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Lahvička, kterou svírala 
Kate Moss, byla 

naplněna podivnou 
bílou tekutinou. Při 
pohledu na snímek 

přijde mnoha lidem na 
mysl otázka: Jede 

modelka opět drogách?

V září 2005 byla 
vyfocena, jak s tehdej-

ším přítelem Petem 
Dohertym (31) šňupe 

kokain. Porcovala si ho 
kreditkou. Tehdy z toho 
byl pořádný poprask a 
vypadalo to, že přijde o 
všechny smlouvy. Opak 
byl ale pravdou, Kate na 
drogové aféře vydělala.

Od té doby byla 
několikrát spatřena s 
fleky bílého prášku na 

kalhotách, někdy s 
podezřelými stopami na 

nose.

Kate Moss 
a její 

drogová 
závislost

Kate na začátku focení 
vypadala opravdu nádherně..

Dokonalý make-up, 
vlasy i vhodně vybraný outfit..

Ladné křivky Kate Moss tak,
 jak je pánbůh stvořil..

V Topu od Louise Vuittona, 
vypadá Kate překrásně a velmi žensky..

Sexy dračice to ke
 konci focení pořádně rozjela

Byla objevena, když se 
v roce 1988 vracela z 
rodinné dovolené na 
Bahamách do Anglie. 
Na letišti si jí všimla 

Sarah Doukas z 
modelingové agentury 
Storm. V té době jí bylo 
čtrnáct let. Velký úspěch 

zaznamenala už 
díky prvnímu 

fotografování pro 
časopis The Face, 
kde se objevila na 
obálce nahá. Na 
modelku byla ale 

neobvykle malá a ve 
srovnání s ženskými 

supermodelkami 80. 
let i velice hubená a 
právě proto se stala 

novým typem 
antimodelky a 

odstartovala novou 
vlnu v modelingu, 
tzv. waif look (waif 
znamená anglicky 

„Malá prsa 
nejsou žádná ostuda!!!“

S malými prsy 
člověk díru do 
světa neudělá, 

myslí si leckterá 
žena či dívka, které 
příroda nenadělila 

velké vnady. 
Nejlepším řešením, 

jak získat šance 
nejen ve filmu, je 

nechat si dekolt 
zvětšit silikonem. 
Tak uvažují často 
zakomplexované 
slečny a v honbě 

za vyšším sebevě-
domím navštěvují 

plastického 
chirurga.

V poslední době na 
tuto utkvělou 

představu doplatila 
dokonce životem 

německá pornohe-
rečka Cora, o níž 

Blesk přinesl 
seriál. To, že 

úspěch ani štěstí v 
lásce nejsou 

založeny na plnosti 
podprsenky, 

dokazuje čtveřice 
těchto slavných 

žen.
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AKTUÁLNĚ

ZKAŽENÉ BAGETY NA GAPU

Jak můžete vidět vý-
robky nejen,že nejsou 
dostatečně chlazené 
ale i jejich expirační 
doba má na mále.

VAŠE DALŠÍ DRBY NÁM MŮŽETE 
POSÍLAT NA REDAKČNÍ EMAIL  
BLABLA@BLA.CZ!!!

A jak dopadl náš redaktor co by pokusný 
králík po snědení gyrosu nejmenované 
značky? Podívejte se sami. 

25.6.2012

Přišli jsme tomu na kloub! 
Ne zrovna malé množství studentů střední 
odborné školy G.A.P. education si stěžuje 
na špatně chutnající výrobky ze školního 
automatu každé pondělí. 
Podívali jsme se tomu na zoubek a zjis-
tili jsme,že na vinně je nejspíše šetření 
energie,jelikož vedení školy každý víkend       
vypíná elektřinu.Tudíž výrobky v automa-
tu nejsou v dostatečném chladu a kazí se!
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Doslova z obludky se vyklubala dnes 
velmi krásná modelka Terezka Chlebov-
ská. Jako malá vážila 90 kilogramů. No 
posuďte sami. Její maminka nám 
sdělila, že měla o svou dcerku strach, 
protože nedělala žádný sport a jedla víc 
než její rodiče. „ Stále jsem ji všude 
vozila, koupila jsem jí vždycky všechno 
na co měla chuť, jinak by mi udělala 
šílenou scénu a na to já prostě neměla. 

