Česká horolezkyně Zuzana Hofmanová skutečně zahynula v pákistánských horách. Smutnou zprávu
potvrdili členové expedice na svých webových stránkách.
Jedna z nejlepších světových skialpinistek zemřela při návratu z úspěšného výstupu na osmitisícovku
Broad Peak v pohoří Kárá-korám. Bližší okolnosti jejího úmrtí ale zatím nejsou známy.
Velké emoce vzbudila debata o rozmrazovaném pečivu. Od srpna se totiž musí způsob zpracování
výrobků označovat - a tím vyšlo najevo, že každý pátý není čerstvý, přestože ho tak řetězce nabízely.
Nás zajímalo, jestli je to na kvalitě pečiva znát. Udělali jsme proto malý test.
Jak jsme slyšeli, rozmrazované pečivo není méně kvalitní než to čerstvé. V čem je tedy jeho největší
úskalí? To zjišťovala naše reportérka Michaela Šmídová. Míšo, dobré ráno - kde je tedy nejzásadnější
rozdíl?
Svinětice u Bavorova byly první obcí na jihu Čech, kterou v roce 2002 zničila povodeň. Dodnes se tam
lidé bojí každého většího deště. Slibované protipovodňové zábrany ale dosud nestojí. Proti velké
vodě se proto místní rozhodli chránit sami.
Přiznávám svou vinu. To prohlásil před soudem v Arizoně třiadvacetiletý muž, který začátkem
minulého roku zastřelil šest lidí na mítinku kongresmanky Gabrielly Giffordsové. Tu postřelil do hlavy.
Basketbal. Sen o semifinále na olympijském turnaji bohužel českým basketbalistkám nevyšel. Zápas s
Francií měly sice dlouho pod kontrolou, v jeho závěru už ale nápor soupeřek nedokázaly zastavit a
prohrály tříbodovým rozdílem - 68:71.
100metrů překážek - v tomhle závodu uniklo o jedinou desetinu sekundy olympijské finále Lucii Škrobákové. Doběhla pátá ve svém druhém nejlepším čase kariéry - 12,81 vteřiny.
A teď desetiboj. Už dnes dopoledne by do něj měl zasáhnout nestárnoucí Roman Šebrle. Sice měl
zdravotní problémy - trápila ho pata - ale vypadá to, že svoji olympijskou kariéru skutečně uzavře na
dráze a ne v rukou lékařů.
Spartu čeká zítra večer odveta 3-tího předkola Evropské ligy proti Vídeňské Admiře. Vy tenhle zápas
uvidíte ve 20 hodin v přímém přenosu na Fandovi. Letenští si přivezli hodně nadějný výsledek 2:0 a
postup by si neměli nechat ujít.

