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Reprezentační manažer Šmicer oblékl fotbalový nároďák
ároďák

13

pro zápas
zápasy s Černou Horou

Kabáty
pro baráž
riběrem úspěch? Hlavní módní kriátici Ujfaluši s Kováčem už v nároďáku nejsou. „Jenže kecají do
k,
toho jiní. Baroš, Kadlec, Sivok,
če
Čech – všichni jsou co se týče
módy strašně chytří,“ obával se
manažer. Kabáty ale při zápase
se
15. listopadu v Podgorici svůj úkol
kol
na začátku říkal, že se do nich
splnit musejí. „Přivezte v nich
ch
v životě neoblékne,“ usmála se
dipostup!“ nakázala Šmicrovi ředipři vzpomínce na svérázného
ejí
telka Motlíková. A ženy se musejí
kouče.
poslouchat...
Bude mít »Šmíca« se svým vý-

Počínal si jako profík. V pražské prodejně firmy Steilmann si
obhlížel novinky značky Stones,
která fotbalový nároďák už léta
obléká. „Potřebuji něco lehčí-ho, kluci to mají na přebíháníí
mezi letištěm a hotelem. Ten-hle je moc teplej,“ zavrtěl Šmi-cer hlavou, aby při pohledu doo
zrcadla obrátil: „Ale ne, je dob-“
rej, a má kapuci. Sluší mi, co?“
ujišťoval se. Vyzkoušel čtyři, vol-ba byla nakonec jasná. „Tenhle,,
jednoznačně,“ ukázal ředitelcee
společnosti Anně Motlíkové. Taa
už má s oblékáním fotbalistů vel-m
ké zkušenosti. „Dokonce jsem
kdysi pana Brücknera nauči-d
la nosit džíny, i když mi hned

Foto Aha! – Karel Kopáč

PRAHA (as) – Sláva! Tak už alespoň vědí, že během barážové odvety o EURO neumrznou. Fotbaloví reprezentanti totiž
pocestují za necelý měsíc do Černé Hory ve fungl nových
luxusních kabátech, které ani ledový větřík neprofoukne.
Vybral jim je včera manažer týmu Vladimír Šmicer (38). A
teď se děsí, komu z hráčů nebudou po chuti...

Trenér Michal Bílek (vpravo) si při
přehlídce zálibně prohlížel módní novinky.
Výběr kabátu ale nechal na Šmicrovi.

Tenhl bereme! Vladimír Šmicer
Tenhle
vybral za asistence ředitelky
vybra
Motlíkové kabát pro národní tým.
Motlí

Vladimír Šmicer:

První foctnkiace
z nemo

Martine, ožeň se!

Foto ara

PRAHA (as) – Hned by asi nějakou ženskou.
mu posílal esemesku, Oženit se, mít děti, usas koučem Bílkem zva- dit se a pak by třeba jeho
žovali, že vyrazí do kariéra zase šla nahoru...
Chotěbuzi. I manažera Když jsou fotbalisti sami,
nevědí roupama,
nároďáku Vladico dělat.“
míra Šmicra
trápí FeninoFenin
vy psychicprůšvihy
ké potíže,
přitahuje,
které vyvrnemyslíte?
cholily pá„ Jasně,
dem z okna
třeba to jeho
a poraněním
g r i lová n í...
mozku.
Měl by za vším
Vladimír
Šmicer udělat tlustou čáru.
Proč Fenin
takto skončil?
Brát to jako druhou šanci,
„Martin je vynikající protože od toho nahoře ji
fotbalista, bohužel jeho prostě dostal. Jestli se nevývoj šel dolů. Nějak se poučí ani z tohoto...“
to zaseklo. Asi jak tam je
Myslíte, že se
sám...“
chtěl zabít?
Pozoroval jste na
„Muselo dojít k nešťastněm příznaky depresí? né náhodě. Nevěřím, že
„On byl vždycky vcelku by Martin vypadl z okna
veselej kluk. Potřeboval vědomě.“

Jen hraná
pohodička?
Martin Fenin
a jeho vítězné
nemocniční
gesto.

