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Napínavé čekání na Ježíška...
Živý betlém i nový vánoční song
ve štědrovečerním díle Ulice
Nova – 24. prosince 17.00

„Vánoční díl nabídne divákům pohled do svátečního soukromí dvou
uličních rodin – Nyklových a Marečkových, které by normálně slavily
Vánoce odděleně, ale nakonec je několik náhod svede dohromady
a potkají se nečekaně u jednoho stolu. A možná se k nim přidá i někdo
další…,“ říká kreativní producentka Ulice Silvia Klasová a pokračuje:
„Myslím, že se nám povedlo natočit díl plný laskavého humoru, rozzářených světýlek, dětských očí a splněných očekávání. Dokonce se
v Ulici snad poprvé objeví živé ovečky a osel.“
Vánoční atmosféra panuje o Štědrém dni také v Ulici. Všichni se
chystají na sváteční večer, během
kterého se dějí zázraky. Večer,
jenž má svou neopakovatelnou
atmosféru pro malé i velké. Večer,
kdy snad nikdo nechce být sám.
Ne všem ale vyjdou přípravy na
štědrovečerní posezení s rodi-

nou podle jejich představ. Třeba
u Nyklových dojde k menší domácí
nehodě, kvůli které musí celá rodina narychlo měnit své plány. To je
velký problém hlavně pro Lexíka.
„Co když mě Ježíšek nenajde? To
bych pak nedostal žádný dárky,“
strachuje se malý klučina. Doma
má krásný stromeček, pod který

může Ježíšek nadělovat. Ovšem
když budou na Štědrý večer
jinde, je podle něj vánoční nadílka
v ohrožení.
Brouka v hlavě má také Vojta
Mareček, který pořád mudruje,
zda Ježíšek je, nebo není. Zviklal
ho totiž jeho nejlepší kamarád
ze školy, podle kterého dávají
dárky pod stromeček rodiče. Karla
a Mára Vojtu ujišťují, že to tak není,
že Ježíšek opravdu existuje a má
celý den plné ruce práce s nadělováním. Ale vysvětlujte to malému
klukovi, který by se rád přesvědčil
na vlastní oči, jak to tedy je.
Jakmile se Vojta a Lexík náhodou
sejdou i s rodiči v hospodě, okamžitě začnou hlídkovat u stromečku společně, čímž zkomplikují
život dospělým. Ve chvíli, kdy to
s vánočními dárky vypadá už
docela bledě, přijde naštěstí
nečekaná pomoc od někoho, od
koho by to vážně nikdo nečekal…
Kdo a jak zachrání klukům i jejich
blízkým Vánoce? A kdo všechno se
přijde podívat na živý betlém v Ulici, u kterého zazní i zbrusu nová
vánoční písnička Pavla Callty?
Ten v Ulici hraje barmana Jonáše.
Právě o Štědrém večeru se Jonáš
s Ulicí, se svou šéfovou Kateřinou
i ostatními rozloučí. Přestože se
zpočátku zdá, že známé tváře již
neuvidí, nakonec se v hospodě sejde tolik lidí, že s Kateřinou nevěří
vlastním očím. Kouzelný čas Vánoc
je tu, zázraky se začínají dít také
v Ulici…
Vánoční díl Ulice vysílá TV Nova na
Štědrý večer. S týdenním předstihem bude divákům k dispozici na
Voyo.

Svatba
na první pohled – Vánoční speciál
Nova – 9. prosince 21.25
Druhá řada oblíbeného romantického sociálního experimentu
Svatba na první pohled, ve kterém šest párů vložilo svůj osud
do rukou vědy a odborníků, aby
našlo lásku na celý život, pokračuje speciálním Vánočním dílem.
Jak se po několika měsících společného manželského života mají
páry, které se rozhodly zůstat
spolu i po skončení experimentu? A budou to Vánoce plné
lásky, které všechny páry stráví
dohromady na horské chatě ve
francouzských Alpách?
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Pohádková nadílka
Jak se budí princezny

Hrají: M. Horáková, J. Hrušínský, J. Kraus,
J. Sovák, M. Dvorská, V. Menšík,
V. Postránecký a další,
režie: V. Vorlíček, scénář: B. Zelenková,
hudba: K. Svoboda

Nova – 24. prosince 19.35
Žili byli bratři tři. Na statku. Každý je jiný a každý se
za svou vyvolenou vydává vlastní cestou. Díky tomu
se v jedné pohádce objeví hned tři příběhy spojené
jedním šťastným koncem. Pohádkový film, který je až
po vrch naplněný dobrodružstvím, humorem a v neposlední řadě celou kupou oblíbených písniček pro
děti od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, se brzy
přiřadil k českým klasikám. Zásluhu na tom má nejen

Nova – 22. prosince 20.20
Pohádka o Šípkové Růžence patří mezi filmaři
mezi ty nejoblíbenější, ale málokteré zpracování si získalo takovou oblibu u diváků, jakou
se může chlubit film Jak se budí princezny
z roku 1977. Krom výborného scénáře a skvělých herců se o úspěch zasloužil zejména
nepřekonatelný režisér pohádkových příběhů
Václav Vorlíček. Klasickému příběhu o spící
princezně skryté na hradě porostlém růžovými keři dodal nejen přiměřenou dávku romantiky, ale také humoru a nezbytný šťastný
konec, kdy je zlo potrestáno a dobro a láska
vítězí. V hlavních rolích excelují nepřekonatelný Vladimír Menšík v roli sluhy Matěje, Jan
Hrušínský v roli prince Jaroslava nebo Jan
Kraus, který velmi osobitě ztvárnil rozmazleného prince Jiřího.

Tři bratři

tvůrčí tandem otce a syna Svěrákových, ale také
celá plejáda vynikajících herců, od synků v podání
Tomáše Kluse, Vojty Dyka a Zdeňka Piškuly až po
například Jiřího Lábuse v roli báby z mokřin.
Dále hrají: L. Štouračová, S. Rojková, K. Kosová,
O. Kaiser, G. Míčová, D. Matásek, Z. Norisová,
I. Chýlková, B. Polívka a další,
scénář: Zdeněk Svěrák, hudba: Jaroslav Uhlíř,
kamera: Vladimír Smutný, architekt: Jan Vlasák,
střih: Alois Fišárek, režie: J. Svěrák

Čertova nevěsta
Nova – 23. prosince 20.20
Rodina bez dětí není úplná. To platí o venkovské chalupě,
ale také o královském zámku. Více než krále Bořivoje to
však trápí královnu Alžbětu, která by si děťátko opravdu
moc přála. Zkouší najít pomoc na různých stranách, až
nakonec přistoupí na prazvláštní nabídku, kterou jí připraví samotné peklo. Odměnou jí je krásná dceruška Štěpánka, nad níž ale visí těžké prokletí. Královna totiž podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den
svých osmnáctých narozenin Luciferovou nevěstou. Král
s královnou se snaží Štěpánku před jejím osudem ochránit, ale Lucifer se odmítá nevěsty jen tak vzdát a raději
ji zakleje do přízraku, zjevujícího se pak každou noc na
terasách zámku. Nezbývá, než aby si její vysvobození
vzal na starost syn komorné Štěpán, který má princeznu
dávno rád. Díky své lásce, statečnosti a chytrosti dokáže
přemoci i samotného Lucifera, a dokonale tak naplní
pohádkově šťastný konec celého příběhu, který natočil
Zdeněk Troška na motivy pohádky Boženy Němcové.
Hrají: E. Josefíková, V. Šanda, K. Zima, S. Laurinová,
D. Suchařípa, F. Němec, B. Munzarová,
J. Andresíková a další. Režie: Z. Troška

Nebojsa
Nova – 25. prosince 17.50
Nemít strach může být nebezpečné i v pohádkách,
a tak se odvážný Ondra, kterému neřeknou jinak než
Nebojsa, vydává do světa, aby se tam na radu otce
a dědečka naučil bát. Bát se sice nenaučí, zato se
ale dokáže postavit nejen kouzlům zlého čaroděje
a vysvobodit zakletou princeznu, ale také poznat, kdo
to s ním nemyslí dobře. Česko-slovenská pohádka,
ve které si jednu z mála záporných rolí ustrašeného
zlodějíčka zahrál Ondřej Vetchý, natočil na motivy klasické české pohádky slovenský režisér Julius Matula.
Hrají: J. Kroner ml., O. Vetchý, Z. Skopalová,
V. Knop, K. Machata a další. Režie: J. Matula

Byl jednou jeden král
Nova – 24. prosince 18.00
Když se panovník jmenuje král „Já I.“, tak se dá čekat,
že bude chtít, aby se vše, včetně jeho tří dcer, točilo
jen kolem něj. A navíc si myslí, že má patent na rozum. Stojí ho hodně starostí a trápení, než si uvědomí, že ne každý, kdo s ním nesouhlasí, ho nemá rád
a neváží si ho. Král v podání Jana Wericha totiž není
v jádru zlý, jen trochu namyšlený a do sebe zahleděný, a možná vlastně i maličko osamělý. K tomu, aby

zase objevil radost ze života a zjistil, co je opravdu
důležité, mu pomůže trocha čarování kouzelné babičky, věrný sluha Atakdále (Vlasta Burian), ale zejména
sice nejmladší, ale také nejhodnější dcera Maruška.
Byl jednou jeden král je tak i díky dalším skvělým
hercům (například Miloš Kopecký, Miroslav Horníček
nebo Lubomír Lipský) nedílnou součástí zlatého fondu českých filmových pohádek.

Dále hrají: M. Dvorská, I. Kačírková, S. Májová, L. Lipský, M. Kopecký, M. Horníček a další,
scénář: J. Brdečka, J. Werich a B. Zeman, režie: B. Zeman
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Nejkrásnější hádanka
Nova – 25. prosince 20.20
Tvůrci filmových pohádek se velmi rádi nechávají
inspirovat nejen Boženou Němcovou nebo Karlem
Jaromírem Erbenem, ale mezi jejich oblíbené autory patří také Jan Drda. Ten stojí i za příběhem filmu
Nejkrásnější hádanka, ve kterém chudý Matěj díky
troše kouzel, ale zejména svému důvtipu dopomůže sobě k milované Majdalence ze sousedního
statku a ke štěstí kamarádu Ondrovi a princezně
Rozmarýnce. A navíc ještě vytrestá loupežníka,
hofmistra, generála i dvorní dámu, kteří ze všech
sil usilovali o Matějův život a snažili se do vlastních
rukou získat vládu nad celým královstvím. Další
z pohádek známého režiséra Zdeňka Trošky, která
se odehrává v ryze českém venkovském prostředí.

Třetí princ

Císařův pekař

Pekařův císař

Nova – 26. prosince 17.45

Nova – 27. prosince 17.50

Nova – 28. prosince 18.10

Může být pohádkovější pár než princezna Libušky
Šafránkové a princ Pavla Trávníčka? Snad jen dvě
princezny a dva princové v jejich podání, a navíc
ještě jeden princ, kterého ztvární Jiří Bartoška. Tak
hvězdné pohádkové obsazení přináší film Třetí princ
režiséra Antonína Moskalyka, v němž se až tomu třetímu královskému princi podaří zlomit kletbu princezen z Démantových hor, a vysvobodit tak i své bratry
a pomoci jim hned k dvojitým královským vdavkám.
Na něj samotného již sice princezna nevyjde, to mu
však rozhodně nepřekáží v tom, aby se také on radoval ze života a šťastného konce.

První díl výpravné historické komedie, ve které Jan
Werich nejen ztvárnil slavnou dvojroli císaře Rudolfa II.
a pekaře Matěje, ale zároveň se s Martinem Fričem a Jiřím Brdečkou podílel na hravém scénáři, který si po svém
upravil slavné historické reálie staré Prahy i život na císařském dvoře. Kdo však alespoň jednou viděl alchymistickou dílnu, ten autorům vlastní pojetí dějin určitě odpustí.
Už v první části se potkáme s celou řadou skvělých herců,
ať již v rolích alchymistů, šarlatánů, rádců či generálů,
nebo tajemné Sirael zhmotněné z hvězdných par. Na
konci dílu pekař Matěj spadne do podzemní stoky, aby se
v druhé části vynořil jako zázračně omládlý pekařův císař.

