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Šok!!! Na mušce šílence!!!
MUŽ VIDĚN
V BANCE
UŽ V ÚTERÝ!!!
HROZIL
ZABITÍM!!!
PŘELSTILA
HO ŽENA!!!

Praha – Včera přesně v 10.26
dostala policie zprávu o přepadení pobočky Komerční banky
na Novodvorské ulici v Praze 4.
Čtyřhodinová zásah byla jak
z akčního filmu. Jednapadesátiletý muž se zafačovaným obličejem ohrožoval dvě rukojmí - ředitelku pobočky a jednu z pracovnic.

Policie ihned na místo činu
vyslala zásahovou jednotku. Postupně se sem sjela asi stovka
policistů. Nad oblastí dokonce
kroužil vrtulník! Po dvou hodinách, kolem 12.30, propustil
útočník jednu z rukojmí. Druhou
odmítl vydat. Požadoval výkupné 3 miliony korun! Vyhrožoval
při tom, že ublíží i sobě, pokud

policie jeho podmínky nepřijme.
Policejní vyjednavač s lupičem
komunikoval přes pevnou linku,
ale muži brzy začala docházet trpělivost a opět pohrozil zabitím
své zajatkyně. Ženu nakonec vysvobodila lest policistů. Ve
14.10 se s mužem dohodli, že
vymění zadrženou pracovnici za
členku policejního týmu. Poli-

cistka v civilu přišla před vchod
banky a nalákala muže blíž ke
dveřím, v tu chvíli hodila zásahová jednotka dovnitř zábleskový granát. Díky tomu ztratil zločinec orientaci a neviděl. Policisté ani na vteřinu nezaváhali
a fleskově vtrhli zadním vchodem do budovy, kde muže zneškodnili. Nikdo nebyl vážně zra-

Vyznává Berlusconi
Havlovu filozofii?

Už zase spolu?!??
To snad ne! Momentálně nejdiskutovanější pár českého
showbusinessu Iveta Barešová
a Jiří Kurděje už spolu zase láskyplně tokají. Z exkluzivní výpovědi, kterou oba naší redakci
poskytli, vyplývá, že hodlají
natrvalo přesídlit do Spojených
arabských emirátů. „Potřebujeme na chvíli vypadnout“, objasňuje důvod odchodu Jiří. Navíc
tady Iveta plánuje rozjet pěveckou kariéru. „Iveta je v Emirátech velmi žádaná. Když jsme
tady byli naposledy na dovolené, bavila lidi v místním karao-

ke baru až do rána. Hlavně důchodci z Německa ji pak přemlouvali, ať to někde zkusí
profesionálně, že na to určitě
má,“ dodává Kurděje. „V Emirátech je teplíčko a lidi moc milí,“ dodává Iveta. „Jednou za
mě na místním tržišti nabízeli
Jirkovi dva velbloudy“.
Prvním „kšeftem“ zpěvačky
bude vystoupení na narozeninové oslavě místního ropného šejka. V plánu je dokonce skok
z dortu ve stylu Marilyn Monroe.
Proto ta změna účesu. „Hodně lidí si myslelo, že jsem to udělala

Jirkovi natruc, ale to není pravda.
Navíc je praktičtější. Jirkovi se
ale stejně líbím taková, jaká
jsem,“ dodává znovu zamilovaná
Iveta. A co na to Jirka? „Ivetu
miluju a chci pro ni to nejlepší.
Ona je ženou mého života“.
Známý pár, jehož milostné
eskapády připomínají jízdu na
horské dráze, hodlá do Dubaje
přesídlit na konci roku. Rozloučení s fanoušky se bude konat
28. prosince ve Státní opeře.
„Když tam může Kudykam, tak
proč ne my,“ tvrdí směle Jiří.
Jana Skopcová
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něn. Propuštěné ženy byly v šoku a okamžitě volaly svým rodinám.
Pachatele v noci na dnešek obvinili policisté z trestného činu
loupeže a hrozí mu deset až patnáct let vězení. Soud dnes rozhodne, jestli na šíleného lupiče
uvalí vazbu.
Petra Doležalová

