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Rakovina!

Masakr Pomejeho „Veselé Vánoce“?
jehličnatou
větví

Zuzana Doubravová

Ne vždy se prosincové období Vánoc obešlo bez fiaska a svátky pohody a klidu
se tak několikrát proměnily
v horor.

Asi nejbrutálnější případ pamatuje rok 2003, kdy vánoční
strom na Staroměstském náměstí neustál poryvy větru a
6. prosince se zřítil do davu turistů. Padlý symbol Vánoc zranil čtyři přihlížející, včetně dítěte – utrpělo tržnou ránu na hlavě. Další byl těžce zraněný Brit,
kterého odvezli se zlomeninami
stehenních kostí, bederní a
hrudní páteře. Musel navíc podstoupit náročné operace! Policie

případ vyšetřovala a Krizový
štáb nařídil kontrolu ukotvení
dalších stromů po Česku. Statici
už u žádného z 21 dalších stromů nenalezli chybu, pouze doporučili zpevnění některých stojanů betonem.
Počet zranění spojený s vánočními stromky přitom rapidně roste, a to i v zahraničí. Mimo typické padání ze žebříků
při zdobení nebo popíchání jehličím se najdou i kuriozity.
Britský deník Guardian jich
zveřejnil hned několik. Nejmenovanou irskou seniorku například loni pokousal neznámý
druh agresivního hmyzu, který
se ve stromku ukrýval. V Londýně zase záchranáři ošetřovali
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další ženu, která na zakoupený
strom dostala prudkou alergickou reakci. Podobně v nemocnici skončil i postarší muž, který v důsledku vražené větvičky
do oka oslepl.
Alespoň letošní rozsvícení
vánočního stromku žádná zranění nepřineslo, i tak se ale neobešlo bez problémů. Vše bylo
připraveno – vyhrávala hudba
z filmu Tři oříšky pro Popelku,
tisícový dav napjatě očekával
ikonické zahájení vánočních
trhů Staroměstského náměstí.
Odpočítávání už také odstartovalo, jen ta světla ne a ne se
rozsvítit. Technikům se situaci
sice podařilo zvládnout, ale až
na třetí pokus!

Velmi špatné zprávy zastihly před
Vánocemi Jiřího Pomejeho (54)!
Vrátila se mu totiž zákeřná nemoc.
Po hrtanu a hlasivkách mu rakovina
napadla kosti. Tentokrát se však již
místo hladovky a vlastních metod
rozhodl pro okamžitou odbornou
pomoc a lékaři začali
s ozařováním.
Boj s nemocí
Pomeje opakuje
po roce.

Karolína Schubertová

Herce dopravil do nemocnice
jeho kamarád Pavel Pásek potom, co si neustále stěžoval na
nesnesitelné bolesti kyčlí. Po
hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici a CT se dověděl
krutý ortel. Rakovina kostí!
Diagnózu od lékařů Pomejemu
sdělil Pásek. „Co vám mám na
to říct? Jak to vzal? Nese to!

Jde znovu do lítého boje s tou
sviní,“ uvedl pro Flush. Pomeje
hned podstoupil ozařování a
teď ho čeká série chemoterapií.
Lékaři ho zásobují velkou dávkou morfia, aby byl vůbec
schopen usnout.
V nemocnici ho navštěvuje
rodina. Jeho bývalá manželka
Andrea (30) a dcera Anička (4)
se návštěvám vyhýbají. Andrea
uvedla, že kvůli dceři je v kon-

taktu s jeho rodinou. Dceru Pomeje údajně viděl naposledy
v létě a v nemocnicích ho nenavštěvuje.
Výhledy do budoucna zatím
nejsou dobré. Jasné je jen to, že
letošní narozeniny a Vánoce si
herec neužije. Jeho cesta
k uzdravení není dlážděná růžovým kvítím. Prý má však odhodlání se na tuto cestu vydat a
bojovat jako lev!

chlapy,“ říká modelka s lišáckým úsměvem.
Dokonce ani šlechtický původ vás před stresem nezachrání! Své o tom ví britská královská rodina. Kate a William
oznámili, že kvůli nenávisti mezi vévodkyní Kate a Meghan se
rozhodli strávit Vánoce u Middletonových. Princové William a
Harry poprvé budou slavit svátky odděleně. Harry s těhotnou
Meghan zůstanou v Kensingtonském paláci s královnou a
užijí si formální slavnost.
Naproti tomu Will a Kate
stráví svátky u Middletonových, kde je čeká královská pohoda. Kromě toho, že si odpočinou od nesnesitelné Meghan,
se k nim připojí Katina sestra
Pippa s manželem a synem.
Ráno zajdou do kostela a pak si
pochutnají na uzeném lososovi
a šampaňském. Jídlo, včetně
slavnostní večeře, bude vařit

