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ŽHAVÉ DRBY

ŽHAVÉ DRBY

Zkroušená
Hybnerová: Lidé
se mi vyhýbají,
život je
nepříjemný…

Těžké chvíle
Hlaváčové:
Děsivé spojení s
Brejchovou

Pondělí 4. února 2019

Deník
Aha!
Ahaonline.cz > Žhavé drby
na
Facebooku

Žhavé drby

Trapasy

Svátek slaví Jarmila, zítra Dobromila

> Severka ze seriálu MOST! má dvojnici: Našli jsme tu pražskou! To budete koukat!

Severka ze seriálu MOST!
má dvojnici: Našli jsme tu
pražskou! To budete
koukat!
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NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY

Musíte vědět!

Hanzlíkův konec v
Pojišťovně štěstí: Tohle s
Brožovou akceptovat
nemohl!

Láska a sex

Velká bolest Marka
Ebena: Za úsměvem
skrývá trápení
Švehlík musí do špitálu:
Bolela ho záda, rentgen
všechny šokoval!

Retro skandály

Rozvod Chantal s
Bolkem: Útěk z farmy,
práce u koní nevoněla

Ze seriálu Most! (Foto: Foto Aha! – Helena Lacinová, Karel Kopáč,
reprofo ČT)

FOTOGALERIE

Krize u Čenských
potvrzena? Podivná
hercova slova o rodině

ČLÁNKY ODJINUD

40 fotografií
(0) Vstoupit do diskuse

4. února 2019 • 05:00

Díky seriálu MOST! mají narváno! Zatímco Česká televize
drtí rekordy sledovanosti se seriálem MOST!, hospodští v
podnicích s názvem Severka si mnou ruce nad
návštěvností. Ta na pražském Jižním Městě navíc ukrývá
minigalerii a se seriálovým hitem má leccos společného.

Kdo je exmanželka
Luďka Munzara (†85)
Naděžda? Hlaváčovou
zastoupila na pohřbu!
Štíbrová pod palbou
kritiky: Výchova vám asi
nic neříká, pustily se do
ní matky

reklama

Jako by ještě byla sedmdesátá léta! Hospoda Severka na
pražském Jižním Městě je vyzdobena v socialistickém stylu, na
stěně je navíc k vidění sbírka dobových socialistických plakátů.
Její budova patří k nejstarším na sídlišti, které kolem ní narostlo
zhruba před 40 lety. „Tehdy sem chodili na oběd dělníci, co Jižák
stavěli,“ řekl Aha! David Salomon, současný majitel Severky a
hospodský.

Martin Hofmann:
BOHATNE DÍKY
MOSTU! Kšeft za
milion?

Ž H AV É D R B Y

CELÝ ČLÁNEK

Výrobci lžou na
etiketách! Pravou
kožešinu označují jako
umělou. Jak to poznat?
Jak poznáte, že vám
hrozí rakovina: Tyto typy
napadají Čechy
nejčastěji
Podívejte se na foto:
Takhle odlišně vypadají
ženské vagíny

Má rozštěp, řekl lékař a
navrhl potrat. Dítě si
nechala. Jak vypadá
teď?
Mateřská je někdy vojna.
A Mates není žádná
uťáplina, říká Nikol
Štíbrová
Zapomeňte na klasický
křivák, tyhle kožené
bundy teď letí víc!

Natáčení filmů
Pražská nálevna má s tou mosteckou společného víc než jen
název. Třeba zájem filmařů. Severka nedaleko zastávky metra
Opatov se v roce 1976 objevila ve filmu Věry Chytilové (†85)
Panelstory (1976), nově se stala kulisou snímku Národní třída s
Hynkem Čermákem (45) v hlavní roli. Právě pro ten změnila
restaurace název z pivnice Opatov na Severku. „Dekorace
dotvářející atmosféru přelomu 70. a 80. let jsme tu po natáčení
filmu nechali včetně štítu,“ prozradil Salomon. „Přidali jsme
makety paneláků z výstavy k výročí stavby sídliště nebo typický
normalizační obývák.“ Hosté se tak rázem ocitají v dobách
minulých. Těm odpovídají i názvy a nabídka nápojů. Latté nebo
cappuccino si tu nedáte, zato typického turka do skla ano.
Na MOST! za vstupné
S úspěchem seriálu Most! přišel i zájem o společné sledování
pondělních premiér v televizi. „Na Facebooku se nám na akci
přihlásily tři tisíce lidí, museli jsme tak začít prodávat vstupenky
za symbolickou stovku, abychom věděli, kdo skutečně přijde a
vejde se,“ prozradil spokojený hospodský David Salomon.