Praha/MILÁN –
Italskému premiérovi
Silviu Berlusconimu
(73) očividně prospěl
jeho poslední pobyt
v nemocnici. Jak jinak
si totiž máme vysvětlit jeho vzkaz z milánské kliniky Svatého
Rafaela po tom, co jej
v neděli napadl útočník na mítinku. Svému lidu vzkázal, že

láska nakonec zvítězí
nad nenávistí.
„Upřímně děkuji té
spoustě lidí, která mi
projevila svou účast
a náklonnost. Znovu
jsme se tak ubezpečili, že láska vždycky
zvítězí nad záští a nenávistí,“ vzkázal lidem italský premiér.
Italové se nad chudákem slitovali a popřáli

mu brzké uzdravení.
Po premiérových
eskapádách je to příjemná změna Berlusconiho životní filozofie. Mnohem hůř je na
tom ale útočník Massimo Tartaglia (42),
který se již deset let
léčí na blíž nespecifikovanou mentální poruchu. Už byl obviněn
z těžkého ublížení na

zdraví a Vánoce tak
na rozdíl od premiéra,
stráví v milánském
žaláři. Italský politik
se po útoku musí obejít bez dvou vyražených zubů. Uvidíme,
jak si na jeho novou
podobu zvyknou pověstné zástupy milenek.
František Géla
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Pomeje:
Iveto, vrať se, nebo si
sáhnu na život!

Čerstvě pětačtyřicetiletý Pomeje
se stále ještě nevzpamatoval
z nedávného rozchodu se svojí
manželkou Ivetou Bartošovou.
Ta ho nechala na pospas svému
osudu a odešla za svým novým
manažerem Petrem Šiškou.
Zhrzený manžel odcestoval do
Thajska, kde se každý den moří
dietou a posilovnou. Topí se
v depresi a shodil už 11 kilo!!!
Do Čech vzkazuje: „Iveto, jestli
se nevrátíš, ucvičím se k smrti!“
lenka lokvencová
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Škandál!!!

Hviezda reality show Mojsejovci je na dne!
Po oznámení o rozvode nasledoval pokus o samovraždu

Celá dráma začala na prelome novembra a decembra, kedy sa Nora Mojsejová (51) vrátila zo služobnej cesty a prichytila manžela Braňa (41) pri ožieračke so svojimi kamarátmi. Pohár jej trpezlivosti
pretiekol, keď zistila, že ich štvornohí miláčikovia zostali týždeň bez žrádla, vody a nevyvenčení.
Toto už Mojsejová nemohla dlhšie znášať a podala žiadosť o rozvod. Dôvod? „Teraz, keď mám dosť
veľa starostí, sa takto zachová k svojej žene len hovädo, nie manžel.“, vyjadrila sa Nora. Braňovi
následne zbalila pár vecí a poslala ho na protialkoholické liečenie. Minulý týždeň však na verejnosť
prenikli informácie, že Braňo z liečebne utiekol. Po tomto úteku ho našli v katastrofálnom stave
v apartmáne v Tatranskej Lomnici. „Našli ho ležať na zemi v bezvedomí. Podľa mojich posledných
informácií sa už prebral a komunikuje. Alkohol kombinoval s liekmi. Previezli ho sanitkou naspäť do
nemocnice v Košiciach. Vedela som, že to takto skončí, ale nikto ma nepočúval,“ povedala Nora
Mojsejová. Manžel ju nahneval natoľko, že už sa s ním odmieta stretnúť alebo akokoľvek komunikovať.
Veronika Šinková

Petra Paroubková neví,
jak vypadá porno!

a červené trenýrky, ale rozhodně ne porno. Dokázal by se vůbec někdo na něco takového koukat?
Pro pravdu se člověk vždycky zlobí, tak jestli na tom komiksu fakt něco nebude. Možná ji
manžel nutí trávit večery u nahrávek ze stranických meetingů a hlasování ve sněmovně.
Jedno si ale paní Paroubková neuvědomuje –
je ženou politika, bývalého a možná budoucího
premiéra. Musí si prostě zvyknout, že její muž
bude středem pozornosti a ona s ním. A to
v jakékoliv souvislosti.
Petr Štěpán
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Šok! liberecké
adventní trhy:
tržnice!

