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Slabost na naší straně

Ani v roce 2017 jsme se bohu -
žel nevyhnuli odchodu někte -
rých slavných osobností, kte -
ré nám budou velmi chybět. 

Text: Jan Křovák

Hugh Hefner
Zakladatel Playboye zemřel ve
středu 27. září ve věku 91 let. Po-
dle jeho mluvčího zemřel přiro ze -
nou smrtí obklopen svými mi lo -
vanými. Pánský časopis Playboy

Hefner založil v roce 1953. Za
svůj život měl tři manželky a
údaj ně spal s více než tisícovkou
žen! Zanechal po sobě ženu
Chrys   tal (31) a čtyři děti, z nichž
některé pro Playboy pracují.
Chester Beninngton
Frontman kapely Linkin Park byl
nalezen mrtvý 20. července ve
svém soukromém sídle v Los An -
 ge les. Zpěvák spáchal sebe vraž du
v den, kdy by měl naro ze niny jeho
kamarád Chris Cornell (†52).

Obě sil se téměř stej ným způso -
bem, jako před ním prá vě Cornell,
na jehož pohřbu Bennington zpí-
val. Žil pohnutý život a v dětství
byl dokonce zne uží ván. Byl dva -
krát ženatý a zplo dil šest dětí.
S dru hou man želkou žil 12 let.
Robert Hardy
Herec, který se nejvíce proslavil
až na sklonku svého života rolí
ministra kouzel ve filmech o mla -
dém čaroději Harry Potterovi,
zemřel  3. srpna. Hardy, který mi-

mo jiné vystudoval univerzitu
v Oxfordu, ztvárnil také veteriná -
ře Siegrieda Farnona ve známém
filmů Všechny velké a malé by-
tosti z roku 1975.
Adam West
Jeden z nejznámějších herců, kte -
ří kdy ztvárnili Batmana, odešel
na věčnost 10. června ve věku 88
let po krátkém boji s leukémií.
Kromě role Batmana v 60. letech
také namluvil fiktivní verzi se-
be sama v seriálu Griffinovi

 (FamilyGuy) a daboval i jiné
animo vané filmy pro děti.
Jana Novotná
Bývalá česká tenistka zemřela po
dlouhém boji s rakovinou 19. lis -
topadu ve věku 49 let. Vítězka
Wim bledonu z r. 1998 a členka
Me zi národní tenisové síně slá vy
se v roce 2010 vrátila po 15 le -
tech strávených na Floridě zpět
do Čech, kde žila se svou partner -
kou Iwonou Kuczyňskou. Do -
hro ma dy Navrátilová vyhrála 24

turnajů WTA ve dvouhře a 76 ve
čtyřhře. 
Květa Fialová
Herečka prohrála svůj boj s Alz -
heimerovou chorobou jen den po
smrti Jana Třísky. Představitelka
roztržité paní Šarloty z Účastníků
zájezdu, Tornádo Lou z Limoná -
dového Joa či kněžny z Babičky
se na smrt těšila, neboť pro ni by-
la vítaným vysvobozením a věři-
la, že duše je věčná. Tvrdila, že
smrt je „nejlevnější cestovka.“

Text: Stanislava Benešová

Modelka a česká celebrita Agáta

Pracha řová (32) se v polovině
září po chlu bila dcerkou. Mia Pra -
cha řová, která je již druhým dítě -
tem Agáty, však způsobila skandál
ještě před tím, než se narodila! Jistě
téměř každý ví o údajných nevě -
rách, kte rých se Agáta měla do-
pustit bě hem čtyřletého manželství
s partnerem Jakubem (34). On sám
však není žádným svatouškem, a
proto bylo překvapivé, když
v břez nu oznámili, že čekají po-
tomka. A prá vě díky údajné nevěře
si Jakub vyžádal ještě před na -
rozením dce ry test otcovství. Bůh
ví, jestli je to kvůli klidu na duši,
nebo důvodu k odchodu od Agáty.
Na(ne)štěstí pro Jakuba je Miiným
biologickým otcem on, a tak se

Prachařovi zase pokusí tvářit jako
normální rodinka.

Tomáš Klus (31) na nic nečekal
a hned po loňském narození jeho
syna Alfréda s manželkou Tama -
rou počali třetího potomka. K sy -
no vi a dceři Josefíně tedy přivítali
další dcerku se jménem, které jste
asi neslyšeli! Třetí potomek Klu -
so vých se jmenuje Jenoféva. Sám
Klus říká, že otcovství ho velice
naplňuje, jelikož sám vyrůstal jako
jedináček, a proto by si přál mít
doma celou školku. Jestli bude po -
kračovat tímhle tempem, tak se jí
možná brzo dočká.  

A u neobvyklých jmen pokraču-
jeme. Markovi Zuckerbergovi

(34), majiteli Facebooku, se v srp-
nu narodila dcerka. Dokážete od -
hadnout její jméno? Nápověda,
jme nuje se jako měsíc, ve kterém

se narodila. Přesně tak! Zucker-
berg se ženou pojmenovali dceru
August a zároveň jí napsali pří -
spěvek na internet vítající ji mezi
nás. Dále oznámil, že nastoupí na
otcovskou dovolenou, kterou si
vy bere právě v srpnu a poté v pro -
sinci, tedy 2 měsíce. 