Hrají: L. Šafránková, P. Trávníček, L. Munzar,
J. Hlaváčová, J. Bartoška a další.
Režie: A. Moskalyk

Hrají: J. Werich, M. Vášová, N. Gollová, B. Záhorský,
J. Plachý, Z. Štěpánek, F. Filipovský a další,
scénář: J. Brdečka, M. Frič, J. Werich, režie: M. Frič

Elixír mládí funguje! Alespoň to tak vypadá,
protože císař Rudolf II. zázračně omládl a se
zcela novým přístupem se vrhnul na panovnické
povinnosti. Podplaceným rádcům a agentům
bratra Matyáše nezbývá než se ho zbavit, a to
jakýmkoli způsobem. Buď otrávit, nebo k tomuto účelu využít nově nalezeného a následně
i oživeného Golema. Proti nim ovšem nestojí
stárnoucí císař, ale mladý pekař Matěj, který za
pomoci milované Kateřiny, alchymisty Scotty,
Tychona de Brahe či věrného psíka dokáže nástrahám uniknout. A tudíž jako v každé správné
pohádce vše spěje ke šťastnému konci, potrestání zloduchů a vítězství dobra. To vše doprovodí chytrý humor, mnoho zlidovělých hlášek
a také jedna písnička.
Hrají: J. Werich, M. Vášová, N. Gollová,
B. Záhorský, J. Plachý, Z. Štěpánek, F. Filipovský
a další, scénář: J. Brdečka, M. Frič, J. Werich,
režie: M. Frič

Hrají: J. Dolanský, V. Kubařová, L. Potměšil,
T. Medvecká, M. Táborský, P. Kikinčuk a další,
námět: Jan Drda, režie: Z. Troška

Řachanda
Nova – 26. prosince 20.20

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí
se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé – že jak
se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že
co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za příběh, kdyby kromě
ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? A tak se stane,
že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se také zamiluje
do obyčejného Matěje...
Dále hrají: D. Pfauserová, F. Němec, J. Hrušínský, M. Bezoušková,
O. Kaiser, J. Nosek, D. Novotný, P. Čtvrtníček, J. Slach, V. Cibulková
a další. Režie: M. Ferencová

Mrazík
Nova – 29. prosince 20.20
Jen málokterou pohádku máme natolik spojenou
s Vánocemi, jako právě Mrazíka. Byť se tentokrát nejedná o českou filmovou klasiku, ale „importovaného“
dědečka Mrazíčka. Kdo by neznal mladinkou Nastěnku a její nevlastní sestru Marfušu, namyšleného Ivánka, dědečka Hříbečka, loupežníky nebo Babu Jagu?
K velké oblibě bezesporu přispěl geniální dabing, ve

kterém propůjčila pohádkovým postavám svůj hlas
celá řada našich vynikajících herců v čele Otomarem
Korbelářem, Františkem Filipovským nebo Josefem
Zímou. Díky nim si už celé generace notují písničku
„Před naší, za naší, cesta má ať nepráší“, poroučí
chaloupce na muří nožce „k lesu čelem, k Ivanovi
zády“ nebo se ptají „už je ti teplo, děvenko?“

Hrají: A. Chvylja, N. Sedychova, E. Izotov, I. Čurikova, P. Pavlenko, V. Altajskaja a další. Režie: A. Rou
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z pytle ven!
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S tebou mě baví svět

Kdo by nestál o tři divotvorné předměty v podobě kouzelného ubrousku, čarovného oslíka, ze kterého se sypou
zlaťáky, a koneckonců i obušku, jenž dokáže vytrestat
každého lumpa? Jen málokdo si je ale opravdu zaslouží.
Jedním z těch, kteří rozhodně ano, je chudý muzikant
(Ladislav Pešek), který se s kouzelným dědečkem rozdělí
o poslední kousek chleba. Nejdříve od hodného dědečka
dostane jen ubrousek a oslíka, ale vinou své naivity ho
o obé brzy připraví lakotný hospodský. Nebyla by to ale
pohádka, aby dědeček nepomohl muzikantovi i napodruhé. A ten už poté za pomoci příkazu „obušku, z pytle
ven“ nejen vytrestá krčmáře, ale také si zajistí, aby se
mu čarovné předměty vrátily.

Nova – 27. prosince 20.20
Jsou chvíle, kdy se musí výchovy
potomků ujmout muži! Zvlášť
když jim to nařídí jejich manželky.
Takže se z každoroční pánské jízdy na horské chalupě tentokrát
stane škola v přírodě a z mužných pánů tvorstva kuchařky,
chůvy, pečovatelky a uklízečky.
Ale i tyto úkony lze ve spar-

Hrají: J. Satinský, J. Šulcová, V. Postránecký, E. Balzerová, P. Nový,
Z. Studenková a další. Režie: M. Poledňáková

Dále hrají: J. Beyvl, F. Smolík, E. Fiala, J. Hlinomaz a další.
Režie: J. Pleskot

Filmy a animáky pro
celou rodinu
Láska nebeská
Nova – 24. prosince 21.15
Nejen vánoční Paříž, ale i předvánoční Londýn
umí být zatraceně romantický. Zvlášť když se
v něm pohybují mladý Hugh Grant, Liam Neeson, Claudia Schiffer nebo Keira Knightley.
Láska má prostě mnoho tváří a podob a kvete v každém věku, a to dokonce i v promrzlém
ostrovním království. Propletenec příběhů tak
ukazuje, že při hledání lásky to nemáme nikdy
vzdávat a občas se dá čekat i to zdánlivě
neočekávané. Zvlášť když se váš osud naplní
právě během Štědrého večera.
Hrají: B. Nighy, G. Fisher, C. Firth, S. Guillory,
L. Neeson, E. Thompson, K. Marshall,
K. Knightley, H. Grant, J. Davis, A. Rickman,
B. B. Thornton, R. Atkinson, C. Schiffer,
Sh. Elizabeth, D. Richards a další.
Režie: R. Curtis

tánsky vybaveném prostředí
zvládnout s humorem a grácií.
Jen se o skutečném stavu věcí
nesmí nic dozvědět starostlivé
maminky užívajících si ratolestí.
Jedna z klasik české komedie se
vrací, protože některé scény se
prostě nemůžou okoukat a některé hlášky oposlouchat.

Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna

Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta

Nova – 21. prosince 20.20

Nova – 28. prosince 20.20

Čtvrtý díl proslulé série, ve které se slavný kapitán
Jack Sparrow tentokrát pokusí přelstít nejen celou
armádu zombií či mořských příšer, ale také kapitána Černovouse velícího lodi Pomsta královny Anny
a vlastně možná i dávnou lásku Angeliku. Cílem všech
je tajemný Pramen mládí, který může život nejen dát,
ale také navždy vzít. Díky svému šarmu i mírné dávce
podlosti a vychytralosti se Jackovi opět podaří zvládnout veškeré nástrahy, a dokonce se na závěr v jeho
rukou o ocitne i legendární Černá perla. Jen musí vymyslet, jak ji zvětšit, aby se po její palubě opět mohla
projít noha jejího kapitána.

Zatím v posledním pokračování pirátské ságy se Jack
Sparrow ocitá ve smrtelném nebezpečí, které tentokrát představuje smrtící duch kapitána Salazara.
Jeho úkolem ještě za živa bylo pronásledování všech
pirátů a tohoto úkolu se odmítá vzdát i navzdory
prokletí, které na něm leží. Jack tak musí spojit síly
s astronomkou Carinou, kapitánem Barbossou a námořníkem Henrym, aby společně nalezli legendární
Poseidonův trojzubec, který jim může pomoci zbavit
se nemilosrdného Salazara.

Hrají: J. Depp, P. Cruz, G. Rush, I. McShane, S. Graham,
G. Ward, J. Dench a další. Režie: R. Marshall

Hrají: J. Depp, J. Bardem, B. Thwaites, K. Scodelario,
K. McNally, G. Farahani, D. Wenham, S. Graham
a další. Režie: J. Ronning a E. Sandberg
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Zloba: Královna
všeho zlého

Ratatouille
Nova – 28. prosince 12.10

Nova – 30. prosince 20.20

Shrek 1

Shrek 2

Nova – 24. prosince 14.55

Nova – 25. prosince 14.35

Zelená barva lesa je zdravá pro
oči a uklidňuje mysl. S podobným
tvrzením by určitě dobrácký zlobr
Shrek bez výhrad souhlasil. A to
nejen proto, že je sám od hlavy k patě vybarven do trávově
zelené. Khaki na sobě i okolo sebe
má prostě rád a jeho maskování
mu navíc pomáhá lépe se ve své
bažině skrývat před lidmi i jinými
pohádkovými bytostmi, které ho
neustále vyrušují. Být sám doma
ho těší a nic mu není vzdálenější
než putování do dalekých zemí
a vysvobozování princezen ve
společnosti upovídaného stvoření
v podobě osla. Jenže se zdá, že
jiný způsob, jak si zajistit klid a mír
v útulném močálu, prostě neexistuje. Ale i v netradičním příběhu
stoprocentně platí pohádková
pravidla, takže i ten nejpodivnější
hlavní hrdina nakonec najde svou
lásku, byť si jeho vyvolená musí
nejprve rozmyslet, v jaké podobě
bude opravdu šťastná. Americký
animovaný oscarový film.

Nebe nad bažinou je zdánlivě bez
mráčku a Shrek s Fionou si užívají
šťastné manželství. Být to na
Shrekovi, tak by ani to nejmenší
neměnil. Jenže být ženatý i v případě zlobrů znamená, že manželka má vždycky pravdu a že jednou
se prostě musíte seznámit s jejími
rodiči. A to i když předem víte, že
si svého zetě určitě představovali
jinak. Zejména pan král nemůže
novou podobu své dcerušky vydýchat a jako jediné řešení vidí zbavit se Shreka jakýmkoli způsobem.
Jenže když si za nájemného zabijáka vyberete roztomilého chlupáče v podobě Kocoura v botách,
tak se neúspěch dá předpokládat.
Shrek tak, i díky novému příteli,
dokáže, že je Fiony opravdu hoden
a že má, navzdory netradičnímu
vzhledu, všechny vlastnosti, které
ctí panovnický rod.

S jasně vyrýsovanou tváří se jako
královna Zloba vrací Angelina Jolie.
Po pár letech, během nichž panovalo vratké příměří mezi čarovnými
Blaty a světem lidí, dospěla Růženka do krásy, čehož si všiml i princ
Filip z království Ulstead. A to až
tak, že požádal Růženku o ruku.
Chystá se tedy velká svatba, která
ale místo užšího propojení obou
království přináší Velkou válku mezi
dvěma odlišnými světy. Růženka
a Zloba se tak ocitají na opačných
stranách válčících stran a jejich
vzájemný vztah je podroben velmi
náročné zkoušce. Zvítězí v této
pohádce dobro nad zlem? A kdo je
tu vlastně doopravdy ten zlý?
Hrají: A. Jolie, E. Fanning,
Ch. Ejiofor, M. Pfeiffer, S. Riley,
H. Dickinson, E. Skrein, I. Staunton,
J. Temple, L. Manville a další.
Režie: J. Ronning

Já, padouch 2
Nova – 29. prosince 17.40
Z Grua nová role otce udělala
jiného člověka, z velepadoucha se
tak stane člen mocné Antipadoušské ligy. Jenže krom křížení plánů
nejhorším zločincům světa musí
řešit možná ještě náročnější úkoly.
Mizí mu totiž Mimoňové a všechny
tři dcerky se čím dál více projevují.
To je i na geniálního Grua příliš,
takže by rozhodně přivítal nějakou

pomoc. A zdá se, že by mu mohla
být prospěšná pohledná kolegyně
Lucy Wildová. Gruovi se navíc jen
těžko přiznává, že by její podporu
potřeboval i při výchově milých,
ale přeci jen trochu rozpustilých
děvčátek. Je možné, že by nakonec původně osiřelé holčičky našly
kromě tatínka i novou maminku?

Mlsný jazýček a nadání vykouzlit
ty nejlepší pochoutky nejsou vlastní jen lidem. Když je jídlo tvou vášní
a zároveň máš silnou vůli a talent,
pak ti nemůže v cestě za tvým
snem stát ani taková drobnost, že
nejsi šéfkuchař, ale jen obyčejný
krysák z ulice. Alespoň jasným
cílem mladého krysáka Remyho je
kariéra u sporáku v některé z vyhlášených michelinských restaurací. A ač se nejdříve bude muset
naučit ovládat, krom kuchyňského
náčiní, i jednoho nešikovného
vynašeče odpadků, dojdou tlapku
v ruce ke společnému cíli, kterým
je oblíbená restaurace. A kde jinde
by se příběh o vaření mohl odehrávat než v Paříži, městě gurmánům
zaslíbeném?

