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D an H ůlka v o h ro žen í živo ta!
M uzikálový zpěvák je s akutním zánětem slinivky na jednotce intenzivní péče
PRAHA - V minulch dnech jsme se mohli doíst o vrazném
ohroení Hlkovy muzikálové kariéry. „V tomhle stavu
opravdu na jevit nesmí. Vypadá jako prasopes. Musí neprodlen zhubnout, nebo u m koní,“ tvrd naznail realitu producent a Hlkv kamarád Oldich Lichtenberg. Jako by tuil,
e se blíí njak malér.
A ten skuten piel. Hlkv manaer Martin Svoboda se
nám toti svil, e Daniel leí s vánmi zdravotními problémy v nemocnici. „Dan o vyjádení Oldicha snad ani neví,
protoe te leí na jednotce intenzivní pée s akutním zántem slinivky biní a to je te jeho jediná starost,“ uvedl.
Akutní zánt slinivky biní je velmi závan stav, kter me
skonit smrtí nebo me zpsobit váné dlouhodobé komplikace. Je asto zpsoben ivotním stylem, proto by Dan ml zaít se zdravou ivotosprávou, nejen kvli hudební kariée.
„Chce to pestat v pemíe jíst, pít a trochu se hbat,“ radí
Lichtenberg.
Kauze, ve které Oldich Lichtenberg nazval svého muzikálového svence prasopsem, se Danv manaer jen pousmál.
„Dan i Oldich jsou dobí kamarádi, dokáou se i zkritizovat,
ale ve íkají v dobrém. To, e z toho letika bot, která nemá
práci a jde psát do Blesku, udlá ohromnou bombu, je nco
úsmvného a ubohého. My tomu nepikládáme ádnou dleitost. Te jen doufám, e se dá Dan co nejdíve do kupy.“ I my
v redakci Danielovi pejeme brzké uzdravení a hodn sil!
David Randuka

Jirka vleze všud e!
P o m eje bud e m o d ero vat zp rávy

PRAHA - Konec serióznímu
zpravodajství na Prim! Aprílové vysílání bude uvádt Jií Pomeje a Ivana Gottová. Dvojice
se na nelehk úkol pipravuje
u od stedy a 1. dubna se v ivém penosu pesvdíme, jak
se s tím poprala.
„Pvodn se uvaovalo, e
by ti dva spolu odmoderovali
VIP zprávy. Ale pak jsme si
ekli, e si udláme vtí fór z
divák a dáme je do hlavní relace,“ ekl jeden z len vedoucího tmu primáckch zpráv.
Pomeje byl z nabídky nejdív v oku, ale te u se tí.
„Urit bude zajímavé sledovat
najednou nae rozdílné styly,“
dodal. Hlavní zpravodajská relace bude po VIP zprávách pro
Pomejeho velkou vzvou.
Ambiciózní moderátor má

Foto: archiv
vak jet vtí cíle – chystá se
kandidovat na prezidenta! „Fanouci a posluchai mé show
m stále bombardovali, abych
to zkusil. e pr jsem chlap,
kter si sám proel vema
sra*kama, kter me lovk
proít,“ vysvtlil Pomeje, pro
práv on je tím pravm, kdo by
ml viset zarámovan hned

vedle kolní tabule.
Vzhledem k tomu, e Pomeje je v souasné dob rozveden, místo první dámy zstává
volné. Stará láska vak nerezaví
a pímá volba by tak mohla bt
i ancí pro Ivetu Bartoovou,
která hledá njakou seberealizaci.
Anna tpánková

Sobota, Vetchý a Krobot se m álem porvali
PRAHA/OSTRAVA - Herecké hvzdy filmu
Okresní pebor jenom tsn unikly vánému incidentu. Na ostravské novináské pedpremiée toti herec Jarmil kvrna urazil fanouky Baníku.
Ped zaátkem promítání oznámil okovanm divákm, e pro Slavoj Houslice, fiktivní tm z tohoto filmu, by byla est hrát druhou ligu. Herec
si vak vbec neuvdomil vánost situace. Ostravskm fotbalistm hrozí sestup z první ligy a
pro baníkovce je to velmi citlivé téma. Nevinn
ert se tak zmnil v drama! „Aby na tebe nepiletla sedaka ty pí*o!“ kikl ze sálu natvan fanouek a chtl se jít prát. „Natstí jsme tu situaci
uklidnili, ale poád jsme z toho otesení,“ piznal
Plesku herec Leo Noha, kter se proslavil práv
díky seriálu Okresní pebor, z nho vychází stej-

