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Plesající společnost obsluhovalo 130 
číšníků a vybrané lahůdky české a 

francouzské gastronomie chys-
talo 50 kuchařů. Raut připravo-
vali přímo před zraky hostů. Na 
gurmánském menu byly na-
příklad tygří krevety, steaky 
z tuňáka, konfi tovaná tele-
cí líčka, halibut nebo kach-
ní foie gras s marinovaný-
mi višněmi. Dobroty se za-
píjely šampaňským a vy-

branými víny.

Ústřice a šampáňo 

PLES JAKO BRNO V JIHOMORAVSKÉ METROPOLI OŽIVILA HVĚZDA Z PR  

Zlobivé šaty Borhyov

         Mesarošové...PAVLICE (jn) – Vážná zra-
nění utrpěla jezdkyně, kte-
rá v Pavlicích na Znojem-
sku v sobotu odpoledne 
nešťastně spadla z koně. 
„Zvíře jí po pádu přeběh-
lo přes trup. To mělo spolu 
s pádem za následek váž-
ná zranění páteře a břicha,“ 
uvedla mluvčí záchranky 
Michaela Bothová. Po po-
skytnutí první pomoci jezd-
kyni přepravil na urgentní 
příjem brněnské kliniky vr-
tulník.

Pošlapaná 
jezdkyně

CHEB (zb) – Setkání s no-
vým partnerem své býva-
lé přítelkyně neunesl muž 
v Chebu (26). Nejdříve so-
kovi (26) vulgárně nadával 
a pak i přitvrdil. „Pěstí mu 
měl rozbít přední a zadní 
okénko u auta a pak ho měl 
ještě udeřit pěstí do obliče-
je,“ popsal policejní mluvčí 
Jakub Kopřiva. Napadené-
ho ošetřil lékař, útočníkovi 
hrozí až tři roky vězení.

Byl druhý,
zaútočilú

PRAHA (ČTK, wer) – 
Mužské plodnosti ško-
dí kouření, obezita, stres a 
takzvaná variokokéla, po-
rucha odtoku krve z tká-
ně varlat, jakési »křečové 
žíly«. Podle Světové zdra-
votnické organizace muži 
měli v roce 2010 o tři čtvr-
tiny méně spermií než v 
50. letech minulého století. 
„Každý rok se to zhoršuje 
o další 1,6 procenta,“ uve-
dl Štěpán Machač z klini-
ky Reprofi t v Ostravě. Dří-
ve se za normální považo-
val spermiogram s koncen-
trací 40 milionů spermií na 
mililitr, nyní je to 15 mili-
onů. Asi pět procent chla-
pů má pomalé, někdy i úpl-
ně nehybné spermie, kte-
ré nejsou schopny vajíčko 
oplodnit.

Neplodní 
muži

MOST (lac) – Draze vy-
šla uklízečka (54) se-
niora, který si s ní sjed-
nal úklid bytu. Už při prv-
ní šichtě ho lákala na sex. 
„Nabídla mu i společné by-
dlení. Když muž odešel do 
vedlejší místnosti, využila 
toho a vzala mu uschova-
nou hotovost osmnáct tisíc 
korun,“ popsala policejní 
mluvčí Ludmila Světláko-
vá. Muži zákona ji dopadli 
a byla obviněna z krádeže. 
Peníze stačila utratit.

Uklízela 
zlodějka

ZLÍN (vet) – Za život 
vděčí školákovi ze Zlína 
jeho táta (35). Jeli spolu 
v autě, když otci začala 
téct z úst krev, měl neko-
ordinované pohyby a ne-
byl schopen auto ovlá-
dat. Chlapec pohoto-
vě zatáhl za ruční brzdu 
a vůz zastavil kousek od 
lesa. Na pomoc jim při-
jeli strážníci. Muž skončil 
v nemocnici. Statečného 
synka si vyzvedla máma.

Chlapec 
zachránil tátu

A vražedný dekolt 

Během těhotenství Do-
minika Mesarošová nabra-
la přes dvacet kilo. Prvních 
sedmnáct šlo dolů rych-
le, ale potom přestala ko-
jit. Do původní váhy jí zbý-
vá ještě sedm kilo. „Já už 
bohužel nekojím, protože 
malý potřeboval víc mlé-
ka, než bylo. Takže začí-
náme s příkrmy,“ vysvětila 

Blesku silikonová mamin-
ka čtyřměsíčního synka Eli-
ánka. Do svatebních šatů 
ale zatím hubnout nemusí. 
Sice s partnerem Tomášem 
plánují, že si řeknou »ano«, 
dávají si ale načas. „Já jsem 
si přála, aby nám syn přine-
sl prstýnky k oltáři, takže s 
tím ještě počkáme,“ dodala 
Mesarošová. 