Americká animovaná dobrodružná komedie (2013).
Režie P. Coffin a Ch. Renaud (90 min.)

Hledá se Nemo
Nova – 30. prosince 13.35
Doma je doma, doma je bezpečí, není radno zatoulat se daleko od rodné
sasanky, široký oceán znamená nebezpečí. Tak to aspoň tatínek Marlin
synkovi Nemovi neustále opakuje. Jsou i děti, které poslechnou, ale Nemo
mezi ně nepatří. Ne že by byl přímo neposlušný, jen je prostě zvídavý. A tak
jednoho dne skončí v síťce tajemného potápěče, který s ním zmizí neznámo kam. Marlin se tedy musí vydat na cestu svého života, napříč oceánem,
aby svého synka našel a přivedl zpět domů. Naštěstí mu při jeho putování
podá pomocnou ploutev hned celá řada rybiček i dalších mořských živočichů, takže se táta se synem navzdory všem peripetiím šťastně setkají.
Navíc se ukáže, že celé dobrodružství pomohlo zmoudřet nejen mladšímu
z obou maličkých klaunů očkatých. Americký animovaný oscarový film.
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Hledá se Dory
Nova – 31. prosince 12.35
Dory je Dory, není to s ní jednoduché, je potřeba na
ní dávat pozor, aby se někam nezatoulala, protože
vůbec není jisté, že by se dokázala vrátit. Jenže má
srdce ze zlata a nikdy nic nevzdává, takže ji má
každý rád a ochotně se o ní postará. Ale těžko říct,
odkud vlastně pochází, vždyť si nepamatuje ani to,
co se stalo před malou chvilkou. Jednoho dne si ale
z ničeho nic Dory vzpomene, že opravdu měla rodiče,

a rozhodně je chce najít. Marlinovi s Nemem je jasné,
že samotnou ji přeci nemohou vypustit do světa,
a nezbude jim nic jiného, než se s ní vydat na cestu
napříč oceánem. Společně je tak čeká další dobrodružství, a to nejen na otevřeném moři, ale i v mořském akváriu, kde doopravdy žijí Dořiny rodiče i mnoho dalších ryb a živočichů, kterým je potřeba pomoci.
Dořina mise za rodinou tím dostane další rozměr.

Vánoce na Voyo
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Vegani & Jelita

Deníček moderního fotra

Veliká

Scenáristický debut Michala Isteníka

Komedie podle stejnojmenného knižního

Více či méně pravdivý příběh

exkluzivně na Voyo

bestselleru Dominika Landsmana

Kateřiny Veliké v komediálním dramatu

Šestidílný teologicky, dieteticky a celospolečensky nekorektní seriál z nově vzniklé tvůrčí dílny Isteník –
Uličník – Vacek. Šest epizod vypráví o prapodivných událostech, které změnily životy několika vzájemně
nepropojitelných lidí spojených prostředím obchodu se zdravou výživou v Brně.

Když se Nataša a Dominik neplánovaně stanou
rodiči, domluví se, že Nataša jako úspěšná designérka hraček pro děti dokáže rodinu lépe finančně
zabezpečit, a tak hlavní část péče o novorozence
převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik.
Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou,
a nakonec musí vynaložit veškerou vynalézavost,
aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky
soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik
podob může mít láska…

Na Oscara nominovaný scenárista Tony McNamara
přichází s žánry mísící anti-historickou jízdou napříč
Ruskem 18. století. Satirické komediální drama Veliká
pojednává o vzestupu Kateřiny Veliké z outsiderky
k nejdéle vládnoucí panovnici v dějinách Ruska. První
řada vypráví fiktivní, zábavný a anachronický příběh
o idealistické, romantické mladé dívce, která přijíždí do
Ruska uzavřít dohodnutý sňatek s náladovým carem
Petrem. Kateřina, doufající v láskyplný a sluncem zalitý
život, se místo toho ocitne v nebezpečném, zpustlém
a zaostalém světě, který se rozhodne změnit. Jediné,
co pro to musí udělat, je zabít svého manžela, přemoci
církev, usměrnit armádu a získat dvůr na svoji stranu.
Velmi aktuální příběh o minulosti zachycuje řadu rolí,
které tato milenka, učitelka, panovnice, přítelkyně
a bojovnice během svého života sehrála. Seriál získal
tři nominace na Zlaté Glóby a představitelka hlavní
hrdinky Elle Fanning byla mimo jiné oceněna na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech.

„Aktuálně ve spolupráci s předními českými tvůrci
a herci připravujeme několik výjimečných hraných
seriálů a minisérií, které uvádíme na Voyo,“ vysvětluje
ředitelka sekce programu TV Nova Silvia Majeská
a doplňuje: „Kromě vlastní tvorby chceme nicméně na Voyo přinášet i vybrané projekty nezávislých
českých produkcí a tvůrců, jako je nový český seriál
Vegani a jelita. Po letním hitu Mužketýři jde o další
akviziční projekt, který uvádíme exkluzivně na Voyo.“
Hlavními (anti)hrdiny seriálu, který už se stihl představit publiku na festivalu Serial Killer, jsou Martin (Michal
Isteník) a Luděk (Jakub Uličník), chlapci těsně před
čtyřicítkou, kamarádi z dětství, kteří nikdy rozhodně
nevypadli z plakátu, ani z „Bylo nás pět“. Byli totiž

jen dva. I tak jich ale vždycky bylo až moc. Martin je
inteligentní, ale vlastně pořádně nic neumí. Prý kdysi
uměl být okouzlující a vtipný, proto si dokázal vzít
Natálii (Agáta Červinková). Ta je až nechutně bohatá,
díky čemuž si Martin může dovolit vlastnit velmi
trendy a výnosný obchod se zdravou výživou s názvem Vegálie. Martin ale svůj obchůdek nenávidí až
na dřeň uzeného tofu. Luděk je génius a účetní, což
je označení, které ho vůbec nevystihuje. Je schopný,
mocný, má známosti, a přece o něm nikdo neví.
Epizodní role sebe sama si v seriálu střihly slavné
osobnosti v čele s Bolkem Polívkou, Vojtěchem Dykem, Lukášem Hejlíkem, Jiřím Dvořákem nebo Hanou
Holišovou.

Režie: Michal Isteník, Jonáš Vacek // Scénář: Michal Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // Dramaturgie: Jakub
Uličník, Ondřej Elbel // Kamera: Pavol Bigoš // Hudba: Lukáš Janota // Producent: Petr Lepka, Jan Perout //
Natočeno v produkci: Actimmy film, BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.
Hrají: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček,
Jaroslav Záděra, Agáta Červinková, Lukáš Hejlík, Vojtěch Dyk, Zoja Mikotová, Ondřej Blažmen Blaho,
Zdeněk Junák, Hana Holišová, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák a další…

Deníček moderního fotra je celovečerním režijním
debutem Jana Haluzy, který je zároveň i autorem
scénáře.
Ve filmu uvidíme řadu předních českých herců. Rodiče
Dominika (Jiřího Mádla) si zahráli Pavla Tomicová
a Ondřej Malý, rodiče Nataši (Terezy Ramby) pak Lucie Benešová a Roman Zach. V roli Natašina nápadníka a Dominikova soka uvidíme Lukáše Hejlíka v jeho
první filmové roli vůbec, dále také Lucii Polišenskou,
Ivana Luptáka, Andreu Hoffmannovou, Roberta
Jaškowa a v zásadní filmové roli bezejmenného taxikáře i autora literární předlohy Dominika Landsmana.
Film vznikl v produkci společnosti Fresh Lobster Ludvíka Marečka, koproducenty jsou společnosti Flamesite, CinemArt, Dana Voláková, Fénix Film a Redemptor.
Hlavním partnerem filmu se stala TV Nova.

Tvůrci: Tony McNamara // Režie: Matt Shakman,
Colin Bucksey, Bertie, Ben Chessell, Geeta V. Patel
// Scénář: Tony McNamara, Tess Morris, James Wood
// Kamera: John Brawley, Anette Haellmigk,
Maja Zamojda // Hudba: Nathan Barr
Hrají: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Florence
Keith-Roach, Sebastian De Souza, Sacha Dhawan,
Phoebe Fox, Bayo Gbadamosi, Adam Godley,
Douglas Hodge

Výměna manželek USA, 10. řada
Fenomenální reality show na americký způsob
Výměna manželek USA přináší šokující srážku mnohdy zcela neslučitelných světů. Dvě manželky s různými
názory, zvyky a stylem výchovy dětí, z naprosto rozdílných rodin, si na jeden týden vymění život. Reality show
přináší nečekané, dojemné, zábavné a často šokující střety zcela nekompatibilních světů. Všechny epizody
této legendární reality show jsou plné rozbouřených citů, ale zároveň přinášejí důležité životní lekce obou
manželek, jejich dětí i celých rodin.
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Ordinace v růžové zahradě 2
Fenomenální seriál má za sebou první sezonu uváděnou exkluzivně na Voyo. Její závěrečný díl bude uveden
9. prosince a již 6. ledna se mohou diváci těšit na úvodní epizodu nové, jarní sezony. V té se nejprve završí
současné dějové linky, aby byly vzápětí rozehrány zcela nové.
„Milí diváci Ordinace na Voyo, za celý tvůrčí tým vám
přeji krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.
Děkujeme vám za přízeň a velký zájem o nové příběhy
z Kamenice. Ubezpečuji vás, že dárky z Ordinace se
netýkají pouze Vánoc, dostávat je budete po celý
rok. Který z nich vám mohu prozradit už nyní? Na

dveře Ordinace klepe Lukáš Hejlík! Do nemocnice se
vrací jako renomovaný plastický chirurg v doprovodu
manželky Evy, kterou hraje Patricie Pagáčová,” prozrazuje fanouškům Ordinace v růžové zahradě 2 její
kreativní producentka Simona Matásková.

Vánoce na Nova Lady
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Vánoční expres

Andělské Vánoce

Šaty pro princeznu

Nova Lady – 25. prosince

Nova Lady – 26. prosince 20.30

Nova Lady – 31. prosince 20.30

Eve je zaneprázdněná investiční poradkyně, která
však honí pouze kariéru a lidské vztahy jdou jaksi
stranou. Jednoho dne se však vše změní.

Caitlyn touží stát se módní návrhářkou – a první velký model zásadně změní život nejen jí, ale i jistému
mladému princi.

Eve Morganová je zaneprázdněná newyorská podnikatelka, která jednoho večera cestou domů z práce
kvůli své nepozornosti uklouzne 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. Zde se Eve dozvídá, že
ji čeká poslední úkol, než se její duše konečně dostane do nebe. Má splnit jedné malé dívce vánoční přání,
díky čemuž se může vrátit na zem v lidské podobě.
Eve se těžko podřizuje svému osudu, ale Pearl sestoupí na Zemi společně s ní a dělá jí průvodkyni. Eve má
nyní šest dní na to, aby muže jménem Max Wingford
opět učinila šťastným. Toto přání má totiž i jeho
neteř Lauren, která od matčiny smrtelné nehody žije
se strýcem Maxem a prarodiči. Má svého strýce velmi
ráda a uvědomuje si, že stále trpí ztrátou své sestry.
Max a Laurenina matka tvořili úspěšné pěvecké duo,
a přestože Max hudbu miluje, nedokázal by dál vystupovat sám. Teprve když do jeho života vstoupí Eve,
o níž neví, že je anděl, začne se opět aktivně účastnit
běžného života. Eve ho povzbudí, aby znovu zpíval na
veřejnosti, a díky svým obchodním vztahům mu zajistí
vystoupení...

Caitlyn pracuje jako asistentka šéfredaktorky
módního časopisu Abigail. Časopis připravuje módní
přehlídku. O silvestrovské noci se pak bude konat
ples, na kterém má údajně dojít k zasnoubení prince
Jeffreyho a lady Isabelle. Abigail to považuje za
příležitost, aby v módní branži prosadila svou dceru
Leighton, a hodlá Isabelle přesvědčit, aby pro tuto
příležitost oblékla právě šaty od ní. I Caitlyn by se
ráda stala módní návrhářkou, zatím si šije šaty pro
sebe. V jedněch se objeví na módní přehlídce a Isabellu tak zaujmou, že ji pověří ušitím róby na silvestrovský ples. V průběhu vyřizování objednávky se
Caitlyn seznámí i s princem Jeffreym, kterého ovšem
pokládá za poslíčka a posléze za číšníka. Při jednom
náhodném setkání, kdy do sebe vrazí na schodech,
Caitlyn upadne mobil. Jeffrey ho zvedne a rozhodne
se ho osobně vrátit. Jdou spolu na kávu, ale to už se
princovo inkognito prozradí. Stýkají se nicméně dál
a sympatie mezi nimi narůstají. Do té míry, že král
Richard považuje za svou povinnost Isabelle osobně
navštívit a sdělit jí, že Jeffrey si má vzít Isabelle.