Další, kdo zachytil pozornost
médií narozením dítěte, byla drži -
telka 37 grandslamových titulů,
tenistka Serena Williams (36).
Dce ru Alexis má se svým man -
želem a podnikatelem Alexisem
Ohanianem, kterého si nedlouho
po porodu vzala. Serena také
ozná mila, že na mateřské hodlá
strávit zbytek roku 2017 a hned
potom plánuje návrat k tenisu. To,
aby se Plíšková a spol. měly na
pozoru, protože Serena je zpět!

•

Text: Jiří Vlček

Den 13. 12. 2017, datum, které bu -
de v análech zapsáno jako den, kdy
při setkání na Pražském hra dě pre -
zident Miloš Zeman jme noval no -
vou vládu Andreje Ba biše, a zá ro -
veň tím nechal definitivně za nik -
nout tu stávající. Na po zice minis -
trů a ministryň usedne cel kem 9 ze-
lenáčů. Zbytek jednoba revné vlá dy
hnutí ANO tvo ří ostří lení har cov -
níci. Vicepre miéry budou ministr
životního prostředí R. Bra bec a mi -
nistr zahraničí M. Stropnický.

Autobusem jako zájezd na Jad-
ran vyrazil zbrusunový vládní ka -
binet vstříc nekonečnému dni.
Hlav ními zastávkami byly stanice
Lány – Pražský hrad – Strakova
akademie. Výjezd 9:00. V Lánech
se uskutečnil pietní akt u hrobky
Tomáše G. Masaryka. Po vzoru
Mi lo še Zemana i Andrej Babiš

 uctil památku prvního českoslo -
ven ského prezidenta položením
květinového věnce. Následoval
pře sun do Prahy. Nečekaně posád-
ka zastavila na Malostranském ná -
městí, kde premiér zakoupil svým
ministrům svařák, čímž zaskočil
kdekoho. 

Prezident přijal výpravu na
Praž ském hradě a nová vláda byla
stvrzena podpisem dokumentů a
slibem jednotlivých ministrů k pre -
zidentovi republiky. Záhy se chopi-
la madel dvojice Babiš – Zeman se
svými řečmi. Prezident tra dičně
všechny varoval, ať už před záští,
nebo před nálepkou dočasné ‚‚zim-
ní‘‘ vlády. Zároveň vyslovil přání,
aby jakákoli vláda měla dů vě ru do-
jednanou do února. Babiš děkoval,
že se jmenování konalo ve středu,
protože se jako čerstvý předseda
vlády ČR bude od čtvrtka účastnit
bruselského summitu o uprchlí -

cích. Po něm čeká Babiše před-
vánoční vyjednávání o podpoře či
toleranci. Při svém uvedení do
funk ce uklidňoval, že ‚‚nechce li-
dem Vánoce otravovat dohado  vá -
ním‘‘ a bude prosit o důvěru před
Poslaneckou sněmovnou až v no -
vém roce, konkrétně 10. ledna,
v týd nu prezidentské bitvy. Sně -
movní strany podporu menšinové
vlády odmítají, kromě komunistů,
ti si nechávají vrátka otevřená.

Ihned po hradním aktu se noví
vládci Strakovy akademie sešli
k první schůzi a ještě do večera
pře bralo své resorty několik minis -
trů, mezi ně patřila například nová
ministryně obrany Karla Šlech-
tová. Ministerstvo vnitra přebral
Lubomír Metnar, bývalý náměstek
Martina Peciny, či účastník Super-
star Adam Vojtěch, který ve svých
31 letech přebral ministerstvo
zdra votnictví. Mazec začíná.

Slavní mrtví! O koho svět letos přišel? 

Autobusem za ZemanemBudoucí hvězdičky na scénu
Prachař testuje Agátu a další dětičky...

Šťastné a veselé...

Bohémem až do poslední chvíle
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Text: Jiří Lacina

Ve čtvrtek 10. prosince uplynulo
40 let od odvysílání prvního dílu.
Seriál Žena za pultem ukazoval
jeden rok života rozvedené pro-
davačky Anny Holubové v reál-
ném socialismu. Tu hrála ve své
životní roli zasloužilá umělkyně,
komunistka Jiřina Švorcová
(†83). Miliony lidí sledovaly její
životní osudy jako prodavačky
v nejlépe zásobované samoob-
sluze doby. 

Role vzorové socialistické
pracovnice ale nebyla psána pro
Jiřinu Švorcovou. Scenárista
Jaroslav Dietl (†56) přiznal, že
roli vy tvo řil na tělo Janě Hla -
váčové (79). Další na seznamu
hereček pro roli Holubové byla
Jiřina Bohda lová (86). Ústřední
výbor KSČ ale rozhodl, že roli
dostane jeho členka Jiřina Švor-
cová. Strana nemluvila jen do
obsazení. Nelíbilo se jí třeba to,
že by Švorcová měla „dová dět“

v sexuálních scénách s Petrem
Haničincem (†77). Přesto k nim
došlo.

