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Kuchařské hvězdy Pohlreich a Babica:
Urá žky, Útoky, Špína
Babica „Pohlreich je lysohlávek, nic neumí“
(Praha, plu) Slavní šéfkuchaři si
nic nedarují. Jejich vzájemné
urážky, které si adresují přes média, se vymkly kontrole. Pohlreich (52), který válku hvězdných
kuchařů odstartoval, je znám tím,
že se lidově řečeno „s ničim ne...”
a Babicu otevřeně uráží ve svém
populárním pořadu Ano, šéfe. V
nejnovějším díle své show Pohlreich, vypustil další ze svých legendárních hlášek tak, aby všem
bylo jasné, že si dělá žerty z konkurenta. „Kupujte jenom ty dobrý.
A nekupujte ty špatný. Protože ty
špatný jsou fakt špatný,“ pronesl
o aluminiových foliích Babicovým
hlasem.

Babica (48) je v defenzivě. Ve
vaření Pohlreichovi konkurovat
příliš nemůže, svému sokovi se
zkusil vyrovnat alespoň v tvrdosti
slovních útoků. Pohlreicha obvinil
ze snobství a hrubě jej urazil výrokem, že je „lysohlávek, který nic
neumí”. Kuchařská novácká hvězda Pohlreicha šokovala. Oblíbený
Šéf se naježil a úder Babicovi vrátil i s úroky. „Vaříte podle Babici?
Sejdeme se u lékaře” plácl spolu s
tím, že „I kdybych byl zarostlej až
na pr…, tak pořád umím vařit!“
Uvidíme, kolik špíny a vulgarismů válka kuchařských hvězd ješte
přinese. Dočkáme se souboje “na
pěsti”?

Anketa: Kdo by podle Vás vyhrál, kdyby došlo na souboj
pěstí mezi Babicou a Pohlreichem?

Má dvě děti a je GAY!
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Topolánek: KONČÍM
(Praha, plu) Mirek Topolánek se
vzdal funkce předsedy ODS, pravomoci šéfa strany předal volebnímu lídrovi Petru Nečasovi. Formálně “Topolovo” rozhodnutí potvrdí 12. dubna výkonná rada
ODS. Ze středu strany se ozývají
souhlasné hlasy. “Je dobře, že se
tak rozhodl, ale dopředu jsme o
tom nevěděli,” řekl Bendl.

Jakub (20): „Pohlreich je velký a
silný, Babicu by rozbil.“
Adam (21): „Babica je můj favorit,
Pohlreichovi by natrhl prdel.“

Katka (19): „Zbožnuju Zdeňkovy
hlášky, vyhrál by.“
n

ŠOK! Na Velikonoce už se
nebarví jen vejce, ale i pivo!

y

(Portoriko, pol) Sexsymbol a lamač dívčích srdcí Ricky Martin
(38) oznámil, že je gay! Zpěvák
v úterý potvrdil letitá podezření
o své homosexuální orientaci.
„To ale není vůbec žádná novinka, já jsem to věděl celou dobu,“
uvedl pro Hejkala jeden z Martinových fanoušků.
„Hrdě prohlašuji, že jsem šťastný homosexuální muž,“ uvedl
Martin na Twitteru. Slavný Portoričan se rozhodl vyjít s pravdou ven
ve chvíli, kdy se chystá vydat knihu
svých vzpomínek. Díky té si uvědomil „věci, které byly příliš těžké na
to, aby je nosil v sobě“.
Proč ale s doznáním přichází až
nyní? Martin tvrdí, že svou sexuální orientaci tajil na doporučení
svých nejbližších a marketingo-

vých poradců. Spekuluje se ale o
tom, že se jedná o promyšlený obchodní tah, kdy se na sebe zpěvák
snaží upoutat pozornost.
Zpěvákovo přiznání vyvolalo vlnu nevole. Lidem se hlavně nelíbí,
že Martin je otcem dvou dětí. „To
je na tom celém úplně nejhorší.
Jak může gay vychovávat dva malé
kluky?!“ rozčilovala se fanynka,
která si nepřeje být jmenována.
Dvojčata zpěvákovi porodila náhradní matka v srpnu 2008. V souvislosti s touto událostí již média i
fanoušci spekulovali o jeho sexuální orientaci. Identitu matky
obou chlapců se zpěvákovi až doposud daří tajit. Není ovšem pochyb, že tato tajemná žena dostala
za svůj „dobrý skutek“ tučný balík
peněž.

