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FENOMÉN STARDANCE
Nejnovějším projektem Marie Copps je kostým Královny Arktidy, upozorňující na ničení krajiny.
LADISLAV VAINDL
TACHOV, TORONTO | Slavná módní
návrhářka Marie Copps, která žije a tvoří v Kanadě, nedá dopustit na své rodné
Tachovsko. „Tachov mám moc ráda a
pokaždé se tam velice ráda vracím. Líbí
se mi ta jeho poloha a lesy, kterými je
obklopen. Příroda mi v Torontu moc
chybí,“ svěřila se týdeníku 5plus2 Marie Copps. Ta na sebe v poslední době
nejvíce upozornila svým modelem nazvaným Královna Arktidy. Součástí projektu byla i působivá fotografie, na níž
zapózovala Miss Canada 2013 Sofia

Chorniy. Dílo, které má upozornit na ničení Arktidy, patří k dalším projektům
tachovské rodačky, který patří do její
iniciativy Give Help a Chance - Móda
pro pomoc. V jejím rámci vždy nějakým svým dílem upozorňuje na společenské problémy. „Letos se také již potřetí zapojím do celosvětového pochodu
proti geneticky modifikovaným plodinám. Jejich pěstování totiž vyžaduje
značné množství pesticidů a herbicidů a
ty jsou pro náš ekosystém zničující.
Ničí nejen jemné organismy, které jsou
v přírodě důležité, ale také ničí podle
mnoha studií včely. Včely jsou pro nás
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přitom otázkou života a smrti,“ konstatuje Marie Copps. Výroba kostýmu pro
Královnu Arktidy prý byla velmi náročná a poměrně dost komplikovaná.
„Jsem totiž samouk v oblasti módy, a
tak jsem při výrobě jednotlivých dílů
kostýmu narážela na celou řadu technických problémů, které přípravu brzdily.
Nedostatek jistých vědomostí v tomto
oboru se projevil několikrát,“ říká návrhářka, šaty od níž v minulosti oblékly
například dálková plavkyně Yvetta Hlaváčová, Miss ČR Jana Doleželová nebo
Česká Miss Lucie Hadašová.
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Šaty, které jí daly zabrat,
návrhářka sama polila barvou
Tvorbu působivého kostýmu původem tachovské
návrhářky provázely komplikace. Autorka například
zápasila s límcem, který nešel upevnit.
5plus2
■ ROZHOVOR

nebem a zemí a verbálně se to nedá vůbec popsat. Musela jsem to jen prociťovat.

LADISLAV VAINDL
TACHOV, TORONTO | Kanadská módní scéna se prý moc neliší od té naší. To
říká módní návrhářka Marie Copps, která žije už řadu let v kanadském Torontu,
ale pochází z Tachovska.
Jak byste kanadskou módu popsala?
Není tak extravagantní a pompézní jako
evropská, ale je svým způsobem určitě
zajímavá. Co se týče porovnání s českou, myslím, že si jsou i trochu podobné. Nicméně u nás se ženy nebojí extravagance. Na ulicích Toronta je vidět spíše sportovnější styl a veliká umírněnost.
Za ta léta, co tu jsem, jsem viděla na ulici všeho všudy pár zajímavých outfitů.
Myslím, že si na velikou extravaganci a
nápadné prvky Kanaďanky moc nepotrpí. Je zde také mnoho přistěhovalců a
tak se zde promíchávají zajímavé etnické prvky. Je to velmi pestrý mix.
Vaším největším současným projektem je kostým Královny Arktidy.
Proč jste se rozhodla podpořit projekt na záchranu této lokality?
Již nějakou dobu sleduji na Facebooku
stránku Save the Arctic, kterou spravují
Greenpeace. Vloni jsem zaznamenala,
že se do Arktidy vydala s touto organizací britská herečka Emma Thompson i se
svojí dcerou. Je velmi pravděpodobné,
že jsem byla její cestou a také jinými příspěvky na této stránce nějak podvědomě inspirovaná. Okolo listopadu loňského roku se z ničeho nic vynořila jakási
myšlenka a náznak té dnešní podoby
Královny Arktidy. Byl to velmi pozvolný proces a já jsem na začátku vůbec netušila, kam se to ubírá a co bude jeho výsledkem. Jen jsem tiše naslouchala a dělala jeden malý krok za druhým, až
jsem najednou spontánně pochopila, o
co jde. Tento kreativní proces se velmi
špatně popisuje, protože tyhle umělecké projekty jsou, jak se říká něco mezi

Proč zrovna Královna Arktidy?
Na začátku jsem netušila, že to bude
konkrétně královna, měla jsem jen takový pocit, že to bude jakási „ochránkyně“ této krásné a křehké oblasti. Jak
jsem tak postupovala a přidělávala další
a další části kostýmu, tak mně najednou
nějak došlo, že to bude zřejmě královna. Když jsem o tom pak přemýšlela,
tak jsem vycítila, že to zřejmě vystihne
celý koncept projektu ze všech názvů
nejlépe. Ochránkyně Arktidy by neznělo tak zvučně.
Provázely výrobu kostýmu nějaké
komplikace?
Nespočet. Ale hlavně jsem byla velmi
frustrovaná z toho, že jsem měla přesný
rozpis, co musím každý den udělat. Do
focení zbýval týden a já měla podle plánu skončit ve středu. Do soboty jsem již
měla dělat jen drobné přípravy, balení
světel a fotografické výbavy. Chtěla
jsem si dát alespoň jeden den volno a
vše ještě v klidu projít, probrat. A popřemýšlet o tom, jak ty šaty budu ve studiu
polévat barvou symbolizující ropnou havárii. Ještě v sobotu v noci den před focením jsem ale doslova zápasila se stojacím límcem a jeho upevňovacím systémem. Ten se druhý den při focení stejně
odchlipoval, a tak jsme musely protáhnout culík skrz díru a upevnit ho za vlasy. Poté bylo ale zase pro Sofiy obtížné
otáčet hlavou do strany.
Co pro vás bylo inspirací?
Na začátku jsem úplně přesně nevěděla,
jak kostým bude vypadat, ale měla jsem
jakousi vizi, že bude mít vysokou pokrývku hlavy, korzet, velikou berlu mrazilku a také nějaký vysoký stojací límec. Věděla jsem, že bude mít širokou
sukni ve stylu rokoka. Naštěstí jsem nemusela vyrábět krinolínu, měla jsem v
Torontu šaty, které jsem navrhovala pro
Lucii Hadašovou do soutěže České
Miss. To byla jistá úleva. Vyrábět navíc
ještě krinolínu by bylo velmi náročné.

V kostýmu od Marie Copps (vlevo) při focení zapózovala Sofia Chorniy.
Jaké jste použila materiály?
Mám moc ráda různorodé materiály,
které skládám dohromady jako koláž.
Na korzetu je asi okolo 18 druhů různých textilií a prýmků. Na celý kostým
jich bylo potřeba 80 metrů. Ten trval vyrobit okolo 300 hodin a dalších 100 hodin si ještě vyžádala post-produkce finální fotografie. Ta se skládá z pěti různých snímků.
A jak probíhalo samotné focení?
Vše probíhalo výborně podle plánu, bez
jakýchkoliv komplikací. Nejtěžší na celém focení byl ale jeho závěr. Když přišlo na polévání šatů kyblíkem barvy,
byla jsem velmi nervózní. Tato část se
totiž nedala předem nacvičit a hlavně na
místě zopakovat. Jakmile je polijete,
tak se s tím nedá již nic dělat. Prosila
jsem svoji kreativní ředitelku, ať se toho
ujme, ale nikomu se nechce vám „zničit“ šaty. Musela jsem to tedy udělat
sama. Je neuvěřitelné, kolik nepořádku
se rozlitím několik litrů barvy na podlahu napáchá. Musela jsem sukni a politý
papír nechat přes noc zaschnout a vrátit
se tam druhý den a vše uklidit.
Jezdíte někdy na Tachovsko?
Ano, dvakrát do roka. Právě se s dcerou

chystáme do Čech na jarní prázdniny.
Už se docela těšíme, že si trochu odpočineme od rušného velkoměsta a hlavně
letošní velmi chladné zimy. Teploty
jsou v Torontu stejně jako v loni hluboko pod nulou, a tak se těšíme na trochu
teplejší počasí. Tachov mám moc ráda a
pokaždé se tam velice ráda vracím.
Mám moc ráda tu jeho polohu a lesy,
kterými je obklopen. Příroda mi v Torontu moc chybí. Bydlíme v centru a dopravit se zde do nějakého odlehlého
lesa, do kterého bychom mohli zajít, je
pro nás otázkou minimálně dvou hodin.
Přírodu a klid si v Tachově užívám dosyta.
Na jakých dalších projektech v současnosti pracujete?
Momentálně ještě dodělávám krátké video ze zákulisí focení, které je součástí
této kampaně. Počítám, že ještě několik
měsíců se budu nejvíce zabývat právě
tímto projektem.
Mezitím mě dohnala neznalost oboru
a tak jsem se letos přihlásila na jednu
vyšší odbornou školu tady v Torontu a
dodělávám si vzdělání právě v oboru návrhář. Bude to běh na delší trať, ale za
pár let bych měla mít celý certifikovaný
program dodělaný.
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Rokycanské Pompeje v muzeu
Na výběr z rozsáhlých paleontologických sbírek se mohou zájemci podívat do konce března
LADISLAV VAINDL
ROKYCANY | „Buenos Aires, Sydney,
Moskva, Peking. To jsou v oboru paleobotaniky proti Rokycanům zablácené
vesnice.“ Tak uvedl výstavu Paleontologie a skalníci na Rokycansku, která je
nově k vidění v rokycanském muzeu,
její spoluautor Jaroslav Marek. A jak
by také ne, když kolébka paleobotaniky
je právě v tomto regionu. „Jejím zakladatelem byl Kašpar hrabě Sternberg.
Navíc tu vznikla i další věda - mykologie. Které město na světě se může pochlubit, že v něm vznikly hned dvě
vědy?“ ptá se paleontolog. Upozornil
také na to, že Rokycansko se může pyšnit i druhou nejstarší geologickou mapou na světě. I ta je součástí expozice.
V regionu jsou unikátní naleziště především ze staršího období prvohor - ordoviku. Slávu lokalitě přinesly především takzvané Rokycanské kuličky.
Tak jsou přezdívané nalezené organické zbytky, které se před mnoha miliony
let ukládaly na dně moří. Srážením uhličitanů začaly vznikat kulovité útvary.

Jaroslav Marek je autorem většiny průvodních textů.
Ty byly poprvé objeveny ve druhé polovině osmnáctého století.
Významné paleontologické výzkumy v kraji pokračovaly i v nedávné
době. Na Radnicku výzkumníci nalezli
třeba největší vzorek větví stromovité
plavuně, jaký kdy byl objeven, nebo kří-
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dla velké vážky. Nacházet podobné unikáty umožnil zhruba 310 milionů let starý vulkanický popel, který pohřbil rostliny a živočichy. Místu se tak přezdívá
karbonské Pompeje. Výstava také zachycuje pohnuté a dnes už téměř zapomenuté osudy badatelů, kteří z Roky-

canska pocházeli. „Jedním z nich je třeba Rudolf Helmhacker. V roce 1883 odjel do Ruska, kde pro carskou vládu hledal ložiska zlata na Urale, Altaji a ve východní Sibiři. V tomto směru se stal jedním z mála českých geologů známých
po celém světě,“ prozrazuje Marek.
Další rokycanský rodák Bedřich
Katzer byl podle Marka geniálním badatelem, který se ale v Čechách uznání nedočkal. Navrhl zcela nové rozčlenění a
označení vrstev českého paleozoika.
Tím vzbudil obrovskou nevoli a pobouření mezi českými geology. „Katzer musel opustit místo na technice a otevřel si
praktickou geologickou kancelář ve Vršovicích. Pracoval zde na svém největším díle mapujícím geologii Čech,“ vypráví paleontolog.
Ani tady ale Bedřich Katzer neunikl
útokům jiných vědců. Musel tedy odejít
i z Prahy. Nejprve do Leobenu a pak do
brazilského Pará. Vždy se snažil vrátit
do Čech. Ale souzeno mu to nebylo. Nakonec zakotvil v Sarajevu a stal se zakladatelem bosenské geologie. Výstava
končí 29. března.
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Plzeňáci šli proti Napoleonovi

Parta šermířů organizuje po Čechách rekonstrukce historických bitev. Snaží se držet dobových taktik
LADISLAV VAINDL
PLZEŇSKÝ KRAJ | Jaké to je zabojovat si proti Napoleonovu vojsku v místech, kde se před dvěma sty lety vylodilo, si vyzkoušela parta plzeňských šermířů. Říkají si Plzeňský landfrýd, což
bylo označení krajového spolku vyšší i
nižší šlechty, a jejich koníčkem je pořádání historických bitev po celé České republice. A občas vyrazí i na rekonstrukci nějaké té zahraniční. „Na akci do Golfe-Juanu jsme přijeli na pozvání organizátorů. Účastnili jsme se tam bitvy na
pláži. Bylo nás čtyřicet rakouských vojáků proti osmdesáti Francouzům. Asi si
to vítězství chtěli pojistit,“ říká s úsměvem člen sdružení Plzeňský landfrýd
Michael Illich. Oproti českým bitvám
ve Francii panovala jiná atmosféra.
„Lidi tam přijímají skvěle všechny, kdo
dělají historii, a jsou rádi, že někdo jako
jsme my, jim setkání s historií zprostředkovává. V Čechách se na vás, když třeba jdete po ulici, koukají divně a mají
posměšné řeči,“ konstatuje. Letos se šermíři chystají ještě na oslavy dvousetletého výročí bitvy u Waterloo.

