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Vánoční programové schéma Skupiny Nova letos nabídne československou „pohádku pohádek“ Tři oříšky 

pro Popelku a také její čerstvý norský remake Tři přání pro Popelku. Ulice přinese štědrovečerní speciál 

z Kašperských hor a Silvestr bude tradičně patřit speciálnímu vydání Televizních novin a zábavě. Vedle toho 

pestrá nabídka české filmové klasiky a zahraničních snímků.

„Výběr těch nejoblíbenějších českých komedií a filmů 

ze zlatého fondu české, resp. československé kine-

matografie spolu s tradičními akvizičními snímky 

s vánoční tematikou – to jsou základní pilíře progra-

mového schématu Skupiny Nova na letošní Vánoce,“ 

říká programová ředitelka TV Nova Silvia Majeská 

a dodává: „Na Štědrý večer nabídneme nejklasičtější 

z filmových pohádek – letos totiž v hlavním vysíla-

cím čase uvedeme nesmrtelné Tři oříšky pro Popelku 

s legendární Libuší Šafránkovou. V rámci vánočního 

schématu nabídneme i nedávný norský remake toho-

to československého ‚rodinného stříbra‘ s názvem Tři 

přání pro Popelku.“

Premiéru v kinech měla 16. listopadu 1973. Záhy se 

stala součástí vánočních svátků nejen u nás, ale i na 

Slovensku, v Německu, Norsku a dalších zemích. Tři 

oříšky pro Popelku se prodaly do více než třiceti zemí 

světa. Mezi největší fanoušky československé Popelky 

patří dlouhodobě Norové. Možná proto se českoslo-

venské pohádce dostalo remaku právě od norských 

tvůrců. Tři přání pro Popelku, která TV Nova uvede 

20. prosince, vznikly v roce 2021. A ačkoli byly norské 

kritiky z nové verze vesměs nadšené, zaznívá v nich 

opakovaně, že původnímu, československému předob-

razu se přesto nic nevyrovná.

Seriál Ulice, který letos vstoupil už do osmnácté 

sezony a spolu s Ordinací v růžové zahradě 2 je tak 

nejdéle uváděným seriálem v tuzemské televizní 

historii, nadělí i letos vánoční dárek pro všechny své 

příznivce – speciální štědrovečerní díl. Také tentokrát 

z něj na diváky dýchne kouzelná atmosféra Vánoc, již 

umocní takřka pohádkový příběh i velké dobrodružství 

na hradě Kašperk. „Několik let vysílání Ulice končilo 

zhruba týden před Štědrým dnem a my jsme nemohli 

ukázat, co se děje uvnitř našich uličních domácností, 

jak naše postavy tyto výjimečné svátky prožívají,“ říká 

kreativní producentka Ulice Silvia Klasová a uzavírá: 

„Naštěstí se našlo řešení právě v podobě vánočního 

speciálu, který se vysílá o Štědrém dnu.“

Adventní čas se odrazí také v programu Snídaně 

i Víkendové Snídaně. „Snídaňoví kuchaři“ budou péct 

nejrůznější druhy vánočního cukroví, ale ukážou také 

tipy na jedlé dárky. Moderátoři se svými hosty před-

vedou, jak si doma vyrobit krásný adventní věnec, 

adventní kalendář nebo vánoční přání a dekorace či 

jaké jsou trendy v balení dárků. Nebude chybět ani 

etiketa stolování při slavnostní štědrovečerní hostině. 

Celý prosinec se diváci mohou těšit také na tematic-

ká živá hudební vystoupení.

Popelka bude letos na Nově.  
Ta naše i ta norská. 
K tomu kolekce filmů a pohádek 
a silvestrovská zábava

Poslední večer v roce bude na obrazovkách 

TV Nova tradičně patřit speciálnímu vydání 

celoročně nejsledovanější zpravodajské relace 

v Česku – Televizních novin. I letos diváci uvidí 

výběr toho, co se tak úplně nepodařilo. Čekají na 

ně i nepovedené záběry z oblíbených seriálů Ulice 

a Ordinace v růžové zahradě 2 a mnoho dalších 

překvapení. Další silvestrovskou premiérou bude 

Tvoje tvář má známý hlas – Velký silvestrovský 

případ, v němž se bude Ondřej Sokol, Aleš Háma 

a Martin Finger snažit vyřešit „případ století“. Ně-

kdo totiž unese Lucii Borhyovou a na její záchranu 

budou mít detektivové sotva pár hodin. „Věřím, 

že díky TV Nova prožijí televizní diváci ten nejlepší 

poslední večer letošního roku, který kromě zábavy 

a smíchu letos poprvé přinese i napětí,“ říká krea-

tivní producentka pořadu Simona Matásková.

Ulice – speciální 

štědrovečerní 

díl natáčený na 

hradu Kašperk

Tvoje tvář má známý hlas –  

Velký silvestrovský případ

Tři oříšky pro 

Popelku
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Popelka je  
letos na Nově

Vánoce bez Tří oříšků nejsou pravé Vánoce. Za rok tato 
nejslavnější československá „pohádka pohádek“, která 
nás proslavila nejen po celé Evropě, oslaví padesát let 
od uvedení na plátna kin. Premiéru totiž měla 16. listopa-
du 1973. Od té doby se stala součástí vánočních tradic 
nejen u nás, ale i na Slovensku, Německu, Norsku a v dal-
ších zemích. Tři oříšky pro Popelku se nakonec prodaly 
do více než třiceti zemí světa.

První nápad na zfilmování přišel už 

v roce 1960, scénář zpracoval Fran-

tišek Pavlíček. Z politických důvodů 

ale v titulcích byla uvedena Bohumi-

la Zelenková, aby vůbec prošel. 

Režírovat ji měla Věra Plívová – Šim-

ková, jedna z nejúspěšnějších tvůr-

kyní dětských filmů v Českosloven-

sku, dalším z uvažovaných režisérů 

měla být i hvězda československé 

nové vlny Jiří Menzel. Popelka ten-

krát měla být moderně smýšlející 

dívkou, která místo bálu obráží 

diskotéky. Zasněženou Šumavu by 

ve zvažované verzi také nahradily 

zelené louky a místo vševědoucí 

sovy Rozárky by Popelka rozjímala 

s rosničkou Jeničkou. Sebevědo-

mí ale hlavní hrdince zůstalo i ve 

výsledné podobě filmu.

Dnes si bez zasněženého zámku 

„Tři oříšky“ představíme těžko. Kdo 

za to může? Václav Vorlíček, režisér 

úspěšného hitu Dívka na koštěti. 

Spíš než autorský záměr za to ale 

mohou přísné deadliny východoně-

meckého koproducenta – studia 

DEFA. Štábu to nakonec přidalo 

spoustu vrásek, ostatně asi jako 

většina natáčení, která se odehrá-

vají na skutečném sněhu. Někdy ho 

bylo málo, jindy hodně. Natáčení 

se proto přesouvalo z Německa do 

Jižních Čech a zpět. 
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„Tváře umouněné od popela, ale 

kominík to není…“ Popelka je hodné 

děvče, které žije se zlou macechou 

a nevlastní sestrou Dorou. Jako 

sirotek je novou rodinou odstrko-

vaná, na statku, kde se k ní chovají 

jako k posluhovačce, má ale 

spoustu přátel nejen proto, že si 

jejího mrtvého tatínka považovali. 

A také tři kouzelné oříšky a v nich 

tři překrásné šaty. „Pokaždé, když 

jsem stál před úkolem pracovat 

na pohádce, byl jsem trochu na 

rozpacích. Pamatuju si totiž dobře 

z dětství, jak jsem se bál horo-

rových pohádek bratří Grimmů. 

Ale scénář Popelky, to bylo něco 

jiného. Už z prvních stránek byla 

cítit pohoda a příslib milé práce. 

Hned při prvním čtení mě napadlo, 

že ideální doba pro realizaci bude 

renesance. Ta je hravá a lehkonohá 

a krásně barevná. Renesance – to 

byla má okamžitá inspirace. Václav 

Vorlíček souhlasil a já zase přijal 

jeho připomínky a mohl jsem začít,“ 

řekl v jednom z rozhovorů kostýmní 

výtvarník Theodor Pištěk, který 

letos slaví devadesátiny. 

Ačkoli pár let před premiérou Tří 

oříšků vzniklo černobílé zpracování 

Popelky s Evou Hruškovou v hlavní 

roli, její ikonickou tváří se rozhodně 

stala tehdy devatenáctiletá Libuše 

Šafránková. „Jedno musím říct, ať 

se všichni snaží sebevíc, nemůžou 

už nikdy mít takovou Popelku, jako 

byla Libuška Šafránková. Krásná, 

roztomilá, něžná, prostě Popelka 

všech Popelek, co jich bylo a bude. 

A nikomu se už nikdy nepovede 

takové finále, jako když ujížděla 

s vlajícím závojem, s princem na 

koni k bílému horizontu. Popelka má 

zvláštní kouzlo. Když vstáváte po 

jejím sledování od televize, máte 

pocit, jaké jsou to pokaždé krásné 

Vánoce!“ dodal Theodor Pištěk 

v rozhovoru.

„Dyť to je naše Popelka!“ Jsou nor-

ské Tři přání pro Popelku prvním 

remakem československého filmu?

Česká nebo československá kine-

matografie má svůj světový věhlas, 

tvůrci se leckdy stali i inspirací 

Kde se vzal motiv Popelky? 

Popelka je jednou z nejznámějších 

postav nejen evropských pohádek. 

Existuje několik stovek verzí, přesto je 

každá jiná. Nejstarší dochovaná verze 

pochází z Číny a to už z 9. stol. př. n. 

l., k těm nejznámějším, ale patří ta 

z Pohádek bratří Grimmů a především 

ty české – od Karla Jaromíra Erbena 

a Boženy Němcové. A právě z Grimmů 

a Němcové vychází filmové zpracová-

ní. I když jen velmi volně. 

„František Pavlíček se totiž úplně 

vzdálil od Boženy Němcové, záměrně 

zapomněl na to, že u Němcové ta ro-

dina žila ve městě a byla tak strašně 

chudá, že se rodiče v noci šeptem 

dohodli, že se musí těch dcer zbavit. 

Otec je tedy odvede do lesa a tam je 

nechá dravé zvěři. Jenomže Popelka 

slyšela, co si rodiče povídali a jaké 

mají záměry. Tak šla k nějaké babce, 

a ta jí dala klubko nití, aby táhla 

nit za sebou a že se tak vrátí zase 

domů. To jsem si říkal, že se Němcová 

snad zbláznila, poněvadž v její verzi 

byl hned za městem hluboký les, kde 

snad ještě nikdo nikdy nebyl a žili 

tam lidožrouti. Kdybych měl možnost 

to natočit podle Němcové, tak by to 

byla další Pytlákova schovanka,“ řekl 

Václav Vorlíček v jednom z rozhovorů 

o původním scénáři.

pro své zahraniční kolegy, jako například Karel Zeman. 