20.30
O Vánocích se dějí zázraky, plní se
přání a mění lidské osudy. Cesta
vánočním vlakem pak může změnit
celý život všech, kdo ve vlaku sedí.

Kouzelný čas Vánoc
Nova Lady – 24. prosince 20.30
Že se nedá cestovat časem? Velký omyl! O Vánocích se dějí
zázraky. Je však otázka, zda se budete chtít vrátit do doby, ze
které jste přišli…
Charles Whitley je bohatý podnikatel, který se k úspěchu vypracoval sám. Ve svých podnicích
zaměstnává obrovské množství
lidí, vlastní krásný dům a chystá
se oženit s nádhernou dívkou
z dobré rodiny Elizou Parkerovou.
Píše se rok 1903 a Charles se
rozhodne pro Elizu k Vánocům
pořídit zvláštní dárek. Vydraží
historické vánoční hodiny s verši
vyrytými do hodinového pláště.
Chce Elize tento dárek dát, jinak
ale nehodlá s Vánocemi ztrácet
čas. Je přece plně zaměstnaný.
Doma, ve svém sídle, ale zjistí,
že hodiny nejdou. To pro něj není
žádný problém. Charles se rozhodne hodiny opravit, jeho služebná Rosie mu k tomu přinese

sklenku dobrého sherry. Charles
má záhy hotovo, hodiny začnou
odbíjet a on se napije. V tu
chvíli se s ním vše zatočí a on se
probudí na koberci. Netuší, že se
právě dostal o sto let dál v čase.
Píše se rok 2020 a zaměstnanci
Whitleyova muzea mají plné ruce
práce s přípravou vánočního
programu. Muzeum řídí vzdělaná
Megan Turner. Ta zprvu považuje Charlese za velmi šikovného
herce, který byl do muzea, bývalé
Whitleyovy rezidence, poslán
hereckou agenturou. Charles je
nejdřív v šoku a je přesvědčen,
že se do jeho sídla vecpali nějací
podvodníci. Jelikož je ale chytrý,
záhy zjistí, že se ocitl v úplně jiné
době...

Hrají: Erin Cahill, Ryan Paevey, Brandi Alexander, Zahf Paroo, Nelson
Wong, Michael St. John Smith, Karen Kruper, Dean Redman a další.

Bývalý válečný spisovatel Tom Langdon chce splnit přání svého nedávno
zesnulého otce. Proto se v předvánočním čase vydává za svou přítelkyní
Leliou do Los Angeles vlakem. Tomův
otec si přál, aby jeho syn napsal
příběh z cesty vlakem skrz celé
Spojené státy. Hned ve Washingtonu
na nádraží se Tom začne seznamovat se svými spolucestujícími. Cesta
bude trvat čtyři dny a cestující za
tyto čtyři dny urazí 3000 mil. Tom
zjišťuje, že s ním cestují starý železničář Higgins, který dnes jezdí jen pro
zábavu, a snoubenci Julie a Steve,
kteří utekli před Steveovými rodiči.
Ti totiž nesouhlasili s jejich úmyslem
se vzít. Tomovou spolucestující je ale
i podivně osamělá starší dáma Agnes,
která vše sleduje ostřížím zrakem
a nic jí neunikne. Zajímavou postavou
je vědma Misty, která dokáže předpovídat lidské osudy. Osádku vagonu, ve
kterém Tom cestuje, doplňuje starý
vdovec John Kelly, jemuž zemřela
žena a on chce splnit její přání – při
cestě vlakem si přečíst Dickensovu
Vánoční koledu. Velmi důležitými spolucestujícími jsou ale slavný filmový
režisér Max Powers se svou scenáristkou Eleanor. Tom se velmi záhy po
nástupu do vagonu s Maxem začne
u baru bavit a on mu Eleanor představí. Pro Toma, ale i pro Eleanor je to
šok. Oba se totiž znají z minulosti. Byli
kdysi partnery a milenci...
Hrají: Elissa Holly, Glover Danny,
Mulroney Dermot, Williams-Paisley
Kimberly a další.

Hrají: Kristin Davis, Eric McCormack, Jaeda Lily Miller,
Robert Moloney, Karen Kruper, Gerard Plunkett,
Vincent Gale, Shirley MacLaine, Alison Raine,
Alexander Jando, Glen Gordon.

Hrají: Jessy Schram, Sam Page, Crystal Balint,
Hayley Sales, Cheryl Ladd, Andrew Kavadas,
Nicola LaPlaca, Gerard Plunkett.
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New Amsterdam –
Nemocnice New Amsterdam
Nova Lady – od 22. prosince 21.20
Seriál čerpá inspiraci z Bellevue, což je nejstarší veřejná nemocnice v Americe. Hlavní hrdina – nadaný
a okouzlující doktor Max Goodwin – byl čerstvě zvolený do čela nemocnice. Je rozhodnutý zde odstranit veškerou byrokracii a zajistit špičkovou zdravotní péči pro všechny. Jak toho může dosáhnout právě on? Doktoři
a ostatní personál už tohle všechno slyšeli mnohokrát. Goodwin se však nechce vzdát a pokusí se vdechnout
nemocnici nový život. Jde totiž o jediné místo na světě, kde jsou schopni léčit pacienty s ebolou, vězně z jedné z nejhorších věznic na světě a např. prezidenta USA pod jednou střechou. Goodwin chce nemocnici vrátit
na výsluní a zajistit jí stálé místo na mapě.
Hrají: Agyeman Freema, Eggold Ryan, Kher Anupam, Labine Tyler,
Montgomery Janet, Sims Jocko.

Vánoce na Nova Action
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Rachot v Bronxu

První rána

Nova Action – 24. prosince

Nova Action – 26. prosince 20.30

20.30
Akční krimi komedie, kterou režíroval
Stanley Tong. Hlavním hrdinou je Keung, který přiletí do USA za svým strýcem Billem, rozhodnutým prodat svůj
obchod v newyorské části Bronx. Zde
se seznamuje s novou majitelkou strýcova obchodu Elaine a chlapcem ze
sousedství Dannym, připoutaným na
invalidní vozík. Bronx má však pověst
hnízda pouličních gangsterů a závodů
na ulici. Do jednoho takového závodu
se omylem připlete i Keung a pokazí
výhru místnímu hlavnímu gangsterovi
Tonymu. Ten je rozhodnutý ho za každou cenu zabít, a tak začíná boj mezi
jeho bandou a Keungem, který však
odnese i obchod Elaine.
Hrají: Jackie Chan, Anita Mui,
Françoise Yip, Yueh Hua, Eddy Ko,
Jamie Luk, Lauro Chartrand,
Bill Tung, Mars, Lisa Stevens.

Nezničitelný Jackie Chan jako hongkongský polda, jehož nenáročný úkol se mění ve zběsilou honičku přes
půl světa.

Legenda o opilém Mistrovi

Hongkongský policista Jackie přijme úkol sledovat
podezřelou ruskou krásku Natašu na cestě do Ruska.
Zpočátku to vypadá jako jednoduchý, dokonce
příjemný úkol. Nataša totiž cestou neprovádí nic
neobvyklého ani podezřelého. To ovšem platí jen do

nebezpečné pronásledování Tsuie, Nataši a celé
bandy dalších lotrů. Od zasněžených hor Ukrajiny až
po žraloky zamořené vody v Austrálii. Musí se vyhýbat nejen smrtelným nástrahám, kulkám a smrtícím
úderům, ale také falešnému obvinění z vraždy. A to

chvíle, než se setká se svým milencem Tsuiem, který
ilegálně obchoduje se zbraněmi. Rázem se ve hře ocitá také ukradená ukrajinská jaderná hlavice a Jackie
má najednou plné ruce práce. Poklidné sledování ve
službách CIA a ruské tajné služby se mění v životu

všechno pochopitelně tím jediným způsobem, který
diváci chtějí vidět – pěstmi, v jejichž dosahu se všechno mění ve velmi účinnou zbraň – žebřík, koště, stůl,
auto, chůdy, a dokonce i žralok!

Hrají: J. Chan, A. Wu, J. Liu, B. Tung a další.

Nova Action – 25. prosince 20.30
Hongkongská akční kung-fu komedie, kterou režíroval Liu Chia-liang spolu s představitelem hlavní role Jackiem Chanem.
V roce 1913 se populární lidový
hrdina Wong Fei-hung dostane
během obchodní cesty s otcem
do bitky s bandou zlodějů, kteří
ukradli jejich draze nakoupený ženšen. Místo zboží se tak
stane majitelem vzácné císařské nefritové pečetě, kterou
se Britové s pomocí najatých
čínských lupičů a pašeráků
pokoušeli propašovat z Číny.
Přestože mu otec Kei-ying zakázal bojovat, dostal se Fei-hung
znovu do sporu s pašeráky
a musel bránit čest nevlastní
matky. S pomocí několika lahví
vína úspěšně použil styl opilého
mistra. Jenže pak v zápalu boje

udeřil otce, který se pokusil
bitku zastavit, a je vyhozen
z domu. Tím jeho dobrodružství
teprve začíná. Když se znovu
objeví zloděj, který mu podstrčil
balíček s pečetí, ukáže se, že je
to generál Fu Wen-chi. Pomůže
mu proti pašerákům, generál je
zabit a je na Fei-hungovi, aby se
pokusil čínské poklady zachránit. Zjistí, že jsou ukryty v ocelových prutech a naloženy na
loď, jež má zanedlouho vyplout.
Odhodlán zabránit ztrátě kulturního dědictví čínské historie
vydá se znovu do boje, vyzbrojen notnou dávkou alkoholu.

Hrají: Jackie Chan, Lung Ti, Anita Mui, Chia-Liang Liu, Ken Lo,
Ho Sung Pak, Andy Lau a další.

Mistři zastavárny XII
Nova Action – 24. prosince 19.40
Oblíbená americká reality show ukazuje vyjednávání s prodejci, popis a historii nejrůznějších předmětů, od
kapesních hodinek přes auta a motorky, které se lidé snaží výhodně prodat, koupit nebo dát do zástavy.
V díle nazvaném Vánoční speciál Rick pořádá grilovačku a vzpomíná na nejlepší momenty z natáčení. Uvidíme
i zkažené záběry, na které by naši hrdinové nejraději zapomněli.

Vánoce na Nova Gold
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Beze stopy VI (10) – Vánoční nálada
Nova Gold – 24. prosince 21.35
Každou minutu na světě záhadně zmizí stovky lidí. Speciální jednotka FBI v New Yorku
vedená agentem Jackem Malonem (Anthony LaPaglia) je vytvořena speciálně pro tyto
případy. Jeho tým sbírá střípky důkazů a postupně se snaží nejen objasnit příčiny, jež
vedly ke zmizení lidí, ale hlavně pohřešované osoby nalézt, a to dříve, než uplyne magická
hranice 48 hodin, po nichž pravděpodobnost úspěšného objevení živého člověka extrémně rychle klesá až na nulu...
Hrají: E. Close, A. LaPaglia, M. Jean-Baptiste, P. Montgomery,
E. Murciano a další.

FUNtastické Vánoce na Nova Fun
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Teorie velkého třesku II (11)
Hypotéza dárkových
předmětů do koupele
Nova Fun – 24. prosince 20.00 hod.

Blíží se Vánoce a Sheldon je šokován tím, že mu Penny
dá dárek. Nejenže totiž Penny nevěděla, že neslaví
starodávné pohanské Saturnálie, ale dokonce si dovolila mu něco koupit. Teď má Sheldon velký problém,
musí sehnat dárek přiměřené hodnoty a reprezentující
stejnou míru přátelství.
Hrají: J. Galecki, J. Parsons, K. Cuoco, S. Helberg,
K. Nayyar, M. Bialik a další.