Bojuje se o hrad i zámek
Plzeňský landfrýd v Čechách organizuje akce z období od antiky až po druhou
světovou válku. „Říkali jsme si nějakou
dobu, že bychom rádi rekonstrukci uspořádali. Třeba i na místě, kde se bitva ve
skutečnosti odehrála. Zkusili jsme to, a
povedlo se. Začala se k nám přidávat
spousta kamarádů, kteří se věnují historickému šermu a teď už jsme docela široká skupina,“ říká Michal Illich. Základ
sdružení tvoří tři lidé, kolem dalších
dvaceti se jich na organizaci podílí. „Do
bitvy jsme schopní sehnat třeba i nějakých 150 lidí,“ dodává.
Mezi akce, které se odehrály pod taktovkou sdružení, patří rekonstrukce

Šermíři ze sdružení Plzeňský landfrýd se věnují rekonstrukcím historických bitev.
bitvy na Vítkově, dobývání hradu Helfenburk pasovskými vojsky nebo bitva
o zámek Červené Poříčí na Klatovsku.
Zatím největší bitvou, kterou pořádá, je
ta u Sudoměře z doby husitských válek.
„Koná se u monumentu Jana Žižky
mezi rybníky Markovec a Škaredý, kde
se střetnutí ve skutečnosti odehrálo. Připraveny jsou dvě rekonstrukce. Při nich
nebudou chybět jezdci na koních ani husitské vozy. Připraveno je také tržiště,
rytířský turnaj, dobová hudba nebo hry
pro děti,“ zve Michal Illich na akci, která se koná 28. března.

Defenestrace kaskadérů
Společně s dalšími členy Plzeňského
landfrýdu studuje historické záznamy.
„Snažíme se být co nejvěrnější. Aby se
výstroj i kostýmy co nejvíce blížily té
které době. Používáme stejné střihy i
materiály. Inspirujeme se dobovými vyobrazeními i nálezy,“ dodává Illich. Většinou prý platí, že čím starší doba, tím
hůře se nějaké informace shánějí.
„Když třeba děláme Napoleonské války
nebo Sedmiletou válku, tam už existují
výstrojní předpisy. Zatímco za Třicetileté války měla takový předpis maximál-

ně švédská armáda a to ještě ani u té nebylo všechno úplně jednotné. Nejsložitější je to se staršími dobami. Naštěstí
ale funguje spousta lidí, kteří se tím zabývají na úrovni. Jako jsou třeba Karlovci, Civitas Pragensis nebo Via Bohemia,“ podotýká šermíř. Kroniky nebo
historické knihy poskytují také informace o taktice nebo o osobnostech, které
se do bitvy zapojily. „Snažíme se ztvárnit třeba vojevůdce nebo husitské polní
kazatele, kteří se tehdy střetu opravdu
zúčastnili. A ve chvíli, kdy je zmíněna
nějaká zajímavá událost, snažíme se ji
vylíčit. Třeba, když jsme dělali bitvu na
Vítkově, tak jsme za pomoci několika
našich kamarádů kaskadérů dělali i pražskou defenestraci, kdy jsme je shazovali z hradeb. Nebo epizodu jak Žižka málem padl do rukou křižáků,“ informuje
Michal Illich. Akce podle něho nesmí
vypadat tak, že se potkají dvě bandy a
ty se navzájem tlučou. „Důležitá je pro
nás i divadelní složka, aby vše bylo zajímavé i pro diváka,“ doplňuje.
Bitvy se odehrávají podle přesného
scénáře. Je v nich ale určitý prostor i
pro šermíře, kteří si rádi zaimprovizují.
„V každé bitvě se snažíme dát prostor i
těm, kteří se chtějí vyřádit. Vždycky ale

FOTO | ARCHIV PLZEŇSKÉHO LANDFRÝDU

nakonec musí vyhrát ta strana, která
má,“ dodává s úsměvem Illich. Přestože
aktéři při boji používají střelné i sečné
zbraně, zranění se jim zatím vyhýbají.
„Je jich minimum. I kvůli tomu, že spolupracujeme s lidmi, kteří se šermu věnují už delší dobu a znají dobře bezpečnostní opatření. A také máme poměrně
kvalitní vybavení,“ vysvětluje.

„

Do bitvy jsme
schopní
sehnat třeba i nějakých
150 lidí.“
Zálibou, která všechny zúčastněné
spojuje, je historie. „Když jedeme na
akci, snažíme se navštívit nějakou památku. Ať už je to hrad, pevnost nebo
muzeum,“ potvrzuje Illich. Ze všech období má nejraději třicetiletou válku.
„Byla to zajímavá doba. Vyskytovaly
se kompletní zbroje, moderní pěchota,
jezdectvo. Do taktiky i módy pronikaly
i východní vlivy. Jednotlivé vrstvy se
poznávaly podle znaků. Třeba dělostřelci měli vysoké klobouky,“ dodává.

INZERCE

Půjčte si například 90 000 Kč
za 1 799 Kč měsíčně

a nechte se odměnit za řádné splácení!
Navštivte náš stánek nebo volejte 800 700 084

1/2

úroků
zpět

V uvedeném příkladu při počtu splátek 84 a lhůtě splatnosti 15. 3. 2022 je úrok 16,09% p.a., RPSN 17,4%, celková částka splatná spotřebitelem 151 116 Kč. Při splnění podmínek pro vrácení ½ zaplacených úroků je úrok 9,23% p.a.,
RPSN 9,7%, celková částka splatná spotřebitelem 120 561 Kč. Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí 15. 3. 2015 a splátce vždy k 15. dni v měsíci počínaje 15. 4. 2015.
Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Akce platí při splnění podmínek Home Credit a. s. do 20. 3. 2015. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se
do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech, najdete na www.solus.cz, www.cncb.cz a www.itesco.cz/fs. Poskytovatelem Finančních služeb v Tesco je Home Credit a. s.

Plzeňský kraj
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Mozkovce vládly vzácné houby
Klání Národního parku a
chráněné krajinné oblasti
Šumava Jan Holec.
YVETTA CHMELOVÁ
ŠUMAVA | Soutěž o nejlepší popularizační článek vědce, který se týká výzkumu nebo monitoringu na území Národního parku a chráněné krajinné oblasti
Šumava, Šumavská mozkovka 2014, už
zná svého vítěze. Stal se jím Jan Holec,
který ve svém článku popsal monitoring výskytu vzácných hub na Boubíně,
jenž prováděl v roce 2013.
Jan Holec svým článkem Chrám vzácných hub zaujal nejvíce hlasujících. Z
celkových 207 hlasů bylo 93 právě pro
něj. „Vítězství v Mozkovce mě pochopitelně těší. Když člověk cítí, že se to lidem líbí, tak má z toho velikou radost.
Navíc popsat roční bádání na tak malém prostoru, jaký jsme měli, je obrovskou výzvou a zároveň těžkou disciplínou,“ řekl Jan Holec po převzetí hlavní
ceny. Tou byl model mozkovky rosolovité, jenž vytvořily děti ze základní školy v Borových Ladech.
„Jan Holec, který pracuje pro Národ-

Jan Holec dostal za vítězství v Šumavské mozkovce model mozkovky rosolovité, který vytvořily děti ze školy v Borových Ladech. FOTO | Š. ROSENKRANZ
ní muzeum, oslovil také odbornou porotu, složenou ze zástupců všech Národních parků České republiky. Všichni
čtyři zástupci se shodli, že jeho článek
je nejlepší,“ prozradil mluvčí Správy
Národního parku Šumava Jan Dvořák.
„Rozhodování nebylo nijak jednoduché, protože všech pět článků považuje-

me za velice hodnotné. Navíc jako ředitel správy národního parku sám vidím
nutnost takovéto popularizace výzkumů. Určitě se soutěží necháme inspirovat a vytvoříme nějakou její obdobu i
u nás,“ hodnotil předseda odborné komise a ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Janu Holcovi šlapala na paty Pavla
Čížková se svým článkem Je to mrtvý
les nebo není?, ve kterém popisovala
dlouhodobý monitoring oblasti Modravských slatí. Ve veřejném hlasování získala 65 hlasů. O třetí příčku se s rovnými osmnácti hlasy dělí Hana Šantrůčková s článkem Letokruhy vyprávějí a
Vojtěch Čada s textem nazvaným Letokruhy vyprávějí příběh o historii horských smrčin na Šumavě. Třináct hlasů
a tedy čtvrté místo patří Jakubovi Hruškovi a jeho kolektivu, s nímž napsal popularizační článek s názvem Odumření
dospělého lesa po kůrovcové gradaci povodně nezpůsobuje.
„Všem autorům patří velký dík. Na
začátku vlastně nevěděli, do čeho jdou,
co z toho vznikne, ale vzali to za správný konec a vznikly hodnotné a čtivé
články. Poděkování patří také všem
více než dvěma stovkám hlasujících,
kteří se vedle zábavy a možnosti vyhrát
nějakou cenu určitě dozvěděli i něco nového,“ uvedl ředitel Správy Národního
parku Šumava Pavel Hubený. „Jsem
přesvědčený, že jsme založili tradici
soutěže, která tu desítky let chyběla a
už teď se těším na další popularizační
články o šumavských výzkumech,“ dodal Hubený.
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Jsem strašpytel, který chce
5plus2
■ ROZHOVOR

Na atletických oválech dosáhla řady triumfů, neztratila by se ale ani na přehlídkovém
molu. Denisa Rosolová, jedna z nejpůvabnějších českých sportovkyň, se o tomto
víkendu pokusí triumfovat v Praze na halovém mistrovství Evropy. Ani při závodech
ovšem nezapomíná na vzhled. „Některé atletky to ale s krášlením až přehánějí,“ říká.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ačkoliv se Denisa Rosolová sama
označuje za strašpytla, který se hlídá, aby
kvůli zbytečnému zranění nepřišel o část
atletické sezony, jedné adrenalinové vášni se neubrání. Motokárám. „Doslova je
miluju a také v nich chci vítězit,“ přiznává osmadvacetiletá rodačka z Karviné.
Právě dnes, v pátek 6. března, se Denisa
postaví na start kvalifikace své oblíbené
disciplíny – běhu na 400 metrů. V rozhovoru pro týdeník 5plus2 popisuje, jak napjaté vztahy panují mezi některými atletkami a jaké nároky si klade při výběru životního partnera.

FOTO | JIŘÍ ŠVORC, iDNES.cz

Neříkejte, že jste takový ten až nevrle zažraný soutěživý typ…
Když jsem s lidmi, které dobře znám, tak
jsem dokonce hodně protivná. Jinak si na
to ale dávám pozor, snažím se být taktní
a dělat, že se nic neděje. Ve skutečnosti
mě to ale strašně sžírá, protože mám pocit, že musím vyhrávat všechno. (smích)
Jak potom můžete běhat štafetu?
Není to moc velký nápor na vaše nervy, když nemůžete stoprocentně
ovlivnit výsledek?
To je něco jiného. Ve štafetě nikdy nemohou běhat všichni stejně skvěle. Musíte to tak brát a já se to už naučila.

Mluvíme spolu jen několik dní před
Když jste tak soutěživá, nesnažíte se
halovým mistrovstvím Evropy, kteněkdy soupeřky maličko vykolejit třeré se koná v Praze. Tak velkou atleba nějakým vtípkem či poznámkou?
tickou akci Česko nezažilo 37 let. ZáTo jsem dělala, když jsem byla ještě hodvodníky požene vyprodaná O2 areně mladá. Bylo mi takových čtrnáct patna, to bude úžasný zážitek, že?
náct a schválně jsem říkala před závoAno, hrozně moc se těším. Řekla bych, že
dem, jak jsem unavená a že se necítím
každý z domácích bude mít velkou podpodobře. (smích) Dneska už to nepřichází
ru. Ať už jsem kdekoli, vždy ráda běžím
v úvahu. Ani na to není prostor, nikdo se
s někým domácím, protože když publis nikým před startem ani nebaví.
kum začne řvát, běží
se mi mnohem líp.
Jsou vztahy mezi atDenisa Rosolová
A je mi jedno, že ten
letkami hodně najásot ani nepatří mně.
pjaté?
■ Narodila se 21. srpna 1981
Tlačí mě to ještě víc
Popravdě, se soupeřkav Karviné jako Denisa
dopředu.
mi se ani moc neznáSčerbová.
me. Pozdravím se
■ Je halovou mistryní Evropy
Se svými úspěchy
s nimi, a to je tak všechv běhu na 400 metrů z Paříže
musíte mít ambici
no. Je to tím, že mimo
roku 2011.
umístit se na stupstadion se s nimi člo■ Kromě krátkých běžeckých
ních vítězů...
věk nevidí. Pár jich
tratí na 200 a 400 metrů
Určitě tam jdu s tím,
sice mám mezi přáteli
závodila i ve skoku dalekém,
že chci medaili. Kdyna sociálních sítích, ale
víceboji, 400 metrů překážek.
by to tak nebylo, neže bychom spolu po záBývá pravidelnou členkou
mělo by ani smysl stavodech zašly na kafe,
reprezentačních štafet.
vět se na start.
na to je atletika moc in■ V roce 2008 se provdala za
dividuální sport.
tenistu Lukáše Rosola. Za tři
Jak moc na sebe dároky se rozvedli, on nyní žije
váte pozor mimo záVnímáte, že by zdras Michaelou Ochotskou.
vodní ovály? Sport
vá rivalita přerůstaje vaše obživa,
la až v jakési skuteča když se nějak nešťastně zraníte,
né nepřátelství?
vlastně se tím vyřadíte z práce…
Nebudu tvrdit, že jsem nikdy nic takovéČím jsem starší, tím jsem větší strašpytel,
ho nepocítila. Přeci jen jsme ženské a ne
a to doslova kdekoli. Už když si obuji machlapi. Už jsem si na to zvykla, a netrápí
ličko vyšší podpatek, tak odmítám i popomě to. Mám svůj okruh přátel a málokoběhnout, protože bych mohla špatně šlápho zvenčí si do něj pustím.
nout. Mám to už v sobě zakódované
a jsem opravdu opatrná. Ale zase je pravTakže na velké kamarádství se na
da, že když například nasednu do motokáokruzích nehraje?
ry, je mi v tu chvíli všechno jedno a jedu,
Příliš ne. Například Američanky a Jamajco to dá. Zkrátka vypnu a závodím.
čanky se kolem sebe vůbec nedívají a ani
ostatní nezdraví. Stejně tak Afričanky.
I na motokárách toužíte vyhrávat?
Naopak, když už s někým prohodím pár
Jasně, nadávám na ty pomalejší, protože
vět, bývají to Rusky, na které si řada lidí
chci jezdit co nejrychleji a vyhrávat. Mostěžuje. Já s nimi ale nemám nejmenší
tokáry zkrátka miluju.
problém.