   O registrovaném partnerství mezi  topmodelkou Ivanou (28) a malířkou a sochař-
kou Terezou (35)se mluvilo už dávno. Teď se mluví o rozpadu dlouholetého vztahu. 
Největší bombou je však zjištění, že spolu mají už devět let dceru! Neskutečné je, 
že se jim podařilo devítiletou Agáve Šum-Trojan utajit i před vlastní rodinou. „ Ne, 
vážně jsem se o své vnučce dozvěděla až díky vašemu deníku“ svěřila se nám 
matka Ivany Šum. Připouští však, že její dcera a Tereza Trojanmají ve vztahu 
poslední roky problémy. „ Ivanka se mi už mnohokrát svěřila, že vztah ukončí. Ale 
teď nevím, co chtějí udělat. Mám pocit, že o vlastní dceři nic nevím.“ Bohužel se 
nám zatím nepodařilo zjistit kdo je Agávinou biologickou matkou. Je to vůbec 
jejich vlastní dcera nebo je adoptivní? A už vůbec nevíme kdo je jejím biologickým 
otcem. Velmi se diskutuje o anonymním dárci. Obě ženy se však k tématu odmítají 
vyjádřit. „Je to prostě NAŠE dcera a už nás nechte napokoji.“
   Jak věci kolem sebe vnímá nevinné dítě, zatím nevíme. Díky její osobní stráži se 
nám ji nepodařilo vyzpovídat. Agáve navštěvuje velmi drahou americkou školu a 
„matky“ se snaží ji držet v bavlnce. Kdo ji však dostane do péče, pokud se rozve-
dou? Její matka nebo její matka? Uvidíme. I kdyby byla její matkou Tereza, které se 
Agáve údajně více podobá, tak by zřejmě kvůli své nevěře dceru do péče nedosta-
la. Tereza má totiž už pět let milostný poměr s majitelem kasína Thereza Gustavem 
Marešem Hádkou (24). Co na to říct, Tereza je evidentně na zajíčky.
   Náš deník vám brzy přinese další exkluzivní informace o tomto žhavém páru.

Ivana Šum a Tereza Trojan mají dítě
Dceru tajily devět let!     Máme exkluzivní fotky!

Agáve (9)

dcera zdědila vlasy od obou matek

Ivana, Agáve a Tereza-zdánlivě šťastná rodinka

Exkluzivní fotky z rodinného alba České Miss Chlebovské!
Z baculky modelkou!
to musíte vidět!

takhle vypadá Terezka dnes

Terezka v osmi letech u oblíbeného hamburgeru
Terezka uměla pózovat už jako malá. 
Tato fotogra�e je z jejích desátých narozenin

Poslední fotogra�e pořízená před Terezčiným útěkem z domova
Terezka v 18 letech

PŘED PO
změna je život, 
Terezko!

Exkluzivní rozhovor s TravesMiss 2012 Péťou Beruškou Skálkovou
rozhovor pro vás připravila Diana Bosanová

Nová TravesMiss
Čerstvě úřadující Miss, kterou volili čtenáři 
a čtenářky z celého světa, na portálu 
Travibaby.com
se stala teprve dvaadvacetiletá Péťa z 
České republiky. My vám tedy přinášíme 
rozhovor se šťastnou vítězkou.

Jak ses do soutěže dostala?
Přihlásila mě tam kámoška a zároveň 
kolegyně Monča z kabaretu, kde tancuju. 
Vůbec jsem se nebránila, šla jsem do toho s 
radostí. Jen jsem chtěla, aby se Monča 
přihlásila semnou, ale prý není tak hezká 
jako já (smích).