Máma V (8)
Vánoční překvapení
Nova Fun – 24. prosince 17.15
Christy chtěla být v mládí psycholožkou, jenže teď
si jako matka samoživitelka vydělává na živobytí
jako číšnice v restauraci. Především se ale potýká se
závislostí na alkoholu. Sice už je pár měsíců střízlivá,
ale podle jejích vlastních slov to byla nejhorší doba
jejího života. Navíc není jedinou problémovou osobou
ve své rodině.
V díle nazvaném Vánoční překvapení se Christy a Bonnie vracejí domů ze setkání anonymních alkoholiků,
když zjistí, že je někdo vykradl. K jejich překvapení je
stopy dovedou do bytu jejich kamarádky Mary…
Hrají: A. Faris, A. Janney, M. Kennedy, J. Pressly,
W. Fichtnerl a další.

Přátelé V (10)
Milující sestra

Dva a půl chlapa IV (11)
Vánoční večírek

Nova Fun – 24. prosince 21.50

Nova Fun – 24. prosince 19.35

V epizodě Milující sestra se dozvíme, že Phoebe pracuje
o vánočních prázdninách pro Armádu spásy, Monika se
pokouší všemožně Rachel dostat z deprese a domnívá
se, že za to může Danny. Ross využívá své nedobrovolné
volno k tomu, aby donutil Joeyho k psaní komediálních
her. Phoebe je šokovaná z toho, jak lhostejně se k dobrovolným akcím staví obyvatelé New Yorku…

Je Štědrý večer a Charlie se chystá na vánoční rande
u sebe doma. Než však přijde pozvaná dívka, nahrne
se mu do bytu tolik lidí, že vypukne neplánovaný večírek. A když se s ní Charlie konečně dostane do postele, objeví se u nich jejich matky a složitě jim vysvětlí,
že spolu nemohou spát, protože je pravděpodobné,
že jsou bratr a sestra.

Hrají: M. LeBlanc, L. Kudrow, M. Perry, C. Cox,
D. Schwimmer, J. Aniston a další.

Hrají: Ch. Sheen, J. Cryer, M. Hinkle, A. T. Jones,
H. Taylor a další.

Vánoce na Nova Cinema
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Souboj Titánů
Nova Cinema – 25. prosince 17.55
Mocný bůh Zeus zničí království krále Acrisia jako
trest za to, že dal vlastní dceru a jejího právě narozeného syna Persea svrhnout do moře. Zatímco
poslední z titánů Kraken ničí království, Perseus, který
je ve skutečnosti Diovým potomkem, i jeho matka,
jsou bezpečně dopraveni na ostrov Serifos. Kalibos,
syn bohyně Thetis, už takové štěstí nemá, protože
ho Zeus změní v netvora jako trest za to, že vyhubil
Diovo stádo létajících koní. O princeznu Andromedu,
kterou si měl vzít za ženu, se tak sice mohl ucházet

každý, jenže všichni zatím skončili na hranici, protože
nedokázali uhádnout její hádanku, a tím zlomit prokletí. Perseus, kterého Thetis z pomsty přenesla do
fénického města Džopy, je okouzlen krásou Andromedy a rozhodne se ji získat. Využije magických zbraní,
kterými ho vybavili bohové na příkaz Dia, a v nebezpečné noční výpravě se mu podaří odhalit odpověď
na novou hádanku. Radost však netrvá dlouho, protože marnivá královna Kasiopeia urazí Thetis a bohyně
žádá jako odplatu smrt pro Andromedu...

Hrají: Harry Hamlin, Judi Bowker, Burgess Meredith, Laurence Olivier a další. Režie: Desmond Davis.

Dumbo

Vánoční koleda

Nova Cinema – 24. prosince 18.10

Nova Cinema – 24. prosince 20.00

Dumbo je slůně, které má strašně velké uši.
Všichni se mu smějí – ale jen do té doby, než se
zjistí, že umí létat.

Kdo by neměl rád kouzlo Vánoc..., ten ať si dá pozor!

V nepříliš prosperujícím cirkuse Medici se narodí
slůně s obrovskýma ušima. Jeho majitel Max Medici pověří bývalého krasojezdce Holta Farriera,
aby se o malou zrůdičku staral. Holt se právě
vrátil z 1. světové války bez ruky a na koních už
stejně nemůže jezdit, protože je Max v čase nouze prodal. Holtovy děti Milly a Joe si se slůnětem,
kterému se všichni smějí, rozumějí, a jednoho dne
zjistí, že své obrovské uši dokáže používat jako
křídla a létat. Z Dumba se stane atrakce, která
upadajícímu cirkusu pomůže na nohy. Ale tím
celé dobrodružství teprve začíná.
Hrají: Alan Arkin, Danny DeVito, Colin Farrell,
Eva Green, Michael Keaton a další.

Ebenezer je lakomý starý lichvář, který nenávidí všechny
a všechno, včetně Vánoc nebo svého synovce Freda.
Jednoho Štědrého dne zemře jeho obchodní partner
Marley. O sedm let později je opět Štědrý den a Ebenezer odmítá Fredovo pozvání na vánoční večírek i přispět na charitu. Jde domů, kde se mu zjeví duch jeho
zemřelého partnera, který ho varuje, aby se zřekl života
lakomce a začal dělat pokání, jinak ho čeká v posmrtném životě tvrdý trest. Také mu řekne, že ho navštíví tři
duchové. Stařec je vyděšený, ale nakonec tomu všemu
moc nevěří. Jenže v noci se mu skutečně zjeví Duch minulých Vánoc, který ho bere na cestu zpátky v čase, do
jeho mládí, kdy dal přednost penězům před láskou. Za
další hodinu přichází Duch současných Vánoc, který mu
ukazuje radosti a spokojenost všech, kteří milují Vánoce.
Za chvíli přichází i Temný stín, Duch Vánoc budoucích.
Ten bere Ebenezera do budoucnosti a ukazuje mu, co
se bude dít po jeho smrti. Duchové Vánoc mu otevřeli
oči a odkryli pravdy, kterým nikdy nechtěl uvěřit. Dřív,
než bude příliš pozdě, musí otevřít své srdce a odčinit
všechno špatné, co v životě udělal.

Hořký život komika
Nova Cinema – 25. prosince 20.20
Jackie Burke, vlastním jménem
Jacob Burkowitz, je zestárlý herec
před sedmdesátkou, který se kdysi, před třiceti lety, proslavil v televizním seriálu. Lidé ho dodnes
poznávají a ztotožňují s postavou,
kterou hrál, nikdy se ze stínu „Eddieho“ nevymanil. Vrchol kariéry
má tedy dávno za sebou, dnes
vystupuje jako stand-up komik

v klubu v newyorské židovské čtvrti Levittownu, který vede skutečná
legenda komedie Jimmie Walker
(hraje sám sebe), ale pořád ještě
dokáže lidi rozesmát. Nechybí mu
sarkasmus a životní rebelantství.
Jeho osobní život není nic moc,
je dávno rozvedený, jediný syn
mu před lety zemřel na předávkování a s bratrem Jamesem

(a jeho ženou) má dost konfliktní
vztah, ostatně jejich dětství bylo
neradostné. Při jednom ze svých
vystoupení se Jackie dostane do
konfliktu s arogantním divákem,
popere se s ním a přerazí mu nos.
U soudu se také nechová moc
pokorně a soudkyně mu napaří třicet dní ve vězení a sto dní veřejně
prospěšných prací…

Hrají: Robert De Niro, Danny DeVito, Edie Falco, Harvey Keitel, Patti LuPone, Leslie Mann.
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Strážci Galaxie
Nova Cinema – 27. prosince 20.00

Příšerky útočí
Nova Cinema –
30. prosince 22.20

Sex ve městě

Sex ve městě 2

Nova Cinema – 28. prosince 20.00

Nova Cinema – 29. prosince 20.00

Po letech přelétavých vztahů a pohodlného života bez
závazků žijí čtyři kamarádky ve vztazích, které se zdají
vážné a trvalé. Spisovatelka Carrie Bradshawová si našla
se svým „Panem Božským“ nový byt a chtějí se vzít.
Právnička Miranda Hobbesová se provdala za Stevea
Bradyho, obchodnice s uměním Charlotte Yorková si
vzala právníka Harryho Goldenblatta a společně vychovávají adoptovanou holčičku Lily. Přelétavá manažerka
Samantha Jonesová žije s televizní hvězdou Smithem
Jerrodem. Zdá se však, že jejich životy zdaleka nejsou
tak spokojené, jak by se mohlo zdát. Zatímco Miranda
se vyrovnává s manželovou nevěrou, na níž má vinou
své pracovní vytíženosti také podíl, náruživá Samantha
zjišťuje, zejména při pohledu na potentního souseda, že jí
v životě něco chybí. Charlotte, toužící po vlastním dítěti,
sice otěhotní, ale bojí se, že o dítě přijde. A Carrie, jejíž
svatba se vlivem okolí začíná měnit ve velkolepou společenskou událost, se vinou nedorozumění rozejde ve svatební den se svým vyvoleným. Těžkosti sice kamarádkám
pomáhají ulehčit chvíle společně trávené na nákupech,
módních přehlídkách a klábosením v luxusních restauracích, časem se však ukáže, že jim sice spraví náladu, ale
potíže nevyřeší.

Čtyři přítelkyně na život a na smrt, Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda, mají i po dvou letech
své problémy. Carrie je rozmrzelá z toho, že se
svým vysněným partnerem zabředla do stereotypního manželství. Charlotte přesvědčuje své
kamarádky, že je šťastná, jim ovšem neujde, že ji
dvě malé dcerky připravily o veškerou energii. Situaci jí neulehčuje ani nová chůva, po které pokukuje
manžel Harry. Miranda se cítí nedoceněná v práci,
kde se po ní neustále vozí nový šéf. Samantha se
snaží díky všemožným hormonálním přípravkům
potlačit blížící se menopauzu, což se jí daří. A proto
se v dobré náladě vydává na premiéru filmu svého
bývalého milence, kde se seznámí se šejkem Khalidem. Ten ji pozve do svého hotelu v Abu Dhabi.
Pozvání s nadšením přijímá, ovšem pod podmínkou,
že s sebou vezme své nejlepší kamarádky. Carrie,
Charlotte, Miranda a Samantha se ocitají v kouzelném světě, kde je Khalid zahrnuje péčí a luxusem.

Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon, Chris Noth, Candice Bergen,
Jennifer Hudson a další. Režie: Michael Patrick King

Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth,
David Eigenberg, Evan Handler, Miley Cyrus a další.
Režie: Michael Patrick King

Kevin pracuje pro rozvážkovou
službu. Při cestě k zákazníkovi vidí
tajemný svítící objekt, který se zřítí
někam do lesa. Když přijde blíž,
zjistí, že to jsou podivné příšerky.
Než ale stačí utéct, příšerky ho zabijí a sežerou. Drea a její bratr Filip
jsou sirotci, jejichž matka se zabila
před dvěma lety při autonehodě.
Žijí v domě strýce Louise, který
pracuje jako policista. Drea se
hlásila na univerzitu, ale nebyla přijata, proto se musí zatím živit jako
poslíček s rozvážkou jídel. Jednu
zakázku musí doručit na univerzitu.
Potkává tam bývalou kamarádku
Mandy, kterou na univerzitu přijali.
Mandy dohodí Dree brigádu: hlídání dětí jedné profesorky z univerzity. Zatím nikdo netuší, že příšerky
se už rozmnožily a začínají zabíjet
lidi ve městě. Drea s Filipem i dětmi paní profesorky, dcerou Trissy
a synem Jakem, jdou společně na
procházku. V lese najdou roztomilou bílou příšerku, kterou pojmenují
Bianca. Děti přinesou zraněnou
Biancu na základnu strážců rezervace, ale zjistí, že všichni strážci
jsou mrtví…
Hrají: Fulton Jack, Noel Jaeden,
Preston Ava, Wallace Dee, Washington Tashiana a další

Krátce po smrti své matky v roce 1988 je malý Peter Quill unesen ze
Země skupinou vesmírných pirátů. O dvacet šest let později se Quill,
který si nyní říká Star-Lord, dostane na planetu Morag, kde odcizí
mocnému padouchovi Ronanovi tajemnou kouli. Je na něj vypsána
odměna a on se stává terčem neúprosných nájemných zabijáků.
Aby jim unikl, musí spojit síly s po zuby ozbrojeným mývalem Rocketem, humanoidem Grootem, vražednou Gamorou a pomstychtivým
Draxem Ničitelem. Když Quill odhalí skutečnou ničivou moc tajemné
koule, jeho nesourodá skupina pomocníků musí spojit všechny síly
a zachránit existenci Galaxie, která čelí bezprostřední hrozbě.
Hrají: Ch. Pratt, Z. Saldana, D. Bautista, V. Diesel, B. Cooper, L. Pace,
M. Rooker, K. Gillan, D. Hounsou a další. Režie: James Gunn

Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka
Nova Cinema – 31. prosince 20.00
Wallace, roztržitý vynálezce milující sýr, a jeho věrný pes Gromit.
Plastelínoví hrdinové mimořádně úspěšné a Oscarem oceněné série
krátkých animovaných grotesek se dočkali celovečerního příběhu. Ocitají se v první obranné linii, která má chránit výstavní zeleninu obyvatel městečka před králíky a jinými škůdci. Jako „hlodobrana“ si vedou
velmi zdatně a s úspěchem brání výstavní kousky, s nimiž se mají pyšní
pěstitelé zanedlouho zúčastnit tradiční výstavy Obří zeleniny. Mimo jiné
i svým vynálezem nazvaným Norocuc, kterým vycucnou králíky z nor
a odvezou si je domů, kde je zavírají do sklepa a obětavě se o ně starají.
Wallace současně dokončuje nový vynález, který dokáže vysát z hlavy
všechny nežádoucí tužby. Doufá, že s jeho pomocí zbaví králíky touhy po
zelenině, a pak je bude moci pustit na svobodu...
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Vánoční anketa
a recepty hvězd TV Nova
VÁ N O C E V E Z P R AV O D A J S T V Í

Někdo lije vosk, jiný olovo.
Jeden dává přednost řízku
před kaprem, další zase nemusí rybí
polévku nebo bramborový salát.
Vánoce ale milujeme všichni stejně.
Jak to mají osobnosti TV Nova?