Katina matka Carole. Dárky se
rozdávají celý den a pak všichni usednou k deskovým hrám,
které rodina miluje.
Lépe se s rodinnými problémy vyrovnává Tatiana Vilhelmová, která na Vánoce pozvala
celou rodinu. Přijde její bývalý
manžel Pavel Čecháček i o 10 let
mladší současný partner Vojta
Dyk. Pánové prý žádnou nevraživost necítí. Táňa navíc všem
svým dětem oznámila, že každý
dostane jen jeden opravdový dárek. Prý jim to nevadí a lépe si
tak uvědomí hodnotu věcí.
Vánoční úklid, pečení a
návštěvy na nás kladou velký
tlak a stres útočí ze všech stran.
Na chvíli se zastavte a užijte si
dobrého jídla jako třeba cvičitelka Hanka Kynychová: „Já si
dám ráda řízek, který normálně
moc nejím. O Vánocích hřeším
– dám si klidně i cukroví,“
pochlubila se.

Zhrzená Dáda (62) nedokáže Vánoce slavných: Za pozlátkem
se skrývají hádky a stres!
udržet emoce na uzdě!
Anita Mejzrová

PRAHA – Dáda Patrasová, sex symbol
socialistického Československa, se opět
předvedla. Tentokrát si na Instagramu
vylila žluč na svého bývalého manžela,
nevěrníka Felixe Slováčka (75).
Ještě minulý víkend přitom nahrála Dáda na
svůj profil fotku zamilovaného polibku s Felixem. Kdekdo si mohl myslet, že bývalí manželé
podlehli vánočnímu sentimentu a před svátky zakopali válečnou sekeru. Opak je ale pravdou!
Dáda sice stále tajně doufá ve Felixův návrat, ten
si ale užívá se svou mladinkou přítelkyní Lucií
(36) sváteční pohody a nebojí se to dát na sociálních sítích patřičně najevo.
Patrasovou to nenechalo chladnou a dala opět
volný průchod svým emocím. V komentáři pod
fotkou bezskrupulózně nazvala bývalého manžela dementním starcem a Lucii zlatokopkou!
Patrasová, miláček dětského publika, zjevně
nedokáže udržet žárlivé scény pod pokličkou.
Dádin nářek ale zůstal opět bez odezvy.
Rodiče, dávejte si pozor! Co by tomu řekly
vaše děti, které na písničkách Dády vyrůstají? To
je ale vzor…

dadapatrasova_oficialni: Dementni...a
starej...se zlatokopkou

Martina Arltová

Vánoce: svátky klidu a míru? Usednutí k večeři v rodinném kruhu a rozdávání
dárků zní jako idylka, přesto
80 % z nás trápí vánoční
stres a deprese už měsíc
před Štědrým dnem. Projevuje se přejídáním, střevními obtížemi a u slabších
jedinců i agresivitou. Nevyhýbá se ani slavným! Přečtěte si jak to řeší oni.

Po svém si s ním umí poradit česká modelka, bývalá anorektička, Eliška Bučková. Velkým tlakem prý trpí i její psí
miláčci Minnie a Sofie, jedna jí
dokonce ze stresu počůrala nový koberec. Modelka o ně pečuje ukázkově, na Instagramu
se pochlubila, že svým čivavám dává přírodní tablety proti
stresu a difuzéry. „Můžu potvrdit, že tenhle difuzér hrozně
hezky voní a navíc působí i na
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Skutečný příběh
Smutné Vánoce: Zemřela mi celá rodina
Připravila Adéla Foglová
Smutná vánoční nálada

Předvánoční náladě neunikne
nikdo. Při nákupu v supermarketu posloucháte koledy už od
října, všude v ulicích vidíte
rozsvícené vánoční řetězy a jiné světelné dekorace, váš šéf
chodí po kanceláři v červeném
svetru se sobem a denně nacházíte v emailové schránce další
a další zprávy o slevách na vánoční dárky. Pro mne to ale už
šest let není čas naplněný radostí a uvolněním. Je to totiž
výročí doby, kdy jsem přišla o
rodinu.
S Jarmilem jsem se sezná-

mila v nákupním středisku.
Měla jsem zde sraz s kamarádkou Evou, která se právě vrátila ze služební cesty v Japonsku, a tak se se mnou chtěla sejít a předat mi dárek, který mi
dovezla. Po cestě ze schůzky
jsem jela po eskalátoru k východu, když do mě někdo při
běhu dolů vrazil a polil mě horkým nápojem, který měl v kelímku. Jarmil, jak se mi po
dlouhém omlouvání představil,
spěchal za svojí maminkou do
nemocnice. Po cestě se jí stavil
koupit pumpkin spice latté,
protože ho měla moc ráda. Kávu jí nedonesl, skončila mi na
zádech.