Luďan ze seriálu
Most!: Tajemství jeho
narození

Ž H AV É D R B Y

CELÝ ČLÁNEK

Klub i galerie
Severka na Jižáku nabízí svým hostům řadu překvapení. „K
vidění jsou u nás například fotografie Jaromíra Čejky nebo
filmový dokument mapující zrod sídliště, vystavujeme tu i
originální plakáty Československých filmů,“ představil Salomon.
Hosty pak láká i to, že si u piva mohou zapálit. „Jsme totiž
kuřácký klub s řádnými pravidly, která to umožňují,“ řekl
Salomon.
Pod kabátem lampasáka
V Severce nechybí klasické vybavení, cedule a nápisy, nábytek,
na věšáku kabát lampasáka... Majitel ale do vetešnictví nemusel.
Mosteckou i pražskou hospodu totiž spojuje i jméno architekta
Jana Novotného (46). Ten prostory navrhl a vybavil pro natáčení
tady i v Mostě, pracoval i na seriálech Dabing Street (2018) nebo

RECENZE: Nokia 7.1 —
bestseller ztenčuje
rámečky a sází na HDR
obraz
Kontroverzní ruskočínské experimenty
změnily zemskou
atmosféru

Trpaslík (2018). „Chceme, aby hosté měli takovou hospodu, jak
si ji pamatují,“ vysvětlil Salomon.

Deník Aha!
196 350 To se mi líbí

Severka, kam se podíváš
Název Severka není u hospod a restaurací nic tak neobvyklého

Dát stránce To se mi líbí

Sdílet

a na podobný narazíte skoro v každém koutě Česka. V Praze
jich je několik, další najdete třeba v Pardubicích, Kolíně, Hradci

Buďte první mezi svými přáteli, kterým se to líbí

Králové, Kraslicích a řadě dalších míst. „Národní podnik
Restaurace a jídelny (RaJ) existující v Československu od 50. let
20. století do roku 1989 si s názvy svých zařízení hlavu nelámal.
Na každém sídlišti, větší vsi či městě měli svoji Severku,
Rovnost, Jitřenku, Máj,“ připomněl David Salomon, zkušený
restauratér s mnohaletou praxí.

Seriál MOST: Záhada
otočeného kostela
vyřešena!

DISKUZE NA DÁMA.CZ
Ž H AV É D R B Y

Dámy-důchodkyně (33)
SLOVNÍ FOTBÁLEK - 1slabičná slova
(24)
CELÝ ČLÁNEK

2

záměnou jednoho nebo dvou písmen
vytvořit… (18)
Pěstujeme bylinky (16)
Drbárna o seriálech. (16)

Co je MOST!
MOST! je osmidílný komediální seriál ČT. Na jeho tvorbě se sešli
režisér Jan Prušinovský (39) a scenárista Petr Kolečko (34). S
nadsázkou si bere na paškál složitá témata, jakými jsou

CO tě NAPADNE? (14)
*PŘIDEJ, VYMĚŇ nebo ODSTRAŇ
SLABIKU* (14)

problémy menšin, lichva či rasismus, hlavní roli si zahrál Martin

Evelynas babbel (12)

Hofmann (40, postava Luďka).

2:155:LOVA na 1pí:155:m. (12)
5 PÍ:155:MEN (12)

Víte, že...
...už pět majitelů provozovalo hospodu Severka na Jižním Městě
od sametové revoluce v roce 1989? Do té doby patřila pod
podnik Restaurace a jídelny.

Exmilenci ČvančarováŽ H AV É D R B Y
a Hofmann: Super
náplast za nevěru!
CELÝ ČLÁNEK

Trailer seriálu MOST!