Lucie Borhyová

Ina Puhajková

Martin Pouva

Nikola Červinková

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Obojí.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK, CO JSEM
DOSTALA? Darovanému koni na
zuby nekoukám.  DÁREK, KTERÝ
MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST?
Vždycky všechny. Potěší mě i úplné
maličkosti. KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ
SALÁT? Moje maminka. PEČETE,
NEBO NA TO PEČETE? Pečeme
několik druhů cukroví každý
rok, je to naše rodinná tradice.
FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
František. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Živý, ach tak vůně, co se
pak šíří domem… VÁNOČNÍ ZVYK,
BEZ KTERÉHO SI NEUMÍM VÁNOCE
PŘEDSTAVIT? Máme tradic hned
několik. Například každou adventní
neděli zapalujeme svíčku na
adventním věnci, scházíme se
u toho celá rodina, pouštíme si
koledy, pečeme cukroví, jezdíme
na vánoční trhy, chodíme na
hřbitov zavzpomínat na své
blízké…

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Obojí.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK, CO
JSEM DOSTALA? Žádný takový
si nevybavuji. DÁREK, KTERÝ MI
UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST. Když
jsem od rodičů dostala (cca ve
14 letech) svůj první mobilní telefon
Alcatel.  KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ
SALÁT? Moje mamka a hned po
ní já.  PEČETE, NEBO NA TO
PEČETE? Pečení cukroví není úplně
moje parketa. Ochutnám vždy
nějaké během návštěv u přátel, ale
doma ho mít nepotřebuji. Navíc
nějakou tu nadílku vždy dostanu
od rodičů. FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? Purpura. STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Živý. MÁTE
NĚJAKÝ OBLÍBENÝ TRADIČNÍ
ZVYK/RITUÁL, CO DĚLÁTE NA
VÁNOCE? Ozdobený vánoční
stromeček nebo jmelí jsou asi
všude samozřejmostí. Jinak si
během večeře pod talíř dáváme
kapří šupinu, kterou potom
nosím v peněžence. Na Štědrý
den neuklízíme ani nevynášíme
odpadky, abychom nevynesli štěstí,
a někdy zajdeme Půlnoční mši.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Jasně, že
řízek. Ryby mi sice nevadí, ale
nechci o Vánocích řešit kosti
v krku. NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK?
Na žádný si nevzpomínám.
Darovanému koni na zuby
nekoukej… NEJLEPŠÍ DÁREK?
Nejhezčím dárkem bylo pro mě
to, že se před pár lety znenadání
u nás ve dveřích objevili na
Štědrý večer oba moji synové,
i když tehdy žili u své mámy.
Super překvapení. Rodina byla
pohromadě. KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ
SALÁT? Samozřejmě moje máma.
Už to zkoušela spousta lidí, ale
nikdo ji nepřekonal. Ten její je
pořád nejlepší. Těším se na něj
celý rok. PEČETE, NEBO NA TO
PEČETE? Nepeču, nechávám to
povolanějším. Nechci se ztrapnit…
FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
Zapálím si Františka a pustím si
k tomu Purpuru.  STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Stromeček jen
živý. Ta vůně jehličí se nedá ničím
nahradit… OBLÍBENÝ VÁNOČNÍ
ZVYK? Vánoční písně, pohádky,
a pak jdu večer do práce. 

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Řízek, kapříky
radši chytám, než jím. NEJTRAPNĚJŠÍ
DÁREK, CO JSEM DOSTALA?
Nepamatuji si, že bych někdy nějaký
trapný dostala. DÁREK, KTERÝ MI
UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST? Největší
radost mi dělají každoročně ponožky.
KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT? Babička.
PEČETE, NEBO NA TO PEČETE?
Občas peču, ale spíš na to peču
a raději jedu nafasovat k mamince.
FRANTIŠEK, NEBO PURPURA? Ani
jedno. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Rozhodně živý. MÁTE NĚJAKÝ
OBLÍBENÝ TRADIČNÍ ZVYK/RITUÁL, CO
DĚLÁTE NA VÁNOCE? Miluju linecké.
Koukám na pohádky a je jedno, jestli
jsem zrovna doma, nebo v práci.

Vanilkové rohlíčky Lucie Borhyové
240 g hladké mouky
200 g másla
70 g cukru
100 g mletých vlašských oříšků
moučkový cukr s pravou vanilkou na obalení

Renáta Czadernová
KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK, CO JSEM
DOSTALA? Takový nebyl. DÁREK,
KTERÝ MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ
RADOST? Obrázky a výrobky od
mých holčiček. KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ
SALÁT? Tipuju, že Radek Kašpárek ,
nicméně u nás ho připravuje mamka
a všem moc chutná. PEČETE, NEBO
NA TO PEČETE? Nepečeme na
to, pečeme.  FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? Ani jedno. STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Živý. MÁTE
NĚJAKÝ OBLÍBENÝ TRADIČNÍ ZVYK,
CO DĚLÁTE NA VÁNOCE? Po večeři
voláme Ježíška, děti zvoní na zvonek
a z okna volají „Ježíšku, přijď k nám“.

Koláče Renaty Czadernové
10 lžic mléka, 50 g čerstvého droždí
7 kostek cukru, 600 g hladké mouky
špetka soli
500 g másla / Hery (1 máslo a 1 Hera,
nebo dvě másla) + na potření
citronová kůra z 1 citronu
3 žloutky
moučkový cukr na poprášení
náplně nahoru – klasika tvaroh, mák nebo povidla +
posypka, já dávám mascarpone s tvarohem a limetkovou
marmeládou + posypku
Do vlažného mléka dáme cukr, rozdrobíme droždí a necháme
vzejít kvásek. Na vál dáme mouku, osolíme, uprostřed uděláme
důlek. Do něj nastrouháme tuk, citrónovou kůru, vlijeme žloutky
a kvásek a vše zpracujeme v těsto. Ihned rozválíme na plát asi
1 cm. Pomocí hrnku vykrajujeme a pak potřeme náplní. Pak kraje
potřeme rozpuštěným máslem a případně posypeme drobenkou.
Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 25 minut. Pak
vychladlé posypeme moučkovým cukrem. Dobrou chuť 
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Vojtěch Dyk

VÁ N O C E PA N A
PRO FESO R A
Eva Hacurová

Kristina Kloubková
KAPR, NEBO ŘÍZEK? Pro mě rozhodně kapr,
a hned několik porcí, zbytek rodiny většinou řízek.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK, CO JSEM DOSTALA? Gumový
granát od mého bratra. Je ale pravda, že jsem ho
dostala před 40 lety. DÁREK, KTERÝ MI UDĚLAL
NEJVĚTŠÍ RADOST? O prázdninách mi dcera koupila
takovou malou dózičku na prstýnek a opravdu
velkou radost mi už dva roky dělají apple watch.
Jinak jakýkoliv kulich.  KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT?
Samozřejmě já a pak moje maminka. PEČETE, NEBO
NA TO PEČETE? Když mám čas, tak peču moc ráda,
ale v posledních letech mi bohužel nějak ten čas
nezbývá. Překvapivě jsem pekla po nocích, když
byla Jasmi malá, ale teď už to nedávám. Naštěstí
peče moje maminka a luxusně. FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? František. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Rozhodně živý, protože nádherně provoní
celý byt. OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ JÍDLO? Od té doby,
co mám Jasmínku, tak nemáme rybí polévku, ale
hráškový krém, a už to asi tak zůstane. Navíc je
polévka, ta podle Romana Vaňka, za pár minut
hotová, a to doslova. OBLÍBENÝ VÁNOČNÍ ZVYK?
Asi jediné, co dodržujeme, je nevstávání od stolu,
slavnostní přípitek před večeří, u kterého každý
rok bulím, a samozřejmě dokud nezazvoníme na
zvoneček, tak se nesmí ke stromečku.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Nejím maso.  NEJTRAPNĚJŠÍ
DÁREK, CO JSEM DOSTALA? Dřevěné poleno.
DÁREK, KTERÝ MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST?
Miluju dárky s příběhem nebo rituálem. KDO DĚLÁ
NEJLEPŠÍ SALÁT? Každá žena v rodině ho má
skvělý. PEČETE, NEBO NA TO PEČETE? Absolutně
na to peču. FRANTIŠEK, NEBO PURPURA? Ani
jedno.  STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Jedině
živý. OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ JÍDLO? Červené víno
svaříme s kořením na svařák a přidáme plátek
čerstvého pomeranče.  VÁNOČNÍ ZVYK? Po
večeři a rozbalování dárků kouká celá rodina na
Pelíšky, bez toho nejsou Vánoce. 

Matouš Ruml
KAPR, NEBO ŘÍZEK? Losos na přírodní způsob.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK, CO JSEM DOSTAL?
Voňavka ve tvaru granátu. DÁREK, KTERÝ
MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST? Pohyblivý
mechanický dinosaurus, co uměl chodit a křičet.
Toho jsem si, když jsem byl dítě, hrozně přál
a dostal jsem ho.  KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT?
Moje maminka. Krájí vše na malé kousky a dává
tam ingredience, které mám rád. PEČETE, NEBO
NA TO PEČETE? Pečeme asi pět druhů, a s dětma
si to užíváme. Děti milují vykrajování. FRANTIŠEK,
NEBO PURPURA? Oboje, rádi to střídáme.
STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Máme živý,
v květináči. VÁNOČNÍ ZVYK? Tradičně si užíváme
adventní čas, stavíme betlém, vyrábíme vánoční
věnec. Každý rok si přivezeme z cest nějakou
ozdobu na památku, kterou si pak o Vánocích
pověsíme na stromeček. Máme už jich spoustu,
například z Mexika nebo z Barcelony.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Obé. Podle toho, co plave ve
vaně. NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK, CO JSEM DOSTAL?
Ponožky… DÁREK, KTERÝ MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ
RADOST? Ponožky… KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT?
Zcela objektivně musím říct, že já. Ovšem hned
vzápětí se musím přiznat, že jsem nejedl všechny
saláty světa, tudíž na tuhle otázku nemůžu
s čistým svědomím pravdivě odpovědět. Dostali
jste mne. PEČETE, NEBO NA TO PEČETE? Já dřív
dost smažil. A teď už ani nepeču. FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? Franta, jedině Franta. STROMEČEK ŽIVÝ,
NEBO UMĚLÝ? Živý samozřejmě, ale každý rok ten
samý, abychom šetřili životní prostředí. VÁNOČNÍ
ZVYK? Stresuju se, že nemám dárky už od konce
září, jak mi všechny nákupní střediska doporučují.