Nejšťastnější chvíle mého
života

Byla to láska na první pohled.
Cítili jsme se spolu tak dobře,
že jsem se k němu brzy poté
nastěhovala. Jarmil byl majitelem firmy na výrobu dřevěných míchátek na nápoje a papírového nádobí. Byli jsme super dvojka, brzy jsem mu v
podnikání začala pomáhat, protože jsem dříve pracovala jako
účetní. V zimě 2010 jsme se
vzali na jedné bahamské pláži
při západu slunce, na jaře roku
2012 se nám narodila dvojčata
Amáta a Dorian a my nemohli
být šťastnější.
Na Štedrý den jsme se s Jar-

Jenovéfa (34)
milem i dětmi vraceli ze štědrovečerní večeře od mých rodičů,
jenže jsme na silnici dostali
smyk a naše auto se třikrát otočilo přes střechu, než jsme dopadli do příkopu. Jarmil a Dorian zemřeli na místě, Amáta
po cestě do nemocnice a já se

probudila z kómatu až o tři měsíce poté.
Zbořil se mi celý svět

Od té doby jsem nebyla schopná se s naší tragédií srovnat.
Firmu jsem prodala, stejně tak
náš dům, který jsme spolu po-

stavili, a odstěhovala jsem se na
Šumavu do jedné horské chaty,
kde teď vedu menší penzion.
Jen práce trochu odvádí mé
myšlenky jinam. Na svého muže i děti ale vzpomínám každý
den a vím, že bolest z jejich
ztráty se mě bude držet navždy.

I PEJSCI MAJÍ SVÉHO ČERTA Na zakázané filmy do kina! Hrdinové minulé doby
Tadeáš Pepř

David Laufer

(Motol) K začátku prosince patří tradiční trojka Mikuláš, čert
a anděl. Kromě dětí si ale strašení zaslouží i naši čtyřnozí
mazlíčci a kamarádi! Proto organizace Helppes v pražském
Motole už šestnáct let organizuje mikulášskou besídku pro
asistenční i obyčejné pejsky.
Hodní i zlobiví hafani dostali
od vousatého chlapíka vyčiněno, na oplátku si ale pochutnali
na pamlscích a soutěžili v několika disciplínách. Například
labrador Max (1) prý neposlouchá povely. Při čertovském
únosu do pekla dokonce podrazil nohy kameramanovi a dokonale ho zboural! To jezevčík
Kuba (2) se naučil otevírat ledničku a krade paničce pamlsky.
Rozdávaly se ale i certifikáty

Považujete se za milovníka
stříbrného plátna? Pokud jste
tuto sobotu nenavštívili Trezor
film fest v kinu Aero, nic takového nejste! Na adventní svátky si pro nás studenti Arts managementu připravili opravdové perly české kinematografie,
které byly po desetiletí komunistickým režimem zakázány.
Je libo Chytilová, Menzel,
Menšík nebo Matuška? Ať už
návštěvníci nostalgicky vzpomínali na dětství, kdy bylo vše

Krasavec Sunny (1) si
mikulášskou
nadílku náramně užil
hodného pejska. Jeden si odnesla televizní hvězda - asistenční jednoroční šikulka Sunny.

Rytíř Horáček, který
(ne)měl na víc
Kateřina Zemanová

Paradoxně rok po zvolení Miloše Zemana prezidentem jde
do kin film o předvolební kampani neúspěšného kandidáta
Michala Horáčka. Drama, zklamání a pohrdání. „Jdeme proti
Zemanovi a všemu, co představuje!“ křičel Horáček. „Tohle
je ta kampaň, ku*va!“ připojila
se jeho pomocnice.
Film „Máme na víc“ režiséra Robina Kvapila dokumentuje Horáčkovu naivitu, nadšení,
zmar i slzy. Kvapil dokument i
sám točil – na notebook, na
mobil a jen zřídka na profesionální techniku. Často používal
skrytou kameru. Film dokreslují hity Michala Horáčka a Petra
Hapky. Horáček na dokument
prý nepřispěl ani korunu a tvrdí, že do něj nijak nezasahoval.
„On (Zeman) – který se potácí, padá, zvrací… má podporu a obrovské charisma! Ale
my ho porazíme, já ho tu znovu
nechci,“ zarytě tvrdil Horáček.
Neporazil. Horáček se umístil
na čtvrtém místě a ve druhém
kole se se Zemanem utkal Dra-

hoš. Ani ten ale nesmrtelného
politika přemoci nedokázal.
Horáček přiznal, že jeho
kampaň byla naivní. „Do politiky už nepůjdu, marná snaha.
Ale nemám pocit, že bych nějak prohrál, procestoval jsem
naši krásnou zemi,“ rozplýval
se Horáček.

