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Topolánkova vláda padla. Vrátí se Paroubek?
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Na Antarktidě řádil yetti
ANTARKTIDA - Obrovská ledová kra
se odloupla od Antarktidy. Informo-
vali o tom ve středu odborníci ame-
rického Národního střediska dat. Zdá
se, že odštěpení má na svědomí
sněžný muž yetti. Když totiž údajně
prchal z Tibetu před čínskými jednot-
kami a lovci senzací, uklouzl a kousek
kry se utrhl. To vyvolalo rozpadaní
arktického ledovce. Zatím ale neexis-
tují žádné přímé důkazy, našlo se jen
pár chlupů. 

Oficiální čokoládová návštěva
LONDÝN -  Francouzský prezident Ni-
colas Sarkozy  s manželkou Carlou
Bruniovou navštívili Anglii. Podle
protokolu je přivítali korunní princ
Charles s manželkou Camillou a poté
se setkali s královnou  Alžbětou II.
Sarkozy by si přál, aby byla obnovena
vzájemná spolupráce obou mocností
a na důkaz otevřenosti Francie rozdal
všem členům královské rodiny veliko-
noční čokoládové zajíce. Na společné
fotografii je vidět Bruniovou s čokolá-
dou ve výstřihu a Charlese, jehož uš-
ní lalůček je rovněž od čokolády. Mé-
dia se nyní dohadují, kde asi skončil
jeho zajíc.

Poznámka redakce: Následující sdělení není
aprílové!

V Americe jsou všichni příbuzní
USA - Genealogicko-historická spo-
lečnost v Nové Anglii zjistila, že rodo-
kmeny demokratů Baracka Obamy
a Hillary Clintonové se v některých
místech proplétají. Ukázalo se také,
že Obama  je vzdáleným příbuzným
současného prezidenta USA George
W. Bushe i slavného politika z váleč-
ných let 20. století Winstona Chur-
chilla. Clintonová je naopak spřízně-
na se slavným spisovatelem Jackem
Kerouacem a manželkou britského
prince Charlese Camillou Parker-
Bowlesovou. Tříleté bádání vědců na-
konec objevilo hledané spojení. Oba-
ma je totiž příbuzným herce Brada
Pitta. Hillary Clintonovou zase pojí
příbuzenství s Pittovou partnerkou,
herečkou Angelinou Jolie. Z výše uve-
dených informací vyplývá, že ať už vy-
hraje prezidentské volby kdokoliv, zů-
stane to v rodině.

JANA ČERMÁKOVÁ

Česká republika je bez vlády. Pre-
miér Mirek Topolánek oznámil de-
misi svého kabinetu ve středu do-
poledne poté, co celou noc jednal
s Jiřím Čunkem a Martinem Bursí-
kem. „Pokračování současné koali-
ce není možné, rozcházely se naše
názory, především na účast předse-
dy KDU-ČSL ve vládě,“ prohlásil na
tiskové konferenci Topolánek. Pre-
zident Václav Klaus demisi přijal.
Na otázku, koho pověří sestavením
příští vlády, odmítl odpovědět.

Bližší důvody demise sice koalič-

ní lídři odmítli médiím sdělit, Fleši
se ale podařilo získat podrobnosti
od dobře informovaného zdroje.
„Karlu Schwarzenbergovi se nelíbi-
lo, že Jiří Čunek nepředložil důkazy
o svých příjmech na pionýrském tá-
boře, kde dělal oddílového vedou-
cího. Řekl, že pokud to ihned neuči-
ní, sám odstoupí. Čunkovi už došla
trpělivost a svolal schůzku s Topo-
lánkem a Bursíkem,“ objasňuje člo-
věk obeznámený s kauzou. „Na jed-
nání Bursík pohrozil, že se Schwar-
zenbergem odejde z vlády celá

Strana zelených. Čunek zveřejnění
dokumentů odmítl, protože by po-
škodil lidi v něm uvedené, napří-
klad hlavního vedoucího tábora.
Když se navíc pustil do Topolánka
s tím, že jeho nemanželské dítě se
nelíbí lidoveckým voličům, byl
osud koalice zpečetěn.“

Nabízejí se tři možná řešení na-
stalé situace. Prezident pověří sesta-
vením vlády buď některého politika
ODS (pravděpodobně pražského pri-
mátora Pavla Béma), nebo předsedu
ČSSD Jiřího Paroubka. Poslední vari-

antou je, že se strany domluví na vy-
volání předčasných voleb.

Nejpravděpodobněji vypadá prá-
vě poslední možnost. ODS by za
současné konstelace musela vyjed-
návat s ČSSD. S tou sice (a konkrét-
ně s Jiřím Paroubkem) už Pavel Bém
spolupracoval na pražské radnici,
ale vztahy stran jsou nyní vyhroce-
né. Paroubek jistě velmi dobře zná
momentální podobu volebního mo-
delu – sociální demokraté nad ob-
čanskými jasně vedou, proto se nej-
spíš upne na předčasné volby. Po

nich by měl daleko lepší pozici (po-
kud by se potvrdily výsledky veřej-
ného mínění), než kdyby jej nyní
prezident jmenoval premiérem.

Mirek Topolánek dost možná
skončí i v čele své strany. „Je čas na
změnu. Pavel Bém je mužem bu-
doucnosti ODS,“ prohlásil místo-
předseda ODS a středočeský hejt-
man Petr Bendl. „O tom teď vůbec
nepřemýšlím, naplňuje mne práce
pro Prahu,“ řekl k tomu Bém. Před-
seda Topolánek na toto téma včera
odmítl hovořit. JAN SUCHAN

„Český Indiana Jones“ Stanislav
Tomša v minulých dnech ohlásil
objev ropy na Táborsku. Chemické
analýzy nečekaně potvrdily pod na-
plaveninami Lužnice přítomnost
černého zlata. Podle prvních odha-
dů se jedná asi o 20 miliard barelů,
což zhruba odpovídá dnešním

Vladimir Putin bude zřejmě potřetí hlavou Ruska. Pod-
le zprávy agentury Reuters, zveřejněné ve středu, pře-
vezl Putin všechny své politické konkurenty a připravil

překvapení pro domácí i zahraniční politickou scénu.
Všichni již brali jako hotovou věc, že vybral svého ná-
stupce a sám si připravil místo předsedy vlády. Putino-
vi se však povedl mistrovský tah. S podporou ropné
a zbrojařské lobby potichu připravil novelu ruské ústa-
vy, podle které může zastávat pozici prezidenta i ve tře-
tím volebním období. Formální ruské volby, ve kterých
získal většinu Dmitrij Medveděv, zpochybnil jako zma-
nipulované a z moci hlavy státu vyhlásil na 15. dubna
předčasné volby, ve kterých s největší pravděpodob-
ností uspěje. „Neměl jsem na výběr. Svobodný průběh
voleb byl ohrožen,“ prohlásil Putin na dnešní tiskové
konferenci.

