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Neděle přinesla v přeboru vzpouru outsiderů
Trenéři hodnotí
víkendové vystoupení
svých svěřenců

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Událostí 17. kola
krajského přeboru Vysočiny
jsou bezesporu výhry zatím
dvou nejhorších týmů sou-
těže. Pro fotbalisty Jaromě-
řic jde navíc o první tříbo-
dový zisk v sezoně.

KOUTY – V. MEZIŘÍČÍ B 4:1
Milan Parma, záložník
Koutů: Do utkání jsme
vstoupili s chutí a v úvodu
šli do vedení. Snažili jsme se
soupeře ohrožovat rychlými
přechody do útoku. Po
vstřelení druhého gólu a
vyloučení hostujícího kapi-
tána jsme hru kontrolovali,
první poločas je do žádné
větší šance nepustili. Druhá
půle se nesla v podobném
duchu a podařilo se nám
dvakrát skórovat. Ke konci
jsme polevili, soupeř si vy-
tvořil pár šancí a dokázal
vsítit gól. Zaslouženě jsme
vyhráli a připsali si důležité
první tři domácí body.
Petr Munduch, trenér V.
Meziříčí B: Byl to náš nej-
horší odehraný zápas v této
sezoně, hráči vůbec nedo-
drželi taktické pokyny, které
jsme si před začátkem řekli.
Úplně jsme se přizpůsobili
stylu hry Koutů a jejich na-
kopávaných balonů. Úroveň
utkání byla celkově velice
slabá, odpovídala spíše pře-

boru okresnímu, ale my
jsme byli tentokrát ještě
horší než domácí celek.

SAPELI POLNÁ – BYSTŘICE
3:5
Jiří Babínek, trenér Sapeli
Polná: V první půlce jsme
hráli bojácně, nepodrželi
jsme balon a hosté zaslou-
ženě vedli. Byli ve všech
směrech lepší. Ve druhém
poločase jsme se zvedli, do-
stali se na kontakt, ale bo-
hužel jsme pak udělali chy-
bu a přišel čtvrtý gól, který
to utkání zlomil. Ve druhé
půlce to byl dobrý výkon.
Oldřich Veselý, trenér
Bystřice: S těžkým zápasem
na hrbolatém terénu jsme si
poradili velice dobře. Utkání
bylo od začátku pod naší
kontrolou, odehrávalo se
zcela v naší režii. Mrzí mě
pouze to, že domácí prak-
ticky neohrozili naši svaty-
ni, přesto nám vstřelili tři
góly. Na druhou stranu mě
těší naše ofenziva, kromě
pěti vstřelených branek
jsme několik dalších dob-
rých příležitostí nevyužili.

NOVÁ VES – PELHŘIMOV 2:0
Radek Šikola, trenér Nové
Vsi: První poločas byl z naší
strany poměrně kvalitní,
dokázali jsme z naší mírné
herní převahy dvakrát gólo-
vě prosadit. Po změně stran
už úroveň hry poněkud
opadla, vedení jsme si ale
celkem v klidu pohlídali.
Podle mého zasloužené tři
body pro nás.

Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: V prvním po-
ločase jsme nedokázali pro-
měnit vytvořené šance.
Soupeř nás za to potrestal
góly ze standardní situace a
z vymyšlené penalty. Po
přestávce jsme měli navrch,
s výkonem týmu mohu být
spokojený, ale gól jsme dát
nedokázali. Soupeř si vedení
pohlídal.

JAROMĚŘICE – SPEŘICE 3:1
Tomáš Novotný, trenér
Jaroměřic: O našem prvním

vítězství jsme mohli roz-
hodnout už v prvním polo-
čase, kdy jsme po prvním
gólu neproměnili ještě ně-
kolik vyložených šancí.
Soupeř nás potrestal hned
po přestávce. Naštěstí se
nádherně trefil Aleš Palát a
v závěru jsme přidali roz-
hodující branku. Musím
kluky pochválit za bojovný
výkon.
Jiří Holenda, trenér Speřic:
Soupeři musím pogratulo-
vat, vyhrál naprosto zaslou-
ženě. Byl po celý zápas lepší,

dravější. My jsme podali
velmi špatný výkon a musí-
me hledět dopředu,
abychom to odčinili. Čeká
nás zápas s Přibyslaví, v
něm bude potřeba získat tři
body.