Jaké jsi měla pocity, když tě vyhlásili jako 
vítězku?
Byla jsem děsně šťastná. Byla jsem naprosto 
v euforii, okamžitě jsem se rozplakala. 
Konkurence byla obrovská, s holkama jsme 
se strašně spřátelily během toho posledního 
týdne. Ale to, že jsem vyhrála považuji za 
obrovský dar a poctu.

Co ti soutěž dala?
Kromě těch skvělejch holek, se kterýma se 
teď kamarádím, jsem se taky seznámila se 
svým přítelem. Jako vítězka jsem měla po 
soutěži autogramiádu v hotelu v Riu a on mi 
tehdy nějak padl do oka. Je z Británie, ale 
chce se kvůli mě přestěhovat sem.

Tak to moc gratulujeme
Děkuju moc. (smích)

Jak soutěž probíhla? Mluvila jsi o Riu, tam 
bylo to velké �nále?
Ano, přesně tak. Pvní část soutěžě probíhala 
na internetu, tam jsem poslala své fotky a 
informace a čtenáři po celém světě hlasovali 
a poslali mě dál. Nejdřív nás bylo šedesát z 
celého světa. S každou z n ás natočili video a 
probíhalo nové hlasování. A do �nále se nás 
dostalo třicet holek. Poslali nás na týden do 
Karibiku, kde jsme se připravovaly na to 
velké �nále. Probíhalo focení, lekce tance a 
držení těla a pak jsme letěly do Ria.

Jaké máš jako vítězka povinosti?
Samozřejmě navštěvuji mnoho 
charitativních akcí v mnoha zemích, takže 
dost cestuju. Ale mám taky hodně focení a 
tanečních vystoupení. Zatím si nemůžu 
stěžovat.

Co by jsi vzkázala dalším adeptkám?
Ať se rozhodně nebojí a jdou do toho. Je to 
zábava a seznámí se s partou skvělých lidí. A 
ještě něco: nebojte se být jiní.
 

Nevěděla jsem co s ní dělat. Byla taková 
odjakživa, rozmazlená a protivná. Byla 
jako malyý ďábel. Občas jsem se jí sama 
bála. Nehledě na to, že neměla žádné 
kamarády, všichni se jí smáli a já se jim 
nedivila. Mě se chtělo brečet“ vypově-
děla ubohá matka, se kterou její dcera 
už několik let nepromluvila. Ve čtrnácti 
utekla Terezka z domu a odjela do 
ciziny. Pak jí zřejmě nezbylo nic jiného 

než zhubnout a začít se nějak živit. 
Zřejmě se tedy začla život svým tělem. 
O jejíé minulosti nejsou bližší informa-
ce, Tereza si je velmi dobře chrání. Víme 
jen, že se před pár lety vrátila zpět a 
letos vyhrála Českou Miss. No, Terezko, 
ještě, že jsi zhubla!
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SPORT SPORT

Miluju bublání motoru...
Hokejové mistrovství světa ve Švédsku a Finsku:      Přejedou teď Češi se svými bouráky Švédy? 

Felina za 4 tácy...
Možná nejnadupanější 
auto v garáži studenta 
střední školy G.A.P Ond-
řeje Šefránka (19). Škoda 
Felicia s výkonem 75 koní, 
zrychlení z nuly na 100 
km/h za 8,7 s a spotřebou 
14 litrů na 100 km. ,, Kou-
pil jsem ho před pěti 

roky. Bylo sice drahý, ale 
ta částka za to stála . A 
jsem pořád spokojenej. 
Žádnou další neplánuju,‘‘
tvrdí forvard Edmontonu,
pro jehož slouží vůz k od-
reagování. ,,Povození v 
tomhle autě je úplně neco 
jinýho než v jakémkoli 

Ondřej Šefránek

jiném. Připadáte si jako ve formuli. Akorát je to asi 
o dost pohodlenější. Nejvíc si užívám zrychlení. Ale 
jezdím podle předpisů.

