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Dvacet tisíc světel
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v ruce nyní držíte poslední vydání týdeníku 5plus2 v letošním roce. V následujícím týdnu si 5plus2 vybírá
krátké volno, první číslo v roce 2019
vychází 4. ledna.
Redakce týdeníku 5plus2 přeje
Vám – svým čtenářům – klidné Vánoce a vše dobré v příštím roce.

Kouzelný dům v Lípě je k nepřehlédnutí. Jezdí se na něj dívat i lidé z daleka. Majitel Antonín Hrbáček je zve i do zahrady,
kde se děti fotografují u vánočních motivů.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

Bývalý elektrikář Antonín
Hrbáček má jeden
z nejnazdobenějších
domů v zemi. Do Lípy se
kvůli němu ve vánočním
období sjíždějí houfy
zvědavců.
ONDŘEJ HOLUBEC
LÍPA | Ve dne je to jen jeden z mnoha
v řadě domků. Jakmile se ovšem setmí,
to místo je k nepřehlédnutí. Do dálky tu
září tisíce žároviček. Jsou na zavěšené
fasádě, pod okapem, na balkoně, ale
také na stromech v zahradě nebo kůlně.
Světelná show není statická, ale plná zajímavých efektů.
Tento pohádkový dům v Lípě nedaleko Zlína k sobě rok co rok vábí skupiny
návštěvníků. V ulici je zaparkovaná pěk-

ná řádka aut, lidé
si domek obcházejí a fotografují.
A v této vřavě se
skoro každý večer
nenápadně pohyAntonín
buje majitel kouHrbáček
zelného stavení –
bývalý elektrikář
Antonín Hrbáček.
Ze svého obydlí si přes zimu v podstatě udělal atrakci, ale vůbec mu to nevadí. „Vždyť já to dělám pro děti, zvu je na
zahradu, mají tam sněhuláka, kde se vyfotí. Houpačku na pohoupání. Jsem rád,
když si to tu užijí,“ povídá nadšenec.
Své dílo začal už někdy před patnácti
lety. Tehdy získal dům jako zbořeninu
a začal jej opravovat. U sousedů si všiml
vánoční výzdoby a řekl si, že ji zkusí
trumfnout. „V té době mi umřela tetička, která neměla vlastní děti. Příbuzní říkali, že jí musíme zapálit svíčku, tak
jsem se rozhodl, že jí do nebe posvítím
pořádně,“ usmívá se třiasedmdesátiletý

muž. Jako schopný elektrikář si dokázal
poradit i s náročnou konstrukcí. Zářivky
či jednotlivé sady kupuje ve vánočních
akcích z českých i zahraničních obchodů. A každý rok výzdobu trochu rozšíří.
Dnes má kolem domu dvacet tisíc světel, která propojují stovky metrů drátů.
„Připravuji to asi tři měsíce. Vždy to postavím, v noci nafotím a pak ještě několikrát upravuji, aby to ladilo,“ vysvětluje.
Svítí už od listopadu a výzdobu odstrojuje na Tři krále. „Někdy i později, důležité je, aby nemrzlo a kabel, který světla
spojuje, se nerozlámal.“
I tak každý rok musí obměnit zhruba
třetinu výzdoby, kterou ničí déšť.
Antonín Hrbáček zapíná výzdobu každý den ráno, když chodí děti do školy,
a pak po setmění. Má spočítané, že prosvítí asi 120 korun denně, což znamená
okolo 5 tisíc za zimu. Bývalo to více,
když ještě nebyly úsporné žárovky,
a nadšence tak jeho nevšední koníček
přišel až na desítky tisíc. Jsou to ale peníze, kterých nelituje.

VÁNOCE ZA „SOCÍKU“

Uhelné prázdniny a přenosné
televize až z Číny
...str. 8

LEGENDA MRAZÍK

Natáčení i herce provázely
neuvěřitelné zvraty
...str. 10
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„Přál bych si počítač.
Abych mohl úřadovat“

Vánoce, nejoblíbenější období v roce. Děti se těší na písničky, pohádky a samozřejmě dárky.

Mají své vlastní světy
a v Základní škole
Komenského jim
pomáhají připravit se na
svět reálný. Jak se těší na
Vánoce děti ze speciální
otrokovické školy, která
slaví 65 let?
ONDŘEJ HOLUBEC

kterou děti trénovaly dlouhé týdny. Ve třídě je jich sice jen několik, ale porozumět
jejich tužbám, potřebám a pocitům není
nic snadného. Kantorky, které s nimi tráví podstatnou část jejich života, to dokážou.
„Řekněte, co byste si přáli pod stromeček,“ vybídne žáky paní učitelka.
„Branku,“ vypálí Jeník. Hraje florbal
a chtěl by ji na trénování. „Nebo mobil.
Spíš na hraní než na volání,“ vysvětlí
stručně.
Odpověď Kryštofa, nejspolečenštější-

FOTO | JAN SALAČ, MAFRA

ho a taky nejupovídanějšího kluka ve třídě, všechny rozesměje.
„Počítač. Protože ho nemám. Psal
bych na něm jak ouřada. Chtěl bych ouřadovat,“ vyhrkne ze sebe. Přeje si taky telefon, protože ten úředníci také potřebují
a Kryštof chce volat starostovi. „Dopis
jsem ale nepsal, Ježíšek to pozná,“ praví
sebejistě.
Sára má tradiční dívčí přání – panenku
a lego na hraní. Vánoc už se nemůže dočkat, stejně jako všechny ostatní děti.
„Je to pro ně velmi důležitý bod. Jsou

v tomto období citlivější, ale mají to velmi rádi. Klasické učení jde sice trochu do
pozadí, ale přípravu na besídku a všechny vánoční tradice děti zbožňují,“ vysvětluje ředitelka Základní školy Komenského v Otrokovicích Pavlína Frdlíková.
Výjimečná škola, kde připravují na život děti s různými formami mentálního
postižení nebo autismem, letos slaví 65
let existence. Po celou dobu se tu starají
o děti, které by na klasické „základce“ neuspěly. „Už v minulosti u nás bylo speciální školství na vyšší úrovni, ale v posledních letech se ještě změnilo. Dnes tu
máme nadpoloviční většinu žáků s těžkým mentálním postižením. Dřív by je
prohlásili za nevzdělavatelné a skončili
by nejspíše v ústavech,“ míní ředitelka.
Otrokovická škola patří v tomto oboru
k nejpokrokovějším zařízením, ve výuce
používá spoustu moderních prvků, které
jsou pak pro ostatní školy vzorem.
Mají tu například místnost snoezelen,
která je plná světel, barev a vůní. Dětem
slouží k podpoře vnímání a relaxaci. Letos otevřeli cvičný byt, který děti připravuje na praktický život, podporují mnoho
metod učení. Děti, které by se za běžných
okolností vůbec nedokázaly vyjádřit, tu
srozumitelně komunikují pomocí obrázků.
„Museli jsme reagovat na množství měnících se žáků. Už jsme si nevystačili
s běžnými metodami. Musíme ale k dětem přistupovat individuálně. Různorodost postižení klade různé nároky na výuku,“ popisuje Frdlíková s tím, že bez obětavých zaměstnanců by škola nemohla
fungovat. „Víte, nejsou tu jen veselé situace, děti občas musíme přebalovat, sprchovat, učit je jíst. Ne každý to snese, proto tu jsou jen srdcaři,“ popisuje ředitelka.
Hrdá je především na to, že se učitelkám povedlo na svou stranu získat rodiče, kteří se čím dál ochotněji zapojují do
výchovy.
A i když ví, že letos pod stromeček to
ještě nebude, do budoucna by si přála pro
děti speciálně upravené venkovní hřiště –
lákadlo, které bude žáky motivovat k chození ven.

OTROKOVICE | Ve třídě je rušno a z dětských tváří lze vyčíst napjaté očekávání.
Zanedlouho to přijde. První akce, která
připomene letošní Vánoce. Besídka, na
INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Na vánoční besídku si jedna ze tříd připravila námořnické vystoupení. Trénovali dlouhé týdny, procvičovali pohyb,
paměť i vystupování (snímek vlevo). ZŠ Komenského je jednou z mála, která má místnost „snoezelen“ (vpravo).
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Uháčkovat lze i betlém
Renatě Dušánkové z Jankovic vznikají pod rukama fascinující ozdoby
PETRA PROCHÁZKOVÁ

233 321 850

www.rentaznemovitosti.cz

„

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

Renata Dušánková háčkuje krásné ozdoby. Má to v krvi jako většina žen narozených v první polovině minulého století.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA
K vánočním ozdobám se dostala náhodou. Před lety na výstavě viděla obháčkovaný stromek. Naprosto ji okouzlil.
„Byl překrásný. Stála jsem u něj a hleděla,“ vzpomíná. Proto se pustila do ozdob sama a začala zásobovat rodinu. Držela se přitom hesla, že podle návodu
dělá jen zbabělec. Proto ani žádné nesháněla.
„Když umíte háčkovat, tak na to přijdete. A nejlíp tak, že to několikrát poka-

Sváteční ruch zmizí. Stačí
se zastavit u špuntomatu
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Zní to trochu
podivně, ale jde o velmi praktickou
věc. Tak jak si lidé mohou v automatu
zakoupit kávu, nějakou laskominu
nebo třeba parkovací lístek, mohou si
v něm vyzvednout i špunty do uší. Alespoň tedy v nemocnici ve Valašském
Meziříčí.
Netradiční přístroj umístěný u chirurgie II a urologie slouží totiž jednoduše
k tomu, aby si pacienti zajistili klid.
„Každý člověk, natožpak v rekonvalescenci, potřebuje vydatný spánek nerušený rozhovory, televizí, chrápáním
či ruchem v okolí. Pro tyto účely jsou
špunty do uší skvělým a jednoduchým
řešením,“ vysvětlila pořízení přístroje
Jana Pelikánová, hlavní sestra Nemocnice Valašské Meziříčí.
Nový přístroj je vlastně unikát – jde
o jediné zařízení v kraji, které tuto neobvyklou službu svým pacientům nabízí.

Například v krajských nemocnicích nic
podobného nemají. Valašskomeziříčská nemocnice má k dispozici zatím jeden špuntomat.
Stačí do něj vhodit dvacetikorunu,
vybrat velikost a vypadne z něj plastové vejce, uvnitř kterého jsou otestované
a hygienicky zabalené špunty. Jsou vyrobené z měkké tvarovatelné pěny. Každý pár je hygienicky zabalen v plastovém pouzdře, které lze pro uschování
špuntů opakovaně použít.
Lékaři v Meziříčí poukazují na to, že
pohoda, klid, spokojenost a celková duševní svěžest pacienta patří mezi významné faktory, které ovlivňují jeho
léčbu a přímo souvisejí s její úspěšností.
„Pacienti zájem mají, využívají špuntomat od prvního dne provozu. Špunty
se hodí hlavně v noci,“ upozornila Peli(fuk)
kánová.

zíte a začínáte znovu,“ přiznává Renata
Dušánková.
Stromků už od špičky ke stojanu obháčkovala několik. Zvonek tvaruje
podle polystyrénového modelu. Uháčkuje kousek, nasadí a v místě, kde se
má rozšiřovat, přidává očka. Každý má
jiný vzorek. Hotové dílo se pak musí naškrobit.
Na výstavě zdobí jeden stromek i originální řetěz, který kombinuje háčkovanou šňůrku s drobnými bílými baňka-

500
až až
1500,1500KčKč
mi. Jsou tam i háčkovaní andělíčci, stojí
v jednom z výklenků.
Otázka, jak dlouho trvá uháčkovat
třeba zvonek, ji zaskočí. Nikdy nad tím
nepřemýšlela.
„Dvě tři hodiny? Odhadem. Vločka
jednu. Andílek ani ne den. Jako každý
řemeslník vím, že jsou dny, kdy se daří,
a jiné, kdy to zkrátka nejde od ruky,“ dodává šikovná řemeslnice.
Holešovskou výstavu betlémů lze na
zámku navštívit až do konce prosince.