(Praha, kah) Rok co rok vyrážejí kluci na Velikonoční pondělí do ulic se
spletenými pomlázkami, aby od dívek za pořádné „vyšlehání“ dostali
malované vajíčko. Letos však bude
všechno jinak! Na trhu se objevila
novinka v podobě barevného piva,
které bude pro muže jistě atraktivnější odměnou než ozdobené vejce.
Máme se snad obávat, že lidovým
tradicím odzvonilo?
Limitované edice velikonočních
piv nabízí hned několik firem. Již
čtvrtým rokem bude na Zelený čtvrtek k dostání zelené pivo, které uvařili sládci v pivovaru Starobrno. Absolutní novinkou je však Velikonoční Krasličák společnosti K Brewery,
který je dokonce dvoubarevný!
Hostům ve vybraných hospodách

po celé republice bude do půllitru
natočeno nejprve speciální červené
pivo a k němu se dotočí zelené výčepní. Jednotlivé barvy zůstanou
pečlivě oddělené a nepromíchané.
Směs se tak letos pravděpodobně
stane hitem, kterému bude zastaralý zvyk malovaného vajíčka konkurovat jen těžko. „Určitě bych takový
půllitr jako výslužku uvítal. Barevné
je to stejně, akorát to líp chutná!“
říká třiadvacetiletý Jakub z Prahy.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Pro většinu z nás jsou však hlavně oslavou
jara a probouzející se přírody, kterou symbolizuje zelená barva. Právě
proto ji pivovarníci zvolili jako lákadlo pro všechny milovníky chmelového nápoje.
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Fotoromán: Utrpení mladé žurnalistky

Bleší trh nabízí veteš za pár kaček
PRAHA (bvo) – Každý, koho baví
hrabat se ve veteši, si přišel na své
na bleším trhu na náměstí Míru v
Praze. Lidé nakupovali minulou sobotu budíky, staré hračky, šperky,
knihy či gramofonové desky a jiné
harampádí z domácností. Pravou
atmosféru navodily asi dvě desítky
prodávajících, kteří nabízeli zboží
všeho druhu. Krásné teplé počasí
zlákalo téměř stovku zvědavců. Podívat se přišli nejen Pražené, ale i
cizinci. Blešák ukázal své poklady
už kolem deváté ranní, a tak byly ty
nejlepší kousky nedočkavými návštěvníky rychle vyprodány.
Nejvíc lidí se tísnilo kolem oblečení, šperků, cínového nádobí a
starých dětských hraček. Velmi oblíbené byly i staré budíky Miroslava
Váchy z Prahy, který na trhu na náměstí Míru prodává už po třetí za
sebou. „Všechny budíky jsou plně
funkční, to na lidi zabírá. Sbírám je

už dlouhá léta a rád je předávám
dalším majitelům. Nejdražší prodávám za 600 korun, je to pěkný kousek. Zato nejlevnější je za 80 korun,“ říká Vácha.
Ceny si prodejci určují sami. Pohybují se od pár drobných až po tisíce korun. Nebyl by to však trh bez
smlouvání. Někteří prodejci se nechali doslova ukecat a snížili své
ceny až o polovinu. Našli se i takoví, kteří nabízeli doslova cokoliv, co
doma našli. Nad některým zbožím
zůstával rozum stát. Staré sprchy,
špunty od vína či děravé boty – to
vše se dalo na trhu koupit. Ale jak
se říká, i ta největší veteš má svého
kupce.
Zajímavostí byly ručně vyrobené
výrobky, které sice nesplňují pravou
vizi blešáku, ale mezi lidmi jsou
stále víc oblíbené. „Koupila jsem si
už troje náušnice a jedny pletené
bačkory. A bez blech,“ svěřila se

sedmnáctiletá Klára, která trh navštěvuje pokaždé od jeho prvního
uvedení loni v červenci.
Je obecně známé, že spousta celebrit, jako třeba nerozlučné kama-

rádky Aňa Geislerová (33) nebo
Táňa Vilhelmová (31), si libuje
v secondhandech a bleších trzích.
Na náměstí Míru jsme ale na nikoho nenarazili.

