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Kdo rapuje 
pod Barborou?

Chrám sv. Barbory se otřásá v základech. Tentokrát za to
nemůže spletitý důlní systém táhnoucí se několik desítek
metrů pod historickým centrem. Odhodili snad uprchlíci ke-
baby a rozhodli se páchat odboj ve jménu Alláha? Nebo je to
snad nečekaný výbuch plynovodu? Kéž by! V Kutné Hoře je
to teď jeden velký BENGÁL!

Chladným ránem se táhne silný
zvuk peprného beatu a nikoho
z přítomných nenechává klidným.
Na první pohled nenápadný stu-
dent žurnalistiky, který je za něj
odpovědný, pózuje pro obálku
svého debutového alba Garde.
Co se ale skrývá pod upnutým

límečkem? Neunavitelná
zvrhlá bestie vyme -
ta jící noční kluby! To je místní MC (Master of Ceremonies) –
raper, který baví publikum svou improvizací, Filip Kalčák,
vystupující pod pseudonymem Efkej! Ten svým posledním

singlem, popisujícím ty nejtvrdší party kutnohorského
podsvětí, útočí na přední příčky YouTube trendů.

Sledujeme snad zrod dekadentní hvězdy, která vzejde
jako Fénix z prachu a popela kutnohorského hoodu? Tohle
má být idol našich dětí?!

Tomáš Šedivý

Text: Adéla Paruchová

D
louhých osm let pracoval
Sagvan Tofi (52) na nejno -
vějším muzikálu s největší-

mi hity Karla Gotta (77), který
bude mít premiéru letos na jaře.
Navíc v na prostém utajení!
„Aby mi to ni kdo neukradl,“
pro zradil pro Blesk, proč Čas
růží tak pečlivě tajil. „Protože
tady je bohužel úplně běžný, že
se kradou nápady. U nás je
muzikálových pro dukcí docela
dost a nemaj co hrát. A Gotta by
chtěl každej, že jo,“ nechal se
slyšet Sagvan. 

Samotnému Mistrovi šel své
dílo předvést teprve nedávno.
„Tak tam tak seděl naproti mně
a já mu dvě a půl hodiny vykle -
pa ně popisoval každou dějovou
linku, každou postavu… Byl
jsem jak v transu,“ směje se Tofi.
Slavíka ale jeho vyprávění zau-

jalo, a tak nový muzikál dostal
zelenou.

Čas růží má zatím za sebou
první kolo castingů a v odborné
porotě nemohl chybět ani samot-
ný Gott. „Když jsem se byl podí-
vat na první kolo castingů, oně -
měl jsem úžasem. Tolik výteč -
ných talentů na jednom místě –
a všichni zpívali mé písně. Hned
bych si s nimi zazpíval duet.
A možná to taky udělám, protože
ne všichni mohou získat roli
v muzikálu Čas růží,“ dodal. 

Na přelomu října a listopadu
se už fanoušci mohli dozvědět,
kdo se stane hlavní hvězdou
muzikálu. Po strastiplném čtyř -
ko lovém castingu se porotě nej -
více zalíbil Jan Pokorný (56),
který sám už zpívá v muzikálech
Mamma Mia! nebo Děti ráje.
"Mám z toho obrovskou radost.
Je to meta, která tady ještě neby-
la. Jsem šťastný, že toho můžu

být součástí," řekl Pokorný pro
Super.cz. Také prozradil, co mu
pověděl sám Gott: „Přemýšlel
jsem, kdo asi zazpívá ty moje
písně, nevěřil jsem, že někdo
ano, a... ano."

Příběh muzikálu se však zda -
le ka nebude týkat života Karla
Gotta; podle tvůrců půjde prý
o zcela nový příběh, který se
bude točit kolem starého obrazu,
který Mistr sám do inscenace na-
maluje. „Bude to dívka, žena,
která bude mít hlavní roli. Obraz
bude mít svůj příběh," řekl Gott,
který se do muzikálu zapojí také
jako supervizor. 

Nejsilnějším tahounem celého
muzikálu ale budou největší
Slavíkovy hity; v divadelních
aranž má zazní například Když já

jsem byl tenkrát kluk, Je jaká je,
Když muž se ženou snídá, Ko-

runou si hodím a spousta dal -
ších. 

Text: Aneta Zámečníková
Foto: archiv

Ve městě, o kterém se v poslední
době mluví jako o pekle na zemi,
má dojít po měsících bojů k pří -
měří. Namísto toho se ale místní
bojí genocidy.