jednodušší, nebo se přišli prostě bavit, Trezor film fest měl
vše, co hledali. Diváci se odevzdali bezstarostné jízdě se
Sedmikráskami, popadali se za
břicho u Skřivánků na niti a
užili si jedinečnou zábavu dalších klasických snímků, které
byly minulým režimem odsouzeny a „uzamčeny do trezoru“.
„U Chytilky jsem se cítila
úplně jako za mlada!“ svěřila
se našemu magazínu paní Věra.
A nebyla jediná! Za „odemknutí“ filmů děkujeme a budeme se
těšit zase příští rok!

Toxické plasty do každé
rodiny!
Adéla Ježková

Nová šokující studie odhalila přítomnost extrémně jedovatých látek v českých plastových hračkách! Ty a další zboží z recyklovaného plastu obsahují nejen rizikové zpomalovače hoření, ale i extrémně jedovaté bromované dioxiny. Mají neblahý
vliv na lidský organismus – poškozují mozek, ničí imunitu, způsobují neplodnost a narušují fungování štítné žlázy. Vědci prokázali vliv na snížení inteligence, omezení soustředění a hyperaktivitu u dětí. V létě se objevily jehly v jahodách, teď zpomalovače hoření v hračkách – náhoda, nebo další útok ISIS?
Z devíti testovaných hraček nejhůře dopadl přívěsek na klíče,
následovala kostka s krtečkem z Česka. Množství dioxinů
v hračkách bylo tak obrovské, jako kdyby si děti hrály s popílkem ze spalovny! Zboží z recyklovaného plastu je tak jedovatější, než jsme si mysleli. Nebylo by tedy zdravější házet petky
do lesa, než je recyklovat?!
Rodiče pozor! Vyhněte se hračkám z černého plastu a levným výrobkům z tržnic. Další možností je nekupovat hračky
vůbec nebo si za symbolických 500 tisíc pořídit spektrometr,
který spolehlivě odhalí přítomnost jedů.

čka
tější hra
Nejtoxič
v Česku

Rok 2018 nám toho hodně dal i vzal. Kromě chvilek jásotu,
jakými byla třeba královská svatba prince Harryho s američankou Megan Markle nebo zvýšení platů pedagogům, přišly
i chvíle, kdy úsměv na tváři vystřídaly potoky slz.

MILOŠ FORMAN (86)
Vzhledem k jeho táhlým zdravotním problémům nebyl jeho odchod až tak velkým
překvapením. Oscarový režisér, který má
na svědomí věhlasné počiny jako jsou filmy
Hoří, má panenko!, Lásky jedné plavovlásky
nebo Amadeus, podlehl těžkému zápalu plic, a to
krátce po skončení Olympijských her, které ještě společně se
svou manželkou Martinou bedlivě sledoval.

STAN LEE (95)
Scenárista, producent a někdejší prezident společnosti Marvel Comics se i v
pokročilém věku pravidelně objevoval
v menších rolích „svých“ hrdinných filmů.
Poslední roli si střihl v Avengers: The Endgame, který bude mít premiéru příští rok v dubnu. O
smrti
muže, který se zasadil o vznik hrdinů jako je Hulk, SpiderMan, Thor nebo Iron Man, v půli listopadu informovala média
jeho dcera Joan Celia.

MAC MILLER (26)
Americký rapper a expřítel zpěvačky Ariany Grande se předávkoval. To, že má
problémy s drogami se vědělo. Sama Ariana jeho závislost připustila, když se média
zajímala o důvod rozpadu vztahu s talentovaným zpěvákem. Zemřelý Mac Miller je posmrtně nominován
na Grammy za nejlepší rappové album.

AVICII (28)
Nečekaný odchod tohoto oblíbeného DJe,
vlastním jménem Tim Berling, prudce zasáhl celou jeho širokou fanouškovskou základnu. Zprvu se zpráva o sebevraždě zdála býti falešnou, přesto se začala po sociálních
sítích šířit jako nedávný požár v americké Kalifornii. Informaci
nakonec potvrdila Timova rodina.