nojmenn film.
Vechny incident opravdu zaskoil a projevilo
se to i na verejí slavnostní premiée. Jinak upovídan Ludk Sobota se pi závrené dkovace
nezmohl na slovo a jen nervózn pelapoval na
míst. Miroslav Krobot nasadil standardn nepátelsk vraz a Ondej Vetch radji vbec nedorazil, take ve musel zachraovat moderátor. Afterparty a alkohol zdarma vak udlaly své. Po
plnoci si Sobota pivedl pohlednou tmavovlásku
a v tém sedmdesáti letech kepil na parket jak
náctilet. „Je sexy v tom rovém svetíku. Akoli je mi o 40 let mí, nenechala bych se dlouho
pemlouvat,“ svila se Plesku jedna z dívek na
parket. e by mla jeho manelka Adriana konkurenci? Necháme se pekvapit… David trup

Foto: archiv GoJa

M azán ek Jan o ušek
se vyhnul zabavení řidičáku

PRAHA - Mocn prask lobbista Roman Janouek se opil a
následn zpsobil dopravní nehodu, pi které srazil a tce
poranil enu. Potom „staten“
ujel. Pesto me své nablskané Porsche Cayenne prohánt vesele dál. Policisté mu toti po dopadení nezabavili idisk prkaz! Jak je to moné?
Janoukovi pomohla právnická klika, která umouje
viníkovi nehody prohlásit, e u
sebe idiák nemá, a vyhnout
se tím jeho zabavení. Pozdji

u na to toti policisté nemají
právo! Janouek tak sice zaplatil pokutu, ta ale prachatého
lobbistu nemohla nijak rozházet. Tím si tak Dimbi, jak Janoukovi pezdívá jeho dobr
kamarád, pední prask alpinista a nynjí poslanec Pavel
Bém, za pár tisíc koupil dalí
malikost - idisk prkaz minimáln na nkolik msíc dopedu.
Bhem verejka navíc zapadl dalí stípek do mozaiky
pípadu. Vylo najevo, e policisté, kteí na míst zasahovali,

tvrdí, e Janouka vbec nepoznali. Zejm je tedy bné, e
kdy v opilosti nabouráte, srazíte lovka a nakonec ujedete,
tak vás policisté ani nespoutají
a jet vás nechají v klidu volat
bhví komu. Po tech hodinách
vslechu vás navíc, pokud budete chtít, propustí zadními
dvemi ven, jen abyste nemuseli odpovídat otravnm novinám a mohli tak v klidu odjet ernm Audi, které si pro
vás mezitím pijelo. Stejn jako se to potstilo Janoukovi.
Jakub Plíhal

Češi pod palbou chřipky

B raňte se!

Kael jako po padesáti letech kouení, zoufalá závislost na kapesníku a asto i zvená teplota. To je prokletí, které v poslední dob postihlo velké mnoství ech. Ministerstvo zdravotnictví informuje, e v eské republice v tomto tdnu vrcholí chipková epidemie. Na rozdíl
od vtiny ostatních zemí Evropy, kde kivka nemocnosti pozvolna klesá.
Jaká opatení zvolit, aby nás chipka ani bhem tohoto oehavého tdne neskolila?
Pro doplnní vitamín je dobré jíst hodn ovoce a zeleniny. Ideální je grapefruit, protoe nií
zárodky vir i bakterií, a k tomu je doslova napchovan vitamínem C.
Imunitní systém vám, stejn jako sport, zaruen nastartují pravidelné návtvy sauny.
Ale pozor! Pokud u chipku máte, rozhodn saunu vynechte. Vae tlo by jen vyerpala.
Vitamíny, sport ani sauna vak vaí imunit nepomohou, pokud málo relaxujete. Stres toti sniuje obranyschopnost vi infekcím. Tip Plesku: dopejte si horkou vanu a dobrou kníku… Anebo radi dobr sex?
Anna Doráková

2 vehochu

S kan d ál z K o lín a:
M ísto sta ro sta u so u d u za ú p la tky!