Mesarošová přestává hubnout

„Za nejvíce peněz se v charita-
tivní akci vydražil pár luxusních 
hodinek Prokop & Brož – za 400 
000 korun. Obraz Petra Kvíčaly 
vynesl 380 000 korun,“ vyjme-
novala za pořadatele Michaela 
Paučo. Za křišťálový otisk ruky 
Pierra Richarda dal nový majitel 
130 000 korun. V nabídce byla 
i dvě značková designová svíti-
dla s vyvolávací cenou 120 ti-

síc, ale nikdo z boháčů o 
ně neprojevil zájem. Mo-
derátor večera Libor Bou-
ček (38) se ukázal jako ka-
brňák, nepříjemnou situa-
ci zachránil, vytáhl šrajtofl i a 
koupil je sám. Získané dva mi-
liony a dvacet tisíc poputují na-
daci Pro dětský smích a nadaci 
Krása pomoci, která se zaměřu-
je na seniory.

Bouček vytáhl 120 tisíc 

BRNO – Modelka Dominika Mesarošová (33) de-
koltem na Plese jako Brno ukázala, že umí zací-
lit na chlapy a naštvat jejich drahé polovičky. V ji-
homoravské metropoli se blýskla i moderátorka 
Televizních novin Lucie Borhyová (40). 

Text: Tereza Kühnelová
Foto: Jakub Poláček

Nejen vážení Brňané, 
ale i přespolní se hodi-
li do gala, dámy oblékly 
drahé róby, pánové napl-
nili prkenice a všichni se 
potkali v bývalé továrně 
přestavěné na galerii, aby 
si za zvuků nejen kapely 
Chinaski a v doprovodu 
drahých bublinek zaple-
sali.

Bylo vyprodáno
Brněnský ples, který si 
přiřkl přívlastek nejlu-
xusnější podnik sezony, 
byl dlouho dopředu na-
prosto vyprodaný. Pře-
kážkou nebyla ani cena 
vstupenek, která se po-
hybovala v rozmezí 8500 
až 21 700 Kč. Vmžiku 
zmizely i dvě prémiové 
vstupenky, jedna za 100 
000 Kč, které uvolnili 

pořadatelé po vyprodá-
ní kapacity sálu. Ta byla 
650 osob. Co za tyto pe-
níze přítomní hosté sly-
šeli, prožili a požili? 

Před hosty kromě ka-
pely Chinaski vystoupili 
třeba zpěvák Mikolas Jo-
sef (23), Big Band Gus-
tava Broma či revivalové 
uskupení Queenie.

panoptikum za malé jmění
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Smokingy a velké róby. Místní honorace a několik z Pra-
hy importovaných, z TV obrazovky známých moderá-
torek. Odér prolínajících se parfémů. Přehlídka více 
či méně soudně vystavených vnad. Stoly plné deli-
kates, luxusní šampaňské a vstupenky začínající na 
osmi a půl tisících korun a končící  na sto!  Tak lze 

charakterizovat beznadějně vyprodaný Ples jako 
Brno, jejž pořadatelé prezentují jako nejluxus-

nější, v naší republice se odehrávající bál. I na 
něm se jako všude odehrával souboj vkusu 

s nevkusem s tím, že na snímcích zazna-
menané, veřejnosti známé i nepoznané 

persony dress code ctily. Otázkou je, 
s jakou mírou citu pro věc a před-

pokládané noblesy. 
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Během těhotenství Do-
minika Mesarošová nabra

Blesku silikonová mamin-
ka čtyřměsíčního synka Eli

Mesarošová přestává hubnout

„

BRNO – Mo
koltem na P
lit na chlapy
homoravsk
Televizních

Text:Text: Tereza Kühnel Tereza Kühnel
Foto: Jakub Poláček

Nejen vážení Brň
ale i přespolní se h
li do gala, dámy obl
drahé róby, pánové n
nili prkenice a všichnili prkenice a všich
potkali v bývalé tov
přestavěné na galerii
si za zvuků nejen ka
Chinaski a v doprov
drahých bublinek za

lisali.

Mesarošová Mesarošová 
provokovala provokovala 
velmi velmi 
odvážným odvážným 
dekoltem. dekoltem. 

Gurmánské menu Gurmánské menu 
obsahovalo i obsahovalo i 
ústřice. ústřice. 

Bývalá továrna během Bývalá továrna během 
plesu praskala ve švech.plesu praskala ve švech.

ODMĚNA 
za vaše tipy!
tel.: 724 249 000 

e-mail: tip@blesk.cz

Bez partnera Michala Smeč-
ky (30), ale s manažerem Kar-
lem Čelikovským po boku se na 
plese blýskla ve zlaté róbě mo-
derátorka Lucie Borhyová. Ta 
na všech plesech většinou pro-
tančí střevíce, ale tentokrát zů-
stala sedět. „Nerada bych, aby 
ty šaty zůstaly na parketě. 
Mají dlouhou vlečku, tak-
že taneček raději vynechá-
me,“ vysvětlila.

Borhyová netančila
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ky (30), ale s manažerem Kar-
lem Čelikovským po boku se na 
plese blýskla ve zlaté róbě mo-
derátorka Lucie Borhyová. Ta 
na všech plesech většinou pro-
tančí střevíce, ale tentokrát zů-
stala sedět. „Nerada bych, aby 
ty šaty zůstaly na parketě. 
Mají dlouhou vlečku, tak-
že taneček raději vynechá-
me,“ vysvětlila.

