
Užil si 
virtuální 
tobogan

Divoká jízda Koháka 

Voříšek se postavil za pípu

Patrasová měla 2,5 promile
Přes dvě promile alko-
holu měla podle defi ni-
tivních výsledků odběrů 
v krvi Dagmar Patrasová 
(62) po své vánoční ne-
hodě, při níž nedaleko 
svého bydliště v Praze 

10 nabourala do cizího auta. 

Toman má nejvíc nominací
Třináct nominací na 
Českého lva získal 
snímek Toman v 
hlavní roli s Jiřím 
Macháčkem (52, na 
snímku), který se 
tak s dalšími herci i 

režisérem může těšit na 23. března, 
kdy budou ocenění vyhlášena. 

Rezková ztratila kila
Šárka Rezková 
(46), vdova po 
muzikantovi Jiřím 
Brabcovi (✝63), 
se chystá na svůj 
narozeninový 
koncert, proto se 

rozhodla, že zhubne, a zatím se jí 
podařilo shodit 15 kilo. 

Skonala herečka Kyselková
Ve věku 83 let zemřela 
náhle minulý týden he-
rečka Marie Kyselková, 
kterou si diváci dobře 
pamatují jako princeznu 
Ladu z dnes již legendár-
ní pohádky z roku 1959 

Princezna se zlatou hvězdou. 

Pořízková prodává dům
Česká topmodelka Pavlína 
Pořízková (53) prodává svůj 
luxusní čtyřpatrový měst-
ský dům v americkém New 
Yorku, jeho cena dosahuje 
v přepočtu neuvěřitelných 
343 milionů korun! 

Drby
jednou
      větou

O čem
se mluví

Jako testovací jezdec… Svojí 
nové role se herec Jakub 

Kohák (44) v jednom z praž-
ských aquaparků ujal opravdu 
svědomitě. A možná si připadal 
jako skutečný závodník. Stačilo 
obléknout tričko, plavky a na-

sadit si speciální brýle. Pak už 
se vydal na neuvěřitelnou jízdu 
virtuálním toboganem. „Je-li 
možnost vyzkoušet něco nové-
ho, navíc jako první, neváhám 
ani na okamžik. Tobogan s vir-
tuální realitou je další stupeň 

zábavy, a té já se nevyhýbám, 
ba naopak! Svět okolo nás je 
často vážný a drsný, tak proč si 
na chvilku neodskočit a nezařá-
dit si?!“ prohlásil Kohák, který 
na obřím nafukovacím kruhu 
dováděl jako malý kluk.

Kolegyni na 
suchu nenechal
S Klárou Doležalovou (45) to Karel Voříšek 

(55) na televizní obrazovce táhnou už téměř 
šest let a patří mezi nejstabilnější moderátorské 
dvojice TV Prima. V jedné z pražských kaváren 
se ale objevili v úplně jiných rolích. Klára coby 
milovnice zlatavého moku a Karel jako zkušený 
výčepní. O změnu profese ale v tomto případě 
rozhodně nešlo. Svou kolegyni Karel jednoduše 
nenechal na suchu a předvedl se jako opravdový 
gentleman. Navíc natočit dobré pivo je velké 
umění a podle Klářina výrazu se to Voříškovi 
povedlo na výbornou. Do jejich party se nevá-
hala přidat ani Eva Perkausová (24). Je úplně 
jedno, jestli se blondýnka usmívá z obrazovky, 
nebo jako servírka s šálkem kávy v ruce. Slušet jí 
to bude kdykoliv a kdekoliv.

Perkausová 
zvládla roli číšnice 
na jedničku.  

Voříšek načepoval pivo 
pro Doležalovou.
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