Vánoce miluje snad každý,
letos si však slavnostní
náladu liberečáci neužijí!
V den zahájení trhů obyvatele Liberce čekalo pouze
zklamání. Z třiatřiceti stánků na náměstí Dr. Edvarda
Beneše jen málokterý prezentuje vánoční tematiku.
Místo vůně vánoček vás do
nosu uhodí udící se maso.
Jediné, co připomíná atmosféru Vánoc je stánek se
jmelím a ozdobami na
stromeček. Je sice pravda,
že slečny, které prodávají
klobásy, mají nasazené
červenobílé čepice, ale ty
náš Ježíšek nikdy moc nenosil. Nejen návštěvníci,
ale i samotní trhovci neskrývají své znechucení.
„Viděla jsem trhy v jiných
městech a tady je ta nálada
nějaká slabší. Taky se tu lidé méně baví,“ stěžuje si
jedna z obchodnic. Jedinou
chloubou libereckých trhů
je majestátní vánoční
strom. Ten se na náměstí
rozzáří každý den ve čtyři
hodiny odpoledne.
Kam se ale vytrácí duch
nejkrásnějších svátků v roce? Adventní trhy po celé
zemi zaručují pouze širokou nabídku ideálních dárků pro všechny – ponožek.
Tereza Drahoňovská

Horoskop flesku
BeRAN (21. 3. až 20. 4.)
Řešíte partnerské problémy a nefunguje vám to v posteli? Netrapte se, váš partner už to začal řešit
a našel si někoho jiného. Alespoň
nemusíte vymýšlet důvod k rozchodu.
Celebrity narozené v tomto znamení: Lucie Bílá, Emma Watson
BÝk (21. 4. až 21. 5.)
V příštích dnech vám hrozí smrtelné nebezpečí, budete totiž pod
vlivem mocného Marsu. Raději
snad ani nevycházejte z domu.
Ani pro rohlíky nechoďte, prospěje to vašemu okolí. Pluto navíc způsobí, že vaši mazlíčci začnou pelichat.
Celebrity narozené v tomto znamení: Bono Vox, George Clooney

Městský soud v Praze v pondělí zamítl žalobu
Petry Paroubkové na časopis Reflex.
Mladá choť šéfa ČSSD žádala omluvu za nevybíravý komiks Zelený Raoul výtvarníka Štěpána Mareše. Nelíbil se jí díl, ve kterém mezi
oběma manželi probíhá milostná předehra.
Petra Paroubková, která označila komiks za
„nevkusnou porno karikaturu“, zřejmě nikdy
žádné porno neviděla. A nebo má opravdu
prazvláštní vkus a ulítla na politické pornografii? Protože v Marešově komiksu bylo všechno
možné, tedy hlavně politici, vytahaná tílka
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BlÍŽeNCI (22. 5. až 21. 6.)
Peníze? Žádné nebudou. Koupili
jste totiž příliš dárků. Vztahy?
Žádné nebudou. Koupili jste totiž
špatné dárky. Štěstí? Máte štěstí,
že vás blízcí za ty dárky nezabijí.
Vaše Vánoce budou skutečně veselé.
Celebrity narozené v tomto znamení: Johny Depp, Pepa Vojtek
RAk (22. 6. až 22. 7.)
Amorovy šípy vás doposud míjely? Nepodléhejte zoufalství, již
brzy najdete lásku na celý život.
Škoda jen, že váš život bude příliš
krátký. Sedat v opilosti za volant
se nevyplácí. Ale takový už je váš
osud. Odpočívejte v pokoji.
Celebrity narozené v tomto znamení: 50 Cent, Petra Němcová
leV (23. 7. až 22. 8.)
Vaše pracovní tempo je přímo vražedné. Svým chováním stresujete
sebe i ostatní. Alespoň na Štědrý

