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„Mně bylo devět, když jsem 
točil první Arabelu. Tehdy 
byl pro mě Mirek Dlouhý 
o dvě stě let starší pán, byť 
byl mezi námi rozdíl jen 
dvanáct let. Byl to dospělý 
velký kamarád,“ vzpomíná 
Ondřej Kepka (40). Dlou-
hý navíc byl prvním žá-
kem Ondřejovy maminky 
na pražské konzervatoři, 
takže ho znal už před Ara-
belou. Jedna ze vzpomínek 
se váže na natáčení, kdy 
spolu jezdili starou Pragou 
Pikolo, což byla v seriálu 
proměněná čarodějnice. 
„To bylo reálné auto, které 
jsem dokonce musel řídit 
a Mirek mě to učil. Potom 
na mě upekl takovou leg-
raci, když jsme jeli z natá-
čení pryč,“ pokračuje On-
dřej. „Tehdy byl oblíbený 
Fantomas a zrovna dávali 
jednu z prvních repríz v te-
levizi. Jeden z dílů končí 
tím, že Fantomasův au-

tomobil roztáhne kříd-
la a vzletí. Mirek v autě 
začal vyprávět, že si jde 
další den udělat na ta-
kové létající auto řidi-
čák. Já jsem tomu pak 
asi měsíc věřil a těšil 
jsem se, že až budu do-
spělý, tak si udělám kro-
mě normálního řidičáku 
i řidičák na létající Fan-
tomasovo auto,“ směje 
se. „Natáčení mělo i jednu 
nevýhodu. Nebyli jsme to-
lik spolu. Postavy auto-
ři oddělili a my jsme měli 
těžiště natáčení na Ma-
llorce,“ vysvětluje, proč se 
na place pak už tolik nepo-
tkávali. Vladimír podle něj 
v té době už vyzrál v úžas-
ného herce. „Sice se říká, 
že byl výborný, ale ta 
jeho hloubka a síla není 
doceněná. Škoda, že 
se nedožil věku, kdy se 
z herců stávají legendy,“ 
dodává Ondřej odhodlaně.

O OTCI VLADIMÍRA DLOUHÉHO ČTĚTE NA STR. 10-11

Týnu vládla Arabela
Na zámku Horšovský Týn proběhlo 
setkání s herci z Arabely – k vidě-
ní je tam výstava kostýmů ze se-
riálu. A i tady byl znát smutek ze 
smrti Dlouhého. Hosté mu věno-
vali dlouhý potlesk, na Nagyové, 
Vorlíčkovi a Kepkovi, kteří přije-
li rovnou z Vladimírova pohřbu, 
byla patrná velká únava.

O ŽIVOTNÍ DRÁZE VLADIMÍRA DLOUHÉHO ČTĚTE NA STR. 14–19
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Režisér Arabely v červnu 
oslavil osmdesátiny, zpráva 
o smrti Dlouhého ho zastih-
la, zrovna když přebíral cenu 
Zlatá kamera v Trenčian-
ských Teplicích. „Byl to zna-
menitý herec a přítel. Často 
jsme si po jeho představení 
dlouho povídali,“ vzpomíná 
Václav Vorlíček. „Byl to za-
nícený herec a byl nesmírně 
houževnatý, nikdy si nestě-
žoval. Spolupracovat s ním 
bylo úžasné,“ dodává.

„Měli jsme strašně rádi,“ 
říká Jana Nagyová (51). 
Už prý nechce nikdy vidět 
Arabelu, protože ji má pří-
liš spojenou právě s Dlou-
hým. „Kdyby to šlo, přála 
bych si kouzelný prsten. 
Abych s ním mohla otočit 

a splnit i ostatním všech-
na přání,“ dodává Jana. 
„Tenkrát mi bylo 19 a vů-
bec mě nenapadlo, že prá-
vě točím pro svoji kariéru 
tak důležitou roli. Jsem 
ale ráda, že to bylo zrovna 
s Mirkem.“

O ČTĚTE NA STR. 10 11O ČTĚTE NA STR 10-1111

VorVor
dodo

Jana Nagyová
ReMěli jsme strašně rádi “ a splnit i ostatním všech-

Jana Nagyová
ROLE: PRINCEZNA ARABELA (1. SÉRIE)

Václav Vorlíček
žisér Arabely v če
REŽISÉR

Fo
to

 a
b
l

27. června 2010  MS ve fotbale  41

O TOM, CO SLÍBILA SLOVENSKÉMU HRDINOVI VITTEKOVI MANŽELKA, ČTĚTE NA STR. 42

Osmi  nále
Německo
Anglie

Dnes
od 16:00

(ČT4)

Osmi  nále

Argentina
Mexiko

Dnes
od 20:30

(ČT4)