Rozhodující politické špičky podpořily novelu ústavy
výměnou za křesla v dozorčí radě firmy Gasprom a pří-
slib obří zakázky na nový řídící a navigační systém rus-
kých raketových a vzdušných sil. Favorizovaný prezi-
dentský kandidát Dmitrij Medveděv již otvíral šampaň-
ské a četl blahopřejné telegramy. To se však podle
zpráv Reuters ukazuje jako předčasné.  Okamžitě po
uveřejnění zprávy se ozvaly ostré protesty ze strany
ruské opozice pod vedením Garriho Kasparova. Vladi-
mir Putin byl však jako vždy o dva tahy napřed. „Mé
svědomí mi nedovolilo nezasáhnout. Stojí za to, aby
vše, čeho jsme dosáhli, zůstalo zachováno,“ uvedl Pu-
tin na svou obhajobu.

Na jednání s americkou ministryní zahraničí Condo-
leezzou Riceovou a ministrem obrany Robertem Gate-
sem zřejmě Putin získal tichý souhlas americké strany
s uvedeným postupem výměnou za souhlas Ruska
s umístěním radarové základny v České republice.  „De-
mokratický vývoj v Rusku není ohrožen,“ prohlásila Ri-
ceová po jednání.  „Vladimir Putin je spolehlivý part-
ner,“ dodala. Z Moskvy, ZDEŇKA TRACHTOVÁ

Podzemka nejen v metropoli
BRNO – Podle prohlášení brněnské-
ho magistrátu se obyvatelé mohou
v nejbližších letech těšit na nový pro-
středek hromadné dopravy. Do roku
2012 by se totiž v podzemí Brna mělo
objevit metro, které doplní stávající
síť trajfů a šalin. „Už se na krtka těší-
me,“ sdělila Fleši oslovená studentka
z Brna.

Na Hrad se zřejmě vrátí neonové
srdce
PRAHA – Poté, co pražský městský
soud odmítl odvolání Správy Pražské-
ho hradu proti exekuci, převzala vlá-
du nad touto památkou firma GEMA
Art. Ta už stihla vystěhovat preziden-
ta Klause a nyní se chystá siluetu
Hradu znovu doplnit o symbol lásky.
Tiskový mluvčí společnosti GEMA Art
prohlásil, že tento krok souvisí
s uměleckým zaměřením společnosti.

V Krkonoších došlo k dalšímu
výbuchu
KRKONOŠE – Při líčení s uměleckou
skupinou Ztohoven soudkyně Su-
chánková rozhodla, že fingovaný ja-
derný výbuch nikoho nevyděsil. Zto-
hoven na výrok soudu reagovali dal-
ším výbuchem, který tentokrát zřejmě
fingovaný není. Bližší informace však
zatím zjišťujeme. Vzhledem k tomu,
že se nám dnes nepodařilo navázat
kontakt s naším místním zpravoda-
jem, budeme vás o podrobnostech in-
formovat příště.

ONDŘEJ KVAPILÍK

Pražský magistrát shání finance na
kandidaturu na Olympijské hry od
silných partnerů. Uchýlil se proto
k neobvyklému kroku. V úterý 
25. března podepsal smlouvu s fir-
mou Coca-Cola o pronájmu re-
klamní plochy na Karlově mostě.
Podle neoficiálních zdrojů se tam
má objevit obří obrazovka, na které
by 24 hodin denně zářily reklamy
na tento nápoj.

Rozhořčení Pražané se proti to-
mu bouří. „Ujišťuji obyvatele měs-
ta, že si billboardu ani nevšimnou,“
vyjádřil se k problému primátor Pa-
vel Bém. I společnost Coca-Cola
hýří optimismem. „Máme s plo-
chou na Karlově mostě velké plá-
ny,“ řekl s úsměvem mluvčí této fir-
my Jim Fredder. 

Starousedlíci, Český památkový
úřad a historici se obávají, že rekla-

ma výrazně naruší pražské panora-
ma. V důsledku toho by se mohl
omezit příliv zahraničních turistů.
Magistrát tyto obavy nesdílí, a do-
konce uvažuje o jednorázové vá-
noční akci, při které by byla dočas-
ně odstraněna z mostu jedna ze
soch a na prázdný podstavec by byl
umístěn nafukovací Santa Claus vy-
bízející k ochutnání Coca-Coly.

HANA JANDOVÁ

Objev na Táborsku: ropná pole místo bramborových

Magistrát ohrožuje pražské panorama

Putin ulovil další volební období

Vladimir Putin. Foto archiv

Co nevidět se bude vrtat. Foto archiv

americkým zásobám. Vlastníci  po-
zemků v okolí řeky jsou štěstím bez
sebe, zejména pak chataři u břehů.
„Asi začnu sledovat Dallas,“ jásal
jeden z nenadálých boháčů Vít Že-
níšek.

Pátrání po ropě přitom začalo
úplnou náhodou. „Narazil jsem na
písemnou zmínku o tom, že za mar-
komanských válek v jižních Če-
chách existoval kmen, který ‚zkrotil
plameny a zaháněl Římany‘. V tu
chvíli mě napadl řecký oheň, který

později používali Byzan-
tinci. A od toho už byl
jenom krůček k samot-
nému hledání ropy,“ řekl
FLEŠI Tomša. Cílem mě-
lo být potvrzení starého
mýtu, proto pátrání pro-
bíhalo v utajení. „Chtěl
jsem prozkoumat všech-
ny místní řeky, ale že by
to nakonec byla Lužnice,
to jsem nečekal,“ dodal.

Kvůli nálezu se budou

přehodnocovat chemické
teorie. Moderní věda to-
tiž vznik ropy v takovém
množství na území České
republiky vůbec nepřed-
pokládala. Zato pro čes-
ké hospodářství je objev
ložisek příjemným pře-
kvapením. Naše země se
díky těmto zásobám  stá-
vá energeticky soběstač-
nou a vymaňuje se z vlivu
Ruska. „Význam nálezu

ropy u Lužnice je srovnatelný s tím
v Severním moři v šedesátých le-
tech,“ neskrýval nadšení politolog
Petr Sosna. Z dějepisného hlediska
ale o tak šokující odhalení nejde.
Podle historika Jiřího Bumerla se
v minulosti zapomnělo na mnohé
objevy, což je pravděpodobně i pří-
pad jihočeské ropy.

ZDENĚK MÍKA
Budoucí milionář Stani-
slav Tomša.