Natáčení dvanáctidílného se -
riálu trvalo rok a nebyla to žádná
sranda. Herci později vzpomína -
li, jak při natáčení ve smíchov -
ské samoobsluze neměli co jíst.
Rekvizit se nesměli ani do -
tknout. Třeba Vladimír Hlavatý
(†87) si nosil z domova svačiny.
Možná kvůli hladu se Jiří Hrzán
(†41) zřítil z balkonu při před-
vádění kaskadérských čísel. Vla -
dimír Menšík (†58) zase musel
během natáčení pravidelně jezdit
do nemocnice a píchat si injekce.
Alespoň tam se snad najedl.

Seriál pronikl až do NDR,
Bulharska nebo na Kubu. Po pá-
du režimu ho dlouho nikdo ne -
chtěl znovu vysílat. Až Prima ho
v roce 2002 oprášila. Nostalgie
pak přitáhla miliony živých i
mrt  vých diváků zpátky k televi -
zím.

•

Text: Vladimír Jerznkjan

Kalendář za neuvěřitelných 160
tisíc korun! Hvězdička z TOP-
STARu zažívá naprosté štěstí.
Žhavé fotky, které nafotil reno -
movaný český fotograf působící
v Miláně, Lukáš Dvořák, byly

ozdobou úterního večera v ka -
vár ně Siddharta. Své štěstí
v draž bě kalendáře této sexy
krásky zkusili například Petr
Jákl nebo Bořek Slezáček, pří -
hoz si však neodpustil ani Evin
primácký kolega a sympaťák
Roman Šebrle. Nebojácná Per -

kau souvá si ke konci dražby do-
volila ke kalendáři přidat i na -
bídku večeře ve dvou, tu si zřej -
mě nechtěl nechat ujít neznámý
pán v růžovém sáčku, který pře-
hodil všechny ostatní a kalendář
vydražil za rekordních 160 tisíc.
Ohledně vydražené večeře pak

pro expres.cz dodala: „Věřím to-
mu, že pan Zdeněk pochopil, že
je to v rámci srandy. Ale pokud
na tom bu de trvat, půjdeme na
pracovní ve čeři. Ale doufám, že
ho uspo kojí kalendář. Čísla jsme
si ne vyměnili.“

•

Text: Barbora Novotná
Marta Hermannová

Zapomeňte na hrnce, zástěry,
po vlečení, ponožky nebo kutil-
ské sady. Stačí se zamyslet nad
tím, po čem všichni ve skrytu
du še toužíme. 

Nabízíme vymazlenou sadu
tipů na dárky, které vaší drahé
po l ovičce rozhodně vykouzlí
úsměv na tváři. Možná sice bu -
dete muset rozbít prasátko, ale 
o čem jiném jsou přece Vánoce!
Jako bonus pro vás máme skvě -
lou zprávu – všechny naše tipy
můžete objednat na internetu,
z klidu domova.

PRO NI:
• Erotický kostým Sheila
2049,- www.luxusnipradlo.cz

Každá žena se ráda líbí své-
mu muži. Nebojte se tedy kou -
pit i odvážnější kousek. Pokud
si netroufnete, jakékoli jiné lu -
xus ní spodní prádlo vždy udělá
radost. A navíc, je to dárek
vlast ně i pro Vás, ne?
• CHANEL No. 5 2849,-
www.notino.cz 

Parfém je klasika, se kterou
neuděláte chybu. A která dáma
by alespoň jednou v životě ne -
chtěla vonět Chanelem? 
• Čokoládová masáž, 1890,-
www.svetradovanek.cz 

Všechny ženy milují čokolá-

du. Proč jí tedy nedopřát luxus
čokoládové masáže? Čokoláda
zanechá pokožku jemnou a hlad -
kou a působí proti nervozitě 
a stresu!
• Náramek Moments 1425,-,
pří věsek Zimní radovánky
1125,- www.pandora.net 

Náramky s přívěskem hýbou
světem. Pandora se za poslední
tři roky stala takovým fenomé -
nem, že se s ním Vaše partnerka
ve společnosti určitě ráda blý sk -
ne. Ne jedna kamarádka jí bu de
závidět!

PRO NĚJ:
• Hodinky Timex India E-
CLASS, 4850,-, www.timex.cz 

Nejsou to sice hodinky s vo -
do tryskem, ale voděodolné
jsou! A navíc stříbrné, elegantní
a neuvěřitelně mužné. 
• Nezapomenutelná jízda na -
du paným sporťákem 1499 Kč
www.adrenalinove-darky.cz

Není na zemi muž, který by
nesnil o nablýskaném sportov -
ním autě ve své garáži. Dopřejte
mu alespoň čtvrt hodiny tohoto
luxusu. Ať už má váš drahý rád
Mustanga, Ferrari či Lamborg -
hini, z naší nabídky si určitě vy-
bere a nebude zklamán.
• Zájezd na MS v hokeji 2018
ČR-SLOVENSKO 3490 Kč
www.czechsporttravel.cz

Už vás nebaví manžel věčně

vysedávající s lahváčem před
televizí? Trhá vám jeho
„Góóóóóóĺ!“ uši? Pošlete ho na
mistrovství světa v hokeji do
Ko daně. Můžete si vybrat z růz -
ných variant zápasů. Cena je
včetně dopravy z Prahy do Ko-
daně a zpátky, cestovního po-
jištění, info balíčku a delegáta.
Vy si mezitím můžete užít ví -
kend s kamarádkami a vínem.
• Cihla zlata 10 gramů
9365 Kč www.investicni-zlato.
eu

S cihlou zlata si bude každý
připadat jako opravdový boháč
– vhodná investice do budouc-
na, okrasa na noční stolek. Do -
přejte svému muži pocit Billa
Gatese.