KATE SPADE (55)
Americká návrhářka, která si v devadesátých letech společně s manželem založila
módní značku, se proslavila hlavně koženými dámskými kabelkami. Spade byla
v červnu nalezena oběšená ve svém newyorském bytě, kde byl také nalezen dopis
na rozloučenou pro její třináctiletou dceru.

STEPHEN HAWKING (76)

Michale,
máš na víc...

Pozor!!!

Britský teoretický fyzik a jeden z nejznámějších vědců se podle prognózy doktorů
vůbec neměl dožít tohoto tisíciletí. Trpěl totiž amyotrofickou laterální sklerózou, která
postupně napadá nervový systém a vede
k úplnému ochrnutí. I přes vážný zdravotní handicap dokázal
vystudovat hned několik vysokých škol a potvrdil také Einsteinovu teorii relativity. Zemřel v úctyhodném věku 76 let.

Tak to je vrchol!
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Finále klepe na dveře!
Hana Grohová

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková
letí vstříc vítězství!

Sobotní přenos taneční soutěže StarDance doprovázelo
mnoho vypjatých situací. Při
prvním vystoupení skákala Veronika Lálová přes svého tanečního partnera moderního
pětibojaře Davida Svobodu. Při
„přeskoku přes kozu“, jak tento
prvek později nazvala moderátorka Tereza Kostková, Lálová
zakopla a málem upadla. Dojmy ale divákům napravila groteskní samba Jiřího Dvořáka a
Lenky Nory Návorkové. Na
dotaz, kdo číslo vymýšlel,
uvedl Jiří Dvořák exkluzivně
pro Flush: „Byl to Lenky nápad, ale já jsem si to trochu
poupravil.“
Přestože Veronika Arichteva
se svým tanečním partnerem
Michalem Necpálem získali za
první tanec 39 bodů ze 40, po

rozstřelu ze soutěže vypadli.
Jejich konec byl zmatený, nejdříve se radovali, že si ve finále
zatančí, radost však byla neopodstatněná. Nicméně Arichteva se na volný týden těší.
„Budu spát, jíst a dělat vánoční
výzdobu,“ uvedla po přenosu.
A jíst by rozhodně měla, protože ve StarDance podle svých
slov zhubla sedm kilo!
Ve finále uvidíme herce
Dvořáka s Návorkovou, kterým
bookmakeři dávají největší
šanci na vítězství. Jejich působení v soutěži je ale zakryté stínem pochybností, jestli Dvořák
hraje fér. V mládí totiž závodně
tančil. Podle vyjádření České
televize se to ale s pravidly nerozchází a jeho účast je v pořádku. O zlatou medaili bude
bojovat také Svoboda s Lálovou a herečka Pavla Tomicová
s Markem Dědíkem.

Módní policie pomáhá a chrání

Šponerová Adéla, Alena Spálenská

HOROSKOPEC

Mgr. Jaroslav Slanec

doc. PhDr. Jan Halada
Docent Halada je vyhlášený
svým vytříbeným vkusem. Perfektně padnoucí šedé sako v
kombinací s modrou košilí vypadá parádně. Černé jeansy
jsou klasika a vhodně zvolený
střih navíc Haladovi lichotivě
prodlužuje nohy. Je vidět, že
pan docent sleduje aktuální
trendy, protože hnědé mokasíny, které zvolil, jsou hitem letošní zimy a vypadají opravdu
skvěle!

Bývá zvykem, že štědrovečerní večeři připravují
výhradně hospodyňky.
V naší redakci jsme ale přesvědčeni, že na slavnostní tabuli se mohou podílet i tatínkové. Proto vám přinášíme exkluzivní recept na luxusní bramborový salát od tatínka jednoho
z našich nejlepších redaktorů!
Brambory (zhruba 500 g)
Mrkev, celer a petržel (zhruba
200 g)
1 Salátová okurka

PhDr. Lenka Vochocová
Ester Marietta Sidibé
Naše stylová šéfredaktorka Ester přesně ví, jak se obléci, aby
upoutala pozornost. Do redakce zvolila pohodlný a zároveň
sexy outfit. Červené mini šaty
doplnila černými mohutnými
bootsy – tato kombinace elegantních šatů a drsných rockerských bot funguje dokonale!
Kostkované oversized sako je
už pouze třešničkou na dortu.

Paní doktorka oblékla ležérní
outfit. Šedé sáčko s vystuženými rameny vypadá na její drobné postavě perfektně. Dobře
vypadá i kombinace tmavé košile a černých skinny jeansů.
Tmavé boty jsou možná už
trošku moc – vhodnější by byly
nějaké divočejší, které by nevyýrazně monotónní outfit rozbily. Musím pochválit zajímavý detail v podobě stříbrného
zipu na kalhotech.

