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A sexy muÏem
fakulty se stává...
Třetí místo obsadil známý lev
diskuzních salónů magistr Václav
Moravec. Pod límečkem prvorepublikového intelektuálního sexappealu
skrývá i rytířskou a divokou bojovnost starých věků, která nás ženy tolik přitahuje. Z celého srdce miluje
wrestling a pěstuje společenský tanec.
TEREZA KROBOVÁ

Je tu opět konec dubna a s ním naše
pravidelná anketa o nejvíc sexy muže. Letos už nás omrzel Brad Pitt
i George Clooney, a tak jsme se rozhodli pídit se po přirozené mužské
sexualitě v poněkud bližších lokacích. Pátrali jsme na domácké půdě
Fakulty sociálních věd a zjistili
jsme, že je na co se dívat.
V naší přísné anketě suverénně
zvítězil docent Jan Halada. Překonal
tak všechny mladé zajíčky a dokázal, že ženy přitahuje zralá krása

spojena s šarmem a samozřejmě
i mozkem. Díky docentovi tak pojem „sexy mozek“ ztrácí pejorativní
význam, jež mu nevědomky přisoudila mladá paní Paroubková. Od této chvíle už se zase počítá! Naši redakci upoutal docentův šarm a vtip,
kterým jakoby mimochodem oplývá. Prostě alfa samec a švihák lázeňský v jednom. Jeho sexappeal
překonal už však i českou kotlinu.
Slavný herec Sean Connery po
dlouhých letech dotazů konečně objasnil svou image šedého elegána.
Nedávno přiznal, že jeho svůdný
vous je jen chabou napodobeninou
toho docentova.
Ve volném čase se docent Halada
věnuje řeckořímskému zápasu a závodně hraje golf. Po večerech pak se
zálibou pročítá Hegelovy spisy. Pod
mužnou hrudí buší romantické srdce.
Na druhém místě se umístil mladičký magistr Radim Wolák, který
v sobě spojuje chlapeckou naivitu se
zralou mužností. Porota oceňuje jeho netuctový vzhled a výjimečný
úsměv. Redakci Maxijelou se Wolák
přiznal, že ve volném čase zachraňuje velryby a že z celého srdce miluje
děti.

Ženatý šéf a jeho sekretářka. Oba
měli své rodiny, ale vzali se a jsou
již 21 let spolu. Paní Dana Fischerová (61) poznala manžela jako zaměstnankyně Českého statistického
úřadu. „Od první chvíle se mi líbil,
od samého začátku se mi s ním velmi dobře pracovalo, ale žádné ambice jsem neměla. Říkám dokonce, že
se mi s ním líp pracovalo, než sžívalo jako s partnerem.“
Jejich vztah se prý rozvíjel výhradně po pracovní době. Četli stejné
knihy, líbily se jim stejné filmy, rozuměli si. Po dvou letech se vzali a po
roce a čtvrt se jim narodil syn Honza.
Dana je teď v invalidním důcho-

du. Před 11 lety přišla kvůli rakovině o ledvinu. „Propadla jsem v té
době depresím. Honzíkovi bylo devět a já najednou nevěřila, že ho dokážu vychovat. Lékaři mi sice říkali,
že jsem zdravá, ale já se topila v nedůvěře v sebe sama.“
Hodně čte, chodí na výstavy a do
divadla. Jako správná žena se stará
o domácnost a psa. Je sběratelkou
starých panenek a občas na ně i šije.
„Panen s porcelánovou hlavou mám
asi 22, nejstarší z roku 1909, je
z Francie a je starší než moje maminka.“ Ráda cestuje a líbilo by se jí
žít v New Yorku.
Nedávno jí volal manžel ze slu-

žební cesty v Irsku, že prý má být
premiérem a co ona na to. „První reakcí byl úlek a asi i trochu vzrušení.
O ničem takovém předtím nebyla
řeč, takže jsem to vůbec nečekala.“
Postavení manželky premiéra by
ráda využila k tomu, že by pomáhala
nadaci Kapka naděje. V roce 1971 jí
zemřel dvouměsíční syn. Dlouho se
pak nemohla podívat ani do kočárku, natož vyloudit na tváři obyčejný
úsměv. Manželské soužití s Janem
Fischerem označuje za fajn vztah.
Na svém manželovi obdivuje to, že
je zapálený pro práci, dokáže lidi nadchnout a umí s nimi jednat.
ANNA KULÍŠKOVÁ
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Halada: Moje vítûzství
Pﬁíbûh lásky premiérského páru je jen ‰Èastná náhoda