Anebo právě Václav Vorlíček. Americká produkce sice 

zvažovanou novou verzi Kdo chce zabít Jessie nezrea-

lizovala, ale Tři oříšky pro Popelku se svého typického 

remaku, a to od norských tvůrců, o kterých je známé, 

že původní verzi zbožňují, dočkaly. Tři přání pro Popelku, 

které TV Nova uvede v televizní premiéře 20. prosince, 

vznikly v roce 2021 a objevuje se v něm tedy celá řada 

současných pohádkových trendů. V lecčem, a i v někte-

rých replikách, ale zůstává věrná. A ačkoli byly norské 

kritiky z nové verze vesměs nadšené, zaznívá v nich 

opakovaně, že té původní, naší, se nic nevyrovná. Čes-

ká Popelka je prostě nedostižná.

Popelka i v nové verzi stále zůstává umouněnou dospí-

vající dívkou rebelující proti zákeřné maceše, vyráží na 

vyjížďky na milovaném koni, po boku má věrnu sovu 

a na pomoc ji přispěchají holoubci. A to vše v krásné 

zasněžené scenérii norských svahů za svitu polární záře 

a za drobné pomoci kouzel tří, v tomto případě, žaludů. 

Kde se nachází zimní 

království? 

Zimní exteriéry byly 

natáčeny v okolí 

zámku Moritzburgu 

v Německu, v oko-

lí hradu Švihova 

a v krajině mezi 

Klatovy a Železnou 

Rudou. Produkce štá-

bu zabrala 227 dnů 

a rozpočet se na-

konec vyhoupl přes 

čtyři miliony korun.
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Štědrovečerní  
Ulice – už tradiční 
dárek pro fanoušky 
SERIÁLOVÉHO FENOMÉNU

Seriál Ulice, který letos vstoupil už do osmnácté sezony 
a spolu s Ordinací v růžové zahradě 2 je tak nejdéle uvá-
děným seriálem v tuzemské televizní historii, má i le-
tos vánoční dárek pro všechny své příznivce – speciální 
štědrovečerní díl. Také tentokrát z něj na diváky dýchne 
kouzelná atmosféra Vánoc, již umocní takřka pohádkový 
příběh i velké dobrodružství na hradě Kašperk. Tvůrci Uli-
ce navíc slibují, že štědrovečerní speciál seriálu se stane 
každoroční vánoční tradicí.

Seriál Ulice uvádí TV Nova už od 

roku 2005. Za dobu, kdy se objevuje 

každý všední podvečer na obra-

zovkách TV Nova, si získal spoustu 

věrných diváků a fanoušků. Ty loni 

potěšil dárek v podobě speciálního 

štědrovečerního dílu. A protože 

si tvůrci Ulice přízně diváků váží, 

mají pro ně i letos dárek přímo 

pod stromeček v podobě nového 

štědrovečerního dílu. Ten letošní se 

navíc nebude odehrávat v důvěrně 

známém prostředí. Diváky zave-

de na Šumavu, do starobylého 

městečka Kašperské Hory, odkud 

pochází jedna z nejoblíbenějších 

postav seriálu – Miloš Knobloch 

v podání Jiřího Štrébla.

Právě Miloš a jeho blízcí jsou 

hlavními aktéry vánočního příbě-

hu, v němž nechybí humor, napětí, 

pohádková atmosféra, splněná 

přání i překvapivá nadílka. Diváci se 

poprvé setkají s Milošovými rodiči 

(Antonín Hardt, Viera Pavlíková), 

kteří jsou stejně svérázní jako jejich 

syn a o kterých se v Ulici mluví už 

pěknou řádku let. Chybět nebude 

ani Milošova manželka Eva (Van-

da Hybnerová), jejich syn Milošek 

(Lukáš Masár); Ema, Evina osmnác-

tiletá dcera z předchozího vztahu 

(Anna-Marie Valentová), či Evina 

nelepší kamarádka Anička Lišková 

(Ljuba Krbová), která přijme její 

pozvání, aby s celou rodinou Kno-

blochových strávila nejkrásnější 

svátky v roce v Kašperkách. 

Jak už to u Miloše a Evy bývá 

zvykem, i tentokrát se jim průběh 

Štědrého dne poněkud vymkne 

z rukou. Přípravy na večer, kdy se 

rodina sejde pohromadě u vá-

nočního stromečku, se jim totiž 

zkomplikují ve chvíli, kdy zjistí, že se 

ztratil malý Milošek. Ten sice před 

kamarády silácky tvrdí, že Ježíšek neexistuje, ovšem 

když začne hrozit, že mu malí zlomyslní skřítci Kašpe-

ráčci odnesou dárky přímo zpod vánočního stromeč-

ku, půjde do sebe a rozhodne se tyto bytůstky uprosit, 

aby mu nadílku od Ježíška nechali. Tajně a sám se 

za skřítky Kašperáčky vypraví na hrad Kašperk, kde 

údajně přebývají, aby jim obětoval to, co má nejrad-

ši, a zajistil si tak jejich přízeň… Jak tohle Miloškovo 

vánoční dobrodružství dopadne? 

Speciální štědrovečerní díl Ulice přinese TV Nova na 

Štědrý večer, 24. prosince v 18.00 hod. Na Voyo bude 

divákům k dispozici již s týdenním předstihem. 

Ztracený Milošek

Hercci pózují u hradu Kašperk

Eva 

s Milošem 

při hledání 

ztraceného 

syna
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Silvia 
Klasová: 
„Vzniká krásná  
tradice“

Kreativní  
producentka  
Ulice

Jak vznikla myšlenka, že bude Ulice pravidelnou sou-

částí vánočního vysílání? 

Ulice – a jistě mluvím z duše minimálně celému tvůrčí-

mu týmu – určitě k Vánocům patří. Mnozí diváci jistě 

vzpomínají třeba na to, jak se ztracená Emička našla 

v Království hraček a poprvé promluvila, nebo třeba 

na Vánoce, kdy se narodil Gábině její syn Šimon přímo 

u Peška v ložnici. Vánoce jsou zkrátka obdobím plným 

silných emocí a šťastných konců. Kdy jindy než o Vá-

nocích tedy ukázat divákům jejich oblíbené postavy 

a to, jak dokážou i přes svou často složitou nebo 

nelehkou momentální situaci dojít k řešení, k vzájem-

nému smíření, a ukázat tak, že vazby s našimi blízkými, 

ať už je to přímo rodina, nebo přátelé či sousedé, jsou 

tím nejcennějším, co ve svém životě máme? Proto nás 

mrzelo, že už několik let vysílání Ulice končilo zhruba 

týden před Štědrým dnem a my jsme nemohli ukázat, 

co se děje uvnitř našich uličních domácností, jak naše 

postavy tyto výjimečné svátky prožívají. Naštěstí se 

našlo řešení právě v podobě vánočního speciálu, který 

se vysílá o Štědrém dnu.

Budou tedy diváci moct zhlédnout Ulici o Vánocích 

pravidelně?

Ano, budu ráda, když vznikne taková hezká tradice, 

že si diváci vždy o Štědrém dnu budou moct rozbalit 

i dárek v podobě uličního vánočního speciálu. A jistě 

jim to pomůže i zkrátit čekání na nové díly, které se 

budou vysílat od ledna.

Je postup přípravy vánočního speciálu v něčem od-

lišný od přípravy běžného dílu Ulice? Dalo by se říct, 

že v těchto případech mohou scenáristé trochu více 

popustit uzdu fantazii? 

Vánoční speciál jde tak trochu mimo klasický uliční 

režim, a to jak z tvůrčí, tak i z výrobní stránky. Nemá 

to být klasický díl Ulice, který se odehraje od rána do 

večera, čas tu může plynout trochu jinak, stejně jako 

samotný příběh. Rádi bychom, aby byl vánoční speciál 

výpravnější, abychom ho vytáhli ven z ateliérů, a jeho 

diváky každý rok něčím mile překvapili. 

Podle čeho vybíráte rodiny, které budou ve Vánočním 

speciálu?

Vždy záleží na tom, co zrovna která rodina před Váno-

ci prožívá, a jestli v jeho pokračování dokážeme najít 

jak emotivně silné, tak pozitivní a humorné momenty. 

Vánoční speciál nemá byt zatěžkaný, i když trochu 

toho napětí určitě snese. Minulý rok jsme slavili Váno-

ce v naší uliční hospodě s Lumírovou rodinou a Mareč-

kovými, tento rok se vydáme zase o kousek dál. 

Proč jste letos vsadili na Knoblochovy a v čem bude 

letošní speciál speciální? 

Speciální je v tom, že jsme vyrazili do exteriéru krás-

ných Kašperských hor, dokonce na slavný Kašper-

ský hrad. A speciální bude i tím, že se v něm objeví 

postavy rodičů Miloše Knoblocha, o kterých se v ději 

sice často mluvilo, ale zatím je nikdo nikdy neviděl. 

Na Knoblochovy a Aničku Liškovou, která se do této 

svérázné rodiny odvážně vypraví trávit Vánoce, jsme 

vsadili právě kvůli kombinaci humoru a mezigenerač-

ních vztahů. Věříme, že právě to přinese divákům ten 

správný vánoční mix, u kterého se zasmějí a odpo-

činou si. A možná se budou i chvilku bát, jak to celé 

v Kašperkách vlastně dopadne.

Jaké vánoční pořady máte vy sama nejraději a proč?

Asi jako každý divák miluji vánoční pohádky. V podsta-

tě bychom si je doma mohli pouštět během celého 

roku – těch možností je v dnešní době bezpočet – ale 

ony prostě patří k vánočnímu období, a tak si s ce-

lou rodinou rádi počkáme, až poběží v televizi v ten 

„správný“ čas. 

Co máte nejraději na Vánocích?

Od doby, co mám sama děti, tak úplně všechno. Ale 

nejvíc asi ty týdny před Štědrým dnem, adventní čas 

je pro mě neuvěřitelně magický. Objíždíme s rodinou 

vánoční trhy v historických městech nebo na hradech, 

ta kombinace vůní, brzké tmy a světla ohňů a sví-

ček v historických „kulisách“ mě každý rok dostane 

a správně vánočně naladí. 
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Jak slaví Vánoce 
oblíbení hrdinové 

seriálu Ulice?

Lumír si přál slavit Vánoce 

s rodinou i s Kateřinou, což bylo 

samo o sobě velmi odvážné přá-

ní. Problém za něj nakonec vyřeší 

Kateřina, která bude nakonec 

trávit svátky s dcerou Martinou... 

Lumírovy Vánoce tedy budou 

nakonec v kruhu rodinném. Snad 

se s Lexíkem vydají za Kateřinou 

alespoň na Silvestra...

Gábina tráví Vánoce společně 

s Šímou a Hermanem. Den na 

to odjíždí Šíma oslavit Vánoce 

k tátovi Hynkovi. Po jeho ná-

vratu vyrazí společně s mámou 

a Jirkou na hory.

Vojta Mareček si letos od Ježíška přál jediné 

a to, aby se jeho rodiče alespoň na chvíli 

nehádali... Takové přání logicky zasáhne ka-

ždého rodiče, takže i Karla s Márou se letos 

pokusí dětem doma vytvořit tu nejkouzel-

nější vánoční atmosféru. A u toho by určitě 

neměla chybět ani Věrka s Lubošem.

