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Vánoce u Štik: Vodka Monice pomáhá, 
cítí se pak, jako že zvládne všechno

Šok v českém Robinsonovi!
na straně 4

V pondělí večer se na televizi
Prima vysílal čtvrtý díl kontro-
verzního pořadu Štiky. Ten to -
krát byl hlavním tématem
Štěd rý den. Vše se ale točilo
okolo panovačné Moniky Šti -
kové (45), kterou Ježíšek (2018)
moc nepotěšil, na štěstí celý
večer tekl proudem vaječný
ko ňak a vodka.

Text: Natálie Akkadová

I když si Štikovi slíbili, že vše
proběhne bez hádek, první střety

se objevily už u salátu. Manžel
Michal Štika (48) se snažil Mo -
ni ce pomoct při jeho přípravě,
vy lil do salátu lák z okurek, to
ale Moniku rozlítilo. „Ježiši
Kriste, pane, tys to tam vylil a
zajebal celý,“ křičela rozběsněná
Monika. „Pohlreich to taky tak
dělá, viděl jsem to u něj,“ brání
se Mi chal.

Monice na vteřinku zvedl ná -
ladu nemravný dárek, který do -
sta la – mýdlo ve tvaru penisu.
S úsměvem pak celé rodině
před váděla, jak se používá. Ni -

komu nevadilo, že u všeho byl i
pětiletý Quentin. ornella dokon -
ce poznamenala, „na to, že je tak
tmavý, je krátký.“ „Ukaž ještě,
jak se to dělá,“ křičel Michal.
Černý penis bylo to jediné, co se
Monice pod stromečkem líbilo.
Byla zklamaná z toho, že jí Mi -
chal nedal „symbolický“ dárek,
který by znamenal, že s ní chce
dát jejich rozbitý vztah dohro-
mady. Monika v minulém díle
zahodila svůj snubní prsten do
řeky, nový by byl podle ní tím
ideálním symbolem. 

Text: David Matoulek

Když v pražských Řepích upo-
zornil strážník městské policie
kolemjdoucí pejskařku na exkre-
ment, který nechala po svém
pso vi na trávníku, žena se na něj
bez rozmýšlení vrhla. Kopala do
něj, bila ho pěstmi do obličeje a

dokonce ho pokousala na rukou
a na noze.

Strážník dohlížející na pře-
chod pro chodce u základní ško -
ly upozornil ženu s několika psy
na exkrement, který jeden z nich
zanechal na trávníku. Žádal, aby
po psovi uklidila, nebo bude
před vedena na Policii ČR. Žena

nejdříve chtěla utéct, pak stráž -
níka fyzicky napadla.

Nebohému strážníkovi pak při -
spěchala na pomoc další hlídka,
která ženu zpacifikovala. Přípa-
dem se nyní zabývá Policie Čes ké
republiky. Strážce zákona skon čil
v jedné z pražských ne moc nic a je
v pracovní neschopnosti.

Text: Karel Trsek

Ve středu 16. června policisté
evakuovali tisíce lidí z budov Vy -
soké školy ekonomické v Kun -
raticích a na Žižkově. Ano nym
vyhrožoval  po e-mailu na stra -
žením bomby a uvedl přesný čas,
kdy by k výbuchu mělo dojít. Po
příjezdu policistů a dal ších slo -
žek záchranného systému, včetně
speciálně vycviče ného psa na vy -
hledávání výbuš nin, žádná bom-
ba nalezena ne byla.

K hlášení došlo krátce po de -
sáté hodině a ihned na to byly

přivolány záchranné složky.
„Po licisté z bezpečnostních dů -
vodů nejbližší okolí uzavřeli a
začali s evakuací několika tisíců
osob,“ sdělila policejní mluvčí
Andra Zoulová. V souvislosti s
bezpečnostní prohlídkou objektů
policisté rovněž uzavřeli vjezd
na náměstí Winstona Churchilla
z ulice Italské.

Akční dopoledne si užili pře -
devším studenti, kterým právě v
těchto dnech začíná zkouškové
období. Anonym, který bombu
ohlásil, se velice pravděpodobně
chtěl vyhnout zkoušení. Bohužel

pro něj ale byly zkoušky pře-
sunuty do blízkých kaváren.

Během krátké doby se jedná
už o druhý obdobný případ spo-
jený s VŠE. I na počátku dubna
museli policisté za asistence ha -
sičů vyklidit oba areály. ověřené
zdroje hovoří o tom, že tou do -
bou probíhaly zápočtové testy. 

Policisté si díky předcháze-
jícím zkušenostem již vědí se si -
tuací rady, a tudíž dokončili pro -
hlídku areálu budovy na náměstí
Winstona Churchilla už před
třináctou hodinou. Stejně rychle
postupovali na Jižním Městě.