INZERCE

Reprodukce obrazu Pavla Hejcmana (1998)

Vzpomíná, že měli doma háčkované
i záclony. Běžné byly čepice, papuče,
přehozy, ale i hračky. „Dělala jsem panenku, myšáka Mickeyho nebo koníka.
Nenapadá mě tvar, který by se nedal
uháčkovat. A když se to náhodou nepovede, vycpete to a vytvarujete,“ směje
se žena.

pro důchod
bez starosti
telefon:

HOLEŠOV | Maminka ji naučila háčkovat už jako malou a od té doby vlastně
nepřestala. Dnes Renata Dušánková
z Jankovic dokazuje, že uháčkovat se
dá cokoli – třeba i betlém a ozdoby na
vánoční stromek.
Něžné baňky, sněhové vločky nebo
zvonky zdobí několik stromků i na výstavě betlémů v holešovském zámku.
„Narodila jsem se v první půli minulého století,“ říká Dušánková. „Všechny
holky tehdy uměly plést, háčkovat
a šít,“ dodává a lehce přitom kmitá rukama. Pro ten neustálý pohyb to zatím
není vidět, ale v dlaních jí uzlík za uzlíkem vzniká vločka. Háčkovaná.

Návody jsou
pro zbabělce.
Když umíte háčkovat,
tak na to přijdete.
A nejlíp tak, že to
několikrát pokazíte
a začínáte znovu.

INZERCE

Město Bystřice pod Hostýnem

KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ
V NOVÉM ROCE 2019.
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Jsem malující vtipálek, chci se
Silvestr se blíží a Jožin z Bažin, Prachovské skály či
Linda od Ivana Mládka při něm nemohou chybět. Při
televizních Silvestrech se jim smály i herecké legendy
jako Filipovský, Sovák nebo Menšík. „Komu by to
nelichotilo,“ tetelí se Mládek. Teď vydal knihu obrazů.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Humor a písně Ivana Mládka zase
na Silvestra rozesmějí miliony Čechů.
Ivan Mládek tráví přelom roku většinou
na pódiu. A když už jednou vystoupení
v poslední den roku vynechal, byl
z toho trapas. „Jednou jsme to s kamarády táhli asi týden na jedné horské chalupě a silvestr a Nový rok jsme oslavili
sice řádně, ale omylem o den dřív. Bylo
nám divné, že jsme v údolí neviděli žádné rachejtle,“ vzpomíná Mládek pro týdeník 5plus2.
Jaký byl váš nejbláznivější Silvestr?
Hrál jsem se svou malou trampskou kapelou v nějaké lesní restauraci v Posázaví a
o půlnoci se tam kvůli nějaké dost ošklivé holce strhla hromadná rvačka, jako
v amerických kovbojkách. Po místnosti začaly létat nože, láhve a židle, zdraví a své hudební nástroje jsme si zachránili pohotovým výskokem z okna
a úprkem nočním lesem na nádraží.

Cítil jsem se skvěle, kterému baviči by
nelichotilo, když se mu smějí takové legendy.
Zmínil jste, že rozesmát lidi dá
fušku. Stalo se vám někdy, že se prostě nesmáli?
Stane se nám to občas. Například jednou na sympoziu biochemiků v Karlových Varech. Zaníceně diskutující biochemici neměli na
humor moc náladu,
což se zjistilo hned u
prvního mého dost
osvědčeného vtípku. A tak už
jsme rad-

Vaše písně se zpívají při zábavách a oslavách. Nutí vás někdy
ovínění fanoušci, abyste jim zazpíval i mimo vystoupení?
Občas se mi to stane, ale většinou
odmítnu. Exhibovat bez Banjo Bandu se stydím.
Silvestry za socialismu byly ve
znamení skvělých vystoupení
Sováka, Menšíka či Wericha. Vy
jste tehdy býval v publiku i na jevišti. Jaká tam byla atmosféra?
Nejlepší atmosféra byla na několika
televizních silvestrech, které moderoval geniální Vladimír Menšík,
a k tomu byli do hlediště nahnáni
všichni komici, herci a zpěváci, co
měli ruce a nohy.
Jak jste se na pódiu cítil, když v publiku seděly hvězdy jako Ladislav
Pešek, František Filipovský a další?

Ivan Mládek

Narodil se 7. února 1942 v Praze.
Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, byl mimo
jiné spolužákem Václava Klause.
■ Jeho songy hraje proslulý Banjo Band už od 70. let.
■ Vytvořil více než 400 písní, píše humoristické
povídky, je autorem několika deskových her.

■

■

FOTO | HERMINAPRESS

ši jen hráli. A když se k nám nikdo neotočil ani během písniček, udělali jsme si
na pódiu zkoušku. Byla to docela úspěšná placená zkouška, secvičili jsme si na
ní asi deset nových písniček.
Nedávno jste vydal knihu „Ivan Mládek obrazem i slovem“. V posledních měsících jste se tedy stal malířem a literátem?
Sporadicky jsem se vracel k malování
celý život, když byl čas. V knize jsou
vybrané obrazy z druhé poloviny
mého života, ty z dětství a raného mládí se nedochovaly. Buď jsem je někomu
daroval, nebo jsem je
radši zničil. A za to,
že jsem pod každý obraz napsal nějakou
tu legendu, se snad
ještě nebudu považovat za literáta.
A jsem natolik kritický, že se nepovažuju být ani malířem. Jak jsem
v knize

napsal, cítím se být jen malujícím vtipálkem.
Čím bude Ivan Mládek nejvíc teď po
vydání knihy a pak v roce 2019?
Budu dál dělat jen to, k čemu jsem se zavázal o svých sedmdesátinách. Už žádná televize, žádný rozhlasový zábavný
pořad, chci už jen putovat po vlastech
českých a slovenských se svým Banjo
Bandem a malovat. Chci se prostě už
jen bavit.
Takže tempo už jste zvolnil. Co pro
vás dnes znamená práce?
Komedianti, pokud jsou zdraví, sami
nic nezvolňují – většinou je jejich svobodná profese baví a nepřestane bavit nikdy. Tempo zvolňují spíš pořadatelé,
kteří se obrací na mladší a modernější
kapely. Máme tu kliku, že jsme zváni i
v našem pokročilém věku, naše ortodoxní muzika a zábavné mluvené slovo zřejmě zpestřuje hudební produkce i s naprosto odlišnými žánry.
Nakupila se nám v Česku různá výročí. 100 let Československa, 200 let
Národního muzea, nedávno 700 let
od narození Karla IV., příští rok 30
let od sametové revoluce. Cítíte
vnitřně nějakou národní hrdost,
nebo to zvlášť neprožíváte?
Zvlášť silnou národní hrdost
jsem nepociťoval, jsem asi spíš
internacionalista než vlastenec. Tím nechci říct, že
bych nepociťoval hrdost,
když jsme v něčem mistři
světa, nebo když Čech
něco převratného vynalezne. Militantní vlastenecké cítění hodně
utváří národní báje a
legendy, které jsou
většinou úplně vymyšlené, a historie, která je většinou překroucená.
A co se týče vzniku republiky, i o
tom se lže. Většina lidí byla
tenkrát šťastná,
že je konec války a ne že bude
konec Rakouska-Uherska. Dva
mí prarodiče, které jsem zažil, šli
28. října oslavovat
mír, ani netušili, že
se tam strhne mela. A
měli asi pravdu, podle
odtajněných francouzských materiálů dav strhli a shromáždění proměnili v demonstraci za samostatnost francouzští agenti provokatéři.
Možná to byla škoda.
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už jen bavit, říká Ivan Mládek
Jak to myslíte?
Říkám možná, protože za císaře Karla
by Rakousko asi spělo ke konstituční
monarchii, demokracii a federativnímu
uspořádání. S reformami, které směrovaly k demokracii amerického typu, započal už Josef II., ale brutální francouzská
revoluce všechny osvícené monarchy
zděsila a všechno i u nás zhatila. Na poválečném rozpadu Rakouska-Uherska
měly spíš zájem Francie a Anglie, aby
se do budoucna zbavily druhé německy
mluvící mocnosti. Masaryk, legionáři a
profesionální čeští vlastenci byli asi jen
jejich pěšáci. Ale to je jen jeden úhel pohledu, moje úvaha, za kterou si skálopevně nestojím. Ale nebýt rozpadu Rakouska-Uherska, asi by vůbec nebyla
druhá světová válka. Divil bych se, že
by se monarcha spojil s nacistou. Nebylo by ukřivděných sudetských Němců
a Henleina a určitě bychom tady neměli
čtyřicet let komunistickou diktaturu.
A dnes, když se nakonec odvrátíme od
Evropské unie, nebo budeme „odvráceni“ , dost pravděpodobně dospějeme ke
starému staletími prověřenému ekonomickému útvaru, i když asi s jiným názvem a bez císaře. První náznaky už
jsou tady, Rakousku začíná být bližší Visegrádská čtyřka než EU. Ale nebudu si
dál hrát na vizionáře.
Narodil jste se v únoru 1942, tedy za
protektorátu. Ovlivnilo váš život nějak, že jste „válečné dítě“?
Asi neovlivnilo. V socialisticky zorganizovaném protektorátu hlad nebyl, až na
zbytečnou květnovou revoluci a anglo-americké bombardování koncem války byl u nás klid, o život šlo naší rodině
jen za heydrichiády. Vyhlásilo se, že
INZERCE

Z MLÁDKOVY KNIHY
„Lidé si asi neuvědomují, co škody napáchala
policie, když zákeřně přepadla doktora Davida Ratha a zabavila mu finanční prostředky,
které ho motivovaly k další blahodárné činnosti, zvelebující srdce naší republiky – Středočeský kraj.“ Tak začíná pasáž k obrazu Dopadení
doktora Ratha (vlevo) z knihy Ivan Mládek obrazem i slovem. Její titulní stranu zdobí Mládkův autoportrét (nahoře).
když atentátníci nebudou dopadeni,
bude postřílena každá desátá rodina, která bydlí na trase Kobylisy-Hrad, kudy
Heydrich pravidelně jezdil. Ale já se jediný z rodiny nebál, byly mi teprve čtyři
měsíce. Takže protektorát můj život
moc neovlivnil.
Jaké bylo poválečné dětství v Praze?
Vzpomínám si jen na některé momenty
v našem letním bydlišti v Babicích u Říčan. V lese byl uvázlý ruský tank, a tak

nebyl den, abychom se k němu s kamarády nevypravili a nevymontovávali z
něj různé pro nás zajímavé součástky.
Největším úlovkem bylo těžké železné
kolo, které jsme se snažili dokutálet do
kilometr vzdálené naší chaty. Cestou na
jednom prudkém srázu nám ujelo a skutálelo se z cesty doprostřed velké louky.
Nikdo s ním pak už ani nehnul a desítky
let se mu sedlák musel při sekání vyhýbat. Asi nás vždycky dost proklínal. Po
mnoha letech jsem to kolo objevil na Babické návsi u pomníku padlých ruských

vojáků, takže naše klukovina se nakonec ukázala být záslužnou. A jednu
vzpomínku na poválečné období mi připomíná fotografie z pobytu naší rodiny
ve Velkých Karlovicích v Beskydech.
Dlouho jsem si myslel, že sedím na klíně rudoarmějcovi, ale neměl na čepici
hvězdu, takže to byl nejspíš vlasovec.
Chudák, asi ho bolševici popravili nebo
v tom lepším případě skončil v nějakém
sovětském koncentráku.
Pokračování na straně 6...
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Hráli jste si na vojáky, kdy ti špatní
byli Němci, podobně jako na konci
Svěrákova filmu Obecná škola?
My jsme si spíš hráli na lupiče a policajty. Nepamatuju se, že bychom jako děti
nenáviděli Němce, pokud se pamatuju,
komunistická propaganda v nás vyvolávala nenávist hlavně proti americkým
imperialistům, špionům a diverzantům
a snažila se do nás vtlouci lásku k Sovětskému svazu a k naší komunistické straně. Když nám doma nikdo nic neřekl,
jako hloupé děti se jim dařilo nás zpracovat, takže jsme milovali soudruha Stalina, soudruha Gottwalda a další komunistické zločince. Já měl to štěstí,
že jsem se v Holešovicích u Vltavy brzo dostal mezi staré
trampy, a tak jsem pomalu,
ale jistě začal procitat.