Text: Nikol Mudrová
Anna Mikolandová

Vánoce jsou svátky plné po-
hody, se všemi hostinami
ovšem přibývají i kila. Dejte
jim červenou! Zimní období
nabízí mnoho pří   ležitostí, jak
nepřibrat či do kon    ce jak se
dostat do skvělé formy.

Vyrazte proto se svými zná -
mý mi do hor! Mnoho lyžařských
areálů již zahájilo sezónu. Pokud
vám to čas či finance neumožní,
máme připravený další tip: užijte
si sváteční atmosféru na veřej -
ném bruslení. Například Praha
nabízí desítky kluzišť, my dopo -
ručujeme to na Ovocném trhu.
Nejen že si užijete spoustu zába -
vy v kouzelné předvánoční
atmo sféře historického centra,
ale ješ tě rozhýbete celé tělo! 

Pokud vás ale i tak honí chuť
na sladké, připravili jsme spe -
ciál ní recept na zdravé vánoční
lívance:

Perníkové lívance (2 porce)
• 2 vejce
• 4 lžíce ovesné a 2 lžíce celozrn-
né mouky
• 3 lžíce mléka
• 2 lžíce jogurtu
• lžíce olivového oleje
• menší jablko
• lžička perníkového koření
• lžička kypřícího prášku

Postup:
V mixéru rozmixujte jablko. Po -
té přidejte všechny ostatní ingre-
dience a opět rozmixujte. Těsto
by mělo mít hustší konzistenci.
Chvíli ho ještě nechte odpoči-
nout, rozehřejte pánev a na troše
(nejlépe kokosového) oleje os -
mah něte lívance.

Podávat můžete prakticky
s čím koliv. My doporučujeme
se zónní ovoce, javorový sirup,
oříšky a jogurt.

Jsou opravdu báječné a
dechberoucí a rozplývají se
na jazyku!

Který spadne jako další?
Text: Jan Hrdlička

Pád Trojské lávky vyvolal v řadách veřejnosti úděs. Pražané tak
samozřejmě začali pátrat po stavu dalších mostů a lávek v hlavním
městě. Loňská zpráva, kterou pro magistrát napsala Technická
správa komunikací (TSK), jim ale nepřináší moc dobrých infor-
mací. Je znepokojující, že po celé Praze stojí přes 100 mostů ve
špatné, velmi špatné nebo havarijní kondici. A to si lávka v Troji
odnesla známku: »jen« ve špatném stavu.

TSK dohlíží asi na 650 mostů a lávek v metropoli, takže kon-
troloři se měli co otáčet. Do zprávy zahrnuli stovky objektů. Těm
pak vystavili známku od jedné do sedmi. Co známky znamenají?

1. bezvadný stav
2. velmi dobrý
3. dobrý
4. uspokojivý
5. špatný
6. velmi špatný
7. havarijní

Šokující je, že hodnocení pět až sedm dostalo skoro 150 staveb.
Trojská lávka přitom před pádem patřila pouze do kategorie »špat-
ný«. V Praze tak najdeme spousty dalších mostů, s nimiž je to ještě
nahnutější!

Nejhůř je na tom Železniční most u Vyšehradu s lávkou pro pěší,
který je celý rezavý. Skoro se rozpadá i lávka u metra v Nových
Butovicích.

Nelichotivou šestku kvůli stavu kloubů rámu a korozi obdržel
Libeňský most v Holešovicích. Ve špatné kondici se ocitla řada
mostů, po nichž lidé chodí denně. Například Barrandovský most,
Most Legií nad Střeleckým ostrovem, Hlávkův most u Štvanice
nebo Palackého most. Otázkou tedy není zda, ale kdy se zřítí další?

Hladoví herci a zakázaný sex!
Žena za pultem slaví výročí

Vánoce
bez výčitek

Večeře s Perkausovou za 160 tisíc

Štědrý den se blíží a vy stále nemáte dárky? Nezoufejte – poradíme Vám!

Tipy na vánoční dary a podary
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Beran – 21. 3. až 20. 4. 
Mars dnes stojí na vaší straně.
Vše, na co sáhnete, se vám po-
daří. Jen buďte obezřetní, něk-
teří přátelé vám mohou závidět
váš úspěch. I ti, do kterých
byste to v životě neřekli.  
Býk – 21. 4. až 21. 5.
Vaši potomci vám budou dnes
dělat jenom radost. Ukažte
jim, že je máte rádi a vyjádřete
svou lásku. Nebojte se je i ob-
darovat. I oni vám vaši lásku
možná oplatí. 
Blíženci – 22. 5. až 21. 6. 
Díky postavení Merkuru si
dnes můžete dopřávat jídla,
kolik chcete a nepřiberete ani
gram! Užijte si tento den, jako
by byl váš poslední. Dobrou
chuť!
Rak – 22. 6. až 22. 7. 
Pozor! Dnes vám hrozí smrtel-
né nebezpečí. Pokud se vydáte

do ulic, mějte se na pozoru
před hromadnou dopravou,
tramvaj často nebrzdí. Do-
poručujeme nevycházet z do-
mu a zůstat v posteli.  
Lev – 23. 7. až 22. 8. 
Vánoční nákupy vám udělají
díru do rozpočtu. Budete
muset zapojit všechny síly a
vymyslet, jak se dostat ven
z finanční krize. Probuďte
v sobě své umělecké schop-
nosti a neváhejte obdarovat
své bližní vlastnoručně vy-
robenými dárky. A objednejte
se k finančnímu poradci!
Panna – 23. 8. až 22. 9. 
Váš perfekcionismu vám
může způsobit problémy.
Lpěním na detailech otravujete
své okolí, možná je čas pře-
hodnotit své priority. Dnešní
postavení planet je tomu
nakloněno. 