Vyřizování účtů po sokolovsku – hádka a šest výstřelů!
PRAHA (ime) – Nejdřív kaluž krve, nyní
květiny a svíčky. Tak to vypadá na sokolovském sídlišti, nedaleko základní školy. V úterý dopoledne se tady odehrála scéna jako
z akčního filmu. Mladý sportovec David K.
(†26), který se právě vracel z posilovny, se na
ulici potkal se svým známým, řidičem technických služeb. Oba muži se nejprve začali
hádat, následně došlo i na pěsti. Ani u toho
však nezůstalo! Cestář vytáhl zbraň a na mladíka několikrát vystřelil. Po prvním výstřelu
se napadený snažil ukrýt za zaparkované auto. Útočník do něj však vpálil ještě pět kulek

z bezprostřední blízkosti. S výzvou „Vstávej!“
do mrtvého nakonec ještě kopl!
„David si o to koledoval. Vím totiž, že silničáře před nedávnem ještě s nějakými kamarády brutálně zmlátili. Navíc vyhrožovali i jeho rodině. Byl prý z toho tak zdeptaný, že
v noci ani nespal. Proto měl zřejmě u sebe i
zbraň. Bál se. Jednal v afektu. Teď si holt posedí pár let ve vězení,“ popsal situaci kamarád vraha.
Zločinec z místa činu neutekl, ale zavolal
na policii, a dokonce se sám udal. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu až 18 let vězení.