Česká republika

vyhrát
Všímáte si, jak příjemně se za poslední roky mění vizáž závodnic? Atletky o sebe viditelně víc pečují, je
na ně stále hezčí pohled…
Je pravda, že dřív tomu tak nebývalo. Ženské si uvázaly vlasy do copu, oblékly dres
a šly. Teď se pěkně malují, mají hezké
účesy a také upravené nehty. Nedělají to
sice všechny, ale to procento je už hodně
vysoké. Z legrace se dokonce říká: Nemusí se povést závod, ale hlavně abychom
dobře vypadaly. (smích) Je ale pravda, že
některá děvčata to přehánějí. Hodně často
to bývají černošky. Silné oční linky, nalepené řasy… Je to někdy až na škodu.

„

A vy se před závodem krášlíte jak?
Většinou se snažím pěkně učesat a samozřejmě také namalovat, ale tak, aby to vypadalo přirozeně. Pak také s kamarádkou v poslední době hodně řešíme nehty.

Šampóni se
mi nelíbí.

Když už mluvíme o tom, jak o sebe
atletky více pečují, nevzniká tak
díky tomu také větší prostor pro seznamování mezi sportovci?
Já si myslím, že ten prostor je dokonce
až moc velký. Naopak se jen velmi málo
dostaneme mimo prostředí atletiky, kde
bychom se seznamovali s jinými lidmi.
A vy sama máte přítele atleta?
Ne, ale kdysi jsem chodila dlouho s Jardou Bábou (skokan do výšky, pozn. red.).
Víte, ono je to těžké. Ať jste muž, nebo
žena, denně máte na očích vysportované
postavy a po čase si chtě nechtě vytvoříte
určité nároky. A pak, když vidím klasického chlapa z kanceláře, který má obrovský
pupek a nedbá o sebe, tak vás prostě na
pohled nemá čím zaujmout. Ale netvrdím, že takoví jsou všichni.
Takže zaujmout atletku nebo atleta
je poměrně náročné. Vždyť vy denně
na trénincích vídáte, co se postavy
týče, v podstatě to nejlepší. To ale
není moc reálný vzorek populace…
To je pravda, vídáme. Znám spoustu sportovců, kteří mají kvůli tomu hrozně vysoké nároky na vzhled svých partnerek. Ale
já sama si nemyslím, že jsem nějak zvlášť
náročná. Pro mě je spíš důležité vědět, že
o sebe ten člověk dbá, už kvůli zdraví. Neříkám ale, že musí mít vyrýsované svaly
a „pekáč buchet“ na břiše. Na druhou stranu, když fotbalisti mohou mít modelky,
proč bychom taky my nemohly mít partnery, kteří se o sebe starají? (smích)
No vidíte, co takhle najít si modela?
Není model jako model. Nelíbí se mi takoví ti šampóni, kteří mi už muže ani moc
nepřipomínají. Chlap musí být především
chlap. Aby trávil v koupelně víc času než
já a měl třeba lépe vytrhané obočí, tak to
teda ne.
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Atletický halový šampionát v pražské O2 areně
Evropské mistrovství hostí největší a nejmodernější česká hala od 5. do 8. března.
Všechny klasické lístky jsou vyprodány, týden před akcí zbývalo jen několik VIP vstupů.
■ Finále hlavních disciplín jsou na programu v neděli po 14. hodině, přenosy vysílá ČT Sport.
■ Česká výprava čítá na 40 atletů, k favoritům patří vícebojařka Klučinová či čtvrtkař Maslák.
■ Posledním podnikem na nejvyšší úrovni na české půdě bylo mistrovství Evropy v roce 1978,
v roce 1967 se v Praze konaly Evropské halové hry, předchůdce halového šampionátu.
■

■
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Když to při tanci
V mnohých probudila netušenou vášeň
pro pohyb na parketu, některým navíc
zajistila lákavé zakázky, díky kterým jsou
v roli tanečníků ozdobami společenských akcí. Úspěšná televizní show
StarDance, která se letos opět
vrátí na televizní obrazovky, zlákala k účasti už desítky celebrit.
A v několika případech si její aktéři dokonce dotančili pro životní
lásku tak, jako se stalo v případě
vnadné herečky Jitky Čvančarové.
► Bývalá tyčkařka

Kateřina Baďurová
krátce po vítězství
ve StarDance přijala nabídku profesionála Petra Čadka stát
se lektorkou v jeho
taneční škole. Dráhu
učitelky tance ale
přerušilo druhé
těhotenství.

► Jiří Schmitzer byl překvape-

ním druhé řady. Patřil k outsiderům, ale diváci si ho oblíbili.
Jeho tréninkové
tepláky se dokonce vydražily za
112 tisíc korun.

► Herečka Jitka Čvančarová soutěž nevyhrála, ale odnesla si z ní daleko zajímavější cenu.
Z tanečního partnera Petra Čadka je dnes její
manžel, s nímž má již dvouletou dcerku.

► Drobná herečka zvítězila ve třetí řadě. S tehdejším tanečním partnerem
Janem Onderem vystupuje jen velmi vzácně.
„S Honzíkem si společně
zatančíme tak
dvakrát za
rok,“ říká
Dana
Batulková.

► Anna Polívková je další herečkou, která si ze StarDance odnesla víc než vypilované kroky. Nejenže celou soutěž vyhrála,
ale navíc se po uši zamilovala do svého
tanečního partnera Michala Kurtiše.

FOTO: HERMINAPRESS, ARCHIV MAFRA

► Diskařský šampion z osmdesátých let Imrich Bugár se stal
miláčkem diváků show, byť ho
mnozí nazývali medvědem na parketu. Výjimečně na veřejnosti tančí
i dnes. Naposledy na
vyhlášení Sportovce roku.

► Zkušenost v soutěži v Mahuleně Bočanové

probudila opravdovou vášeň pro tanec. Nechala se
dokonce slyšet, že poprvé v životě zalitovala, že
se vydala na hereckou dráhu a nestala se profesionální tanečnicí. Herečka i dnes, osm let po soutěži,
vystupuje jako tanečnice na nejrůznějších akcích
a na parketu tvrdě dře několik hodin týdně.
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jiskří

1

► Oblíbený herec Václav Vydra bavil diváky

Kupte nyní cihly Heluz
na svůj dům.

první řady natolik, že jej poslali do finále, kde
však uspěl jeho kolega Roman
Vojtek. Byť na parketu někdy
působil komicky, pokrok,
kterého Vydra dosáhl, se
mu nedal upřít. Z toho,
co se v soutěži naučil,
dokázal vytěžit maximum
i v následujících letech, kdy
se svou taneční partnerkou
Petrou Kostovčíkovou coby
zpestření programu vystupoval
na mnoha společenských akcích.

2

► Populární moderátorka Jolana
Voldánová předvedla v první řadě
soutěže, že má pro tanec talent.
Ještě několik let po StarDance měla
spousty zakázek a se svým tanečním partnerem Janem Tománkem
objížděla nejrůznější akce. Soulad
našli i mimo parket, se svými rodinami strávili i společnou dovolenou.

3

A navíc získejte
speciální nabídku
od euronicsu na všechny
spotřebiče do vašeho
nového domu.

>

Zaregistrujte se na www.heluz.cz
a objednejte cihly do 30. 3. 2015.

► Nejkrásnější žena

planety roku 2007
oslňovala i na tanečním
parketu po boku dvojnásobného vítěze soutěže Jana Ondera. Mezi
soupeři Taťány Kuchařové
byl také její přítel, hudebník Ondřej Brzobohatý.
Svou lásku sice porazila,
ale na úplné vítězství to
nestačilo. Musela se spokojit s druhou příčkou.
Na veřejnosti se v roli
tanečnice od té doby
moc neobjevuje.
Řadu pozvání
údajně odmítla
kvůli velkému
pracovnímu
vytížení.

Vyberte si, za co utratíte až
12 000 Kč od Heluzu!

Stavte s těmi nejlepšími!
www.heluz.cz
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Dárky pro Miloše Z.
V neděli 8. března to budou
přesně dva roky od inaugurace
prezidenta Miloše Zemana. Zeptali
jsme se několika jeho přátel
i kritiků, jaký dárek by mu ke
dvouletému výročí na Hradě dali.

Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta
„Asi ten největší dárek, který bych
panu prezidentovi mohl dát, je ten, že
budu nadále
co nejlépe vykonávat svou
funkci tiskového mluvčího.
Myslím, že to znamená mnohem víc než jakýkoli hmotný
dárek převázaný mašlí.“

Kateřina Cajthamlová, lékařka
a psychoterapeutka
„Čistě kvůli edukaci
pana prezidenta
bych mu věnovala
knihu o cukrovce. Abych věděla,
že když
bude potřebovat, bude
mít informace o této
nemoci
nadosah.“

Ladislav Špaček, mistr etikety
„Nemusím nad tím dlouho přemýšlet. Panu
prezidentu
Zemanovi
bych věnoval
pořádnou knihu etikety od
nějakého renomovaného
autora.“

Jana Čechurová, historička
z Ústavu českých dějin
„Napadá mě dárek, který ale
darovat, bohužel, nelze. Myslím,
že by se panu prezidentovi velmi
hodil takový kancléř, jakým byl za
první republiky Přemysl Šámal. Muž mimořádně
statečný a obětavý, vzdělaný, noblesní, přitom
velmi společenský, ekonomicky nezávislý, přitom stoprocentně loajální, muž, který dokázal
Masarykovy mnohdy vyhraněné postoje a okázale projevované „nelásky“ uhladit a rozkomunikovat tak, aby žádná ze
stran neodcházela uražena
a s pocitem újmy. Takový muž na Hradě by byl
jistě vhodným dárkem pro
Miloše Zemana i pro nás
všechny.“
Petr Lukeš, šéf Asociace
vizážistů a stylistů ČR
„Pan prezident módu moc neřeší a zřejmě ji nepovažuje za
důležitou. Tím pádem evidentně
podceňuje detaily, které jsou
důležité pro to, aby byl jeho styl skutečně
šmrncovní a na úrovni prezidenta. Ten dárek by
byl tudíž stylista, který by mu stál za zády 24
hodin denně. Takový tichý
dohled, který by mu občas
upravil kravatu, srovnal
sako nebo mu třeba řekl,
že na určitou příležitost se
hodí trochu jiná barevná
kombinace a jiný styl.“

Čtenáři
týdeníku
5plus2

?

Co byste Miloši Zemanovi k výročí
dvou let na Hradě dali vy?
Napište nám na redakce@5plus2.cz. Nejoriginálnější návrhy dárků zveřejníme.

Miroslav Zita, řezník z Nového
Veselí a přítel Miloše Zemana
„Kdybych měl tu moc, dal bych
Miloši Zemanovi lepší zdraví, aby
se mohl zbavit hůlky. A taky bych
mu přál dobré nervy. Ubrat by
měly obě strany, jak média, tak Miloš Zeman.
A co se týká něčeho dobrého, dal bych mu jako dárek tlačenku, tu ode mě má
nejraději. Na výročí inaugurace chystáme z Nového
Veselí zájezd do Prahy, tam
nemůžu chybět.“

Štěpán Mareš,
kreslíř a karikaturista
„Miloši Zemanovi bych daroval
jednosměrnou letenku do Ruska,
kde si může s celou svojí hradní
partičkou svépomocí opravit třeba Stalinův panteon v Kurejce a budovat tam
svůj kult osobnosti. Mluvčí Ovčáček může na
místě pracovat jako průvodce, a protože se ve
své nové funkci určitě moc nenadře, bude mít
dostatek času na studium
díla Ferdinanda Peroutky.
Jistě by se na místě líbilo
i kancléři Mynářovi, jelikož
nemovitosti v těchto odlehlých oblastech budou
určite velmi levné.“

Čím myslíte, že pořad Gondíci s.r.o. diváky zaujme především?
Dalibor: Pořad by měl diváky zaujmout už názvem, pak
graikou, barvami, a hlavně
obsahem. Má široký záběr
od zahrady přes bydlení, životní styl, cvičení, vaření, objeví se v něm různé zajímavé
tipy na renovace bytů a domů.
Šíře témat je opravdu pestrá
a chceme, aby lidi pořad bavil
i po vizuální stránce.
Do jaké míry jste jeho
tvůrci?
Adéla: Prvotní nápad vzešel
z televize Prima, která
nám nabídla možmož
nost natáčet
nový pořad.
Domluvili
jsme se, že
bude víc o životním stylu,
protože ten zajímá každého
– od pětadvacetileté slečny
po lidi v důchodovém
věku. A do životního stylu patří leccos – od zahrádkaření
po rady, jak a čím vymalovat
byt, co uvařit, jak jíst zdravě, výroba klobouků, škola smyku. To
všechno postupně v našem pořadu diváci uvidí.
Jak se vám líbí vila, v níž vás
diváci uvidí?
Dalibor: Vila má pěknou zahradu,
kuchyň, zimní zahradu i terasu.
Není to ultramoderní vila ani starý
dům, je uvnitř velmi chytře vyřešená, její interiér je prakticky vymyšlený, což se nám přesně hodí.

Jaký obor nebo téma, kterým se padla cvičení na Power Plate.

bude pořad zabývat, je vám
nejbližší?
Adéla: Kuchyň není úplně
moje doména. Na otázku,
jakou mám ráda kuchyni, odpovídám, že čistou a uklizenou. Když mám něco uvařit,
většinou volám Daliborovi, ať
mi poradí. Chci, aby mi dal tip
na něco rychlého a zdravého. A protože on často běhá,
obvykle se mu dovolám, když
někam běží.
Dalibor: To je pravda, většinou
mi volá o radu ve chvíli, kdy
běhám, jsem taková kuchařka

v běhu. Adéla mi říká, že
bych si tenhle způsob rad měl
nechat patentovat.
Adéla: Z okruhu témat, kterými
se budeme v pořadu zabývat,
se nejvíc těším na nápady
od různých designérů a tipy
na úpravy a renovaci bytů,
zajímají mě i novinky na trhu.
Těším se taky na inspiraci pro
práci rukama, různé kreativní
výtvarné činnosti, které pak
můžu vyzkoušet doma s dcerkou. Na podobné věci mám
docela trpělivost a baví mě.
Taky mě zajímají různé druhy
cvičení. Já sama jsem pro-

Když nemáte moc času, tohle
je ideální způsob, jak se udržet
ve formě.
Dalibore, na co jste nešikovný
zase vy?
Dalibor: Nepřipadám si jako
extra zručný člověk. Ale přesto
jsem spoustu věcí ve svém bytě
udělal nebo opravil. Přiznám se,
že nejsem moc šikovný na truhlařinu. Nemám obrazovou představivost a ani nejsem moc kovaný v malířství, designu, ale to
zase moc baví Aduš, takže se
krásně doplňujeme.