Ve středu bylo dobyto poslední
rebelské území na východě měs-
ta. Vládní jednotky podporované
Rusy zde donutily vzdát se vět -
šinu rebelů bojujících za samo -
statnost skomírajícího města. Na
místě, které je už déle než rok
přední linií syrských nepokojů,
ale nejsou jen vojenské síly. Jsou
tu tisíce civilistů, kteří musí žít
v ruinách města, v každodenním
strachu o život. Zprávy z mezi -
národních zdrojů říkají, že náhlá
smrt ve vřavě potkala 82 z nich.
Mnoho z nich pár hodin před pří-
chodem vládních sil zveřejňova-
lo na Twitter srdcervoucí vzkazy,
ve kterých se loučili se světem a
prosili o pomoc pro ty, kteří pře -
žijí.

To, jestli se jim nějaké pomoci
dostane, je ale nejasné. Ve válkou
zbídačeném městě duchů vládne
totální chaos a informace jsou
těžko ověřitelné, protože když
dojde ke střelbě, každý řekne, že
první výstřel byl druhé strany a
ne od nich. 

Na opačné straně města, která
už Asa dovým silám patří tři mě -
síce, vládne dob rá nálada a nad -
šení nad konečným vítěz stvím
proti rebelům. „Tancovali na
našich mrtvých tělech,“ pro hlásil
učitel Abdulkafi al-Hamdo z vý-
chodního Aleppa.

Aleppo:
Masakr 

obyčejných lidí,
kteří přišli o vše

Muzikál Čas růží: 
osm let ho Sagvan Tofi držel v utajení! ŠOK!
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Text: Jan Šimek
Foto: archiv

České hospodě zvoní umíráček!
To si určitě pomyslela spousta
milovníků tabákových neřestí,
když zjistila, že koncem května
příštího roku vejde v účinnost
protikuřácký zákon. Ten bude od
1. června znamenat totální zákaz
kouření ve všech restauracích,
hos podách a barech. A co hůř,
ne bozí příznivci voňavých ty či -
nek si nezapálí dokonce ani ve
vnitřním prostoru sportovišť,
kin, divadel a koncertních síních
nebo na nástupištích veřejné do-
pravy. Dále také na dětských
hřištích a v zoologických zahra -
dách. Slabou útěchou pro kuřáky
může být, že si mohou v prosto -
rách stravovacích zařízení do přát
alespoň elektronickou cigaretu či
vodní dýmku, jejichž zá kaz na -

ko nec neprošel. Pokračuje tak
další pronásledování a veřej ný
lynč kuřáků militantními pří zniv -
ci „zdravého životního stylu“.

Někteří majitelé hospod ještě
vkládají svou poslední naději do
senátorů, kteří ještě mohou po -
slancům zákon vrátit s pozměňo-
vacími návrhy. Prezident, jinak
notorický kuřák, se už vyjádřil,

že zákon podepíše, ačkoliv ho
považuje za nesmyslný. „Proti -
kuřácký zákon je podle mě na -
prostý nesmysl. A já ho nebudu
vetovat jenom proto, že jsem
sám kuřák. A byl bych tedy
v kon fliktu zájmů.“ prohlásil náš
prezident v rozhovoru pro Frek -
venci 1.

Kuřáci si budou moci užít ci -

ga retu alespoň na psychiatric -
kých odděleních nemocnic, na
kte ré se zákaz nevztahuje. Patrně
jako poslední úlevu, když jinak
budou cigarety zakázané a pro -
ná sledované skoro všude, včetně
ostatních prostor zdravotnických
zařízení. Můžeme tedy našim
pánům poslancům poděkovat
ales poň za to.

Podvod: 

Dočkáme se 
zasněžených Vánoc? 
Víme jak bude! 

Text: Kateřina Vraná

O vánočních svátcích se až do
začátku ledna dočkáme pří-
jemného počasí. Stupně se bu-
dou pohybovat od -2 do 2 °C.
Noční teploty by neměly
klesnout pod -5 °C, během dne
se budou pohybovat převážně
nad nulou. Není ale vloučeno,
že stupně budou v průběhu
měsíce kolísat. Při srovnání 
s dlouhodobými charakteris-
tikami by se týdenní teploty
měly pohybovat kolem dlou -
ho do bého průměru, jak vyplý -
vá z předpovědi hydrometeo -
ro lo gického ústavu.

Jestli se ovšem dočkáme
sně hu, to zatím neví nikdo.
Me teorologové upozorňují, že
výhled na zasněžené Vánoce
není příliš příznivý, a to už 
i díky tradiční předvánoční ob -
levě. Jak říkají pranostiky po -
cházející již ze 17. století: Na
Adama a na Evu čekej oblevu. 