Velikonoční horoskop
Beran (21. 3. – 20. 4.)
O Velikonocích mějte na paměti,
že tvrdohlavost a nedočkavost se
nevyplácí. Pro zadané: Zkuste překvapit miláčka romantickou večeří.
Pro nezadané: Použijte své beraní
rohy - lásku můžete mít i vy!
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Malování velikonočních vajíček je
pro vás to pravé odreagování po
hektickém pracovním týdnu. Pro
zadané: Ukažte partnerovi, že má
doma žhavou dračici! Pro nezadané: Možná vás okouzlí někdo, kdo
neříká vždy pravdu. Dávejte si pozor!
Blíženci (22. 5. – 21.6.)
Čtvrteční odpoledne se mějte na
pozoru. Hrozí, že se stanete obětí
nejednoho aprílového výstřelku.
O Velikonocích odpočívejte, zasloužíte si to! Pro zadané: Partner
před vámi skrývá nepříjemný zážitek, buďte na něj milí. Pro nezadané: Nikdy neříkejte nikdy!
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Dny volna využijte k přehodnocení
všech oblastí vašeho života. Pobyt
v přírodě s vámi udělá zázraky.
Pro zadané: Nezapomeňte svému
milovanému protějšku upéct velikonočního beránka! Ocení to. Pro
nezadané: Svého vyvoleného pozvěte na skleničku. Neodmítne!
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Vaše pověstná dobrá nálada
a optimismus vás neopustí ani
o Velikonočních svátcích. Zkuste
víc sportovat, prospěje vám to.
Pro zadané: Partner má pro vás
novinku. Budete potěšeni. Pro nezadané: Krásným úsměvem okouzlíte kohokoliv si budete přát!
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Vaše pracovní nasazení je obdivuhodné, ale nezapomínejte na odpočinek! Saunou a masáží omládnete o deset let! Pro zadané: Do
vztahu přichází vášeň. Ukažte, co
ve vás je! Pro nezadané: Uvědomte si, že i nezadaní mohou být
šťastní!
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Velikonoce využijte k jarnímu úklidu. Věci, které nepotřebujete, darujte charitě. Pro zadané: Vaše
láska potřebuje nový impuls, zkuste pro miláčka připravit překvapení. Pro nezadané: Ten, o jehož přízeň se už dlouho pokoušíte, vám
konečně podlehne.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Přestaňte se utápět ve smutku
a užívejte si jaro! Náladu vám
zvedne posezení s přáteli, nebo
rodinou. Pro zadané: Nebuďte tajemní, akorát tím partnera naštvete. Pro nezadané: Zapomeňte na
rady přátel, v lásce se řiďte intuicí.
Střelec (23. 11. – 21. 12)
Procházíte obdobím zvýšené duševní a fyzické aktivity. Podaří se
vám vše, na co sáhnete. Pro zadané: Pozvěte rodiče své drahé polovičky na oběd, zabodujete. Pro nezadané: K vašemu vysněnému
vztahu už to není daleko, buďte trpěliví!
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Rodinné spory se o Velikonocích
vyhrotí. Zůstaňte v klidu a nezapomínejte, že ve vzteku můžete říci
něco, čeho byste v budoucnu velmi litovali. Pro zadané: Je čas založit rodinu. Promluvte si o tom
s partnerem! Pro nezadané: Vyrazte na nákupy. Je čas na změnu!
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Pokud překonáte svou lenost
a přijmete víkendové pozvání do
společnosti, změní se vám život.
Pro zadané: Řekněte nahlas, co
vám ve vztahu nevyhovuje. Uleví
se nejen vám, ale i partnerovi. Pro
nezadané: Osudovou lásku máte
na dosah ruky. Stačí se jen rozhlédnout!
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Čekají vás dny plné pohody.
K dobré náladě přispěje i náhlé
zlepšení vaší finanční situace. Pro
zadané: Neřešte dlouhodobé spory, jen byste vše pokazili. Pro nezadané: Otevřete oči, i z přátelství
může vzniknout milostný vztah.
(jem)
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Božský kája byl na operaci: Němka mu zlomila penis!
Manželka mu nestačí!
PRAHA (mad) – Nejenom, že Karel Gott (70) před mnoha lety utrpěl tento
kuriózní úraz při sexu s vášnivou německou fanynkou, ale nedávno se zranil znovu - při náruživých hrátkách se svou ženou, jak nám později přiznal.
Mnohonásobný slavík by si měl při skotačení dávat větší pozor! Zabránil
sice spekulacím, jestli ještě „může“, ale v jeho věku může jít i o zdraví!
Způsobil si totiž bolesti kyčle, kterou mu před pěti lety operovali. Ivanka
manželovu tempu očividně nestačí a je unavená. Najala si proto chůvu pro
obě dcerky. Režim na Bertramce je tvrdý, chůva musí dorazit přesně v 15
hodin, jinak je zle.
Gott musel minulé úterý podstoupit závažnou operaci v pražské Vojenské nemocnici, přidaly se totiž silné bolesti z vyhřezlé ploténky, která ho už
trápí delší dobu. Zákrok proběhl dobře, ovšem účast na sobotním předávání cen Týtý byla v ohrožení. Gott se totiž potýkal se silnými křečemi, doktoři byli bezradní. Do poslední chvíle nikdo nevěděl, jestli se dostaví. Zpěvák se naládoval prášky proti bolesti a nakonec dorazil. V obličeji bylo ale
vidět, že mu každý krok působí Tantalova muka. Kompenzací mu může být
obhájení ceny Zpěvák roku, navíc se stal absolutním vítězem ankety. My
bychom si vsadili, že to za tu bolest stálo!