Anežka se na Vánoce vrací z Drážďan, takže ro-

dina Klímových bude kompletní. K štědrovečerní 

tabuli s nimi navíc usedne ještě jeden host, který 

by jinak svátky oslavil pravděpodobně sám...

Magda s Prokopem budou na Vá-

noce spolu. Částečně ve Voticích 

a částečně v Jizerkách, místy 

i s tatínkem Prokopa.

Blanka s Evženem 

a dětmi oslaví Štědrý 

večer na statku 

a 25. prosince poje-

dou Kristýna a Adam 

k tátovi. Ten je doma 

sám s Vandou a Jola-

na oslaví Štědrý den 

jen s Marií.

Anča oslaví Vánoce společně 

s Knoblochovými v Kašper-

kách, ale vrací se dřív, aby 

oslavila svátky i s Frantou, 

Chrisem a Bárou.
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Česká filmová  
a pohádková klasika 
na obrazovkách  
TV Nova
Tři bratři 
Vánoce na Nově už si nelze představit bez hudební 

pohádky Tři bratři, kterou natočil Jan Svěrák v roce 

2014 na motivy takzvaných minioperek svého otce 

Zdeňka a skladatele Jaroslava Uhlíře. „Jednou jsem 

v létě na chalupě poslouchal CD s minioperkami 

a uvědomil jsem si, že tam je tolik nádherných me-

lodií s vtipnými texty, že je škoda, aby to existovalo 

jen v televizní podobě,“ řekl Jan Svěrák v jednom 

rozhovoru. „Protože pohádka je žánr, který umožňuje 

rozlet fantazie, a na plátně jí to sluší. Ale šlo by z toho 

udělat celovečerní film, když jsou to vlastně čtyři 

příběhy? Nakonec jsme s tátou vybrali tři pohádky, 

které měly společné, že v nich vystupují muži-záchra-

náři. Ale zeptal jsem se táty, jestli by nevymyslel ještě 

jeden příběh, který by všechny ty známé pohádky 

spojoval. A on si vzpomněl, že mají s Jaroslavem 

Uhlířem písničku, kde se zpívá, že „žili byli bratři tři…“ – 

a bylo jasno.“ „Vzpomínky na natáčení pohádky Tři 

bratři jsou vždy pozitivní,“ říká představitel jednoho 

z bratrské trojice Zdeněk Piškula a uzavírá: „Točilo se 

v létě v přírodě po Čechách, bylo mi čtrnáct let a vše 

jsem viděl naivníma, dětskýma očima. Neuvědomoval 

jsem si, jak velký projekt dělám a myslím, že to bylo 

i dobře. Jestli jsou Tři bratři vánoční tradicí nevím, ale 

ještě dalších pár let v televizi o Vánocích a mohlo by 

tomu tak být. Přál bych si to.“

Řachanda 
Režisérka Marta Ferencová a scenárista Daniel Miňovský ve 

své humorně laděné pohádce Řachanda z roku 2016 kouzly 

a nejrůznějšími nadpřirozenými bytostmi rozhodně nešetřili. Je-

jich kouzelný Černý les je vedle klasických trpaslíků, víl, hejkalů 

a dalších „domácích“ strašidel zabydlen i pohádkovými bytost-

mi vypůjčenými z anglofonních či severských zemí, jako jsou 

třeba bojovné zelené dryády, přihlouplí trollové anebo mou-

drý lesní mág gnóm. V sousedním království žije rozmazlená 

princezna, jež se má právě vdávat. Na její svatbu se dostanou 

i dva podvodníčci, kteří umí způsobit ten správný chaos nejen 

ve světě lidí, ale i pohádkových bytostí. A tak musí zasáhnout 

spravedlivá Paní lesa, aby vše zase dala do pořádku.

S tebou mě baví svět 
Námět na film, který diváci zvolili nejoblíbenější komedií století, a jehož 

hlášky přešly do lidového slovníku, získala jeho scenáristka a režisérka, 

nedávno zesnulá Marie Poledňáková na jednom obyčejném večírku, kde se 

několik mužů domlouvalo na společné dovolené. Kreativní filmařku okamži-

tě napadlo, jak by to vypadalo, kdyby jim jejich manželky vyhlásily vzpouru 

a hodily jim na krk své malé ratolesti – a nápad byl na světě! Ve filmu ovšem 

kromě hvězdného hereckého obsazení účinkuje i šest dětí různých věkových 

kategorií, které paní režisérka vybírala ze 450 adeptů, které jí na konkurz 

přivedli její asistenti. Ti ale předtím prošli obrovské množství škol a otestovali 

si prý celkem přes 6 000 mrňousů! Konečný výběr byl ale – jak mohou diváci 

i po letech posoudit – naprosto dokonalý. To potvrzuje i představitelka jedné 

z hlavních rolí Zdena Studenková: „Marie Poledňáková měla velmi šťastnou 

ruku při výběru dětí. Do té doby všechny dětské role v československých 

filmech byly, řekla bych, tak trochu devalvované, protože byly psané dospě-

lými. Ve S tebou mě baví svět byly evidentně odpozorované ze života a paní 

režisérka jim napsala fantastické repliky, které mají v sobě velkou dávku 

humoru a obsahují typickou dětskou bezprostřednost. Právě díky těmto dět-

ským rolím je ten film výjimečný, a tak dlouho vydržel a věřím, že ještě vydrží. 

Doufám, že i oni dnes v dospělém věku svým dětem tu naši komedii pouštějí.“

Nejkrásnější  
hádanka 

Inspirací pro scénář filmu Nejkrás-

nější hádanka se staly Drdovy 

pohádky O Matějovi a Majdalen-

ce a Jak princezna hádala, až 

prohádala. Zdeněk Troška sáhl po 

předloze Jana Drdy již poněkoli-

káté. Tu první zfilmoval už před 

dvaceti lety, byla to pohádka 

O princezně Jasněnce a létajícím 

ševci, a Drdův Český Honza se stal 

předlohou k filmu Z pekla štěstí. 

„Už v první třídě, kdy jsem si přeče-

tl sbírku pohádek Jana Drdy, jsem 

se do téhle knížky zamiloval. Do-

dnes je mou nejoblíbenější, mám 

doma tři nebo čtyři vydání a chtěl 

bych podle ní natočit ještě hodně 

filmů,“ vyznává se režisér, který si 

tehdy knížku vypůjčil z knihovny na 

pionýrském táboře v Kubově Huti. 

„Drdovy pohádky jsou nádher-

né, půvabné, české,“ zdůrazňuje 

Zdeněk Troška a uzavírá: „Jsou 

úsměvné a radostné, a proto tvoří 

naše národní stříbro.“
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Slunce, seno… 

Všechny tři filmy tzv. hoštické trilogie, tedy Slunce, seno, jahody 

(1983), Slunce, seno a pár facek (1989) a Slunce, seno, erotika (1991) se 

v době svého uvedení do kin staly kasovními trháky, a co víc: dodnes 

se na ně diváci těší (ačkoliv už je musí znát nazpaměť), hlášky z nich 

přešly do lidové slovesnosti a z Troškových rodných Hoštic udělaly 

doslova poutní místo. 

Vesničko má  
středisková 
Pokud by se dalo říci, že některý film doslova 

zlidověl, byla by to právě komedie Jiřího Men-

zela z roku 1985. Scenárista Zdeněk Svěrák v ní 

vykreslil obraz klasické „běžné“ vesnice v do-

bách ne až tolik minulých. Osídlil ji svéráznými 

figurkami odkoukanými z všedního života, jak už 

je u Svěráka zvykem, ale zhodnocenými jeho všu-

dypřítomným laskavým humorem, který pobaví, 

občas štípne, ale nikdy neuráží. Však také film 

oplývá snad největším počtem hlášek, které si 

diváci samovolně přejali do svého slovníku, což 

je touha každého tvůrce. Kdo by neznal „pivo ze 

sedmého schodu“, „kochajícího se“ pana dokto-

ra, „Jaromíra, který nedělá dobře s tou sirkou“, 

„krematorium v Pelhřimově“, anebo „chlapy, kteří 

lejou pivo z oken“…

Mrazík
Sovětská filmová pohádka z roku 1964, kte-

rou režíroval Alexander Rou, byla o dva roky 

později importována na obrazovky televizí 

v Československu v rámci posílení česko – 

sovětského přátelství a byla pak pravidelně 

vysílána každý rok o Vánocích. Není divu, že 

nejoblíbenější postavou u českého diváka se 

stala Baba Jaga, za což může také geniální 

dabing Františka Filipovského.

Krakonoš a lyžníci 
Dnes už klasický film pro mládež Krakonoš a lyžníci natočila režisérka Věra Plívová-Šimko-

vá v roce 1980. Jako námět použila půvabný román Jany Knitlové, které svěřila i scénář. 

Příběh se odehrává na začátku minulého století v zasněžených Krušných horách, které byly 

pro jejich obyvatele krušné nejen podle jména. Obyvatelé se věnovali hlavně sklářství, ale 

hutě je sotva uživily. Proto není divu, že pašeráci byli místními legendami. A když se objevil 

muž (Karel Heřmánek), který neoblíbeným „financům“ zázračně unikal v hlubokém sněhu na 

podivných kouzelných prkýnkách, stal se pro chlapce Matěje a Jeníka (Jan Kreidl a Milan 

Padalík) úžasným hrdinou s vlastnostmi bájného Krakonoše.
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Láska nebeská 

Vánoční romantická komedie z roku 2003 je okořeněna 

britským humorem, který si scenárista a režisér Richard 

Curtis „vybrousil“ na skečích o Mr. Beanovi anebo třeba na 

sitcomu Černá zmije. V dnes již kultovní vánoční klasice 

jde o deset příběhů o různých podobách lásky, onoho citu, 

jenž je právě o Vánocích přítomen i tam, kde by jej člověk 

nečekal. V hlavních rolích jednotlivých příběhů se vystřída-

la celá řada hereckých hvězd. Nezapomenutelný je třeba 

Alan Rickman jako Harry, Liam Neeson coby Daniel, Colin 

Firth v roli Jamieho, Emma Thompsonová jako Karen, Hugh 

Grant představující ministerského předsedu anebo tehdy 

ještě sedmnáctiletá Keira Knightleyová v postavě Juliet. 

A Bill Nighty prý dokonce prohlásil, že slavnou hlášku svého 

stárnoucího rockera Billyho Macka: „Děti nekupujte drogy. 

Staňte se slavnými a budete je dostávat zadarmo!“ si nechá 

vytesat na náhrobek.

