanské společnosti.  

O tom, že je Kancelář Blaník
fenoménem, již nelze pochybo-
vat. Svědčí o tom i to, že v po -
řadu pou ži té hlášky zlidověly.

„Nazdar Andreji! Jak se Bá biš?“,
„Žížalo! Když řeknu vo kurky,
tak myslim Znojmo!“, „Já jsem
taková svině, ale mám se dob -
ře!“, nebo hláška „Dobrej vlčák
je pořád na lovu“, která se
uchytila do té míry, že ji nyní
používají chlapci jako zaklínadlo
na nešťastná děvčata, o něž ne-
mají zájem.

Kancelář Blaník spolu s DVTV
jsou také důkazem toho, že se už
i u nás začíná projevovat součas-
ný trend internetových televizí a
jejich originální tvorby, přičemž
vše nasvědčuje tomu, že se tako -
výchto projektů bude vznikat
čím dál tím víc. V zahraničí je v
tomto ohledu největším tahou -
nem americký Netflix, jehož se -
riálová tvorba patří k tomu nej -
lepšímu, co trh aktuálně nabízí.

Johana Trešlová

Tonda Blaník je zpět!

FOTO: 4press

Šok! Pedofilové veřejně popisují svou zvrácenou sexualitu
a lákají nevinné děti do pastí! Podaří se je zastavit včas?!

Sněmovna jim nestačí. 
Poslanci rozhodují i v luxusní rezidenci
Bazén, sauna, tenisový kurt, park i prostorné pokoje. Tím vším disponuje poslanecké rekreační

středisko v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Jakmile začnou parlamentní prázdniny,

zákonodárci se na Vysočině ani neukážou.

Jahodová polévka potrápila i silné žaludky

Zelené pivo slaví 10 let!
Česko má nový velikonoční zvyk! K tradiční pomlázce a malovaným kraslicím

před pár lety přibylo i zelené pivo.
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Začínáme pěkně. Pochvalou. Tato šik
slečna opravdu vypadá, že má za sebou
návrat z minulosti, po cestě si však
nezapomněla přetřít rty červenou rtěn -
kou, kterou vytáhla ze své apartní ka-
belky stejné barvy ladící s náušnicemi
a lodičkami. Tyto detaily vkusně do-
plňují bleděmodré šaty lichotící svět -
lým typům, tudíž i jejím blond vlasům
spletených do účesu typického pro po -
válečný New York. Tomuto modelu
opravdu nic nechybí – snad by si jen
příště měla na baru vzít k cideru čer-
vené brčko, pak by bylo vše dokonalé...

Tento muž však příliš šťastnou ruku při
výběru outfitu neměl. Sáhl po klasic -
kém černém saku a černé kravatě. Na
obyčejném večírku by tím nic nepo ka -
zil, ale na Galavečeru  (už to slovo ga -
la!!!) ani trochu nezapadal do celko -
vého konceptu námořníků a barevných
šatů. Soudě podle jeho výrazu se nej -
spíš na Galavečer špatně vyspal, cucal
kyselý bonbon nebo ho na ples mermo-
mocí dovedla jeho milá, poskakující
kdesi opodál s nějakým jiným mlá-
dencem – což bych se ani nedivila,
pokud měl alespoň o trochu nápaditější
model než on sám. Alespoň že si neza-
pomněl rozepnout spodní knoflík u jeho
super nudného saka, jinak by to bylo
opravdu faux pas. 

Další nešťastnice. Tak zaprvé: Když už
mám pěkné boty s otevřenou špičkou,
vezmu si také punčocháče s otevřenou
špičkou TĚLOVÉ barvy. Za druhé:
Když už zkazím hezké boty vzorovaný-
mi černými punčochami, vezmu si jed-
nobarevné šaty. Nikdy nekombinuji
vzor se vzorem!!! Za třetí: V případě,
že se mi podaří skloubit něžné květi-
nové detaily na šatech s květinou ve
vlasech (v tomto případě se však ani to
díky všudypřítomné černé barvě nepo -
vedlo), nerozbíjím to červenou rtěnkou
a nehty – na druhou stranu, alespoň ten-
to detail by se dal pokládat za tema tický
prvek. Za čtvrté? Škoda slov...

Ach jo. Hej, pane diskžokej, nekoukej
na hokej, raději nalistuj módní časo -
pis... Protože na tvém outfitu je retro
jen tetování s lebkou, a to má ještě k to-
mu (nejspíš) ladit s náušnicí ve stylu
Jacka Sparrowa. Nejspíš těžká puberta
a nesmíření se s tím, že z tebe Johny
Depp nikdy (nikdy!!!) nebude. A po-
tom... 50. léta jsou možná o námoř -
nících, ale o pirátech fakt ne. 