27. června

29. června

29. června

27. června

26. června

28. června

3. července

3. července

7. července6. července

2. července

28. června

26. června

10. července

11. července

SEMIFINÁLESEMIFINÁLE

2. července

OSMIFINÁLEČTVRTFINÁLEOSMIFINÁLE ČTVRTFINÁLE

FINÁLE

O TŘETÍ MÍSTO

16:00

20:30

 Uruguay
20:30

16:00

20:30 20:30

20:30

20:30

Uruguay
Korea

2:1

Německo
Anglie

16:00
ČT4

Paraguay
Japonsko

16:00
ČT4

USA
Ghana

20:30
ČT4

Argentina
Mexiko

20:30
ČT4

Španělsko
Portugalsko

20:30
ČT4

16:00
ČT4

Nizozemsko
Slovensko

20:30
ČT4

Brazílie
Chile Infografi ka

Online přenosy
www.blesk.cz

O TOM, CO SLÍBILA SLOVENSKÉMU HRDINOVI VITTEKOVI MANŽE

Branky: 8. a 80. Suárez - 68. I Čong-jong. Rozhodčí: Stark - Salver, 
Pickel (všichni Něm.). ŽK: Kim Čong-u, Čcha Tu-i, Čo Jong-hjong (všich-
ni Korea). Diváci: 30 597. Poločas: 1:0.
URUGUAY: Muslera - Lugano, Godín (46. Victorino), Fucile - Pérez, 
Arévalo, M. Pereira, Á. Pereira (74. Lodeiro) - Suárez (84. Fernández), 
Cavani, Forlán.
KOREA: Čung Song-rjong - Čcha Tu-i, Čo Jong-hjong, I Čong-su, 
I Jong-pchjo - Kim Čong-u, Ki Song-jung (85. Jom Ki-hun), Kim Če-song 
(61. I Tong-kuk), Pak Či-song - Pak Čchu-jong, I Čong-jong.
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                       Uruguay – Korea 2:1
Už to vypadalo na prodloužení, ale Suárez byl proti.
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Fanoušci jim 
odpustili

ŘÍM (top) – Šampionát 
pro ně skončil propadá-
kem, po návratu domů 
si ale fotbalisté Itá-
lie mohli oddechnout. 
Fanoušci je na letišti 
v Římě nevypískali, ale 
naopak zklamané hvěz-
dy utěšovali! „Před čtyř-
mi lety byli za hrdiny, 
teď hráčům odpustíme,“ 
povídal jeden z fandů.

Návrat »Squadry Az-
zury« každopádně ostře 
kontrastoval s velkolepým 
příletem po vítězném fi -
nále na posledním MS 
v Německu. Italské mistry 
cestující ve vládním speci-
álu tehdy slavnostně do-
provázely bojové letouny 
a na letišti nedaleko Říma 
vítaly desetitisíce fanouš-
ků, v samotném městě 
pak s fotbalisty oslavoval 
milion příznivců.

„Je tu hodně hořkosti,“ 
prohlásil v sobotu na le-
tišti útočník Fabio Qua-
gliarella. „Fanouškům už 
jsme se omluvili, teď je 
načase začít budovat no-
vou silnou Itálii,“ dodal.

ITALOVÉ JSOU DOMA
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Andrea 
Pirlo mává 
fanouškům 
po příletu 
do Říma

žije fotbalem

MS 2010
informace 
každý den Uruguay prvním čtvrtfi nalistou

PORT ELIZABETH (ČTK, 
top) – Prvním čtvrtfi na-
listou mistrovství světa 
se stala Uruguay. Vítěz-
ství 2:1 nad Jižní Kore-
ou a postup do další fáze 
šampionátu vystřílel ji-
hoamerickému týmu Su-
árez, který zařídil oba 
góly.

K tomu prvnímu v 8. mi-
nutě mu výrazně pomo-

hl korejský brankář, který 
pouštěl do autu Forlánův 
pas napříč vápnem, ale ne-
všiml si, že za ním nabíhá 
Suárez, jenž z ostrého úhlu 
trefi l opuštěnou branku.

Když pak Korejci v dru-
hé půli za prudkého deště 
vyrovnali, měla Uruguay 
namále. Jenže znovu zaúřa-
doval Suárez, který se zmoc-
nil míče v rohu šestnáctky 

a střelou z otočky a s pomo-
cí tyče podruhé překonal ko-
rejského gólmana.

Uruguayci, mistři svě-
ta z let 1930 a 1950, prošli 
mezi nejlepších osm týmů 
poprvé po 40 letech. „Tři 
miliony Uruguayců na tuhle 
chvíli hodně dlouho čekaly. 
Ale chceme se dostat ještě 
dál,“ prohlásil uruguayský 
kouč Oscar Tabárez.
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V dešti zářil Suárez!

Suárez zařídil 
výhru Uru-

guaye dvěma 
góly
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Zpropadený balon 
Jabulani nadělal mnoho 
starostí nejen branká-
řům, ale i útočníkům. 

Kritiku nyní uznali 
i šéfové FIFA.