Foto archiv
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Ivo A. Benda: Nenechte se očipovat ještěry z pekel

foto archiv
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f l e š o s k o p

Ivo A. Benda, zakladatel a vůdce sku-
piny Vesmírní lidé, vydává knihu
Rozhovory s poučením od mých přá-
tel z vesmíru a nutně portrebuje, aby
se o ní dozvěděla veřejnost. Tak
dlouho mi volal a vyhrožoval před-
časnou evakuací do vesmíru nebo
totálním ovládnutím mé osoby ještě-
ry, až jsem přistoupila na krátký roz-
hovor. 

Jak vznikla vaše kniha? 
Jsou to poselství a varování, které

jsem přijal já nebo jiní kontaktéři mi-
mozemšťanů od odpouzdřeného Du-
cha a duší - především od Stvořitele
všeho Prvotního a Jeho přirozeností -
Pána Ježíše Krista, Aštara Šerana –
velitele Velké vesmírné flotily, Ptaa-
ha - velitele Vesmírné flotily z Plejád,
Ortona - duchovního ručitele Galaxie
a dalších Vesmírných Přáteli Sil svět-
la z Pravého Stvoření. (Při autorizaci
trval Ivo A. Benda na plném výčtu
osob. pozn.red.). 

Odkud jsou tito „lidé“?
Z planet jako Erra, Tasiila, Riddh,

Zetor, Ajacit a jiných. Sledují nás mi-
lióny civilizací ve Vesmíru, vše co dě-
láme. Je to jednak nezbytné z důvo-
du, že tu děláme pěkný mazec, záro-
veň se na mnohých našich činech
poučují, nebo také baví. 

Čím jsme tak zábavní? 
Mají rádi naší hudbu, a to nejen

klasickou, ale také z období “socialis-
mu”, naše humorné scénky, literatu-
ru (např. Babička od Boženy Němco-

V malebné jihočeské obci Temelín
se uskutečnila, letos již po deváté,
celorepubliková soutěžní přehlídka
kohoutů. U této významné události
nemohl Fleš chybět.

Kohoutí špička je v České republi-
ce neuvěřitelně vyrovnaná, a proto
přehlídky slibují divákům napětí až
do konce. Letos bylo ale všem jasné,
že o vítězi je již předem rozhodnuto.
Domácí šampión, kohout Karel, svou
konkurenci doslova převálcoval
a může se tak pyšnit titulem Teme-
línský kohout. Šťastný majitel ko-
houta, bodrý Jihočech pan Hnízdo,
se nám svěřil se svými pocity: „Mám
ohromnou radost, Karel je pašák“.
Pan Hnízdo nás pozval i na další
proslulou událost — Temelínské

dožínky, takové klasy prý jinde neu-
vidíme. Pak se ale Karel rozhodl jít
domů a pan Hnízdo ho musel chtě
nechtě následovat. JAN HORKÝ

Seznamka aneb Fleš
pomáhá ke štěstí
● Už mám dost zrcadla, které mi
denně opakuje, že nejkrásnější na
světě je Sněhurka. Mám to být já!
Snažím se jak můžu, ale to zrcadlo
ne a ne změnit názor. Proto hledám
někoho, kdo mi bude každý den opa-
kovat, že jsem ta nejkrásnější žena
světa. Zlá královna
● Jsem zakletý už spoustu let. Rád
bych se konečně proměnil v prince.
Ještě mě žádná princezna nenašla.
Sedím denně v podolském bazénu
pod tobogánem. Prosím, najdi mě!
Čekám na políbení. Žabák
● Už dlouho válím svou kuličku sa-
ma. Hledám hovnivála, který mi s ní
pomůže. Hovniválka
● Hledám majitelku pekárny nebo
cukrárny, nejlépe ve znamení panny.
Zaručuji doživotní věrnost. Svatba
není vyloučena.  Otesánek
● Kámošů mám habaděj, ale ať kou-
kám, jak koukám, trpasličí slečna ni-
kde. Šmudla
● Už dlouho sama přebírám hrách
od čočky. Jsem velmi vyčerpaná a ne-
vyspalá. Hledám holoubka, který by
mi pomohl. Popelka
● Hledám normálního chlapa! Už
nestojím o prince. Mluví jako chodící
knihovna a mluví se mnou ve ver-
ších. Jsou nudní a konzervativní. Prin-
cezna
V případě eminentního zájmu o ně-
kterou z opuštěných duší napište na
fles.seznamka@seznam.cz

ANDREA ŠPITÁLSKÁ

Čauky mňauky berušky a berušáci,
tam jsem zas tu a jenom pro vás. Rá-
da vyřeším všechny vaše životní trab-
le ;)  Vaše Naďa Nemravná
● Čusky busky Fleši, mám takovej
dotaz, proč mýmu klukovi vadí, že
mám trošinku chlupatější ruce?
A vlastně i celý nohy..no a když se to
tak vezme, tak dost i záda a začíná se
mi to rozrůstat i na břicho… no..
vlastně na krku mi z trička taky už za-
čínají vykukovat chlupy. Vlasta (21) 

■ Drahá Vlastičko, to přece vůbec ne-
vadí, jsme jenom lidi a to, že jsi chlu-
patá po celém těle, nemůže vadit ně-
komu, kdo tě skutečně miluje! Zkus
se ale nějak pro toho svého broučka
zvelebit – buď si chloupky obarvi na-
růžovo, nebo si z nich upleť copánky
;) PS: Ale obdivuju tvého partnera, já
bych na to neměla! 

● Čůůůůůz neee?! Fakt mega moc
wodvar! Potřebuju woe nutně vědět,

Češi jedí hodně a rádi. Známou prav-
du potvrzuje několik úspěchů našich
gurmánů z poslední doby. První čes-
ký rekord padl v sále místního po-
hostinství v Prosenické Lhotě na
Příbramsku. Za hodinu zde Vladislav
Holík dokázal sníst více jak 2,5 kg se-
kané. „Chtěl jsem spořádat alespoň
tři kila, bohužel mě zastavila nesne-
sitelná bolest zubu,” nechal se slyšet
úspěšný rekordman. 

Další úctyhodný výkon předvedl
Miroslav Koutný. V Olomouci si při
konzumaci zdejších tvarůžků počínal
taktéž náramně. Za hodinu a půl sně-
dl 300 gramů této specialitky, k tomu
přidal dva krajíce chleba s máslem

a cibulkou. Vše spláchl půllitrem pi-
va. „Tvarůžky mám rád už od dětství,
jejich aroma mě vždy nabudí a do-
stanu na ně obrovskou chuť”. 