Démonům minulosti
(nejen) Malík urvi

PRAHA (mod) – Výtvarné trio Pode
Bal představilo portréty 31 soudců
a státních zástupců, kteří se bezostyšně podíleli na komunistickém
řádění minulého režimu. Absolutně
nejvíc šokující je, že všichni dodnes
aktivně působí v české justici. Nic
je nenutí zbavit se svých lukrativních pozic. Kolik nevinných občanů
ještě podlehne jejich krutým rozsudkům, je ve hvězdách.
Jedná se o kontroverzní expozici
s ještě kontroverznějším názvem.
Malík urvi II je volné pokračování
stejnojmenné výstavy z ledna roku
2000. Výstavu můžeme vidět od minulého čtvrtka do poloviny května
v Centru současného umění DOX.
Obličeje soudců jsou namalované
fixem na plátnech složených ze
soudních spisů. Dočteme se, za jaké prkotiny byli nebozí civilisté odsuzovaní k regulérnímu vězení na
několik měsíců nebo dokonce let!
Podobně se rozhořčuje i návštěvník
Adam: „Nechápu, jak tihle lidé můžou pořád soudit. Vždyť je to skandální! Jenom to dokazuje, že spra-

vedlnost neexistuje. Kolik životů
promrhali a kolik rodin rozbili!!
Hrůza. Mělo by platit oko za oko.“
„Do kriminálu s nimi,“ přizvukovali
jiní návštěvníci.
Soudci-tyrani, kteří ničili nevinné
životy, nadále soudí. Kdokoliv z nás
se může dostat do jejich spárů. Jaká je proti nim obrana? Žádná! Můžeme na ně jenom upozornit tak,
jako to udělal Pode Bal.
Další šok návštěvníci mohou zažít, když zjistí, že některé portréty
úplně chybí a na jejich místě je jenom bílá silueta. Čím to je, klade si
otázku nejeden udivený návštěvník? Odpověď je jednoduchá. Chlapíci z Pode Balu prostě nevěděli,
jak soudci vypadají, tak je tam jednoduše ani nenakreslili.
Název Malík urvi ne náhodou
evokuje silně vulgární výraz, jaký by
snad použil jenom ten nejhanebnější podvratný živel. Má se jednat
o pouhou slovní hříčku, nebo se
snad autoři zoufale snaží přitáhnout návštěvníkovu pozornost?
O tom se můžeme jen dohadovat.
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Módní policie

ALENA LABOVA
Iva: Black and white je
nesmrtelná kombinace
a Alena to dobře ví. Modelu se prakticky nedá nic
vytknout, jen do dekoltu
bych přidala černé korálky na oživení.
Terka: Černá je věrná,
tou nikdy nic nezkazíte
a navíc působí elegantně.
Žádný detail není ponechán náhodě, do černobílé kombinace jsou sladěny dokonce i hodinky. Dávám jedničku s hvězdičkou, i když myslím, že pestřejší barvy, třeba červená, by doktorce rozhodně
neuškodily.

PAVOL LUKAC
Iva: Jeho model je očividně dražší než všechny
předešlé, i se Slancovým
mobilem. Při focení chtěl
asi působit decentně
a výjimečně si svůj hluboký výstřih zakryl šálou,
aby čtenářky Fleše zbytečně nerozrušoval.
Terka: Povedly se mu
zejména boty a samozřejmě nesmím opomenout
černé značkové brýle. Není nad to mít „svoj štyl“.
Spolu s Alenou Lábovou
je jednoznačným vítězem
dnešní módní policie.

JAROSLAV SLANEC
Iva: Tak tady je vidět, že
magistr má s focením na
stránky módních časopisů zkušenosti, protože
automaticky nasadil úsměv jak z reklamy na zubní pastu…
Terka: Přesně tak, z minulé módní policie si leccos odnesl. Tentokrát vynechal tričko stydlivě zastrkané do kalhot a zvolil
košili. Ovšem jedna vlaštovka jaro nedělá! Ošoupané džíny toho mají už
hodně za sebou a ke košili se absolutně nehodí,
ale budiž, v tomhle je Slanec zkrátka nepoučitelný.
Co mu však nikdy neprominu, to je příšerná kapsička na mobil trčící za
opaskem. To už si mohl
vzít rovnou ledvinku…

IVANA SVOBODOVA
Iva: Elegantní černý top
působí možná až příliš
konzervativně a usedle.
Zato plandavé manšestráky by se hodily spíš
do filmu Zažít Woodstock. Ivana se asi snažila
sladit elegantní styl (viz
halenka) se svým skutečným přesvědčením à la
hippies.
Terka: Co se týče kalhot,
souhlasím. Navíc vodorovný vzor a volný střih
halenky zbytečně opticky
rozšiřuje. Doufám, že tentokrát to byl jenom úlet,
odbornice z jazykové poradny obvykle chodí lépe
oblečená. Líbí se mi náušnice – mají zajímavý
tvar a v krátkém sestřihu
výrazně vyniknou.