Monika ukazuje Quentinovi, 
jak se to dělá.
Foto: televize Prima

Agresivní pejskařka
pokousala policistu, ten je na neschopence

Pokousaný strážník 
Foto: Městská policie Praha

Bomba na VŠE!

Policejní manévry před budovou VŠE
Foto: Archiv

Ordinace a Ulice
v ohrožení?!
Bude Nova rušit
natáčení???
na straně 3

V Praze furt

prší!
na všech stranách
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Tlouštíci trápí české nemocnice

David Matoulek

Kuřáci vykouří méně cigaret
a mají větší motivaci k od -
vy kání. Tvrdí to nová studie,
která jako první zkoumá do -
pad tzv. nekuřáckého zá ko -
na. Mezi pravidelnými ku řá -
ky došlo podle ní ke sní žení
průměrné spotřeby ci garet
až o tři cigarety denně.

Podle zprávy ministerstva
financí ale počet prodaných
krabiček loni „mírně“ vzrostl
o 34 milionů na celkovou
jed nu miliardu. Příčinou ne -
srovna lostí informací může
být hlav ně to, že studie byla
provedena na poměrně ma -
lém vzorku 131 kuřáků. 

Přesto ale zákaz kouření

za první půlrok údajně snížil
po čet hospitalizovaných pa-
cientů o deset tisíc. Podle
studie mají totiž kuřáci mají
po zavedení zákona větší
motivaci přestat kouřit, a to
z velké většiny ze zdravot-
ních důvodů.

Kuřáci se také ve velkém
pře sunuli z barů, hospod, re -
 staurací a kaváren na ulici.
Někteří lidé si ale teď stě žují,
že lidé kouřící na ulici ruší
noční klid a dělají nepo řá -
dek. Podle policie tomu tak
není a k rušení noč ního kli -
du dochází málokdy. Prv ní
víkend po za vedení záko na
ale strážníci do slova hna li
kuřáky zpět do klu bu, pro-
tože rušili okolní obyvatele.

Ve sněmovně se momen-
tálně projednává návrh na
zmír nění zákona. Novela by
umož nila například zřizová -
ní ku řá ren v restauracích,
diva dlech, kinech a dalších
zařízeních. Menší hospody
nebo bary, v nichž se nepo -
dává jídlo, by pak mohly být
opět kuřácké.

Kouření je největší závis-
lostí Čechů týkající se 2,2
mi lionu z nich. Nejvíce lidí si
navykne už v mládí. V roce
2011 bylo 30 % dětí ve věku
13–15 let kuřáky, v  roce
2016 už to bylo jen 15 %.
Celkem 70 % těchto mla -
dých kuřáků si cigarety sa-
mi koupili v  obchodě bez
prokázání věku.

Akce Svět knihy Praha, která se
od minulého čtvrtka odehrávala
na pražském Výstavišti, skončila
v neděli 15.5. Letos se akce zú -
častnil rekordní počet návštěv -
níků, a to neuvěřitelných 46 000
lidí. Proběhl již 24. ročník, bě -
hem kterého se řešila témata

jako Komiks nebo Pře -
vratné 20. století. Na ve -
letrhu se podílelo 404 vystavo-
vatelů z 22 zemí.

„Chceme být nejen místem,
kde se nakupují knihy, chceme
být také festivalem, velkou lite -
rární kavárnou, chceme, aby si
pobyt na Světě knihy Praha užil
každý – mladí, senioři, odborní-

Text: Jiří Köhler

Legenda českého rocku Oldřich
Říha slaví 70. narozeniny. Bě -
hem své více než padesátileté ka -
riéry se proslavil zejména jako
frontman skupiny Katapult, kte -
rá je na scéně od roku 1975. Za
své celoživotní dílo se v roce
2016 dostal do Dvorany slávy
Plzeňského kraje. Stále ho však

životem provází křivda ze sedm -
desátých let.

Říha se narodil roku 1948
v Pra ze. Jeho otce vojáka však
převeleli do Plzně, kam se s ním
přestěhovala celá rodina. Už na
základní škole projevoval Ol -
dřich hudební nadání a v patnácti
letech nastartoval svou kariéru
zpěváka a kytaristy v kapele Me-
teor. Stylem hraní připomínal

kla sický britský hardrock, ve
kte rém se tehdy shlédl František
Ringo Čech. Ten proto v roce
1972 Říhu angažoval do své sku -
piny. Tou dobou působil Říha
také v kapele Mahagon společně
s Jiřím „Dědkem“ Šindelářem.