Hvězda seriálu MOST! Ž H AV É D R B Y
Zdeněk Godla: VELKÁ
ŽIVOTNÍ
KATASTROFA!
CELÝ ČLÁNEK

FOTOGALERIE
40 fotografií

by

1 snadný domácí trik
na zbavení se
nadbytečného
množství tuku

Zlepšete si sluch o
126% díky jednomu
divnému triku z roku
1930

Vyplavuje to tuk z
organismu. Odstraňuje
10 kg za 10 dní. Klikni

Roztaví tuk z břicha
přes noc! Starobylý
recept

expertwellnesspro.com

expertwellnesspro.com

Odstraňte hluboké
vrásky bez zvláštních
procedur!

Toto omlazuje o 15 let
za 48 vteřin!

yourmarket24.com
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Staňte se naším fanouškem na Facebooku!
Autor: idh
KLÍČOVÁ SLOVA:

KOMENTÁŘE KE ČLÁNKU

most, seriál Most, seriál, hospoda, severka, žhavé
drby, Praha

0 komentářů

Seřadit podle Nejstarší

Přidat komentář...

Facebook plugin pro komentáře

DISKUSE K ČLÁNKU
U tohoto článku ještě nejsou žádné komentáře. Buďte první!

NEJNOVĚJŠÍ FOTOGALERIE

Hanzlíkův konec
v Pojišťovně
štěstí: Tohle s
Brožovou…

Velká bolest
Marka Ebena: Za
úsměvem skrývá
trápení

Švehlík musí do
špitálu: Bolela ho
záda, rentgen
všechny …

Rozvod Chantal s
Bolkem: Útěk z
farmy, práce u
koní nevoněla

Ž H AV É D R B Y

Ž H AV É D R B Y

Ž H AV É D R B Y

Ž H AV É D R B Y

Sexy Jitka
Čvančarová
přitvrdila: Z
metrnice z Mostu!
je …

Roman(tik)
Vojtek: Svatba s
Vraspírovou!

Luďan z nového
seriálu MOST!:
Tetováním
rozplakal dětský
…

Štamgasti
hospody Severka
ze seriálu Most!:
Kolik za to…

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

1

2

1

PŘEČTĚTE SI

Vladimír Mertlík:
Impeachment a
neúspěšný
atentát na…

Poslanec Volný z
SPD chtěl, aby s
ním šel někdo
ven. Nikdo…

Dacie s logem
Renault končí.
Důvodem může
být i nová Arkana

United válí!
Solskjaer musí
zůstat, míní
expert. Co klub…

FOTO: Pikantní
snímky norské
modelky, která
miluje…

Kuchyňské
trendy v roce
2019: Tmavý mat,
přírodní
materiály,…

Během
posledních let
stát připravil o
dávky 70 tisíc lidí.
A…

Britové se
připravují na
nejhorší, už
připravují i
evakuaci…
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KONTAKTY
Telefon 9.00 – 17.00

225 974 140

E-mail

aha@ahaonline.cz

Telefon po 17.00

225 974 164

Inzerce

http://www.cncenter.cz

Fax

225 974 141

Soutěže

pravidla soutěží

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze
pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu
ahaonline.cz je možné pouze s předchozím
souhlasem jeho provozovatele.