Když jede tunelem, stáhne  si okýnka a poslouchá jak mu bublá motor. ,,Tak nějak to je, auta miluju už od malička‘‘. Před 
dvěma roky jsem roky si   pořídil černou škodovku 120 Rapid, ,,Až dostavím barák kouknu se asi po Felicii. To je můj sen.‘‘

PLAY OFF MS 2012

ČTVRTFINÁLE  SEMIFINÁLE  FINÁLE

ČTVRTEK 17. KVĚTNA

RUSKO-NORSKO

FINSKO-USA

ŠVÉDSKO-ČESKO

SEMIFINÁLE
FINÁLE

O TŘETÍ MÍSTO
SEMIFINÁLE

KANADA-SLOVENSKO

ČTVRTEK 17. KVĚTNA SOBOTA 19. KVĚTNA

SOBOTA 19. KVĚTNA
NEDĚLE 20. KVĚTNA

NEDĚLE 20. KVĚTNA

ČTVRTEK 17. KVĚTNA

ČTVRTEK 17. KVĚTNA

HELSINKY

STOCKHOLM

HELSINKY HELSINKY   

HELSINKY

HELSINKY

HELSINKY

STOCKHOLM

 STOCKHOLM (jík) - Vyřídili jste Němce 8:1, pře-
jeďte i Švédy ve čtvrt� nále MS! Káry na to máte 
slušný. Na silnici byste je určitě rozšmelcovali jako 
nepozorného ježka. Kabina českého hokejového ná-
roďáku se jen hemží motoristy. Rychlá, silná a krás-
ná auta, to je jejich libůstka. Snad největší slabost 
pro sportovní káry má útočník Jiří Novotný (28)

        V Plánu je kabriolet 
Ferrari hned několikrát Bentley, Range Rover. Reprezentační útočník Petr Medvěd (40)se rád povozí v pořádném 
autě. ,,Teď mám velký mercedes, limuzínu. Poprvé v životě mám diesel, hodně cestuju. Když jsem měl bentleye, 
tak jse  nikam nedojel. Tady dám plnou nádrž, dojedu do Ostravy a ješte dál,‘‘ je nadšený »Méďa«. V práci však 
má jiný vůz, ,,Líbí se mi nová hyundai ve verzi kabriolet. Já se na každé léto těšil na auto. Jenže teď je mist-
rovství, potom pojedu na Miami, každe to nebudu řešit. Možná pak,‘‘ přemýšlí Medvěd. ,, Ale kdybych pode-
psal smouvu mmo republiku, tak nevím jestli by mělo cenu auto kupovat,‘‘ dodává.

STOCKHOLM – Kamery ji zabíraly, jak mačká palce českým borcům v poloprázd-
né hale Golben byla nejkrásnější. Česká miss world 2011 Denisa Dománská (20) 
vyrazila na skok do Stockholmu na MS. ,,Hokej mám ráda, je rychlejší než fotbal. A 
hokejisti jsou tvrďáci, nefňukají.‘‘ Fandit bude i ve čtvrt� nále se Švédy, ovšem doma.

KTERÝ Z HRÁČŮ JE VÁŠ OBLÍBENEC?
,, Plekanec, je takový tahoun. Navíc je mi sympatický, že teď má to miminko.‘‘

A KDO SE VÁM LÍBÍ JAKO CHLAP?
,,Mně se líbí všichni, když mají tu výstroj… Ale třeba takový Sidney Crosby.‘‘

DOBRÁ VOLBA – MÁ SMLOUVU NA MILIARDU KORUN… HOKEJISTÉ MAJÍ RÁDI 
MISSKY. UŽ VÁS NĚKTERÝ BALIL?
,,Zatím ne. I když kamarádi si z mého přítele dělali po loňské Miss srandu, že se mu 
to už krátí (smích)

CHTĚLA BYSTE PRONIKNOUT DO HOKEJOVÉ KABINY?
,,Určitě, lákalo by mě poznat zákulisí, prožívat to s nimi jako maséři a doktoři. Ale 
chtěla bych tam být za chlapa ne za babu. Ti kluci asi nemají náladu na holky, neřeší 
ženské.‘‘

MYSLÍTE? MOŽNÁ JE TO PŘESNĚ NAOPAK…
,, No, nevím. Každopádně jsem jim vždy záviděla ty oslavy, Staroměstské náměstí a 
tak. To by mě bavilo.‘‘ (smích)

Petr
Medvěd
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SPORT SPORT

Miluju bublání motoru...
Hokejové mistrovství světa ve Švédsku a Finsku:      Přejedou teď Češi se svými bouráky Švédy? 