Martin Fenin Byl prý úplně namol!
CHOTĚBUZ/PRAHA
(as) – Žádná smůla! Martin Fenin (24) si za svůj
sobotní pád z hotelového okna, který jej málem
stál život, může jen a jen
sám. Byl totiž údajně namol opilý...

Fotbalista druholigové Chotěbuzi si v pátek vyrazil na mejdan,
který pořádali studenti
Brandenburské technické univerzity. Co tam
dělal? Snad si myslel, že
coby technický fotbalis-

ta může přijít i on... „Po
půlnoci vyrazil už velmi opilý pěšky k hotelu Sorat vzdálenému
1, 5 kilometru,“ řekl
svědek deníku Bild.
Co se dělo poté a proč
Fenin vypadl z okna

svého hotelového pokoje, zůstává záhadou.
Na chodníku prý ležel
zhruba tři hodiny. Při
teplotě na bodu mrazu...
Teď leží ve vyhřátém nemocničním lůž-

ku, krevní sraženina
na mozku už ustoupila.
Na Facebooku dokonce zveřejnil fotografii s vítězným gestem.
Mladík bičovaný depresemi ale ještě zdaleka
nevyhrál...

Řebíček chce »Štístka«
PRAHA (nem) – Majitel Slavie Aleš
Řebíček už se nemůže dočkat až nároďák
nepostoupí na EURO a on zlanaří do funkce sportovního ředitele současného manažera národního týmu Vladimíra »Štístka«
Šmicra. „Vím, že si povídali s panem
Platilem (generální ředitel – pozn. red.), ovšem pan Šmicer má zatím svoji roli u reprezentace, tak to necháváme plynout,“ řekl Slávistickým novinám Řebíček.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

zaměstnání - nabídka
Q I 5000Kč měsíčně za reklamu na Vašem autě, domě. T:
841111148
ACK062770

vzdělání a kurzy
Q Rekval. kurz kosmet., kadeř.,
pedik., manik. + model., masáž.
T.: 602283431 www.artiris.cz
ACK063044

nemovitosti - popt.
Q RD a zahradu u Brna.
733166172
ACS062801

pronájem, podnájem - popt.
Q Hl. pron. bytu Brno 737
444407
ACS062820

■

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Q Půjčky 50tis. až 1mil.
bez poplatku, bez registru.
774788834
ACK062844
Q Finanční výpomoc bez poplatků a hned, bez ručení 724 573
950
ACK062951
Q Nemáte peníze a máte dluhy?
Bleskově vše vyřídím 602 198
466
ACK062952
Q Peníze všem Stačí OP+trvalý pobyt i bez ručitele 724 335
279
ACK062953
Q Peníze a rychle? Stačí zavolat
a vyřeším vše T.: 725 067 448
ACK062954
Q Peníze do 30min. bez poplatků předem. Řešíme vše 724 744
956
ACK062955

erotické služby

finance a peníze

!!! pro starší 18 let !!!

Q Exekuce? Nej. řešení
776141144
ACK059312
Q Snadno dostupná rychlá půjčka. Ještě dnes volej: 602 170
370
ACK062116
Q Peníze všem bez popl. Ještě
dneska přijedeme. Telefonní číslo.
724 298 544.
ACK062117

Q w w w. s e x p o t e l e f o n u . e u
909265530
ACK062688
Q 909269988 Sexy milenka
26Kč/m.
ACK062689
Q Vyšetření
sestrou
909609111
ACK062905
Q 909500550 Per verz jen
50Kč/min
ACK063000

Inzeráty umístěné na této straně vycházejí v celostátním vydání. Řádková inzerce vychází každé pondělí, středu a pátek. Odpovědi označené značkou zasílejte do 14 dnů na adresu: Aha!,
řádková inzerce, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, email:
radkova@ringier.cz, tel.: 225 977 490, 225 977 636, fax: 225 977 609. Adresy
inzerentů nesdělujeme. Objednávka pro soukromou i komerční řádkovou inzerci je
k dispozici na www.ringieraxelspringer.cz/radkovainzerce