Klasická verze
Mobilní verze
Výběr
Zprávy
Peníze pod kontrolou
Volby 2019
Kam na dovolenou
Lídři islámu a křesťanství se shodli: víra nenávist neomlouvá Poplach u českých hranic: Na polské farmě se objevila nemoc šílených
k... Záchranáři pomohli dědečkovi v nesnázích: Po smrti nejbližších živořil... Turecký ambasador pro INFO.CZ: Možnost návratu
odsouzených Čechů tu st... Švédka ochromila letadlo, aby zabránila deportaci Afghánce. Hrozí jí 6... Otřesný nález po požáru na
Táborsku: V domě našli uhořelého muže Poslanec Volný z SPD chtěl, aby s ním šel někdo ven. Nikdo nešel, tak ... Vroubky
Trumpova nového muže: Namol za volantem, šikana kolegů i podiv... Polovina masa z problémových jatek skončila u lidí a v
restauracích. T... Telefon za volantem za 10 tisíc, řidičáky na zkoušku. Ťok chystá pro š...
Sport
Fortuna liga
MS v hokeji 2019
MS v biatlonu
Nejsi připravený, nehraješ! Útočník byl na ledě 24 vteřin a kouč ho po... Piskáček a Pech podepsali nové smlouvy s hokejovou
Spartou Chaos s příjezdem výprav si vynutil zrušení tréninku sjezdu mužů Liberec porazil oslabenou Příbram 3:0 a dotáhl lídra
Jihostroj United válí! Solskjaer musí zůstat, míní expert. Co klub čeká, kdo zář... Kvapil: Těším se moc, už je to nějaký pátek, co
jsem tu byl Kovář a MS? Uvidíme, jak se bude chovat, říká Říha. Ve hře útok s brat... Pauláthová spala před tréninkem sjezdu jen
čtyři hodiny Největší hit při nudném Super Bowlu: první muži mezi roztleskávačkami! Samková: Sbírat dál medaile? Nejsme běžkaři,
náš sport je zábava i bez...
Zábava a celebrity
Nejlepší filmy 2018
Volby na Blesk.cz
České seriály
Lékaři třikrát Renatu odmítli: Umřela na rakovinu! Gynekolog v Chebu? Přece Číz z Nigérie! Hubněte s Aha!: To je 10 nejčastějších
dietních omylů! V srdci měl párátko dlouhé 6 cm Meghan a Kate to pěkně schytaly: I ty korunky co nosí, jsou půjčené Krize u
Čenských potvrzena? Podivná hercova slova o rodině Rozvod Chantal s Bolkem: Útěk z farmy, práce u koní nevoněla Švehlík musí
do špitálu: Bolela ho záda, rentgen všechny šokoval! Velká bolest Marka Ebena: Za úsměvem skrývá trápení Hanzlíkův konec v
Pojišťovně štěstí: Tohle s Brožovou akceptovat nemoh...
Pro ženy a maminky
Rodičovská dovolená
Horoskopy
Dokonalá svatba
Seriál Ulice: Černé svědomí, výhrůžky, velké zklamání i nečekané zvrat... Divoká jízda Koháka - Užil si virtuální tobogán! Děkujeme,
nechceme! Babiš slíbil porodní dům, o jaký ženy nestojí Chřipka se nevyhýbá ani těhotným. Jaké léky můžete užívat? Můžete vyhrát
ceny za milion korun! Blesk pro ženy slaví 15. narozenin... Může můj táta do nebe, i když nevěřil v Boha? Malý kluk dojal papeže
Arianin milostný horoskop na únor: Štíři v žáru vášně, Lvy čekají komp... Kila navíc v těhotenství mění zdravotní budoucnost matky i
dítěte Nejčastější zlozvyky kojenců a batolat. Proč si cucají palec či vlásky... Zapomeňte na klasický křivák, tyhle kožené bundy teď
letí víc!
Auto-moto
Bazar ojetých vozů
Testy aut
Formule 1
VW Golf zachrání i metalisty. Vtipná reklama předvádí užitečnou funkci GAZ-13 Čajka: Luxusní sovětská limuzína se představila
před 60 lety. M... BMW láká na zahájení prodeje řady 8 exkluzivní sérií. Pohání ji osmivá... Toto by mohl být nový Smart. Budoucnost
je však stále nejasná Ťok: Elektronické dálniční známky zdražovat nebudeme Grosjean ukázal helmu s logem české firmy, Ricciardo
v overalu Renault... Toyota Corolla odhaluje český ceník. Srovnali jsme ceny hybridního kom... Nissan X-Trail se nebude vyrábět v
Británii. Prsty v tom má zase Brexi... VW chystá levný elektromobil. Bude to crossover o velikosti T-Rocu Alfou Romeo na oko: Zazní
italská hymna, když vyhraje Kimi?
Věda a technika
Katalog mobilů
Poradna Živě.cz
Testy mobilních telefonů
Philips přidá do své nabídky zcela bezdrátová sluchátka pro sportovce Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw – první oficiální trailer na
akční hit Sony prodalo méně než 2 miliony smartphonů, mobilní divize opět ve ztr... Facebook slaví 15 let existence. Ošklivý web pro
studenty se proměnil ... Jak na internetu surfovat anonymně: Osvědčené způsoby na zametení stop Poskytli jste svou DNA kvůli
rodokmenu? FBI ji bude moci testovat na s... Vědci zjistili, že sonar spouští u kytovců smrtící paniku Recept na úspěch: Měli nás za
naivní holky, říkají majitelky restaurac... Máte rádi retro? Zkuste si, jak se spravovaly soubory v roce 1990 Překvapivé jméno pro
čtvrtého českého operátora? Babiš se sešel se šéf...
Ekonomika a byznys
Kryptoměny
Ceny bytů
Finanční kalkulačky
BILANCE: Česko padá do pekla firemních dluhopisů, lidi čekají miliardo... Babiš bude jednat se starosty o Letňanech až po dohodě
s Prahou Nissan a Mitsubishi se brání užší spolupráci s Renaultem Ministerstvo financí se zaměří na živnostníky. Chystá sjednocení
jejic... Boeing 727 po více než půlstoletí opustil službu, Íránci letoun vyřadi... Ruská ekonomika rostla nad očekávání rychle Výdaje
na dávky hmotné v hmotné nouzi jsou nejnižší za šest let Kofola omezí polské aktivity. Prodá výrobce nápojů Hoop Polska Česká
vláda uznala Guaidóa prezidentem Venezuely Akcie, měny & názory Jaroslava Bukovského: Jasno kolem Facebooku
Recepty
Recept na palačinky
Nejlepší bramboráky