Felina za 4 tácy...
Možná nejnadupanější 
auto v garáži studenta 
střední školy G.A.P Ond-
řeje Šefránka (19). Škoda 
Felicia s výkonem 75 koní, 
zrychlení z nuly na 100 
km/h za 8,7 s a spotřebou 
14 litrů na 100 km. ,, Kou-
pil jsem ho před pěti 

roky. Bylo sice drahý, ale 
ta částka za to stála . A 
jsem pořád spokojenej. 
Žádnou další neplánuju,‘‘
tvrdí forvard Edmontonu,
pro jehož slouží vůz k od-
reagování. ,,Povození v 
tomhle autě je úplně neco 
jinýho než v jakémkoli 

Ondřej Šefránek

jiném. Připadáte si jako ve formuli. Akorát je to asi 
o dost pohodlenější. Nejvíc si užívám zrychlení. Ale 
jezdím podle předpisů.

Když jede tunelem, stáhne  si okýnka a poslouchá jak mu bublá motor. ,,Tak nějak to je, auta miluju už od malička‘‘. Před 
dvěma roky jsem roky si   pořídil černou škodovku 120 Rapid, ,,Až dostavím barák kouknu se asi po Felicii. To je můj sen.‘‘

PLAY OFF MS 2012

ČTVRTFINÁLE  SEMIFINÁLE  FINÁLE

ČTVRTEK 17. KVĚTNA

RUSKO-NORSKO

FINSKO-USA

ŠVÉDSKO-ČESKO

SEMIFINÁLE
FINÁLE

O TŘETÍ MÍSTO
SEMIFINÁLE

KANADA-SLOVENSKO

ČTVRTEK 17. KVĚTNA SOBOTA 19. KVĚTNA

SOBOTA 19. KVĚTNA
NEDĚLE 20. KVĚTNA

NEDĚLE 20. KVĚTNA

ČTVRTEK 17. KVĚTNA

ČTVRTEK 17. KVĚTNA

HELSINKY

STOCKHOLM

HELSINKY HELSINKY   

HELSINKY

HELSINKY

HELSINKY

STOCKHOLM

 STOCKHOLM (jík) - Vyřídili jste Němce 8:1, pře-
jeďte i Švédy ve čtvrt� nále MS! Káry na to máte 
slušný. Na silnici byste je určitě rozšmelcovali jako 
nepozorného ježka. Kabina českého hokejového ná-
roďáku se jen hemží motoristy. Rychlá, silná a krás-
ná auta, to je jejich libůstka. Snad největší slabost 
pro sportovní káry má útočník Jiří Novotný (28)

        V Plánu je kabriolet 
Ferrari hned několikrát Bentley, Range Rover. Reprezentační útočník Petr Medvěd (40)se rád povozí v pořádném 
autě. ,,Teď mám velký mercedes, limuzínu. Poprvé v životě mám diesel, hodně cestuju. Když jsem měl bentleye, 
tak jse  nikam nedojel. Tady dám plnou nádrž, dojedu do Ostravy a ješte dál,‘‘ je nadšený »Méďa«. V práci však 
má jiný vůz, ,,Líbí se mi nová hyundai ve verzi kabriolet. Já se na každé léto těšil na auto. Jenže teď je mist-
rovství, potom pojedu na Miami, každe to nebudu řešit. Možná pak,‘‘ přemýšlí Medvěd. ,, Ale kdybych pode-
psal smouvu mmo republiku, tak nevím jestli by mělo cenu auto kupovat,‘‘ dodává.