Když pak Čech roku 1975 Ří -
hu kvůli špatné hře na kytaru ze
své skupiny vyhodil, kapela Ma-
hagon se přejmenovala na Kata-

Text: Tereza Šolcová

Přednášky členů vlády v demisi
na Národohospodářské fakultě
Vysoké školy ekonomické, které
mezi studenty vyvolaly značně
rozporuplné reakce, zakončil
minulý čtvrtek premiér Andrej
Babiš. Mluvit měl především o
svých znalostech a zkušenostech
v aktuální hospodářské politice
státu a o strategii a cílech své
vlády bez důvěry. Hned v úvodu
přednášky dostal Babiš od stu-
dentů tác s koblihami, na což
reagoval slovy: „Koblihy už ne -
rozdávám, teď rozdávám tuhle
knížku.“ Přednáška tak začala
lehkou PR vsuvkou o Babišově
knížce s názvem „O čem sním,
když náhodou spím“, což vyvo -
lalo mezi přítomnými studenty
hlasitou diskuzi. Soudě dle počtu
studentů, kteří aulu, kde se před-
náška konala, nezaplnili ani

z po loviny, nebyl zájem o Ba -
bišova slova nijak převratný.
Více než studenty tak přednáška
zajímala zúčastněné novináře,
kteří však v závislosti na tom,
jaké médium zde zastupovali,
dostali k dispozici různý časový
prostor. Novináři z DVTV tak
místnost museli opustit již po de-
seti minutách Babišova výkladu,
redaktoři z České televize dostali
k dispozici o půl hodiny více a
novináři z iDnesu mohli na místě
setrvat dokonce až do konce.
Babiš se ve své prezentaci zabý-
val současnou ekonomickou si -
tuací České republiky, v níž vy -
zdvihoval především rekordní
nezaměstnanost. V závěru před-
nášky dostali studenti prostor
pro své dotazy, které směřovali
především k financování jed-
notlivých Babišových resortů,
což premiéra v demisi lehce vy -
vedlo z míry.

Text: Šimon Geist

České nemocnice se potýkají
s váž ným problémem. Každý tý-
den přijmou minimálně jednoho
obézního pacienta s váhou více
než 200 kilogramů.  Výjimkou
ne jsou ani pacienti třísetkiloví.
Standartní nemocniční lůžko
však unese pouze 180 kilogra -
mů, stejně tak i operační stoly.
Největším problémem je mani -
pulace s obézními. Při jejich hos-
pitalizaci je často zapotřebí asis-
tence hasičů, v jednom případě
musel být pacient do nemocnice
převezen za pomocí jeřábu i
s gau čem. Uvedl to předseda
České lékařské společnosti a po-
radce ministra zdravotnictví
Štěpán Svačina na tiskové kon-
ferenci ke Dni obezity. Řešením

by podle něj bylo zřízení dvou
center pro příjem obézních. Ná -
klady na ně odhaduje na několik
stovek milionů korun.

Nepříjemností se otylí nezbaví
ani po smrti. Česká krematoria
totiž stále častěji odmítají spalo-
vat nebožtíky těžší 200 kilogra -
mů. „Asi před rokem nám přive-
zli morbidně obézní ženu, která
vážila téměř tři sta kilogramů.
Při jejím zpopelnění nám hava -
rovala pec. Kremační pece nej-
sou stavěné na vyšší váhu. Pec se
přehřála, a museli jsme dokonce
volat hasiče,“ řekl majitel po-
hřební služby Likrem Ladislav
Kopal.

Češi jsou v Evropě na šestém
místě na žebříčku obezity. Nad-
váhu má každý pátý obyvatel.
Obezitolog Martin Matoulek va -

ruje před příliš drastickými die -
tami, které jsou lidé schopni do-
držovat pouze krátkodobě a kte -
ré zpravidla následuje jojo efekt.

Důležité je podle něj důvěřovat
odborníkům, ne internetovým
šarlatánům nabízejícím zázračné
pilulky.  

Dvousetkilový

tlouštík

Ve videu se „vlastenec“
Foldyna strefuje do Hamáčka, neziskovek i novinářu°

Text: Tomáš Trněný

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který v Česku patří mezi
největší fanoušky ruského motorkářského gangu Noční vlci,
zareagoval na kritiku, která zazněla po incidentu s jedním z demon-
strantů proti průjezdu ruských motorkářů. Toho podle svých slov
nechtěl udeřit hlavou, ale „dát mu jazyk, protože si myslel, že je
gay“. Poslancovu účast na akci a následné výroky odsoudil jeho
stranický šéf Jan Hamáček a takové chování označil za nedůstojné. 

Foldyna zareagoval videem zveřejněném na serveru YouTube,
kde se zpocený v posilovně strefuje nejen do Hamáčka, ale i do
novinářů a „parazitů státního rozpočtu“ neboli neziskových orga-
nizací. „Byl to Stalin, Roosevelt a Churchill, vítězové druhé světové
války…A co vy? Vy se tady schováváte a jste pos*aní z nějakejch
neziskovek,“ vyčítá ostře poslanec svým kritikům. A nebyl by to
Foldyna, aby se neopřel do veřejnoprávních médií. „Kdo říká, že
(Noční vlci) jsou kontroverzní? Česká média? Česká televize? Ty
novináři, co lžou za prachy, jako když tiskne?“ pustil se sociální
demokrat do žurnalistů. 