„
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Život v Paříži
mě naučil
mluvit rusky. Živil jsem
se tam hrou na balalajku
po ruských klubech,
takže jsem mluvil víc
rusky než francouzsky.
V roce 1968, když vám bylo 26 let,
jste odešel do Francie. Vnímal jste
to jako emigraci?
Po sovětské okupaci jsem jako většina
mých dobrých kamarádů a spolužáků
se svou budoucí manželkou emigroval do Francie. Neprchali
jsme, abychom se navždy vzdali domova, rodičů, sourozenců
a míst, které jsme měli rádi, ale
chtěli jsme aspoň pět let trochu
poznávat svět. Že po příchodu Rusů na delší dobu „spadne
klec“, nám bylo
jasné. Jinak nás
okupace moc nepřekvapila,
dala se očeká-

FOTO | MAFRA

vat, brali jsme ji tak, že si ruští soudruzi
přijeli udělat pořádek ve své komunistické říši, chtěli ukáznit soudruhy československé, aby jim v jejich ideologii nedělali bordel. O socialismu s lidskou tváři
jsme si nedělali iluze, kdyby se těm tak
zvaným „mužům ledna“ začala jejich
utopická demokratizace socialismu vymykat z ruky, sami by zase přitvrdili,
možná surověji než ruští okupanti. Byli
to zase jenom komunisti.
Co vás naučil život v Paříži?
Hlavně víc mluvit rusky. Živil jsem se
ve Francii hrou na balalajku po ruských
emigrantských klubech, takže jsem tam
mluvil víc rusky než francouzsky. Navzdory roku 1968 jsem zášť vůči Rusům
nikdy nepociťoval, díky jejich literatuře,
malířství a muzice jsem byl vždycky trochu rusofil a pobytem mezi potomky ruské antibolševické elity v Paříži jsem si
toto vyhranění v sobě ještě více utužil.
Proč jste se rozhodl pro návrat do
Československa?
Ze Západu jsme se proti původnímu plánu vrátili už za půl roku, jinak bychom
museli přijmout politický azyl. To jsme
odmítli, nechtěli jsme zůstat pryč z domova navždy.

Jan Žižka s Prokopem Holým na
vodě. Další z obrazů Ivana Mládka.
jsem jsem si myslel.“ Co o kapitalismu soudíte vy?
Jsem fanda kapitalismu, zejména toho
dravého amerického. Nebýt jeho vojenské síly, tak by nás němečtí nacionální
socialisté nakonec všechny vymlátili a
nebo jsme pomrzli ve vyhnanství někde
na Sibiři. A v nejlepším případě by nás
tady další desítky let dusili komunisti.

Dokážete srovnat, jaký je pro
mladého člověka
rozdíl odjet do Francie na
zkušenou dnes a tehdy?
V roce 1968 Čechům fandil celý svět,
dneska po migrantské vlně, kterou je
Francie také zasažena, se asi budou
Francouzi chovat trochu odtažitě ke
všem cizincům.

Posloužil vám během života lépe
smích, nebo peníze? Co z obou věcí
máte raději?
Já se s lidmi, kteří se baví jen o penězích, nestýkám. Peníze jako takové mě
nebaví, beru je jako nutné zlo, nikdy
bych se je nesnažil za každou cenu kupit jako obchodníci. A protože jsem jak
svou muzikou, tak svým malováním bavič, neposluhuje mi smích můj, ale
smích jiných. A ten dá fušku. Za svůj
smích si nic nekoupím, ani s ním na poště nezaplatím složenky.

O kapitalismu po roce 1989
Jiří Suchý říká: „Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší, než

Dá se říct, že pro vás smích jsou peníze?
Protože jsem bavič z povolání, tak se to
v mém případě říct dá.

INZERCE
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Vánoce za „socíku“

Ani komunisté si nedovolili zrušit svátky klidu a míru. Tak se aspoň snažili lidem vnutit dědu Mráze.
Jenomže Ježíšek je Ježíšek. Přesto mívaly socialistické Vánoce dost svých zvláštností. Výstava
v pražském Tančícím domě ukazuje některé z nich.
AUTOR: JOSEF HORA FOTO: JOSEF HORA, DAN MATERNA, MAFRA

HIT „CÉČKA“ MĚL
DRŽET ZÁCLONY
Dětské oči tehdy rozzářily
dárky vyrobené zejména
v ČSSR nebo SSSR. Právě
z Ruska je hit 80. let –
digitální hry. Nejznámější
byl Tajemný oceán, Veselý
kuchař nebo Jen počkej,
zajíci. Zachovalé se ještě
dnes prodávají za cenu
kolem 3 tisíc korun. Pamětníci vzpomínají i na ruský
samopal, který rachotil
po celém sídlišti. Z českých
výrobků zaujímala prvenství stavebnice
Merkur, která se v Polici nad Metují začala
vyrábět už roku 1925. Obrovskou oblibu
měla „céčka“, původně šlo o součástky
plastových závěsů. Darem „číslo jedna“ bývalo ale kolo Favorit z Rokycan nebo terénní kola BMX.

KAPRŮ DOST, POMERANČE POD PULTEM
Vánoce 70. a 80. let měli lidé většinou rádi, návštěvníci výstavy často vzpomínají, že rodiny hodně držely pospolu. Komplikací byl nedostatek zboží. Málo
bylo třeba pomerančů, které se dovážely z Kuby, měly tvrdou slupku a nešlo je
loupat, byly ale dobré. Pod pultem šlo občas sehnat i banány a mandarinky.
Naopak kaprů bylo dost, stejně jako brambor a piva, takže štědrovečerní tabule
bývala velmi podobná té dnešní. Stromky za okny českých domů a stavení zdobily elektrické svíčky, jedna prasklá žárovka ovšem zhasla celý řetěz. Kdo neměl,
používal svíčky voskové, takže doma občas lehce zahořelo, třeba záclony.

KVŮLI MRAZŮM UHELNÉ PRÁZDNINY
Jedním z největších dárků zejména dětem byly uhelné
prázdniny. Tři týdny volna kvůli obrovským mrazům,
které poničily koleje a nebylo tak možné uhlí dovézt, se
vyhlásily roku 1979. Další pak 1987. Děti v době vánočního volna běhaly po ulicích a chodnících posypaných
popelem z kamen, sáňkovaly, stavěly sněhuláky, dospělí
vyráželi za sportem. Nejoblíbenější byly zahraniční značky lyží Fisher či Atomic a vázání Marker, o malinko horší
bývaly české značky Artis a Sulov. Typické byly vánoční
dovolené s ROH, například v roce 1985 vyjelo během
svátků do 103 zotavoven 200 tisíc odborářů s rodinami.
Kdo nebyl odborář, jezdil na chalupy vlastní či půjčené.

TELEVIZÍ BYLO MÁLO,
POHÁDKY SE TOČILY PRVOTŘÍDNÍ
Televizní Vánoce byly ve znamení pohádek a komedií, které vznikly zejména v 70. letech a vídáme je ve slavnostním programu dodnes. Barevné
televize Orava se stávaly nedostatkovým zbožím, trh doplňovaly přenosné
barevné televizory z Číny nebo televize černobílé. Děti i dospělí milovali
například Tři oříšky pro Popelku z roku 1973, pohádky Malá mořská víla
z roku 1976 a Princ a Večernice z roku 1978. Dospělé zase bavily komedie
Homolka a Tobolka z roku 1972, Marečku, podejte mi pero z roku 1976,
nebo Adéla ještě nevečeřela z roku 1978. Televizní Silvestry s Vladimírem
Menšíkem nebo vánoční koncert Karla Gotta patřily k nejsledovanějším
pořadům celého roku.
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Kdybys nebyl hlupákem,
nestal by ses medvědem
Ruská pohádka Mrazík patří k vánočním svátkům
stejně neodmyslitelně jako Libuška Šafránková
ve Třech oříšcích pro Popelku. Samotné natáčení
Mrazíka a také osudy hereckých hvězd však
provázela řada neuvěřitelných momentů a zvratů.
VERONIKA STREJCOVÁ

P

ředstavitele krásného Ivánka
Eduarda Izotova zdaleka v životě nepotkalo takové štěstí
jako jeho pohádkového hrdinu. Po
uvedení Mrazíka se z pohledného herce původem z Běloruska stal miláček
žen a na nedostatek dalších rolí si
nemohl stěžovat, nicméně v 80. letech se vše zlomilo. Se svou druhou
manželkou byl v roce 1983 zatčen na
ulici při tom, když se načerno pokoušeli prodat tisíc amerických dolarů
a rodinné zlato. Vekslováním chtěli
získat peníze na vysněnou chatu. Za
to však manželům mělo hrozit až patnáct let. Nakonec byli odsouzeni na
tři roky. Z bran vězení vyšli díky
dobrému chování o půl roku dříve.
Kriminál herce do konce života poznamenal a udělal z něj tichého a uzavře-

V

K

rásnou Nastěnku hrála Natalija Sedychová, které bylo
v době natáčení pouhých
šestnáct let. Její pohádkový polibek s filmovým Ivánkem Eduardem
Izotovem byl pro ni dokonce první
v životě. Není divu, že se na place
do svého zkušenějšího pohledného
kolegy platonicky zamilovala.
„Byla to taková dětská zamilovanost. On byl krásný, kulisy natáčení filmu opravdu připomínaly
pohádku a Ivánek se mi moc líbil. Nikdy jsem mu to ale neřekla,“ přiznala po letech.

Z

ného člověka. Když ho v padesáti letech postihla mrtvice, znamenalo to
definitivní konec jeho kariéry. Následovalo několik dalších mozkových
příhod, po kterých zůstal nepohyblivý. Své poslední dny strávil v péči
psychiatrů a nepoznával již ani své
blízké. Zemřel v roce 2003.