Společnost
Rozených
Odborníků

Společně
moderujete
už
řadu let. Máte nějak rozroz
dělené role?
Adéla: Jistě, on je chytrý
a já jsem za tu praštěnou
(smích). Ne, vážně. Jak
už jsem říkala, Dalibor je
šikovný v kuchyni a taky
je hodně sečtělý. Dokáže
nejen připravit různé ze
zeleninové saláty, do nichž
používá zdravé ingredieningredien
dě
ce, ale taky ví, co v těle dělají a proč je dobré je jíst.
Dalibor je i velmi manuálmanuál
ně zručný, leccos dokáže
doma opravit.

MáMe PRo vás neJvÝHoDnĚJŠÍ CenY!
Akční nabídka platná od pondělí 9. 3. do neděle 15. 3. 2015
• Masový špíz
• Šunka nejvyšší kvality
• Selský výpek
• Novákovo tradiční cigáro
• Turistický salám
• Novákův domácí salát

1 kg
100 g
1 kg
1 kg
100 g
100 g

109,90 Kč
14,90 Kč
99,00 Kč
109,00 Kč
11,90 Kč
9,90 Kč

... stavte se u nováka

Akční nabídka na následující týden od 16. 3. do 22. 3. 2015
• Ochucená masová směs
• Šunka Mandolína
• Učňovský párek se sýrem
• Carneo
• Novákova vajíčková pomazánka
• Blaťácké zlato

1 kg
100 g
1 kg
100 kg
100 g
100 g

99,00 Kč
15,90 Kč
149,00 Kč
18,90 Kč
9,90 Kč
20,90 Kč

POJĎTE PRACOVAT K NOVÁKOVI:
Jsme jedna z předních společností působících na českém trhu se
širokou sítí prodejen masa, uzenin a lahůdek. Díky stabilnímu růstu
a rozšiřování sítě prodejen nyní hledáme nové kolegy na pozice:
ŘEZNÍK - PRODAVAČ / PRODAVAČ(KA)
Více informací naleznete na: www.novakmasouzeniny.cz

Adresy našich 130 prodejen najdete na: www.novakmasouzeniny.cz
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Jako sedmdesátiletý jsem

Jeden z nejpopulárnějších
českých herců a také vášnivý
rybář a cestovatel slovy příliš
neplýtvá. To ale neznamená,
že povídat si s ním není zážitek.
Rudolf Hrušínský je totiž
člověk, kterého jen tak něco
nerozhodí. Pokud mu tedy
zrovna během rozhovoru
nezhasne cigareta. „To mě
dovede fakt naštvat,“ zlobí se.

■ VERONIKA MÜLLEROVÁ
FOTO: NGUYEN PHUONG THAO, MAFRA
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se cítil už ve svých dvaceti
5plus2
■ ROZHOVOR

ČR | Když Rudolf Hrušínský vypráví
o cestování, působí tak trochu zasněně.
„Mongolsko, to je země mého srdce,“
přemítá 68letý herec, který září na divadelních prknech, ale lidé jej v posledních letech znají hlavně z nekonečného
seriálu Ulice.
Nedávno jste odehrál 700. reprízu
představení Blbec k večeři. Opakujete si ještě text, než jdete na jeviště?
Když se nehraje třeba dva měsíce, což
jsou divadelní prázdniny, tak si text samozřejmě přečtu, jinak mi ale hlava a paměť
docela slouží, takže si ho pamatuju.

„

Tohle konkrétní představení se hraje už 17 let. Je to pro vás po tolika letech už rutina, nebo si ho naopak
dnes o to víc vychutnáváte?
S tím, jak dlouho se hraje, to nemá vůbec
nic společného. Kdyby to byla blbá hra,

zervatoři jste ale studoval hru na
akordeon. Co vás k tomu přivedlo?
Bylo to víceméně z toho důvodu, že tehdy nebylo na konzervatoři dramatické oddělení, jako je dneska, kde by člověk
mohl maturovat. Takže jsem studoval dějiny hudby a muziku s tím, že po maturitě
jsem šel na DAMU.
Nevyužil jste svoji hudební průpravu v nějaké roli?
Naposledy jsem hrál ve filmu Slavnosti
sněženek, kde jsem měl harmoniku, a to
už je pěkná doba. Ale ani tenkrát jsem na
ni nehrál já, jen jsem to předstíral.
Film Slavnosti sněženek je zrovna jeden ze snímků, kde jste se objevil
po boku svého otce. Jaké to bylo
spolupracovat s ním před kamerou?
Nebral jsem to tak, že teď hraju s členem
rodiny. Vnímal jsem ho jako hereckého
partnera, kterému musím odpovědět to,
co je dáno ve scénáři. Kdybych hrál
s kýmkoli jiným, bylo by to pro mě úplně
stejné.

Co dělám pro své zdraví? Beru ráno a večer
spoustu prášků, a to je tak asi všechno.

hráli v ní blbí herci a bylo to blbě zrežírované, tak by mě to přestalo bavit po několika reprízách. Ale když je hra dobrá,
když tam hrají kolegové, kteří jsou dobří
herci, a je to skvěle režírované, tak mě to
baví i po těch letech a myslím, že mě to
bude bavit i po dalších sedmnácti letech.
Rolí, ve kterých se objevujete dlouhodobě, je více. Výrazně vyniká jedna televizní, a sice postava pana Peška ze seriálu Ulice, kterou ztvárňujete už 10 let. Neleze vám už trochu
Vlastimil Pešek na nervy?
To je stejný případ. Když je to dobře napsané, což moje postava je, alespoň někdy, a hraju s herci, se kterými je potěšení stát před kamerou, tak mě to baví. Navíc nehrajeme pořád to samé, ale každý
obraz je o něčem jiném.
Mnohokrát jste o sobě řekl, že hercem jste chtěl být vždycky. Na kon-

Když už mluvíme o vašem otci, v Kralupech nad Vltavou by chtěli instalovat sochu Josefa Švejka, která by
měla nést právě jeho podobu. Myslíte, že by ho to potěšilo?
Určitě by ho potěšilo, kdyby to byla socha Rudolfa Hrušínského. Švejk je jedna
z jeho rolí, kdyby postavili sochu pana
Důry z Rozmarného léta, udělalo by mu
to stejnou radost.

Jaké země jste ještě navštívil?
Předtím jsem byl v Albánii, kde bylo také
krásně, protože jsou tam nádherné hory
a moře. Jinak jsem sjezdil prakticky celou Asii, kterou miluji, protože jsou tam
milí a příjemní lidé. Moje první výpravy
na tenhle kontinent začaly v Mongolsku,
kde jsem byl poprvé samozřejmě na rybách. Od té doby jsem tam byl už asi desetkrát. Je to prostě země mého srdce. Od
Mongolska jsem se pak šoupal níž a níž,
přes Čínu, Filipíny, Indonésii po Kambodžu, Vietnam, Thajsko nebo Malajsii.
Co potřebujete k tomu, abyste se cítil opravdu dobře?
Abych byl v teple, nemusel zapínat telefon a na ruce neměl hodinky.
Působíte dojmem, že vás jen tak něco
nevytočí. Existuje něco takového?
Víte, když vám je skoro sedmdesát, tak
už se díváte na svět klidnýma očima.
Takže jste takový nebyl vždycky?
Ale vlastně asi jo. Já jsem byl sedmdesátiletý i ve dvaceti. Máloco mě rozčílí.
A to je mimochodem zdravé.
To máte pravdu. A proto taky vypadám
tak dobře. (smích)
Kromě toho, že se nerozčilujete, co
děláte pro své zdraví?
Beru ráno a večer spoustu prášků, a to je
tak asi všechno. Dřív jsem aktivně velice

rád, a musím říct, že i velice dobře, hrál tenis. Dneska už ale nehraju, bolí mě záda.
Dosáhl jste v tenise nějakých výrazných úspěchů?
Určitě dosáhl, ale vám patrně nic neřekne
to, že jsem porazil pár svých kamarádů.
Jinak na herecké turnaje a podobné akce
jsem nikdy nejezdil. Mám pocit, že se
tam lidé jezdí spíše ukazovat.
No právě, na tenis pořád někteří pohlížejí s předsudkem, že jde o sport elit…
A tohle mě dovede naštvat! Ptala jste se
mě, co mě dokáže vytočit, tak vám to povím!
Máte na mysli předsudky?
Ne. To, že Evropská unie nakázala dát do
cigaret něco, co vám je během chvíle
zhasne! (V ruce skutečně drží zhasnutou
cigaretu, pozn. red.)
Víte, že jste mě teď docela vyděsil?
Myslela jsem, že se vás dotkla ta
zmínka o tenise.
Kdepak, mě jen vytočilo, že mi zhaslo cigáro.
Kdy jste vlastně začal kouřit?
Ve dvanácti letech. Ze začátku tajně, ale
ne moc dlouho. Vzpomínám si, že mi táta
jednou vytýkal: „Prosím tě, jak to, že už
kouříš? Já začal až ve dvanácti!“ A já mu
na to tehdy řekl: „Ale tati, mně už je třináct.“ (smích)

Životní vášně herce Rudolfa Hrušínského
Rybaření – Největší úlovek chytil ve
Španělsku. Byl to sumec s mírou
2,18 metru. „Myslím, že to už nikdy
nepřekonám,“ odhaduje Hrušínský.
■ Cestování – Jeho příští cesta bude
směřovat do Thajska, kde už byl
několikrát. „Je to v podstatě
Mongolsko, jenom v teple,“ tvrdí.
■ Malování – Nyní už se svému
dlouholetému koníčku příliš nevěnuje.
„Vždycky jsem maloval v noci, když
jsem přišel z divadla. Dnes už si jdu
raději lehnout,“ vysvětluje.
■

Kromě herectví vás přivedl i k rybaření. Chodili jste na ryby často?
Chodili jsme hodně často, dokud jsem
byl malý. Později už míň, protože táta neměl moc času. Ale i tak jsme spolu každé
léto k vodě vyrazili.
Poměrně hodně cestujete. Kam jste
se vydal naposledy?
Vánoce a silvestr jsem strávil na Kubě
a musím říct, že mi moc vyhovuje, když
je teplo. Zimu totiž nenávidím.

INZERCE

!!!Odkup všech pohledávek!!!

VYMÁHÁME
DLUHY
mobil: 774 910 910

Bez záloh rychle a důrazně!

www.VymahameDluhy.cz

EXKLUZIVNÍ 6-TI DENNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT ZA SUPER CENU!
HOTEL RICHARD****V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Sleva 55%

4990,- Kč na osobu
Původní cena: 11.100,- Kč na osobu

Lázeňský
pobyt
na 6 dní / 5 nocí

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
(při obsazení pokoje jen 1 os. příplatek 250,- Kč/noc)
Bohatá polopenze * 4x procedura na osobu a pobyt:
část. klasická masáž, hydrospa, parafín na ruce, termospa
Volný vstup do bazénu, vířivky a itness studia
Župan po dobu pobytu
Bonus: Vitamíny od irmy STARLIFE pro dobrou kondici
(1x na pokoj) * Dárek: Láhev kvalitního vína (1x na pokoj)
Platnost ve volných termínech v měsíci duben,
červen, červenec a srpen.

Rezervace: E-Mail: recepce@hotelrichard.com, Tel: +420 354 696 111
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V PÁTEK VAŘÍ
Štěpánka Hrnčířová (42 let)

Je asistentkou majitele
firmy a jako vedlejší
činnost dělá finanční
poradenství. Je vdaná
za Martina. Z předchozího manželství má
dvě dospělé děti. Do
Prahy přišla asi před 10 lety z jižních
Čech. Koupili s manželem malý domek
ve vesničce Hradečno. Má ráda maso
a sladké. Nesnědla by rajčata, mořské
plody a aromatické zrající sýry.

Česká republika

Kachna smrdí. Nebo ne?

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Zita Jíchová (45 let)

Pracuje jako vedoucí
prodeje v obchodu
s nábytkem. Má 4 děti.
Jsou to Mirek (27 let),
Evžen (25), Kryštof
(16) a nejmladší je dcera Natálka (10). Vaří
jídla, která si rodina poručí. Má ráda
vše kromě mořských plodů. Nejraději jí
prejt, zelí a brambor.
Úterý: Tereza Vytisková (25 let)

Pracuje jako finanční
účetní. Je svobodná
a bezdětná. Žije s kamarádkou v garsonce.
Mezi její koníčky patří
četba, cestování a nakupování. Má ráda česká jídla a jídla, která jsou připravená
rychle. Nesnáší houby a lilek. Nikdy by
nesnědla vnitřnosti kromě jater, ta jí.
Středa: Michal Hruška (25 let)

Dělal v Německu mechanika, teď je operátorem kovacích linek
a robotizovaných pracovišť. Je rozvedený
a bezdětný. Žije v bytě
se svým spolubydlícím. Staví modely lodiček, cestuje, chodí na procházky. Má rád fitness a masáže. Jeho nejoblíbenějším jídlem jsou palačinky na různé způsoby. Nejí houby,
krupičnou a rýžovou kaši. Nikdy by nesnědl šneky a mořské tvory, jako jsou
chobotnice či ústřice.
Čtvrtek: Nikola Petáková (24 let)

Narodila se v Čechách, ale žila 16 let
v Řecku. Je svobodná
matka, má dvouletého
chlapce. Pokud by vyhrála, jela by za maminkou do Řecka, aby
jí ukázala svého syna. Je upovídaná
a sama o sobě tvrdí, že je paličatá. Ráda
připravuje lasagne. Jí skoro vše, není vybíravá. Nejraději má chobotnice, kalamáry a boloňské špagety. Nesnáší kopr,
houby a olivy. Nikdy by nesnědla vepřový jazyk a ucho.

U Zity ještě vládla dobrá nálada a vypadalo to, že středočeská parta bude ladit dohromady.