Atraktivní politik (vpravo) byl u soudu bez nálady
zdroj: Milan Holakovsk, Kolínsk deník

Bylo u naase. Bvalého
kolínského místostarostu
Romana Pekárka peel
smích a u soudu se jen
mrail, protoe kauza pozemkovch úplatk se dala
do pohybu. V roce 2009 si
toti údajn ekl o milionov úplatek majiteli brnnské soukromé firmy
Coss Petru Likovi za vhodn prodej tamních pozemk prmyslovch zón
Ováry a áralka. Do
mstské pokladny tak místo oekávanch 20 milion
nevysvtliteln dorazilo
pouhch patnáct.
Pekárek v pátek odmítl
vypovídat. U soudu mluvil

bval starosta Jií Bui,
kter o úplatku vdl z nahrávky, která mu pila na
CD. Ta zachycuje Pekárka
a Liku, jak se dohadují
o úplatku. Potvrdil, e na
ní poznal Pekárkv hlas.
„O nahrávce jsem se
dozvdl jen z médií,“ ekl
bval místostarosta Pavel
Hoffmann, kter byl
u soudu jako svdek. Bui
se ale pedtím nechal slyet, e nahrávku poutl
mstské rad.
Mnozí svdkové se
k soudu nedostavili, soudkyn jednání proto odroila na konec dubna.
Ze soudu Eva Spiáková
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Ven d ulo , uč se o d G eislero vé!
Módní policie Plesku si opt posvítila na slavné celebrity. Nae
módní expertka je oznámkovala jako ve kole! Propadl nkdo?

1
4
3
Vendulo, rok 1980 volá
a chce své aty zpátky!
Stih nelichotí postav

a rová? Ta se hodí
snad jen na subtilní pohádkové princezny. Na

Jak m ěn í zd ražen í vajec vaše p lán y
n a Veliko n o ce?
Radek Blaek, student
To je taková zapeklitá otázka. Velice m to zasáhlo, letos, a moná u
nikdy, Velikonoce slavit nebudu.
Ivana Svobodová, bohemistka
Vzhledem k tomu, e iji sama a
Velikonoce u nkolik let neslavím,
tak nijak. A i kdybych je slavila, dostala jsem od
známé dvacet domácích vajec zdarma.
Vojtch Malach, knihovník
Myslím, e to moje plány vbec
neovlivní.
Laura Havlová
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ptku to není, ale pít, polepi se!
Aa jako vdy dovedla

svj outfit k dokonalosti.
Oblékla splvavé aty
se sníenm pasem,
které zdobí vrazná, ale
vkusná kvtina. Tento
kousek pochází z její
vlastní kolekce, a tak
není divu, e k nmu
dokázala vybrat i super
doplky. Stídmé, a pitom sexy! Aa dostává
jedniku a Plesk! tleská.
Takhle by to mlo vypadat!
Leoi, Leoi, tak dnes
to na vbornou nevypadá! Kombinace sametového saka, kravaty a irokch kalhot není to
pravé a mén je nkdy
více. Tenisky samy
o sob jsou skvlé, ale
pít trochu ubrat!
Denisa
Morgensteinová

O m budsm an Varvařovský
se pere s m edvědem Drábkem
„Doma m uili, e kad má bt povaován za poctivého, dokud se nedokáe opak," uvedl veejn ochránce práv Pavel Varvaovsk ve verejích Faktech Barbory Tachecí. Odsoudil pomrn nové pravidlo, podle
kterého se musí desítky tisíc nezamstnanch v uren
as hlásit na pot. Ministr práce a sociálních vcí Jaromír Drábek si od toho slibuje, e se tak zabrání práci
naerno a stát budou mén ochuzovat píivníci. S tím
ombudsman nesouhlasí.
„Nkteí rizikoví jsou, ale tch je, odhaduji, pt a
sedm procent. Pro ostatní to naopak me pináet
i újmu na dstojnosti," ekl Varvaovsk, kter sám
svou práci oznauje za „boj s medvdem“. Zárove
zpochybnil pravomoc úad práce takovéto kontroly
provádt. „Je-li nkdo odsouzen k domácímu vzení,
na dodrování trestu dohlíí stát na vlastní náklady.
Pro by tomu mlo bt jinak v pípad vplaty sociálních dávek? Systém je nyní postaven tak, e postihuje
i ty nevinné, kterch je naprostá vtina.“
Pavel Varvaovsk rovn zpochybnil údaje, zveejnné ministerstvem financí, podle nich bylo od záí
ueteno u 140 milion korun. „To by m zajímalo,
jak to poítali. Já bych rád vidl tch 140 milion,
abych mohl íct – ano, je to tak,“ reagoval s úsmvem.
Jií Linhart