Zlatý hřeb večera. Pepek námořník 
a blonďatá Olívie, která bohužel nezvo-
lila úplně tematický hairstyle, my jí to
však pro jinak moc povedený outfit
promineme. Nejenže vše je krásně
pestré a barevně sladěné, ještě si uměla
vybrat partnera, k němuž se bude hodit
– námořníka zasněně vyhlížejícího pev -
ninu v dáli. Jediný problém je v tom, že
námořník nesmyslně zatíná pěst, asi je
v křeči z focení nebo chce pouze zv ý -
raznit svaly. Není třeba, páru to sluší 
i bez námořníkovy muskulatury. 

Kateřina Golasovská

Módní policie hodnotí Galavečer FSV
Redakční tým módní

policie – Anna a dvě
Barbory vědí, co je styl!

Miloš zase perlí! 
Nenávidí studenty a nebojí se jich!
Miloš Zeman je nekonečnou
studnicí neuvěřitelných, napros-
to komických a přímo vulgár -
ních hlášek, a jak sám s oblibou
říká, bonmotů. Vzhledem k je-
jich nevyčepatelnému objemu
jen stručně uvedeme ty nejza -
jíma vější. 
Přežblebty, nesmysly 
a vyložené kraviny
� „Novináři nikdy neuvažují
reálně. Novináři jsou ireální.“
Miloš Zeman zde může mít klid-
ně pravdu. Záleží jen na tom,
jaký význam přidělí slovu ireální
Ústav pro jazyk český AV ČR.
Pořád ale lepší, než legendární
„softwarové kuličky“. Airsoft,
software nebo třeba vepřový ří -
zek, vem to čert. Hlavní je, že ně-
co střílejí.
� O 17. 11. 1989 pro hlá sil, že
to „nebyl ne standardní ma -
sakr“. Mnoho obča nů, přede-
vším jeho nevoličů (neboť jeho
voliči by mu odpustili i anexi ČR
Rus kem), by rádo znalo příklad
standardního masakru.
Láska k odkazu soudruha Le -
nina
� „Přijel jsem se učit, jak sta-
bilizovat společnost,“ pro hlásil
v Číně Zeman, prezident zatím
svobodné země. Na co nějaká

hlou pá lidská práva nebo ne po -
užitelná tržní ekono mika. Velká
obdivovatelka tatíčka Stalina,
tvrdá komunistka Marta Seme -
lová, bude jistě také souhlasit.
Urychlení ekonomického růstu 
a stabilizace společnosti pro -
střed nictvím teroru, represí a
cen zury, je základ. 
Prosté vulgarismy, urážky 
a nadávky
� Pro celkový objem dat nelze
uvést ani setinu jeho urážek na
adresu téměř kohokoliv, kromě
členů SPOZ (které lze nazvat
spí še jako „Stranu Přátel Obča -
na Zemana“).
� Studentům VŠ Báň ské za ne -
chal jednoduchý, snadno po cho -
pitelný vzkaz, kdy si pro své po -
třeby k nepoznání upravil citaci
nejslavnějšího čes kého génia Já -
ry Cimrmana: „Uči tel provází
inspektora a ří ká – je to tady
strašné, v první řadě sedí idiot
vedle debila, ve druhé debil ve-
dle idiota, ve třetí blbeček vedle
idiota, jen v po sled ní řadě je to
jiné, tam sedí vedle sebe dva
 idioti.“ Studenti museli být nad -
šeni. Obzvláště proto, že Zeman
zde při přeřeku vymyslel nové
slovo: debiot.
� „Víte, co je to Pussy? Kunda.

S prominutím, v textech této sku -
 piny je to kunda sem, kunda
tam.“ Zeman má k...y zjevně rád.
Hláška se zkurvením slu žeb ního
zákona je pak už jen pomyslnou
třešničkou na rozteklém, plesni -
vém dortu.

David Slouka
   

Unikátní prostory Novoměstské
radnice se dne 28. 3. proměnily
v místo pro ochutnávání a prodej
vín i lahůdek ze zemí Evropské
unie. 

Návštěvníci tak mohli vy -
zkou šet vína z téměř celé Evro -
py. Zároveň si na své přišli i mi -
lovníci jídla, jelikož starobylé
prostory provoněly stánky s la-
hodnými francouzskými sýry,
klobáskami, španělskými tapas,
řeckými olivami či belgickými
pralinkami. 

Přehlídka byla otevřena pro
širokou ve řejnost v sobotu 28. 3.