Váhy – 23. 9. až 23. 10.
Vánoční stres vám nedělá
dobře. Uzavíráte se ještě více
do vašeho vnitřního světa a
tím na ostatní působíte nepřá-
telským dojmem. Přisel čas
otevřít své srdce a dát ostatním
příležitost vás poznat. 
Štír – 24. 10. až 22. 11. 
Dnes je den plný příjemných
překvapení. Přijede vám
nečekaná návštěva z dálných
krajin, ve kterou jste už ani ne-
doufali. Bude to ten nejlepší
vánoční dárek, jaký jste mohli
dostat!
Střelec – 23. 11. až 21. 12. 
Alkohol dnes není vaším
přítelem. Jeho velké množství
by mohlo zhoršit váš zdravotní
stav. Vyhněte se večírkům a
radši se vydejte na spontánní
výlet. Při výběru destinace se
řiďte svým srdcem. 

Kozoroh – 22. 12. až 20. 1.
Pluto přebírá otěže od Saturnu
a dostane vás do nepříjemné
situace. V práci si dávejte pozor
na přespříliš ambiciózní ko le -
gy, kteří se nebojí jít přes mrt -
voly. Mohou nastat konflikty a
boj o lepší pracovní pozici.
Vodnář – 21. 1. až 20. 2.
Zamyslete se nad tím, jestli
hádky ve vašem vtahu nejsou
zby tečné a nevytváříte v něm
ne příjemné dusno. Pokuste se
hádkám vyhýbat a radši své po -
lovičce řekněte, jak ji milujete.
Romantická večeře je ideál ní
aktivita pro dnešní večer.
Ryby – 21. 2. až 20. 3.
Vaše hledání spřízněné duše je
u konce. Zbystřete, protože je
blíž, než jste si mysleli. Ve
vašem okolí je někdo, koho
jste dosud přehlíželi a zdá se
být tím dokonalým partnerem.

Horoskop – Vesmír k vám promlouvá skrze média Kristianitu a Zuzanitu

Alena Prošková

Duhovka
Vždy usměvavá paní magistra
promítá svou povahu do svetru,
který hraje veselostí a energií.
Stylový mladistvý účes s čer-
veným melírem  naznačuje její
neutuchající elán. S riflemi a ba -
lerínkami nešlápla vedle  a tento
model rozhodně neurazí. 

Petr Soukup

Bušman
Pan proděkan se ztotožňuje,
soudě dle obuvi a účesu, se
stylem našeho pána a spasitele
Ježíše Krista. Kostky k panu
doktorovi patří jako křížové
výpravy ke křesťanství, ale krát -
ký rukáv podkopává celkový
dojem. 

Jan Halada

Švihák
Muž zakládající si na eleganci a
pyšnící se nálepkou školní mód-
ní ikony zkrátka ví, jak zapůso-
bit. S věkem přichází moudrost
a vkus a osudem tohoto elegána
je udržet si prvenství ve stylu na
věčné časy a nikdy jinak. Šedá,
černá, modrá a hnědá nejsou ni-
jak výrazné barvy, přesto však
nositel nejupravenějšího plno -
vou su vždy vyčnívá nad prů mě -
rem.

Jaroslav Slanec

Balet’áček
Pan magistr přináší léto do těch-
to šedých dní. Růžovým svet ří -
kem, který ladí k pleti, bojuje
proti genderovým stereotypům.
Jak všichni vědí, růžová je bar-
va mužů a tento muž v lososové
bo duje. Kdo se neváže, ten se
odváže!

Text: Marek Zavřel

Módní policie zasahuje na FSV

Text: Petr Behenský

Právě dnes vstupuje do kin osmá
epizoda Star Wars: Poslední z Je -
diů. Nejoblíbenější kosmické do-
brodružství všech dob. Vesmírná
pohádka o rytířích se světelnými
meči a princezně s blasterem le -
tos oslavila čtyřicet let a davy fa -
noušků dokazují, že stará láska
rozhodně nerezaví.

A o čem poslední díl bude?
Název a krátký trailer jsou jediné
nápovědy, které zatím máme.
Štáb si příběh úzkostlivě střeží a
ani z jinak sdílných herců fa -
nouš ci nedostali ani slovo. Přes -
to se už objevují spekulace, co
by se mohlo v jedné předaleké
galaxii strhnout tentokrát.