KOZOROH



(22. prosinec – 19. leden)
Stejn tak, jako je slunce
na obloze, tak i vy máte
slunce v dui. Pozor ale
na peháky v lásce.
VODNÁ



(20. leden – 18. únor)
Cítíte se zranitelní a spolenost by vám neprospla. Zstate doma a vybrete se u Titanicu. Uleví
se vám.
RYBY



(19. únor – 20. bezen)
Kvli nepíznivému postavení Marsu a Venue máte problémy se svm partnerem. Drah perk nebo
striptz by to ml vyeit.
BERAN
(21. bezen – 20. duben)
Jestli dnes nemáte den,
moc tomu nepropadejte.
Pítí dny to lepí nebude.
Me vás ale utit, e
vám je Jupiter naklonn.
BK

Pavel Varvaovsk se vysmívá Drábkovm vpotm.
zdroj: ihned.cz, mediafax.cz

P aro ubko va p ro vo kace:
rozdává m íče nebo „m íče“?
Picházíme o miliardy z EU!
Alespo to tvrdí expremiér
Jií Paroubek, momentáln
pedseda strany LEV 21.
„Odfláknutá práce a lendrián“ souasné vlády nás pr
stály a 700 miliard. Z fond
Evropské unie toti esko
zatím erpalo pouhch 130
miliard, akoliv nám v Bruselu na rzné projekty pikli
pro období mezi roky 2007
a 2013 celkem 800 miliard!
A podle Paroubka u je pozd na záchranu situace. „Není za pt minut dvanáct.
Dvanáct, to u bylo,“ píe na
svém blogu.
Ovem pozor, Paroubek
zachází ve své kritice jet
dál. e volá po shození sou-

asné vlády, to dnes nikoho
nepekvapí. Avak neváhá
organizovat také provokativní akce. Pi tch nenápadn naznauje, e on by miliardy nejen získal, ale jet
by si s nimi uml poradit!
Podobnm happeningem
se stal i sobotní zápas lounského okresního peboru.
Kozly v ten den pivítaly na
svém hiti mustvo nkolik
kilometr vzdálench Podboan a Jií Paroubek u toho
za podpory dalích partajník z LEV 21 rozdal tmm
míe. Rozdávání je tak evidentn Paroubkovo téma –
a u mí na hraní, nebo
„mí“ milionovch.
Tomá Miklica

erná kronika

• 10 let za okoládu
A deset let hrozí mui, kter s pistolí v ruce pepadl v úter praskou veerku. Pi dopadení u nj
nebyl nalezen ádn lup. Ten podle obsluhy sndl
u v obchod. Ozbrojen si el jen pro tabulku okolády.
• tvrtil éfa, te bude stíhat metr
Prask vrchní soud vera zpísnil trest Luka
Zlámala na 15 let. Zlámal ped dvma lety zastelil svého zamstnavatele, roztvrtil ho a ásti tla
naházel do Berounky. Znalci oznaili vraha za
narcisistu se sklony k aroganci. Vzhledem
k chladnokrevnosti útoníka se nedá poítat se
zkrácením trestu, i kdyby sekal dobrotu.
• Brousí si zuby na patnou
Na Brumov se na nepohodlného skoro-zee vyzbrojili oba rodie. Ped temi roky ho budoucí
tchán udeil tupou stranou sekyry, ped temi dny
jej divoká tchn pobodala noem. Uvidíme, zda
mládenec vydrí, nebo budou mít rodie dívky napotetí astnou ruku.
• Pikantní sledování
Zlodj, kter v noci z pondlí na úter na Uherskohradisku vykradl kancelá charitativní organizace, si krom penz nadace odnesl i ást dchod nkterch ubytovanch. Celkem si piel na
400 000 korun. Aby ztíil policistm pronásledování, posypal parapet okna, kterm do objektu
vnikl, pepem.
Jan Hrbek