Třetí z rekordmanů zbožňuje exo-
tické plody. „Chutnají mi banány, mi-
luju jejich neodolatelnou žlutou bar-
vu. Loupu je zásadně z kratší strany”.
Se svojí vášní Kamil Hamerský uspěl
dokonce v zahraničí. V rámci akce
Impossibility Challenger v němec-
kém městě Dachau zkonzumoval za
pět minut hned 27 banánů klasické
velikosti. Německé publikum vypro-
vodilo jeho výkon dlouhotrvajícím
potleskem. 

MAREK ŠVRKALA

Kozoroh – Všechno se vám daří a li-
dé kolem vás dělají, co vám na očích
vidí. Možná jste si ale nevšimli, že za
vás rozhodují i důležité záležitosti.
Váš jediný věrohodný poradce je
Fleš.
Vodnář – Prožíváte období tzv. na
houpačce. Do konce března to lepší
nebude. Smiřte se s tím a radši si
přečtěte Fleš.
Ryby – Máte pocit, že vás nemá ni-
kdo rád? A kdo za to může? Přestaňte
myslet jen na sebe a rozhlédněte se.
Určitě je vedle vás někdo, kdo potře-
buje vaši pomoc, třeba někdo na
stranách Fleše.
Beran – Proč nejste s tím, koho
opravdu milujete? Dobře víte, že srd-
ce vaší tajné lásky patří jenom vám.
Vezměte osud do svých rukou a vy-
jděte jí vstříc. Zkuste to třeba s ma-
lým (nebo raději s velkým) dárečkem
– co třeba nové číslo Fleše? 
Býk – Jste unavení a nic nestíháte,
ale nebojte se, všechno se vyřeší bez
vašeho přičinění. O víkendu si krásně
odpočinete, vyjeďte si do přírody
a Fleš si vezměte s sebou. 
Blíženci – Neškodilo by vám méně
sebekritiky a více optimismu. Zkuste
se zasmát s pánem Fleše. 
Rak – Žijete na 200 %, ale  máte
štěstí, že vás to nepoloží. I v tak vel-
kém shonu a nasazení si ale najděte
čas na nový Fleš. 
Lev – Cítíte se pod psa a není se če-
mu divit. Prožíváte ohavné období
a nic s tím neuděláte. Tentokrát vám
nepomůže ani Fleš.
Panna – V poslední době se svému
okolí zdáte nepřekonatelně přitažliví.
Nedivte se, když se najednou objeví
záhadná nabídka k sňatku. Projděte
si Seznamku Fleše a uvidíte.
Váhy – Dejte si pozor na podlé ka-
marády, už dlouho si na vás brousí
zuby. Zrada není daleko, ale Fleš vás
nikdy neopustí.
Štír – Příští týden budete ve skvělé
fyzické a psychické kondici, to vám
umožní si plně vychutnat Fleš.
Střelec   – Vaše zdraví prochází za-
těžkávací zkouškou. Budete mít stu-
dené nohy, vezměte si teplé rukavice
a raději nikam nevycházejte. Riziko
nákazy číhá všude. Jediný, kdo vás
neohrozí, je váš nový Fleš.

TEREZA JAKEŠOVÁ 
A ZDENKA KOTALOVÁ

Začátkem ledna podstoupil ministr
financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL)
nezbytnou operaci menisku a čéšky.
Zranění si způsobil v polovině prosin-
ce, poté co špatně došlápl, když hrál
se svým synem tenis. Téměř tři dny
v kuse strávil na lůžku na chirurgic-
kém oddělení v pražské Motolské ne-
mocnici. Nebyl tam však sám. Nyní
se provalilo, že mu dělala společnost
mladá vrchní sestra, jež si nepřeje být
jmenována. „Chtěla jsem mu zpříjem-
nit pobyt v naší nemocnici. Říkal, že
se tu cítí strašně sám. Vůbec jsem ale
netušila, čeho je schopný. Nabízel
mi, že když mu budu po vůli, postará
se, abych se dostala do vlády. Když
jsem odmítla, nabízel mi luxusní do-
volenou. Nakonec pohrozil, že mě ne-

chá vyhodit,“ líčí poškozená. Kalou-
sek, který byl mezitím propuštěn do
domácího ošetření a postupně se na-
plno zotavil, se teď brání. „Celé je to
hloupost. Tři dny po operaci jsem se
nemohl ani hnout. Teprve na konci
ledna jsem se postavil na nohy po-
mocí berlí. My z KDU-ČSL jsme dobře
vychovaní. Tohle bych nikdy neudě-
lal.“ Příští týden má soud rozhod-
nout, zda je Kalousek vinen či nikoli.
Podle tajných zdrojů si poškozená
schovává pro závěrečné soudní jed-
nání velký trumf. Co to je zatím odmí-
tá prozradit. Kalouskovi tedy nezbývá,
než se modlit. Možná by si mohl jen
tak pro jistotu přečíst  životopis pre-
zidenta Clintona. Člověk nikdy neví.

LUCIE VODÁKOVÁ

Včera v odpoledních hodinách si své
„ano“ řekli předseda zelených Martin
Bursík a předsedkyně poslaneckého
klubu též strany Kateřina Jacques.
Romantická svatba proběhla v úzkém
okruhu přátel a spolustraníků v lu-
xusních prostorách pražského hotelu
Four Seasons. „Název hotelu je pro
mě symbolický, evokuje ve mně před-
stavu zelené přírody,“ nechal se slyšet
novomanžel.

Obřad proběhl téměř bez kompli-
kací. Zmatek způsobila záměna po-
zvánek pro herce Martina Stropnické-
ho a člena Republikové rady Strany
zelených Matěje Stropnického, který
měl jít ženichovi za svědka. „Vše jsme
vyřešili bez emocí, v klidu. Matěj na-
konec uznal, že by bylo trestuhodné
zdržovat obřad, předal mi prstýnky

a já panu Bursíkovi vše vysvětlil,“
oznámil novinářům herec Stropnický.
Svědkyní nevěsty byla překvapivě Ol-
ga Zubová, rovněž členka republikové
rady. „Chceme, aby konečně věděla,
jak nás má správně oslovit,“ vysvětlo-
vala Kateřina Jacques-Bursíková.

Manželské unie těchto dvou vý-
znamných politiků se prý nikdo
obávat nemusí. „Kaťuška a já chce-
me pro zelené jen to nejlepší,“ ujiš-
ťoval Bursík, „Nedovolím, aby ně-
kdo sobecky využíval tuto malou
stranu k upevnění vlastní moci.“ Na
otázku, zda nechce opustit politické
dění a věnovat se pouze rodině,
s úsměvem odvětil: „Svou funkci
přenechám až našemu synovi, aby
to místo nezískal nějaký zelenáč.“  

JARKA KUTOVÁ

vé je vysoce ceněna) a naše po-
hádky, které dávají sledovat svým
dětem!