Nejlepší saláty
Slaný závin se špenátem a sýrem feta Nejlepší kuře na paprice podle šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha Skvělá povíkendová večeře
Těsto na palačinky Grilovaná sépie s citronem Piškotový dort „Malakov“ Lehké večeře: Salát s hruškami a nivou Lehké večeře: Salát
niçoise s lososem Smažený sýr naprosto dokonalý! Díky těmto fíglům se nikdy nerozteče! Lehké večeře: Waldorfský salát
Cestování
Lidé a země
Výlety s dětmi
Kam na lyže
Pohádkový ranč Michaela Jacksona (†50) chátrá: Po šokujícím dokumentu ... Nejznámější hrobka se znovu otevřela: Tutanchamona
ukázali po 9 letech... 10 nejžhavějších sopek světa aneb Smrt a zkáza spící pod zemským povrc...
Servis
Katalog rostlin
Televizní program
Předpověď počasí
Sdružení Žlutého kvítku - 47234661 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2119, 2120, 2121 ve Dvoře Krá... Sádek 153, Sádek
Zdraví
Katalog nemocí
Tipy jak zhubnout
Jak být zdravý
I muži mají přechod. Při andropauze jim hrozí ztráta erekce i zdravotn... Každý třetí Čech onemocní rakovinou. 5 příznaků, které
byste neměli ig... Jak poznáte, že vám hrozí rakovina: Tyto typy napadají Čechy nejčastěj...
Pro nejmenší
Recenze počítačových her
Esport
Vystřihovánky ABC
20 minut z taktické akce The Division 2 ukazuje kooperační misi Herní hardwarwe: Výbava pro ostřílené hráče Fallout 76 pryč za
každou cenu? V Gamestopu je zdarma k použitému ovla...
Video
Štrunc!
Branky, body, kokoti
Fortuna liga
Návrhářka celebrit Zuzana Lešák Černá: Proč skončila s Verešovou? Výměna manželek: Náhradní manželku ohromil dětský pokoj!
Ochránce zvířat: Závadné maso z Polska není ojedinělé, reportáže by od...
Nákupy
hledejceny.cz sleviste.cz azz.cz zbozi.blesk.cz mimibazar.cz mimibazar.sk mimiaukce.cz mimiaukcie.sk
Mimibazar
Dětské zimní bundy Dětské podzimní bundy Dětské softshellové bundy Dětské lyžařské bundy Dětské jarní bundy Dámské zimní
kabáty Dámské jarní kabáty Dámské lyžařské bundy Pánské zimní bundy Pánské softshellové bundy
Doporučujeme
Ledničky na Mall.cz Apple iPhone XS LEGO hračky Televize za skvělé ceny Pračky na Mall.cz Humr Koule.cz Youradio Frekvence 1
Evropa 2
Inzerce
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