Pravda o erotogenních zónách
I když pornografické filmy učí mířit
přímo na střed, z vlastních zkušeností víme, že to často není právě ta
nejlepší cesta. Někdy se nám chce
křičet: „Co takhle více fantazie, pánové?“ Žena není gumová Anča.
Chce to hledat, nacházet a nikdy se
nevzdávat. Zátylek, ušní lalůček, kolenní jamka, vždyť možností je tolik.
A nápady lze posbírat takřka na každém rohu - to platí i pro nás, dámy.
Erotogenním zónám se věnuje tu
a tam každý časopis pro ženy. „Zbytečnosti a slepičí rozhledy,“ neodpustil by si kdejaký chlap, znalec
žen, samozvaný donchuán. Třeba
můj kamarád Petr. Jeho přítelkyni,

se kterou údajně prožil několik měsíců takřka nebeského sexuálního
soužití, jsem zrovinka minulý týden
potkala. „Marný hledač,“ řekla mi,
„přitom správný chlap by měl vědět
kam šáhnout, nejlépe bez mapy.“
A on? Vždycky to přehlídl.
Nebuďme však jednostranně kritické. I my, ač se holedbáme takřka
magickou citlivostí, svého miláčka
občas zanedbáváme a hledat ani nacházet neumíme. Nedivme se, některé erotogenní zóny jsou společné
nám všem, na objevení jiných by
bylo potřeba zaplatit průvodce.
Ovšem tu nejspolehlivější erotogenní zónu objevili a popsali bankovní

doktoři teprve nedávno. Měří jen 8,5
centimetrů. Má přesně 46,17 cm2
čistého materiálu. V tomto případě
na velikosti opravdu záleží, větší by
se mezi třísla bankomatu stejně nevešla. Znáte snad větší rozkošnický
zážitek než dychtivě na pár vteřin
polaskat v konečcích roztřesených
prstíků platební kartu? Jen tak na
chviličku, než ji půjčíte prodavačce
nebo chladnému a stydlivému bankomatu. Nejlépe tu zlatou a vzrušivě
nevyčerpatelnou, jež vás zařadí ke
smetánce národa. Tuhle erotogenní
zónu mají snad všichni společnou,
bohužel, na úkor fantazie.
KATEŘINA VÍTKOVÁ
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Jak se cítíte jako nejvíc sexy muž
fakulty?
No, v první chvíli jsem z toho byl
trochu v šoku, ale pak jsem si uvědomil, že na závěr mé kariéry je to
docela pěkné ocenění.
Jak na své image hodláte pracovat
do budoucna?
Vzhledem k tomu, že mluvím o závěru kariéry, tak nevím, ale budu se
snažit, abych byl třeba zvolen ještě
jednou.
A Vy už tady letos končíte?
Ne, nekončím. Ale tak... už nejsem
nejmladší, a tak mě napadá, že už
bych měl někdy skončit, když vidím
ten rozdíl mezi vámi a mnou
(smích).
Dá se říct, že Vás vítězství nějak
změnilo?
Ne, nezměnilo, je to příjemné a když
to budete sledovat dál, tak pak vám
řeknu, jestli mě to změnilo nebo ne.
Proč myslíte, že jste vyhrál?
To nevím. Zase aby člověk nebyl

úplně neskromný, tak kvůli něčemu
to asi bylo... nevím, skutečně nevím,
proč jsem vyhrál, ale zeptám se některých, a pak teprve budu vědět,
jestli to bylo po právu.
Nemyslíte, že zapracoval i charakter?
To si nesmyslím, že zrovna charakter, možná kombinace všeho a taky
trochu štěstí.
Jak Vaše vítězství ovlivní vystupování na fakultě?
Asi na to brzy zapomenu. Pokud jde
o mé kolegy, asi uslyším některé
uštěpačné poznámky a podivná hodnocení, ale doufám, že to všichni
vezmou s humorem.
Chtěl byste něco vzkázat těm, kteří Vás volili?
Ať mi zůstanou věrní i nadále a že si
jich skutečně nesmírně vážím.
SIMONA BERÁNKOVÁ,
TEREZA KROBOVÁ,
PAVLA KLIMEŠOVÁ