Jak se dají mimozemšťané kontakto-
vat?

Existují multidimenzionální by-
tosti - MDB (je jich 12 včetně nás),
které mají své informační kanály
(šroubovice DNA v buňkách lid-
ských těl a čakry) uvnitř sebe. MDB
touží velice po spojení s námi,
a proto každý člověk je oslovován
svými MDB, a tak nečekejte a nava-
zujte spojení. Pomáhá také pořídit
si portréty těchto bytostí a umístit
je do laminátu (udělají v reklam-
ních firmách) formátů A6, A5, A4.
Objednávejte nejlépe zářivým sr-
díčkem na adrese, která je uvedená
na mých webových stránkách.

Jaké hlavní sdělení tato Stvoření
a vaše kniha přináší?

Poselství by se dala shrnout do
dvou hlavních témat: čipování
a láska.

Prosím?
Plejáďané vzkazují: „Nenechte

očipovat svá srdce ještěry z pekel!
Jste ovládáni počítači! Loutky v ru-
kou ještěrů!”  

Můžete objasnit toto varování?
Vládne zde Čipová totalita. Je to

označení ovládání společnosti,
které umožňuje mocenským sub-
jektům evidovat a podrobně sle-
dovat například pohyb osob, pe-
něz, protože mnoho věcí dnes má
svůj čip. 

A jaké je poselství lásky?

O těchto vzkazech média řízená
ještěry z pekel vůbec nikde neinfor-
muji, Fleš bude v tomto výjimkou
a já vám to rád a s láskou svěřím.
(pohladí mě po ruce, zavře oči a odří-
kává). Plejáďané říkají: „Milujeme vás
a pomáháme vám. Jsme záchranáři
lidstva. Pro ty, kdo chtějí chápat
a spolupracovat, jsou připraveny eva-
kuační lodě, které vás odvezou ze Ze-
mě ovládané ještěry.“

O jaký typ lodí jde? Můžeme si je před-
stavit jako stroje ze Star Treku?

Jsou to lodě tvořené myšlenkami,
je nepřípustné cokoliv vyrábět na
sklad nebo jinak zbytečně a to je plý-
tvání energií.

Plejádské vesmírné lodě jsou na

takové technické úrovni, proti které
je naše technika pouhým šrotem.
I technika Star Treku. (divoký smích)

Můžete říct, jak se zodpovědně připravit
na evakuaci a jak poznat pravé záchranáře?

Omlouvám se, ale nemohu. Mám
na třetí hodinu smluvenou schůzku
s Gorlojem, předsedou Rady Galaxie,
který mi má předat varování číslo
3265 a informovat mě o osudu lid-
stva. Opravdu spěchám, ale mám vás
rád.

Tak jenom stručně...
Nemohu, ale mám vás rád, jak to

učí naši přátelé, lásku všem. 
Jen krátce, než si obléknete bundu...
Dobrá. Tedy...(redakčně zkráceno)

ANNA DOSOUDILOVÁ

Jedlíci lámali rekordyMinistr v nemocnici nezahálel

„Bursík family“ ovládne zelené

jak často je normální myslet na sex,
abych ňák newonemocněl? Fotr twrdí,
že 1027krát denně je fakt už moc, ale
mně to jako zatím newadí. Jsem
úchyl? Je ňáký řešení? DJ Cool* (14
a 3/4 )
■ Milášku můj, myslim, že ti můžu
pomoct…. 720 487 606 ;)

● Nazdárek lidišky*** lol *** japa se
máte? Mám trošinku problémešek
***lol***. Udělal se mi pupínek na
nose a je to fakt hrozitánsky nasty. Tři
dny už simuluju, že jsem ill, ale zejtra

mi to mamča fakt už asi nezbaští!!!
Nechci hlavně, aby mě viděl my love
Robin. Prosím, poraďte, co mám dě-
lat??? ***páčko*** ***Nicolllk@***
(za 2 roky 17 )
■ Niky, jdi se hned vysprchovat a ješ-
tě mokrá vyběhni na balkon. Vzhle-
dem k tomu, že je teď fakt zima, tak s
velkou pravděpodobností nastydneš
a nebudeš už muset simulovat. Tyhle
fígle dobře znám, když si občas přele-
žím vlasy. rozhodně nepáchnu ven!
Se svými problémy se obraťe na nada.
fles@seznam.cz TEREZA SEIDLOVÁ

Temelínský kohout 2008

Pan Hnízdo a Karel   
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Irglové sebrali Oscara

MC Meesha foto Mariana Grušová

r o z h o v o r

Dokument Pavla Kouteckého a Mi-
roslava Janka Občan Havel, který
nedávno uvítal stotisícího diváka,
se brzy dočká jevištní podoby. A to
v žánru z nejtěžších, na poli muzi-
kálu. „Ta látka má nesmírný muzi-
kálový potenciál, ne menší než mě-
ly svého času příběhy Ježíše Krista
nebo Evity,“ míní známý hudební
producent František Janeček, který
za celým projektem stojí. 

Stejného názoru je i autor hudby
Michal David, který prý při sledová-
ní filmu marně čekal, kdy děj přejde
do pěveckého nebo tanečního vý-
stupu. „Některé se přímo nabízely,“
konstatoval na včerejší tiskové kon-
ferenci, načež začal přítomným no-
vinářům zaujatě popisovat svou
představu famózního duetu Václava
a Dáši nebo náročné choreografie
sboru zákonodárců v průběhu pre-
zidentské volby. Autorem libreta
bude poněkud překvapivě Jan Ne-
dvěd, který už několik let snaživě
rozjíždí svůj comeback. „Pro mě je
to hlavně příběh o lásce dvou lidí,
o jejich srubu uprostřed šumícího

lesa, zatímco kolem jdou černé
mraky,“ shrnul zápletku písničkář.
Mnoho nadějí vzbuzuje i jméno re-
žiséra, kterým nebude nikdo menší
než Havlův přítel Miloš Forman. 

Titulní roli získal v konkurzu ex-
prezidentův velký obdivovatel, šest-
ašedesátiletý Lou Reed. Toho, že
bude muset mluvit a zpívat česky,
se nebojí, větší obavy má z taneč-
ních výstupů, kterých prý nebude
málo. Hlavně tancem budou totiž
vyjádřeny všechny Havlovy potíže
zdravotní i politické. Těšit se prý
můžeme na kotrmelce, salta, chůzi
po rukou či stepařský výstup.