Vstup byl zcela zdarma, zájemci
o ochutnávku pouze zaplatili
zálohu za vinnou sklenku a moh -
li začít vesele koštovat. Počasí
zjevně vyslyšelo přání organizá-
torů a skvěle dokreslilo uvolně-
nou atmosféru sobotního dopo -
ledne. Lidé posedávali na lavič -
kách před radnicí a spokojeně
popíjeli víno či pojídali uzeniny.
Vůně klobásek se linula až do
ne dale kého parku, kde se shlu -
kovali hla doví bezdomovci a
pod vodníčci. 

Většinu návštěvníků tvořily
spíše postarší páry ve formálním

oblečení. Případně omladina,
kte rá se sdružovala hlavně
u stán ku s belgickým ciderem.
Alko holické jádro zřejmě ještě
dospávalo páteční večer. Nic -
méně pro tři starší dámy v dlou -
hých šatech se festival velmi
rychle proměnil v nepříjemnou
zkušenost. Nevšimly si totiž ma -
lého schodu a jedna po druhé
upadly. Zálohované skleničky
pochopitelně rozbily, načež si
ještě stěžovaly u organizátorů na
neoznačení schodů a s vulgární-
mi přívlastky opustily radnici. 

David Hecht

Letošní Glavečer FSV se nesl ve stylu 40.–50. let v New Yorku. V sále Občanské plovárny se to tedy mělo hemžit puntíky, proužky, širokými sukněmi pod kolena, námořnickými uniformami a
nejrůznějšími odstíny červených rtěnek. Opravdu se to stylovými retro kousky z šatníků našich babiček pouze “mělo“ hemžit. Ne každému se fashion comeback povedl. Ostatně posuďte sami...

Nejnovější generace mladých
pseudointelektuálů se sešla v pro -
storách kavárny nechvalně zná -
mého holešovického Crossu,
aby šířila dekadentní a buřičskou
poezii. Říkají si mladí básníci
pražští. Navíc se jejich řady stále
rozšiřují! Speciálním hostem byl
nebezpečný básník, zpěvák a
rap per Johnny Násilník.

Punkeři, hipsteři a další vá-
gusové zabrali malý sál. Vzdu -
chem se nesl cigaretový kouř
smísený s pachem potu. Odpad -
lí ci zabrali nejvyšší patro Cross
klubu, který je proslulý jako
hníz do vymytých posluchačů
elek tronické hudby a narkoma -
nů. Tihle vyvrhelové by si s nimi
ale mohli podat ruce.

„Tohle jsem napsal, když jsem
se nudil v emhádéčku,“ začínal
Mikoláš Trkal. To, co přednášel,
bylo šokující. Sex, zkuše nost
s alko holem a drogami. A o po -
dobná individua nebyla nouze!
Za mikrofonem se střídala hroz -
ná sebranka, která nestoudně pli-
vala slušné poezii do očí. Drze 
a živelně se předvedla básnířka
Zee Murová. „Mladá? Pěkná?
Slušná a hodná, a ty nohy! 
(a prdel a kozy), a poezie prej li-
dem jenom škodí, co si to tam
furt čmáráš?“ Tato sotva dospělá
diva by se nad sebou měla po -
řád ně zamyslet!

Jestli ale Zee představuje bou -
ři, Johnny Násilník se přiřítil
jako uragán. Zpustlý dlouhán na

sebe upoutal ihned pozornost. 
A to se mu zjevně líbilo. „Jednou
budeš mrtvá, jednou budeš
v pod zemí, nikoho pak nezajímá
tvoje čistý svědomí, proč se mě
bojíš, svý kouzla mi ukaž, jed-
nou budeš mrtvá, a už si neza-
šukáš!“ Většina veršů byla po -
dob ného ražení. Místo všeobec-
ného pohoršení vzbudily na d -
šený potlesk! Kritika společ nos -
ti, konflikty s normálním svě -
tem, náhodné vztahy, to je hlavní
motor Násilníkovy pokři vené
tvorby. „…jsem Goya, se mnou
přízraky a paranoia, če kám kdy
tě uvidím shrbenou, džínovou,
krásnou, i když ze vče ra ještě
hotovou…“