maxijelou
Na dne‰ním mimoﬁádném ãísle pro v‰echna pohlaví se podíleli/y:
Simona Beránková, Petr Boﬁuta, Helena Bu‰ková, Iveta âerná,
Zuzana âerná, Tatiana Hoﬁavová, Radek Jozífek, Ondﬁej Kalát,
Pavla Klime‰ová, Ondﬁej Koutsk˘, Tereza Krobová,
Pavla Kryst˘nová, Anna Kulí‰ková, Barbora Luká‰ová,
Tereza Malkusová, Jan Mar‰íãek, Eli‰ka Morochoviãová,
Jana Niedermeierová, Petra Novotná, Markéta Paráãková,
Kateﬁina Písaãková, Luká‰ Pospí‰il, Nikola Potmû‰ilová,
Daniel ReÏn˘, Anna Suková, Markéta ·rajbrová,
Adam ·tûpánek, Lucie ·tûrbová, Monika Trojanová,
Tereza Velikovská, Kateﬁina Vítková, Tereza Vondráková,
Aneta ZdeÀková, Adéla Zicháãková
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Eli‰ka

Modely dvou Ïhav˘ch ãesk˘ch celebrit DaÀ˘ka ReÏného (známého jako Kámo‰)
a MC Páji s námi hodnotí módní stylistka Adéla Zicháãková a majitelka obchodního domu
Palladium Eli‰ka Morochoviãová. Na‰e stars jsme zastihli nejdﬁíve na afterparty kﬁestu
nové desky Michala Davida a pár dní poté jsme je naãapali pﬁi nakupování v PaﬁíÏské.

MC PÁJA
Adéla: Oceňuji její krásné šaty,
které se zlatavě lesknou v záři reflektorů. Famózní, palec nahoru!
Eliška: Šaty jsou očividně posledním výkřikem módy, ovšem zajímalo by mě, kde MC Pája vyhrabala ty nudné boty a nevkusné červené korále. Na kabelce obdivuji
francouzský styl, ale k tomuto modelu se absolutně nehodí.

10 vûcí,
co chlapy fakt vytáãí
na ‰Èabajznách
1. Nemají rády fotbal a „čuměj
na něj jak husa do flašky“. A nevědí, co je to ofsajd.
2. Zablokují vždycky na dvě hodiny koupelnu a pak je to tam cítit jak ve francouzském bordelu.
3. Nakupování: 8 hodin je málo.
4. Neoholené tělní partie, lidově
řečeno bobr.
5. Kecání do řízení.
6. Brainwashing. Vymývání našich mozků tím, že si mají chuť
popovídat.
7. Občasná frigidita: „miláčku,
dnes ne, bolí mě hlava“ (případně
jakákoliv jiná část těla).
8. Když mluví jak sociální pracovnice z Perlovky.
9. Vždycky nechají první krok
v navazování známosti na nás.
10. Jsou to puntičkářky a musí
mít v této rubrice o deset věcí víc
než my.
ONDŘEJ KOUTSKÝ

KÁMO·
Adéla: Oblek od Gučiho vypadá
sám o sobě skvěle, ale jeho nositel
vypadá nad ránem poněkud jetě. Důkazem toho je bizarně barevná kravata bimbající se kdesi u rozkroku.
Eliška: Schovej ponožky, Kámoši!
A pokud chceš vypadat cool, tak si
aspoň zapal tu cigaretu! Tohle by si
podle mě neobléknul ani Michal
David.

MC PÁJA
Adéla: MC Pája reprezentuje
všechno, co je v dnešní sezóně in.
Jasné barvy, veselé kombinace. Je
vidět, že pro to má dokonalý cit.
Slintám při pohledu na její úžasný
šátek, který celý model podtrhuje!
Eliška: Bezkonkurenční. Doufám,
že i tu košili, kterou drží v ruce, si
nakonec koupila!

KÁMO·
Adéla: Kámoš se na nákupy v Pařížské vystrojil v retro stylu. Oceňuji muší brýle a sluchátka z Vesničko
má středisková. Trochu mimo je náramek z loňského festivalu.
Eliška: Úděsné skejtové boty, které
má na sobě, bych okamžitě vyměnila za ty, co má v ruce. Jinak nemám modelu co vytknout. Je vidět,
že Daňýk má styl.