„rodném“ Rusku se Mrazíkovi nedostalo zdaleka takové obliby jako u nás. S Vánoci si Rusové na prvním místě spojují jiné
dílo. „Ne, tak jako v Česku nikdy populární nebyl. U nás
máme Ironii osudu režiséra Rjazanova. Nemůžeme přivítat nový rok,
aniž by tenhle film nebyl v televizi. Stejně jako u vás Mrazík,“ nechala se slyšet pohádková Marfuška Inna Čurikovová (foto vpravo).
V roce 1966 se Mrazík dočkal uvedení i ve Spojených státech, kde ale
zcela propadl a byl označen za jeden z nejhorších filmů všech dob.

lákavé tabule, u které se
ve filmu hoduje, se ve skutečnosti herci moc neradovali. Šetřiví rekvizitáři totiž
hostinu znehodnotili. „Fakt je,
že na stůl nachystali pečené selátko,
s olivkami místo oček, a spoustu dalších dobrot. Ale vše polili benzinem, abychom hostinu nesnědli.
Tři dny jsme to točili, tvářili se sytě
a spokojeně, ale tři dny nám pod nosem smrděl benzin!“ vzpomínala
před šesti lety představitelka Marfušky Inna Čurikovová. Z vizáže Marfušky byla nešťastná a při prvním promítání filmu ji doslova zachvátila panika. „Připadala
jsem si hrozně ošklivá.
Dokonce
jsem chtěla od filmu úplně odejít,“
přiznala později.

přihlas se na fotbalový turnaj
přijď si užít spustu zábavy
poleť s námi na evropský fotbal

18+

inisterstvo nancí varuje
astí na hazar ní hře m že vzniknout závislost

Více informací na ifortuna.cz a prihraj.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 22. prosince 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Herbář VI 6.25 Sněhurka 6.50 Nejsem
chmýrko na bodláku 7.25 Dědeček je lepší
než pes 8.20 Popelka 10.00 O princezně na
klíček 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Po stopách hvězd
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Strach má velké oči 14.20 C. a k. polní
maršálek 15.50 Angelika a sultán 17.25
O pokladech. Pohádka (ČR, 2012) 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

6.05 Lví hlídka 6.30 Looney Tunes: Nové příběhy (5) 6.50 Kačeří příběhy (56) 7.15 Show Toma
a Jerryho II (18) 7.35 Modrá lucerna 8.50 Casper
10.45 Princezna ze mlejna II (6) 11.20 Vánoční
rande 13.05 Čtyřicítka na krku 14.55 Dům
u jezera 16.55 Sněžní psi 18.50 Helena IV (57)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Chlupatá rota (7) 6.55 Transformers:
Roboti v utajení II (10) 7.20 Bolek a Lolek na
Divokém západě. Anim. pohádka (Pol., 1986)
7.30 M.A.S.H (30) 8.05 M.A.S.H (31) 8.35
Autosalon 9.55 Prima Partička 10.55 Vánoce
v ohrožení. Rodinný film (Kan., 2015) 12.50
Trable o Vánocích. Komedie (USA, 2015)
15.05 Rolničky, kam se podíváš. Rodinný film
(USA, 1996) 16.55 Trollové. Animovaný
rodinný film (USA, 2016) 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.10 Akta X X (6) 8.05 Top Gear IV 9.20 Pevnost
Boyard (7) 11.20 Re-play 11.50 Futurama III (14)
12.20 Simpsonovi V (19, 20) 13.20 COOLfeed 13.35
Simpsonovi V (21, 22) 14.35 Futurama III (15) 15.05
Propast 17.55 Simpsonovi VI (1) 18.30 Simpsonovi
VI (2) 18.55 Simpsonovi VI (3) 19.30 Simpsonovi VI
(4) 20.00 Doba ledová 4: Země v pohybu 22.05
Santa je pořád úchyl 23.55 American Crime Story:
Lid versus O. J. Simpson (4), seriál (USA, 2016)

20.00 Dvanáct měsíčků
Pohádka (ČR, 2012). Hrají
R. Vojtek, V. Žilková a další
21.35 Adéla ještě nevečeřela
Komedie (ČR, 1977). Hrají
M. Dočolomanský, R. Hrušínský
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Řekněte mi, kdo to je
0.20 Záhada
Povídka z cyklu Bakaláři
(ČR, 1985). Hrají J. Bohdalová,
J. Satoranský, M. Vladyka a další
0.35 Banánové hvězdičky
1.25 Bydlení je hra
1.50 Zahrada je hra
2.15 Chalupa je hra
2.35 Kolem Pražského hradu
2.55 Malá farma
3.20 Kuchařská pohotovost
3.40 Oltáře útěchy
4.35 Pod pokličkou
5.00 Kde bydlely princezny

Joj Family
SOBOTA 5.00 Krimi 5.25 Noviny 6.00 Krimi

6.25 Noviny 7.00 Soudní síň – nové případy 8.00
Soudní síň 9.00 Policisté v akci 10.00 Smrtící hora
12.00 Zákony pohybu (6/13) 13.35 Zákony pohybu
(7/13) 15.00 Kaňka do pohádky 16.40 V sedmém
nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (3/13) 21.30 Okres na severu (4/13) 22.40
Všechno, co mám rád 0.40 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Krimi 6.35
Noviny 7.20 Rodinné záležitosti 8.45 Kouzelníci
10.45 Jsem máma (19/20) 11.45 Jsem máma
(20/20) 12.45 Okres na severu (3/13) 14.00 Okres
na severu (4/13) 15.05 Malý velký hokejista 17.00
Sněhová apokalypsa 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.35 Všechno, co mám
rád 0.30 Všechno, co má Ander rád
PONDĚLÍ 6.20 Krimi 6.40 Noviny 7.30 Violka,

malá čarodějnice 9.30 Poplach v oblacích 11.05
Od zítřka nečaruji 12.55 Pan Tau 15.10 Malá mořská
víla 16.50 V sedmém nebi 19.15 Prázdniny:
Vánoční dobrodružství 21.00 Kočičí princ 22.50
Sněhová apokalypsa 0.50 Prázdniny: Vánoční
dobrodružství, komediální seriál (SR, 2018)

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

20.20 Harry Potter a vězeň
z Azkabanu
Dobrodružný film
(USA/VB, 2004)
23.00 Méďa
Komedie (USA, 2012)
1.05 Dokonalý šéf
Komedie (USA, 2015)
2.55 Kriminálka Miami V (12)

ÚTERÝ 9.10 Hoď svištěm 10.00 Kaňka do

pohádky 11.30 Prázdniny: Vánoční dobrodružství
13.05 Všechno, co mám rád – Vánoce 2017 15.05
Všechno, co mám rád – Vánoce 2018 17.00 Začátek
konce: Srážka s kometou 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Globální dopad 22.20 Osada Havranů

STŘEDA 7.45 Soudní síň 8.50 Soudní síň –
nové případy 9.55 Malý velký hokejista 11.50
Kočičí princ 13.30 Poplach v oblacích 15.15 Od
zítřka nečaruji 17.00 Pan Tau 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Malá mořská víla 22.00 Na veliké
řece 23.35 Kutil, s. r. o. II 0.20 Hoď svištěm
ČTVRTEK 9.50 Soudní síň – nové případy 11.00
Policisté v akci 12.00 Ve jménu zákona (112/131)
13.00 Globální dopad 15.00 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Policisté v akci 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Stonehenge: Soudný den 22.10
Volání rodu 23.45 Ve jménu zákona (112/131)
PÁTEK 10.10 Policisté v akci 11.10 Policisté

v akci 12.10 Ve jménu zákona (113/131) 13.20 Osada
Havranů 14.50 Soudní síň 16.00 Soudní síň – nové
případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Policisté v akci
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu
(8, 9/13) 23.00 Rodinné záležitosti 0.25 Ochránci

20.15 Galakoncert Kapky naděje
Bavte se a pomáhejte v rámci
večera Kapky naděje! Sledujte
zábavní program se spoustou
hudebních hvězd, kterým vás
provede David Gránský, Jakub
Prachař, Libor Bouček a Jan
Maxián
22.15 Proč právě on?
Komedie (USA, 2016).
Hrají Z. Deutchová, J. Franco,
B. Cranston, M. Mullallyová
a další. Režie J. Hamburg
0.40 Vražedné spolčení
Thriller (Kan., 2014). Hrají
A. Breslinová, G. Henleyová,
M. Sorvinová a další.
Režie S. Brooks
2.45 13
Thriller (USA, 2010). Hrají
S. Riley, J. Statham, M. Rourke
a další. Režie G. Bubluani
4.45 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.25 Doktor z hor 9.25 Relax na
špacíru 10.05 Zvěřinec 10.40 Top Relax 11.25
Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.40 Dámská
jízda Heidi 19.35 Esmeralda 20.30 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.45 Pohodové zprávy 8.25 Stefanie

9.25 Filmové novinky 10.05 Filmové novinky 10.40
Top Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus store
15.55 Labyrinty vášně 16.50 Labyrinty vášně 17.45
Labyrinty vášně 18.40 Dámská jízda Heidi 19.35
Labyrinty vášně 20.30 Labyrinty vášně 21.25
Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.00 7 pádů Honzy
Dědka 23.30 Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 10.50 7 pádů: manželé Brzobohatí

11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.15
Teleshopping 15.55 Poslední zhasne: Princezny
Zdeňka Trošky 17.30 Zvěřinec: Vánoční speciál
18.00 Top Relax 19.00 Poslední zhasne: Vánoční
speciál 20.35 Vánoční koncert Petra Bendeho
22.15 Cabaret zábavy 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.25 Království opic 7.40 Dr. House VI (13, 14) 9.30
Námořní vyšetřovací služba VII (15, 16),
krimiseriál (USA, 2009) 11.45 Gremlins, hororová
komedie (USA, 1984) 13.45 Polární expres,
animovaný film (USA, 2004) 15.35 Gremlins 2:
Nová generace, fantasy komedie (USA, 1990)
17.35 Mocný vládce Oz, dobrodružné fantasy
(USA, 2013) 20.00 Nesvatbovi, komedie (USA,
2005) 22.20 Výměna, drama (USA, 2008)

Prima Max
7.10 Transformers: Roboti v utajení II (9) 7.40
Chlupatá rota (6) 8.05 Velké zprávy 9.25 Vítejte
doma! VII (27, 28) 11.20 Božská Florence 13.45 Jak
zkrotit důchodce 15.45 Hombre, western (USA,
1967) 18.05 20 000 mil pod mořem (1/2),
dobrodružný film (Austr./USA, 1997) 20.00
Loupež století, krimifilm (USA, 2014) 22.05
Monstrum z hlubin, akční horor (USA, 2013) 23.45
Santa je pořád úchyl, komedie (USA, 2016)

ÚTERÝ 10.50 7 pádů: Libor Bouček 11.25

Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.15
Teleshopping 15.55 Megakoncert rádia Čas 2017
18.55 Top Relax 19.30 Vysílá televize První
republika (1) 20.50 Vánoční koncert Vladimíra
Hrona 22.20 Cabaret zábavy 23.45 Luxus store

STŘEDA 10.15 7 pádů: Jan Révai 10.50 7 pádů:

Bára Basiková 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.15 Teleshopping 15.55 Megakoncert rádia
Čas 2016 18.55 Top Relax 19.30 Vysílá televize
První republika (2) 20.50 Vánoční koncert Bohuše
Matuše 22.50 Top Relax 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus store
15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda 17.25
Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.15
Top Relax 23.45 Luxus store
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Po
stopách hvězd 6.55 C. a k. polní
maršálek 8.25 Velká kočičí pohádka
9.05 Úsměvy vánoční 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Dynastie
Nováků (5/13) 11.50 Z Televarieté

13.00 Zprávy
13.05 O dívce, která šlápla na chléb
Pohádka (ČR, 2007)
14.00 O kominickém učni a dceři cukráře
Pohádka (ČR, 2006)
15.05 Boháč a chudák
Pohádka (ČR, 2005)
16.20 Kotva u přívozu
Komediální drama (ČR, 1980)
17.55 Adventní koncerty České televize
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Anděl Páně
Pohádka (ČR, 2005)
21.35 Noc na Karlštejně
Muzikál (ČR, 1973)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Vánoce
0.00 Poklad

NOVA
5.55
6.10
6.35
7.20
7.45
8.05
9.40
11.20
13.10
14.45
16.30
18.00
19.30
20.20
22.05
0.15
1.55
3.30

Oggy a Škodíci V
Lví hlídka (28)
Looney Tunes: Nové příběhy (6, 7)
Kačeří příběhy (57)
Show Toma a Jerryho II (19)
Kráska a zvíře
Princ a chuďas
Dobrodružný film (VB, 2000)
Chobotnice z II. patra
Komedie (ČR, 1986)
Královské Vánoce
Romantický film (USA, 2014)
Vánoce naruby
Komedie (USA, 2004)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Popelka
Romantické fantasy drama
(USA/VB, 2015)
Mystery, Aljaška
Komedie (USA/Kan., 1999)
Sněžní psi
Čtyřicítka na krku
Kráska a zvíře

Prima
6.15
6.45
7.10
7.45
8.15
8.50
9.55
10.25
11.15
13.00
14.55
17.05
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
23.25
1.45
2.50
5.05