STOCKHOLM – Kamery ji zabíraly, jak mačká palce českým borcům v poloprázd-
né hale Golben byla nejkrásnější. Česká miss world 2011 Denisa Dománská (20) 
vyrazila na skok do Stockholmu na MS. ,,Hokej mám ráda, je rychlejší než fotbal. A 
hokejisti jsou tvrďáci, nefňukají.‘‘ Fandit bude i ve čtvrt� nále se Švédy, ovšem doma.

KTERÝ Z HRÁČŮ JE VÁŠ OBLÍBENEC?
,, Plekanec, je takový tahoun. Navíc je mi sympatický, že teď má to miminko.‘‘

A KDO SE VÁM LÍBÍ JAKO CHLAP?
,,Mně se líbí všichni, když mají tu výstroj… Ale třeba takový Sidney Crosby.‘‘

DOBRÁ VOLBA – MÁ SMLOUVU NA MILIARDU KORUN… HOKEJISTÉ MAJÍ RÁDI 
MISSKY. UŽ VÁS NĚKTERÝ BALIL?
,,Zatím ne. I když kamarádi si z mého přítele dělali po loňské Miss srandu, že se mu 
to už krátí (smích)

CHTĚLA BYSTE PRONIKNOUT DO HOKEJOVÉ KABINY?
,,Určitě, lákalo by mě poznat zákulisí, prožívat to s nimi jako maséři a doktoři. Ale 
chtěla bych tam být za chlapa ne za babu. Ti kluci asi nemají náladu na holky, neřeší 
ženské.‘‘

MYSLÍTE? MOŽNÁ JE TO PŘESNĚ NAOPAK…
,, No, nevím. Každopádně jsem jim vždy záviděla ty oslavy, Staroměstské náměstí a 
tak. To by mě bavilo.‘‘ (smích)

Petr
Medvěd



SCHÁZÍ SE! MÁME DÚKAZ!

Pane Prezidente 
nekraďte!

Nebylo to jisté, ale je to tak, přistihli jsme je. Známý milenecký pár se našemu deníku 
úspěšně skrýval, až udělali chybu a my toho využili

TRAPAS!!!!!
Při světové tiskové konferenci 
ani jeden ze zástupců své země 

si nezval ani ubrousek, až na 
českého Prezidenta Klause, kte-
rý se obdařil suvenýrem v podo-

bě drahé propisky.
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TADEÁŠ

Co ma zena a fazole spolecneho?
Obe potrebuji poradny kolik, jinak se 
plazi k sousedovi!

ZASMĚJTE SE S GAYEM DNE

LÍBÍM SE TI? 728858820
JSEM VLHKÝ A PODDAJNÝ!
JEDNA SMS STOJÍ 200 KČ MINUTA HOVORU 201 KČ
SLUŽBU POSKYTUJE:SUCKMYHAIRYNUTSNOW S.R.O.

ZNÁTE LEPŠÍ? NÁM JE TO JEDNO

Pardáloskop
chybí vám láska pěníze nebo dobrý 

recept do kuchyně?

739214850

PŘÍLOHA

BERAN(21.3 - 19.4.)- DNES 
VÁM VAŠE ŽENA ZLOMÍ 
SRDCE ALE UVAŘÍ DOBROU 
VEČEŘI
BÝK(20.4 - 20.5.)- DNES VÁM 
ŽENA UVAŘÍ STRAŠNOU 
VEČEŘI ALE NEZLOMÍ VÁM 
SRDCE

BLÍŽENCI(21.5. - 21.6.)- DNES 
SE VYPRAVÍTE DO NEJTAJNĚJ-
ŠÍCH KOUTŮ SVÉ DUŠE

RAK(22.6. - 22.7.)- DNES
VÁS NĚKDO NEUVĚŘITELNĚ 
PONÍŽÍ A VY BUDE CHTÍT SE ZABÍT

LEV(23.7 - 22.8.)