HOROSKOP

(21. duben – 20. kvten)
Díky ocasu komety jste plní ván. Projevte jí komukoli jakmkoli zpsobem.
Urit nezklamete.
BLÍENCI
(21. kvten – 21. erven)
Dnes si dejte k veei klidn dort. Erupce na Msíci
zaídí, e nepiberete ani
deko.
RAK



(22. erven – 22. ervenec)
Zaínáte se trochu nudit.
Zkuste nco nového, teba
smíchat vodku s rumem.
Uvidíte, e vás to nakopne.
LEV



(23. ervenec – 23. srpen)
Máte tvrí sklony. Zastihnte svj zimní koich
a oivte bujnou hívu.
Okolí to jist ocení.
PANNA



(23. srpen – 22. záí)
Procházíte stresovm obdobím kvli naklonní
zemské osy. Na vyrovnání
duevní harmonie si zapalte svíku nebo jointa.
VÁHY

zdroj: idnes.cz

Štrup í letka zasah uje!
Mlad reportér David trup opt prokázal, e má hladov krk. Na slavnostní premiée filmu Okresní pebor sndl a vypil doslova ve, co mu pilo pod ruku. okovaní
hosté galaveera nad ním ohrnovali nos.
Hvzdné manry trup v praské Lucern úpln odhodil a rozhodl se v sob probudit trochu ze zvíete. Pil pivo, víno a destiláty, které jet kombinoval s guláem,
cukrovinkami, bramboráky a trúdlem. Drobky okolo
perspektivního talentu eské urnalistiky jenom létaly.
„Vidla jsem vechno, ale tenhle lovk je regulérní hovado. Zejm nechápe, e oberstvení je tu pro vechny,“
divila se trupovu jednání jedna z hostí. Noviná se vak
neostchal a nkterm zájemcm o gulá zámrn blokoval cestu tak, aby pro nj zbylo co nejvíce. Na základ
jeho chování se ji v kuloárech uchytil nov vraz – trupí letka.
Vladan Vank



(24. záí – 23. íjen)
V práci po vás chtjí samé
nehoráznosti. Bte za éfem a dupnte si. Merkur
vám pípadn pome pi
hledání nového místa.
TÍR



(24. íjen – 22. listopad)
Nynjí dny jste náchylnjí k nemocem. Pozor hlavn na rmiku a kaílek.
STELEC



(22. listopad – 20. prosinec)
Postavení Neptunu píli
nepeje vaim financím.
Nechte se zvát na drink
nebo pijte krabiáka.
Adéla Skivánková
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Vítku, střídáš holky třikrát denně! O d h alen í:
Jín a v C h o m o utu?!
Se kterou to m yslíš vážně?
Majdalenka, Apolenka
s Veronikou a taky Vrka,
Zdeka, Majka, Lenka
s Monikou… Slova populární písniky by se dala
vztáhnout na bujar ivot
Vítka Nováka, studenta
prvního roníku urnalistiky. Vítek (20) se toti nechává vidt ve spolenosti
mnoha atraktivních dívek.
Reportér Plesku napoítal
bhem jednoho dne ti (!)
obti ivoiné pitalivosti tmavovlasého playboye.
„V komunikaci Vítek
sice trochu vázne, ale dokáe to vynahradit pohyby, které mi vyrazily dech.
Pak u jsem nebyla schopná nieho, chtla jsem jenom, aby pokraoval,“
ekla Andrea afáová
(19) o své krátké aférce
s Vítkem.
O milostnch schopnostech mladého novináe
me vyprávt i Jana Samuková (20). „Vítek je ponkud úchyln, take se
k nmu chovám podle toho. Ale nevyluuji mo-

nost, e se ná vztah nkdy
posune jet do intimnjí
roviny. Nikdy neíkej nikdy,“ nechala se slyet
sympatická Jana.
Na filmov seminá
vak Vítek dorazil ve spolenosti vené Evy Némethové. „Vítka bych doporuila i ostatním dívkám
– je to skvl spoleník.
Navíc má ikovné ruce,
jestli víte, co tím myslím,“
svila se Plesku Eva, rodaka z Kutné Hory, s ní
Vítek v posledních dnech
tráví nejvíce asu.
Jana, Eva a Andrea jsou
ovem pouze pika dívího ledovce. „Od té doby,
co ho znám, ml Vítek
vdycky asi ti holky najednou, ale s ádnou nikdy
nic vánjího,“ práskl na
svého dlouholetého kamaráda pohledn Martin
Holzknecht (19).
„Nepochybn vyzauji
urit magnetismus. Vím,
jak siln psobím na dívky. Jde ale pouze o kamarádky, které m poádaly