V soutěžním pořadu
Prostřeno! na Primě
padají ostřejší slova.
Odplata přijde v pátek.
STŘEDNÍ ČECHY | Jako úkol týdne se
podávají vajíčka. Dokonce i nakládaná
nakyselo. A kyselý je taky Michal, jediný muž mezi soutěžícími. Dámy mu ve
středu vytkly hlavní chod – příliš krvavá kachní prsa, a Michal se prý pomstí.
Tréma pohltila v pondělí hostitelku
Zitu (45) tak, že před přípravou menu jí

tekly slzičky. Servírované kachní stehýnko chutnalo, jedla ho i Nikola, která
prohlásila, že jí normálně kachna smrdí.
V úterý se k plotně postavila účetní
Tereza (25). Všichni byli zvědaví na
špenátovou roládku s uzeným lososem.
Jenže druhý večer se u stolu už jen nechválilo, zazněla i kritika. Tereza byla
nakonec ráda, že zdárně přežila.
Třetí v pořadí vařil Michal (25). Jeho
francouzskou kuchyni nejvíce kritizovala Štěpánka. Michalovi docházela trpělivost a padala ostřejší slovíčka. Vztahy
mezi soutěžícími trochu ochladly. Michal se nechal slyšet, že Štěpánce její rýpání rozhodně nezapomene.

FOTO | FTV PRIMA

Čtvrteční menu i celý večer v řeckém
stylu připravila Nikola (24). Nestihla
ale úkol týdne, což hosty rozladilo. Nervozita a napětí před posledním večerem
by se daly krájet.
V pátek čeká Štěpánku (42) odplata.
Na jejím italském menu přichystaném
trochu po česku nenechá Michal „nit suchou“. U stolu dojde na tradiční páteční
vyříkávání. Nikola se zas hostům pochlubí fotkou nádobí ve vaně, které ještě
po svém hostitelském večeru neumyla.
Takže nemyla ani sebe, domýšlejí si
ostatní. Jak to dopadne? A kdo vyhraje
padesát tisíc? Sledujte Prostřeno! na televizi Prima od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ně zavineme. Roládu zabalíme do fólie
a v chladu necháme ztuhnout. Před podáváním nakrájíme na plátky.

Špenátová roláda s uzeným lososem
Ingredience: 150 g špenátových listů,
100 ml smetany ke šlehání, 3 ks vajec,
3 lžíce strouhaného parmazánu, 1 lžíce
polohrubé mouky, pomazánkové máslo, 250 g uzeného lososa, sůl, pepř. Postup: Špenátové listy opereme a spaříme v osolené vodě. Rozmixujeme je
a vložíme do kastrůlku, přilijeme smetanu, přidáme pepř, žloutky, parmazán
a mouku. Směs zahřejeme a mícháme,
dokud nezhoustne. Z vaječných bílků
připravíme tuhý sníh a zlehka jej vmícháme do vychladlé hmoty. Těsto rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem a dáme do vyhřáté trouby. Pečeme
7 až 10 minut při 180 °C. Necháme vychladnout. Poté překlopíme na potravinovou fólii a odstraníme papír, na kterém se pekl. Potřeme čerstvým sýrem,
poklademe plátky uzeného lososa a pev-

Polévka Fakes supa
Ingredience: 400 g čočky (přes noc namočíme), 3 cibule, 3 až 5 ks bobkového
listu, olivový olej, bujon, 5 stroužků česneku. Postup: Dáme vařit čočku. Přidáme nakrájenou cibulku, bobkový list,
olej, bujon. Vaříme 40 minut. Přidáme
prolisované 2 až 3 stroužky česneku, je
možno dochutit citronem a octem.
Kachní prsíčka s caponatou z dýně
Ingredience: 5 ks kachních prsou,
500 g dýně, 1 lžíce rozinek namočených v 50 ml bílého vína, 2 lžíce třtinového cukru, 30 ml červeného vinného
octa, 1 šalotka, 2 stroužky česneku, sůl,
pepř z mlýnku, pár stonků koriandru,
aceto balsamico, 20 ml olivového oleje
extra virgin. Postup: Dýni oloupeme,
překrojíme napůl a lžící odstraníme semínka. Dužinu nakrájíme asi na 2cm
kostky a dáme do pekáče. Přidáme třtinový cukr, zastříkneme vinným octem,
olivovým olejem, osolíme, opepříme
a dobře promícháme. Dáme péct do pře-

dehřáté trouby na 230 °C asi na 15 minut. Během pečení nakrájíme česnek na
plátky a šalotku na kostičky. Dýni po celou dobu kontrolujeme a asi 2 minuty
před dopečením přimícháme rozinky,
česnek a šalotku. Dochutíme.
Kachní prsa osolíme a opepříme. Kůži
s tukem několikrát nařízneme – nesmíme řezat do masa. Rozehřejeme pánev,
vložíme prsa kůží dolů a pomalu restujeme. Kachní prsa upravujeme medium
rare, tedy na 55 až 60 °C vnitřní teploty,
aby byla šťavnatá nebo tak, jak má kdo
rád. Poté otočíme, necháme jen 5 vteřin
zatáhnout a vyndáme maso odpočinout.
Krájíme ostrým nožem přes vlákna a osušíme. Podáváme s dýňovou caponatou.

sobota 7. března 2015
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ČT1
8.45

Poslední leč Alfonse Karáska. Hud.
komedie (ČR, 1987) 9.45 Slovácko sa
nesúdí 10.20 Všechnopárty 11.15 Případy detektiva Murdocha VII

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.20
15.25
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Dick Whittington
O bílém jadýrku
Na pytlácké stezce
Příběhy slavných... Tomáš Holý
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

KOMEDIE

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.45
8.10
8.35
9.45
10.45
11.15
11.30
13.25
15.00
17.00
18.10
18.50
19.30

Batman: Odvážný hrdina II (16)
Král džungle II (4)
Looney Tunes: Úžasná show II (2, 3)
Tučňáci z Madagaskaru II
Dva a půl chlapa VII (3)
První krok (9)
Koření
Volejte Novu
Rychlovky Ládi Hrušky
Na Hromnice o den více
Výměna manželek
Na křídlech vážky
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (14)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

ELEKTROKOLA

15

Prima
6.30
7.45
8.15
8.45
10.05
10.35
12.35
14.15
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Dokonalý Spider-Man II (22)
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(15)
Autosalon
M.A.S.H (57)
Láska v divočině
Romantický film (N, 2012)
Král Šumavy
Dobrodružný film (ČR, 1959)
Vraždy v Midsomeru II
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

KRIMIKOMEDIE
KominicKé služby Hradec Králové
Máte doMa koMín?
topná sezóna v plnéM proudu
a vy se neMáte na koho obrátit?

Instalatérské, topenářské
a plynařské práce
Zaječice 194, Tel.: 775 564 446

www.plyntop.cz
20.00 Jak dostat tatínka do polepšovny
Komedie (ČR, 1978). Hrají T. Holý,
J. Preissová, F. Němec, J. Karlík,
J. Dítětová a další
21.30 Sissi - Mladá císařovna
Trilogie (Rak./N, 1956). Hrají
R. Schneiderová, K. Böhm a další
23.15 Návštěvníci
Komedie (Fr., 1992). Hrají J. Reno,
Ch. Clavier, V. Lemercierová a další
1.00 Kriminálka Paříž
Krásnější než já. Krimiseriál
(Fr., 2007). Režie F. Guérin
1.50 Manéž Bolka Polívky
3.05 Sama doma
4.35 Postřehy odjinud
4.45 Zahrada je hra
5.05 Bydlení je hra

SÉRUM PRAVDY

U Mlýnů 1901, Pardubice

tel.: 777 577 558

Nabízíme kvaliikované kominické práce
- čištění průduchů, pravidelné kontroly
spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91 /2010
Sb., frézování, vložkování a revize.
Zn. Řešení pro každého, rychlost, kvalita,
spolehlivost, výhodná cena.

www.elektrokolaPardubice.cz

Cup security s.r.o., tel.: 777 797 488

20.20 Plán útěku
Akční drama (USA, 2013). Hrají
S. Stallone, A. Schwarzenegger,
J. Caviezel, V. Jones a další
22.30 Teror
Thriller (USA, 2011). Hrají N. Cage,
N. Kidmanová, L. Liberatová,
C. Gigandet, N. Tortorella a další
0.25 Exploze
Akční krimithriller (USA, 1992).
Hrají P. Brosnan, R. Silver, B. Cross,
L. Eilbacherová, T. Plana a další
1.50 Novashopping
2.20 U Haliny v kuchyni
2.50 Kolotoč
3.30 DO-RE-MI
4.10 První krok (9)

20.15 Bony a klid 2
Krimikomedie (ČR, 2014). Hrají
J. Prachař, G. Kratochvílová,
R. Skamene, J. Potměšil a další
22.15 Pravidla podsvětí
Akční film (USA, 2013). Hrají
S. Seagal, V. Rhymes, D. Trejo,
B. Foster a další
0.20 Saw 5
Horor (USA/Kan., 2008). Hrají
T. Bell, S. Patterson, C. Mandylor
a další. Režie D. Hackl
2.15 Vraždy v Midsomeru II
Škrtičův les. Krimiseriál (VB, 1998).
Hrají J. Nettles, D. Casey, K. Byronová, J. Clyde, P. Eyre
4.00 Pravidla podsvětí

Nova Cinema
5.00 Svět Nova Cinema 5.35 Upíří deníky III (6)
6.15 Gilmorova děvčata IV (20) 7.00 Na rozcestí
8.35 Beze stopy II (1) 9.30 Odložené případy VI (19)
10.20 King a Maxwellová (5) 11.25 Gilmorova děvčata IV (21) 12.15 Mars útočí! 14.15 Neohlížej se, jde
za námi kůň 15.50 Balík peněz 17.35 Andrew - člen
naší rodiny, rodinný film (USA, 1999) 20.00 Vévodkyně, histor. drama (Fr./It./VB, 2008) 22.10 Odpočítávání, akční film (USA, 2010) 0.10 Gone, Baby,
Gone, krimifilm (USA, 2007)

Prima cool
7.10 Hračky Jamese Maye (2) 8.10 Magazín Ligy
mistrů UEFA 8.45 Námořní vyšetřovací služba L. A.
V (19, 20) 10.40 Heuréka - Město divů V (14) 11.35
Re-play 12.10 Applikace 12.45 Hrajeme s Alim
13.20 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (14) 14.20
Simpsonovi IV (11, 12) 15.20 Pevnost Boyard (8)
17.40 Doteky osudu (3) 18.30 Simpsonovi IV (13)
18.55 Simpsonovi IV (14) 19.30 Simpsonovi IV (15)
20.00 Smrtící Slunce (1), thriller (Kan., 2012), hrají
D. J. Elliott, A. Lemke, N. Brownová a další 22.05
Smrtící Slunce (2) 0.05 Simpsonovi IV (13) 0.35
Pistolník 2.15 Re-play 2.40 Applikace 3.10 Hrajeme
s Alim 3.35 Pevnost Boyard (8)

Prima love
10.55 Posel ztracených duší (20) 11.55 Famílie IV
(14) 12.55 Deník zasloužilé matky II (9) 13.25 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (1, 2) 14.25 Danielle
Steelová: Vzkaz z Vietnamu (1/2) 16.25 Džungle
rtěnek II (5) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II
(11) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VII
(1) 18.55 Deník zasloužilé matky II (10) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (3, 4) 20.15 Smrtící
zásnuby, thriller (Kan., 2006) 22.25 Kráska a zvíře II
(13) 23.25 Tajný deník call girl III (7) 23.55 Džungle
rtěnek II (5) 0.50 Volejte Věštce 2.55 Tajný deník
call girl III (7) 3.20 Nespoutaný anděl (118) 4.05
Alisa - Jdi za svým srdcem (94)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (1) 8.45 Reklamožrouti (12) 9.10 World of Freesports 9.35 Bílý svět
2015 (7) 10.10 Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 12.00 48 hodin v Paříži 14.05 Element 14.20
Alcatraz (7) 15.25 Kobra 11 IV (4) 16.20 Star Trek:
Nová generace (2) 17.15 Reklamožrouti (13) 17.40
Případ Thomase Crowna 19.30 Star Trek: Nová
generace (3) 20.20 Kriminálka Miami II (17) 21.05
Kriminálka Miami II (18) 22.00 Poslední zůstává
23.50 K.O. Night (551) 0.45 Kriminálka Miami II (17)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 70

neděle 8. března 2015

16

ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.45 Okouzlení
IV (1/52) 7.35 Na pytlácké stezce.
Rodinná komedie (ČR, 1979) 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Náměstíčko (10/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Ošklivá princezna
Pohádka (ČR, 1999)
14.00 O brokátové růži a slavíku
z perleti
Pohádka (ČR, 1982)
14.45 Komici na jedničku
15.40 Zdivočelá země (18, 19/45)
Seriál (ČR, 2001)
17.30 Děti na tahu
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
Povídkový film (ČR). Hrají M. Issová, J. Issa, S. Majer, K. Leichtová,
J. Pidrmannová. Režie P. Zahrádka
21.35 168 hodin
22.05 Kráska v nesnázích
Komed. drama (ČR, 2006). Hrají
A. Geislerová, J. Abrhám a další
0.00 Komisař Moulin
Profil zabijáka. Krimifilm (Fr., 2006).
Hrají Y. Rénier, B. Rosselli a další
1.25 Profesionálové (56/57)
2.20 Manéž Bolka Polívky
3.30 13. komnata Blanky Šrůmové
4.00 Sváteční slovo kazatele Jana
Asszonyiho
4.05 Vyzkoušejte si...
4.30 Banánové rybičky
4.55 Chalupa je hra
5.20 Postřehy odjinud