HUMPOLEC – OKŘÍŠKY 1:0
Ján Kubík, trenér Hum-
polce: Okříšky hrály na na-
kopávané míče, čekaly na
naše chyby. S tím jsme po-
čítali, zkomplikovali jsme si
to sami. V prvním poločase
jsme mohli dát více než je-
den gól, měli jsme tam další
dvě vyložené šance. V závě-
ru se nám to zkomplikovalo
po vyloučení Kříže. Byly tam
nepříjemné závary před
brankou, se štěstím jsme
vítězství uhájili.
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: Trápí nás zranění.
V silně pozměněné sestavě
vycházeli ze zabezpečené
obrany a zkoušeli brejky, ze
kterých hrozil hlavně Tůma,
ale čistou gólovku jsme si
nevypracovali. Dvě velké
šance domácích jsme přežili,
ale soupeř se ujal šťastně
vedení po přímém kopu,
který dva naši obránci ne-
dokázali odvrátit a míč pro-
padl do sítě. Druhý poločas
jsme nepustili Humpolec k
ničemu, ale náš závěrečný
nápor k vyrovnání nevedl.
Domácí obránci třikrát za-
stoupili na čáře už překo-
naného gólmana, a tak jsme
na kýžený bod nedosáhli.
Naše hráče musím pochválit
za bojovnost i nasazení.

LEDEČ N. S. – KOŠETICE 2:1
Zdeněk Jungvirth, trenér
Ledče n. S.: Jak jsem před
utkáním čekal, tak k nám
přijel těžký soupeř, který
hrál ze zabezpečené obrany,
ale nebyli to žádní nakopá-
vači, chtěli hrát fotbal.
Myslím, že to pro nás nako-
nec bylo zasloužené vítěz-
ství. Naše hra nebyla špatná,
ale byli jsme jaloví v kon-
covce.
Jan Starý, hrající trenér
Košetic: Sehráli jsme dobrý
první poločas. Dokázali jsme
se domácím vyrovnat, pře-
čkali jejich počáteční tlak a
sami šli do vedení. Ještě
dvacet minut ze druhé půle
jsme celkem stačili, ale pak
přišel gól domácích a naše
červená karta. Od toho oka-
mžiku jsme se jen bránili a
v závěru inkasovali druhý
gól.

PŘIBYSLAV – CHOTĚBOŘ 1:3
František Polák, trenér
Přibyslavi: Byl to slušný
zápas, Chotěboř v něm po-
tvrdila roli favorita. My jsme
nedokázali uhlídat stan-
dardní situaci, a to rozhodlo.
Soupeř ale vyhrál zaslouže-
ně.
Josef Soural, trenér Cho-
těboře: Myslím, že jsme
vyhráli zaslouženě. Většinu
zápasu jsme měli pod kont-
rolou. Samozřejmě, až na
pasáž okolo gólu soupeře,
tam malinko visel ve vzdu-
chu další gól. Výsledek od-
povídá tomu, co se na hřišti
odehrálo.
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Píše se rok 1899 a do ro-

diny člena pražského ha-

sičského sboru se narodil 

syn Oldřich. Za devatenáct 

let bude zpívat v operetě 

Národního divadla v Brně, 

až mu bude pětatřicet, bude 

mít dokonce vlastní divadlo. 

Slavnou filmovou hvězdou 

se ale stane až na prahu čtyři-

cítky.  Adině Mandlové bude 

zpívat „Jen pro ten dnešní 

den“, s Natašou Gollovou bu-

de tropit hlouposti a do dě-

jin českého filmu se zapíše 

větou: „Zavřete oči, odchá-

zím…“  Rodiče ještě tenkrát 

netušili, že jim doma vyrůs-

tá jeden z nejoblíbenějších 

českých milovníků. Maminka 

se však jeho úspěchů nedo-

žila, po těžké nemoci odešla, 

když mu bylo pouhých ...ta-

jenka křížovky.

MUDr. Milada Bezděková, 

ortopedka z Vinohradské 

nemocnice v Praze, má 

ve svém lékařském pokoji 

jeho fotografii. Pochopitelně 

mě zajímalo, proč.  Je „jen“ 

jeho obdivovatelkou? Chyba 

lávky: její dědeček Josef byl 

totiž Nového bratranec! 