Chlupatá rota (8)
Transformers:
Roboti v utajení II (11)
M.A.S.H (31)
M.A.S.H (32)
M.A.S.H (33)
Přírodní vesmír (13)
MotorSport
Teď vaří šéf!
Kozí příběh
Rolničky, kam se podíváš 2
Rodinná komedie (USA, 2014)
Zakletá Ella
Rodinná komedie (USA, 2004)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (16)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Loupež na úrovni
Krimikomedie (Kan./VB, 2013)
Proč právě on?
Komedie (USA, 2016)
Přírodní vesmír (13)
Vražedné spolčení
Jak se staví sen

Nova Cinema
6.55 Scooby-Doo: Frankenhrůza 8.10 Tom a Jerry:
Santovi malí pomocníčci 8.30 Neuvěřitelné příběhy
8.50 Přijde letos Ježíšek? 11.10 Gremlins 2: Nová
generace 13.00 Nesvatbovi 15.05 Sue Thomas:
Agentka FBI III (8-10) 17.40 Harry Potter a vězeň
z Azkabanu 20.00 Vánoční prázdniny 21.50 Princ
a pruďas 23.35 Méďa, komedie (USA, 2012)

Prima cool
8.15 Letopisy rodu Shannara (1) 9.10 Top Gear IV
10.25 Pevnost Boyard (8) 12.40 MotorSport 13.10
Futurama III (15) 13.40 Simpsonovi VI (1, 2) 14.30
COOLfeed 14.45 Simpsonovi VI (3, 4) 15.45 Futu
rama IV (1) 16.15 Doba ledová 4: Země v pohybu 17.55
Simpsonovi VI (5-8) 20.00 Krabat: Čarodějův učeň
22.35 Vikingové V (2) 23.35 Živí mrtví VIII (14) 0.40
American Crime Story: Lid versus O. J. Simpson (5)

Prima Max
7.55 Transformers: Roboti v utajení II (10) 8.20
Chlupatá rota (7) 8.50 Velké zprávy 10.15 Vítejte
doma! VII (28, 29) 12.10 Rolničky, kam se podíváš
14.05 20 000 mil pod mořem (1/2) 16.05 Loupež
století 18.05 20 000 mil pod mořem (2/2),
dobrodružný film (Austr./USA, 1997) 20.00 Muž se
železnou maskou, dobrodružný film (USA, 1998)
22.50 Vražedné spolčení, thriller (Kan., 2014)

pondělí 24. prosince 2018
NOVA

ČT1
6.00

Koloběžka První. Pohádka (ČR, 1984)
7.10 Micimutr. Pohádka (ČR, 2011)
8.40 Zlatovláska. Pohádka (ČR, 1973)
10.00 Císař a tambor. Pohádka (ČR,
1998) 11.10 Nesmrtelná teta. Pohádka
(ČR, 1993)

12.50 Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
14.20 Láska rohatá
Pohádka (ČR, 2009)
15.54 Výsledky losování Šťastných 10
15.55 Šíleně smutná princezna
Pohádka (ČR, 1968)
17.20 Byl jednou jeden král...
Pohádka (ČR, 1954)
19.00 Kouzelník Žito
Pohádka (ČR, 2018)
20.40 Tři oříšky pro Popelku
Pohádka (ČR, 1973)
22.10 Pelíšky
Komediální drama (ČR, 1999)
0.05 Ducháček to zařídí
Veselohra (ČR, 1938)
1.35 Štědrý večer pana rady Vacátka
Krimifilm (ČR, 1972)
2.15 Vánoce s Hutkou
2.35 Banánové rybičky
3.00 Herecké Vánoce

5.55
7.15
8.45
10.25
12.15
14.30
16.05
16.40
17.05
18.40
20.15
21.55
0.30
2.15

Peter Pan
Animovaný film (USA, 1953)
Čarovné dědictví
Pohádka (ČR/N, 1985)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Veselé Vánoce přejí chobotnice
Komedie (ČR, 1986)
Z pekla štěstí
Pohádka (ČR, 1999)
Shrek 2
Animovaný film (USA, 2004)
Comeback
Heavy Christmas
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
Tři bratři
Rodinný film (ČR/Dán., 2014)
Láska nebeská
Romantická komedie (USA, 2003)
Vánoce naruby
Komedie (USA, 2004)
Dům u jezera
Fantasy film (USA, 2006)

6.20
6.50
7.15
7.45
8.15
10.10
12.15
14.15
16.40
18.25
18.35
20.15
22.20
1.15
3.15

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (9)
My Little Pony VII (16)
Tlapková patrola
Jen počkej, zajíci!
Animovaný seriál (Rus., 1969)
Hotel Transylvánie
Animovaná komedie (USA, 2012)
Kristian
Filmová komedie (ČR, 1939)
Hon na myš
Rodinná komedie (USA, 1997)
Strašidla
Pohádková komedie (ČR, 2016)
Dařbuján a Pandrhola
Pohádka (ČR, 1959)
Velké zprávy
O princezně Jasněnce a létajícím
ševci
Pohádka (ČR, 1987)
Sám doma
Rodinná komedie (USA, 1990).
Hrají M. Culkin, J. Pesci, D. Stern
Zorro: Tajemná tvář
Dobrodružný film (USA, 1998)
Ulovit miliardáře
Černá komedie (ČR, 2009)
Trable o Vánocích
Komedie (USA, 2015)

5.10 Americký ocásek 6.25 Gremlins 8.10 Casper
9.50 Polární expres 11.25 Nesvatbovi 13.25 Princ
a chuďas 15.10 Vánoční rande 16.45 Vánoční
prázdniny 18.25 Sněžní psi 20.00 Dokonalý trik
22.20 Mandolína kapitána Corelliho, romantické
válečné drama (VB/Fr./USA, 2001) 0.30 Ukradené
Vánoce Tima Burtona, animovaný film (USA, 1993)

Prima cool
9.35 Top Gear IV 10.50 Futurama IV (1) 11.20 Simpsonovi VI (5, 6) 12.10 COOLfeed 12.25 Simpsonovi VI
(7, 8) 13.25 Těžká dřina 14.05 Re-play 14.40
Futurama IV (2) 15.00 Špinavá práce V (4) 16.00 Top
Gear IV 17.15 Simpsonovi VI (9-12) 19.10 COOLfeed
19.20 Zataženo, občas trakaře 2 21.20 Teorie velkého
třesku II (18, 19) 22.20 Prima Partička 23.10 COOLfeed
23.20 Špinavá práce V (4) 0.20 Prima Partička

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení II (11) 6.35
Chlupatá rota (8) 7.05 Velké zprávy 8.45 Vítejte
doma! VII (29) 9.35 Vítejte doma! VIII (1) 10.30
Hvězdná brána VI (2) 11.30 Zakletá Ella 13.40
20 000 mil pod mořem (2/2) 15.35 Krabat:
Čarodějův učeň 18.10 Nebezpečná seznamka
20.00 Zkažená úča 22.05 Ledová sklizeň 23.50
Krabat: Čarodějův učeň, pohádka (N, 2008)

úterý 25. prosince 2018
NOVA

ČT1
6.00

Nezbedná
pohádka.
Pohádka
(ČR, 1976) 6.40 Noc na Karlštejně.
Muzikál (ČR, 1973) 8.05 Byl jednou
jeden král... Pohádka (ČR, 1954) 9.45
Princezna ze mlejna. Pohádka (ČR,
1994) 11.35 Císařův pekař. Komedie
(ČR, 1951)

13.00 Sněžný drak
Pohádka (ČR, 2013)
14.30 Tři životy
Pohádka (ČR, 2007)
15.50 Lotrando a Zubejda
Pohádková komedie
(ČR/Fr./Bulh., 1996)
17.30 Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Anděl Páně 2
Pohádka (ČR, 2016)
21.35 Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Nezničitelný Vladimír Menšík
0.05 Ráno budeme moudřejší
1.15
Bohyně krásy

7.05
8.10
9.55
10.45
12.15
14.15
16.00
17.45
19.30
20.20
22.30
1.45
3.10
4.00

Šípková Růženka
Pohádka (N, 2009)
Rumburak
Pohádka (ČR, 1984)
O medvědu Ondřejovi
Pohádka (ČR, 1959)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Z pekla štěstí 2
Pohádka (ČR, 2001)
Hledá se Nemo
Animovaný film
(USA/Austr., 2003)
S tebou mě baví svět
Rodinná komedie (ČR, 1982)
Nebojsa
Pohádka (ČR/SR, 1988)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Řachanda
Pohádka (ČR, 2016)
Seznamte se, Joe Black
Romantické drama (USA, 1998)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Kriminálka Las Vegas IV
Jako motýl
Šípková Růženka

Prima
6.05
6.30
6.55
8.45
10.30
12.35
14.30
17.10
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
0.35
2.25

Chlupatá rota (10)
My Little Pony VII (17)
Konec Dering Dů?
Konečně doma
Anim. pohádka (USA, 2015)
Dr. Dolittle
Rodinná komedie (USA, 1998)
Sám doma
Rodinná komedie (USA, 1990)
Tři vejce do skla
Komedie (ČR, 1937)
Muž se železnou maskou
Dobrodružný film (USA, 1998)
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Sám doma 2: Ztracen v New
Yorku
Rodinná komedie (USA, 1992)
Divoká dvojka
Akční komedie (USA, 2015)
Milenci v čase
Romantický film
(Belg./VB/Austr., 2015)
Hon na myš
Rodinná komedie (USA, 1997)

Nova Cinema
5.25 Scooby-Doo: Frankenhrůza 6.40 Tom a Jerry:
Santovi malí pomocníčci 7.00 Gremlins 2: Nová
generace 8.45 Vánoční prázdniny 10.20 Čtyřicítka
na krku 11.55 Dům u jezera 13.40 Dokonalý trik 15.55
Harry Potter a vězeň z Azkabanu 18.20 Vánoce
naruby 20.00 Dokonalý gentleman 22.05 Skandální
život lady Worsleyové 23.45 Zpětná reakce

Prima cool
11.10 Partička 12.05 Futurama IV (2) 12.35 Simpsonovi
VI (9, 10) 13.25 COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (11, 12)
14.40 Teorie velkého třesku II (18, 19) 15.35 Futurama
IV (3) 16.00 Špinavá práce V (5) 17.00 Top Gear IV
18.15 Simpsonovi VI (13-16) 20.05 COOLfeed 20.15
Top Gear: Olympijský speciál 21.20 Teorie velkého
třesku II (20, 21) 22.20 Partička 23.05 COOLfeed
23.15 Špinavá práce V (5) 0.10 Partička 0.45 Exorcista

Prima Max
9.05 My Little Pony VII (16) 9.30 Chlupatá rota (9)
9.55 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma! VIII (1, 2)
11.50 Hvězdná brána VI (3) 12.50 Dařbuján
a Pandrhola 14.25 Nebezpečná seznamka 16.05
Zkažená úča, komedie (USA, 2011) 17.55 Fotbalová
parta – legenda žije! 20.00 Staří a neklidní, krimikomedie (USA, 2009) 22.00 Spletenec, sci-fi horor
(Kan./USA, 2009) 0.05 Ledová sklizeň

středa 26. prosince 2018
ČT1
6.00

Doktorská pohádka 6.50 Adéla ještě
nevečeřela. Komedie (ČR, 1977) 8.30
Šíleně smutná princezna. Pohádka
(ČR, 1968) 9.55 Princezna ze mlejna
2. Pohádka (ČR, 2000) 11.50 Pekařův
císař. Komedie (ČR, 1951)

13.00 Vánoční poselství prezidenta
republiky Miloše Zemana
13.15 Jak si zasloužit princeznu
14.30 Princezna a písař
15.55 Tři oříšky pro Popelku
17.20 Jak dostat tatínka do polepšovny
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 O zakletém králi a odvážném
Martinovi
Pohádka (ČR/SR, 2018)
21.25 Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Nezapomenutelné scénky
23.55 Kotva u přívozu
Komediální drama (ČR, 1980)
1.30 Vánoce u Matěnů
TV inscenace (ČR, 1976)
2.05 Fleret