Komu ale počasí rozhodně
vyhovovat bude, jsou naši do -
mácí mazlíčci. Díky příznivým
stabilním teplotám a nízké 
aktivitě klíšťat se nemusíme
bát trávit co nejvíce času ven -
ku s našimi čtyřnohými přáteli
na čerstvém vzduchu.

Vodnář (21. 1.–20.2) Příští týden pro
vás bude plný pokušení. Pokud odoláte
a budete se držet svých cílů, jistě uspě-
jete. Některá pokušení ale budou sil-
nější než vaše vůle.

Ryby (21. 2.–20. 3.) V pondělí se Ve -
nuše přiblíží k Merkuru a vznikne silná
energie, která může ovlivnit především
vaše znamení. Využijte toho! Je pravý
čas pustit se do velkých výzev!

Beran (21. 3.–20. 4) Pokud nemáte na
víkend žádné plány, nebojte se experi-
mentovat. Vyrazte do města a staňte se
hvězdou klubu! Možná potkáte i novou
známost!

Býk (21. 4. - 21. 5.) Váš vztah už se delší
dobu ubírá špatným směrem. Nebojte

se rozvázat pouta! Čeká na vás mnoho
dalších příležitostí. Jste silná, sebevě-
domá bytost, využijte toho!

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Po řadě neúspě -
chů by se na vás konečně mohlo usmát
štěstí. Příští týden bude Měsíc extrém-
ně blízko Zemi, měli byste toho využít!
Že by na vás čekalo povýšení? Vše je
možné!

Rak (22. 6.–22. 7.) Už dlouho žijete hek-
ticky a stres je všude kolem vás. Zpo-
malte, takhle to dál nejde! Musíte se
uklidnit, relaxovat a zaměřit se na své
vnitřní já. Pečujte o sebe.

Lev (23. 7.–22. 8.) Měli byste více pro -
sazovat své cíle. Jste pod velkým tla -
kem a neděláte věci, které jsou pro vás

důležité. Prosaďte si svou, buďte dů -
razní. Zejména v práci musíte ukázat
svou silnou stránku.

Panna (23. 8.–22. 9.) Už delší dobu za-
pomínáte na své přátele. Věnujete
všechen čas partnerovi a to není dobré.
Přátelům chybí vaše staré já. Napravte
to! Vyrazte na party, nakupovat nebo
třeba na hory. Nebojte se odvázat a za-
vzpomínat na staré dobré časy.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Vaše typická ne -
rozhodnost vás před Vánoci dostane.
S výběrem dárků si děláte těžkou hlavu
a tím se stresujete. Nezapomínejte ale
na sebe, taky si musíte udělat radost!
Při shánění dárků příbuzným přihoďte
i nějakou maličkost pro sebe.

Štír (24. 10.–22. 11.) Hrozí vám vážné
nebezpečí! Příští týden buďte obezřetní
a opatrní, zejména za volantem. Meteo -
rický roj Geminidy na vás totiž může
mít zhoubný vliv.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Trefa do čer -
ného. V práci se vám daří a stoupáte
vzhůru. A co víc, nová kolegyně se na
vás v kuchyňce již delší dobu usmívá!
Využijte své šance, hvězdy jsou na vaší
straně.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Úsilí, které již
delší dobu vynakládáte na usmíření
sporu, vás vyčerpává. Dejte tomu volný
průběh, držte si odstup. Svou energii
věnujte přátelům, ne nepřátelům!

••••••••••••••••••••••••••••••••

Něco si přejte:
Před Vánoci budou padat hvězdy! 
Text: Eva Müllerová

Máte rádi procházky za chladné zimní noci a fascinuje vás prosin -
cová obloha? Od pondělního večera do soboty 17. prosince
můžete na obloze pozorovat Geminidy, meteorický déšť dosahu-
jící místy frekvence až 120 meteorů za hodinu!   

Meteorická show vyvrcholila v noci ze 13. prosince na 14. pro -
since, neznamená to ale, že v dalších dnech bude pozorování
Geminid nemožné. Podle předpovědi Astronomického ústavu ČR
si pohled na noční oblohu plnou padajících hvězd můžeme vy-
chutnat ještě pár dní po údajném maximu. Naše pozorování
v letošním roce nepříznivě ovlivní Měsíc v úplňku, který u cit li -
vých jedinců může způsobit napětí, bolesti kloubů a deprese.
Nenechte se však odradit! Třeba právě vám letos padající hvězda
splní vánoční přání! 