Je jasné, že v kompletní ses-
tavě se vrátí „mladá generace“
z předchozího dílu. Opět se tak
setkáme s Rey (Daisy Ridley-

ová), která se učí ovládat tajem-
nou Sílu, zběhlým stormtroop-
erem Finnem (John Boyega) a
leteckým esem Poeem Damero -
nem (Oscar Isaac). Kromě nich
se objeví také puberťácký Sith
Kylo Ren v podání Adama Dri -
ve ra a uvidíme i dvě tváře z pů -
vodní trilogie – Marka Hamilla
alias Luka Skywalkera a Carrie
Fisherovou jako princeznu Leiu.
Leia je vůbec poslední role ne -
dávno zesnulé Fischerové a reži -
sér Rian Johnson snímek věno-
val její památce.

Kolují ale i další zvěsti. Na
scénu mají přijít šedí Jediové,
kteří kráčí mezi Světlou a Tem-
nou stranou Síly. Ze stínů by se
konečně měl vynořit také hlavní
záporák Snoke. A perlička nako -
nec - v maskách stormtrooperů
se údajně mihnou britští korunní
princové William a Harry.

Superman
Klasický začátek dne. Vstanu, piju
kryptoprotein, rozcvička. Dám si kla-
sicky 7 kilometrů, to mi zabere celých
5 minut, protože před lidma musím
běhat normálně. Potom rychle pro-
letím země třetího světa, kde zachrá -
ním pár lidí z hořícího vlaku, jako
každé pondělí si zaletím do starého de-

pa, kde nikdo není, a tam si zvednu au-
tobus osmkrát po třech opakováních.
Před lidma to prý dělat nemůžu, říkal
Batman. Asi to není společenský.

Batman
Procházky v přírodě. To dělají normál-
ní lidi. Taky se budu procházet v pří -
rodě a budu v tom nejlepší. Vrátil jsem

se z hodinové procházky a jsem zkla-
maný – mám depku. Zjistil jsem, že při
chození v přírodě… se chodí v přírodě.
To je všechno. Nic jiného se tam nedě-
je. Je to tak nudná aktivita, že už její
název vám říká úplně všechno, co se
při ní stane.

Hulk
Dní bez incidentu: 1

Věděl jsem, že s tou holkou nemám
spát. Nebyla ani tak hezká, chudák,
rozmlátil jsem jí ložnici napadrť,
koupelnu má spojenou s obývákem a
všechny pokoje jsou průchozí.

Dní bez incidentu: 9

Zjistil jsem, proč mi nebere telefony.
Leží na traumatologii se zlomenejma
končetinama. Všema. 

Dní bez incidentu: 11

Nechávám se v ČSOB připojistit na
škody způsobené Hulkem. Jdu za ní do
nemocnice s pugétem růží a novým
umyvadlem. Návštěvní hodiny jsou u
konce, tak nic. 

Dní bez incidentu: 0

ČSOB mi vypovědělo smlouvu.
Nemocniční pavilon B vyčíslil škodu
na dvě miliardy. Tu holku jsem už
nikdy neviděl.

Catwoman
Den 1: Jsem hnusná.
Den 3: Mám hrozný vlasy.
Den 4: Nemám žádnej osobní život.
Den 6: Když jsem nesla kostým do

čistírny, dívali se na mě trochu divně.
Den 8: Musím si najít chlapa, kde se

asi tak hledaj?
Den 11: Kašlu na to, radši budu

nezávislá.
Den 13: Brečela jsem u reklamy na

grilovací koření.
Den 14: Dala bych si mlíčko.

Text: Anna Sedláková

1
1-2

3

Královská rodina
je už i ve Star Wars

Být super není super
Experimentální prostor NoD se 12. 12. 2017 proměnil ve zpovědnici nejznámějších komiksových hrdi-
nů. Svou třináctou komnatu otevřeli Superman, Hulk, Batman a Catwoman. Všichni je známe jako
nedotknutelné hrdiny. Jejich lidskou stránku ale barevné obálky komiksových sešitů nebo americké
filmové trháky skrývají. Protože když se svět řítí na pokraj zkázy, koho zajímá, že Batmana bolí hla-
va? Jak známo, světla divadelních ramp ukazují realitu lehce zkreslenou, Flešpop se proto ze ptal su-
perhrdinů, jací doopravdy jsou! Jejich odpovědi jsou uvedeny formou deníkových záznamů.

Tahle lajna je určena pro vaši inzerci
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Nejdřív jenom sázka, ted’ už (možná) láska?

Text: Helena Králová

Kde budete slavit Vánoce?
Sám ještě nevím. Asi na Sibiři.
Jak u vás probíhá Štědrý den?
Štědrý den trávíme v klidu v ro -
dinným prostředí. Teď když má -
me čtyři děti, tak to dostalo úpl -
ně jinej význam, než když jsme
byli s manželkou sami. Je to pro
nás magický den. Na Štědrý den
si užíváme pohodu, už máme
všechno připravený, aby nebyl
žád nej stres. Těšíme se na ježíš-
ka.
Na co se nejvíc těšíte?
Na Vánoce jako celek. Těším se
na ně celý rok. Pořád to tam je
z dětství. Takže se těšíme, až za-
zvoní zvoneček a půjdem rozba -
lovat dárky s dětma.
Co máte obvykle k večeři?