Rybí polévka
dle Vojty Dyka
6 kapřích hlav,
2,5 kila kapřích vnitřností,
ideálně co nejvíce jiker kvůli zahuštění,
mrkev, celer, petržel,
máslo, hladká mouka,
masox,
muškátový květ,
sůl
Nejdříve ideálně 6 hodin necháme vařit hlavy
a uděláme silný rybí vývar. Poté si na másle
orestujeme nakrájenou zeleninu a zalijeme
vařící vodou. Uděláme zeleninový vývar a na
konci velké kusy rozmixujeme, tudíž nám
vlastně vznikne zeleninové pyré. V prázdném
hrnci si rozpustíme máslo a nasypeme
hladkou mouku, vytvoříme tím jíšku, kterou
dotvoříme vlažným rybím vývarem, posléze
vývar z ryb a pyré vmícháme do sebe, tudíž
vývar zeleninou opět lehce zahustíme. Mezi
tím můžeme povařit vnitřnosti a vlít do
rybího základu nebo je vařit přímo v rybím
základu. Dochutíme lehce masoxem, solí
a muškátovým květem. Jikry se v polévce
lehce rozdrolí a tím nám ji také zahustí.
Ideálně podáváme s orestovanou houstičkou
a majoránkou. A pod talířem šupinu.

Lososový krém
Matouše Rumla
Každý rok rádi vaříme lososový krém – na ghí
se na cibulce osmaží 150 g mrkve a 150 g
řapíkatého celeru, pár kusů kořene petržele, to
se zalije vývarem a chvíli se to celé povaří. Poté
přidáme 200 g lososa bez kůže, nakrájeného na
kostky, a povaříme 15–20 minut. Na konci vše
rozmixujeme a do polévky přidáme smetanu
a prolisovaný česnek. K tomu máme rádi
ricottové kuličky – smícháme ricottu s bylinkami
a vajíčkem, vytvarujeme malé kuličky, obalíme
v trojobalu, osmažíme a dáme do polévky místo
krutonů.
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VÁ N O C E U S P E C I A L I S T Ů

VÁ N O C E
V ULICI

Martina Randová

Martin Dejdar

Eva Leimbergerová

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr i řízek,
jím obojí. DÁREK, KTERÝ MI
UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST? Tak
to je jednoznačně syn Matěj
narozený 22. 12. 1998. KDO U NÁS
DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT?
Samozřejmě maminka, ale teď už
ho pro mě umí udělat i manželka.
KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? To bych taky
rád věděl. PEČETE, NEBO NA
TO PEČETE? Doma samozřejmě
pečeme, ale já osobně na
pečení peču. FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? Ideál František Purpura,
ale toho neznám. STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Jsme
ochránci přírody, tak už tři roky
máme umělý. JAK NEJRADĚJI
SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU?
S rodinou a nám blízkými lidmi
ideálně na horách. POHÁDKA, BEZ
KTERÉ SI NEUMÍM PŘEDSTAVIT
VÁNOCE? Přece Mrazík!!!

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Řízek. KDO
U NÁS DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ
SALÁT? Nejlepší salát u nás doma
dělá náš nejlepší soused Miloš.
PEČETE, NEBO NA TO PEČETE?
Peču. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Živý. JAK NEJRADĚJI
SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU?
Spánkem. VÁNOČNÍ ZVYKY? Moje
děti absolutně milují prskavky.
Takže je o Vánocích každý večer
na terase zapalujeme, nejlépe ty
dlouhatánské metrové.

Jacob Erftemeijer
KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr. KDO
U NÁS DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ
SALÁT? Babička Liduška. KDE
BYDLÍ JEŽÍŠEK? Bůh ví.
PEČETE, NEBO NA TO PEČETE?
Peču. Na to. FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? František. STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Živý,
v květináči. JAK NEJRADĚJI
SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU?
V klidu na chalupě. POHÁDKA, BEZ
KTERÉ SI NEUMÍM PŘEDSTAVIT
VÁNOCE? Princezna se zlatou
hvězdou na čele.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK, CO
JSEM DOSTALA? Jednou
jsem dostala od kamarádky
jako dárek granátové jablko.
Nebylo to trapné, ale hodně
mě to pobavilo. DÁREK,
KTERÝ MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ
RADOST? Od táty jsem
dostala své první auto. To bylo
slávy. KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ
SALÁT? Salát dělám nejlepší
samozřejmě já. A to nejen
v rodině, ale na celém světě. 
KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? Ježíšek
bydlí v srdcích darujících
a obdarovaných. PEČETE,
NEBO NA TO PEČETE? Peču,
ale nepravidelně. Musí mě
to najednou popadnout
a pak jsem schopná péct
i celé noci několik druhů.
FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
Mám ráda obě vůně. Ale
kdybych si musela vybrat, tak
purpuru. STROMEČEK ŽIVÝ,
NEBO UMĚLÝ? Stromeček
mám několik let ten samý
umělý, protože chci šetřit
lesy. JAK VÍTÁTE NOVÝ ROK?
Na Silvestra většinou hraju
dvě představení. A je to
skvělý. OBLÍBENÁ VÁNOČNÍ
POHÁDKA? Mrazík.

Ryba po židovsku
(gefilte fiš) podle
Petra Vacka
Nejprve z rybí hlavy, páteře,
ploutví, kořenové zeleniny
a cibule připravíme vývar.
Syrové maso umeleme,
smícháme s nakrájenými
mandlemi, rozinkami
a s rozdrcenými macesy
(nemáme-li macesy,
nahradíme strouhankou
z kukuřičných lupínků).
Přidáme žloutky a sníh
z bílků, nadrobno nasekanou
cibuli. Okořeníme solí
a pepřem. Vytvarujeme
malé kuličky a uvaříme je
ve vývaru. Dáme na talíř
či misku, zalijeme vývarem
a necháme je odpočinout
v chladu, dokud neztuhnou
v želé. Podáváme studené.
Někdo dokonce přidává
želatinu, ale my většinou
požadované konzistence
dosáhneme i bez ní. Myslím,
že stačí připravit opravdu
silný vývar. Výhodou gefilte
fiš je, že ji často jedí
i zapřisáhlí odpůrci ryb, co
by kapra na Vánoce nevzali
do úst.

Petr Vacek

Malvína Pachlová

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Houbový
Kuba. NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK?
Mátová omáčka z obchodního
řetězce. NEJLEPŠÍ DÁREK? Fůra
dříví do mého ekovařiče. KDO
DĚLÁ NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ
SALÁT? Já!!!! KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK?
Ježíšek nebydlí, protože je
nehmotný!!! A jinak přebývá
v lidským srdci. PEČETE, NEBO
NA TO PEČETE? Peču. Vanilkové
rohlíčky podle strýčka Kaliny.
Ty jsou nejlepší. STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? V kořenáči.
V chladu. Na jaře zasadíme. JAK
SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU?
Dlouho, důkladně a s rodinou,
protože po Silvestru mám co? No
ano, narozeniny!!!!! (pozn. 1. 1.)
VÁNOČNÍ FILM NEBO POHÁDKA?
Saturnin.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Obojí.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK? Asi
si žádný trapný nevybavuju.
Vlastně jsem asi žádný takový
nedostala. NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK?
To, že jsme se zase všichni sešli
u štědrovečerní večeře. KDO DĚLÁ
NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT?
My všichni dohromady. Je to
spolupráce. KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK?
V nebi a pak za námi přiletí.
PEČETE, NEBO NA TO PEČETE?
Peču moc ráda a většinou už tak
brzo, že se pak musí péct znovu.
FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
Obojí. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Teď už živý. JAK SLAVÍTE
PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU? S lidmi,
co mám ráda. VÁNOČNÍ FILMY
NEBO POHÁDKY? Hrátky s čertem,
Sám doma, Láska nebeská,
Notting Hill a všechny pohádky.

Anežka Rusevová
KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK? Když jsou
z lásky, nejsou trapné  DÁREK,
KTERÝ MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ
RADOST? Horský kolo od táty,
když jsem byla malá. KDO U NÁS
DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT?
Já! KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? V nebi 
PEČETE, NEBO NA TO PEČETE?
Aby se neřeklo… FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? Franta. STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Živý! Ale
v květináči! JAK NEJRADĚJI
SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU?
S přáteli. VÁNOČNÍ FILMY NEBO
POHÁDKY? Jasně, že Popelka!
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Hanka Baroňová

Felix Šrámek

Kristýna Hrušínská

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr ne, řízek
ne, jím hlívu ústřičnou v trojobalu.
KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ
SALÁT? Nejlepší salát dělá moje
mamka. KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? Ježíšek
přes Vánoce bydlí na vánočním
stromečku a přes rok mezi baňkami.
Totiž abyste tomu rozuměli, pro
mě je odmala Ježíšek taková malá
postavička, které mamka vždycky
říkala ježek. A jelikož Ježíškovi taky
říkala ježek, tak jsem si to spojila.
Srandovní je, že tahle postavička
je malý voskový pankáč, který má
v puse dírku na cigáro. A tohle
my si od mého dětství věšíme na
stromeček. No chápete to? 
PEČETE, NEBO NA TO PEČETE?
Cukroví nepeču, protože ho nejím.
Výjimečně si dám linecké a perníčky,
které většinou od někoho dostanu.
Linecké od mamky. Perníčky od
kamarádů a švagrové. Trochu
nestandardně si občas peču linecké
přes rok, když na něj dostanu chuť.
STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ?
Stromeček preferuji živý, ale letos
budu stejně jako minulý rok zdobit
štafle. JAK SLAVÍM PŘÍCHOD
NOVÉHO ROKU? Silvestra nejraději
trávím s kamarády na chalupě.
POHÁDKA NEBO FILM NA VÁNOCE?
Na pohádky moc nekoukám, letos se
ale těším na vánoční díl Ulice.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Řízek.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK? Psí kostička,
Ježíšek se musel splést. NEJLEPŠÍ
DÁREK? Mně se líbí všechny dárky.
KDO U NÁS DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ
SALÁT? Táta. KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK?
Ježíšek je malej Bůžek a je vždycky
tam, kde je potřeba. PEČETE, NEBO
NA TO PEČETE? Vykrajuju cukroví.
FRANTIŠEK, NEBO PURPURA? To
černý, co čmoudí. STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Živý, co voní
jako les. JAK NEJRADĚJI SLAVÍM
PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU?
Koukáme s bráchou z balkonu
o půlnoci na ohňostroj. VÁNOČNÍ
FILMY NEBO POHÁDKY? Sám doma.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr a telecí
řízek. NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK?
Nedostávám trapný dárky.
Poctivě si píšu dopisy Ježíškovi,
takže se málokdy splete.
NEJLEPŠÍ DÁREK? Mně udělají
radost všechny dárky. Ráda je
dostávám. KDO DĚLÁ NEJLEPŠÍ
BRAMBOROVÝ SALÁT? Máma.
Její salát je naprosto geniální.
Je to klasický bramborový salát,
ale jsou v něm navíc jablíčka.
KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? Ježíšek bydlí
v jesličkách na seně, ne? PEČETE,
NEBO NA TO PEČETE? Peču,
protože Vánoce musí vonět.
FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
Purpuru si ráda zazpívám.
STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ?
To je stejné jako s cukrovím. Musí
to vonět. JAK SLAVÍM PŘÍCHOD
NOVÉHO ROKU? Na Silvestra
většinou hrajeme divadlo a pak
třeba taky někam jedeme. Ale
náš Silvestr nebývá divoký.
VÁNOČNÍ FILM NEBO POHÁDKA?
Veselé Vánoce přejí chobotnice.
A letos samozřejmě Ulice.
VÁNOČNÍ TRADICE? Máme jednu
ne úplně standardní tradici.
Přesně v 10 hodin u nás doma
zazvoní Vlastík Zavřel a máme
společnou štědrovečerní
snídani – pražská šunka, kaviár,
šampaňské... – rozumějte, nic
honosného.  Postupem času se
na to nabalila spousta dalších
rodinných přátel, takže dnes už
je z toho docela velká sešlost.
Od té doby, co jsem vdaná, se
účastním jen na skok a poté
jdeme na procházku na Nový
svět – kde je zase manželova
rozsáhlá rodina.

Ilona Svobodová –
Recept od babičky z podkrkonoší
Nejprve si připravíme těsto stejné jako na palačinky. Já dávám
1/2 litru mléka, 2 vejce, trochu soli a přiměřeně hladké mouky,
dokud nemám správnou konzistenci. A teď pozor! Přidáte hodně
povařených a scezených hub. Celé to pečlivě zamícháte a poté
nalijete na předem rozpálený a máslem pomazaný plech. Když
plech nebude opravdu rozpálený, udělá vám to bubliny. Tak na to
pozor. To je náš tradiční štědrovečerní předkrm.