PANNA(23.8. - 22.9.)

VÁHY(23.9. - 23.10.)

ŠTÍR(23.9. - 22.11.)

STŘELEC(23.11. - 21.12.)

KOZOROH(22.12. - 19.1.)

VODNÁŘ(20.1. - 18.2.)

RYBY(19.2. - 20.3.)

Ďáblice Šárka!!!

splním ti všechny 
tvé sny a touhy

721043680
rozžhavím tě jako 
španělská kamna!

NEZKUŠENÁ MÍŠA!

608918169
zauč mě!

mám ráda staré 
zajištěné chlupáče

SUPER SEZNAMKA

CHCETE BÝT ZAMILOVANÍ?
724508368
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PÁRTY ROKU? KDO 
PLATÍ? 

Praha 15.5. 2012 
Pražská smetánka se baví na účet daňových poplatní-
ku, kdo bude vinen, kdo bude platit?  
Toho dne se sešli pražští nadlidé 
na luxusní zahradě u jednoho 
ze smetánky. Kde se vzali peníze na uspokojení chou-
tek? Z čí kapsy to šlo, neni jasné. 
Smetánková policie bude zjišťovat další fakta.

Kapela Lunetic má nového člena. 
Bubeníka z bývalé kapely Na nádraží. 
Jak si povede Tadeáš, bývalý uživatel 

silných drog a tvrdého alkoholu, 
nezkazí slušné chlapce a lamače 

dívčích srdcí kapely Lunetic? 
Budeme sledovat jeho vývoj.
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BLESK
WWW.BLESK.CZ

Ivana šumová (18) porodila trochu větší dítě než očekávala

odmítala potrat a zachránila
tak dcerku i sebe
Byla šťastná a těšila se na narození 
svého druhého dítěte. Když byla ale 
Britka Daniella Jackson (21) v pátém 
měsíci, objevili lékaři, že má na levé plíci 
nádor. Byla postavena před děsivé 
rozhodnutí. Buď půjde na potrat a 
přežije, nebo rakovina zabije ji i její 
nenarozené miminko. Daniella to riskla! 
Dnes je nejen hrdou maminkou, ale 
porazila i zákeřnou nemoc.

znáte ho?

Tento mladý muž 
chodí večer po 
lesích a vyhledává 
společnost zvířátek 
a malých dětí.Lidé 
si myslí že je bláze-
n.A on jeproto ho 
taky hledáme.Kdyby 
jste ho zahlédly 
volejte na 158.

velký vládce
jezdí na svém otrokovi

začal proces s rarko mladičem (70) pod jeho vedením bylo zavražděno přez 8 ticíc muslimů v srebrenici

po dlouhých dvou měsí-
cích,ondřej šefránek 
ukázal své nářadí své nové 
přítelkyni šárce strnadové, 
která má však ráda větší 
nářadí a nedokáže se s 
touto „maličkostí“ vyrov-
nat..po dvou týdnech se 
pár rozešel

cannes začíná!    celebryty se sjíždějí na �lmový festival

By the 2nd century BC 
the Ligurian Oxybii 
established a settlement 
here known as Aegitna. 
Historians are unsure 
what the name means. 
The area was a �shing 
village used as a port of 
call between the Lérins 

luky dloubal se 
dloubal až se 
dodloubal a je 
docela známý 
nikdo neví kdy a v 
kolik hodin vylézá 
ze svého domu

mladý muýž zavraždil spoooustu lidí v srebrencii a 
jan parák je veliký vrah a bezcitný 
muž vraždí lidi na potkání a proto se 
mu vyhýbej te

tři pánové se klaní paní ředitelce pod schody školy 
g.a.p.eduction ....jsou to tři otroci kteří slouží všem 
studentům školy g.a.p
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Masová
nespravedlnost
Němci mají větší řízky!