Reakcí na video byly rázem plné sociální sítě, Foldynův výstup
okomentovali nejen politici, ale i například Jiří Padevět, který je
velmi aktivní na Facebooku. „Místopředseda Nočních vlků,“ rýpl
si odborník na totalitní dějiny. Kauza vyvolala emoce i u zástupců
TOP 09. „Okomentoval bych to, ale bojím se, že dostanu ve sně-
movním bufetu čelo.“ glosoval Dominik Feri. „Spíš to vypadá, že
si myslí, že před ním stojí Brežněv. On je totiž pan poslanec Fol-
dyna známý vlastenec. Ruský vlastenec,“ přidala se místopředsed-
kyně Markéta Adamová. Jakoukoli sebereflexi ale místopředseda
ČSSD neplánuje. „Za co se mám omlouvat? Za to že jsem vlas-
tenec? A vlastenec je špinavý a špatný slovo?“ má ve svém
smýšlení jasno Foldyna.     

Zakladatel Kat’áku°
pult a přibrala bubeníka Anatoli
Kohouta. V sestavě Říha-Šinde -
lář-Kohout se stal Katapult pro
Skupinu F. R. Čecha velkou kon -
kurencí. Ani po mnoha letech ne-
dokázal Říha Čechovi vyhazov
odpustit a cítí velkou křivdu. Že
na kytaru hrát neumí si vůbec ne -
připouští a považuje se za vládce
rock’n’rollu. „Já hraju rakenrol,
já jsem rakenrol,“ řekl v rozho -
vo ru pro TV Blesk.

Katapult byl za socialismu
 ně kolikrát zakázán. Nejprve
v Plzeň ském kraji, což členové
vyřešili přesunem do Prahy, a
mezi roky 1980–1987 dokonce
v celém Československu. Po re -
vo luci Katapult předskakoval
mno ha slavným zahraničním ka -
pelám, například Deep Purple či
Status Quo. V roce 2007 zemřel
na následky dlouhodobých zdra -
votních problémů bubeník Ko-
hout a o dva roky později i bas -
kytarista Šindelář. Říha si však
do kapely přivedl nové mladé
spoluhráče a Katapult tak funguje
dál.

Zatím poslední album s ná -
zvem Kladivo na život vydal Ka -
tapult v roce 2016. V paměti
mno ha lidí však zůstanou hlavně
největší hity skupiny jako Až,
Lesní manekýn, Hlupák váhá, či
Vojín XY. A samozřejmě také
nezaměnitelný hlas Oldy Říhy.

slaví 
jubileum

Zdravější kouření?

Babiš a jeho PR na VŠE: 
Koblihy už nerozdávám, ted’ rozdávám tuhle knížku

ci, laici, knihomolové i
sváteční čtenáři,“
sdě lil ředitel vele -
trhu Radovan Auer.

Mezi jedinečné hosty,
kteří na Svět knihy

zavítali, patřil Jaroslav
Němeček, tvůrce komiksu

Čtyřlístek, herec Igor Bareš a
mediální hvězdy Ester Geisle ro -
vá a Josefina Bakošová. Ná -
vštěv níci jistě ocenili, že dorazil
i novými silami oplývající Mi -
chal Viewegh, který zde před-
stavil svou další vztahovou knihu
Muž a žena.

mezinárodního 
veletrhu 

Svět knihy 

Rekordní návštěvnost 

Text: Lucie Kotvalová
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Beran – 21. 3. až 20. 4. 
Zrozenci tohoto znamení se
budou v následujících dvou
týd nech cítit jako omámení. Ve
vašem případě, kdy je tvrdo -
hlavost doménou, to ale není
úplně ideální. Počítejte s tím,
že to teď nebude úplná hitpa -
ráda, co se například pracov-
ních úspěchů týče.  
Býk – 21. 4. až 21. 5.
Venuše a Mars jsou v balanci,
tudíž tyto týdny budou přát
vzta hům a jejich rozvoji.
Vzpo  meňte si na své blízké a
nej bližší, nejlépe druhého po -
hla ví. Potěšte je dárkem nebo
návštěvou. Pamatujte, že kdo
dává, ještě více se mu vrací. 
Blíženci – 22. 5. až 21. 6. 
Merkurova výmluvnost dobí -
há vaše dvě tváře. Předchozí
dřina, kterou jste podstupovali,
stále přináší ovoce. V brzkých
týdnech ale můžete začít stag-
novat a uvíznete tak na mrt -