Michael Kubín

Konec vorvaňů v Čechách?
Jaro je tady a s ním i starosti
s hubnutím do plavek, aby to
v létě na koupalištích nevypada-
lo jako na sjezdu vorvaňů. Hub-
nutí se však netýká jen nás, oby -
čejných lidí. Pouvažovat by o
něm mohli i někteří čeští nej -
vyšší představitelé. Pokud se
jim zrovna nechce začít žít zdra -
vě, mohou si svá přebytečná ki-
la nechat odoperovat třeba v ne -
mocnici Na Homolce. Ač ko liv
je operace velmi nákladná (až
90 000 korun), doufejme, že pá -
ni politici si budou schopni ode-
přít nějakou tu radost v podobě
řízečku či becherovčičky a in-
vestují raději do svého zdraví a
zkrášlení svých těl. Pak už by-
chom se nemuseli děsit toho, že
budou u českých řek a rybníků
nadále k vidění hororové vý-
jevy. Klára Šuhajová

Labilní mládež řádila v drogovém doupěti

Vinný festival dává možnost, kde se v Praze opít  
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Domácí mistrovství světa v ho -
ke ji se blíží a reprezentace už ob-
držela dárek od kapely Kabát.
Song Brousíme nože použije i do
nového alba. „Snad se klukům
za líbí, přinese jim štěstí a pomů -
že k úspěchu,“ přeje si frontman
Kabátů Pepa Vojtek. 

Brousíme nože ale není úplnou
novinkou. Hudbu teplická sku -
pina složila už před dvanácti lety,
jenže neměla text. „Hokejisti
nám dlouho říkali, ať jim napí -

PRAHA – AH Sparťanský kapi -
tán David Lafata neuspěl v ne -
dávném udílení cen Thálie,
i když vlohy by na to měl. Zvo-
lili ho však fotbalistou roku!

Létající David Lafata (33)
ukázal své nadprůměrné herec -
ké schopnosti při nedávném zá-
pase s Teplicemi. Předvedl totiž
mistrovský teatrální kousek,

který Spartě přinesl vítězství 1:0
a za který skončil u discipli nární
komise. Namísto ceny za nej -
lepší herecký výkon však vy hrál
jako první fotbalista domácí
ligy po téměř dvaceti letech
 trofej Fotbalista roku. Útočník
Lžifata, jak se mu za nedlouho v
inter netových disku sích začalo
přezdívat, tak pře rušil šestile-

tou nadvládu bran ká ře Petra
Čecha. 

Za svůj kaskadérský čin si
Lafata na internetu vysloužil
mno hé fotomontáže, například
sebe samého na plakátu filmu
Letec nebo jako skokana na ly -
žích. 

Tak třeba příští rok, Davide!
Adam Hecl

Příroda se zbláznila a spletla si
svátky. Velikonoce budou chlad-
nější než Vánoce. V noci teploty
spadnou až k -4 °C a na většině
území můžeme dokonce čekat
sněhové přeháňky.

Již od neděle trápí celou repu -
bliku silný vítr o rychlosti až 120
km/h. Zatímco chodci nadávají,
pražští studenti se baví takřka
apokalyptickým videem. Firmě
provádějící rekonstrukci strahov -
ských kolejí totiž nedošlo, že po -
lystyrenové desky, které plá no va -
li použít na zateplení budov, musí
upevnit, a tak vichr rozfou kal izo-
laci po celém areálu. No co, chy-
bovat je lidské a rekonstrukce
s největší pravděpodobností i tak
zdárně skončí dříve než dostavba
nedalekého tunelu Blanka.

Bláznivé aprílové počasí bude
přetrvávat i v dalších dnech. Do -

konce to vypadá, že si příroda
spletla svátky. Velikonoce tak
 bu dou chladnější než Vánoce.
O víkendu můžeme na většině
úze mí čekat sněhové, v nižších
po lohách pak smíšené, přeháňky.

V pátek bude oblačno až polo-
jasno s teplotami mezi 4 až 8 °C,
v noci pak přijde mráz (0 až 
-4 °C). Stejné denní hodnoty zů -
stanou i v sobotu, ale už pod za -
taženou oblohou. K ránu na tep -
lo měru naměříme 2 až -2 °C.
Neděle přinese ochlazení na 3 až
7 °C a slábnoucí vítr, noc by měla
být jako v pátek mrazivá.

V následujícím týdnu se začne
oteplovat. V pondělí sice ještě
bude pouhých 8 °C, v dalších
dnech by však teplota měla vy -
stoupat až k deseti stupňům. Ob -
lač nost a přeháňky ale zůstanou.