Borhyová netančila

 

y-

Michal Malátný z Chinaski Michal Malátný z Chinaski 
se během koncertu se během koncertu 
pěkně zapotil. pěkně zapotil. 

Libor Bouček s Taťánou Libor Bouček s Taťánou 
Gregor Brzobohatou.Gregor Brzobohatou.
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Po ledu do 10. patra panelákuPo ledu do 10. patra paneláku VÍR (ČTK, wer) – Vyšpl-

hat po umělé ledové stěně až 
do výšky 25 metrů, tedy při-
bližně 10. patra paneláku, lze 
ve Víru na Žďársku. Vznikla 
díky mrazivým dnům na dvou 
skalách nad řekou Svratkou.

Voda se na skálu se dvěma vě-
žemi dostává pomocí čerpadel z 
řeky. Za ideálních podmínek má 
led mocnost asi 50 centimetrů. „I 
to, co se během lezení odláme, 
jsme schopní během noci zase 
zaledovat a povrch už se jen udr-
žuje,“ popsal Tomáš Koutský ze 
spolku Ledová stěna Vír. 

Nejnáročnější je podle něj 
vytvořit podklad, jakmile je led 
silný asi 10 centimetrů, přibývá 
už podstatně rychleji. 

Lezecká

stěna 

ve Víru

už namrzla

Nad nulou jen přes den
„Závěr ledna přinese i nadále zim-
ní charakter počasí – nejvyšší od-
polední teploty se budou jen leh-
ce šplhat nad bod mrazu. Pře-
chodně bude až polojasno,“ říká 
Dagmar Honsová z Meteopressu. 

Bez maček Bez maček 
a cepínů a cepínů 
nemá cenu nemá cenu 
ke stěně ke stěně 
vyrazit.vyrazit.

Pokud chcete vyzkoušet své svaly, 
je vhodné si udělat rezervaci 
předem na www.ledovastenavir.cz. Fo
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U grandiózních plesů je v ho-
nosné prezentaci žen mno-
hé dovoleno. Nicméně mo-
del brněnské hvězdičky Nely 
Slovákové, sporou aplika-
cí krajky zdobená toaleta z 
průsvitné, silikonové poprsí 
natvrdo odhalující organzy, 
jež si vystačí pouze s vykro-
jenými kalhotkami, je za hra-
nou. Krajkový, závojem suk-

ně ověnčený overal neuvěři-
telně mladistvé, jistě plasti-
kou skvěle vylepšené matky 
Nely pak ukázkou glamour 
hororu. Sicilské vdovy hodná 
róba moderátorky Decastelo 
z dílny Michala Marka očeká-
vaný standard (až na připo-
mínkovanou černou) splňuje. 
Ale outfi ty Nely a její matky 
jsou v hodnocení rozhodující.

Bílá stopa ordinérnosti

Lucie Borhyová 
zářila, ale 
netančila. 

Pondělí 2888888888..................... leleleleleeeleleleeleleeleleleleleeleeleeleeleleleeleleleeeleleleeleleeeleleeleeeleleleleleleeelleeeeeeleeeeelleeeleelellllleeeeleeeeelelleeeeeelelelleeeleleleleeeelleeeleelelelleeleeellleeeeelleelelllleeeleelleleeeeeeeeeeeeelleeeeeeeeeeleleeeeeeeeeeeeeleeeeeeeeeeeeeedddndddndndndnddndndndndndndndndnddddnddndndddddnddddnddndndnddndndnddddnddndnddndndndnddddddndddddndndndndnddnddddnddndndndnddndndddddndndndndndddddndndndndddndndnnddddnnndnndnnnddddndndndnnnddndnnndndndndndnddnndndndndndndndndndndndndnndndndndndndndndndndndnnndddndnnnnnndndddddddndnnnnnnnndndddddndnndnndnnnndndddnnndnnnnnddnnndnnnddndndnnndddndnnnnnndddnddddnnnnddnddddnnnnnnnnnnnnnnnndddnnnnndddnnnnndnnnddndnnnnndndndnnndnddnnndnnnndddnnnddd aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa 202020202020202020202020200202020202020202000000000000000002022022020202000000000000222200002000000000002222000002022020200000200202002000000200200002020200222002000022202020202020202022200200222220022020220200000222022022202020220202020022022022020020000022220202220220202020202022222020202020200220222200020020000000222202020220002000222220000202002220202220202200202020202000022202220202002222000000222202222222000002222202002222000000111919191111111111111111111111111911111191991111111111111111191111111119191111111119111111119191911111191919111911199911911991111191911111911111911111191111111111199111111919199111191991111991991911119191999999911999991119999911111199999911199999911119999999119999999999

AHY Lezecká

stěna 

ve Víru

už namrz

Pokud chcete vyzkPokud chcete vyzk
je vhodné si udělaje vhodné si uděla
předem na www.lepředem na www.le

Lucie Borhyová Lucie Borhyová 
zářila, ale zářila, ale 
netančilanetančila. 

KOMPLETNÍ MÓDNÍ POLICII Z PLESU 
JAKO BRNO NAJDETE NA: BLESK.CZ
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Nela Slováková s matkou a Eva Decastelo
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