I další obsazení slibuje nejedno
překvapení. Havlovu první ženu Ol-
gu bude hrát Naďa Urbánková v al-
ternaci s Miluškou Voborníkovou.
Jak se Fleši podařilo zjistit, o roli
druhé první dámy pod pseudony-
mem usilovala sama Dagmar Hav-
lová, nakonec byla ale nejvhodnější
kandidátkou shledána Hanka Zago-
rová. „Je to hodná holka,“ zdůvodnil
rozhodnutí Janeček. 

Role Václava Klause byla svěřena

Vilému Čokovi, který u konkurzu
dohnal celou komisi k slzám pěvec-
kou improvizací na téma Sarajevský
atentát. „Byl strhující,“ shrnul For-
man. Muzikál slibuje i další zvučná
jména: Jiří Suchý ztvární Havlova
kancléře Ivana Medka, Dalibor Jan-
da mluvčího Ladislava Špačka. Vác-
lav Neckář se může těšit na part
Miloše Zemana a Monika Absolo-
nová dostane v roli Alžběty II. příle-
žitost znovu si zazpívat svůj mega-
hit Teď královnou jsem já. Třešnič-
kou na dortu pak bude Josef Zíma
v připsané roli tatíčka Masaryka,
mentorské fantazijní postavy, k níž
se bude hlavní hrdina upínat v nej-
slabších chvílích. 

Předpokládaný hit příští muziká-
lové sezóny bude v premiéře uve-
den na konci září v divadle GoJa
Music Hall. Aby lépe obstál v kon-
kurenci chystaného muzikálu diva-
dla Ta Fantastika Němcová!, opatři-
li ho tvůrci divácky atraktivnějším
titulem Havel!!!! a sloganem Láska
– Pravda – Nemoc – Politika. 

ONDŘEJ NOVÁK

„Jiří Kolář tu psal básně! Jiří Gross-
mann povídky! Jan Zrzavý sbíral in-
spirace! Jiří Šlitr skládal písně!“
hlásá server kavárny Slavie. Česká
inteligence se tu scházela odnepa-
měti. Na konci 20. století ale kamsi
vymizela. Do kavárny mířily akorát
davy turistů. Nastalo ponuré obdo-
bí temna, které jsme rozzářili až my
– studenti prvního ročníku žurna-
listiky. Inteligence se vrací do Sla-
vie. KRISTÝNA SVATÁ, 

LENKA VOCÍLKOVÁ 

V době, kdy to se současnou čes-
kou rapovou scénou vypadá bledě,
se přiřítil talent, který opravdu stojí
za to. Podařilo se nám vyzpovídat
MC Meeshu. Prozradil nám plány
do budoucnosti i jaká bude jeho
nová deska.

Co vás přivedlo k tomuto hudebnímu
žánru?

Chtěl sem bejt fakt dost dobrej,
mít zbraně, zlatý řetězy, drogy a sa-
mozřejmě na to letěj holky.

To chce asi většina známých rapperů.
V čem myslíte, že budete výjimečný?

Tak hlavně na rozdíl od těch lo-
serů tomu fakt jako rozumim. Mam
skvělý texty vo životě, breakuju už
tak dobře, že vydržim vteřinu ne-
spadnout. A letos sem skončil v Ut-
kej se v rapu třetí vod konce!

Skandál, jaký Amerika ještě nezaži-
la, způsobila  Markéta Irglová, ro-
dačka z Valašského Meziříčí. Ame-
rický investigativní novinář George
O’Shatterhand zjistil, že držitelka
Oscara za píseň Falling slowly z fil-
mu Once tento hit vůbec nenazpí-
vala. Skutečnou interpretkou je
podle jeho šokujícího odhalení
Alice Tejkalová, novinářka pracují-
cí pro Českou televizi a vyučující
na Karlově univerzitě. S informací
jako první přišel deník New York
Times.   

Irglová se pod mediálním tlakem
přiznala. „Ano, je to pravda, neu-
mím lhát. Už dlouho jsem chtěla
proslavit své rodné město a Oscar
se mi zdál jako dobrý nápad. Pro-
blém byl, že v Hollywoodu mě do
žádného filmu nechtěli a zpívat ne-
umím. Když jsem slyšela Alicinu pí-

seň, bylo mi jasné, že může mít ús-
pěch. Alice proti mému nápadu nic
nenamítala, chápala mou situaci,“
nechala se slyšet. Její pěvecký part-
ner Glen Hansard se ke kauze do-
sud nevyjádřil.

O’Shatterhandovi se dále poda-
řilo vypátrat, že se filmová akade-
mie rozhodla Oscara za píseň Fal-
ling slowly ponechat, místo Irglové
jej však obdrží Tejkalová. Ta kvůli
tomu již odletěla do Spojených stá-
tů. „Markétka už si svůj sen splnila,
Oscara dostala. Když je teď řada na
mně, proč bych ho nepřijala? Tak-
hle bude z jednoho Oscara dvojitá
radost,“ prohlásila Tejkalová. Ame-
ričané chystají kvůli této změně
uspořádat zvláštní ceremoniál. Zda
jej bude přenášet některá z českých
televizí, zatím není jisté.

GABRIELA KADLECOVÁ  

Foto Valérie Vitoušová
Včera večer se ve známé pivnici Atmosphere sešlo avantgardní uskupení Žurnalističtí ničitelé umění, které
představilo veřejnosti svá veledíla. Skupina si přeje zůstat v anonymitě, protože je přesvědčena o svém výji-
mečném talentu a nechce působit zlou krev mezi svými výtvarnými kolegy, kteří nejsou tak nadaní. Výstava sk-
lidila obrovský  úspěch. Všechny exponáty byly okamžitě prodány. Autoři se rozhodli, že výtěžek nepůjde na
charitu, jak tomu bývá u průměrných výstav, ale obdržené peníze propili. KLÁRA JAVŮRKOVÁ

Atmosféra v Atmosphere

Nový muzikál Michala Davida: 
Po Kleopatře a Angelice přichází Havel!!!!  

„Jsem hustší než Sámer!“ 
To jste opravdu velmi talentovaný! Prý

vám má vyjít první album. O čem bude?
Prostě o všem, čim sem si teď

prošel. A bylo toho fakt dost.
Všechny ty trauma jsem takhle ven-
tiloval a vzniknul tak skvělej mix
nadupanejch songů. Jeden piece je
o tom, jak mi umřel králík, další
třeba když mi matka v pračce srazi-
la mý oblíbený trígo s 50 Centem
a už jsem ho nemoh nosit. Ale
všechny songy nejsou tak smutný.
Třeba v Gangsta soul rapuju o tom,
jak se mi poprvý podařilo dát libo-
vý Ollie na skatu. Sem teď mezi fel-
laz fakt king.  