Očima Ivy a Terky, nejžádanějších
módních expertů 21. století. Respekt
z nich má i Anna Wintour…
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PRAHA (mk) – Trenér Karel Jarolím
(53) ve fotbalové Slavii končí! Kouče,
který pro vršovický klub během pěti let
vybojoval dva ligové tituly a premiérovou účast v Lize mistrů, popravili
vlastní hráči! V neděli šéfové Slavie
položili Jarolímovi na krk hodně tupý
nůž: „Přivez z Ostravy bod, jinak se pakuješ!“ Vlček a spol. však zdánlivě neostrou kudlu vybrousili v dohrávce
22. kola Gambrinus ligy k absolutní
dokonalosti – Ostravanům podlehli
po katastrofálním výkonu 1:3 a holohlavému trenérovi dali jasně najevo,
že si přejí jeho rezignaci!
„Už jim šel na nervy hodně dlouho,“
potvrdil Hejkalovi zdroj dobře obeznámený se situací v červenobílém týmu.
„Když vedení prohlásilo, že Jarolím
musí v Ostravě bodovat, dalo jeho
osud v podstatě do rukou kabiny.
A věřte, že v ní byl oblíbený asi jako
sparťanská šála.“ Ovšem takový pohřeb, jaký slávisté vystrojili svému trenérovi v pondělním utkání, se jen tak
nevidí! Ve vlastní šestnáctce vyráběli
chyby, za které by se styděli i nadšenci
z Hanspaulky!
Nad okatými přehmaty kroutil hlavou i bývalý útočník Slavie Pavel Kuka. „Hráči, kteří projedou zápas, aby se
zbavili kouče, jsou bezcharakterní
a nemají v lize co dělat!“ prohlásila někdejší ikona sešívaných. „Nesmíte zapomenout, jak Jarolím zametl s Brabcem! To mu kluci nikdy neodpustili,“
připomíná zdroj Hejkala osud vůdce
slávistické kabiny, kterého kouč loni
v létě vyhodil bez zjevného důvodu.
I přes hráčskou vzpouru ale vedení
Slavie v úterý nabídlo Jarolímovi, aby
u osmého celku Gambrinus ligy pokračoval. Zdeptaný trenér to však odmítnul. „Je hodně unavený, především po
psychické stránce,“ přiznal Petr Doležal, generální ředitel klubu, na úterní
tiskové konferenci. Na ní také odtajnil
Jarolímova nástupce – týmu se ujme
šéf skautingu František Cipro.

CHUDÁK
JAROLÍM:

K rezignaci ho donutili vlastní hráči!

Trenéři si jdou po krku:
Růžička patří do showbyznysu! Hadamczik je pro mě vzduch!