6.00
6.10
6.40
7.05
7.55
8.25
9.40
10.45

13.20
15.05
17.05

18.50
19.30
20.20

21.25
22.00
22.40
1.05
1.50
2.20
2.55
3.55
5.05

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (17)
Král džungle II (5)
Looney Tunes: Úžasná show II (4, 5)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (7)
Kocour v botách
Víkend
Poslední akční hrdina
Akční film (USA, 1993). Hrají
A. Schwarzenegger, A. O’Brien,
F. M. Abraham, A. Carney a další
Causa Králík
Komedie (ČR, 1979). Hrají
M. Kopecký, Z. Adamovská a další
Tuxedo
Komedie (USA, 2002). Hrají
J. Chan, J. L. Hewittová a další
Kamarád do deště 2: Příběh
z Brooklynu
Krimikomedie (ČR, 1992). Hrají
L. Vaculík, S. Tofi a další
Helena (15)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (3)
Letenka do Ria. Krimiseriál (ČR,
2013). Hrají S. Norisová, J. Satoranský, F. Tomsa, Z. Palusga a další
Okresní přebor (2)
Nábor. Komediální seriál (ČR, 2010).
Hrají O. Vetchý, D. Novotný a další
Střepiny
Sedm
Krimifilm (USA, 1995). Hrají
M. Freeman, B. Pitt a další
Kriminálka New York IV (15)
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
Výměna manželek
Novashopping

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Dokonalý Spider-Man II (23)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(16)
8.15 Tajemství války (19)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (4)
11.00 Partie
11.45 Božské dorty od Markéty
12.20 Receptář prima nápadů
13.35 Big Ben IV (2)
Cirkusový vzduch. Krimiseriál
(N, 2002). Hrají O. Fischer,
K. Jacobová, R. Drexelová a další
15.40 Vraždy v Midsomeru II
Hlas krve. Krimiseriál (VB, 1998).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, K. McNally a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Všechny moje lásky (8)
Jak z toho ven. Seriál (ČR, 2014).
Hrají V. Žilková, J. Šťastný, J. Hrušínský, M. Šplechtová a další
21.30 Rabín, kněz a krásná blondýna
Romantická komedie (USA,
2000). Hrají B. Stiller, E. Norton,
J. Elfmanová, A. Bancroftová,
M. Forman a další. Režie E. Norton
0.20 Hawaii 5-0 II (13)
Vražedné řešení. Akční seriál
(USA, 2011). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
1.15
Tajemství války (19)
2.20 Vraždy v Midsomeru II
Hlas krve. Krimiseriál (VB, 1998).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, K. McNally a další
4.00 Od devíti do pěti

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Neohlížej se, jde za námi
kůň 7.30 Andrew - člen naší rodiny 9.50 Na Hromnice o den více 11.55 Koření 12.50 Vévodkyně 14.50
Spy Kids: Špioni v akci, akční rodinná komedie (USA,
2001) 16.30 Výprodej, komedie (USA, 2006) 18.00
Sue Thomas: Agentka FBI (9, 10), seriál (USA, 2002)
20.00 Hříšný tanec 2, romant. drama (USA, 2004)
21.45 Neobyčejný Odd Thomas, thriller (USA, 2013)
23.40 Hex (5), horor. seriál (VB, 2004) 0.50 Neobyčejný Odd Thomas, thriller (USA, 2013)

Prima cool
7.20 Hračky Jamese Maye (3) 8.20 Pyrotechnická
hlídka: Afghánistán (15) 9.20 Záblesk budoucnosti
(5) 10.15 Kravaťáci II (1) 11.15 Černovous (1/2) 13.10
Top Gear XIX (4) 14.20 Simpsonovi IV (14) 14.50
Simpsonovi IV (15) 15.20 Pevnost Boyard (9) 17.40
Doteky osudu (4) 18.30 Simpsonovi IV (16) 18.55
Simpsonovi IV (17) 19.30 Simpsonovi IV (18) 20.00
Bílý tesák, dobrodružný film (USA, 1991), hrají
M. Brandauer, E. Hawke 22.25 Živí mrtví IV (10)
23.20 American Horror Story (11), horor. seriál
(USA, 2011) 0.15 Koncert pro Satana, horor (USA,
1971) 2.10 The Walking Dead IV (10) 2.50 American
Horror Story I (11) 3.35 Pevnost Boyard (9)

Prima love
7.20 Božské dorty III (9) 7.50 Trosečníci v ráji I (18)
8.55 Farmář hledá ženu 10.25 Super drbna VI (2)
11.25 Posel ztracených duší (21) 12.25 Famílie IV
(15) 13.20 Deník zasloužilé matky II (10) 13.50 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (3, 4) 14.50 Král Šumavy 16.25 Džungle rtěnek II (6) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (12) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym USA VII (2) 18.55 Deník zasloužilé matky
II (11) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VIII (5, 6)
20.15 Twilight sága: Nový měsíc 23.15 Chirurgové X
(21) 0.15 Tajný deník call girl III (8) 0.45 Džungle
rtěnek II (6) 1.40 Volejte Věštce 3.45 Tajný deník
call girl III (8) 4.10 Nespoutaný anděl (119) 4.50
Alisa - Jdi za svým srdcem (95)

pondělí 9. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 DoktorKA 9.55 Na cestě
po Kambodži 10.25 Postřehy odjinud
10.30 168 hodin 11.05 Znamení koně II
(8/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Vlak. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem
15.05 Kojak II
Smolař všechno schytá. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller III
Příšera z jezera. Krimiseriál
(N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
Mrtvý v síti. Seriál (ČR, 2015). Hrají
I. Trojan, R. Krajčo a další
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 MI5 IX (3/8)
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.15
Postřehy odjinud
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.50 13. komnata Blanky Šrůmové
2.15 Dobré ráno
4.50 Designtrend
5.05 Móda-Extravagance-Manýry

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.20
11.50
12.00
12.30
13.25
14.20
15.20
16.35
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.35

22.30
23.25
0.15
1.05
1.50
2.20
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2775)
Policie Modrava (3)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (20)
Sen o svobodě. Krimiseriál (USA,
2008). Hrají K. Morrisová, J. Finn
Beze stopy II (2)
Krimiseriál (USA, 2003)
Námořní vyšetřovací služba (22)
Slabý článek. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (228)
Dva a půl chlapa VII (4)
Seriál (USA, 2009)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (21)
Rašomáma. Krimiseriál (USA,
2005)
Ulice (2776)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (103)
Špatný den. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
V. Jílek, I. Janžurová a další
Kriminálka Las Vegas XIV
Na kolejích čeká vrah. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají T. Danson,
J. Foxová, G. Eads a další
Černá listina (17)
Stoupenci zla II (1)
Kriminálka Las Vegas VI (21)
Námořní vyšetřovací služba (22)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

11.15
13.20

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
0.40
1.40
2.25

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(12)
Winx Club IV (4)
Divácké zprávy
M.A.S.H (58, 59)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (10)
Chopit se příležitosti. Akční seriál
(USA, 1999). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová IV (4)
Nejdelší noc. Krimiseriál (Fr., 2000).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír II (4)
Raději dvakrát než jednou. Krimiseriál (N, 1993). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Hudba
v srdcích
Romantický film (N, 1998). Hrají
N. Bagusatová, E. Wepper a další
Komisař Rex VIII (10)
Mrtvý, který ještě žil. Krimiseriál
(N/Rak., 2004). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (324)
Nic jiného si nepřeji. Rodinný
seriál (ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
TOP STAR magazín
Narušený život
Drama (Kan., 2006). Hrají
L. Thompsonová, A. Lemke a další
Vraždy v Kitzbühelu X (10)
Walker, Texas Ranger VIII (10)
Wolffův revír II (4)

5.00 Svět Nova Cinema 5.50 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (7) 6.15 Poslední akční hrdina 8.30 Sue Thomas: Agentka FBI (9, 10) 10.20 Spy
Kids: Špioni v akci 12.10 Hříšný tanec 2 13.45 Causa
Králík 15.45 Kamarád do deště 2: Příběh z Brooklynu 17.20 Upíří deníky III (7) 18.15 King a Maxwellová (6) 19.05 Gilmorova děvčata IV (22), seriál (USA,
2003) 20.00 Nebezpečné myšlenky, drama (USA,
1995) 21.55 Frekvence, thriller (USA, 2000) 0.05
Zachraň mě (5), seriál (USA, 2004)

Prima cool
8.30 Bořiči mýtů VI (29) 9.35 Futurama III (7) 10.05
Mrcha od vedle II (4) 10.35 Kdo přežije: Afrika (4)
11.35 Záblesk budoucnosti (5) 12.35 Akta X IX (3)
13.35 Griffinovi VIII (14) 14.05 Simpsonovi IV (16-18)
15.35 Futurama III (8) 16.05 Bořiči mýtů VI (30)
17.10 Griffinovi VIII (15) 17.40 Hvězdná brána IV (18)
18.30 Simpsonovi IV (19, 20) 19.20 Kdo přežije: Afrika (5) 20.15 Grimm IV (6) 21.25 Teorie velkého třesku V (19) 21.55 Hannibal II (6) 22.50 Dobrodružství
s rytířem 0.50 Mrcha od vedle II (4) 1.20 Grimm IV
(6) 2.00 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (17)
2.45 Dobrodružství s rytířem 4.15 Glee III (6) 4.55
Kdo přežije: Perlové ostrovy (10)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcherová: Růže v bouři 10.55
Výměna manželek USA IV (9) 11.55 Roseanne IX
(5, 6) 12.55 Deník zasloužilé matky II (11) 13.25 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (5, 6) 14.20 Komisař
Rex VIII (9) 15.25 Diagnóza vražda IV (13) 16.25
Policie Hamburk VI (14) 17.20 Jamieho roztančená
kuchyně II (13) 17.55 Výměna manželek USA IV (10)
18.55 Deník zasloužilé matky II (12) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (7, 8) 20.15 Myšlenky zločince IX (5) 21.20 Sběratelé kostí V (19) 22.20 Sex ve
městě III (2) 22.55 TOP STAR magazín 23.55 Sex
ve městě III (2) 0.40 Volejte Věštce 2.50 Policie
Hamburk VI (14) 3.35 Nespoutaný anděl (120) 4.20
Alisa - Jdi za svým srdcem (96) 5.05 Bod G III (3)

úterý 10. března 2015

www.5plus2.cz

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Valencii 10.15 Postřehy
odjinud 10.25 Reportéři ČT 11.05 Příběhy slavných... Tomáš Holý

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
14.45 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem
15.05 Kojak II
15.55 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Cibulkovy seznamy. Seriál (ČR).
Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová,
V. Freimanová, S. Skopal a další
20.55 Smrt černého krále
Krimifilm (ČR, 1971). Hrají J. Marvan, J. Bláha, J. Vinklář a další
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Hercule Poirot
Křížový král. Seriál (VB, 1989)
23.35 Případy detektiva Murdocha VII
0.20 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Kalendárium
2.00 Hobby naší doby
2.30 Sváteční slovo kazatele Jana
Asszonyiho
2.35 Dobré ráno
5.05 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30
13.25
14.25

15.20
16.35
17.00
17.30

18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.30
0.20
1.05
1.45
2.20
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2776)
Doktoři z Počátků (103)
Dva a půl chlapa VII (4)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (21)
Den, kdy došlo k atentátu. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy II (3)
Krimiseriál (USA, 2003). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová
Námořní vyšetřovací služba (23)
Pomsta. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají M. Harmon, M. Watherly,
P. Perretteová, D. McCallum a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (229)
Dva a půl chlapa VII (5)
Seriál (USA, 2009). Hrají Ch. Sheen,
J. Cryer, M. Hinkleová a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (22)
Noc splněných přání. Krimiseriál
(USA, 2005). Hrají W. L. Petersen,
G. Dourdan, G. Eads a další
Ulice (2777)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (557)
Zpověď. Seriál (ČR, 2015). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý a další
Víkend
Černá listina (18)
Stoupenci zla II (2)
Kriminálka Las Vegas VI (22)
Námořní vyšetřovací služba (23)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.05
7.30
7.45
9.30
10.20

11.20
13.20

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.35
0.35
1.35
2.35
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Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(13)
Winx Club IV (5)
Divácké zprávy
M.A.S.H (59, 60)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (11)
Ztráta paměti. Akční seriál (USA,
1999). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová IV (5)
Smrtící nože. Krimiseriál (Fr., 2000).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír II (5)
Vražda zdravotní sestry. Krimiseriál (N, 1993). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Kouzlo
lásky
Romantický film (N, 1998). Hrají
Ch. Reinhartová, R. Schöne,
K. Thayenthalová, S. Baur a další
Komisař Rex VIII (11)
Jeho poslední neděle. Krimiseriál
(N/Rak., 2004). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (48)
Panelák pro ptáky. Seriál (ČR,
2014). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Kriminálka Stuttgart IV (10)
Spravedlnost v krvi IV (12)
Vraždy v Kitzbühelu X (11)
Walker, Texas Ranger VIII (11)

5.55 Looney Tunes: Úžasná show II 7.20 Méďa Béďa
(8, 9) 7.35 Nová cestománie 8.10 Gilmorova děvčata
IV (21) 9.00 Beze stopy VII 9.50 Beze stopy II (2)
10.40 Odložené případy VI (20) 11.30 King a Maxwellová (6) 12.35 Nové trable staré Christine IV (12, 13)
13.25 Upíří deníky III (7) 14.15 Gilmorova děvčata IV
(22) 15.30 Nebezpečné myšlenky 17.20 Upíří deníky
III (8) 18.15 King a Maxwellová (7) 19.05 Gilmorova
děvčata V (1) 20.00 Doly krále Šalamouna (1, 2/2)
23.25 Zachraň mě (6) 0.30 Romeo musí zemřít