NOVA
5.55
7.15
9.05
9.40
11.15
13.00
13.20
15.50
17.30
19.30
20.20
22.10
23.35
1.55
3.20
4.30

Tom a Jerry: Návrat do země Oz
O zapomnětlivém
černokněžníkovi
Jak se Franta naučil bát
Kocour v botách
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Vánoční poselství prezidenta
republiky Miloše Zemana
Láska nebeská
Romantická komedie
(USA, 2003)
Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
Tři veteráni
Komedie (ČR, 1983)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
Skandální odhalení
Drama (USA, 1994)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Kriminálka Las Vegas IV
Jak se Franta naučil bát

Prima
6.25
6.50
7.20
9.15
11.00
13.30
15.20
17.00
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.35
2.20

Chlupatá rota (11)
My Little Pony VII (18)
Zataženo, občas trakaře 2
Animovaný film (USA, 2013)
Dr. Dolittle 2
Komedie (USA, 2001)
Sám doma 2:
Ztracen v New Yorku
Rodinná komedie (USA, 1992)
Hledá se táta
Komedie (ČR, 1961)
O princezně Jasněnce
a létajícím ševci
Pohádka (ČR, 1987)
Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)
Učitelem z nouze
Romantická komedie
(USA, 2014)
Kristian
Filmová komedie (ČR, 1939)
Dr. Dolittle
Rodinná komedie (USA, 1998)

Nova Cinema
6.10 Bambi 7.20 Medvídek Pú 8.15 Kráska a zvíře
9.50 Čarovné dědictví 11.15 Princ a chuďas 13.00
Dokonalý gentleman 15.00 Královské Vánoce
16.40 Shrek 2 18.15 Hledá se Nemo 20.00
Zaříkávač koní, romantický film (USA, 1998) 23.00
Zahulíme, uvidíme 3, komedie (USA, 2011) 0.25
Mystery, Aljaška, komedie (USA/Kan., 1999)

Prima cool
11.00 Top Gear: Olympijský speciál 12.10 Futurama IV
(3) 12.40 Simpsonovi VI (13, 14) 13.30 COOLfeed
13.45 Simpsonovi VI (15, 16) 14.45 Teorie velkého třesku
II (20, 21) 15.40 Futurama IV (4) 16.05 Špinavá práce
V (6) 17.05 Top Gear IV 18.15 Simpsonovi VI (17-20)
20.05 COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. IX (17) 21.20 Teorie velkého třesku II (22, 23)
22.20 Partička 23.05 COOLfeed 23.15 Špinavá práce

Prima Max
6.40 My Little Pony VII (17) 7.05 Chlupatá rota (10)
7.30 Velké zprávy 8.45 Vítejte doma! VIII (2) 9.30
Vítejte doma! VIII (3) 10.25 Hvězdná brána VI (4)
11.20 Zorro: Tajemná tvář 14.05 Fotbalová parta –
legenda žije! 16.05 Staří a neklidní 17.50 Řetězová
reakce 20.00 Rain Man, drama (USA, 1988) 22.40
Ostrov doktora Moreaua, dobrodružný film (USA,
1977) 0.30 Spletenec, sci-fi horor (Kan./USA, 2009)

čtvrtek 27. prosince 2018
NOVA

ČT1
6.00

Popelka 7.35 Zlatá panna 8.45
Tajemství mořské panny 9.30 Jak
přišli kováři k měchu 10.30 Honza
málem králem

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Perly a růže
13.00 To neznáte Hadimršku
14.30 Marečku, podejte mi pero!
16.05 Láska na vlásku
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Korunní princ
Pohádka (ČR, 2015)
21.35 Což takhle dát si špenát
Komedie (ČR, 1977)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Tentokrát se budu smát já
23.55 Dynastie Nováků (5/13)
0.50 Banánové rybičky
1.15
Z metropole
1.45 Zahrada je hra
2.10 Bydlení je hra
2.30 Chalupa je hra

6.05
7.20
8.40
10.30
12.15
13.50
15.40
17.20
19.30
20.20
21.55
0.25
2.05
2.50
3.40

Tom a Jerry: Špionská mise
Animovaný film (USA, 2015)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Chobotnice z II. patra
Komedie (ČR, 1986)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Kráska a zvíře
Animovaný film (USA, 1991)
Popelka
Romantické fantasy drama
(USA/VB, 2015)
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
Junior
Komedie (USA, 1994)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mrazík
Pohádka (Rus., 1964)
Divoši
Krimidrama (USA, 2012)
Hadí oči
Thriller (USA, 1998)
Kriminálka Las Vegas V
Kriminálka Las Vegas V
Kolotoč

Prima
6.15
6.45
7.10
9.25
11.30
13.15
15.00
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15

22.10
0.20
1.55

Chlupatá rota (12)
My Little Pony VII (19)
Velké putování Bolka a Lolka
Animovaný film (Pol., 1977)
Sám doma 3
Komedie (USA, 1997)
Všichni musí být v pyžamu
Komedie (ČR, 1984)
Katakomby
Filmová komedie (ČR, 1940)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Panna a netvor
Pohádka (ČR, 1978)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977).
Hrají J. Sovák, M. Dvorská,
M. Horáková, J. Hrušínský,
J. Kraus. Režie V. Vorlíček
Mercury
Thriller (USA, 1998)
Divoká dvojka
Akční komedie (USA, 2015)
Dr. Dolittle 2
Komedie (USA, 2001)

Nova Cinema
5.20 Peter Pan 6.40 Tom a Jerry: Návrat do země
Oz 8.00 Královské Vánoce 9.55 Dokonalý trik
12.20 Cesta domů 14.30 Zaříkávač koní 17.30
O medvědu Ondřejovi 18.20 Rumburak, pohádka
(ČR, 1984) 20.00 Námořní vyšetřovací služba VII
(17, 18) 21.40 Noční dravci, thriller (USA, 1981) 23.25
Skandální odhalení, drama (USA, 1994)

Prima cool
11.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (17) 12.05
Futurama IV (4) 12.35 Simpsonovi VI (17, 18) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (19, 20) 14.40
Teorie velkého třesku II (22, 23) 15.35 Futurama IV
(5) 15.55 Špinavá práce V (7) 16.55 Top Gear V
18.15 Simpsonovi VI (21-24) 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku III (1, 2)
22.25 Krvavý Bangkok 0.20 Špinavá práce V (7)

Prima Max
6.55 My Little Pony VII (18) 7.20 Chlupatá rota (11)
7.45 Velké zprávy 9.05 Vítejte doma! VIII (3) 9.50
Vítejte doma! VIII (4) 10.45 Hvězdná brána VI (5)
11.45 Tři vejce do skla 13.25 Řetězová reakce 15.35
Rain Man 18.10 Zamilovaní rivalové 20.00 Když
rozvod, tak rozvod, komedie (ČR, 1982) 21.30
Fakjů, pane učiteli, komedie (N, 2013) 23.50 Ostrov
doktora Moreaua, dobrodružný film (USA, 1977)

pátek 28. prosince 2018
NOVA

ČT1
6.00

Ducháček to zařídí 7.25 Elixír
a Halíbela 8.25 O princezně se
zlatým lukem 9.30 Císařův pekař
10.50 Pekařův císař

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 O ševci Ondrovi a komtesce
Julince
13.20 Prázdniny pro psa
14.40 Což takhle dát si špenát
16.05 Zázračný nos
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tajemství staré bambitky
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Olympic slaví 55 let
23.25 Na kus řeči – Silvestrovský koktejl
Miroslava Donutila
0.20 Banánové rybičky
0.50 Vystřiženo z Manéže Bolka
Polívky
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Pod pokličkou

6.05
7.30
8.35
10.20
12.20
14.00
15.45
17.30
19.30
20.20
21.50
0.00
1.55
3.25
4.10

Kráska a zvíře
Animovaný film (USA, 1991)
Král zlodějů
Pohádka (N, 2010)
Veselé Vánoce přejí chobotnice
Komedie (ČR, 1986)
Junior
Komedie (USA, 1994)
Hodný dinosaurus
Animovaný film (USA, 2015)
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
Tři bratři
Rodinný film (ČR/Dán., 2014)
Hříšný tanec
Romantický film (USA, 1987)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Bourneovo ultimátum
Thriller (N/USA, 2007)
Okamžik zlomu
Thriller (USA/N, 2007)
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
DO-RE-MI
Král zlodějů

6.25
6.50
7.20
7.45
9.15
11.20
13.10
14.55
16.35
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
0.35
2.15

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (13)
Transformers:
Roboti v utajení II (12)
Jen počkej, zajíci!
Animovaný seriál (Rus., 1969)
Bolek a Lolek na Divokém západě
Anim. pohádka (Pol., 1986)
Šmoulové 2
Animovaný rodinný film
(USA, 2013)
Spy Kids: Špioni v akci
Rodinná komedie (USA, 2001)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978)
Královna pouště
Historické drama (USA/Mar., 2015)
Burácení
Roadmovie (ČR/USA, 2015)
Sám doma 3

5.25 Bambi 6.35 Tom a Jerry a ztracený drak 7.30
Americký ocásek 2 8.40 Dokonalý gentleman
11.05 O zapomnětlivém černokněžníkovi 13.05
Čarovný les 15.10 Námořní vyšetřovací služba VII
(17, 18) 16.50 Seznamte se, Joe Black 20.00 Dva
bratři 22.00 Connorsova válka, akční film (USA,
2006) 23.35 Divoši, krimidrama (USA, 2012)

Prima cool
9.50 Špinavá práce V (7) 10.50 Autosalon 12.05
Futurama IV (5) 12.35 Simpsonovi VI (21, 22) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (23, 24) 14.40
Teorie velkého třesku III (1, 2) 15.35 Futurama IV (6)
15.55 Špinavá práce V (8) 16.55 Top Gear V 18.15
Simpsonovi VI (25) 18.45 Simpsonovi VII (1-3) 20.05
COOLfeed 20.15 Rudý úsvit: Nová krev 22.15
Tyranosaurus: Zhouba Aztéků 0.00 Špinavá práce V

Prima Max
7.50 My Little Pony VII (19) 8.15 Chlupatá rota (12)
8.40 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! VIII (4) 10.45
Vítejte doma! VIII (5) 11.35 Hvězdná brána VI (6)
12.35 Katakomby 14.10 Zamilovaní rivalové 16.05
Strašidélko Plísňák (2/2) 17.50 Neodolatelná
Tamara 20.00 Chyťte zloděje, krimifilm (USA, 1955)
22.10 Cesta bez návratu, akční film (USA, 2009)
23.50 Fakjů, pane učiteli, komedie (N, 2013)
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Česká republika

„Pohádky, to je moje“
Štědrý večer na České
televizi patří tradičně
nové pohádce. Jejím
letošním hlavním
hrdinou je mladičký
kouzelník Žito.
VERONIKA STREJCOVÁ

mlýny melou pomalu, ale jistě – je důležité žít poctivě, pokud tak nežijeme,
dřív nebo později na to doplatíme. A nakonec, že jeden člověk je silný, ale dva
jsou neporazitelní – tím narážím hlavně
na lásku mezi Žitem a Adélkou.
Kouzelník Žito je znám ze Starých
pověstí českých. Máte je rád?
Abych se přiznal, dlouho jsem Staré pověsti české nečetl, naposledy na základní škole. Ale většinu příběhů si pamatuji dodnes. Můj nejoblíbenější je o praotci Čechovi, ale to, že v Pověstech vystupuje i kouzelník Žito, jsem se dozvěděl až při pročítání scénáře.

„

ČR | Začínající herec Denis Šafařík, který vizáží, ale především hlasem připomíná mladého Václava Neckáře, má hlavní roli ve štědrovečerní pohádce Kouzelník Žito. Jde o jeho první větší příležitost před kamerou. O svátcích si ji v televizi nenechá ujít. „Z českých pohádek
je můj evergreen S čerty nejsou žerty.
Doufám, že po letošních Vánocích to
bude i Kouzelník Žito,“ říká Denis.