Oba řízky vážily za syrova skoro stejně. Český měl 100 g, němec-
ký vážil kolem 200 kg a měřil o průměru 4 m, zatímco český měřil 
jen 20 cm. „Myslela jsem si, že když je usmažím na přírodní 
způsob, tak se spečou stejně. Ale tohle jsem nečekala,“ komentova-
la to plzeňská hospodyňka Michaela Houdková (30), která pro 
Blesk řízky usmažila.
Zatímco německý řízek se při smažení zmenšil o necelou čtvrtinu 
(48 kg) a zkrátil o 72 cm, ten český ztratil ze své váhy celou polo-
vinu (50 g) a na délce mu ubylo 9 cm.
„A také mě překvapily chuťové rozdíly. Český řízek byl jako 
podešev. Jak se z něj vypařila voda, byl tuhý a suchý. Také jsem 
musela při krájení požívat sekeru, protože byl tužší,“ míní Houdko-
vá. Podle ní byl německý řízek znatelně křehčí, šťavnatější a lépe 

Střední výška člověka

Německý řízek

Český řízek

Grafické znázornění porovnání Českých a Německých řízků

se na talíři krájel. A cena? Zatímco u německého řízku v 
ceně 9,77 Kč přijde spotřebitel při spečení o 1,95 Kč, u 
dražšího českého řízku za 10,90 Kč je to neuvěřitelných 
5,45 Kč.
Jeden ze zaměstnanců německého hypermarketu Blesku 
prozradil, proč tomu tak je. Ze strachu před možným 
postihem chtěl ale za každou cenu zůstat v anonymitě. „U 
nás je maso z mladých prasat. U vás se nabízí maso ze 
starých kusů,“ řekl.
Blesk se zeptal odborníků, proč český řízek ztratí na rozdíl 
od toho německého až polovinu své váhy. „Jestliže zvíře 
bylo při porážce ve stresu, nahromadí se v mase voda. Při 
smažení se pak odpaří a maso je sušší. Krom toho záleží 
ještě také na věku a pohlaví poráženého zvířete,“ vysvětlil 
Blesku ředitel České zemědělské a potravinářské inspekce 
v Plzni Václav Krliš. 

Český řízek, to je vlastně jeden z našich národních pokladů. Tedy byl. Ze současného českého vepřo-
vého nemůže pořádný řízek vykouzlit ani ta nejšikovnější hospodyně. Maso je nekvalitní, v Německu 
ho mají lepší. Blesk se proto vypravil k sousedům do Bavor, nakoupil tam jejich vepřové a udělal 
test. Jeden řízek usmažil z německého masa a druhý z českého. Výsledek? Český prohrál na celé 
čáře.
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Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1, otevírací doba: út–pá 12–18h www.fotografgallery.cz

Ivars Gravlejs – Hodiny fotografie
27.2.–29.3. 2013

vernisáž: v úterý 26.2. od 18h

Ivars Gravlejs: Photography Lessons
opening: on tuesday, February 26, at 6pm

27.2.–29.3. 2013, opening time: tue–fri 12am–6pm

Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1, otevírací doba: út–pá 12–18h www.fotografgallery.cz

Ivars Gravlejs – Hodiny fotografie
27.2.–29.3. 2013

vernisáž: v úterý 26.2. od 18h

Ivars Gravlejs: Photography Lessons
opening: on tuesday, February 26, at 6pm

27.2.–29.3. 2013, opening time: tue–fri 12am–6pm

Bulvární projekt v střední 
škole GAP, který přináší 

aktuální informace ze světa 
celebrit, skandálů, kul-

tury, hudby, filmu, politiky a 
dalších témat.

Šéfredaktor: 
Ivars Gravlejs
Redakční rada:

Michelle Grunová, Maja 
Kovačevičová, Moira Stew-

artová, Kiril Nikifirov, Tereza 
Bártová, Trojanová, Šárka 
Strandová, Janečková, Jan 

Parák, Ivana Šumová, Lukáš 
Haberland, Tomáš Havlíček, 

Michaela Drhlíková, Ted 
Dobeš, Ondra Šefránek a 

další...