Máte nějaký hip hopový vzor?
To jako fakt ne. Jedinej vzor pro

mě jsem já sám. Přijde mi děsný se
po někom opičit.

Zas ale přesně vim, jak nechci
dopadnout, a to jako Sámer. Je
dost trapnej a vůbec to neumí.
Jsem stokrát hustší než on. 

Co teď plánujete na začátek své karié-
ry?

Určitě to pořádně rozjet. Dát pár
show v libovejch klubech, třeba ve
Faceu a Karlovkách, naplánovat
turné po celý zemi, aby mě pak
všichni znali. A v létě fesťáky. Jako
když vystoupim na Hip hop kempu
tak budu fakt star to je jasný.

A co nějaký cíl, čeho byste chtěl dosáh-
nout?

Ukázat všem, co je pravej rap
a hip hop. Vyprodávat stadiony,
bejt hvězda number one. Mít milio-
ny fanynek a hlavně porazit Sáme-
ra!!

MARIANA GRUŠOVÁ
Komentář korektora: Bez komentáře! 

Lamač, Kolář foto archiv Svatá, Vocílková foto Martina Topinková

Kavárna Slavie – její minulost, její budoucnost

Fle‰várna vafií nejlep‰í ledo-
vé kafe z novû vypûstova-
n˘ch druhÛ dováÏen˘ch

pfiímo z Arktidy.

f l e š z e r á t



Smějeme se
s Pánem Fleše

Kohn obdržel povolení vystěhovat
se ze Sovětského svazu. Přijde na
letiště v Moskvě a celníci ho před
letem vyzvou, aby ukázal, co veze
v zavazadlech. V jednom z nich na
ně vykoukne velká busta. „Co to je,“
ptají se Kohna. Ten se rozčílí a řek-
ne: „Nesměj se ptát, co to je, ale
kdo to je! To Vladimír Iljič Lenin,
velký vůdce světového proletariátu,
zakladatel Sovětského svazu, velká
osobnost moderních dějin, milova-
ný...“ „Dobře, dobře, povídají celní-
ci, můžete vycestovat.“ Kohn přiletí
do Tel Avivu a na letišti opět při
kontrole zavazadel na celníky vyjuk-
ne velká busta. „Co to je,“ zeptají
se. „Co to je, co to je, proč se neze-
ptají kdo to je! To je největší nepří-
tl lidstva, má na svědomí zhoubu
poloviny světa, člověk bez morál-
ky...“ „Dobře, dobře, můžete vstou-
pit do naší země.“ Kohn přijede
k příbuzným a začne vybalovat věci.
Sleduje ho malý synovec a když vi-
dí onu bustu, zeptá se: „Strýčku,
kdo to je?“ „Synovče,“ opět se rozčí-
lí Kohn. „Nesmíš se ptát kdo to je,
ale co to je! To je pět kilo ryzího
zlata.“
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Bojkot olympiády v Pekingu

Ani největší optimisté neočekávali
od českého krasobruslení takový
úspěch. Na mistrovství světa ve
švédském Göteborgu obsadili čeští
krasobruslaři hned dvě první místa
a rozdrtili soupeře rozdílem třídy.
Prvním medailistou je Tomáš Ver-
ner, který svými výkony v letošní se-
zóně dával najevo, že od něj po-
dobný výsledek můžeme očekávat.
O to více kuriozní byla soutěž žen,
kde první místo vybojovala nezná-
má česká reprezentantka Valérie Vi-
toušová a nechala za sebou i tako-
vé favoritky jako je Japonka Mao
Asadaová či Italka Carolina Kostne-
rová. 

Verner svojí připravenost ukázal
už v pátečních krátkých progra-
mech, kdy se bezchybnou jízdou na
soundtrack z filmu Čokoláda vy-

houpl do čela před Briana Jouberta.
V sobotních volných programech
nastoupil v nejužším finále jako
první a i tentokrát nenechal nikoho
na pochybách, kdo je šampiónem
letošní sezóny. Jízdou na melodii
z filmu Tygr a drak vybojoval celko-
vé ohodnocení 266,36 bodu, čímž
pokořil světový rekord.

Poté, co švýcarský závodník
Stéphane Lambiel viděl Vernerovu
formu, raději z boje o medaile od-
stoupil. „Verner působí jako Pljuš-
čenko v době jeho největší formy,“
poznamenal jen a ke svému odstu-
pu se nechtěl vyjádřit. Po urputném
a nervózním boji o zbylé medailové
pozice se nakonec radoval stříbrný
Joubert a bronzový Johnny Weir.  

Ještě více překvapilo vítězství
české závodnice Vitoušové. Ta se

bruslení věnuje teprve dva roky a už
teď se o ní hovoří jako o nové Irině
Slucké. Krátký program zajela víc
jak obstojně a umístila se na prů-
běžném třetím místě. Sama závod-
nice nevěřila, že si následně místo
udrží. V pátek se však nemožné sta-
lo skutečným a Vitoušová se ohro-
mujícím výkonem za hudby z filmu
Da Vinciho kód, kdy skočila i troji-
tého axela a dvě trojkombinace,
dostala do vedení. Pomohla jí
i notná dávka štěstí, jelikož Asada-
ovou zradil uvolněný nůž na brusli
a nemohla jízdu dokončit podle
svých představ. Japonský tým má
podezření na sabotáž a již vznesl
oficiální stížnost. Japonka skončila
stříbrná a bronz si odváží Kostne-
rová. 

VALÉRIE VITOUŠOVÁ

Sloučení dvou
pražských S
Od začátku nové sezóny 2008/2009
přijde první fotbalová liga o dva
největší pražské rivaly. „O spojení
obou týmů jsme uvažovali již delší
dobu. Byla třeba jen trocha toho
štěstíčka a konečně jsme se dohod-
li na přesnějších podmínkách,“
uvedl 26. března na tiskové konfe-
renci mluvčí Sk Slavia Praha Ondřej
Zlámal.

Představenstva klubů z čela ta-
bulky prozatím řeší především ná-
zev, pod kterým nové mužstvo do
ligy nastoupí. „Převzetí prvních pís-
men, které se přímo nabízí, není
z etických důvodů možné,“ vysvětlil
Zlámal.

Klub bude hrát Na Děkance, je-
diném volném hřišti v Praze, které
zvládne pojmout očekávané davy
fanoušků. Vedení Sparty oznámilo,
že uvolněný stadion na Letné na-
bídne v nejbližších dnech jako další
variantu pro stavbu Kaplického kni-
hovny.   LENKA GREGOROVÁ

Olympijské hry v čínském Pekingu
jsou vážně ohroženy. Na včerejší
neformální schůzce členů Meziná-
rodního olympijského výboru
(MOV) a předsedů národních svazů
ve švýcarském Lausanne se většina
funkcionářů shodla na deklaraci, jíž
vyhlásili bojkot olympiády.