den vypněte mobil. Možná si díky
tomu konečně dáte pozor na kosti
ve štědrovečerním kaprovi a nebudete muset zase na pohotovost.
Celebrity narozené v tomto znamení: Sámer Issa, Jennifer Lopez
PANNA (23: 8. až 22. 9.)
Dnes jste skutečně neodolatelní,
všichni vám padají k nohám.
Mohli byste toho účelně využít –
třeba donutit šéfa ke zvýšení platu. Ale pozor na závist spolupracovníků, raději se svými úspěchy
příliš nechlubte.
Celebrity narozené v tomto znamení: Tereza Maxová, Jakub
Smolík
VÁHY (23. 9. až 23. 10.)
Letošní Vánoce se vám příliš nevydaří. Nejprve dojde pivo, pak
shoří stromeček a nakonec i celý
dům. Raději Vánoce vůbec neslavte, dopřejte si místo nich exotickou dovolenou. Možná vás vyjde dráž, ale za tu pohodu to stojí.
Celebrity narozené v tomto znamení: Eminem, John Lennon
ŠTÍR (24. 10. až 22. 11.)
Jste středem pozornosti, všichni
se na vás podezřele vroucně
usmívají a povídají si o vás? Není
to kouzlem osobnosti, to jen váš
tajný románek už není tajný. Zachovejte klid a dělejte, že o ničem
nevíte. Vždyť oni s tím možná za
pár let přestanou.
Celebrity narozené v tomto znamení: Linda Rybová, Bryan
Adams
sTŘeleC (23. 11 až 21. 12.)
Nikdy jste si nepůjčili ani korunu? To je hloupé, nejspíš si na vaši občanku musel půjčovat někdo
jiný. Snad to exekutoři pochopí.

Každopádně jste někomu zajistili
šťastné a veselé. Musí to být
skvělý pocit – vědět, že jste někoho udělali šťastným bez vlastního
přičinění.
Celebrity narozené v tomto znamení: Christina Aguilera, Milla
Jovovich
kOZOROH (22. 12. až 20. 1.)
Váš metabolismus trpí. Letos
s cukrovím opatrně, raději ho úplně
vypusťte z vánočního menu. Jděte
sáňkovat, pohyb vám prospěje. Napekli jste patnáct druhů a nevíte, co
s nimi? Nevadí, mrazák to jistí.
Cukroví sice už pak nebude tak
dobré, ale ten pocit, že jste ho nemuseli vyhodit!
Celebrity narozené v tomto znamení: Mel Gibson, Jim Carrey
VODNÁŘ (21. 1. až 20. 2.)
Řítíte se do velkého průšvihu. Byla opravdu chyba hrát hry na počítači v pracovní době a následně
se tím chlubit. Váš šéf je velice
naštvaný. Můžete začít shánět novou práci. A tentokrát si spolehlivě zjistěte, zda není vaše činnost
sledována. Nebo lépe – mlčte o ní.
Celebrity narozené v tomto znamení: Paris Hilton, Ondřej Hejma
RYBY (21. 2. až 20. 3.)
Dostanete se do televizní soutěže
a vítězství bude na dosah, bohužel ze sebe nakonec uděláte idiota
před celým národem, nic nevyhrajete, a když dorazíte domů, rodina už bude dávno sbalena a odstěhována neznámo kam. Nesnažte se tomu vyhnout, někdy to přijít musí. Hvězdy mluví jasně.
Celebrity narozené v tomto znamení: Zuzana Belohorcová, Alan
Rickman
lenka Davidová,
Andrea Berniová
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Česko Slovenská Superstar:
Boj o první místo už tuto neděli
Z Česko Slovenské Superstar vypadla v pondělí
Dominika Stará (16)!
O postup do finále bojovala s Martinem Chodúrem (20) a Miroslavem
Šmajdou (21).
Nedělní kolo bylo ve
znamení písní unplugged
a písní Richarda Müllera.
Oba chlapci se doprovodili na hudební nástroje, Miro na kytaru a Martin na
klarinet. Dominika Stará
zůstala jen u zpěvu a zřejmě to byla chyba. V pondělí, v den vyřazování, ji
porota jmenovala hned třikrát na vypadnutí a diváci
se s porotou shodli. Svůj
odchod zvládla Dominika
důstojně, na rozloučenou
zazpívala baladu Je suis
malade a odměnou jí byl
potlesk ve stoje.
Když se loučila s ostatními finalisty, věnovala

dlouhé objetí Mirovi, ke
kterému chová sympatie
už od začátku soutěže.
Právě Miro Šmajda byl
velice smutný z jejího odchodu. Oba ale tvrdí, že
jsou jen dobří kamarádi.
Dominika prohlásila, že
čekala, že vypadne, a proto si přichystala děkovnou
řeč na závěr. Poděkovala
v ní Bohu za to, jaký jí nadělil hlas. Těsně po přímém přenosu se svěřila:
„Je to samozřejmě trochu
zklamání, ale cítím také
obrovskou úlevu od toho
strašného stresu. A moc se
těším na rodinu.“
V neděli proběhne velké finále, boj mezi Martinem Chodúrem a Mirem
Šmajdou. Který z nich to
bude? Martin vyhrál titul
Objev roku v anketě Český slavík. To znamená, že
má hodně fanoušků, kteří