Dobro vítězí.
I přestože se
zdá být vše ztraceno.

Pohádky většinou nesou nějaké ponaučení. Má nějaké ta vaše?
Kouzelník Žito má hned několik ponaučení. Dobro vždy zvítězí – i přestože se už zdá být všechno ztraceno. Boží

Jak vypadají vaše typické Vánoce?
V dětství jsem měl každé Vánoce kouzelné. A to přetrvalo až dodnes. Rád si
představuju, že mi dárky nosí Ježíšek
a alespoň na Štědrý den se stanu opět

malým klukem. Nepocházím z rodiny,
která by příliš lpěla na štědrovečerních
tradicích, ale šupinu pod talíř dáváme,
lodičky pouštíme a řízek se salátem
také máme. Hlavně všichni chceme mít
doma pohodový a hezký den. Vánoce
trávím většinou se svojí rodinou v Krkonoších, ale letos budu na Štědrý den na
Moravě s přítelkyní a její rodinou.
Vzpomenete si na nějaký dárek, který vám udělal největší radost?
Největší radost mi udělalo, když mi rodiče k Vánocům darovali roční pobyt v
USA. Byl to totiž dárek, ze kterého
budu čerpat celý život. Jo a také mi udělalo velikou radost, když jsem dostal
své první hodinky.
V Česku k Vánocům patří i sledování
pohádek. Které máte nejraději?
Pohádky, to je moje. A o Vánocích to
musí být. Sedět v pohodlném křesle, jíst
cukroví a koukat na pohádku. Z českých pohádek je můj evergreen S čerty
nejsou žerty a ze zahraničních Nekonečný příběh. Ale doufám, že po letošních
Vánocích to bude i Kouzelník Žito.

Kouzelník Žito s krásnou princeznou ve velké výpravné pohádce,
jejíž premiéru připravuje Česká televize na 24. prosince od 19 hodin. FOTO | DAVID RAUB, ČESKÁ TELEVIZE

INZERCE

Administrativa

Řemesla, výroba

Asistentka

Technolog vstřikolisů

Inženýr výroby

Podlahář - Německo - prémie 500 euro!

***administrativní podpora s využitím AJ,…

25 000 - 25 000 Kč / měsíc

22 000 - 22 000 Kč / měsíc
20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Recepční do IT firmy (6851)

Automechanik - mladá boleslav
F é ř
Více na www.jobdnes.cz

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Personalistika, HR

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Lékař (s ubytováním) (H4343)
Ošetřovatelé a ošetřovatelky do domovů pro…

56 000 Kč / měsíc
50 000 - 55 000 Kč / měsíc

Zdravotní sestra na recepci, Praha 1, 26 400 Kč +…
Více na www.jobdnes.cz

26 400 - 26 400 Kč

72 000 - 84 000 Kč

Operátor výroby, 22000 Kč/měsíc +…

R
č í P
Více na www.jobdnes.cz

Fyzioterapeut (s ubytováním) (H4344)

55 000 - 60 000 Kč / měsíc

HR Manager (H4315)

Kč /

ě í

50 000 - 50 000 Kč / měsíc

Interní IT Recruiter (pro SW firmu) - 6858
Junior IT recruiter (i pro VŠ studenty/absolventy) - 6818
HR manager - mezinárodní výrobní společnost
Více na www.jobdnes.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

Česká republika
Knižní
TIPY

Zpráva o mém muži
Josefa Slánská

Vzpomínky manželky generálního
tajemníka KSČ Rudolfa Slánského,
popraveného ve vykonstruovaném procesu v roce 1952.
Tentokrát se nejedná o pohled „jasné
oběti“, ale manželky jednoho z těch,
kteří obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby nakonec skončili na jejím popravišti. Vzpomínky Josefy Slánské
nás zavedou na demonstrace ve 30. letech 20. století, do emigrace v Moskvě,
ale i do Československa poválečné
doby. Bez servítků a idealizace před čtenářem předestírají realitu doby a vnitřního fungování strany. Původní vydání
knihy bylo v roce 1969 zastaveno.
Nakladatelství JOTA, 256 stran

Škleb
Joseph Knox

Po drogovém skandálu a převelení na
noční směnu se
musí detektiv Aidan Waits smířit
nejen s otravným
kolegou Suttym,
ale také s tím, že už
pravděpodobně nikdy nebude vyšetřovat žádný velký případ. To se změní,
když je v opuštěném hotelu nalezen
omráčený noční hlídač a šklebící se
mrtvola muže bez identity.
Po Sirénách druhá detektivka J. Knoxe
v hlavní roli s Aidanem Waitsem vrací
na scénu protagonistu, který jako by vypadl z románů americké drsné školy.
Nakladatelství Plus, 400 stran

Udělám z tebe milionáře
Petr Hroch Binder
Jmenuji se... Ale to je
jedno, beztak jsem
všechna jména musel
pochopitelně změnit.
Jsem milionář. Možná
mne znáte. Možná jste
byli v mém podniku
nebo jste pro mě pracovali. Tisíce lidí obdivují moji práci
a chtějí být jako já. Ale zhola nic o mém
životě netuší. Jak se mi podařilo proniknout do šoubyznysu? Jsou drogy a alkohol opravdu jeho neoddělitelnou součástí? Kolikrát jsem musel použít pistoli?
Co mne dohnalo k návratu z divoké Gruzie? A jak se cítí milionář, když přijde
o všechno? Dokonalá zpověď muže,
který měl všechno a nevážil si toho.
Čeká ho zmoudření, pokání, omluva
nebo další trest? Pranýřujte ho, odplivněte si, hoďte kamenem. Jste-li bez viny...
Nakladatelství Klika, 276 stran
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Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie
Miroslav Bárta a kol.
Je jich 140 a každý z nich přišel znovu na svět
až po tisících letech. Jsou malé i velké, co se
rozměrů týče, každý však má svůj příběh a význam. Čeští egyptologové poprvé seznamují
čtenáře se svými objevy, které nalezli během
desítek let práce v Egyptě, v unikátní knize
Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie. Zatímco
například o loňském odkrytí chrámu faraona Ramesse II. nebo o
mimořádně významném objevu hrobky vysokého hodnostáře a králova důvěrníka Kairese letos v říjnu se ihned dozvěděl celý svět, s
INZERCE

první milostnou písní i jinými nálezy, které kniha představuje, se
čtenář seznámí poprvé. V knize najdete 140 vybraných předmětů s
nádhernými fotografiemi a s doprovodným textem, který vždy
představuje příběh nálezu, jeho historii a význam. Většina z nich
pochází z vlajkové lodě českých egyptologů, tedy z pyramidového
pole v Abúsíru, a nálezy pokrývají více než pět tisíc let existence
pravěku a staroegyptské civilizace. Poprvé zde čtenář uvidí například sochu Kairese ve stavu po vyčištění a rekonstrukci nebo dokonce příběh o pohřbu myši do sarkofágu kněze Neferinpua, ale
také řadu dokumentů z pozůstatků papyrových archivů a další nálezy z Abúsíru či Sakkáry. Vydala Filozofická fakulta UK, 388 stran
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Vánoce u Čapků
Spisovatel Karel Čapek
psával pro Lidovky
nedělní sloupky. Nechybí
mezi nimi ani vánoční
postřehy. Jeho bratr
Josef zase v Povídání
o pejskovi a kočičce
nevynechal kapitolu
Jak to bylo o Vánocích.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Vánoční svátky přinesly spisovateli
Karlu Čapkovi dobré i zlé chvíle. Ty dobré pojednal v nedělních sloupcích pro Lidové noviny. Třeba 25. prosince 1925
píše: „Je to den, kdy se láska neosvědčuje kázáním o lásce, nýbrž darováním nových košil nebo velbloudích papučí. Je
to nejhmotařštější ze všech svátků a slavných dnů; ale jeho jarý materialismus
mu kupodivu nic nebere na jeho obzvláštní svatosti.“ Čapek také přiznal, že vá-

noční období považuje za dny svaté
a téměř boží. „Snad je to takový zvyk z
dětství; ale zrovna to na člověka o Vánocích lehne a chtěj nebo nechtěj musí
uznat, že jsou to dny posvěcené vší svatostí, která je na dosah člověka.“
O Štědrém dni, 24. prosince 1931, se na svátky a dění
před nimi podíval trochu rozverněji: ...nikdy nepotkáte na
ulicích tolik hezkých děvčat
jako v předvánoční době. Jako
by se smluvily, že se budou
obzvláště hemžit v těch několika předvánočních dnech. Je to
úkaz až dosud odborně nevysvětlený. Snad jeho příčina je
v tom, že druhé pohlaví přišlo
na to, že mu Vánoce (a případně nějaký ten malý balíček)
zvlášť sluší. Nebo si vzaly do hlavy, že
musí být co nejpěknější, aby si tím vydělaly hojnější a větší nadílku.“
Se Štědrým dnem roku 1937 je dokonce spojena jediná známá nahrávka hlasu
spisovatele Karla Čapka. Tenkrát v rozhlase přednesl „Pozdrav lidem dobré
vůle“, v něm se obracel na indického
básníka Rabíndranáta Thákura. Šlo o po-

Vlevo Karel Čapek, vpravo jeho starší bratr Josef. Vlevo dole
ilustrace z Povídání o pejskovi a kočičce.
FOTO | MAFRA
selství míru a Čapkovu
odpověď na agresi hitlerovského Německa.
Jeho starší bratr Josef, uznávaný malíř, už
na konci 20. let napsal
pro svoji dceru Alenku
proslulé Povídání o pejskovi a kočičce.
Jak vařili dort, zná každý, ale víte, „Jak
to bylo o Vánocích“? Josefu Čapkovi
přišli pejsek a kočička poradit, co má dětem vzkázat: „A to tam zároveň napište,
aby taky kočkám nešlapaly na tlapičky
a netahaly je za ouška,“ připojila se kočka, „nás to taky bolí, zrovna tak jako
psy.“ – „A pejsky ať taky netahají za

ocas, to my také nemáme rádi,“ řekl
pes. „Tak teď to všechno napište a dejte
nám něco za dobrou radu.“ Tak tedy
pan Čapek dal kočičce za dobrou radu
kus vánočky a – protože jsou Vánoce –
k tomu měchýř z ryby. Psovi – ten fíky,
datle ani pomeranče nejí – dal pořádný
konec salámu, tři syrečky a několik kostek cukru. „Tak vidějí, vašnosti, dali
jsme jim tu radu lacino,“ řekli pes s kočičkou, „zrovna jsme si něco takového
na zub přáli. Tak jim děkujeme, má úcta
a veselé Vánoce!“
Boží hod vánoční 25. prosince 1938 se
nakonec stal spisovateli Karlu Čapkovi
osudným. Podlehl zápalu plic.
(kor)
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Král rádiových Vánoc
Před čtvrtstoletím
vzniklo první moderní
české vánoční album.
Skutečným vládcem
vánočních hitů je ale
Janek Ledecký.
JOSEF VLČEK

J

e tomu přesně 25 let, co vyšla první
česká kompilace popových vánočních písní. Psal se rok 1993 a soukromá rádia druhý rok opanovávala éter.
A právě v té době narazila na první problematická úskalí programu. Jedním z nich
byla česká vánoční hudba. K dispozici
byla totiž jen Suchého a Šlitrova Purpura,
album Vánoce ve zlaté Praze Karla Gotta,
koledy a konzumní odrhovačka Vánoce,
vánoce přicházejí, což se do moderních
hudebních programů příliš nehodilo.
Zástupce jedné soukromé stanice se po
špatných zkušenostech s vánoční hudbou z

předchozích svátků obrátil na vydavatelství Popron, které v té době dominovalo na
českém trhu, a požádal majitele, zda by nedal dohromady nějaké album s moderními
písněmi o Vánocích. Majitel Petr Schier
sice nejdřív nabízel, že doveze cokoli z bohaté zahraniční produkce, ale nakonec se
nechal přesvědčit. Uznal, že k Vánocům
opravdu nutně patří česká písnička. Výsledkem jeho snahy bylo Vánoční album, které vydal v listopadu 1993. Přispěli na něj
Bohouš Josef, Ivan Hlas, Dan Bárta, Jan
Kalousek, Karya nebo Wanastovi Vjecy.