vém bodě. Necítíte se trochu
vyhořelí? Co takhle wellness
pobyt nebo nějaké lázně?
Rak – 22. 6. až 22. 7. 
Ženský princip raka se dostává
do popředí. Pravděpodobně
budete citlivější na vjemy oko-
lo sebe více než obvykle. Bude
ale těžké hledat pochopení u
svého okolí, své pocity moc
ne sdílejte. Zkuste meditaci, jó -
gu, nebo dlouhé procházky.  
Lev – 23. 7. až 22. 8. 
Mars vás poslední dobou ovlá -
dá a díky tomu si myslíte, že
jste neodolatelní. Ale pozor,
probuďte se z té diskotéky!
Vše může být jen iluze. Raději
počkejte v obrat Venuše – poté
se ve vašem životě objeví ký -
žená harmonie.
Panna – 23. 8. až 22. 9. 
Vzhledem k vašemu pracovní-
mu nasazení vám může unikat
partnerský život. Zastavte se a
zhluboka se nadechněte. Ne -

vě domky můžete přehlížet li-
di, kteří vás milují. Pannin
smysl pro detail tak může být

trošku přítěží. Snažte se věcem
dát více volný průběh. 

Váhy – 23. 9. až 23. 10.
Od začátku roku jste zami -
lovaní a patronka lásky Venu -

še vám zpříjemňuje májové
dny. Nebylo by ale od věci se
trochu více zaměřit na pracov-
ní sféru života. Nejdou vám
dokončit důležité povinnosti.
Poproste o pomoc vaše blízké. 
Štír – 24. 10. až 22. 11. 
Planeta Pluto je v posledních
dnech jaksi neklidná, a proto
nejdete zkrotit. Váš sex appeal
prýští na všechny strany, pro
okolí jste velmi atraktivní a
chcete ještě víc. Nezapomeňte
ale v tomto rozpoložení i přes -
to najít klid, mír a pokoru. Kdo
chce moc, nemá nic.
Střelec – 23. 11. až 21. 12. 
Zatím se vám dařilo vyhýbat
se Amorovým šípům, ale tento
týden bude výjimkou. Možná
se objeví malé překvapení, ale
chraňte se. Jak řekl Dalajláma:
Velká láska a velké výdobytky
nesou velká rizika. 
Kozoroh – 22. 12. až 20. 1.
S přicházejícími letními dny

můžete být rozladění. Dávejte
si proto pozor na to, jak komu-
nikujete se svým okolím. Váš
partner či partnerka si možná
neuvědomují, čím si prochází -
te. Proto je potěšte vlídnými
slovy.
Vodnář – 21. 1. až 20. 2.
Proplouváte životem se stoic -
kým klidem, jste v typickém
vod nářském rozpoložení. Jed-
náte rozvážně, pomalu a pre-
cizně. Nic vás nerozhodí. Dej -
te si ale pozor, aby tento stav
nepřešel do proklínaného ste -
reo typu. Riskujte, chtějte víc!
Ryby – 21. 2. až 20. 3.
Díky přeprškám minulých dnů
jste ve svém živlu, jste jako
po lití živou vodou. Rozpolo -
žení hvězd vám přeje v osob-
ním rozvoji, jste nevídaně pro-
duktivní. Ale pozor! Nezapo -
meňte v těchto dnech také na
relax.
Pavla Karešová

Horoskop Flesku

Adam Doksanský, student 
„Kostek není nikdy dost!“
Bohémský floutek nebo sečtělý
elegán? Student Adam balancu-
je na tenké hranici, nás to ale
baví! Co nás však štve, je dvojí
kostkování. Tento efekt využil
jak na kalhotách, tak na košili.
Adame, těch kostek už je trochu
moc! 

Barbora Součková
Kateřina Motyčková

doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 
„Základem šatníku gentle -
mana je klobouk a deštník,
každý outfit však konzultuji
se svou ženou!“
Pan docent zvolil elegantní dob -
ře padnoucí oblek, který doplnil
temně zelenou kravatou, která
podtrhuje barvu jeho očí. Chvá -
lí me výběr obuvi, černé polo -
botky k šedému obleku, to je to
pravé ořechové! Paní Haladová
prostě ví, co jejímu muži svěd -
čí!

Natalie Akkadová, studentka
„Když nemůžu ukázat vlasy,
ukazuji dlouhé nohy!“
Každý, kdo zná studentku Na-
talie (aka akkadskou princez -
nu), ví, že je silně věřící. Přesto
se snaží svůj outfit doplňovat
moderními prvky. Hidžáb skvě -
le kombinuje s barevnými tenis -
kami. Nechápeme však, proč se
rozhodla pro tak vyzývavou
suk ni?! Víc než spořádaná mus-
limka působí jako pořádná sex -
bomba!

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
„Kabelka sladěná s botami,
to nesmí žádné dámě v šat-
níku chybět!“
Doktorka Čeňková se svým ce -
lo černým outfitem strefila do
čer ného! Tato dáma opravdu ví,
co teď letí! Top s trendy kaný -
rem, sukně, která jí sekne a lo -
dič ky z krokodýlí kůže. Tomu
se prostě nedá nic vytknout.
Bravo!  