Prima cool
7.20 Hvězdná brána IV (18) 8.30 Bořiči mýtů VI
(30) 9.35 Futurama III (8) 10.05 Mrcha od vedle II
(5) 10.30 Kdo přežije: Afrika (5) 11.30 Top Gear XIX
(4) 12.35 Akta X IX (4) 13.35 Griffinovi VIII (15)
14.05 Simpsonovi IV (19, 20) 15.05 Teorie velkého
třesku V (19) 15.35 Futurama III (9) 16.05 Bořiči
mýtů VI (31) 17.10 Griffinovi VIII (16) 17.40 Hvězdná
brána IV (19) 18.30 Simpsonovi IV (21, 22) 19.20
Kdo přežije: Afrika (6) 20.15 Liga mistrů UEFA
23.50 Krvavá hostina 2: Masakr, hororová komedie
(USA, 2008) 1.55 Mrcha od vedle II (5) 2.20 Star
Trek: Vesmírná loď Voyager VII (18) 3.05 Krvavá
hostina 2: Masakr 4.40 Glee III (7)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcherová: Hudba v srdcích 10.55
Výměna manželek USA IV (10) 11.55 Roseanne IX
(7, 8) 12.55 Deník zasloužilé matky II (12) 13.25 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (7, 8) 14.20 Komisař
Rex VIII (10) 15.25 Diagnóza vražda IV (14) 16.25
Policie Hamburk VI (15) 17.20 Jamieho roztančená
kuchyně II (14) 17.55 Výměna manželek USA IV (11)
18.55 Deník zasloužilé matky II (13) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (9, 10) 20.15 Sběratelé kostí
IX (11) 21.20 Castle na zabití III (11) 22.20 Sex ve
městě III (3) 22.55 Podvádíš mě! X (22) 23.55 Sex
ve městě III (3) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie
Hamburk VI (15) 3.25 Nespoutaný anděl (121) 4.10
Alisa - Jdi za svým srdcem (97) 4.55 Bod G III (4)

středa 11. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po severozápadu Jihoafrické
republiky 10.35 13. komnata Blanky
Šrůmové 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Na dobytčí stezce 1. Seriál (USA,
1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
14.45 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem
15.05 Kojak II
Činy zoufalých lidí. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie J. Szwarc
15.55 Hubert a Staller III
Udupaná. Krimiseriál (N, 2011).
Hrají Ch. Tramitz, H. von Lüttichau,
M. Brandner, M. Gruberová a další
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Místo činu - Schimanski
Dvojí hra. Kriminální cyklus (N, 1985).
Hrají G. George, E. Feik a další
23.35 MI5 IX (4/8)
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.25 Dobré ráno
4.55 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20

15.20
16.30
17.00
17.30

18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
0.30
1.15
2.00
2.30
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2777)
Ordinace v růžové zahradě 2 (557)
Dva a půl chlapa VII (5)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (22)
Kodex cti. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy II (4)
Krimiseriál (USA, 2003)
Námořní vyšetřovací služba II (1)
Nevidím zlo. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly, S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (230)
Dva a půl chlapa VII (6)
Seriál (USA, 2009)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (23)
Prásk-prásk. Krimiseriál (USA,
2005). Hrají W. L. Petersen,
G. Dourdan, G. Eads a další
Ulice (2778)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (104)
Klín klínem. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová a další
Námořní vyšetřovací služba XI (1)
Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
M. Harmon, M. Weatherly a další
Tři
Thriller (USA/VB/Luc., 2005).
Hrají B. Zane, K. Brooková a další
Kriminálka Las Vegas VI (23)
Námořní vyšetřovací služba II (1)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.05
7.30
7.45
9.30
10.20

11.20

13.20

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.45
1.40
2.40

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(14)
Winx Club IV (6)
Divácké zprávy
M.A.S.H (60, 61)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (12)
Otázka víry. Akční seriál (USA,
1999). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová IV (6)
Osudová krása. Krimiseriál
(Fr., 2002). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Wolffův revír II (6)
Nápadně časté poruchy. Krimiseriál (N, 1993). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Trny
v údolí květin
Romantický film (N, 1998). Hrají
U. Karvenová, M. Nemec a další
Komisař Rex VIII (12)
E-mail od vražedkyně. Krimiseriál
(N/Rak., 2004). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (325)
Splněný sen. Rodinný seriál (ČR,
2015). Hrají M. Plánková, J. Štěpnička, J. Janěková a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (3)
Myšlenky zločince VII (8)
Vraždy v Kitzbühelu X (12)
Walker, Texas Ranger VIII (12)

5.45 Méďa Béďa (10, 11) 6.05 Nové trable staré
Christine IV (12, 13) 6.50 Upíří deníky III (7) 7.35 Gilmorova děvčata IV (22) 8.25 Beze stopy II (3) 9.15
Odložené případy VI (21) 10.10 King a Maxwellová
(7) 11.15 Nové trable staré Christine IV (14, 15) 12.00
Upíří deníky III (8) 12.50 Gilmorova děvčata V (1)
14.05 Doly krále Šalamouna (1, 2/2) 17.20 Upíří
deníky III (9) 18.15 King a Maxwellová (8) 19.05 Gilmorova děvčata V (2) 20.00 Legenda o vášni
22.40 Skřípění 0.40 Zachraň mě (7)

Prima cool
7.35 Hvězdná brána IV (19) 8.45 Bořiči mýtů VI (31)
9.45 Futurama III (9) 10.15 Mrcha od vedle II (6)
10.45 Kdo přežije: Afrika (6) 11.45 Fakta X (4) 12.45
Akta X IX (5) 13.45 Griffinovi VIII (16) 14.15 Simpsonovi IV (21, 22) 15.15 Těžká dřina 15.50 Futurama
III (10) 16.20 Bořiči mýtů VI (32) 17.30 Hvězdná
brána IV (20) 18.30 Simpsonovi IV (23) 18.55
Simpsonovi V (1) 19.20 Kdo přežije: Afrika (7) 20.15
Liga mistrů UEFA 23.05 Krvavá hostina 3: Šťastný
konec 0.45 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (19)
1.35 Krvavá hostina 3: Šťastný konec 2.55 Glee III
(8) 3.40 Kdo přežije: Perlové ostrovy (11) 4.25 Kdo
přežije: Perlové ostrovy (12)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA IV (11) 12.25 Roseanne IX (10) 12.55 Deník zasloužilé matky II (13)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku VIII (9, 10) 14.20
Komisař Rex VIII (11) 15.25 Diagnóza vražda IV (15)
16.25 Policie Hamburk VI (16) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (15) 17.55 Výměna manželek
USA IV (12) 18.55 Deník zasloužilé matky II (14)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku VIII (11, 12) 20.15
Sherlock Holmes: Jak prosté (9) 21.20 Sběratelé
kostí V (20) 22.20 Sex ve městě III (4) 22.55 Dobrá
manželka V (1) 23.55 Sex ve městě III (4) 0.35
Volejte Věštce 2.45 Policie Hamburk VI (16) 3.30
Nespoutaný anděl (122) 4.15 Alisa - Jdi za svým
srdcem (98) 4.55 Bod G III (5)

čtvrtek 12. března 2015

18

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Patagonii 10.20 Postřehy
odjinud 10.30 Hobby naší doby 10.55
Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Na dobytčí stezce 2. Seriál (USA,
1993-1998)
14.45 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem
15.05 Kojak II
Cikánská královna. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie J. Szwarc
15.55 Hubert a Staller III
Hustý vzduch. Krimiseriál (N, 2011)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Věnujte se řízení
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Rozdělení republiky. Seriál (ČR.
Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová,
V. Freimanová, S. Skopal a další
20.55 Gejzír
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv
Brnkačka. Krimiseriál (Kan., 2013)
23.10 Kriminálka Paříž
23.55 AZ-kvíz
0.40 Kriminalista
1.40 Všechnopárty
2.35 Dobré ráno
5.05 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.20
16.30
17.00
17.30

18.25
19.30
20.20

21.35
22.15
0.00
0.45
1.30
2.00
2.40
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2778)
Doktoři z Počátků (104)
Dva a půl chlapa VII (6)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (23)
Rodinná tradice. Krimiseriál (USA,
2008). Hrají K. Morrisová, J. Finn
Beze stopy II (5)
Krimiseriál (USA, 2003)
Námořní vyšetřovací služba II (2)
Klub dobrých manželek. Krimiseriál (USA, 2004)
Ordinace v růžové zahradě 2 (231)
Dva a půl chlapa VII (7)
Seriál (USA, 2009)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (24)
Poslední věci. Krimiseriál (USA,
2005). Hrají W. L. Petersen,
G. Dourdan, G. Eads a další
Ulice (2779)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (558)
Srážka s blbcem. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Mechanik zabiják
Akční film (USA, 2011). Hrají
J. Statham, D. Sutherland a další
Kriminálka Las Vegas VI (24)
Námořní vyšetřovací služba II (2)
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

11.15

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.50
1.50
2.45
3.30
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Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(15)
Winx Club IV (7)
Divácké zprávy
M.A.S.H (61, (62)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (13)
Slepota. Akční seriál (USA, 1999).
Hrají Ch. Norris, C. Gilyard ml.,
S. Wilsonová a další
Julie Lescautová IV (7)
Zmizení. Krimiseriál (Fr., 2000).
Hrají V. Genestová, M. Diouf,
R. Marx, A. Desseaux a další
Wolffův revír II (7)
Muž v pozadí. Krimiseriál (N, 1995).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí
Romantický film (N, 1999). Hrají
B. Wussowová, H. Krassnitzer,
M. Roll, C. Sartová a další
Komisař Rex VIII (13)
Muž bez paměti. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
M. Weinek, G. Zemann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (49)
Tajfun. Seriál (ČR, 2014). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (11)
Myšlenky zločince VII (9)
Spravedlnost v krvi II (6)
Walker, Texas Ranger VIII (13)
Wolffův revír II (7)

6.10 Nové trable staré Christine IV (14, 15) 6.50 Upíří
deníky III (8) 7.40 Gilmorova děvčata V (1) 8.30 Beze
stopy VII 9.20 Beze stopy II (4) 10.10 Odložené případy VI (22) 11.00 King a Maxwellová (8) 12.05 Nové
trable staré Christine IV (16, 17) 12.55 Upíří deníky III
(9) 13.45 Gilmorova děvčata V (2) 15.00 Legenda
o vášni 17.20 Upíří deníky III (10) 18.15 King a Maxwellová (9) 19.05 Gilmorova děvčata V (3) 20.00
Námořní vyšetřovací služba IX (1, 2) 21.50 Playgirls
23.30 Zachraň mě (8) 0.35 Mechanik zabiják

Prima cool
8.40 Bořiči mýtů VI (32) 9.45 Futurama III (10)
10.15 Mrcha od vedle II (6) 10.45 Kdo přežije: Afrika (7) 11.45 Fakta X (5) 12.45 Akta X IX (6) 13.45
Mrcha od vedle II (7) 14.15 Simpsonovi IV (23)
14.45 Simpsonovi V (1) 15.15 Těžká dřina 15.50
Futurama III (11) 16.20 Bořiči mýtů VII (1) 17.30
Hvězdná brána IV (21) 18.30 Simpsonovi V (2, 3)
19.20 Kdo přežije: Afrika (8) 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku V (20) 22.00 Zabiják, akční
film (USA, 2003) 0.00 Wilfred II (8) 0.25 Star Trek:
Vesmírná loď Voyager VII (20) 1.20 Wilfred II (8)
1.40 Zabiják 3.10 Glee III (9) 3.50 Glee III (10) 4.35
Kdo přežije: Perlové ostrovy (13)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA IV (12) 11.55 Roseanne IX (11, 12) 12.55 Deník zasloužilé matky II (14)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku VIII (11, 12) 14.20
Komisař Rex VIII (12) 15.25 Diagnóza vražda IV (16)
16.25 Policie Hamburk VI (17) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (16) 17.55 Výměna manželek
USA IV (13) 18.55 Deník zasloužilé matky II (15)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku VIII (13, 14) 20.15
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně IV (11) 21.20 Sběratelé kostí V (21) 22.20 Sex ve městě III (5) 22.55
Po krk v odpadcích II (1) 23.55 Sex ve městě III (5)
0.40 Volejte Věštce 2.50 Policie Hamburk VI (17)
3.35 Nespoutaný anděl (123) 4.20 Alisa - Jdi za
svým srdcem (99) 5.00 Vraždy v Kitzbühelu VI (1)

pátek 13. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Laponsku 10.35 Kluci
v akci 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Knihovna. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem
15.05 Místo činu - Schimanski
Dvojí hra. Kriminální cyklus
(N, 1985). Režie H. Gies
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Znamení koně II (9/13)
Restart. Seriál (ČR, 2011). Hrají
T. Voříšková, V. Cibulková a další
20.55 13. komnata Dana Horyny
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Kolo plné hvězd
23.15 Profesionálové (57/57)
0.05 AZ-kvíz
0.35 Motiv
Brnkačka. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira,
B. Penny, L. Hollyová a další
1.15
Zahrada je hra
1.40 Bydlení je hra
2.00 Postřehy odjinud
2.10 Dobré ráno
4.40 Chalupa je hra
5.05 Pod pokličkou

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25

13.25
14.20

15.20
16.35
17.00
17.30

18.25
19.30
20.20
22.35
0.35
1.25
2.10
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2779)
Ordinace v růžové zahradě 2 (558)
Dva a půl chlapa VII (7)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (1)
Poslední plavba. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II (6)
Krimiseriál (USA, 2003). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová
Námořní vyšetřovací služba II (3)
Zmizelý. Krimiseriál (USA, 2004).
Hrají M. Harmon, M. Watherly,
S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (232)
Dva a půl chlapa VII (8)
Seriál (USA, 2009). Hrají
Ch. Sheen, J. Cryer a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (1)
Téměř dokonalý plán. Krimiseriál
(Kan./USA, 2010). Hrají D. Caruso,
E. Procterová, J. Togo a další
Ulice (2780)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Perfect Days
Komedie (ČR, 2011). Hrají I. Chýlková, V. Kotek, O. Sokol a další
Přepadení v Pacifiku
Thriller (USA, 1992). Hrají S. Seagal, T. Lee Jones a další
Kriminálka Miami IX (1)
Námořní vyšetřovací služba II (3)
Novashopping
Prásk!