Pan Slanec zvolil pohodlný
trendy outfit. Pruhovaná košile
je do detailu propracovaná –
skvěle vypadá především zajímavě řešené zapínání u krku.
Košile perfektně padne, stejně
jako skinny high-waisted jeansy. Tmavě modré kalhoty kontrastují se světlou košilí a dohromady tvoří šik celek. Kožené šněrovací boty vypadají luxusně a tmavě hnědá kůže se k
celému outfitu hodí. Jediné co
bych mu vytkla jsou dioptrické
brýle – Slancovi nesedí a hranatý design je už OUT.

syrovou zeleninou a nakrájeným vejcem.
Přidáme majonézu a na
kolečka nakrájený pórek.
Důkladně zamícháme a dozdobíme čerstvou petrželkou. Na
závěr patřičně dochutíme solí a
čerstvě namletým pepřem. A
nezapomeňte, že bramborový
salát chutná nejlépe, když ho
necháte minimálně jednu noc
odstát!
Recept nám zaslal tatínek
Jan Karban z Nového Boru

Tatínkův bramborový salát
Řapíkatý celer (zhruba 200 g)
Pórek
1 vařené vejce
Majonéza
Dijonská hořčice
Citronová šťáva
Čerstvá petrželka na posypání
Sůl, pepř
Brambory, mrkev, celer a petržel nakrájíme na kostičky, uvaříme v silně osolené vodě tak
akorát „al dente“. Zatímco se

bude vařit zelenina, připravíme
si majonézu. Pět lžic majonézy
smícháme se dvěma lžičkami
dijonské hořčice a zakápneme
citronovou šťávou. Fajnšmekři
si mohou svoji majonézu připravit sami doma.
Vejce, okurku a řapíkatý celer
nakrájíme na menší kousky.
Zeleninu, kterou jsme si uvařili
necháme vychladnout, dáme
do větší mísy a smícháme ji se

Beran 21. 3. – 20. 4.
Beran tento týden doplatí na
svou tvrdohlavost.
Pokuste se
občas udělat
ústupek a
alespoň zvážit cizí názor.
Kompromis je
klíč.
Býk 21. 4. – 21. 5.
Udělejte si volné odpoledne
společně se svými nejbližšími. Pomůže vám to s přetrvávající negativní energií kolem
vás.
Blíženci 22. 5. – 21. 6.
Čeká vás rodinný spor, kterému není možné předejít.
Proto se obrňte trpělivostí a
kupte si 65 % čokoládu, budete ji potřebovat.
Rak 22. 6. – 22. 7.
Stresová období jsou vaší
noční můrou, obzvlášť pokud
jde o Vánoce. Udělejte si
chvilku pro sebe a zrelaxujte
se dříve, než bude pozdě.
Lev 23. 7. – 22. 8.
Tento týden do vašeho života
vstoupí velmi důležitá osoba.
Nebojte se jí otevřít a svěřit,
vaše společná životní cesta je
vepsaná ve hvězdách.
Panna 23. 8. – 22. 9.
Panna není zimní znamení a
všude přítomný mráz ji nedělá dobře. Čeká vás proto mrzuté období plné záporné
energie, které je třeba se zbavit. Doporučuji návštěvu
sauny nebo si rovnou

naplánujte cestu do tropů!
Váhy 23. 9. – 23.
10.
Vaše nerozhodnost vás
tento týden
zavede do velmi nepříjemné
situace. Zkuste
ji proto zvládnout
s grácií a myslete
stále na své priority.
Dejte na svou intuici.
Štír 24. 10. – 22. 11.
Znamení štíra čeká jeden
z nejúspěšnějších týdnů tohoto roku. Vaše pracovní úspěchy se propojí s těmi osobními. Máte se na co těšit!
Střelec 23. 11. – 21. 12.
Zrada blízké osoby vás velmi
zranila. Ale vaše znamení je
v tomto rozpoložení hvězd
velmi silné, tak se postavte
znovu na nohy!
Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
V životě máte toxickou osobu,
kterou musíte nechat odejít. I
kdyby z donucení. Nebojte se
ztráty jednoho člověka, brzy
potkáte vaši spřízněnou duši.
Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Vaše dosavadní trápení zmizí
s brzkým příchodem Vánoc.
Proto se v klidu usaďte doma
s krabičkou cukroví a odpočívejte. Přichází lepší časy.
Ryby 21. 2. – 20. 3.
Zamrzlá vozovka a chodníky
nejsou nic pro vás. Proto vám
doporučuji raději nevycházet
ven, mohlo by vás čekat velké neštěstí.