mu určitě pošlou hlasy!
Ale Miro má také silnou
podporu, jinak by se nemohl dostat až do finále.
A navíc se čím dál víc
zlepšuje! Ušel nejdelší cestu, co se týče zpěvu a vystupování na pódiu.
V první polovině soutěže
nepatřil k favoritům, ale
vypracoval se.
Zato Martin Chodúr
zpívá pořád stejně dobře
už od začátku soutěže. Po
kritice, která mu vytýkala,
že je v podstatě stále stejný, a tím pádem začíná diváky nudit, se rozhodl zabojovat a v nedělním kole
unplugged sáhl po odvážném vystoupení. Když dozpíval aktuální hit světových rádií Paparazzi a doprovodil se na klarinet,
všichni zůstali s pusou dokořán.
Petra Budnikovová

Smutný Miro se loučil s Dominikou
Módní agenti
Aneta a Tomáš
Bez jejich názoru se
neobejdou celebrity,
natož pak vy!

Sport idol ve škole
I florbalista a lamač dívčích srdcí se občas ukáže ve škole. Tady je sportovní styl na místě, nic
jiného bychom od něj nečekali. Stylové boty sice jistým způsobem ladí s barvou pulovru, džíny
ale Honzík nevychytal. V pase mu opravdu nesedí. Co se takhle poohlédnout po nové kolekci
v Replay nebo Dieselu? Možná by to zachránil
pásek, který by zároveň celkový outfit oživil. To
by se ale tolik nesměl honit za míčkem a raději
se ráno trochu zamyslet před zrcadlem. Ležérní
styl trochu narušuje pro Honzu typický chlapecký rozcuch.
agentka Aneta: Honza umí, Honza ví. Je to
prostě kus a přešlapy pro tentokrát odpouštím!
agent Tomáš: Nesouhlas! Nenadchne, ani
neurazí. Máš ještě na čem pracovat, chlapáku!

Muzikálová star
Herečka nového muzikálu Děti ráje Petra Doležalová si s mrazivým počasím poradila obstojně.
Chválíme zejména originální pokrývku hlavy a la
Madonna. Zato zastrčené „roury“ do kozaček
bývaly hitem před rokem. Její vytancovaná super postava v nich ale vyniká, proto se nedivíme, že po nich sáhla. Avšak nechápeme výběr
bundy, která vypadá jak levná náhražka z tržnice. Celebrita jejího formátu by si také mohla dovolit luxusnější doplňky – bílou kabelku by ocenily spíše kamarádky z aerobiku.
agentka Aneta: Petro, vyděšený výraz není na
místě. Pokrývka hlavy tě zachránila a vypadáš
jako hvězda stříbrného plátna!
agent Tomáš: Doplňky jsou základ, ten ti chybí!
Hybaj na nákupy!

Exkluzivně pro Flesk!!!

Jsou tu, aby vám dali směr.

Protekční spratek na WC
Proč je proboha tak zahalená? Má snad co
skrývat? Dceruška generálního ředitele Českého rozhlasu na hadříkách opravdu šetřit nemusí. Kdejaká devatenáctka by se nejraději za peníze svého movitého tatíka ohákla v Pařížské
a ověsila se diamanty. Co tedy Magda vidí na
streetové módě? Pruhatou mikinu bychom ocenili maximálně na synovi Lucie Bílé. Už vůbec
nechápeme usedlé džíny, které by se šikly spíše Lucčiným vrstevnicím. Teenagerce doporučujeme kalhoty s kovovými cvočky nebo otrhanými dírami. Trochu kreativity! Nejvíc nás ale
zaráží množství chlapeckých prvků. Že by jiná
sexuální orientace? To by tatíček zíral!! Neměl
by radši z dcery reprezentativní slečnu na podpatkách? Ukaž vlasy! Houmlesácká čepice nemusí zakrýt vše! Na to stačí megapilotky. Mimochodem – na toaletě se fotí nanejvýš feťáci. Že
by Magda šla ve šlépějích zlaté mládeže a taky
si jednu šlehla?! Radši nedomýšlet...
agentka Aneta: Magdo, víc elegance! Když to
umí Ewa Farna, proč ne ty?!
agent Tomáš: Pod tím vším se skrývá holka?
Chce to ženskost!!!