Geminidy je možné sledovat každoročně na počátku prosince.
Jedná se o jedny z nejjasnějších meteorických jevů, které můžeme
běžně pozorovat pouhým okem, a není nutno shánět dalekohled.
I přesto je třeba se na krásnou podívanou řádně připravit. Kdyby
noční teploty klesly pod bod mrazu, teplé oblečení a termoska
s horkým nápojem tak budou pro romantickou noc pod hvězdami
nutností! 

Už si nezapálíme!

Text: Michaela Lišková
Foto: archiv

Koupíte na vánoční hostinu kapra, později
ho začnete litovat a rozhodnete se mu dát
svobodu. Nebo za něj rovnou zaplatíte, abys -
te ho vypustili do volné přírody. Podle rybá -
řů je to chyba. „Rozhodně kapra neza chrá -
níte tím, že ho pustíte do Vltavy. Ryba tak
zcela jistě nepřežije a jenom se bude trápit,“
říkají.

Někteří lidé si štědrovečerní večeři bez
bramborového salátu a smažené podkovy
kapra nedokážou vůbec představit. Mnozí už
ale vystřídali kapry za vepřové či kuřecí
řízky, protože nechtějí podporovat a sledovat
trpící kapry nasáčkované v kádích.

Jiní se zase rozhodnou pro udržení tradice
a kapra přece jen koupí. 

„Lidé pořád hází kapry zpátky do řek
a rybníků, a nejde jen o Pražany. Děje se to
sice v menší míře než kdysi, ale děje se to.
Lidé jsou málo informovaní, a ačkoliv mají
dobrou vůli pomoci, někdy naopak rybám
škodí,“ uvedl tiskový mluvčí Českého ry-
bářského svazu v Praze Pavel Vrána.

Kapra tak ve skutečnosti čeká ještě horší
osud, než kdyby skončil na talíři. „Za normál-
ních podmínek nashromáždí kapr dosta tečné
množství tukových zásob, a jak se s pod zi -
mem ochlazuje, postupně se stahuje na lo -
že, což je většinou prohlubeň, kde tráví tuhou
zimu letargickým spánkem, ve kterém nepři-

jímá potravu, má výrazně sníženou dechovou
a tepovou frekvenci i celkový metabo  lis -
mus. To mu umožňuje přežít zimu,“ sdělil
Šplouchu tiskový mluvčí rybářského svazu.

Kdybychom takového dobře zazimova -
ného šupináče dostali na štědrovečerní stůl,
asi bychom nebyli potěšeni. „Byl by příliš
tučný a co hůře – tuk může být u rybničních
kaprů nositelem bahnité pachuti, kterou si
s vánočními svátky jistě nechceme spojo-
vat,“ dodal Vrána.

Proto rybáři po výlovu, který se koná
v říjnu a listopadu, nechávají kapry na sád-
kách, kde musí plavat v proudící vodě, aby
sportem ztratili přebytečný tuk. Pak jsou te -
prve určeni k prodeji zákazníkům na vánoční
tabuli.

„Má to malý háček, jak už to u rybářů
bývá. Jestliže takového vysportovaného
kapra zbaveného tuku pustíte do řeky, zpra -
vidla už nezazimuje a bezcílně plave revírem
a rychle spotřebuje zbývající tuk. Koncem
zimy či na jaře pak musí sáhnout i do svalo -
vých zásob. Když se na jaře začne prudce
oteplovat, nemá takový kapr ani tuk, ani
bílkoviny, ani vitaminy a zpravidla podlehne
virové či bakteriální infekci, která pak může
nakazit i ostatní ryby,“ vysvětlil Pavel Vrána.

Takové kapry rybáři pak sbírají ještě živé,
ale malátné, nafouklé často jako kopací míče
na česlech vodních elektráren. „Nacházíme
je porůznu skomírající u břehů, zatímco je-
jich lidské zachránce z dob vánočních svátků

ani nenapadne, jaký osud šupináčovi připra -
vili. Vysadit vánočního kapra zpět do vody
je stejné jako vysadit hubeného člověka bez
zásob jídla doprostřed sněhové pustiny,“
varoval tiskový mluvčí.

Pokud chcete kaprům a rybám obecně do -
opravdy nějak prospět, můžete se zku sit na -
bídnout při práci na rybích líhních. „Pomoc
lidé mohou i tak, že se zamyslí nad tím, jak
velké množství chemie používají v domác-
nosti, případně se mohou rozhlédnout kolem
sebe a začít se celkově více zajímat o stav
řek a potoků ve svém okolí,“ uzavřel Pavel
Vrána z Českého svazu rybářů. 