PRAHA (vč) – Krásné kombinace,
góly, čisté soupeření na ledě? Zapomeňte! Semifinále play off hokejové extraligy přinese daleko zajímavější souboj. Trenérů Slavie
a Vítkovic. Vladimír Růžička (46)
se s Aloisem Hadamczikem (57)
totiž doslova nesnáší!
Kde vzájemné spory začaly? Těžko
říct. Jako by byly vztahy dvou trenérských velikánů vyhrocené již odnepaměti. Tichý nesouhlas však vystřídaly nadávky. Přes noviny. Růžička
se s Hadamczikem natolik nemusí,
že si své neshody ani nedokážou vyřešit v soukromí jako chlapi. „Nikdy
se s ním bavit nebudu,“ křičí Slávista. „Prdím na něho,“ zní z Vítkovic.
Rozklíčovat jádro nesnášenlivosti mezi oběma je těžké, argumenty
pro shození druhého mají ovšem
jak Růžička, tak Hadamczik. O co
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svá tvrzení opírají? Slávistický kouč
svému sokovi nejvíce zazlívá to, že
nikdy hokej nehrál. „Uznávám plno
jiných trenérů, dobrých jich máme
dost. Jeho ale ne. On pořád ukazuje
nějaké medaile – z Turína, z Rigy. Já
tu zlatou mám z Nagana, to on nemá. A asi nikdy mít nebude,“ řekl
Růžička. Ale ani Hadamczik nenechává na svém sokovi nit suchou.
„On všude předhazuje, že hrál hokej
a já ne,“ uvědomuje si rozdíl mezi
oběma. Ale jinak „kolegu“ neřeší.
„Abych se hádal s Růžičkou, to mi
za to nestojí. Natolik mám z trénování dost zkušeností, a mám jich
víc než on, abych tohle nedělal.“
Semifinále urážek se tím rozjelo
na plné obrátky. Pravda, smát se
zatím může spíše kouč Vítkovic. Ve
čtvrtfinále porazil jeho tým silnou
Spartu, Slavia se do play off dosta-

la až po boji z předkola. Za nevalného zájmu fanoušků předražená
02 arena zela prázdnotou ještě více
než obvykle. Pořádně zaplněná hala
nebyla ale ani ve Vítkovicích. To se
to pak pánům trenérům přes noviny hádá, nějak se fanoušci přilákat
musí. „Diváka vůbec nezajímá, jestli
Růžička vynadal Hadamczikovi, nebo Hadamczik vynadal Růžičkovi,“
tvrdí vítkovický trenér, věřit mu ale
nebude asi nikdo. A přisazuje. „Růžička by si měl hledat uplatnění
v showbyznysu. Tam je pořadů
o výkřicích do tmy plno.“
Kdo bude veselejším mužem na
střídačce, se každopádně uvidí po
semifinále. Jeden tým bude čekat
boj o titul, druhý může rolbařům
pomoci s rozpouštěním ledu. Předtím bychom ale raději viděli hokej,
páni trenéři. Hádání se už bylo dost.

Tenista Štěpánek je vážně
nemocný! Ukončí kariéru?!
BRADENTON/PRAHA (az) – Jako
Hejkal z čistého nebe přišla další
rána pro český tenis. Čtrnáct dní
poté, co ohlásila konec kariéry Nicole Vaidišová (20), oznámil její
přerušení i hráččin partner a budoucí manžel, tenista Radek Štěpánek (31). Únavový syndrom, který u české jedničky prokázaly krevní
testy, mu vystavil stopku minimálně na příští dva měsíce. Dle odborníků je ale pravděpodobnější půlroční až roční pauza.
Už při Davis Cupu v Belgii Štěpánek nevypadal vůbec dobře a nemoc na něm byla znát. „Cítil jsem,
že to nebylo ono. V Americe se moje problémy prohlubovaly, a tak
jsem podstoupil sérii vyšetření,
která mou nemoc potvrdila,“ vypo-

věděl skleslý tenista. V nejbližších
dnech ho tak čeká absolutní klid a
léčba ve Spojených státech. Únavový syndrom přitom není žádná banalita a lékaři se shodují, že avizovaná dvouměsíční pauza se může
mnohonásobně protáhnout. Velmi
nejistá je tak tenistova účast v červencovém čtvrtfinále Davisova poháru i v případných dalších kolech.
Tenis ale zdaleka není jedinou
starostí českého hráče. Na červenec
plánuje s partnerkou Nicole Vaidišovou svatbu, ale pokud bude Štěpánkův stav stejný, hrozí, že bude
muset dvojice svatební přípravy
přerušit. „Radek si teď nemůže ani
pořádně zavázat tkaničky, okamžitě
ho to unaví,“ prozradil Hejkalovi
blízký rodinný přítel Štěpánka.