Adam Kotrbatý

�Beran (20. 3.–20. 4.)
Práce a kariéra: V kariéře vás čekají velké změny. Začátky budou
těžké, ale postupně se situa ce vylepší.
Láska a přátelství: V lásce se vám bude dařit. S partnerem/part-
nerkou k sobě budete tole rantnější než obvykle.
Rodina a vztahy: V rodině zažijete období klidu, to ale nebu de tr-
vat věčně.
Zdraví a kondice: Budete se cítit fit, ale s námahou to nepře-
hánějte. Změny vás vyčerpají více, než se zdá.
�Býk (20. 4.–20. 5.)
Budete prožívat velmi spokojené období, vše se vám bude dařit 
a jen tak něco vás neroz hodí. Dejte si ale pozor, aby nenastal náhlý
prudký pád!
� Blíženci (21. 5.–21. 6.)
Dlouhá zima na vás začne být znát, budete unavení a otrávení. Netr-
pělivě čekáte na první tep lejší jarní dny. 
� Rak (21. 6.–23. 7.)
K pracovním věcem přistoupíte s neobyčejným elánem. To, co by
vás dříve úplně vyčerpalo, teď zvládnete levou zadní. I na vazování
důležitých kontaktů vám půjde velmi snadno.
� Lev (23. 7.–23. 8.)
Po únavnějších dnech si pořádně odpočinete a hned vám půjde vše
více od ruky. Zvládnete do dělat vaše pracovní resty a ještě si najdete
čas na pořádnou zába vu.

� Panna (23. 8.–23. 9.)
V práci vám vyjde velká zakázka, o kterou jste dlouho usilovali.
Celkově budete se svojí pra cí spokojeni. Doma vás ale bu de kvůli
práci čekat menší neshoda.
� Váhy (23. 9.–23. 10.)
V životě vám bude chybět harmonie, po které tak toužíte. Dů věřujte
svým instinktům a najdete ve svém životě opět klid a pohodu.
� Štír (23. 10.–22. 11.)
Po dřívějších nesnázích v práci se vám podaří uklidnit a podívat se
na věci s nadhledem. Zjistíte, že vaše stanovisko mohlo být poněkud
zaujaté.
	 Střelec (22. 11.–22. 12.)
S přáteli zažijete skvělé časy! Vaše upřímnost vám tentokrát
pomůže k vyřešení situace s va ším partnerem. 

 Kozoroh (22. 12.–20. 1.)
Přátelé vás nařknou, že jste příliš vážní a není s vámi zábava, ale
nebojujte s tím. Jste pros tě takový a pokud se to va šim přátelům
nelíbí, nebudou to asi úplně ti praví.
� Vodnář (20. 1.–19. 2.)
S partnerem vám to nebude úplně klapat, ale pokud v sobě najdete
dostatek trpělivosti a empatie, vztah vám vydrží.
� Ryby (19. 2.–20. 3.)
Odvážíte se a konečně si promluvíte s osobou, o kterou už tak
dlouho stojíte. Risk se občas vyplatí! Kristýna Hromková

Letec Lafata 
se musí spokojit pouze s fotbalistou roku

Potížista Clarkson dostal padáka z Top Gearu. Co bude dál?
Londýn – Britská automobilová show Top Gear už nebude jako dřív. Jeremy Clarkson (54) se po
rvačce s producentem Oisinem Tymonem nevrátí na televizní obrazovky stanice BBC. A soudě
podle reakcí jeho spolumoderátorů, Jamese Maye a Richarda Hammonda, pokud skončí Jeremy,
půjdou i oni. 

Ani petice s podpisy více než milionu fanoušků doručená Stigem (maskovaný jezdec) na tanku
nezabránila vedení BBC ve vyhazovu kontroverzní hvězdy. Kanál BBC 2 uvažuje o náhradě za
Clarksona, protože po jeho odvolání stanice ztratila okolo 4 milionů diváků. Jenže do této
nezáviděníhodné pozice se nikdo nehrne. Generální ředitel BBC Tony Hall je pod policejním do-
zorem. Po vhazovu Clarksona je mu vyhrožováno smrtí. Příznivci se alespoň částečně dovolali
svého: Clarkson bude pokračovat po boku Maye a Hammonda v show Top Gear live, se kterou loni
navštívili i Prahu. Naštvaní fanoušci začali vracet zakoupené vstupenky, proto byl Clarkson povolán
zpět do akce. Projekt ale bude mít jiný název, aby nebyl spojován s původní slavnou show.

Lenka Hrůzová

Brousíme nože! 
Kabáti složili reprezentaci 
song pro světový šampionát 

šeme písničku, tak jsme jim
přání splnili,“ řekl autor textu,
bas kyta rista a zpěvák skupiny
Milan Špalek.

A hráči jsou nadšení: „Písnič-

ka je super, líbila se mi hlavně
její pasáž, že je trenér zralej na
bypass. To perfektně sedí,“ smál
se útočník Radek Smoleňák. 

Vojtěch Povejšil

O Velikonocích zmrzneme!

Na Strahově to lítá
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Lšeme v této sestavě
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Vykopli ho!