Mravnost  
nade vše 

Jedna z nejznámějších prvorepublikových komedií Huga Haase 

a Martina Friče vznikla jako takzvaný „film na rybu“. Tak se totiž 

tehdy, v letech hospodářské krize, říkalo zakázkovým filmům 

nevalné jakosti, které se „narodily“ v předvánočním čase, kdy 

filmaři neměli moc práce, takzvaně „na přilepšenou“. A právě 

před Vánocemi roku 1936 se rozhodl jeden takový „nízkoroz-

počtový“ snímek natočit i proslulý Martin „Mac“ Frič, aby přispěl 

k pohodě štědrovečerní atmosféry v rodinách svých spolupra-

covníků. Spolu s kolegou Otakarem Vávrou a multifunkčním 

Hugo Haasem napsal během čtrnácti dní scénář a film pak na-

točili za týden (!) v radlických ateliérech. Ušetřili i tím, že Martin 

Frič byl, jak už bylo jeho zvykem, i výtvarníkem filmu. 

Princ Bajaja 

Klasická česká pohádka podle Boženy Němcové doznala v režii 

Antonína Kachlíka několika podstatných změn a i tak ji nebylo lehké 

natočit. Největší problém byl s koněm, který měl spolu s Bajajou (Ivan 

Palúch) bojovat s drakem. Původní arabský hřebec se při souboji spla-

šil a utekl, protože se bál světel a dýmu. Dále pak filmaři vyzkoušeli 

ještě jedenáct koní, ale u všech byl výsledek totožný. Až když Bajaju 

posadili na vysloužilého cirkusáka, získali konečně kýžené záběry. Ivan 

Palúch měl však i s tímto koněm problémy. Jakmile jej chtěl pobídnout 

do cvalu, cvičený kůň se místo toho vzepjal. Jindy se zase posadil 

a jednou si dokonce lehl na bok. Trvalo nějakou dobu, než se herec 

naučil, jak koně pobídnout ke zrychlení. Nakonec se ale naštěstí 

všechno zvládlo a Kachlíkův Princ Bajaja dnes patří ke klasice česko-

slovenské filmové tvorby. 

Jak vycvičit draka
Když britská spisovatelka Cressida Cowellová napsala stejnojmennou knížku pro děti, netušila, 

že z ní filmová společnost DreamWorks Animation udělá kult. A ani Škyťák, vikingský puberťák 

s poněkud nekonvenčními názory žijící na ostrově Blp v bájném světě drsných severských 

bojovníků a draků chrlících oheň, by nikdy neřekl, že podle jeho dobrodružství budou natočeny 

tři celovečerní filmy, spousta kratších a dokonce i televizní seriál. A to nemluvě o komiksech 

a dalších průvodních projektech úspěšného filmového počinu. Děti, mládež ale i dospělé půvab-

ný, humorný i dobrodružný mix pohádky s vikingskými rekvizitami zaujal a Škyťákovu cestu do 

diváckých srdcí už nemohlo nic zadržet.
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Tematické stanice 
Skupiny Nova  
ve vánočním hávu

O Vánocích se diváci mohou na tematických stanicích 
Skupiny Nova těšit na ty nejoblíbenější vánoční mega-
filmy i seriály, a to po celý advent. Programová nabídka 
tematických stanic bude během období adventu velmi 
pestrá. Diváci se mohou, vedle vánočních epizod svých 
oblíbených seriálů, sitkomů a reality show, těšit také na 
celou řadu populárních titulů s vánoční tematikou, ve 
kterých nebudou chybět hvězdy, jako je Reese Whiter-
spoon, Rachel Weisz, Emilia Clarke, Vince Vaughn, Tom 
Hanks nebo Michael Keaton.

Nova Action, Nova FUN a Nova 

Gold – akční, FUNtastické, zlaté 

Vánoce

I přesto, že na diváky stanice 

Nova Action čeká během vánoč-

ních svátků obvyklá programová 

nabídka a těšit se mohou na 

stálice, jako je Kobra 11, Strážci 

hranic: Austrálie, Dannyho auťá-

ky, sváteční nálada je nemine. 

Vánoční atmosféra bude panovat 

například v oblíbené reality show 

Mistři zastavárny, a to hned v pěti 

epizodách. Jaké horké zboží se 

dostane do rukou majitelů vy-

hlášené zastavárny v Las Vegas 

tentokrát? A chybět nebudou ani 

vánoční díly nejzábavnějšího seriá-

lu o hledání pokladů Válka skladů.

Stanice Nova Fun bude vánoční 

atmosférou dýchat celý prosinec. 

Shon i vánoční pohodu budou zaží-

vat postavy legendárních sitkomů 

hned v několika epizodách. Diváci 

se mohou těšit na vánoční díly nej-

oblíbenějších seriálů, jako jsou Přá-

telé, Průměrňákovi, Americký táta 

nebo Dva a půl chlapa, nebudou 

chybět ani vánoční díly populární 

Teorie velkého třesku. 

Sváteční nálada, byť nečekaně 

převážně v žánru krimi, bude 

součástí i programové nabídky 

stanice Nova Gold. Diváky čeká 

kromě oblíbených pořadů jako 

Myšlenky zločince, Námořní 

vyšetřovací služba: New Orleans, 

Odložené případy také vánoční 

epizoda krimi seriálu Beze stopy, 

v níž tentokrát sehraje důležitou 

roli oblek Santa Clause. A to není 

vše, tento specifický oblek si 

zahraje ještě další rozhodující roli, 

a to ve vánoční epizodě oblíbené-

ho seriálu s nejslavnější spisovatel-

kou a amatérskou vyšetřovatelkou 

všech dob Jessicou Fletcherovou 

v podání nedávno zesnulé herecké 

legendy Angely Lansbury v To je 

vražda, napsala.

Teorie 

velkého 

třesku

Přátelé

Myšlenky 

zločince

Kobra 11
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Nova Cinema – Vánoční kinosál ve 

vašem obýváku

Nova Cinema nabízí především 

populární světové megafilmy a fil-

mové premiéry. Ani letos nezůsta-

ne s vánočním výběrem pozadu. 

Diváci se mohou těšit například na 

obě slavné verze vánočního filmu 

Grinch – jak v podání geniálního 

komika Jima Carreyho, tak na ne-

méně populární vtipnou, hřejivou 

a vizuálně úžasnou animovanou 

3D verzi. Další skřítek, tentokrát 

v těle Willa Ferrella, čeká diváky 

v dobrodružství Vánoční skřítek. 

Ve vánoční programové nabídce 

nebude chybět např. pohádková 

komedie Jack Frost s Michaelem 

Keatonem a Kelly Preston. Emilia 

Clarke prožije vánoční romanci 

s Henrym Goldingem ve filmu 

Last Christmas. Že Santa není 

jedináček, se diváci dozvědí v ne-

tradičně pojaté vánoční komedii 

s Vincem Vaughnem a Kevinem 

Spaceym Santa má bráchu. Vince 

Vaughn si užije vánoční peripetie, 

a to s Reese Whiterspoon, také ve 

filmu Čtvery Vánoce, ve kterém 

divákům předvedou, jak zvlád-

nout návštěvu u všech svých (v tu 

dobu již rozvedených) čtyř rodičů. 

V tomto filmu si dokonce zahrál 

menší roli i Vernon Vaughn, pravý 

otec Vince Vaughna. 

Na dobrodružnou cestu malého 

„nevěřícího“ chlapce na severní pól 

za Santa Clausem vezme diváky 

kouzelným Polárním expresem 

Tom Hanks v režii filmového hitma-

kera Roberta Zemeckise. O Váno-

cích na Nova Cinema rozhodně 

nesmí chybět ani bláznivá rodina 

Griswoldova a jejich kultovní kla-

sika Vánoční prázdniny s Chevy 

Chasem v hlavní roli. 

Filmová kolekce  
Nova Cinema Grinch

Jim Carrey jako zelený lakomý 

zloduch Grinch, který nenávidí 

Vánoce! Věčně špatně naladěný 

zelený chlupáč žije v jeskyni na 

vrcholu hory s výhledem na vesnici 

Kdovice. A zrovna v době, kdy se 

Kdovíci z Kdovic horečně připravují 

na oslavy nadcházejících svátků, 

přichází Grinch se závažným roz-

hodnutím. Ukončí Vánoce jednou 

provždy a ukradne vesničanům 

všechny jejich dárky i ozdoby! 

Nakonec ale i on pochopí, že sku-

tečné kouzlo Vánoc netkví v zářivé 

výzdobě a nových hračkách. 

Vánoční 

skřítek

Jack 

Frost

Last Christmas

Santa má bráchu

Vánoční 
skřítek
Jako malého odvezli Buddyho na 

severní pól, kde bych vychován 

jako jeden ze Santových pomoc-

níků. Buddy ale časem zjišťuje, 

že je jiný než ostatní skřítci. Aby 

našel místo, kam vlastně patří, 

vydá se hledat svého pravého 

otce do New Yorku. 

Jack Frost
Jack Frost se živí jako zpěvák, většinou 

je na cestách, a tak nemůže trávit čas 

se svým milovaným synem Charliem. 

Poté co má Jack autonehodu, která 

ho stála život, vrací se na svět v nové 

podobě a přichází za svým synem jako 

sněhulák. Konečně si ti dva mohou 

užít společné chvíle. Ovšem nebude 

to trvat dlouho, protože tatínkův duch 

musí odejít na onen svět.

Last  
Christmas
Vánoční romance pojmenovaná 

podle stejnojmenné písně z roku 

1984 a inspirovaná hudbou George 

Michaela a skupiny Wham! Kate 

jako rádoby zpěvačka, která 

pracuje v obchodě s vánočními po-

třebami jako elf, vypadá sice jako 

diblík, je ale magnetem na špatná 

rozhodnutí všeho druhu. Poté co 

naváže vztah se záhadným mu-

žem, její život nabere nový směr.

Santa má bráchu 

Fred Claus žil téměř celý život ve stínu svého mladšího bratra Nicolase. Snažil se, ale nikdy se mu nemohl vyrov-

nat, Nick byl prostě dokonalý. Zatímco se z Nicka stal Santa Claus, který s rodiči a manželkou řídí na severním 

pólu hračkářské impérium, z Freda je pravý opak, bručoun, který bydlí v Chicagu, nemá rád Vánoce a s rodinou 

má společné jen to, že nestárne. Když se Fred kvůli svým kriminálním praktikám dostane do vězení, dobrotivý 

Nick mu pomůže z dluhů a přivede ho na severní pól, kde si je má odpracovat výrobou hraček. 
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Čtvery  
Vánoce 

Jaké to je, když se partneři Kate 

a Brad rozhodnou navštívit všech-

ny své (v tu dobu již rozvedené) 

čtyři rodiče? Za jediný den musí 

tenhle pár zvládnout hned čtyři 

vánoční oslavy, u každého ze svých 

rozvedených rodičů zvlášť. O legra-

ci rozhodně nebude nouze.

Vánoční  
prázdniny
Clark Griswold je králem smolařů 

a vše, na co sáhne, končí katastro-

fou. Jediné, co si celý život přeje, je 

spokojená rodina a zoufale se snaží 

tuto svou představu rodinného štěstí 

naplnit. A tak se rozhodne prožít 

s rodinou Vánoce podle všech tradic 

a zvyklostí… I přesto, že se nic nedaří 

tak, jak si Clark představuje, nic ho od 

této myšlenky nedokáže odradit. 