Módní policie: velký souboj generací. Studenti to projeli na plné čáře!
Styl, elegance, ale i nevkus, který bije do očí. To vše je k vidění na chodbách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity 

Karlovy. My jsme se podívali na zoubek čtyřem adeptům. Módní policie udělovala pokuty studentům, od svých kantorů se mají co učit!

Text: Barbora Navrátilová

Požár v Hostivaři ohro zil 8.
května život herců a štábu. Po -
blíž místa výbuchu se totiž na -
chází i ateliéry, kde se oblíbené
seriály natáčejí. 

Nebezpečné jedovaté látky a
hustý černý dým ochromil pří -

pravu seriálů TV Nova. Na úter -
ní natáčení se nemohly dostavit
hvězdy Ordinace Martin Zounar
(50), Martina Randová (46)
nebo Aneta Krej číková (27), pro
kterou by pohyb v blízkosti po -
žáru mohl mít vážné zdravotní
následky. He rečka je totiž v pá -
tém měsíci těhotenství!

„Bylo to štěstí v neštěstí.
Kdy by foukal vítr opačným
směrem, zřejmě by je to zasáhlo
také,“ řekl svědek celé události.

Požár zachvátil halu v ulici u
To váren. Na místě zasahovalo
přes 12 profesionálních hasících
jednotek. Přivoláni byli i dobro-
volní hasiči. Jednoho z požár -

níků museli kvůli úplnému vy -
čerpání převézt do nemocnice.

Fanoušci ale nemusejí mít
obavy. Natáčení bylo podle
zpráv TV Nova obnoveno již po
pár dnech. Můžeme jen spe ku -
lovat, jestli se prodleva v natá -
čení projeví.

•

Text: Procházková Pavla

Ve středu 16. května se pražská O2
aréna proměnila ve svět Zápa do -
zemí z úspěšného se riá lu HBO
Hra o trůny v show Game of
Thrones – Live Concert Experien -
ce. Koncert vedl a dirigoval skla-
datel Ramin Djawadi, který je

 autorem hudby k celému se riálu.
Djawadi dokázal, že show mů -

že být velkolepá i bez zna losti děje
seriálu. Během celého koncertu
Game of Thrones doprovázely
hudbu pasáže ze seriálu, promí-
tané na velkém plátně, a ačkoliv
šlo o orchestrální skladby, byl kon-
cert pojat moderně, s velkým

množ stvím efektů, takže vše do -
hromady vytvo řilo neopakovatel-
ný zážitek.

Při filmovém záběru ohně v
hale šlehaly plameny, při záběru
dračí páry se z pódia šířil kouř. O
nejefektivnější číslo se posta rala
hlavní houslistka, která ode hrála
jednu ze skladeb zavěšená v pro -

storu, s šaty vlajícími až na zem.
Celá show i s přestávkou trvala 2,5
hodiny a zazněly sklad by ze všech
sedmi sérií Hry o trůny.

Během koncertu fanoušci pro-
jevovali nadšení častými spontán-
ními reakcemi k ději na plátně a
účinkující byli po skončení odmě -
něni obrovským aplausem.

Další rok mezinárodní hudeb-
ní soutěže Eurovize je u kon -
ce a přináší s sebou překva-
pivé výsledky! 

Text: Jan Dlouhý

První místo, které pro něj vybo-
jovala extravagantní baculka
Netta (25) s písní Toy, si domů
odváží Izrael. Zpívala o tom, že
odmítá být hračkou mužů a
celou píseň doplnila hebrejskými
výrazy a tzv. slepičím tancem.
Česku se ale dostalo nejlepšího
umístění v historii soutěže, Mi -
ko las Josef (22) se v sobotním
finále v Lisabonu umístil šestý.
Jeho úspěchu ale přecházelo
váž né zranění a hrozilo mu vy-
loučení ze soutěže!

Josef si po příjezdu do portu-
galské metropole při nacvičo vá -
ní přemetů k hudebnímu číslu
poranil páteř. Nakonec zpěvák v
se mifinále vystoupil – už bez
plá novaného salta.

V semifinále zabodoval i bez

akrobatických prvků a společně
s Izraelem a dalšími 24 zeměmi
postoupil dál. Právě na sobotním
finále přemet absolvoval a skli -
dil obrovský potlesk. Hlasy ná -
rodních porot ho však na přední
příčky nevynesly, dohromady
jich získal pouhých 66. Naopak
diváci k němu byli štědří, nadě -
lili mu rekordních 255 hlasů.
Hudební kritici se ale k jeho vý -
konu vyjádřili negativně!

Zahraniční deníky označují
Josefův styl za laciný, kýčovitý
a retro. Jiné internetové portály
sahají po ostřejších kritikách a
tvrdí, že píseň by bylo lepší za-
pálit a vhodit do oceánu a Josefa
na Eurovizi zavřít do auta, aby
tam počkal do skončení soutěže. 