Tak to je vrchol!
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Neskutečné! Psí vetřelec zabránil gólu Lyžařské radovánky můžou začít!
Štěpán Křemen

Anna Pěkná

Neuvěříte tomu, co se stalo
v zápase 3. argentinské fotbalové ligy. Belgrano prohrávalo
na půdě Juventudu Unida už
0:3 a po chybě brankáře Briana
Leandra při výkopu to vypadalo s hosty ještě hůř. Míče se
chopil protihráč a uklízel balón
do prázdné brány. Nevšiml si
ale huňatého narušitele, který
nikým nezpozorován běžel podél brankové čáry a v poslední
chvíli skvělým zákrokem vytáhl mičudu mimo tři tyče. Výsledek jeho výkon sice neovlivnil, ale i tak se okamžitě stal

Česká lyžařská střediska otevírají turnikety natěšeným lyžařům, permice však zdražily
až o stovku! Kde berou vodu
na zasněžování po dlouhých
měsících sucha?

celebritou na sociálních sítích.
Fotbalová pravidla na podobné bizarní situace nepamatují, při vniknutí cizí osoby na
hřiště a jejího zásahu do hry

však následuje míč rozhodčího.
Snad toto dobrodružství pro
pejska dopadlo dobře a nestal
se obětí rozhořčených domácích fanoušků.

Tehdy měl oči pro jinou

Špindlerův mlýn, Boží dar
i Kvilda, tam už se o víkendu
můžete vydat brázdit sjezdovky. Ski areál Monínec nedaleko
Prahy je v provozu již od 17.
listopadu.
Příjemně vás překvapí novinky, jako propojení skiareálu
Klínovec se středisky Neklid a
Boží dar. Nyní tu můžete využít celkem 31,5 km sjezdovek,
taková je například vzdálenost
z Prahy do Berouna. Na Dolní
Moravě se nově projedete po
sjezdovce “vyhlídková”.
Méně nadšení budete naopak ze zdražení už tak dost
drahých permanentek. Může si

Důchodce Jaromíra
(70) drahé permice
neodradily
Foto: Zlínský deník

běžný občan ještě dovolit tuhle
zimní zábavu? Na Lipně a
v Harrachově bude oproti loňsku o 40 Kč dražší a v Peci pod
Sněžkou si připlatíte dokonce
celou stokorunu. Nejlevnějšími
rezorty zůstávají Jeseníky, Orlické hory a Beskydy.
Předpovědi počasí hlásí Vánoce na blátě, takže lyžařská
střediska musí řešit umělé zasněžování. Dlouhotrvající su-

cho jim to však komplikuje.
Vodohospodáři proto začali
kontrolovat střediska, které využívají vodu z přírodních toků.
Je dost pravděpodobné, že na
některých tocích budou muset
provozovatelé areálů zasněžování omezit, aby se nedostali
pod hodnotu minimálního průtoku. Na Ještědu dokonce uvažují o možnosti zasněžování
pitnou vodou.

181 tisíc diváků a stejně zase brambora!

Petr Mathauser
Brno – Extraligový navrátilec Tomáš Plekanec (36) nastoupil ve čtvrtek 6. listopadu ke
svému prvnímu utkání v dresu Komety Brno.
Na stadionu nemohla chybět jeho současná
výrazně mladší přítelkyně Lucie Šafářová
(31), věrná fanynka brněnských hokejistů.

Po rozmíškách s bývalou partnerkou Lucií
Vondráčkovou (38) a jejím odchodu z Kanady,
se teď i Tomáš vrátil zpět do Čech. Rozvázal
smlouvu s Montréalem a přemístil se do rodného Kladna, kde s hokejem začínal. Návrat
hvězdy z NHL přivábil spoustu extraligových
klubů, které nabídly Tomášovi kontrakt i poté,
co prohlásil, že bude hrát na Kladně. Nakonec
se Tomáš rozhodl formou střídavých startů nastupovat v extralize za Kometu Brno. Říká se,
že se pro Brno rozhodl právě díky Lucii. Šafářová je brněnská rodačka a již od mala se kromě tenisu zajímá i o hokej. Vášeň pro modrobílé barvy nikdy neskrývala, ve svém osobním
volnu ráda navštěvuje zápasy a fandí i na dálku. Také vystoupila v přestávkovém studiu O2
TV, kde promluvila o tom, jak je ráda, že se
Tomáš nakonec rozhodl pro Kometu. Její pod-

Víte že, Tomáš se s Lucií Š. potkali již
v roce 2012, kdy Lucie vhazovala při
utkání Kometa – Kladno. Tehdy však netušili, že se jejich cesty znovu protnou.

pora Tomášovi pomohla, hrál fantasticky, blýskl se asistencí a gólem. Skvělý výkon ale nedovršil vítězstvím, Brno totiž podlehlo Spartě
v prodloužení.