Potvrzeno! Oekávané se stalo skuteností! Pavel Jína a Nikola Chomátová se do toho obuli
a vyli s pravdou ven. „Ano, jsme spolu,“ potvrdil
Pavel spekulace o údajném novém páru na pd
koly. Niki s Pavlem spolu byli díve pistieni u
nkolikrát, na otázky ohledn jejich vztahu ale odpovídali vyhbav. Nicmén, podezelé píchody
a odchody ze cviení a pednáek na n prozradily své. Jen co ale erstv zamilovan pár setásl
pohledy zvdavc, u pily na adu dalí otázky.
Ná zdroj zahlédl Niki s Pavlem, jak po kolním
koncertu odcházejí v objetí do bytu jejich spoluáka Vladana Vaka. Chystají snad hrdliky spolené bydlení, nebo dokonce svatbu?!
Andrea Daiová

o pátelskou vpomoc a tu
jsem jim samozejm poskytl,“ uvedl sám Vítek
s tím, e se nebude vyjadovat k charakteru této
„vpomoci.“
Pestane se nkdy sukniká Vítek honit za dívkami? Zkrotí si ho jedna
z nich? Celou aféru budeme i nadále peliv sledovat!
Radek Blaek

S tudent žurnalistiky
N echtěli ho ani do porna! píše po nocích o sexu
D avid Štrup v slzách :

Velké peníze, které se toí
v „lechtivém“ prmyslu,
navnadily Davida trupa
(20) natolik, e do porno
agentury zaslal ádost o práci kameramana. Zaínající
noviná vak zail ok, na
kter jen tak nezapomene z XXX Productions se mu

vbec neozvali!
„Kdy mi to David ekl, byla jsem v oku! Udlali velikánskou chybu, e
mu nedali anci. Na co sáhne, to mu kvete pod rukama… Vte mi, vím, o em
mluvím!“ ekla Anna Zunová (19), Davidova dlou-

holetá kamarádka.
„Vdycky jsem se o tento obor zajímal. Lákalo m
si to vyzkouet a získat
praxi kameramana by byl
píjemn bonus,“ prohlásil
David trup, kterého nezájem firmy zdrtil.
Radek Blaek

Mlad nadjn noviná
Radek Blaek studuje první roník Karlovy univerzity. Veejnosti íká, e je
ze studia naden, a e by
chtl bt seriózní noviná.
Co ale dlá ve svém soukromí? Plesk odhalil Rad-

kovo velké tajemství. Sexekutor, Krvavé prázdniny
i Annabella: sexuální novináka. Radku, toto není
investigativní urnalistika!
Co t nejvíc baví na
tématech, o kterch píe
- sex, násilí?

Není nic patného na
tom dopát si trochu erotiky. Pijde mi, e se o ní
mluví a píe málo. Nedostatek násilí ve svém ivot si nahrazuji psaním.
Chystá pro tenáe
pokraování?

Ano, chystám se propojit sex a násilí. To jsou
moje dv nejoblíbenjí
oblasti zájmu. Na pikantnosti si budete muset pokat v knize Zvrhlá policistka.
Michaela Bezvodová

S k a n d á l n a P e t řín ě

Ožralí novináři měli problémy se zákonem! M artin o vský ukázal
BYLI JSME U TOHO! Co
zaalo jako pikniková
idylka na Petín, se vzáptí zvrhlo v boj o neposkvrnn trestní rejstík.
Na vlastní ki to pocítili
studenti 1. roníku urna-

listiky na Karlov univerzit.
urnalisti zrovna „zpívali“ známou píse skupiny Chinaski Dobrák od
kosti, kdy se na obzoru
objevil mu v erném.