Polární  
expres
Malý Chris, který přestává 

věřit na Santu Clause, nastoupí 

o štědrovečerní noci do kouzel-

ného Polárního expresu, který 

zastavil před jejich domem, a vy-

dává se na dobrodružnou cestu 

za Santa Clausem na severní 

pól, kde pozná zázrak přátelství 

a opět objeví ducha Vánoc.

Nova Lady – adventní romantika na nejmladší z tematických stanic Skupiny Nova

Na sváteční atmosféru se mohou těšit také diváci nejromantičtější stanice Nova Lady, která letos v říjnu 

oslavila své první narozeniny. Kromě oblíbených pořadů jako je Pomsta nebo láska, Moje malá princezna nebo 

reality show Vítejte doma a Život na jachtě, se už během adventu mohou těšit na filmy s vánoční tematikou, ve 

kterých nebudou chybět emoce ani láska. Romantické duše si zkrátka přijdou na své. 

Filmová dostaveníčka  
na Nova Lady

Vánoce pod  
hvězdami
Annie je právnička, která pomáhá rodičům adopto-

vat děti. Její rodiče provozují v sousedství kavárnu 

Starlight Café a dost se jí pletou do života. Také 

před ní tají, že od společnosti Holt Enterprises do-

stali výpověď z nájmu a že se má kavárna zbourat. 

Když se to Annie dozví, navštíví Holt Enterprises 

a chce si promluvit s generálním ředitelem. Omylem 

se také seznámí s jeho synem Williamem, od které-

ho dostane pracovní nabídku.

Dvanáct vánočních 
zastavení
Jennifer velmi touží, aby byla ve své práci herní specia-

listky povýšena, dokonce by ráda zaujala vedoucí pozici. 

Aidan patří mezi nejlepší pracovníky. Společně dostanou 

ve firmě, kde oba pracují, za úkol vytvořit pro významné-

ho klienta vánoční hru. To ještě samozřejmě netuší, jak 

moc jim toto zadání změní život. 
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Vánoční sen
Jen pár dnů před Vánoci má Penny absolvovat 

důležitý pohovor v práci, který by jí mohl přinést 

vysněné povýšení. Jenže kvůli rannímu zmatku 

v domě přijde na pohovor pozdě. Navíc jí přítel 

oznámí, že kvůli důležité zakázce nebude na 

svátky doma. Zklamaná Penny vysloví přání, 

jehož následky jí rázem změní život.

Pět přání  
k Vánocům
Když Jessicu pár dní před Vánoci pozve její 

přítel na večeři do luxusní restaurace, očeká-

vá přinejmenším nějaké příjemné překvapení. 

Místo toho jí ale oznámí, že se k sobě nehodí. 

Ona už pro něj ale koupila pět krásných vánoč-

ních přání, které se teď rozhodne odeslat pěti 

lidem, kteří její život změnili k lepšímu. A všech 

pět přání má neočekávané účinky.

Vánoční expres
Bývalý válečný spisovatel Tom chce splnit přání svého 

nedávno zesnulého otce, a proto se v předvánočním 

čase vydává za svou přítelkyní do Los Angeles vlakem. 

Ten však kvůli nepřízni počasí po cestě uvízne a vypadá 

to, že cestující budou muset prožít Štědrý den ve vlaku. 

Jenže o Vánocích se dějí zázraky, plní se přání a mění 

lidské osudy. 

Nevšední královské 
Vánoce
Královská rodina uvízne kvůli sněhové kalamitě v malém 

městečku, kde se o ně postará Anna. Princ James s An-

nou se do sebe postupně zakoukají, a i když se Anna 

brání zdánlivě nereálnému vztahu, nakonec si uvědomí, 

že Jamese skutečně miluje. 

Zasněžené Vánoce 
Jenna a Kevin sice pracují pro stejnou internetovou re-

dakci v New Yorku, dokonce sedí ve stejné kanceláři, ale 

nemohou se od sebe lišit víc. Společně dostanou speci-

ální úkol odjet do Aspenu a napsat tam článek na téma 

Vánoce. Poté co sněhová bouře donutí jejich letadlo 

přistát ve městě Santa Claus – kde jinde –, ocitnou se 

oba v říši vánočních divů, kde znovu objeví kouzlo Vánoc. 

Andělské Vánoce
Zaneprázdněná podnikatelka Eve v podání Kristine Da-

vis uklouzne cestou domů z práce na chodníku a udeří 

se do hlavy tak silně, že upadne do bezvědomí. Zatímco 

její tělo leží na nemocničním lůžku, její duše už je téměř 

v nebeském mezisvětě, kde ji přijímá anděl v podobě 

ženy jménem Pearl a rekrutuje ji do role vánočního 

anděla. Eve má splnit malé dívce vánoční přání, díky če-

muž se může vrátit na zem v lidské podobě. Eve začne 

objevovat smysl Vánoc a možná se cestou i zamiluje.

Vánoční sen

Pět přání  

k Vánocům

Nevšední 

královské 

Vánoce

Andělské Vánoce

Vánoční expres



Vánoce 2022 |  2 92 8  |  Vánoce 2022

Sportovní Vánoce 
ve znamení šipek

Napadlo vás někdy, že byste v klidném vánočním ob-
dobí po poctivém ochutnávání mnoha druhů cukroví šli 
sportovat? A co takhle sport, který můžete dělat z po-
hodlí vlastního domova? Nebo se na něj alespoň dívat? 
Mistrovství světa PDC v šipkách je už tradičně spojeno 
s obdobím adventu a vánočních svátků a své místo má 
i na stanici Nova Sport 2 a také na Voyo. Počtvrté z po-
sledních pěti ročníků bude turnaj s českou účastí a po-
prvé dokonce dvojnásobnou! Potřetí v kariéře o úspěch 
na MS zabojuje Karel Sedláček, doplní ho Adam Gawlas. 
Turnaj, který je nejvýznamnější událostí roku tohoto 
sportu, je protkán vánoční atmosférou skrz naskrz. 

První z 96 účastníků z celého světa odhodí své 

šipky na největší scéně v londýnském Alexan-

dra Palace 15. prosince večer, až do 23. pro-

since program pokračuje každý den osmi 

zápasy – vždy čtyřmi v odpolední a čtyřmi ve 

večerní části. O svátcích 24.–26. prosince iko-

nický sál v severním Londýně nakrátko utichne, 

27.–30. prosince se ale opět rozběhne program 

3. kola turnaje. Po silvestrovských oslavách si 

nejlepších osm hráčů zahraje i v lednu, čtvrt-

finále je na programu na Nový rok, 2. ledna se 

odehrají dva semifinálové zápasy a velké finále 

přijde na řadu 3. ledna. 

Nova Sport 2 a Voyo nabídnou přímé přenosy 

z každého hracího dne turnaje od 15. prosince 

do 3. ledna. Na své si přijdou nejen fanoušci ši-

pek, ale všichni, kteří ve vánočním čase hledají 

netradiční zážitek. 

Karel Sedláček 
o svých šipkařských  
Vánocích

Jak se těšíte na letošní mistrovství 

světa? Kdy v rámci roku jste si vlastně 

uvědomil, že kvalifikovat se na MS už se 

zřejmě podaří?

Na mistrovství světa se strašně těším. Je 

to největší a nejlepší turnaj na světě, bude 

to moje třetí účast a to je něco fantastic-

kého. Už po několika odehraných turnajích 

European Tour, kde se mi zadařilo a pohy-

boval jsem se v žebříčku ProTour vysoko, mi 

hlavou prolétla myšlenka, že bych se právě 

z něj mohl kvalifikovat.

Karel Sedláček

Český šipkař, který v posledních letech 

rozčeřil vody ve světě profesionálních 

šipek. Dva roky byl dokonce oficiálně 

profesionálem, těch je ale na celém světě 

jen 64 a konkurence je opravdu tvrdá. 

Letos prožil, jak sám říká, svou nejlepší 

sezónu a různými cestami se mu stále daří 

s profesionály měřit síly – a mnohdy je 

i porážet. Na mistrovství světa PDC hrál 

už v letech 2019 a 2021. Na premiérový 

postup do 2. kola stále čeká, minule už ale 

byl velmi blízko. Letos se Karlovi opravdu 

daří a na jednom z turnajů European Tour 

po třech výhrách došel až do čtvrtfinále, 

což byl výjimečný úspěch. Zlomí letos pro-

kletí českých hráčů v 1. kole? Jaké pocity 

a myšlenky má nejlepší český šipkař těsně 

před klíčovým turnajem roku? 

Šipky a Vánoce – jak vnímáte tohle spojení a co pro Vás 

znamená? Vánoční svátky totiž oproti většině českých rodin 

budete prožívat zcela odlišně. 

Už posledních 15 až 20 let je to pro mě to nejlepší spojení. Dřív 

jsem zkrátka nedělal nic jiného, než že jsem si každý rok užíval 

tu vánoční atmosféru a v televizi běžely šipky. Poslední dobou 

už to mám jinak a připravuji se na vrchol sezóny – příprava 

je náročná a člověk tomu podřizuje celou sezónu. Nicméně 

mistrovství světa je třešinka na dortu, prostě to nejlepší, co si 

člověk může zahrát. 

Bude s Vámi v Londýně celá rodina a máte v plánu tam spo-

lečně trávit vánoční svátky?

Když se mi podaří jednou, dvakrát vyhrát, tak třetí kolo už se 

hraje mezi svátky. Takže se může stát, že Vánoce letos strávím 

v Anglii a ty naše krásné, opravdové české Vánoce si uděláme, 
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až se vrátíme. Rozhodně tam budu chtít vzít manželku 

s dětmi a pořádně si to užijeme.

Letos to bude Vaše třetí účast na MS, tedy jak se 

říká – do třetice všeho dobrého. Jak tohle vnímáte? 

Vyvíjíte na sebe velký tlak, aby se podařilo uspět, 

nebo zůstáváte v klidu?

Bude to moje třetí účast v Alexandra Palace v Londý-

ně, dvakrát jsem se zúčastnil i mistrovství světa BDO 

v Lakeside, takže to bude vlastně už moje celková 

pátá účast na mistrovství světa v šipkách. Já si nějaký 

extra tlak nepřipouštím. Vím, že do poslední odhozené 

šipky budu mít možnost bojovat o Tour Card. Po třech 

letech zkušeností nasbíraných na profesionálním 

okruhu si myslím, že nějaká extra nervozita už není na 

místě. Budu se prostě soustředit na zápas, dám do 

toho všechno a pokusím se vyhrát. 

Kvalifikoval jste se dobrými výsledky po celý rok 

poprvé skrze žebříček, ne přes kvalifikační turnaj. 

Dodává Vám tahle změna více sebevědomí oproti 

předchozím účastem?

Tahle sezóna je pro mě rozhodně ta nejvíc povedená. 