Kapra ve Vltavě čeká smrt Text: Dominik Patzner

Studenti, kteří se po nepove-
dených přijímačkách rozhodli
pro přípravný kurz společnosti
AZ Smart, která se chvástá
18letou tradicí, zůstali na konci
listopadu v šoku! Zaměstnanci
studentům oznámili, že další den
už do školy chodit nemusí a sta-
tus studenta jim končí společně
s výukou. Na jeho udělení ale
společnost neměla právo,
neměla totiž ani akreditaci.
Zdrcení studenti teď musejí po
úřadech vyřizovat nepříjemné
papírování, k tomu všemu ještě
budou vymáhat desetitisíce,

které firmě za kurzy zaplatili.
AZ Smart podle nejmeno-

vaných zdrojů skončil, protože
jeho majitel v říjnu spáchal se-
bevraždu. Důvodem sebevraždy
byla podle spekulací zpronevěra
firemních peněz a hluboké za -
dlužení. Lichvářské pokuty za
zpoždění s platbou byly běžnou
praxí a firma neměla skoro žád-
né povinnosti vůči studentům.
Zaplatit bylo možné pouze v ho-
tovosti, takže se zdá, že výdělky
šly z části do něčí kapsy. Studen-
ti tak většinu svých peněz už
možná neuvidí a na studium se
budou muset připravit s pocitem
okradení.

studenti přijdou 
o tisíce

H O R O S K O P  P R O  v š e c H n y ,  H l a v n ě  P R O  v á S
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Už je to tady – 
terorismus v Česku!

P
anika a strach o život. Muži se samopaly, bomboví sebevrazi
a všudypřítomná beznaděj. Dorazilo to už i do naší kotliny,
ač nás politici stále uklidňují, že se nemáme čeho bát. Zatím
je to sice jen na jevišti, ale kdo ví. 
Divadelní představení Ve dne v noci popisuje životy obyčej -

ných lidí, kteří prožili krvavé masakry 13. listopadu 2015, bezcitné
útoky na redakci časopisu Charlie Hebdo nebo vyvražďování na
keňské univerzitě. Jednu z hlavních hrdinek ztvárnila Anička Lin-

hartová (znáte z filmu Nevinnost nebo Pohádkář), na kterou se přišla
podívat i maminka, moderátorka Jitka Asterová. V reprodukci
hrůzné reality zazářil i Honza Meduna (Případy 1. oddělení), který
hrál tero ristu. Zatím hra vypráví jen o osudech nešťastníků ze
zahraničí, ale pokud naši politici nepodniknou kroky, jak bránit
Česko před radikálními islamisty, zanedlouho budou naše jeviště
plnit tragedie o poctivých českých občanech! Tak si pořádně roz -
myslete, koho budete příští rok volit.

Anna Musilová

Václav Vohlídal (20)
Nadějný student žurnalistiky
Václav se nebál rozehrát divo -
kou hru s doplňky a inspiraci
oči vidně čerpal ze seriálu Hra
o trůny. Ve stylu hesla winter is

coming se vyzbrojil zatepleným
slušivým kabátcem a univerzál-
ní sofistikovanou šálkou omo -
tanou kolem krku vytvářející
punc nedobytnosti. Václav zřej -
mě zanevřel na Ježíška, a tak
outfit doplnil červenou santov -
skou čapkou. Nepostradatelným
doplňkem se mu stal meč ladící
s korun(k)ou, která celý look
příjemně oživila, a Václav se
tak neztratil v davu.  Doufejme,
že během divokého večírku ni -
kdo neztratil hlavu!
Tereza Brůžková

Klára Mališová (20)
Módní ikona celé fakulty tento -
krát vsadila na trendy retro styl
a zabrousila do šatníku své ba -
bičky. Naše oblíbenkyně Klára
se nebála minimalismu a před -
vedla, že méně je více! Velmi
decentní dlouhé černé šaty po
kotníky samy o sobě moc ne-
nadchnou, ale v kombinaci s bí -
lými prvky na rukávech a ho -
nos nými perlami to dostává tu
správnou šťávu. Klára promys -
lela každý detail, a tak své ka -
deře spletla do slušivého copu,
čímž dodala svému vzhledu
mladickou rozvernost. Redakce
Šplouchu oceňuje také třpytivý
kryt na iPhone, který je pro
hvězdy jako stvořený!
Tereza Brůžková

Doc. PhDr. Jan 
Halada, CSc. (74)
Pan docent Halada vždycky vy-
padá jako dokonalý gentleman,
který své oblečení evidentně
dost řeší a má vychytané i ba -
rev né kombinace, které mu sluší
a v nichž se cítí dobře. 
Košile s rozhalenkou a světle
še dé sako pěkně korespondují
s tmavými kalhotami. Celkově
působí uvolněně a pohodlně zá -
roveň. Jediné, co bych možná
vytkla, jsou ruce v kapsách, to
by pan profesor ze staré dobré
školy rozhodně mít neměl. Ji-
nak celkovému outfitu není ab-
solutně co vytknout, takže za
mě dnes určitě palec nahoru!
Anna Julie Řehořová