Jaký podle ní pan Nový byl? 

„Noblesní před publikem, 

ironický ve společnosti, na-

víc přímý a rovný člověk, 

který nikdy nikoho nepod-

razil. S mým dědečkem se 

scházel v kavárně hotelu 

Paříž. Mně jako malé holce 

říkal ´mladá dáma´ a dovo-

lil mi ochutnat koňak i ká-

vu (samozřejmě s vodou). 

Škoda, že jeho manželka byla 

tak žárlivá a nechtěla, aby se 

s příbuznými stýkal. Dědečka 

to velmi mrzelo. Pan Nový 

pro mě navždy zůstává sy-

nonymem dokonalého gen-

tlemana.“

K R I S T I Á N  N A V Ž D Y

Roku 1940 volili čtenáři fil-

mového časopisu Kinorevue 

svůj nejoblíbenější film – zví-

tězil Kristian (1939). Jeho 

popularita trvá dodnes, té-

měř osmdesát let od premi-

éry. Scéna, ve které Oldřich 

Nový dobývá v Orient baru 

srdce Adiny Mandlové, bývá 

označována  za jednu z nej-

erotičtějších scén českého 

filmu. A ještě zajímavost k ná-

zvu veselohry: v úvodních 

titulcích je psáno Kristian, 

s krátkým „a“. V dobových 

popiscích i ve scénáři je ale 

uváděno Kristián. Tak si vy-

berte!

M I L I O N O V É  

H O N O R Á Ř E ?

„Víte, kolik jsem dostal za roli 

Kristiana? 20 000 protektorát-

ních korun. Ani nevím, kolik 

lidí mi ten honorář závidělo,“ 

vzpomínal na svou nejslav-

nější roli sám Mistr. Zajímají 

vás tehdejší filmové honorá-

ře? Svým čtenářům je roku 

1940 prozradil právě týdeník 

Kinorevue: „Režiséři filmů 

mají minimální honorář 

35.000 K, nesmějí však natočit

více než 5 filmů za rok.

O L D Ř I C H  N O V Ý

TV expres Speciál

Kristián (1939)

Oldřich Nový

ve své divadelní šatně 

Eva tropí hlouposti

(1939)

Roztomilý člověk 

(1941)
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Ošklivá slečna (1959)

Narodil se jako nejmladší ze třinácti 
dětí v rodině topiče z cihelny. Ve své 
memoárové knize vzpomíná, jak jim 
jejich maminka s oblibou vyprávěla 
příběhy. Vidíte, a dnes už Karel Höger 
vypráví pohádky prostřednictvím roz-
hlasu, desek nebo cédéček několikáté 
generaci dětí. 

POSLEDNÍ ROLE
Na jaře 1977 rozehrál roli doktora Sovy 
v televizním seriálu Nemocnice na kra-
ji města, kterou Jaroslav Dietl napsal 
přímo pro něj. Filmování už bohužel 
neměl možnost dokončit a byl nakonec 
přeobsazen Ladislavem Chudíkem.

JAK TO TEHDY BYLO?
Všeobecně se má za to, že Karel 
Höger odešel bez potomků. Před pár 
lety mě ale kontaktoval pan Zdeněk 
Špaček (*1931) a tvrdil, že je jeho sy-
nem. Nedlouho před svou smrtí mu 
to prý sdělila maminka. Odbornicí 
na podobné záhady je má kamarád-
ka, publicistka Blanka Kovaříková, 
a tak jsem jí předal kontakt a če-
kal na výsledek pátrání: „První 

dojem byl ohromující - ten muž barvou 
svého hlasu i dikcí slavného herce 
připomínal! Zdeňkova maminka Marie 
bydlela v Brně-Králově Poli a s mladič-
kým Högerem údajně měla poměr. Pak 
se však provdala za fotografa Františka 
Špačka. S Högerem se Zdeněk vídal až 
do jeho smrti, ale nikdy se ho netroufl 
zeptat, jak to kdysi všechno bylo…“ 
A tak už se nikdy s určitostí nedozví-
me, jestli Karel Höger syna opravdu 
měl a nebo šlo jen o omyl.
 