Mikolas Josef se však těmito
recenzemi jeho čísla netrápí a
má radost ze svého úspěchu.
Stihl už také podepsat smlouvu s
vydavatelstvím Sony Music RCA
Records, pod kterým vydávají
své hity hvězdy jako Britney
Spears nebo Justin Timberlake. 

Eurovize: 
Česku hrozilo vyloučení!

Velkolepá světová show Hra o trůny

Ordinace a Ulice v ohrožení! 
Dočkáme se pokračování?

Ať žije Tuzemák!
Oslavte s námi vítězství Tuzemáku ještě před tím, než začne plavková sezóna,
a připravte si tuto hříšně dobrou pochoutku. 

Extra rumové kostky (1 plech)
Těsto: • 4 vejce • 1 šálek krupicového cukru • 8 lžic rumu • 1, 5 šálku
polohrubé mouky • 2 lžičky prášku do pečiva • špetka soli 
Poleva: • 350 ml smetany • 2 tabulky čokolády na vaření • 50 g másla

Postup:
Vejce s cukrem a 3 lžícemi rumu vyšleháme do pěny a přidáme zbytek
mokrých ingrediencí. Přisypeme mouku, kakao, špetku soli, prášek do pečiva
a promícháme. Těsto navrstvíme na plech a dáme péct do vyhřáté trouby na
180 stupňů, přibližně na 30 minut. Hotové těsto propícháme vidličkou a
rovnoměrně polijeme zbylými 5 lžícemi rumu. Poleva: smetanu ohřejeme v
hrnci na mírném plameni (nesmí vřít), přidáme čokoládu a máslo. Ještě
teplou polevu nalijeme na koláč. Hotový koláč krájíme na malé kostky. Ještě
lépe chutná se šlehačkou a sklenicí kubánského rumu.

Tereza Gastová
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Další šok v českém Robinsonovi: 
ženská aliance přišla o hlavu! 
Text: Tomáš Kazda

I další kmenová rada Tawi-Tawi
přinesla šokující zvrat. Poté, co
se po minulé radě musel překva-
pivě na ostrov vykoupení porou -
čet mozek všech posledních ope -
rací a nekompromisní hráčka
Katka, potkal tentokrát stejný
 osud Blanku – zakladatelku žen-
ské aliance. Blance se stala osud-
nou zrada z vlastních řad. Teri
svůj hlas dala v rozporu s doho -
dou aliance Martině, čímž nepří-
mo, a pravděpodobně omylem,
vyloučila právě Blanku. Hra tak
přichází o jednu z největších fa-
voritek, jednu z posledních sku -
tečných hráček a kmenovou
„má mu“. 

Nemilé překvapení čekalo
Katku na ostrově vykoupení.
Setkala se tváří v tvář s dvěma
zhrzenými muži, na jejichž vy-
hození ze hry měla hlavní podíl.
A Bizon s Petrem jí to dali po -
řádně sežrat. Přivítali ji několika
urážlivými poznámkami, nedali
jí najíst a ani ji nepozvali do

svého přístřešku. Hustá atmos-
féra se dala krájet. Ani silná Kat-
ka, která pečlivě odděluje cho -
vání ve hře a v osobním životě,
tento tlak neustála a nakonec vše
oplakala. 

Na ostrově vykoupení Blanka
doplní Martina a Petra, kteří po-
razili ve hře o udržení zapšklého
Bizona a bojovnou Katku.  Po -
slední dvě rady dokázaly, že ani
takticky vyspělý hráč si nemůže
být jistý ničím. Vše se rýsuje tak,
že porota bude mít opravdu ná -
ročný úkol v rozhodování o vítě -
zi a budoucím milionáři. Dva a
půl milionu budou moci svěřit
Martině, která tvrdí, jak moc bo-
juje, ale ve skutečnosti si místo
her o imunitu pochutnává na
sladkostech. Dalším kandidátem
je Zina, která jen tak pro nic za
nic rozdává imunity.  Ve hře je
ještě Mirek a Teri, kteří se už
dlouho v soutěži drží jen na vlás -
ku. Dalším otazníkem je, jak
s hrou ještě zamíchá ostrov vy -
kou pení, z něhož se jeden hráč
vrátí zpět do hry.

Text: Marek Hron

Nejslavnější wrestlingová spo -
leč nost WWE nabídla českým
divákům to nejlepší ze svého
repertoáru. Představily se živou -
cí legendy jako Daniel Bryan,
The Miz, Jeff Hardy nebo feno -

menální AJ Styles. Show navíc
nabídla hned čtyři zápasy o titul,
ani jednou se však vlastnictví
mistrovského pásu nezměnilo.
Kdo neocenil krásu zápasů, se
alespoň mohl kochat krásou cel -
kem sedmi zápasnic, které v prů -
běhu večera nastoupily do ringu,

i když během zápasu předvedly
větší krutost, než jejich mužské
protějšky.