Slanec slané nejí!
Tak tohle je typická slancovina! V ruce sladké,
nohy křivé, ruka bůhví kde. A ty džíny? Téměř
u krku! Osmdesátá léta jsou už dávno pryč, to si
asi božský magistr neuvědomuje. Alespoň že
haircut jde s dobou. Fotbalista Cristiano Ronaldo by mu jeho hustý porost mohl závidět. I když
magistrovy farmářské boty pamatují ještě Elvise
Presleyho, jsme si vědomi toho, že v zimě jistě
zahřejí. Proč být kreativní pouze při práci s grafickým editorem? Využijte svůj potenciál i na poli módy!
agentka Aneta: Elegantní muž vypadá jinak! Zavřít pusu, vyprsit se a zapálit kubánský doutník.
agent Tomáš: Slanec sympaťák. Ale to je tak
všechno. Džíny pryč!!!!!!
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Vánoce v hajzlu!
Kodaň ztrapnila Spartu 3:0!
Praha – Zápas podzimu.
Bitva o všechno. A hlavně o miliony. Před utkáním s Kodaní měli sparťané velké oči. Ale skutek, a hlavně hostující
útočník N´Doye, utek.
Dánská Kodaň přejela
Pražany rozdílem třídy,
v zápase jim nedovolila
ani náznak brankové příležitosti.
Sparta se musela v zápase obejít bez stoperské
dvojice Řepka – Hubník.
Možná i proto naděje na
výhru, a tudíž i na postup,
nevydržela více než sedmnácti tisícům diváků ani
dvacet minut. Kodaň od
první minuty hrála přesně
to, co potřebovala. A když
jí domácí nabídli svou
špatnou hrou možnost vedení, nelenila a nastřílela
tři branky. Nejprve se trefil po standardní situaci
N´Doye, se kterým si domácí zadáci po celý zápas
vůbec nevěděli rady.

A když za deset minut
zvýšil opět N´Doye na 2:0,
bylo po zápase. Třetí gól
ve druhém poločase přidal
z penalty Gronkjaer. Dánové si se Spartou dělali,
co chtěli, zvlášť potom, co
byl vyloučen Pamič. Závěrečný hvizd byl pro domácí vysvobozením, výsledek
0:3 zakončil jinak poměrně úspěšný sparťanský
podzim černou kaňkou.
„Naprosto totální výbuch.
Hráči nedodržovali taktické pokyny, které jsme si
před zápasem řekli,“ zhodnotil utkání kouč Sparty
Jozef Chovanec.
Ani fanoušci Sparty se
moc nevytáhli. V kotli odpalovali dělbuchy jako na
běžícím páse, na hrací plochu neustále létaly nějaké
předměty a při každém dotyku Zdeňka Pospěcha
s míčem bučeli a pískali.
Možná ale měli radši pískat na své ,,borce“.
Michal Býček

smějeme se
Smějeme
se s chlapcem Flesku,
jeden by ale raději plakal...

Mává na ženy
metrovým ocasem!
Postrach vod i pobřežních hlídek. Tak nazývají Novozélanďané svého čtvrttunového drobečka - delfína Moka. Roztomilá rybička nejdřív začala napadat
surfaře bez rozdílu. Mokovou taktikou bylo schovat
se pod hladinu a v příhodném okamžiku nešťastníka poslat přesně mířeným úderem pod vodu. To byly ale jen začátky. Záhy se delfín projevil jako
opravdový alfa samec, začal se zaměřovat pouze na
ženy a zřejmě si všechny v okolí přivlastnil. Před
mladými ženami začal bezostyšně demonstrovat nevybíravé kopulační pohyby. Celá záležitost vyvrcholila včera u střediska Gisborne ve dvě hodiny
odpoledne. Delfín při obhlídce svého teritoria narazil na pár milující se ve vodě a nepříčetně se rozzuřil. Po dvou minutách žárlivé scény se pár vyškrábal na břeh. Muž byl pokousaný na ruce a na obličeji. Policie nicméně odmítla sjednat nápravu a viníka potrestat. Místo toho dala dvojici pokutu za
nevhodné oblečení a poslala je se převléci. Další
šok zažili Gisborňané dnes ráno, když po pláži
s pláčem běhal osmiletý kluk a vykřikoval: „Přišel
jsem o to! Přišel jsem o to!“ Vyšetřování ukázalo,
že ubohého chlapce připravil zlomyslný delfín o jeho oblíbené prkno za 549 dolarů.
Jan Resler