MuÏi, Ïeny a fotbal
Situace typu „naběhl na centr z levé
strany a z kraje velkého vápna vystřelil“ vidí ženské oko jako uřícené
hráče zběsile se ženoucí sem a tam
po obrovském hřišti. Pokutové území
a ofsajd vnímá jako uřícené hráče
motající se v neviditelných pseudodrahách z jiného vesmíru a úžasnou
šanci na gól shrnuje jako uříceného
hráče, který „si teda kopnul.“
Ženy nikdy nepřijmou omluvu:
„Byl jsem na fotbale, tak jsem nemohl přijít na tvůj koncert,“ jinak než jako provokaci hodnou blíže neurčené
doby partnerova nocování na gauči.
O moc lépe nebudou reagovat ani na:
„Uhni, nevidím na televizi.“ Samozřejmě, že se zrovna hraje veledůležitý zápas. On je totiž každý zápas veledůležitý, když jde o fotbal.
Mužské „půjdeme na večeři“ je
často podmíněno širokoúhlou televizí
a štamgastovým místem přímo proti
ní. Žena si to vyloží jako totální zbytečnost své přítomnosti a má zkažený
večer. Stejně tak funguje situace, kdy
rozespalá partnerka ráno jde do koupelny a když se vrací, leží místo ní
v posteli notebook a fanda sleduje
výsledky posledního zápasu svého

favorita. Veškerá chuť na ranní sex je
tatam.
Otázkou zůstává, existuje-li pro
průměrnou ženu šance přiblížit se
alespoň na dohled tomu chlapskému
šílenství, který některým inteligenčně
slabším povahám vydělává miliony.
Prvním krokem na cestě k zakopání genderové válečné sekery v této
oblasti je bezesporu tolerance. Žena
by, jako emocionálně vyspělejší, měla pochopit nesmyslnost svých pokusů situaci změnit. Možná kvůli partnerce párkrát muž nepůjde na zápas,
vypne notebook nebo televizi a bude
se dívat na hvězdy, ale duševně bude
jinde. Ženin krok k usmíření ve vztahu se tak vzápětí obrátí proti ní. Muž
se začne periodicky rozčilovat, jak
podpantoflovsky se chová, a přátelé
se mu budou smát. On pak bude zesměšněný, rozmrzelý a současně otrávený. A otrávený partner, který
z ženiny strany cítí neustálou křivdu,
rovná se žádný partner.
Druhou a poslední položkou na
fotbalovém manuálu pro ženy by měla být snaha projevit zájem. Můžete
fotbal považovat za nejstupidnější
hru na světě a veškeré fanatické příz-

nivce za prvotřídní tupce, ale stejně
neexistuje zaujatější a nadšenější pohled, než který vám muž věnuje při
vysvětlování pojmu ofsajd za pomoci
kuliček ze zmačkaných ubrousků
v KFC. Při jeho falešném zpěvu slávistických písní neobracejte oči
v sloup, místo toho se usmějte a nechejte ho dál rozbíjet okolní výlohy
skřehotavými tóny. Možná potom na
váš koncert stejně nikdy nepřijde, ale
je to ostatně jenom chlap a ti od Matky přírody zrovna dvojitou porci empatie nepobrali.
Kdo ví, třeba vás po prvním, druhém fotbalovém zápase na tribuně to
šílenství taky pohltí. A pokud ne, budete stejně nadšeně tleskat s pomyšlením, že váš oblažený a rozradostněný partner bude i zítra na Národní třídě hopsat metr před vámi v nejpodivnějších kreacích, bude si zpívat absolutně nesmyslné rýmovačky s vaším
jménem nebo nechytlavé melodie Tří
sester a sem tam se zašklebí po vzoru
výstavního idiota. Všechno pak bude
v pořádku.
Koneckonců, je to váš idiot a žádný fotbal už vám ho nevezme.
MARKÉTA PARÁČKOVÁ

Buìte sexy – zumba nebo kardio stript˘z vás rozpálí
Chcete-li zhubnout a dostat se do
kondice, nemusíte začít běhat maratón ani se trápit hodiny v posilovně.
Dnes už můžete hubnout efektivnějším a zábavnějším způsobem. Pokud
vás už nebaví spinning či klasický
aerobik, vyzkoušejte něco nového.
Zumba, alpinning či kardio striptýz,
nové alternativy ve světě fitness.
Ještě jste o zumbě neslyšeli? Tak
jako jiné druhy cvičení vznikla zcela náhodou. Je to kondiční cvičení,
jež formuje postavu a posiluje pohybový aparát. „Zumba není šlapání

zelí,“ říká jediná instruktorka u nás
Tereza Slancová. Základem pohybu
jsou volné klouby a zpevněné svaly.
Vlníte se v latinskoamerických rytmech salsy, mamby či cha-chi. Pokud vás baví kroutit boky, vrtět zadkem a natřásat výstřih, tak zumba
bude tím pravým cvičením pro vás.
Dnes už se nemusíte bát, že se při
ladném vrtění nezapotíte.
Buďte si ale jistí, že alpinning
bude větší dřina. Půjdete kilometry
do kopce motivováni instruktorem
k větším výkonům. Ideální způsob