Máme většinou zelnou polívku,
protože moji rodiče jsou ze Slo -
venska a tam jedí zelnou polív -
ku. Tak si jí děláme taky, protože
rybí nám moc nechutná. Máme
řízek s bramborovým salátem a
potom vánočku.
Jaký je váš oblíbený druh vá -
nočního cukroví?
Mamka dělá výborný kakaový
rohlíčky, tak ty mám asi nejradši.
Jaké vánoční zvyky dodržu-
jete?
Hlavně pohodu a klid, aby nebyl
žádnej stres. To je pro nás to nej -
důležitější. Pomodlíme se před
večeří. Jablíčko krájíme. Občas
zařadíme něco novýho. Možná
si zazpíváme nějaký koledy le -
tos.
Díváte se na vánoční filmy
nebo pohádky?

Sledujeme s manželkou vánoční
filmy už od listopadu. Vždycky
si najdeme chvíli a koukáme na
naše oblíbený filmy. Máme
filmy, na který se díváme každej
rok, jsou to například Ukradený
Vánoce, Láska nebeská, Pelíšky,
Vánoční skřítek, S čerty nejsou
žerty…
Co si přejete k ježíškovi?
Přál bych nějakou hezkou kníž -
ku. Sháněl jsem knížky od Pavlí -
ny Brzákový, nikde jsem je ne -
mohl sehnat.
Nakupujete dárky přes inter-
net?
Ne, nevěřím internetu. Radši si
to koupím někde sám.
Co budete dělat po Vánocích?
Já budu hrát hokej. Máme vý-
jezd na Dálný východ, letíme
hrát tam někam do Japonska.

Tenisová kráska Eugenie 
„Genie“ Bouchardová (23) se
opět setkala se svým twitte -
rovým nápadníkem. Vypadá
to, že únorové rande na utká -
ní NBA nebylo posledním. Po
internetu kolují fotky, na kte -
rých si Kanaďanka se studen-
tem marketingu Johnem (20)
užívá pohodlí domova i plá -
žo vé radovánky.
Text: Michal Konvalina

John Goehrke, dvacetiletý stu-
dent marketingu z Missouri, se
dostal do povědomí široké veřej -
nosti jako ten, co vyhrál rande se
známou a velmi pohlednou spor -
tovní hvězdičkou. Bouchar dová,
kanadská tenistka, přidala během
zápasu o Superbowl pří spěvek o
tom, jak si je jistá, že vyhraje
 Atlanta Falcons. John vy užil pří -
ležitosti a reagoval na to komen-
tářem „Pokud vyhrají Patriots,
půjdeme na rande?“. Od pověď
Bouchardové byla pře kvapivě
jednoduchá – „Jasně“. Když po-

tom New England Pat riots ve-
dení hvězdným Tomem Bradym
v prodloužení skutečně otočili
vývoj utkání a získali slav nou
trofej, mohl si John za svou od -
vahu gratulovat.

S Genie se v únoru vydal na
basketbalový zápas mezi Brook-
lynem a Milwaukee a v jednom
z krátkých videí, které tenistka
během večera nahrála na svůj in-
stagram, John řekl, že „je to to
nejlepší rande, co kdy zažil“. Po
několika dnech tato ostře sledo -
va ná událost vyšuměla do ztra-
cena a na setkání troufalého stu-
denta a slavné sportovní hvězdy
se zapomnělo.

Minulý týden ale vše začalo
nanovo. Kanaďanka přidala na
své účty na sociálních sítích další
fotky s Johnem, na kterých spo -
lečně lenoší na gauči. Vypadá to,
že nezůstalo jen u toho, nejčer-
stvější články na internetu uka -
zu jí šťastnou a spokojenou dvo-
jici na pláži. Že by už byli oprav-
du spolu? 

Text: Michal Koubek

Do nejvyšší funkce českého fot-
balu byl hned v prvním kole jme -
nován Martin Malík, marke -
tingový specialista společnosti
STES. Petr Fousek, zkušený fot-
balový diplomat, mohl jen sklo-
pit hlavu a pogratulovat svému
protějškovi. Nebo měl spíše po-
gratulovat loutkoherci Romanu
Berbrovi, protože on se stal fak-
tickým vítězem celé volby. Ná -
sledující čtyři roky se totiž budou

odehrávat v jeho režii. Zjev ně
s tím ale většina souhlasí, jelikož
pro jeho kandidaturu na post
místopředsedy pro Čechy hlaso-
vali až na Teplice, Duklu a Slavii
všichni delegáti.

Samostatnou kapitolou celé
volby bylo představení zástupce
asociace UEFA Grigorije Sorki -
se. Nejenže mluvit v českém pro -
středí o normalizaci je po měr ně
odvážné. Zároveň ale svou sna-
hou o zrušení dvoukomorového
systému podpořil kon t roverzního

Romana Berbra. Jenom pro do -
kreslení situace, Grigorij Sorkis
se v roce 1995 pokusil uplatit
rozhodčí před zápasem Dynama
Kyjev.

Ke slovu se nakonec dostal i
bývalý předseda Miroslav Pelta,
který se v emotivní řeči poprvé
vyjádřil ke svému zatčení a ne -
opomněl také zdůraznit podporu
Berbrovu kandidátovi. Své pů-
sobení v řídících orgánech fot-
balu ukončil slovy: „Měl jsem
vás rád, čau.“  

Fotbalová Sparta si podzimní
část sezóny určitě za ráme -
ček nedá. Navzdory obrov -
ským předsezonním investi -
cím hraje tým z Letné už pou -
ze Českou ligu, a i v té ztrácí
18 bodů na vedoucí Plzeň.
Kolik to vše stálo se dozvíte
v následujícím článku.