MAGICKÁ PORADNA
Vědma Megerinda opět vybrala z vašich
čtenářských dopisů ty s NEJPALČIVĚJŠÍMI problémy. Můžete se mi svěřit
s čímkoli a já pro vás vždy najdu řešení.
Neváhejte a neduste v sobě nepříjemné
pocity, které mohou vést ke strašným věcem. Svěřte se mně i našim čtenářům!
Megerindo, mám strašný problém. Jsem hezká
a tak se mi často stává, že mě muži oslovují na ulicích, v klubech i v tramvaji a chtějí po mě telefon.
Nikdy si nemůžu pomoc a vždy se o něj podělím,
i když ten muž vypadá úplně strašně.
Zuzana K.
Zuzano, tento obsesivní problém je velice pokročilou
formou neúměrné socializace. Váš problém vyřeší
pouze správná orientace vašich čaker. Ráno se musíte
probouzet s hlavou na východ, ale večer musíte chodit
spát s hlavou na západ. Jedině tak vámi bude procházet
správná astrální energie a posílí se tím také vaše aura,
která vás ochrání před nežádoucími nápadníky.
Milá redakce, strašně rád se procházím nahý ve
sněhu a sbírám vločky. Pak zvu náhodné kolemjdoucí, aby se na ně přišli podívat ke mně do bytu.
Je to silnější než já.
Luboš K.

Dědečka s babičkou přepadne nečekaný
chtíč.
Milují se hodinu.
Milují se dvě hodiny.
Milují se tři hodiny, leč kýžený výsledek stále
nepřichází.
Tak dědeček sklíčeně povídá:
„Taky si nemůžeš na nikoho vzpomenout, viď?“

flesk

Luboši, vaše touha po chladu má bezpochyby kořeny
ve vašem raném dětství. Matka vás pravděpodobně balila do příliš teplého fusaku, ve kterém jste se potil
a přehříval, a proto jste toužil po ochlazení. V pozdějším věku jste si pak vaši matku promítl do náhodných
kolemjdoucích, a proto je zvete na vaši sbírku sněhových vloček. Řešení je jediné – musíte pravidelně zatě-

žovat vaše geopatogenní zóny. Použijte nejlépe oblázky z černého moře a těmi zatižte místa vašeho těla, která nejvíc touží po chladu. Aktivizujete tím vodu ve
svém těle a její energie vás vyléčí.
Megerindo, už měsíce toužím po vztahu s Martinem
Chodúrem. Myslím na něj, když vstávám, když snídám, obědvám a večeřím, a dokonce i když spím.
Co mám dělat?
Anna H.
Anno, existuje starodávné kouzlo, které je zaručeně
spolehlivé. V pátek za přibývajícího měsíce vezměte
kotlík a postavte ho na oltář (na pračku v koupelně)
mezi dvě růžové svíčky. Do kotlíku nalijte červené víno a ponořte do něho purpurovou svíčku. Zapalte kadidlo lásky a růžové svíčky. Pak zaklepte hůlkou na
okraj kotlíku a řekněte třikrát: Nechť vejde ten pravý.
A když se vám pak podaří zapálit purpurovou svíčku
v kotlíku, máte vyhráno.
Je mi šíleně, nemůžu spát a nemůžu jíst. Ani pes
ode mě nežere – mám totiž příliš malé trenýrky a
podepisuje se to na mém stavu. Větší si ale koupit
nemůžu, protože jsem na tyhle od malička zvyklý.
Jan B.
Jane, je nejvyšší čas tento problém z dětství vyřešit.
Zajisté máte na dětství krásné vzpomínky, ale člověk
se musí naučit oprostit se od svých vzpomínek a jít dál.
Je potřeba naslouchat vesmíru a jeho energii a podvolit
se jejímu volání. A pokud vás tato energie volá do obchodu se spodním prádlem k regálu se spodky velikosti
XL, pak se tomu nebraňte. Vaše čakry se pak uvolní a
váš život nabere nových obrátek!
Anna Megerinda

MAGICKÁ PORADNA

