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Petr Nárožný 
(80), herec

„Netušil jsem, 
že po mně 
zbude jen 

Mach 
a Šebestová.“

HLÁŠKA TÝDNE

PAMÁTKA U GOTTA
Ministerstvo 
kultury navrhne 
vládě prohlásit 
pražskou Bert-
ramku za národní 
kulturní památku. 
Vila z 18. století 
spojená s pobytem Wolfganga 
Amadea Mozarta v Praze, kte-
rá se nachází jen 100 metrů 
pod vilou Karla Gotta (79), je 
už dva roky zavřená.

LÍSTKY NA SHEERANA
Na druhý přidaný 
koncert zpěváka 
Eda Sheerana 
(27), který pro-
běhne 8. července 
na letišti v praž-
ských Letňanech, 
jsou stále v prodeji vstupenky. 
Doteď si na obě vystoupení 
(první je o den dříve) už koupilo 
lístek přes 100 tisíc lidí. 

HOLIŠOVÁ NA HRADĚ
Plánovaná oprava 
měla letos v létě 
zabránit v návratu 
muzikálu Noc 
na Karlštejně na 
nádvoří středo-
českého hradu! 
Rekonstrukce ale začne až 
v srpnu, a tak se předsta-
vení v hlavní roli s Hanou 
Holišovou (38) na 
část sezony na 
Karlštejn vrátí.

Výpomoc 
týdne

Výčepní 
týdne

Knírač 
týdne

Kočka 
týdne

Premiéra 
týdne

KLÁRA DOLEŽALOVÁKLÁRA DOLEŽALOVÁ se spolu  se spolu 
s dalšími tvářemi TV Prima vypravila s dalšími tvářemi TV Prima vypravila 
podpořit kavárnu, kde jinak obsluhují podpořit kavárnu, kde jinak obsluhují 
hendikepovaní, a také roznášela kávu.hendikepovaní, a také roznášela kávu.

KAREL KAREL 
VOŘÍŠEK VOŘÍŠEK se se 
neohroženě neohroženě 
postavil postavil 
k pípě a bylo k pípě a bylo 
vidět, že vidět, že 
pivo netočí pivo netočí 
poprvé.poprvé.

PETR PETR 
VÁGNERVÁGNER  

se na akci se na akci 
pochlubil pochlubil 

novou novou 
image image 

šviháka šviháka 
s knírem.s knírem.

ELIŠKA ELIŠKA 
BUČKOVÁBUČKOVÁ  
byla ozdobou byla ozdobou 
otevření otevření 
nového nového 
virtuálního virtuálního 
tobogánu tobogánu 
v čestlickém v čestlickém 
aquaparku.aquaparku.

JIŘÍ DVOŘÁKJIŘÍ DVOŘÁK už pravidelně  už pravidelně 
chodí do společnosti s přítelkyní chodí do společnosti s přítelkyní 

Jitkou a dcerou Aničkou. Jitkou a dcerou Aničkou. 
Tentokrát šlo o premiéru filmu Tentokrát šlo o premiéru filmu 
Narušitel, kde hraje hlavní roli.Narušitel, kde hraje hlavní roli.

3