Jonáš Klos (20)
Jonáš je typický moderní mladý
muž. Baví mě jeho kombinace
světlé košile a tmavě vínového
pleteného svetru. Vínová je
ideál ní barva na podzimní
a zim ní období. Líbí se mi jeho
semišové polobotky s úzkými
slim džínami, které má Jonáš
mírně ohrnuté. Celkový outfit
tak působí velmi mladistvě
a mo derně, ale zároveň kombi-
nace s pleteným svetrem, a ni -
koli mikinou, by jistě neurazila
ani při společenské příležitosti,
kam jako budoucí novinář cho -
dí. Jediné, co bych vy tkla, jsou
opět ruce v kapsách. Je to snad
nakažlivé?
Anna Julie Řehořová

Módní policie zasahuje na FSV

Hříšný tanec: 
Mládež v ohrožení!

H!í"n# tanec: Mláde$ v ohro$ení! 
 
Do na"ich luh% a háj% se znovu vrací "okující a pobu!ující tanec 30. let. Swing. Tanec, p!i 
kterém nez%staly klidné ani sukn& na"ich babi'ek. Ustojí na"e mláde$ i tuto v#zvu?  
 
V posledních letech se z nevázané americké spole'nosti "í!í poslední v#dobytek nemravné 
generace p!elomu tisíciletí. Zdej"í zh#'kaná mláde$ se navrátila k jednomu z 
nejvyz#vav&j"ích tanc% minulosti. Pohled na vyhrnuté sukn& ne!estn#ch tane'nic nám 
vyvolává p!edstavy o jisté záhub& morálky. Tento pohor"ující trend v"ak ji$ proniká i do 
na"ich domov% a nejeden mláde$ník se nyní v (echách svíjí v rytmu sv%dn#ch melodií!  
  
U'i)me tomuto ne"varu p!ítr$ a uchra)me tak na"e d&ti p!ed zatracením. Zalo$me iniciativu 
Swing v (R nechceme, 'i Blok proti swingu, dokud je 'as! 
 

Zuzana Nevolová 
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

     
 

                 
              

 
           

     
     

        
        

  
            

           
 

  
 
  
 
 

 

Do našich luhů a hájů se znovu vrací šokující a pobuřující tanec 30. let. Swing. Tanec, při kterém nezůstaly
klidné ani sukně našich babiček. Ustojí naše mládež i tuto výzvu? 

V posledních letech se z nevázané americké společnosti šíří poslední výdobytek nemravné generace
přelomu tisíciletí. Zdejší zhýčkaná mládež se navrátila k jednomu z nejvyzývavějších tanců minulosti. Po-
hled na vyhrnuté sukně neřestných tanečnic v nás vyvolává představy o jisté záhubě morálky. Tento po-
horšující trend však již proniká i do našich domovů a nejeden mládežník se nyní v Čechách svíjí v rytmu
svůdných melodií! 

Učiňme tomuto nešvaru přítrž a uchraňme tak naše děti před zatracením. Založme iniciativu Swing 
v ČR nechceme, či Blok proti swingu, dokud je čas!

Zuzana Nevolová Vánoční pohádkové orgie se blíží!
České televizní stanice se i letos postarají o to, abychom se během vánočních svátků neodlepili od
obrazovek. A laťka je opravdu vysoko! Nabízíme vám výběr toho nejlepšího, co si pro nás  připravily.

24. 12. 
ČT1 20:20 Tři oříšky pro Popelku
ČT1 21:45 Pelíšky
TV Nova 10:10 Ledové království
TV Prima 20:20 Sám doma
TV Barrandov 21:10 Exkluziv Kateřiny Brožové

25. 12. 
ČT1 14:25 Princezna ze mlejna
TV Nova 20:20 S čerty nejsou žerty
TV Prima 15:25 S tebou mě baví svět
TV Barrandov 1:55 Všechny lásky Karla Gotta

26. 12.

ČT1 13:00 Vánoční poselství prezidenta

republiky Miloše Zemana

TV Nova 20:20 Tři bratři

TV Prima 14:30 Hrátky s čertem

TV Barrandov 21:20 Anděl na horách

Redakce přeje
všem krásné 
svátky u telky!

Co dal Ovčáček 
Zemanovi k Vánocům?