Veronika Čermák Macková
KAPR, NEBO ŘÍZEK? Veganský řízek
s veganským bramborovým salátem.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK? Asi žádný.
Každý byl od srdce, tím pádem
nemůže být trapný.  DÁREK, KTERÝ
MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST?
Zážitek. KDO U NÁS DOMA DĚLÁ
NEJLEPŠÍ SALÁT? Otec. KDE BYDLÍ
JEŽÍŠEK? Všude. PEČETE, NEBO
NA TO PEČETE? Pekla jsem loni ve
Snídani s Novou bez palmového oleje
v rámci osvěty, kde se všude může
nacházet. Jinak nepeču, nikdo to
u nás doma nejí. FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? Difuzer s esencí skořice
a svařák.  STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Samovyrobený z čehokoliv.
JAK NEJRADĚJI SLAVÍM PŘÍCHOD
NOVÉHO ROKU? Odpočinkem.
VÁNOČNÍ FILMY NEBO POHÁDKY?
Grinch.

Vendula Fialová

Aleš Procházka

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr. NEJTRAPNĚJŠÍ
DÁREK? Byla to knížka. Knihy miluju, ale otevřela
jsem ji a bylo tam věnování, ovšem ne pro mě.
V takovou chvíli je nejhorší, že se cítím trapně, za
toho druhého, kdo mi dárek dal, jsem schopná
se mu za to dokonce omluvit. NEJLEPŠÍ DÁREK?
Čas s rodinou u stromečku, to je nejvíc. KDO
U NÁS DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT? Maminka.
KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? Doufám, že na klidném
místě, kde má čas vymýšlet všechny ty dárky
pro nás.  PEČETE, NEBO NA TO PEČETE? Tak
peču... Na to.  FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
František. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Živý
patří do lesa. JAK NEJRADĚJI SLAVÍM PŘÍCHOD
NOVÉHO ROKU? Vezmu si předsevzetí z loňska
a fajfkuji, co se podařilo splnit. Pak jdu psát nový
seznam.  VÁNOČNÍ FILMY NEBO POHÁDKY?
S čerty nejsou žerty.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Řízek. NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK?
Kalhotky. NEJLEPŠÍ DÁREK? Kniha Vinnetou – všechny
díly. KDO U NÁS DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT?
Maminka. KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? Přece na obláčku.
PEČETE, NEBO NA TO PEČETE? Pečeme o sto šest.
Ale děláme i cukroví za studena. FRANTIŠEK, NEBO
PURPURA? František – několikrát denně. STROMEČEK
ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Vždy živý a voňavý. JAK
NEJRADĚJI SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU? V klidu
a s co nejmenším počtem spoluúčastníků. VÁNOČNÍ
FILMY NEBO POHÁDKY? Série všech dobrých i blbých
pohádek.
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VÁ N O C E V O R D I N A C I

Markéta a Patrik Děrgelovi
Rybí polévka od maminky
Ivany Jirešové
Rybí hlavu pořádně omyjeme
a vydrbeme drátěnkou a solí
(pro ostranění slizu a pachutě
rybiny). Rybí hlava a ořez při
filetování ryby (páteř, ocasní
ploutve) se vaří ve vodě, kde
je sůl, bobkový list, nové koření
a celý pepř. Vaříme asi 20 minut.
Kořenovou zeleninu (mrkev,
petržel a celer) nastrouháme
nahrubo a osmažíme na
másle. Stejně tak osmažíme

na másle jikry nebo mlíčí. Na
další pánvičce usmažíme
z hladké mouky a másla jíšku.
Po uvaření rybí hlavu vyndáme
a oddělíme maso (kůže a rybí
sádlo vyhodit). Vývar přecedíme
a zavaříme do něj osmaženou
zeleninu a mlíčí, podle potřeby
zahustíme jíškou a přidáme
maso z hlavy. Dochutíme
muškátovým oříškem. Polévku
podáváme s osmaženými
kostičkami pečiva (rohlíky...).

Ivana Jirešová

Robert Urban

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kuřecí řízek... když už
musí být... NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK? Stolní
kalendář s kočičkama (ale nesmí to číst
maminka). NEKRÁSNĚJŠÍ DÁREK? Jako
rodina jsem dlouho neměli telefon… Musela
jsem vždy mrznout v budce. Můj první kluk
mi dal mobilní telefon. Zvonil zabalený
pod stromečkem, a to pro mě bylo to
nejkrásnější překvapení. KDO U NÁS DOMA
DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT? Sestra. KDE BYDLÍ
JEŽÍŠEK? V nebi přece... PEČETE, NEBO NA
TO PEČETE? Peče stále a stále lépe moje
maminka. FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
Obojí! Ale vzhledem k velmi podezřelé kvalitě
Františků v poslední době raději purpura.
STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Živý a vždy
až ke stropu! JAK NEJRADĚJI SLAVÍM
PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU? Výšlapem na
Ještěd! OBLÍBENÝ VÁNOČNÍ FILM NEBO
POHÁDKA? Císařův pekař a pekařův císař
a koncert Stinga v Durhamské katedrále.
VÁNOČNÍ ZVYK NEBO RITUÁL? Obvykle
jezdíme na Štědrý den na Hlubokou do ZOO
a pak se projít kolem úchvatného poutního
kostela v Lomci (památka UNESCO). A pokud
stihneme, tak ještě pro betlémské světlo do
píseckého kostela.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Nejdřív se u nás jí kapr – kvůli
tradici, a hned potom si spravíme chuť kuřecím řízkem!
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK? Takový nemám – každý dárek potěší.
DÁREK, KTERÝ MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST? Jako malý
jsem si přál model lodě a doteď asi nic nepřekonalo pocit,
když jsem ho tenkrát pod stromečkem našel. KDO U NÁS
DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT? Dřív to byl táta – teď jsem
to já, protože samozřejmě dělám jeho recept. KDE BYDLÍ
JEŽÍŠEK? Na Severním pólu přece. PEČETE, NEBO NA TO
PEČETE? U nás je pečení cukroví ženská záležitost – takže
k nám vždycky přijdou kamarádky mojí partnerky a já
musím na celý den z domu.  FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
František – kvůli Pelíškům! STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ?
Živý – miluju, jak potom voní celej byt. JAK NEJRADĚJI
SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU? V objetí milovaného
člověka a třeba jen s prskavkou v ruce. VÁNOČNÍ FILMY
NEBO POHÁDKY? U mě jsou to tři – Pelíšky, Tři oříšky pro
Popelku a Sám doma.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Markéta: Kapr musí být, ale raději mám
řízek. Patrik: Vlastnoručně ulovený kapr! DÁREK, KTERÝ MI
UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST? Markéta: Ty, kterými podaruji.
Patrik: Všechny. KDO U NÁS DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT?
Markéta: Babička. Patrik: Dědeček. KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK?
Markéta: V nebi… Patrik: V nás. Markéta: A v nás.
PEČETE, NEBO NA TO PEČETE? Markéta: Peču. Patrik:
Vytvářím podmínky pro Markétino pečení. FRANTIŠEK,
NEBO PURPURA? Markéta: František. Patrik: František.
STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO UMĚLÝ? Markéta: Živý. Patrik:
Živý. JAK NEJRADĚJI SLAVÍME PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU?
Markéta: Na sněhu, s rodinou a kamarády. Patrik: Na
sněhu, s rodinou a kamarády. NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÁNOČNÍ
POHÁDKA NEBO FILM? Markéta: Popelka, Obušku z pytle
ven a Láska nebeská. Patrik: Láska nebeská, Sám doma,
Obušku z pytle ven. VÁNOČNÍ ZVYK NEBO RITUÁL?
Markéta: Patrik vždy pořídí ten nejošklivější stromeček,
protože nepodporuje řezání krásných vzrostlých stromů.
Čili přinese domů koště, ze kterého se pak snažíme udělat
krásný vzrostlý strom…

Dana Morávková
KAPR, NEBO ŘÍZEK? Řízek. NEJTRAPNĚJŠÍ
DÁREK? Žádný dárek nebyl trapný. DÁREK,
KTERÝ MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST?
Každý od Ježíška! KDO U NÁS DOMA DĚLÁ
NEJLEPŠÍ SALÁT? Nejlepší salát dělaly naše
maminky. KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? V našich
duších... PEČETE, NEBO NA TO PEČETE?
Mě peče paní Čenská, manželka Honzy
Čenského... FRANTIŠEK, NEBO PURPURA?
Kadidlo v kostele. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Živý. JAK NEJRADĚJI SLAVÍM
PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU? Do dna…
VÁNOČNÍ FILMY NEBO POHÁDKY? Láska
nebeská.
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VÁ N O C E V M A S T E R C H E F
Č E S KO

Štědrovečerní rybí polévka
Radka Kašpárka

Suroviny na 4 porce:
4 hlavy z kapra
200 g mlíčí
80 g mrkev
50 g celer bulva
50 g celer řapíkatý
80 g petržel
1 cibule
10 kuliček nového koření,
3 bobkové listy
1 hvězdička badyánu
máslo
2 lžíce hladké mouky
sůl, pepř, listová petržel
muškátový květ nebo ořech
3 ks starší housky
(nejlépe v mikroténovém
sáčku cca 3–4 dny)
Hlavy uvaříme s kořením
doměkka a obereme maso
z líček. Mlíčí uvaříme zvlášť,
ale jen krátce, cca 15 minut.
Scedíme a necháme vychladit,
mlíčí nakrájíme na kousky.
Na másle orestujeme na kostičky
nakrájenou kořenovou zeleninu,
přidáme cibuli a zarestujeme
dozlatova, zaprášíme moukou
a zalijeme vývarem. Necháme
cca 40 minut provařit. Poté
vložíme obrané maso z hlav
a nakrájené mlíčí a jikry.
Prohřejeme a ochutíme solí,
pepřem, oříškem nebo květem
a nasekanou listovou petrželí.
Podáváme s na kostičky na
másle praženou houskou.

VÁ N O Č N Í K A P R P O D L E H O N Z Y P U N Č O C H Á Ř E

Honza Punčochář

Přemek Forejt

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Kapr, ale
připravujeme ho jako řízek, takže
vlastně obojí. NEJTRAPNĚJŠÍ
DÁREK, CO JSEM KDY DOSTAL?
Žádný nebyl. DÁREK, KTERÝ MI
UDĚLAL NEJVĚTŠÍ RADOST?
Nepodepsaná podpisová
karta Přemka Forejta. Máme
takové osobní žerty, které nás
provází od natáčení Souboje
na talíři. KDO U NÁS DOMA
DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT? Každý
rok den před Štědrým dnem
děláme souboj bramborových
salátů. Musím přiznat, že
párkrát jsem vyhrál i já.  KDE
BYDLÍ JEŽÍŠEK? Velké Popovice.
PEČETE NEBO NA TO PEČETE?
Jelikož mám bratra cukráře, já
nepeču. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Živý. JAK NEJRADĚJI
SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO
ROKU? U nás kuchařů je to jasné.
Takže stejně jako kluci já i já
budu ve své restauraci. MOJE
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKA, BEZ
KTERÉ SI NEUMÍM PŘEDSTAVIT
VÁNOCE? S čerty nejsou žerty.

KAPR, NEBO ŘÍZEK? Řízek.
NEJTRAPNĚJŠÍ DÁREK, CO
JSEM KDY DOSTAL? Ježíšek
nedává trapné dárky. DÁREK,
KTERÝ MI UDĚLAL NEJVĚTŠÍ
RADOST? Podepsaná fotka
Jana Punčocháře. KDO U NÁS
DOMA DĚLÁ NEJLEPŠÍ SALÁT?
Samozřejmě moje maminka.
Na její salát se těším každý
rok. KDE BYDLÍ JEŽÍŠEK? Já si
myslím, že Ježíšek je z Brna.
PEČETE NEBO NA TO PEČETE?
Já každý rok peču vánočky pro
rodinu. STROMEČEK ŽIVÝ, NEBO
UMĚLÝ? Živý. JAK NEJRADĚJI
SLAVÍM PŘÍCHOD NOVÉHO
ROKU? Já ho už několik let slavím
prací. Vždy v Entrée pořádáme
Silvestrovskou večeři. Letos
bude opět tematická a bude to
horor. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ
POHÁDKA, BEZ KTERÉ SI
NEUMÍM PŘEDSTAVIT VÁNOCE?
S čerty nejsou žerty.
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