jak získat štíhlou linii a pečovat
o svoji postavu. Alpinning je IndoorWalking aktivita. Vychází
z nejpřirozenějšího lidského pohybu – chůze. Tento nový program
byl vyvinut pro lidi každého věku a
různé úrovně zdatnosti. Kombinuje
se klasická chůze do kopce s různými výkopy, kolínky, unoženími.
Tím, že alpitrack poháníte vlastní
silou, jste schopni spálit až 3140 kJ.
Kurz cvičení, který k nám ještě
nedorazil, ale je velice populární
v zahraničí, je kardio striptýz. Kom-

binace aerobiku, tance a striptýzu.
Nemyslete si ale, že se svlékáte přímo v tělocvičně. Kardio striptýz je
aerobní cvičení, které využívá striptýzových pohybů. V aerobiku a józe
ovládáte celé své tělo, ale kardio
striptýz se zaměří na vaše sebevědomí a přitažlivost. Odborníci se shodují v tom, že i „netrénovaný“ striptýzový taneček pomůže vaší postavě
– spálíte při něm totiž dost kalorií,
navíc ztratíte veškeré zábrany a potěšíte svého partnera.
ANETA ZDEŇKOVÁ

horoskopec
Terezy Malkusové
BERAN 21.3. - 21.4.
To, že jste úžasná
a skvělá, nemusí být
ostatním na první pohled
jasné. Pro dnešek se
obrňte trpělivostí. Obzvláště svému příteli budete muset jasně naznačit, že vy jste ta nej.
BÝK 22.4. - 21.5.
Štve vás kolegyně-intrikánka nebo nepříjemný
šéf? Tak prostě dejte výpověď. Hvězdy vám sice
nevěští novou příležitost,
zato potkáte záhadného,
ale bohatého muže. Proto
oči na stopkách!
BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6.
Večer si vyrazte do baru nebo kina. Nejlépe
sama. Dnešek přeje
erotickým hrátkám
a záletům, ve vážný
vztah však nedoufejte, byla byste
zklamaná.
RAK 22.6. - 21.7.
Pro dnešní odpoledne
hvězdy radí dát si studenou sprchu. Sundejte
si konečně růžové brýle! Všechno nemusí být
tak perfektní, jak se
vám nyní zdá.
LEV 22.7. - 22.8.
Nepodléhejte emocím.
Konstelace Marsu a Venuše je pro vás poněkud nepříznivá. Uvědomte si, že
to, že vás miluje a hodlá
milovat celý život, neznamená, že vás celou tu dobu bude milovat bez ustání.
PANNA 23.8. - 22.9.
Budete tak unavená, že se
vám nebude chtít ani mluvit. Udělejte si dnes volno.
Jistě vám přijde vhod, že
vaše drahá polovička pochopí situaci a rozhodne se
ji rázně řešit. Počítejte se
snídaní do postele, masáží a dalším
rozmazlováním.
VÁHY 23.9. - 23.10.
Vaše šťastná hvězda
pomalu zapadá. Věnujte zvýšenou pozornost
všem obchodům a investicím. O víkendu
v žádném případě nechoďte nakupovat, pravděpodobně
byste přišla o veškeré úspory.
ŠTÍR 24.10. - 22.11.
Všichni štíři by měli dnes
zalézt do svých nor. A trpělivě očekávat, koho to
hvězdy přivedou k jejich
dveřím. Budou příjemně
překvapeni.
STŘELEC 23.11. - 21.12.
Dnes máte obdivuhodnou šanci poukázat i na
chyby svého partnera.
Chcete mít moc a nebýt
ničím spoutaní. Přepadnou vás určité, avšak
zbytečné pochybnosti ohledně vztahu.
Nenechte se unést. Důležitá rozhodnutí nechte na zítra.
KOZOROH 22.12. - 20.1.
Něco jste někomu slíbili,
ale splnit se vám to nepodařilo. On vám sice velkoryse odpustí, ale pro vás
to bude jeden z nejtrapnějších dnů vašeho života.
Přestaňte si kvůli tomu
dělat vrásky, nevypadají dobře.
VODNÁŘ 22.12. - 20.1.
NUDA! Jedním slovem
nuda. Nic zajímavějšího
vás bohužel nečeká. Nedělejte si žádné falešné
naděje, toto opravdu není
tisková chyba!
RYBY 19.2. - 20.3.
Dnes jste obzvláště
emočně vyrovnaná. Váš
klid se šíří i do vašeho
okolí. Dnešek je skvělou
příležitostí řešit staré
spory a nedorozumění.