Celý rok jsem hrál bez profesionální karty, objížděl tur-

naje Challange Tour, kde jsem ji jen těsně kvůli dvěma 

prohraným finále turnajů nezískal zpátky. I tak jsem se 

ale kvalifikoval na 10 turnajů European Tour, což mě 

strašně nabilo, i když občas člověk jel hodně kilometrů 

jen aby prohrál 1. kolo. Ale celkově to člověka pořád 

posouvá dál a věřím, že i každý neúspěch je dílek do 

skládačky, která do sebe jednou krásně zapadne 

a povede se nějaký velký úspěch.

Letos to je (hlavně díky Vám) čtvrté MS z posledních 

pěti s českou účastí. Komu z našich hráčů nejvíc 

věříte, že by mohl zvládnout kvalifikaci a ještě vás 

doplnit?

Je famózní, že se kvalifikoval i Adam Gawlas a na 

MS budeme minimálně dva Češi. Nevím, kdo všech-

no pojede na kvalifikaci, ale třeba Alexander Mašek 

nebo Víťa Sedlák mají dobrou šanci. Kdyby byli na 

mistrovství světa dokonce tři Češi, to by bylo něco 

neskutečného.

Co příští sezóna v roce 2023 – jaké jsou plány a co 

bude hlavním cílem?

Plány zatím nemám, ale byl bych strašně rád, kdyby 

se mi podařilo získat zpátky profesionální Tour Card. 

Když to nevyjde skrze výsledek na MS, půjdu to samo-

zřejme zkusit v lednu do Q-School. Pak bych mohl zase 

pravidelně objíždět turnaje Players Championship 

s těmi nejlepšími, je to i časově přívětivější a měl bych 

víc času na rodinu. Jinak to bude víceméně stejné jako 

letos, objíždět turnaje Challange Tour, východoevrop-

ské kvalifikace a dostávat se na Players Championshi-

py jako náhradník – jinou možnost hráč ani nemá.

Vánoce na Voyo
Adventní nabídka Voyo přinese jeden z nejočekávaněj-
ších projektů letošního podzimu – minisérii Král Šumavy: 
Fantom temného kraje jednoho z nejúspěšnějších čes-
kých režisérů Davida Ondříčka. Vedle něj pak Voyo nabíd-
ne kolekci plnou novinek, oblíbených pohádek i roman-
tických filmů pro navození kouzelné atmosféry a pravé 
sváteční pohody. 

Král Šumavy:  
Fantom temného kraje
Legendou se nerodíš. Legendou se stáváš.

Příběh minisérie z dílny Voyo 

Originál začíná na jaře roku 1948. 

V době, kdy ještě nedozněla radost 

z míru a Východ i Západ už mají 

obavy z třetí světové války. Oba 

tyto světy od sebe oddělují hlubo-

ké šumavské lesy. V kuchyni Sboru 

národní bezpečnosti ve Zvonkové 

slouží čtyřiadvacetiletý kuchtík 

Josef Hasil (Oskar Hes). Divoký 

kluk, který se s ničím nemaže a žije 

zcela bez obav. Stihl už zažít válku 

v německém pracovním lágru i jako 

spojka mezi partyzány. Teď touží 

především po zábavě, dobrodruž-

ství a volnosti. To poslední, o co 

se zajímá, je politika. „Když jsem 

se dal ke sboru a šel k čáře, myslel 

jsem, že budu chytat nácky, wer-

wolfy a podobnou verbež. Ne naše 

lidi, co chtěj ven,“ shrnul v jednom 

z mála porevolučních rozhovorů 

sám Josef Hasil.

Třídílnou minisérii pro Voyo natočil 

šestinásobný držitel Českého lva 

David Ondříček podle románové-

ho bestselleru Davida Jana Žáka 

Návrat Krále Šumavy. Ten vychází 

z Hasilových vzpomínek, svědectví 

pamětníků i archivních dokumentů. 

„Když jsem psal román, byl jsem 

v kontaktu téměř se všemi tehdy ži-

jícími příbuznými pana Hasila,“ říká 

David Jan Žák a pokračuje: „Nejvíc 

mi pomohl jeho syn Pepík Vávra, 

jen díky němu se mnou Josef Hasil 

mluvil.“ Jediný syn Josefa Hasila 

Josef Vávra jej doplňuje: „Jsem 

moc rád, že se tátův příběh dočkal 

nového, a hlavně pravdivého 

zpracování a že za tím stojí zrovna 

David Ondříček, ve kterého mám 

plnou důvěru.“

Režie: David Ondříček // producent Lucky Man Production: David Ondříček, Daria Špačková //  

kreativní producent Voyo: Michal Reitler // kamera: David Hofmann // scénář: Tomáš Vávra,  

David Ondříček // literární předloha: David Jan Žák // architekt: Ondřej Lipenský //  

kostýmní výtvarník: Tereza Hrzánová // umělecký maskér: Michaela Kicková // mistr zvuku: Pavel Rejholec // 

postprodukce: PFX, Soundsquare // produkce: Luděk Valchář // hrají: Oskar Hes, Kristýna Podzimková,  

Judit Bárdos, Vojtěch Vodochodský, Gabriela Heclová, Jan Nedbal a další.
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Vánoční pohádky  
a filmy na Voyo

Ke kouzelné atmosféře Vánoc neodmyslitelně patří české 
pohádky. Vánoční Voyo kolekce nabízí jak léty prověřené 
klasiky, tak i novější příběhy plné oblíbených hereckých 
hvězd, ve kterých dobro nad zlem vždy nakonec zvítězí. 

V nejoblíbenější české vánoční pohádce Tři oříšky pro 

Popelku najde štěstí díky kouzelným oříškům nezapo-

menutelná Libuška Šafránková. Láska Ivana ke krásné 

Nastěnce nakonec dokáže zlomit kletbu i mrazivé 

kouzlo Mrazíkovy berly. V Andělu Páně se anděl Petronel 

(Ivan Trojan) pokusí obstát ve zkoušce, které jej vystaví 

samotný Pán Bůh (J. Bartoška). Čert Bonifác (Jan Cina) 

se pokusí získat zpět ukradené kouzelné Čertí brko, jinak 

by svět ovládli lenoši a podvodníci. Aby se mohl oženit 

se svou milovanou, musí Hodinářův učeň (Michal Balcar) 

pro svého mistra získat bájné hodinky, které umí varovat 

před smrtí. Tři bratři (Tomáš Klus, Zdeněk Piškula a Voj-

těch Dyk) se vydají na dobrodružnou výpravu do světa, 

aby zde každý našel svou nevěstu a Sedlák Matěj (Jan 

Dolanský) bude v Nejkrásnější hádance soutěžit o ruku 

princezny Rozmarýnky (Veronika Khek Kubařová). 

Na Voyo nechybí ani oblíbené klasické filmové pohád-

ky, např. Jak se budí princezny, S čerty nejsou žerty, 

Hrátky s čertem, Pyšná princezna, Obušku z pytle ven!, 

Princezna se zlatou hvězdou, O princezně Jasněnce 

a Létajícím ševci nebo Princ a Večernice. 

Zakletá jeskyně
Zlá kletba postihne každého, kdo zatouží po vzác-

ném rubínu ukrývajícím se v nitru zázračné jeskyně. 

Pohádka o odvaze, laskavosti a schopnosti obětovat 

se pro druhé. 

Pohádka Zakletá jeskyně vypráví o zázračné jeskyni, kte-

rá ukrývá vzácné poklady a drahokamy, ale i obyčejnou 

sůl. Té si horníci mohou vzít kolik potřebují, ale z rubínové 

síně, ukrývající se v samotném středu jeskyně, si nemo-

hou odnést nic. Toho, kdo toto pravidlo poruší, postihne 

zlá kletba. I přes varování sestry Ady po vzácném rubínu 

zatouží rychtářova dcera Lena a své touze nedokáže 

vzdorovat. Svým lehkovážným činem ale uvede do 

pohybu události, které naruší křehkou rovnováhu celého 

království. Ze zakletí dokáže Lenu osvobodit pouze 

člověk s dobrým srdcem, který ukradený rubín vrátí zpět 

do srdce jeskyně. V hlavních rolích hrají Táňa Pauhofová, 

Marko Igonda, Karel Dobrý, Martina Zábranská, Ondřej 

Kraus, Jan Dolanský, Tereza Bebarová, Václav Kopta, 

Predrag Bjelac, Filip Kaňkovský a další. 

Ženská na vrcholu
Romantická zimní komedie s Annou Polívkovou 

a Martinem Dejdarem o tom, že štěstí lze nalézt 

tam, kde byste ho vůbec nečekali. 

Helena (Anna Polívková), trochu svérázná svobodná 

matka a úspěšná majitelka biokavárny, by se ráda 

o nadcházejícím adventu vyhnula splínu z toho, že 

má být v tomto období sama, jen se svým synem. Na 

radu své tety Ely (Jana Krausová) se jej proto rozhod-

ne strávit v horách. Díky své roztržitosti se nakonec 

ocitá na vysokohorské chatě Samota. Tam potkává 

dva muže, ale o seznamování rozhodně nestojí. Jed-

ním z nich je zahořklý horal a milovník adrenalinových 

sportů Richard (Martin Dejdar) a druhým jeho bratr 

(Marek Němec), člen horské služby a milovník žen 

a zábavy. Tahle nesourodá partička se ve sněhem 

zapadané Samotě rozhodně nenudí. Helena navíc 

netuší, že její starostlivá matka (Jana Preissová) pře-

svědčí jejího otce (Bolek Polívka), aby na hory vyrazili 

za nimi…

Veliká – 2. řada
V pokračování bristko-australského seriálu Kate-

řina usedá na ruský trůn s nelehkou výzvou: Jak 

osvobodit zemi, která o svobodu ve skutečnosti 

nestojí. 

Stát se „Velikou“ stojí novopečenou carevnu mno-

hem větší úsilí, než si dokázala představit. Aby při-

nesla Rusku osvícení, Kateřina se pouští do války se 

svým dvorem, vojskem, a dokonce i s vlastní matkou. 

Boj svádí i se svým srdcem, když se z nenáviděného 

manžela Petra pomalu stává vezeň? Spojenec? Mile-

nec? Nakonec si uvědomuje, že pokud chce změnit 

svou zemi, musí nejprve připustit, aby její země 

změnila ji samotnou…

Král Šumavy:  

Fantom temného  

kraje

Zakletá jeskyně

Veliká
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Rok 2022 byl náročný, dramatický, turbulentní. Proto 
si všichni určitě přejí prožít jeho poslední den v co nej-
větším klidu a pohodě. Přípravy silvestrovského večera 
vrcholí, chlebíčky jsou obloženy, šumivé nápoje se chla-
dí, večírky s přáteli budou zahájeny už za pár minut… 
Kromě již tradičního silvestrovského vydání Televizních 
novin, v nichž i letos diváci uvidí spoustu toho, co se tak 
úplně nepovedlo, na diváky čekají i nepovedené záběry 
z oblíbených seriálů Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2 
a mnoho dalších překvapení. 