Ukliďte boby a lyže, sníh letos
zas nebude, stačí vám kulich
a rukavice.

Hydrometeorologcký ústav
v měsíčním výhledu uvedl, že
teploty se nebudou vymykat

Zmar! Tak třeba za dva roky, kluci…

Jiří Vokřál

Kouč Kettunen prožíval
každý zápas na maximum

Krasobruslařka Tuktamysheva
předvedla skandální vystoupení!
Jana Bočková

Lucka se bavila,
Tomáš hrál skvěle

Vánoce opět na blátě

Aneta Smržová

PRAHA – Rekordní návštěvnost, skvělá atmosféra, ale zase žádná medaile. Čeští florbalisté
skončili na domácím světovém šampionátu na
čtvrtém místě a zbyla na ně pouze bramborová
medaile. Mistry světa se stali draví Finové před
technickými Švédy a poctivými Švýcary.
„Nezvládli jsme semifinále ani zápas o bronz.
Proti Švýcarsku i Finsku jsme dali dohromady
jen čtyři góly, to je hrozně málo,“ konstatoval po
posledním zápase český útočník Tom Ondrušek
(26). Trenér české reprezentace Petri Kettunen
(48) tak nesplnil cíl, který dostal při převzetí národního týmu před dvěma lety. Vedení Českého
florbalu si tehdy přálo medaili z domácího šampionátu. Jeho další působení u „nároďáku“ je nejisté. „Absolutně netuším, jaká bude budoucnost,“ řekl Kettunen po zápase o bronz, který sledovalo přímo v O2 areně přes 16 tisíc nadšených
diváků. Celkově šampionát přilákal více než
181 tisíc fanoušků, což je nový rekord. Na doposud nejnavštěvovanější mistrovství, které se
odehrálo před čtyřmi lety, přišlo 104 tisíc lidí.

průměru. Období od 10. prosince do 6. ledna bude příjemně
chladné. Týdenní průměr nejvyšších denních teplot se bude
pohybovat kolem 2 stupňů, nejnižší noční teploty zas kolem
-2 stupňů. V dalších třech týdnech můžeme očekávat prů-

měrné teploty kolem -4 stupňů.
Jelikož se jedná o dlouhodobou
předpověď, je velmi nejisté, jaké teploty vlastně můžeme očekávat, počítejte proto s jakýmikoliv odchylkami od hodnot
napsaných výše.
Jestli si letos přejete bílé Vánoce, zklameme vás. Před Vánoci se oteplí a v horských oblastech bude pršet. Na Adama a
Evu čekej oblevu. Působí ji příliv teplého a vlhkého mořského
vzduchu. Do Vánoc zbývá ještě
týden, tak třeba nás počasí překvapí, nicméně pravděpodobnost bílých Vánoc je v nížinách
na dvaceti procentech.

VANCOUVER – Ruska Elizaveta Tuktamysheva (21) to ve
finále Grand Prix pořádně rozjela. Na písničku Toxic od Britney Spears předvedla divákům
žhavý striptýz, kterým šokovala už v říjnu v Quebecu.
„Mému příteli se to líbilo
a trenérovi taky, přestože byl
zprvu proti,“ odpověděla Rus-

ka novinářům.
Krasobruslařka se po vystoupení stala internetovou senzací. Někteří ji nazývali děvkou, jiní naopak obdivovali její
křivky. Na internetu dokonce
vznikla #Tuktikchallenge, kdy
se fanoušci snaží její sexy sundávání bundy napodobit.
Podle ní je jediná věc, která
předčí krasobruslení – a to sex.
Zakomponování předehry do

bruslení je tedy pro ni ta největší extáze.

Co byste popřáli předsedovi vlády
k dnešnímu ročnímu výročí jeho vlády?
Jan H.
V souvislosti s dnešním hlasováním v Evropském parlamentu mu přeji, aby to ustál. To si
přeji jako občan České republiky a zároveň je to mým přáním celé republice.
Štěpán S.
Nikdy mu nic nepopřeji. Nikdy! Nech si to všeci zapamatují!!!
Tereza B.
Andreji, to byla jízda tenhle rok, stačilo. A mimochodem, rádi bychom viděli vašeho živého
a zdravého syna. Kam se poděl?
Filip K.
Panu premiérovi přeji hodně pevné nervy, co nejméně hlasování o nedůvěře a ať mu to
s Márou vydrží.