Text: Michal Koubek

Pátý nejbohatší Čech, a záro veň
majitel Sparty, Daniel Kře tín ský
se musel v létě hodně plác nout
přes kapsu. Rychlonohý Izraelec
Tal Ben Chaim ho při šel na 76
milionů korun. Tu rek Semih
Kaya na 52 milionů. A Georges
Mandjeck na milionů 34. Pokud
k tomu přičteme ještě výdaje za
další posily a podpisové bonusy,
vyjde nám z toho na české

poměry neuvěřitelná částka pře-
sahující 350 milionů korun.

V té samozřejmě nejsou zahr -

nuty výdaje na platy. Pět nově
příchozích hráčů pobírá v zákla -
du sedmicifernou částku. Nejlé -
pe placenému hráči obránci Se -

mihu Kayovi přistane na účtu
mě síčně 3,7 milionů. Pokud to
přepočteme na čas, kterého i

kvů li zranění odehrál jen velmi
málo (46 min. pozn. red.), vyjde
nám částka 480 tisíc za každou
odehranou minutu. Za to by se

nemuseli stydět ani ti nejbohatší
fotbalisté planety. 

A to ještě není vše. Podle na -
šeho zdroje blízkého vedení,
jenž si nepřál být jmenován, si
italský trenér Andrea Stramccio -
ni přijde ročně zhruba na 46 mi -
lio nů. To je například o 40 více,
než pobíral bývalý trenér české
reprezentace Pavel Vrba. Když
už to nejde na hřišti, tak se ale-

spoň touto částkou vyrovná dru -
hý nejstarší český klub širší ev -
rop ské špičce.

Nastalá situace samozřejmě
nenechává chladné ani sparťan-
ské příznivce. Již v průběhu se-
zony vyhlásil sparťanský kotel
bojkot domácích zápasů a postu-
pem času se nespokojené reakce
přenesly i na ostatní tribuny.  

•

Text: Tomáš Vogl

Galavečer zahájil proslovem ma -
jitel klubu Chen Chauto, jeho ty -
picky čínský, pokorný projev ne -
mohl nechat Mareš bez odezvy, a
dokonce mu navrhl, aby začal za
Slavii hrát. Honosné akce se zú -
čas tnilo mnoho prominentních
 osob, legendy klubu představovali
například neúspěšný politik Fran-
tišek Ringo Čech nebo exšéf tele-
vizního zpravodajství Pavel Zuna. 

Účast politiků byla opravdu
hoj ná, možnost ukázat se na pó -
diu využil třeba i Pavel Bělobrá -
dek z KDU-ČSL. On i ostatní si
měli jistě co říct s předsedou
před stavenstva Slavie Jarosla -
vem Tvrdíkem. Bývalý ministr
obrany a šéf ČSA, přezdívaný
„Luftjarda“, zřejmě přitahuje bo-
haté projekty a v Edenu radostně
utrácí čínské peníze. 

Hudební doprovod obstarala
mj. skupina Chinaski, která ode -

hrála jeden z posledních koncer -
tů v současném složení. Nemohl
chybět ani Karel Gott, od něhož
převzal ocenění za absolutního
vítěze fanouškovského hlasování
bývalý útočník Pavel Kuka.

Poprvé na veřejnosti se také
ukázal nový pár: záložník Jan
Sýkora se zamiloval do mladičké
herečky Sary Sandevy. Hvězda
ze seriálu Ulice rozhodně nele -
nila a po rozchodu s Václavem
Čer  ným ulovila dalšího fotba -
listu. 

Celý sál si na závěr sborově
odříkal tradiční slávistickou dě -
ko vačku a stylově tak uzavřel
výjimečný večer. I my přejeme
Slavii všechno nejlepší a mnoho
úspěchů do dalších let.

Tragikomedie v režii Romana Berbra
Nejprve sálem zněla ruština. Grigorij Sorkis vyhrožoval a mluvil o zavedení normalizační
komise, která by převzala funkci výkonného výboru. Poté promluvil bývalý člen STB a vyzýval
všechny přítomné k poslušnosti. Následně proběhla volba, v níž byli jednomyslně zvoleni ti
správní kandidáti. Ne, opravdu se nejedná o záznam z roku 1968, ale o valnou hromadu Fot-
balové asociace.

Sešívaní slavili 125 let! 
Mareš si utahoval z Číňanů
Byla to velká sláva. Nejstarší český klub Slavia Praha si
v neděli v Obecním domě připomněl 125 let od svého vzniku.
Z Číny dokonce dorazili majitelé klubu, večerem provázel
moderátor Leoš Mareš. Ten oznámil fanoušky zvolenou nej -
lepší historickou a novodobou jedenáctku složenou z legend
klubu.

Nová přítelkyně 
Jana Sýkory

Jak se slaví České Vánoce v Rusku
Exkluzivní rozhovor s Alexandrem Salákem

Tomu neuvěříte: 
kolik stál zpackaný podzim Spartu

Krásná Kanaďanka si ráda užívá. 
A nejen na pláži.