Tvoje tvář má známý hlas – 
Velký silvestrovský případ 
Silvestra si touží co nejvíce zpříjemnit i detektiv Roman Skála (Ondřej Sokol) 

a policista Bohouš Pírko (Aleš Háma). Sice ho musejí strávit ve službě, ale s nadějí 

očekávají, že nic přehnaně dramatického se během něj nestane. Nejlepším 

společníkem jim zcela určitě bude program TV Nova. Přerušení Silvestrovských 

Televizních novin ovšem nevěstí nic dobrého! Nato do jejich kanceláře vtrhne 

jejich nadřízený, major Kořen (Martin Finger) se zprávou rovnající se celonárodní 

pohromě – ze studia Televizních novin se ztratila Lucie Borhyová! Příkaz zní jasně: 

„Skálo, Pírko, Borhyovou co nejrychleji najít!” 

Na vyřešení případu století a záchranu nejoblíbenější české moderátorky zbývá 

sotva pár hodin a pro Skálu, Pírka i celý národ je rázem každá minuta drahá. Vždyť 

kdo jiný než Lucie Borhyová a Rey Koranteng může divákům popřát vše nejlepší do 

nového roku? Nikdo! Podaří se svéráznému policejnímu duu Lucii najít? Toto bude 

ještě hodně napínavé!

Oslavy příchodu  
Nového roku  
s TV Nova 

„Už během natáčení speciálního detektivního případu 

odvíjejícího se v odlehčeném, zábavném duchu, který 

plně souzní s uvolněnou atmosférou oslav a domácích 

večírků, se skvěle bavil celý náš štáb, tak doufám, že 

letošní silvestrovský program Novy tuto náladu beze 

zbytku přenese i na diváky,” říká jeho kreativní produ-

centka Simona Matásková a dodává: „Poslední večer 

roku 2022 na Nově má navíc tři různé roviny, aby si 

na své přišel opravdu každý divák. Kromě vyšetřování 

zmizení Lucie Borhyové se Ondřej, Aleš a další hvězdy 

Novy představí ve speciálních parodických vydáních 

populárních pořadů, jako jsou Ulice, Ordinace v růžové 

zahradě 2 a další. To vše pak doplní ta nejzábavnější 

a nejbarevnější vystoupení show Tvoje tvář má známý 

hlas. Věřím, že díky TV Nova prožijí televizní diváci ten 

nejlepší poslední večer letošního roku, který kromě 

zábavy a smíchu letos poprvé přinese i napětí.”

Během silvestrovského večera se kromě Ondřeje Soko-

la a Aleše Hámy představí Patricie Pagáčová, Václav 

Kopta, Martin Finger, Lucie Borhyová, Rey Koranteng, 

Anna Julie Slováčková, Hana Holišová, Dalibor Gondík, 

Milan Peroutka, Vojtěch Drakohoupil, Martin Schreiner 

a další hvězdy TV Nova. 
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Zamilovaný  
advent 

Jak se na Vánoce těší  
srdíčka z Love Islandu?

Po celý podzim diváky Voyo a Nova Fun bavil Love Island 
Česko & Slovensko, respektive „srdíčka“, která se snaži-
la vyhrát pohádkovou výhru a hlavně najít lásku. Nyní se 
o přízeň fanoušků této seznamovací reality show bude 
ucházet navazují formát Love Island After, kde hrdinové 
z vily pustí diváky i blíže do svého soukromí, v jejich běž-
ném životě mimo vilu.

Jacob
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY? 

Mám rád Mrazíka, Perinbabu, Shre-

ka a Sám doma. Asi jako všichni. 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO? 

Na Štědrý den nejíme, až večer 

máme čočkovou polévku a větši-

nou filé s bramborovým salátem. 

A vždy oplatky s medem. 

NEJHEZČÍ DÁREK? 

Když jsem byl dítě, dostal jsem 

Lego – velký hrad. To byla největ-

ší bomba. Asi tři dny jsem skoro 

nespal a pořád ho stavěl. 

CO BYS RÁD OD PARTNERKY  

K VÁNOCŮM? 

Parfém pro mě a pro ni sexuální 

pomůcky.  

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Letos se těším víc než obvykle. 

Mám prodloužené prázdniny a už 

čtyři měsíce mám léto. Doufám, že 

doma nebude lockdown, že stihnu 

hezky nakoupit dárky a lidi nebu-

dou v takovém stresu a depresi 

jako ty poslední roky. Chtěl bych, 

aby si všichni užívali tu vánoční 

atmosféru.

Dave
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY? 

O Vánocích se vždy dívám na klasiku – hlavně se 

těším na Tři oříšky pro Popelku. 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO? 

Půst rozhodně nedržím. Kapra nemám rád, a tak jím 

klasický řízek s bramborovým salátem. A z cukroví 

miluju vosí hnízda.

NEJHEZČÍ DÁREK? To vím bezpečně – skateboard.

CO BYS RÁD OD PARTNERKY K VÁNOCŮM? 

Rád bych se nechal překvapit.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE? 

Na Vánoce se těším, protože je to příjemně strá-

vený čas s rodinou, ale přiznám se, že nemám rád 

počasí, které o Vánocích bývá, teda zimu.

David
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?  

Mám rád Mrazíka, Pekařův císař 

a Císařův Pekař a hodně rád mám 

Tři oříšky pro Popelku.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO? 

Na Vánoce máme vždy rybu 

a bramborový salát, který napros-

to zbožňuju. Doufám, že Natálie 

umí vařit. Z cukroví miluju vanilkové 

rohlíčky, perníčky a linecké.

NEJHEZČÍ DÁREK? 

Hroznou radost mi udělal takový 

ten sedací polštář z polystyrénu. 

Tehdy stál tak tři tisíce korun. 

Používal jsem ho asi týden a pak 

už nikdy.

CO BYS RÁD OD PARTNERKY  

K VÁNOCŮM? 

My doma nikdy Vánoce moc ne-

řešili a asi proto ani moc na dárky 

nejsem. Ale udělalo by mi radost, 

kdyby mi udělala hodně „nabitej“ 

bramborovej salát. 

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE? 

Přiznám se, že Vánoce mě nikdy 

moc nebraly, ale doufám, že letos 

by mohly být výjimečné, a proto se 

těším.

Kryštof
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY? 

Vždycky sleduju pohádky. Nejob-

líbenější jsou Grinch, Santa Claus 

anebo Vánoční koleda. 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO? 

Nesnáším půst a mým oblíbeným 

cukrovím jsou vosí hnízda. 

NEJHEZČÍ DÁREK?

To je těžká otázka, protože u nás 

to není o dárcích, ale o tom, že 

se sejde celá rodina. My si dáme 

jeden dárek každému. A na rodiče 

se většinou složíme, protože jsme 

čtyři sourozenci. Když hodně zapře-

mýšlím, vybavím si krásnou kytaru, 

řidičák, ale nejhezčí dárek je to, že 

se sejde celá rodina. 

CO BYS RÁD OD PARTNERKY 

K VÁNOCŮM?

Ideálně nějaký zážitek a ideálně 

aby to byl společný zážitek. Nepo-

třebuji nic hmotného. To si dokážu 

koupit sám. Pro mě bude dárek to, 

že budeme spolu. 

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Na Vánoce se těším strašně každý 

rok. Hlavně proto, že jsem vždy 

s lidmi, kteří jsou mi nejblíž. Je to pro 

mě čas, kdy je pohoda, klid a kolem 

sebe lidi, který mám nejvíc rád.
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Martin
NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÁNOČNÍ FILM?

Mám mega rád S tebou mě baví 

svět.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Co se týče jídla tak prosinec si 

dost užívám. Jím všechno, co je na 

stole. Ale přímo na Vánoce máma 

vaří nejlepší zelňačku na světě 

a pak děláme lososa a kapra.

NEJHEZČÍ DÁREK? Auto.

CO BYS RÁD OD PARTNERKY  

K VÁNOCŮM?

Radost by mi udělaly tenisky.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Mega se těším. Je to nejvíc rodinný 

čas a vždy si to užíváme.

Radek
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Moje nejoblíbenější pohádky jsou 

Grinch, Mrazík a Polární expres.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

K večeři máme řízek s bramboro-

vou kaší a mým nejoblíbenějším 

cukrovím jsou perníčky.

NEJHEZČÍ DÁREK?

Když mi bylo asi šest, dostal jsem 

kolo.

CO BYS RÁD OD PARTNERKY  

K VÁNOCŮM?

Absolutně mi u dárku nejde o jeho 

finanční hodnotu. Mám rád, když 

dárek má nějaký význam a hlavně 

když je osobní.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Moc. Vánoce miluju.

Štefan
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Nejraději mám Mrazíka a Ledové 

království.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Vánoce nemohou být bez lososa 

se salátem, zelňačky, vosích hnízd, 

medových oplatků a česneku.

NEJHEZČÍ DÁREK?  

Robot, který střílel.

CO BY SIS PŘÁL OD PARTNERKY 

K VÁNOCŮM? Aby mě měla ráda.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Jako každý rok se těším velmi.

Zbyněk
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Moc se na pohádky nedívám, ale 

na Vánoce Tři oříšky pro Popelku.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Přímo na Vánoce klasika – kapr 

a řízek. A z cukroví stoprocentně 

miluju perníčky a tlapičky.

NEJHEZČÍ DÁREK?

Obálka s penězi.

CO BYS RÁD OD PARTNERKY  

K VÁNOCŮM?

Klid na duši.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Kvůli rodině se těším hrozně moc. 

Dlouho jsme se neviděli. Vůbec to 

není kvůli dárkům. Rodina na Váno-

ce je to nejdůležitější. 

Denisa
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Dívám se hlavně na české po-

hádky, ale z těch světových mám 

hodně ráda Harryho Pottera a můj 

úplně nejoblíbenější vánoční film je 

Grinch.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Já sním všechno, takže jím kapra 

i řízek. A klasické perníčky jsou 

mým nejoblíbenějším cukrovím.

NEJHEZČÍ DÁREK?

Když my bylo asi 12 let, na trhu 

se objevil nový iPhone 6+. Strašně 

jsem ten telefon chtěla. Ale byl 

fakt drahej a vůbec by mě nena-

padlo, že by mi ho naši koupili. A já 

ho dostala k Vánocům.

CO BYS RÁDA OD PARTNERA K VÁ-

NOCŮM?

Nemám žádné konkrétní přání, ale 

chtěla bych, aby na mě byl hodný.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Hodně se těším na letošní Vánoce. 

Budu s rodinou a nebudu se muset 

učit do školy a budu si užívat po-

hádky a celkově tu atmosféru.

Hanka
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Mám ráda hodně pohádek, třeba 

Coco nebo Madagaskar. 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Klasika, máme kapra a z cukroví 

mám nejraději perníčky a vanilkový 

rohlíčky. 

NEJHEZČÍ DÁREK? Snowboard.

CO BYS RÁDA OD PARTNERA  

K VÁNOCŮM?  

Lístky na festival.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Hodně a nejvíc na jídlo.

Lia
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Moje tři nejoblíbenější vánoční filmy 

jsou Mrazík, Tři oříšky pro Popelku 

a Grinch.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Doma držíme půst až do večeře. Na 

Slovensku máme tradičně zelňačku 

a nějakou rybu, například filé, bram-

borový salát a medové oplatky. 