Vánoční hit vznikl v srpnu
Dan Bárta, tehdy nová tvář české hudby,
na něm zpíval soulově laděný song
Na nebi svítí. Vzdor brilantnímu pěveckému výkonu tehdy jeho provedení posluchači nepřijali s velkým nadšením. Stěžovali si, že Bárta příliš řve nebo že nahrávka je příliš rocková. Pozoruhodné bylo, že
už o rok později si právě o ni lidé volali
jako zběsilí. Případů, že písnička posluchačům „dojde“ až po čase, bychom našli víc,
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Univerzita
obrany

DNY OTEV ENÝCH DVE Í UNIVERZITY OBRANY
DOZVÍŠ SE VŠE, CO POTŘEBUJEŠ
12. ledna 2019 - FVZ v Hradci Králové
24. ledna 2019 - FVL a FVT v Brn
VYBER SI CESTU

VPŘED >

kariera.army.cz

ale ta Bártova skladba se do historie české
pop music zapsala jako nejintenzivnější
proměna přístupu publika k domácímu hitu.
Ze stejného roku je i další píseň, kterou máme i po 25 letech
spojenou s Vánocemi. Janek Ledecký a jeho už nesmrtelný vánoční hit Sliby se maj plnit o Vánocích. Paradoxně byl napsaný
v srpnu, protože Janek prý tak
dlouho čekal na tu pravou vánoční
náladu, až mu hořel termín a vydavatelé z B&M Music si pro písničku dojeli k němu domů osobně a prostě si počkali, dokud nebylo hotovo.
Pro Ledeckého to byl přitom jeden z klíčových kroků v jeho kariéře. Ohlas skladby byl tak velký, že začal pracovat na dalších, které v roce 1996 shrnul na stejnojmenné album. Přineslo i další dodnes hrané vánoční písničky Ryba rybě a Od těch
časů. Janek Ledecký je od těch dob vlastně králem rádiových Vánoc a dosud ho nepřekonal ani Václav Neckář s Půlnoční
nebo Lucie s Medvídkem.

Ruský spisovatel Ivan Andrejevič Krylov: Když si vybíráš přítele, vybíráš si tím...

Tajenka: ... i svého soudce.
INZERCE

Investiční fond

#STING investiční fond
nyní nakupuje nemovitosti
v okrese Vsetín
#Kupujeme i nemovitosti
určené k rekonstrukci
#Tržní ocenění Vaší
nemovitosti zdarma

Vsetín

571 410 129 // 724 670 553

pobočka Uherské Hradiště, Hradební 1306
www.rksting.cz // 724 670 558
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Betlémy, lyžování i ohňostroje

Není třeba sedět doma u televize, období mezi svátky nabízí celou řadu zajímavých akcí. Kam se vydat?
Hurá na sjezdovky

ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍNSKÝ KRAJ | Tradičně jde o období klidu, to ale neznamená, že jej člověk
nutně musí trávit pasivně. Mezi svátky
se v kraji koná celá řada zajímavých
akcí, mezi nimiž si vybere opravdu každý. Jak ti, co touží po něčem akčnějším,
tak ti, co si chtějí užít nerušené rozjímání.

Mezi svátky by měla být v provozu většina areálů ve Zlínském kraji, kde disponují umělým zasněžováním. Už od začátku prosince se lyžuje na Stupavě,
v Karolince od této středy zahájili i možnost večerního lyžování, provoz zahájilo i středisko Kohútka v Javorníkách.
Zahájení sezony avizovali už například
na Trojáku, Rališce v Horní Bečvě či
Karlovicích. Zájemci o lyžování tedy
budou mít z čeho vybírat.

Raritní betlémy
K vánočnímu času betlémy zkrátka patří. A kdo si chce užít jejich výjimečnost
a různorodost, má letos rozhodně
z čeho vybírat.
Tak namátkou. Krásné kolekce z nejrůznějších koutů republiky představuje
výstava betlémů na zlínském zámku.
Až do 5. ledna si tu mohou zájemci prohlédnout nejrůznější styly. K vidění
jsou betlémy papírové, mechanické
nebo i ze stavebnicových figurek. Zřejmě největším lákadlem je ručně malovaný betlém od Josefa Václavů z Železnobrodska z roku 1933, který čítá 250 figurek. Je to vůbec poprvé, co se tento betlém veřejně vystavuje.
Kdo hledá opravdovou raritu, měl by
se vydat do areálu Kovozoo ve Starém
Městě. Až do konce ledna je tu k vidění
betlém v životní velikosti. Zatímco postavičky jsou vyřezány ze dřeva, zvířata
jsou vytvořena z kovového odpadu –
tedy různých drátků, pružin a ozubených kol. Takovou podívanou tu nachystali vůbec poprvé.
Zámecká sala terrena v Holešově letos představuje čtyřicet betlémů. Výstava, která potrvá do 30. prosince, nabídne nejrůznější modely. „Od vyřezávaných, skříňových, k zavěšení, rozložených na jednotlivé figurky nebo zcela
netradičních háčkovaných, z papíru, keramiky, skla, kukuřičného šustí, slámy,
ale i vlny a perníku,“ vyjmenovala
Dana Podhajská z Městského kulturního střediska.
K vidění je i torzo původního betléma z holešovského kostela, jehož některé figury mají přes dvě stě let. Velkou
zajímavostí jsou také unikátní modrotiskové betlémy Antonie Dostálkové.

Pestrobarevná podívaná

Velkolepé světelné představení plánují k oslavám nového roku v několika
městech. Ve Zlíně spojí ohňostroj s provazochodeckou show. FOTO | J. SALAČ

Otevřené hrady a zámky
Přestože je většina památek v kraji
v zimním období pro návštěvníky uzavřena, na několika z nich připravili pro
zájemce mimořádné akce.
V kapli vizovického zámku budou od
23. do 28. prosince vystaveny betlémy.
Zajímavá expozice bude k vidění až do
30. prosince i ve výstavních prostorách
u pokladny zámku. Organizátoři tu letos prezentují akci s názvem Vánočkové Vánoce.
Součástí výstavy budou tradiční i netradiční recepty, ale také hotové, dozlatova upečené vánočky. Vše doplní instalace starožitných vánočních dekorací.

Brány hradu Buchlova se mimořádně
otevřou 26. prosince. Na Štěpána se
v rámci tradiční akce od 10 do 15 hodin
hrad stane místem setkávání se přátel
a známých.
„Nebude chybět živý betlém a speciální prohlídky purkrabství, kde ve slavnostně vyzdobených prostorách mohou
návštěvníci vidět, jak kdysi vypadaly
Vánoce u posledních majitelů hradu,
u hrabat Berchtoldů,“ upozornila Dagmar Šnajdarová z Národního památkové ústavu v Kroměříži.
Na prohlídky vánočně vyzdobených
reprezentačních sálů láká od 26.–31.
prosince také Arcibiskupský zámek
v Kroměříži.

Příchod nového roku budou tradičně vítat stovky nejrůznějších ohňostrojů.
Ani letos nebudou chybět ty nejvyhlášenější, které pořádají některá města.
Ve Vsetíně vyvrcholí ohňostrojem silvestrovská show na terase Domu kultury. Program začíná 31. prosince v 18 hodin, součástí bude vystoupení žonglérů
či ohňové představení, samotný ohňostroj rozzáří oblohu v 19 hodin.
Ve Zlíně nachystali novoroční ohňostroj na 1. ledna na náměstí Práce. Konat se bude na parkovišti u Obchodního
domu od 18.00 a bude věnovaný znovuotevření Památníku T. Bati. Lidé se mohou těšit také na dechberoucí provazochodeckou show.
A jeden z nejvyhlášenějších ohňostrojů, za kterým se sjíždějí tisíce lidí z celého kraje, i letos připravili do holešovské
zámecké zahrady. Pokud to počasí
umožní, velkolepá světelná show tu vypukne 1. ledna v 17 hodin.

Kovtranz Zlín - Marek Dynka

Autovrakoviště Kvasice
Tel.: 603 972 558

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků.
Za váš autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč
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vstupenky již v prodeji!
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Zlín příjemně překvapil,
Slovácko se dlouho hledalo
Zlínští fotbalisté na
podzim téměř vyrovnali
bodový zisk minulé
sezony, Slovácko se
musí bát sestupu.

vrat stopera Jugase, který ztratil v pražské Slavii místo.

Slovácko uteklo ze dna

PETR FOJTÍK
ZLÍN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Fotbalisté Slovácka vyhráli tři ze čtyř posledních ligových zápasů letošního roku, zatímco Zlín závěrečné tři utkání projel.
Po skončení podzimní části soutěže
jsou však daleko spokojenější v klubu
z krajského města.
„Šesté místo a třicet bodů jsou velice
pěkné,“ pronesl sportovní manažer Zlína Zdeněk Grygera.
Slovácko na svého krajského rivala
ztrácí devět bodů a přezimuje jedenácté.

Zlínu vyšla sázka na Bílka
Že se bude Zlín od začátku sezony pohybovat v elitní šestce, která si v nadstavbě rozdělí místa v evropských pohárech, s tím počítal málokdo. Přestože do
konce základní části zbývá ještě odehrát jedenáct kol, už teď má Fastav jen
o tři body méně než za celou loňskou sezonu.
„S tím musíme být spokojení. Ale
závěr podzimu ukázal, že máme na čem
INZERCE

Podzimní derby vyhrál Zlín (ve žlutém) na hřišti Slovácka 4:0, lepší je také
po podzimní ligové části.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA
pracovat,“ pronesl trenér Michal Bílek,
který se ujal mužstva v létě. A především v první půlce podzimu s ním dělal
divy, po zápase osmého kola na Bohemians Zlín na chvíli dokonce ligu vedl.
Po odchodu záložníka Traorého do
Slavie však nabraly zlínské výsledky se-

stupnou tendenci, nahoře udržela
Fastav série tří domácích výher vyšperkovaná vítězstvím nad Spartou.
Na jaře se bude muset Zlín obejít bez
svého nejlepšího střelce Beauguela, který míří do Plzně, Fastav však chce hlavně posílit střed zálohy. Ve hře je i ná-

Vzhledem k průběhu podzimu musí být
spokojení také v Uherském Hradišti. Po
třinácti kolech a sérii osmi porážek se
Slovácko krčilo na úplném dně tabulky.
„Tolikrát v řadě prohrát a nakonec
mít tolik bodů... Neříkám, že je to dobré, ale vzhledem k situaci, do které jsme
se sami dostali, musím kluky pochválit,“ hodnotil podzim kapitán mužstva
Vlastimil Daníček.
Slovácko se zvedlo až s příchodem
trenéra Martina Svědíka, pod jehož vedením vyhrálo tři ze čtyř zápasů a doma
zdolalo i Spartu. Oddechnout si ale zdaleka nemůže. Od přímého sestupu ho
dělí šest bodů, od barážové pozice jen
dva.
„Být ve skupině o sedmé až desáté
místo je samozřejmě lepší než se klepat
z toho, že třeba spadneme do baráže, ale
nekladu takový cíl před sebe ani před
družstvo,“ řekl Svědík, který už při
svém příchodu do Hradiště avizoval
zimní změny v kádru. „Něco budeme
chtít udělat jinak, někdo odejde, někdo
přijde. Chtěl bych, aby to byl do každé
řady aspoň jeden hráč, ale jména zatím
sám nevím.“
Zimní pauza bude krátká. Liga startuje na jaře kvůli změně hracího systému
už 9. února a hned na úvod Zlín hostí
v prestižním derby Slovácko.