S pokiky: „Pozor, vole,
on fakt jde k nám!“ se snaili narychlo ukrt veker
tvrd alkohol. A vsledek? Batohy zapáchající
chmelovm odérem a pokuta 100 korun za pití al-

koholu na veejnosti.
„S policistou nebyla
ádná e, poád jen kiel, jak nás má v hrsti,
a jak jsme hotoví. Chtl
nás stáhnout o ptikilo za
jednoho a byl by si ho taky vynutil, kdyby na
nj Ondra Novák nedlal oi,“ vyjádil se
exkluzivn pro Plesk
Honza Hrbek, jeden
z úastník „Akce Petín“.
Jeden by ekal, e
si zaínající novinái
vezmou z tohoto incidentu ponauení. Chyba lávky. O padesát
písní a nesetn víc
lahví pozdji se tatá
situace opakovala
v bled modrém. Natstí rení mít víc
tstí ne rozumu jet
nikdy nesedlo tak
piléhav, a tak se závr dne obeel bez
dalí finanní penalizace. Anna Zunová

víc, n ež ch těl

Z ostudy kabát si v nedli poblí Nebozízku uil student praské urnalistiky
Jakub Martinovsk. V podnapilém stavu moil ped zraky dtí na veejnou zele.
Deliktu se dopustil i pesto, e ho za jeho chování pár hodin ped osudnm
momentem napomínala hlídka mstské policie, která má na starosti v okolí
rozhledny udrovat poádek, pípadn pokutovat híníky.
Martinovského pi inu zastihl jeden z naich vrnch tená, kter si nepál bt jmenován, bojí se toti odplaty. „Policejní hlídka u bohuel byla pry,
take mu nedali ani pokutu. Pokouel jsem se jim zavolat, jene pijeli pozd,“ rozhoen konstatoval ná zdroj.
Pavel Jína
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PRAHA - O thotenství topmodelky
Simony Krainové (39) se uká u
dlouho. S manelem Karlem Vágnerem si pírstek do rodiny páli, te
vak oba mlí. Simonino rostoucí
bíko ale íká ve!
Modelka se ukázala na tiskové
konferenci Prague Fashion Weekendu, jeho tváí se stala. Jinak tíhlá
kráska v upnutém topu jen tko

skrvala, e se její jedenapllet syn
Max brzy doká sourozence.
Simona je údajn na zaátku tvrtého msíce, astnou novinu ale
zarputile odmítá komentovat: ,,Nebudu se k tomu vyjadovat, jsou to
spekulace noviná.“
Stojí za jejím tajnstkástvím
chladn kalkul nebo obavy? Jako
dobrá byznysmenka se topmodelka

Modelka Simona Krainová

ukázala u bhem prvního thotenství. Exkluzivní vyjádení tehdy prodala módnímu asopisu, a to a tyi
msíce ped porodem. Te si moná
chce namastit kapsu znovu. Nebo
jen eká, a ji lékai ujistí, e je
vechno v poádku? Simona dobe
ví, e na prahu tyicítky se me
stát cokoliv!
Julie Kochová

Foto: Michaela Feuereislová

Krůček po krůčku za vysněnou postavou
S prvními slunenmi dny
si musel kad uvdomit,
e léto se nezadriteln blíí. Vysoké teploty donutí
dámy i pány, aby vytáhli
své letní outfity a nejen
v plavkách odhalili následky vánoního cukroví.
Základem úspchu je
pevné rozhodnutí, pravidelné cviení a dleitá je
i úprava jídelníku. První
vsledky naeho snaení
by se mly dostavit po msíci, pokud budeme cviit
pravideln a s chutí.
V dnením ísle se zamíme na dv nejproblematitjí ásti tla: bíko
a boky. Spalování hluboko
uloench tuk docílíte a
pi delí intenzivní záti.
Ideální je série cvik s mi-

nimáln esti opakováními
5x tdn. Biní svaly posílíte nejlépe vlee – zvedáním nataench nohou
asi 10 cm nad zem nebo
provádním pohyb jako
pi jízd na kole. Pi krouivém zvedání nohou ze
zem a zpt dochází k zatíení vech sval v oblasti
bicha. Krásné boky vytvarujete nejsnáze jízdou na
kole nebo chzí. Kdy
místo vtahu zvolíte schody a do práce pojedete na
kole, své linii tím jenom
prospjete.
Rady a triky k formování dalích partíí najdete exkluzivn v pítím vydání
Plesku.
Eva Némethová