NEJHEZČÍ DÁREK?

Největší radost jsem měla z do-

mečku pro panenky.

CO BYS RÁDA OD PARTNERA  

K VÁNOCŮM?

Nemám partnera, tedy nemohu od 

něj nic dostat.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Těším se hlavně na vánoční atmo-

sféru, světýlka, rodinu a pražské 

vánoční trhy.
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Sári
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Mám ráda Z pekla štěstí a S tebou 

mě baví svět.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Máme doma vždy klasické cukro-

ví – perníčky, rohlíčky, linecký. Na 

Štědrý den to máme rozdělený. Já 

jím kapra, ale ségra ho nemá ráda, 

takže ona jí řízek.

NEJHEZČÍ DÁREK? AppleWatch.

CO BYS RÁDA OD PARTNERA  

K VÁNOCŮM? Dovolenou.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Moc. Moc. Moc.

Tamara
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Pohádky o Vánocích sleduju pravi-

delně. Nejraději mám Tři oříšky pro 

Popelku. 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

O Vánocích jsme vždy mívali kapra, 

ale nemám ho ráda, tak si často 

děláme i lososa. Cukroví pravidelně 

pečeme a nejraději mám vanilkové 

rohlíčky a perníčky.

NEJHEZČÍ DÁREK?

Barbie panenka. Vánoce bez Bar-

bie by nebyly Vánoce.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Jako dospělá moc Vánoce nepro-

žívám a užívám si dny před a po 

Štědrém dnu, kdy je pohoda a kou-

káme na pohádky.

Tina
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Miluju všechny díly Harryho Pottera. 

Ráda si s ním udělám maraton.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Cukroví vůbec nejím a tradičně 

máme na večeři řízek s bramboro-

vou kaší.

NEJHEZČÍ DÁREK?

Jedním z nejhezčích dárků byl 

náramek od nejlepší kamarádky 

s našimi iniciály a rokem, kdy jsme 

se poznaly.

CO BYS RÁDA OD PARTNERA  

K VÁNOCŮM?

Jakýkoliv dárek, který sám vymyslí 

nebo vyrobí. Cokoliv, co bude mít 

nějaký emocionální podtext.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Mám ráda tu atmosféru, takže na 

Vánoce se těším hrozně moc.

Sabi
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Pravidelně se s rodiči díváme na Tři 

oříšky pro Popelku.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Půst nedržíme. Vždy máme řízky, 

ale já se vždy těším na vanilkové 

rohlíčky.

NEJHEZČÍ DÁREK?

Když jsem byla maličká, tak jsem 

dostala takového houpacího poní-

ka a pak jsem dostávala panenky, 

postýlky a kočárky.

CO BYS RÁDA OD PARTNERA  

K VÁNOCŮM?

Zážitek, třeba nějaký společný 

výlet někam na pár dní.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Na Vánoce se těším hodně moc. 

Máme s rodiči jet přes Vánoce na 

hory. Těším se, že budeme slavit 

Ježíška někde jinde než doma.

Natálie
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Je to složitá otázka, protože se 

dívám na hodně pohádek, ale 

nejraději mám Grinche a Tři oříšky 

pro Popelku. Bez nich si nedokážu 

představit vánoční pohodu.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Žádný půst na Vánoce nedržím 

a vždy se přejídám minimálně de-

set dní v kuse. Mým nejoblíbenějším 

cukrovím jsou rozhodně vanilkové 

rohlíčky. Miluju bramborový salát. 

Dříve jsem jedla i řízek, ale už ho 

nejím. Rok jsem vegetariánkou. Le-

tos si musím vymyslet něco jiného. 

Sama jsem zvědavá, jak si to užiju.

NEJHEZČÍ DÁREK?

Vánoce nevnímám skrze dárky, ale 

kvůli tomu, že jsme společně. Byd-

lím daleko od rodičů, takže se vždy 

těším na společně strávený čas.

CO BYS RÁDA OD PARTNERA  

K VÁNOCŮM?

To je hodně těžká otázka. Přiznám 

se, že nemám moc ráda překva-

pení, ale asi by se mi líbil nějaký 

zážitek.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Strašně moc se těším na Vánoce. 

Když se sejde celá rodina a máme 

zdraví, štěstí, lásku a užíváme si to 

společně.

Lucia
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKY?

Mám ráda Shreka, Tři oříšky pro 

Popelku a Sám doma. 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO?

Miluju bramborový salát s řízkem. 

Jíme také zelňačku. 

NEJHEZČÍ DÁREK?

Nic konkrétního mě nenapadá, 

ale potěší mě maličkosti a zážit-

ky. Když vím, že si na mě někdo 

vzpomene.

CO BYS RÁDA OD PARTNERA  

K VÁNOCŮM?

Líbil by se mi společný výlet. Vytvá-

řeli bychom si pěkné vzpomínky.

JAK SE TĚŠÍŠ NA VÁNOCE?

Těším se moc, protože budu 

s rodinou. Je to vždy úplně jiná 

atmosféra než po zbytek roku. Je 

to kouzelný čas.
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Ježíšek  
je MasterChef

Přemek  
Forejt
Máte rád vánoční svátky? Máte ně-

jaký oblíbený kulinární rituál či zvyk, 

na který nikdy nezapomenete?

Miluju Vánoce a celou tu atmosfé-

ru, dokonce mám pro letošní rok 

nakoupené vánoční gramofono-

vé desky. A vánočka, ta nemůže 

chybět.

Jakou vánoční večeři připravujete 

doma pro svou rodinu? Je každý 

rok vaše štědrovečerní večeře 

stejná nebo ji měníte a rádi expe-

rimentujete?

Každé Vánoce je to jiné, ale vždyc-

ky inspirováno klasikou.

Co připravujete pro své blízké na 

Boží hod a na Štěpána?

Kachna, 2 druhy zelí a 2 druhy 

knedlíků a pečená jablka, ale 

tentokrát to nevařím já, protože 

jezdíme po rodinách.

Radek 
Kašpárek
Máte rád vánoční svátky? Máte nějaký oblíbený kulinární rituál či zvyk, 

na který nikdy nezapomenete?

Já miluju vánoční svátky, já tím žiju! Vánoce miluju už od dětství, měl 

jsem rád dárky, teď už je nepotřebuju dostávat, mám prostě radost z té 

pohody. Doma máme úplně klasické štědrovečerní menu, máme rybí 

polévku s praženou houskou. Nesmí to být toustový chleba, musí to být 

houska a tři dny odleželá. Bramborový salát a zase klasika, žádný jogurt, 

ale poctivá majonéza a smažený kapr. A k tomu cukroví. Na Vánoce 

zásadně držím půst, ale už 41 let se mi nedaří vidět zlaté prasátko.

Jakou vánoční večeři připravujete doma pro svou rodinu? Je každý rok 

vaše štědrovečerní večeře stejná nebo ji měníte a rádi experimentujete?

Na experimenty mám čas přes rok, na Vánoce by se měly držet tradice. 

Já dávám každému šupinu pod talíř, dáváme i bankovku, krájíme si chle-

ba k polévce. To jsou rituály, které jsem se naučil doma a které předá-

vám svým dětem, a myslím si, že takhle je to správně. Rodinné tradice by 

se měly dodržovat.

Co připravujete pro své blízké na Boží hod a na Štěpána? 

Na první svátek vánoční si dáváme ještě kapra, protože já ho oprav-

du celý rok nejím a pak ho dokážu jíst dva dny od rána do večera. Na 

druhý svátek vánoční máme kachnu, zelí, knedlík a vývar s játrovými 

knedlíčky. Ten vlastně dělám i na Štědrý den, protože půlka rodiny mi 

rybí polévku nejí. 

Jan  
Punčochář
Máte rád vánoční svátky? Máte 

nějaký oblíbený kulinární rituál či 

zvyk, na který nikdy nezapome-

nete?

Vánoce mám moc rád. Už něko-

lik let pořádám doma salátovou 

výzvu – kamarádi udělají nejlepší 

salát, jaký umějí, přijedou k nám 

i s rodinami a pak saláty navzájem 

ochutnáváme a hodnotíme. Už 

se těším, čím je letos překvapím. 

A budu doufat, že bych mohl vy-

hrát, ale to člověk nikdy neví.

Jakou vánoční večeři připravujete 

doma pro rodinu? Je každý rok 

vaše štědrovečerní večeře stejná, 

nebo ji měníte a rádi experimen-

tujete?

V tomto jsem klasik. Máme vždy 

totéž a každý rok se na štědrove-

černí kapří řízek moc těšíme. Na 

stole nesmí chybět rybí polévka, 

salát a řízek z kapra. Často také 

připravuji tradičního kubu, i když ho 

vylepšuji mořskými plody a langus-

týnkami.

Co připravujete pro blízké na Boží 

hod a na Štěpána?

Na Boží hod už bývám v práci, ale 

pokud se mi podaří být doma, pak 

připravuji kachnu se zelím a bram-

borovými plackami se škvarky.

Tradiční balkánský předkrm podle Aca

Potřebujete:  

3 vajíčka, hladká mouka, jogurt, 

mléko, olej, kypřící prášek, špetka 

soli, zakysaná smetana

Na náplň:  

dle chuti, cream cheese,  

kyselé okurky, vajíčko natvrdo, 

šunka, sýr

Nejprve si připravíme těsto. Oddělíme si bílky od žloutků, z bílků vyšle-

háme tuhý sníh a do žloutků přidáme hladkou mouku (4 lžičky), jogurt 

(3 lžičky), mléko (3 lžičky) a olej (3 lžičky). Přisypeme kypřící prášek špetku 

soli a přidáme lžíci zakysané smetany. Vše promícháme, případně mů-

žeme pro barvu přidat špenát. Nakonec přidáme vyšlehaný sníh z bílků. 

Dáme do formy a pečeme v předehřáté troubě na 200 °C cca 10 minut.

V mezičase připravíme náplň. Může to být cokoliv podle chuti, základem 

je cream cheese, do kterého přidáme nadrobno nakrájené kyselé okur-

ky, uvařené vejce, šunku a sýr.

Těsto po vyjmutí z trouby můžeme pomocí vlhké utěrky smotat ještě za 

tepla do tvaru rolády. Následně rozbalíme, potřeme náplní, znovu stočíme 

a před krájením necháme v lednici vychladnout.

Recepty podle  
Aca a Petry

Pistáciové FIT a FRESH  

rohlíčky podle Petry

Potřebujete:  

280 g žitné hladké mouky, 210 g 

přepuštěného másla, lžička 

třtinového cukru (nemusí být), 

100 g loupaných pistácií natural, 

1 citron + kůra z něj, špetka soli.

Postup: Změklé máslo smíchejte 

s moukou a najemno namletý-

mi pistáciemi nebo mandlemi, 

přidejte kůru a šťávu z celého 

citronu a špetku soli. Precizně 

uhněťte těsto, dejte na dvě 

hodiny do lednice. Poté tvořte 

rohlíčky, vyskládejte na plech, 

vystlaný pečícím papírem 

a pečte dozlatova na 170 °C 

cca 20 minut.
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