NEZAPOMENUTELNÉ
KOUZLO HLASU
Ale ještě k výše zmíneným pohád-
kám. Hodně toho bylo napsáno 
o Högerových slavných filmech, ale ne-
smím zapomenout ani na obor, kterým 
se tento Mistr slova zapsal do našich 
pamětí. Díky svému charakteristické-
mu hlasu se stal v pozdějším věku čas-
tým ...tajenka křížovky, animovaných 
filmů a večerníčků. Ferda Mravenec, 
O loupežníku Rumcajsovi, O loupež-
nickém synku Cipískovi, Dášenka, 
Povídání o pejskovi a kočičce, Kocour 
Mikeš, O vodníku Česílkovi – to je 
skvost vedle skvostu. Když si na staré 
desce pustím jeho Zlatovlásku, je ze 

mě zase malý kluk… Sám Höger o své 
práci pro děti řekl: „Čekám, kam až 
je vylákám z půvabného zátiší jejich 
fantazie, kterou jen tuším. Je to hra 
na schovávanou i odkrývanou. Jako 
kdyby přede mnou někdo otevřel dve-
ře do rozkvetlé krajiny nečekaných 
krás.“

ACETYLEN, ARCHAR, 
BALVANY, BULKA, CVIKR, ČERTI, ČÍNA, EŠUS, FUCHS, HAŠÉ, HMYZOŽRAVEC, HOROLEZKYNĚ, CHRIE, IDOL, IŠKA, KÁNOE, KEŠU, KLOBOUČNÍK, KOBOS, KOLOBĚŽKA, KOLOMBÍNY, KOMPRESOR, KONINA, KORYTA, KOSMONAUTI, LETUŠKY, LOŽE, MALICHERNOST, MATEŘŠTINA, MORMONI, NIZOZEMSKO, NOTY, OKNA, OPONA, OSEL, OSIVO, PĚNKAVA, PILY, PODNIKNOUT, POMÍJIVOST, POTOPA, PROPLACHOVAT, PROSTOJ, PSISKO, PTÁCI, RAMPA, ROUS, ROZCHOD, ROZVRHNOUT, SÁLY, SBORY, SESKOK, SKIVO, SKLO, SMEČE, SOUROZENCI, SPORTY, STÁVKA, VLEK, VZDOR, VZTEK, ZBÍT, ŽÍLA

Karel Höger se často 
objevoval v životopisných 
fi lmech. Před kamerou si 

zahrál třeba Mikoláše Alše 
nebo Bedřicha Smetanu. 

V muzikálu Zdeňka 
Podskalského …TAJENKA 

ztvárnil arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic.

V souvislosti s Karlem Högerem bývá neustále připomínána fotografi e z roku 1942, na které společně s řadou dalších českých herců hajluje v Národním divadle. Málo se ale ví o tom, že se tento herec významně zapojil do boje proti Němcům. Paní Eva Högerová, jeho bývalá žena, před lety zveřejnila informace o manželově málo známé odbojové činnosti. Tak například v letech 1943–44 vozil z Prahy na Zlínsko a naopak šifrované zprávy. Krom toho pomáhal fi nančně několika rodinám, jejichž členové se dostali do koncentračního tábora. Uchovával také majetek jedné vězněné židovské rodiny, ve svém bytě poskytl azyl spisovateli Františku Kožíkovi, kterého hledalo gestapo. Novinář Stanislav Motl potvrdil, že Höger nejméně dvakrát navštívil židovské ghetto v Terezíně, kam zřejmě vozil léky. A zmíněná akce v Národním? Zúčastnily se jí desítky herců. Odmítnout účast totiž tehdy 
znamenalo souhlasit s atentátem 

na Reinharda Heydricha.
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Okouzlená (1942)

Lístek do památníku (1975)

Byl jednou jeden dům (1974)
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Agrofi t kombi

PROTI PLEVELŮM 
V TRÁVNÍKU 
• účinná a oblíbená souprava dvou 
 selektivních herbicidů 
 (Starane Forte, Lontrel 300)

• pro hubení plevelů v trávníku (sedmikrásky, 
 pampelišky, heřmánkovité plevele, aj.)

• aplikace postřikem na vzešlé plevele 

• účinek je patrný již za několik dní po aplikaci

• dešťové srážky již 2 hodiny po aplikaci 
 nevadí 

• malé balení na 9,25 l 
 a velké balení na 37 l 
 aplikační kapaliny

Jak na plevele 
 v trávníku?
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