Hry v totalitní Číně byly již od
zvolení Pekingu v roce 2001 pod
palbou kritiky, především ze strany
aktivistů, monitorujících lidská prá-
va ve světě. Olympiáda podle nich
zlegalizuje režim, který tato práva
rozsáhle porušuje a který posílá di-
sidenty, odboráře i jiné nepohodl-
né osoby do táborů nucených prací
či na popraviště. Přesto se od před-
stavitelů MOV stále ozývaly hlasy
volající po nezatahování politiky do
olympijské myšlenky. 

Poslední kapkou k rozhodnutí
o neúčasti na hrách bylo nedávné
povstání Tibeťanů ve Lhase, během
něhož čínská armáda a policie bru-
tálně potlačovaly protesty. Ve světě

se zvedla vlna odporu a solidarity
s okupovanou provincií.

„Nechceme, aby se tyto hry staly
novodobým Berlínem 36,“ prohlásil
jeden z iniciátorů deklarace, před-
seda francouzského olympijského
výboru Henri Sérandour.

Značné dilema musí řešit před-
seda MOV Jacques Rogge – zda se
podvolit rozhodnutí funkcionářů
a hry definitivně zrušit, či nastoupit
na cestu diplomacie a doufat, že se
podaří rozhodnutí alespoň někte-
rých svazů zvrátit.

„Je to mimořádně nešťastné roz-
hodnutí ve chvíli, kdy je olympiáda
téměř za dveřmi,“ řekl Rogge bez-
prostředně po zveřejnění deklarace. 

V kuloárech se ovšem hovoří ta-
ké o jiné možnosti. Předseda olym-
pijského výboru Spojených států
Peter V. Ueberroth prohlásil, že exi-
stuje zájem na přesunutí her do ji-
ného města, které má již s pořádá-
ním akce tohoto kalibru zkušenosti.
„Dovedl bych si představit Los An-

geles jako město, které je schopné
připravit olympijské hry i v tomto
rekordně krátkém čase.“

Zatímco představitelé světových
mocností roztáčejí žhavé debaty
o budoucnosti her, Číňané se stále
vzpamatovávají z úvodního šoku.
„Dnešek je smutným dnem pro čín-
ský lid,“ uvedl prezident organizač-
ního výboru her Qu Liu.

Neúspěch her znamená pro tuto
asijskou zemi značnou ztrátu mezi-
národní prestiže. Generální tajemník
Komunistické strany Číny Chu Tin-
tchao během bleskového interview
pohrozil, že si Čína respekt ve světě
získá jinak. „Na hrách nám velmi zá-
leží a olympijskou myšlenku jsme
chtěli respektovat. Vměšování do
našich vnitřních záležitostí je však
neakceptovatelné, a pokud chtějí
ostatní přistoupit k politice vyhrožo-
vání, budeme se muset přizpůsobit,“
dodal a rozvířil tak obavy, zda si Čí-
na nebude chtít spravit chuť anekto-
váním Taiwanu. MARTIN LEPIČ

Dubnovému počasí se říkává aprí-
lové. Pobyt venku může totiž citli-
vým jedincům připadat jako nepo-
vedený vtip: prší, svítí slunce, sněží,
padá čočka. I přesto vám však chce
Fleš nabídnout co nejpřesnější
předpověď na příští týden. Vydali
jsme se proto za krásnou meteoro-
ložkou Mirkou, abychom se dozvě-
děli, jak bude.
● Úterý: Na 1. dubna můžeme oče-
kávat v hospodách vyšší koncentra-
ci pijanů. Stoupající oblaka cigare-
tového dýmu nad restauračními za-
řízeními způsobí nadměrné množ-
ství ozonu a v konečném důsledku
zatmění měsíce.
● Středa: Bude fakt hnusně.
● Čtvrtek: Silný vítr z jihoseveru se
nad Prahou střetne s okluzní fron-
tou z východozápadu. Jak bude

v Praze? Teplo bude osobám vyš-
ším 170 centimetrů, zima těm men-
ším. Celkově ale blaze, když je to
v Praze.
● Pátek: Áááá…Mirka si vzpomně-
la, že proběhla změna času ze zim-
ního na letní, tentokrát ale zákono-
dárci schválili, že v ČR se posune-
me o celý den dopředu. Nový zákon
prosadili sociální demokraté. Jiří
Paroubek k tomu uvedl: „Česká re-
publika by měla sledovat světové
trendy, nemůžeme přeci zaostávat
za Venezuelou, která má své vlastní
časové pásmo.“
● Sobota: Očekáváme oblačno.
Zoufalé manželky budou ještě zou-
falejší. Index fyzické přitažlivosti na
bodu mrazu. Rada: pytel přes hlavu.
● Neděle: Sníh a déšť odvál Fleš.

DOMINIKA KŘÍHOVÁ

S lítostí Vám oznamujeme, že tento
Fleš je poslední, který si budete
moci přečíst. Vydávání studentské-
ho tisku se během posledního půl
roku stalo obtížnějším vedle stále
posilujícího elektronického perio-
dika Carolina. Rychlost interneto-
vého zpravodajství bohužel zatlaču-
je naše studentské noviny do poza-
dí. Připravujeme je pro Vás s lás-
kou, a především pečlivostí, která
nám neumožňuje Vám podat ty
nejčerstvější novinky. Konkurence
mezi univerzitními periodiky
vzrůstá, přestože Fleš je jako jeden
z mála připravován budoucími pro-
fesionály. Fakulta sociálních věd
ale nedisponuje dostatečnými fi-

nančními prostředky, které by
umožnily další vydávání tohoto ná-
kladného tisku. Navíc naší redakci
nebyla doručena pravidelná zásilka
rohlíků, která zaručuje potřebný
přísun živin. Nezbývá tedy než
vzpomínat na dobu, kdy Fleš byl na
vrcholu své oblíbenosti. Tehdy se
zařadil vedle seriózních deníků
a doplňoval tak názorové spektrum
ve společnosti. Každý jeho čtenář
tenkrát ocenil, že si může přečíst
opravdu kvalitní noviny oživené
mladým stylem žurnalistiky. Pokrok
jde ale stále kupředu a není v lid-
ských silách ho zastavit, a tak Fleš
zůstane jen nostalgickou vzpomín-
kou. KRISTÝNA TESAŘOVÁ

Famózní úspěch českých krasobruslařů

Novopečená mistryně světa Valérie Vitoušová Foto archiv

Rozloučení s Flešemp o č a s í  . . . a  b u d e  h n u s n ě

a co na to bo?
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