Foto: archiv

Ve rn e ro va p říte lkyn ě P e ch a la to vá :

Její p artn er jí zlo m il n o s!
NICE/PRAHA – Málem to skonilo katastrofou!
Start francouzské krasobruslaky Nathalie Pechalatové (28) na svtovém ampionátu v Nice
byl ohroen jet pár dní ped jeho zahájením.
Závodnice taneního páru a pítelkyn eského
krasobruslae Tomáe Vernera (25) si bhem
tréninku okliv zlomila nos. Dostala loktem od
svého taneního partnera Fabiana Bourzata
(31). Verner ji po úrazu málem ani nepoznal!
„Byl jsem vyden, ale te u vypadá zase
krásn,“ oddechl si pohledn krasobrusla.
ampionka se vak v ádném pípad nevzdává. Lékai ji po vyetení povolili, aby se mistrovství zúastnila. Rozhodla se odloit operaci
a po MS a v prbhu pípravy pouívá ochrannou masku, kterou na soute vystídá nenápadná bandá v tlové barv. „Hodn to bolelo
a krvácelo. patn se mi dchá, ale jsme s Fabianem ve skvlé form! Budeme bojovat o zlato,“ nepestává doufat letoní mistryn Evropy
a nejvtí francouzská nadje.
Lucie Kuerová

Favoritka Pechalatová se zlomenm nosem.

s ch lap cem P lesku!

Fo to : D ivad lo za vo d o u

Jsi podruhé v tom ? M ám e důkaz

S m ějem e se

N iko la K rejcaro vá

S im o n o , n ezap írej:

PLESK

Latka utřel

Jaro šíka!

Fotbalové derby Slavia – Sparta skonilo nerozhodn na
hiti i v hlediti. V pikantním duelu stoper vak letenského Jaroíka pedil „seívka“ Latka. O co jde? V tdnu Jaroík do médií prohlásil, e na spoleném angamá
v Birminghamu svého kolegu pkn zauoval: „Vodil
jsem ho tam za ruiku a uil jíst píborem,“ ekl Jaroík
ped derby. Jeho rival odpovdl nejlépe, jak mohl - hlavikou ve 14. minut po standardní situaci pekonal
brankáe Vaclíka. Jaroíkovi to chtl vrátit jet jinak:
„Ml jsem na lavice pipraven píbor a doufal jsem, e
kdy dám gól, tak si pro nj pibhnu,“ líil po utkání
Latka. Kvli skvlému slávistickému „kotli“ nakonec zuiv slavil s fanouky. Slávisté mohou litovat, e nemají
v kádru víc Latk. Pak by asi v sobotu zrezavlou Spartu
zdolali.
Jan Pruka

Foto: Eric Gaillard, Reuters

K H L m íří d o P rah y

PRAHA/ELJABINSK - Kontinentální hokejová liga se v eské
republice mla hrát u v roce
2009, tehdy vak Hradci Králové
vystavil stopku esk svaz ledního hokeje, a tak se mustvo muselo pesthovat do slovenského Popradu. O úast v nejprestinjí
evropské souti nyní usiluje Pra-

ha a vechno je na dobré cest.
Diváci by tak mohli vidt v hlavním mst nejlepí evropsk hokej u od pítí sezóny.
,,Lev se opravdu sthuje do
Prahy a bude hrát v O2 arén, financování klubu je zajitné na ti
roky. esk svaz toto rozhodnutí
podporuje a pome doeit vech-

ny vci, které jsou s tím spojené,“
ekl prezident soute Alexander
Medvdev, ím potvrdil spekulace, které se u delí dobu nesly
v souvislosti s mustvem HC LEV.
Poprad, kde celek psobil doposud, se vak prestiní KHL jen
tak lehko nevzdá. Msto toti podává do soute svou vlastní pi-

hláku. V pípad úspchu by byla
do tohoto klubu pesunuta vtina
souasného realizaního tmu.
Této peván eské skupin 31.
bezna uplyne dvoumsíní vpovdní lhta. Poté se musí vrátit do
eska a pokat na rozhodnutí
o svém dalím psobení.
Valerián Lukako

Latka otevírá skóre v derby se Spartou.
Foto: archiv