Dozvíte se příště!
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Text: Tomáš Klézl
Foto: archiv

Klub sportovních novinářů vy -
hlásil v úterý ráno výsledky pod -
zimní části ankety Zlatý míč
Čes ké republiky. K celkovému
ví tězství má zatím nejblíže bran -
kář Petr Čech (34), který trofej
pro nejlepšího fotbalistu naší ze -
mě získal v posledních dva nácti
letech už desetkrát. Druhé hlaso -
vání se uskuteční po skon če ní
jarní části sezóny.

Čech se může pyšnit 642 hla -
sy, o víc než sto bodů tak vede
nad sparťanským záložníkem
Boř kem Dočkalem (28). Průběž -
né třetí místo patří obránci Petru
Kadeřábkovi (24) z německého
Hoffenheimu. Přestože je rozdíl

mezi prvním a druhým postem
proti minulým letům celkem
malý, je téměř jisté, že gólman
londýnského Arsenalu odejde s
úsměvem na tváři i letos. „Je to
jediný český fotbalista, který
pravidelně hraje ve špičkovém
klubu. Pokud se Petrovi nestane
něco špatného, jako třeba zraně -
ní, určitě vyhraje taky jarní část
hlasování,“ prozradil nám člen
Výboru KSN Karel Felt (59).

Může někdo Čechovu vládu
nad trofejí v příštích ročnících
ohrozit? „Během dvou, tří let by
se to mohlo stát. Nejlépe k tomu
mají nakročeno asi Vláďa Dari-
da a Bořek Dočkal, ale všechno
je možné, třeba se Láďa Krej-
čí uchytí v Itálii,“ domnívá se
Felt.

Text: Jaroslav Keimar
Foto: archiv

Fotbalová Slavia se toho nebojí.
Se začátkem zimní přípravy se
opět roztáčí přestupový kolotoč,
ve kterém lze od movitého vršo -
vického klubu očekávat výraz-
nou aktivitu. První potvrzenou
posilou se stal teplický stoper
Michael Lüftner (22). Další
posily jsou v jednání. Vypadá to
na bohatou vánoční nadílku. 

Ve středu obranných řad čer-

venobílých bude nově nastupo-
vat urostlý mladík Michael Lüft-
ner. Juniorský reprezentant je
pro Slavii příslibem do budouc-
nosti. „Je to obrovský krok v mé
kariéře. Slavia nebyla jediná na -
bídka, kterou jsem dostal, ale byl
to jediný klub, kam jsem chtěl
jít,“ přiblížil na tiskové konfe -
renci Lüftner okolnosti svého
pře stupu. Výhledově by v sesta -
vě mohl nahradit Simona Deliho
(25), jehož setrvání v Čechách je
nepravděpodobné. 

V řešení je údajně i příchod
nor ského krajního zadáka Pera-
Egila Floa (27), o kterého jeví
zá jem také varšavská Legia. In-
formace však dosud nebyla klu -
bem potvrzena. „Praxe života
nás naučila, že dokud nebude
hotovo, nemá cenu hráče
předsta vovat,“ uvedl pro deník
Sport boss klubu Jaroslav
Tvrdík. Prav děpodobně tím
poukázal na letní etudu ohledně
křídelníka Josefa Šurala, který
již byl jednou nohou v Edenu,

posléze se však upsal úhlavnímu
rivalovi sešívaných Spartě. 

Dočkají se fanoušci Slavie
pod stromečkem dalšího překva -
pení? Nákupy zdaleka nekončí 
a klub slibuje velká jména.
„Chce me jen ty nejlepší hráče,
takže v Česku koukáme hlavně
po reprezentantech,“ potvrdil
pro deník Sport ředitel klubu
Martin Krob. Zároveň nevy-
loučil příchod zahraničních
hráčů. Mimo jiné se spekuluje o
jedné posile z Chorvatska. 

Text: Martin Špaček
Foto: archiv

Tenista Lukáš Rosol (31) nepro -
žívá radostné období. V letošním
roce odehrál jednu z nejhorších
sezón v kariéře a propadl se v že-
bříčku do druhé stovky. Teď se
k tomu přidala manželská krize.
Michaela Ochotská (31) vzala
syna Andrého (1) a odjela s ním
k rodičům.

Před rokem si řekli své ano a
nyní jsou to dva týdny, co neby-
dlí pod jednou střechou. Míša se
společně s ročním synem přestě -

Text: Filip Ardon
Foto: archiv

Hokejisté pražské Sparty se do -
čkali historického úspěchu. Jako
první český tým postoupili do
semifinále hokejové Ligy mis-
trů! Pražané vyřadili ve čtvrtfi -
nále švýcarský Bern a na rozdíl
od Vítkovic, které prohrály
s muž stvem Fribourg-Gottéron,
pokračují v soutěži. 