Všichni se náramně pobavili
během zápasu The Miz & Big
Cass vs. Daniel Bryan & Tye
Dillinger. Bryanův společník to -
tiž nosí přízvisko Perfect Ten.

Jazykově hraví fanoušci začali
skandovat: „Deset! Deset! De-
set!“ Většinou však skandovali,
když měl Big Cass nad Dillin-
gerem převahu, a tak nabyl doj-
mu, že publikum podporuje je-
ho. Jen jestli mu to po zápase
někdo vysvětlil.

Text: Eva Kobrlová

Věřte nebo ne, i cheerleading
(čili roztleskávání) je profesio -
nální sport. Co víc, má i své
české mistrovství. Celou sobotu
12. května se tak pražská hala
Královka otřásala ohlušujícím
řevem hudby, soutěžících i pub-
lika. Prvenství obhájili JNS
Thun derbirds. 

Začali (jak jinak) ti nejmladší.
Převážně dívenky, které se te -
prve nedávno naučily chodit, teď
ostošest metaly hvězdy, zvedaly
se do výšky a skandovaly názvy
svých týmů. „Eagles!“, „Dra -
gons!“ anebo „Black Tigers!“
k těmto křehkým stvořením vů -
bec nepadlo. Chybějící bojov -
nost ale i ve čtyřech letech hravě
nahradily nadšením. Však také
měly před sebou přísné publi -
kum tvořené kromě mezinárodní
poroty také nekompromisními
ro diči. „Jestli nebude medaile,
dám ji na ragby!“ nechal se sly -
šet podsaditý čtyřicátník. Zda
svůj slib splnil, se Flesku nepo-
dařilo zjistit.

Čím starší týmy, tím více šlo o

život. Nebo alespoň o zdraví.
Dvanáctileté holčičky už při vy-
hození do vzduchu střihaly pře -
mety, jako by se nechumelilo.
Ne mluvě o nejstarších katego -
riích, kde některé závodnice bez
kontaktu se zemí vydržely téměř
po celou dobu estrády. Díkybo-
hu, všechny přežily.

Akce vyvrcholila odpoledním
slavnostním nástupem. Přes
1300 převážně nezletilých spor -
tovců si pěkně od plic zazpívalo
hymnu, aby pak neméně nadšeně
sledovalo exhibici reprezentač -
ního áčka.

Ohledně popularity má český
sportovní cheerleading rozhodně
co dohánět. Vždyť už má 17 let
a většina národa ani neví, že ně-
co takového vůbec je! Přitom na
tom s kvalitou není vůbec zle,
z posledního evropského mistrá -
ku vytěžil dvě zlaté a ve světě je
dokonce šestý! Více než polovi -
ně české asociace pak není ani
15 let – a to do budoucna značí
nemalý potenciál!

Kdo ví, třeba jsme nastupující
roztleskávací velmoc.

„Karma je zdarma“ - Bizon
se dočkal své odplaty.

FOTO: koláž Archiv

Hoši, přivezte nám konečně medaili!
Text: Tadeáš Podolka

Šest let! Tak dlouho čeká česká hokejová
reprezentace na me daili, nejdéle v samostat-
né historii. Ve čtvrtek 17. května od 16.15
je čeká první překážka, a to čtvrtfinále
s neoblíbenými Američany.

Jaký může být klíč k postupu? Uhlídat
první americkou formaci s hvězdným Pat -
rickem Kanem, který v předchozích sedmi
zápasech posbíral neskutečných 17 bodů!

Neméně důležitá je pro čes kého kouče Josefa
Jandače volba v brankovišti.  Z dvojice Fran -
couz, Rittich se těžko vybí rá, oba jsou mágy
mezi třemi ty čemi.

„Víme, koho postavíme, bran káři to taky
vědí, ale já to s do vo lením neprozradím.
Nechce me soupeři dávat jméno, na kte ré se
pak můžou připravit. Ať se připravují na
oba dva,“ mlžil Jan dač ve středečním roz -
hovoru s novináři. 

Stěžejní role se ujme nerozlučná dvojice

kamarádů z Bos tonu – David „Pasta“ Pastr -
ňák a David Krejčí. „Jsou to jednoznačně na -
ši dva nejlepší útočníci. Na jejich výkonu bu -
de hodně záležet,“ myslí si také jejich spo -
luhráč, mladík Martin Nečas, který na skočí
do životního zápasu své dosavadní kariéry.

Češi vyhráli posledních pět zápasů, za to
Američané v po sled ním zápase ve skupině
B utrpěli debakl s Finskem 6:2. Aktuální
forma mluví pro Čechy. Hoši, zabojujte a
přivezte nám konečně medaili!

Salta a vzdušné levitace – 
český cheerleading už dávno není o tleskání

Kopy, pády, škrcení! 
Nekompromisní řežba v O2 aréně

Ženská hrubost v akci! Carmella 
neváhala přiškrtit Becky Lynch. 
FOTO: WWE