Sparťané udělali důležitý prv -
ní krok k postupu v úvodním
čtvrtfinálovém zápase, když ve
Švýcarsku udrželi nerozhodný
stav a vybojovali velmi cennou

re mízu 1:1. Na svém ledě pak
loňský finalista české nejvyšší
soutěže rychle přišel o vedení,
vzápětí ale vsítil tři branky a už
nepřipustil v závěru žádné dra-
ma. „Švýcaři jsou hodně nepří-
jemný soupeř, liga je na výborné
úrovni a oba čtvrtfinálové zá-
pasy byly hodně těžké. Až na
dnešní první třetinu jsme to
zvládli super a zaslouženě jsme
vyhráli,“ uvedl v rozhovoru pro
deník Sport střelec vítězné bran -
ky Miroslav Forman (26). Ten si
výborným výkonem vysloužil i
nominaci do reprezentace. 

„Postup je velký úspěch, ale

chceme jít dále. Do finále a vy -
hrát to. Už jsme hodně daleko,“
doplnil mladý tahoun Sparty.
V cestě do finále však bude For-
manovi a jeho spoluhráčům stát
švédský klub Växjö Lakers HC,
který prošel mezi nejlepší čtyři
týmy přes Zurich. První utkání
sehrají Pražané 10. ledna ve
Švédsku, odveta se bude konat o
týden později v pražské O2 Are -
ně. V případném finále by pak
na hokejisty s písmenem „S“ na
prsou čekal 7. února vítězný tým
z dua Fribourg-Gottéron – Frö -
lunda HC. 

D
voumetrový čahoun Tomáš Berdych (31) evidentně nemá
hluboko do kapsy. Když zrovna nelítá po turnajích, roz-
hazuje výplatu, kam se podívá. A manželka Ester (24) ho

v tom ještě podporuje. Stejně jako včera, kdy se oba procházeli
po Staroměstském náměstí, Tomáš ukázal své velké dobré srd-
ce. Ošuntělému bezdomovci vrazil do ruky horentní sumu.

Zamilovaný pár se ve večerních hodinách toulal pražským
náměstím. Tomáš s Esterkou navštívili italské bistro, a poté se
pár vydal obdivovat vánoční trhy. Něžné doteky a salvy
polibků však netrvaly dlouho. Náhle totiž večer dostal nosnou
zápletku!

Vášnivé momenty přerušil výpad zarostlého pobudy.
K českému bohatýrovi se přiloudala ona pochybná existence
a žadonila o drobné na jídlo. Berdych chtěl před svou chotí

zapůsobit, a tak
vyndal peně žen -
ku. Prásk! Pěti -
stovka skončila
v ru kou nezná -
mé ho šťastlivce.
Aby té vánoční
lásky nebylo má-
lo, Tomáš popadl
nedaleký tácek
na klobásy a pro -
měnil jej v arte-
fakt. Jak? Tenista
na tácek vepsal
svůj autogram. Je
to zkrátka cha -
rak ter a dobrák. 

Filip Kalčák

SENZACE! 
Sparta vyřadila Bern a je v semifinále Ligy mistrů

Ochotská práskla do bot!

ho vala k rodičům do domu v Nu-
pakách. Rosol to zdůvodnil tím,
že z tenisových důvodů není vů -

bec doma, a rodině se tak nemů -
že dostatečně věnovat. Dá se to-
mu ale věřit? Tenisová sezóna

v tom to období není nikterak ča -
so vě náročná, naopak si v těchto
dnech tenisté dopřávají zaslouže-
nou dovolenou a odpočinek.

Ochotské pobyt u rodičů pro -
spívá. Na sociální síti se pochlu-
bila fotkami, jak peče cukroví,
užívá si společné chvilky se
svým synem a usmívá se. Je
otáz kou, zda je tento úsměv up-
římný. Před pár dny na svém
facebookovém profilu zveřejnila
citát s drsným koncem. Lukáše
tedy dle všeho nečekají svátky
klidu, míru a rodinné pohody. 

Petr Čech na cestě k jedenáctému Zlatému míči

Ve Slavii se těší na bohatého ježíška

Slavnostní vyhlášení koneč -
ných výsledků se uskuteční v
dru hé polovině června příštího
roku. Letošní ročník ovšem ne -
bude zajímavý pouze věčným

sou  bojem Čech vs. ostatní, ale
také samotnou trofejí. Po dvaceti
letech byla cena obměněna, a na
vítěze tak čeká zcela nový model
Zlatého míče.

Pracháč
Berdych
v akci !