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

11.15

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.15
0.15
2.05

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(16)
Winx Club IV (8)
Divácké zprávy
M.A.S.H (62, 63)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (14)
Jde o princip. Akční seriál (USA,
1999). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová IV (8)
Recidiva. Krimiseriál (Fr., 2000).
Hrají V. Genestová, M. Diouf,
R. Marx, A. Desseaux a další
Wolffův revír II (8)
V hotovosti. Krimiseriál (N, 1995).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Volání
minulosti
Romantický film (N, 1999). Hrají
T. Wedhornová, D. Morgenroth,
A. Dietrich, G. Schramm a další
Komisař Rex VIII (14)
Bestie je konečně mrtvá. Krimiseriál (N/Rak., 2003). Hrají
A. Pschill, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Tohle je válka!
Romantický film (USA, 2012). Hrají
R. Witherspoonová, T. Hardy,
Ch. Pine a další. Režie McG
Vnitřní nepřítel
Akční film (USA, 2005). Hrají
S. Seagal, Ch. Adamsová a další
Neumírej sám
Thriller (USA, 2004)
Walker, Texas Ranger VIII (14)

6.25 Méďa Béďa (14, 15) 6.40 Nové trable staré
Christine IV (16, 17) 7.25 Upíří deníky III (9) 8.10 Gilmorova děvčata V (2) 9.00 Beze stopy II (5) 9.50
Odložené případy VI (23) 10.40 King a Maxwellová
(9) 11.45 Upíří deníky III (10) 12.40 Gilmorova děvčata V (3) 13.55 Joe kontra sopka 15.50 Pravidla
moštárny 18.15 King a Maxwellová (10) 19.05 Gilmorova děvčata V (4) 20.00 Zathura: Vesmírné
dobrodružství 21.55 Harley Davidson a Marlboro
Man 23.50 Zachraň mě (9) 1.00 Perfect Days

Prima cool
7.15 Hvězdná brána IV (21) 8.20 Bořiči mýtů VII (1)
9.25 Futurama III (11) 9.55 Mrcha od vedle II (7)
10.30 Kdo přežije: Afrika (8) 11.30 Autosalon 12.45
Akta X IX (7) 13.45 Mrcha od vedle II (8) 14.15
Simpsonovi V (2, 3) 15.15 Teorie velkého třesku V
(20) 15.50 Futurama III (12) 16.20 Bořiči mýtů VII
(2) 17.30 Hvězdná brána IV (22) 18.30 Simpsonovi
V (4) 18.55 Simpsonovi V (5) 19.20 Kdo přežije:
Afrika (9) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V
(21, 22) 22.15 Ve spárech jakuzy, thriller (USA/Jap.,
2000) 0.40 Tyranosarie, akční sci-fi film (USA,
2004) 2.25 Živí mrtví III (11) 3.05 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (21) 3.50 Ve spárech jakuzy

Prima love
7.45 Svatby v Benátkách (49) 8.55 Rosamunde
Pilcherová: Dlouhá cesta ke štěstí 10.55 Výměna
manželek USA IV (13) 11.55 Roseanne IX (13, 14)
12.55 Deník zasloužilé matky II (15) 13.25 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (13, 14) 14.20 Komisař Rex
VIII (13) 15.25 Diagnóza vražda IV (17) 16.25 Policie
Hamburk VI (18) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (17) 17.55 Výměna manželek USA IV (14) 18.55
Deník zasloužilé matky II (16) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (15, 16) 20.15 Zbožňuju trable 22.55 Sex ve městě III (6) 23.30 Famílie V (11)
0.25 Sex ve městě III (6) 1.05 Volejte Věštce 3.15
Policie Hamburk VI (18) 4.00 Nespoutaný anděl
(124) 4.45 Alisa - Jdi za svým srdcem (100)

Česká republika
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Menu z louky? Květy na talíři
vhodné do pokrmů dají najít prakticky
všude. Místa mají však jistá hygienická
omezení, takže pokud vyrazíte na sběr ve
městě, je zapotřebí dávat pozor na psy či
dopravu. Zvláštní kategorii pak tvoří
půdy, které jsou přešlechtěné. Typickým
příkladem jsou golfová hřiště, kde se používají herbicidy a hnojiva. Důležitá je
také doba, kdy sbírat. Každé roční období je pro jedlé kvítí něčím specifické. „Na
jaře se jí hodně zelené části rostlin, tedy
hlavně listí, které je skvělé do salátů,“
upřesňuje Vlková. Ideální je i zdánlivě

obyčejná pampeliška. „Záleží ale také na
tom, v jaké fázi jara býlí najdete. Konkrétně u pampelišek totiž platí, že čím jsou
starší, tím více hořknou,“ upozorňuje.
I u květin je ale třeba mít se na pozoru.
Každá rostlina má totiž v přírodě nějakého svého dvojníka, který nemusí strávníkovi udělat zrovna nejlepší službu, pokud se omylem dostane na talíř. „Při sbírání květů platí stejné pravidlo, jako když
jdete na houby. Sbírat se musí skutečně
pouze to, co dobře znáte,“ upozorňuje toxikoložka Ivana Černá.

OCHUTNEJTE SPECIALITY Z KVĚTIN
Bavorský bramborový salát s podbělem
Jana Vlková, autorka Květinové kuchařky.

Když jdete po rozkvetlé
louce, šlapete vlastně
v přebohaté spižírně.
Květiny se totiž vrací
do české gastronomie.
Pochutnejte si na nich.
5plus2
■ V KUCHYNI
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Kaše z růží a žemle nadívaná karafiáty. Podivně znějící menu, že? Jenže ve
středověku to byly celkem běžné recepty,
které najdeme i v dobových kuchařkách.
Dnes, po stovkách let, se podobná jídla
stávají opět populární a květiny se tak vrací na naše talíře.
„Lidé začínají znovu přicházet na to,
že pokud si jídlo ozvláštní něčím, co si
sami obstarají, získá tím úplně novou di-

FOTO | ARCHIV J. VLKOVÉ

menzi,“ říká znalkyně jedlého kvítí a býlí
a autorka Květinové kuchařky Jana Vlková, jejíž recepty najdete v boxu na této
stránce. Jak vysvětluje, tradici vaření
z květin paradoxně přerušil vyšší životní
standard, který lidi zkrátka nenutil hledat
potravu všude okolo sebe.
Jana Vlková rozhodně není jedinou odbornicí, která propadla kouzlu květinové
gastronomie. „Jakmile začnou kvést fialky, nakládáme je a děláme z nich fantastický ocet. Delikátní záležitostí je také polévka ze sedmikrásek,“ rozplývá se nad
lahůdkami, které se stávají obrovským
trendem i v lepších restauracích, šéfkuchař Jan Štěrba.

Pozor na to, kde sbíráte
O tom, že kvítí má v gastronomii své pevné místo, svědčí také jeho popularita
coby suroviny i jinde ve světě. Například
v Holandsku dokonce existují pěstírny
jedlých květů. Velkou tradici v jejich konzumaci mají i na dalekém východě, v zemích jako Japonsko. V Česku se květy

Ingredience pro 4 osoby: 4 velké brambory, 1 až
2 červené cibule, 50 g podbělu, 1 lžíce vinného
nebo jablečného octa, 1 kávová lžička hrubé hořčice, sůl a pepř podle chuti.
Postup: Brambory uvařte ve slupce a nechte vychladnout. Následně je oloupejte a nakrájejte na plátky. Cibuli oloupejte a nakrájejte na velmi tenká kolečka.
Ocet promíchejte s hořčicí, solí a pepřem a nalijte na
brambory s cibulí. Opatrně salát promíchejte, aby se
brambory obalily zálivkou, ale nerozpadly na kaši. Nechte alespoň hodinu odležet, nejlépe v lednici. Těsně před podáváním ozdobte salát
květy podbělu. Jemné vláčné brambory příjemně kontrastují s pevnými květenstvími
podbělu. Čerstvé jarní květy jsou křehké, můžete je použít i s delšími kousky stonků.

Šeříkový „pribiňák“ pro děti i dospělé
Ingredience pro 4 osoby: 250 g měkkého tvarohu,
125 ml smetany ke šlehání, 1 polévková lžíce cukru,
10 kapek vanilkové esence, hrst květů obyčejného šeříku, květy tulipánů z důvěryhodného zdroje.
Postup: Květy tulipánů zbavte stopek, tyčinek a pestíků. Snažte se ponechat květ celistvý a nedotčený, aby
vám posloužil podobně jako kornoutek na zmrzlinu.
Tvaroh našlehejte v míse se šlehačkou. Dochuťte cukrem a vanilkou. Plňte do tulipánových květů a zdobte
květy šeříku. Jindy tvarohovou náplň ochuťte třeba marmeládou nebo kakaem. Zkuste ji sladit s barvou tulipánových květů. Tvaroh se šlehačkou se ochotně přizpůsobí
vaší momentální náladě, takže směle experimentujte, dokud šeřík kvete.

Hrušínský: Mít divadlo není lehký byznys
ČR | Jan Hrušínský
je kromě svých hereckých rolí známý také
jako principál Divadla Na Jezerce, kterému šéfuje už jedenáct
let. Že mu jsou divadelní prkna souzena,
k tomu jej předurčovalo prostředí, ve kterém vyrůstal. „Není se co divit, když
jsem přišel ze školy domů a v obýváku seděl Jan Werich, spisovatel Vratislav Blažek a hráli s tátou mariáš,“ přiznal Jan
Hrušínský coby host pátečního ranního
vysílání Rádia Impuls.
Podotkl ale, že provozovat divadlo není
snadný byznys. „Je tady silně dotovaná
konkurence, navíc velmi hojná. Dokonce

v poměru k počtu obyvatel je zde největší
na celém světě,“ řekl s tím, že v podstatě
každý, kdo má chuť, může v Česku bez sebemenších problémů založit divadlo.
Byť má sál Divadla Na Jezerce pouze
dvě stě míst, za jedenáct let jeho existence jej navštívilo přes sedm set tisíc diváků. Právě na jejich zájmu je zdejší scéna
závislá. O dotační podporu se totiž příliš
opírat nemůže. „Za letošní rok jsme od
hlavního města dostali dotaci sto tisíc korun,“ poznamenal Hrušínský, který je
v těchto dnech v jednom kole.
Už 10. března má v jeho divadle premiéru komedie autora Jaroslava Vostrého
Tři v tom, která se na pražských jevištích
nehrála třicet let.

Ve studiu rádia zavzpomínal herec
také na své jevištní začátky v Ústí nad Labem. „Mám na to ty nejkrásnější vzpomínky. První angažmá je jako první láska,“ zasnil se Hrušínský do mikrofonu
Rádia Impuls. V době svého působení na
severu Čech navíc poznal svou manželku
Miluši Šplechtovou, se kterou jsou spolu
už třicet let. Na rozdíl od hereckého talentu po svém otci prý nepodědil vášeň pro
rybaření. „Jako kluk jsem s tátou chodil
na ryby, ale dnes se držím hesla, že herec
patří do kavárny,“ říká člen slavného hereckého rodu, který podle svých slov neholduje ani sportu. Jedinou výjimkou
byla v jeho mládí jízda na koni, dnes vyznává spíše ty pod kapotou.
(vrm)

Dnes na Impulsu:
Suchánek a Genzer

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude dvojice
bavičů Richard Genzer a Michal
Suchánek. Poslouchejte každý
pátek na Rádiu Impuls.

AUTO

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Nový vůz si můžete pronajmout
Operativní leasing už není jen pro podnikatele,
díky němu si auto můžete pronajmout bez
povinnosti jeho následného odkoupení.
Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.
5plus2
■ RÁDCE
Je nutné, abych měl pro operativní
leasing IČ a podnikal?
Ne. Ještě donedávna skutečně platilo,
že operativní leasing je jen pro podnikatele, nově jej však společnosti otevírají
i občanům.
Musím na počátku skládat nějaké peníze?
Ne, u operativního leasingu nehradíte
žádnou akontaci na počátku. Zaplatíte
pronájem a jezdíte.

„

Mohu si operativně pronajmout starší vůz, nebo jen nový?
Aktuálně se pro občany nabízí operativní leasing nových aut. Mají výhodu
v tom, že jsou po dobu leasingu v záruce

Je potřeba dokládat leasingové společnosti příjmy, nebo stačí jen přijít
a podepsat smlouvu?
Společnosti posuzují zájemce o operativní leasing obdobně jako třeba u spotřebitelských úvěrů. Kontrolují se zejména registry klientských informací,
aby se nestalo, že zákazník bude vlivem
leasingu předlužený.
Mohu smlouvu vypovědět před dohodnutým termínem?
Smlouva se obvykle sjednává na dva
roky až pět let. Předčasné ukončení samozřejmě možné je, musíte však počítat s tím, že to nebude zadarmo. Pronají-

Nehradíte žádnou akontaci na počátku.
Zaplatíte pronájem a jezdíte.

a dá se u nich předpokládat minimální
poruchovost. To ocení nejen ten, kdo si
vůz pronajímá, ale i ten, kdo leasing poskytuje. Neřeší zbytečné komplikace, poruchy. A nezvyšuje tím své náklady.
Existuje nějaké omezení množství
najetých kilometrů?
Odhadované množství najetých kilometrů si můžete předem sjednat v leasingové smlouvě. Obvyklý limit je 20 tisíc kilometrů za rok,
kdo chce hra-
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nici posunout, musí počítat s tím, že se
to promítne ve vyšší ceně leasingu. Kdo
limit překročí, nemusí se bát, že by musel auto odevzdat či odstavit do garáže,
jen si za další kilometry připlatí.

matelé účtují penále, které je předem
sjednáno ve smlouvě, dobře ji proto čtěte. U některých prodejců může klient leasing předčasně ukončit například za tři
tisíce korun a zaplatí rozdíl mezi účetní
a tržní cenou vozu. Jinde pokud zákazník není z jakéhokoli důvodu schopen
splácet, má možnost převést pronájem
vozu na někoho jiného.
Musím si na konci operativního leasingu pronajímané auto odkoupit?

Odhadované množství najetých kilometrů si můžete předem sjednat v leasingové smlouvě.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ROBERT ZLATOHLÁVEK, MAFRA
Ne. Odkup je možnost, ale ne povinnost. Můžete si vybrat nový vůz, nebo
prostě ve smlouvě dál nepokračovat.
Jsou v ceně servisní služby?
Ano. Jejich rozsah záleží na tom, co si
předem sjednáte s leasingovou společností (a co platíte ve výši měsíčního nájmu). Lze domluvit operativní leasing
bez služeb i s nimi.
Jak to bude při dopravní nehodě,
kterou zaviním, či třeba při poškození auta na parkovišti?
Auta v operativním leasingu mají povinné ručení i havarijní pojištění. Škoda se
bude platit podle podmínek smlouvy.
Havarijní pojištění se obvykle sjednává
se spoluúčastí přibližně pět procent a minimálně pět tisíc korun. Úplně drobné
opravy tudíž zaplatíte sami.
Mohu si sám vybrat pojišťovnu?
Povinné ručení i pojištění havarijní je již

VOLVO XC60
NA ÚVĚR S 0%
NAVÝŠENÍM

v ceně operativního leasingu. Partnera
v zásadě vybírá majitel auta, tedy leasingová společnost, dává však obvykle zákazníkovi na výběr mezi několika pojišťovacími ústavy, se kterými spolupracuje.
Jak je to s případnými pokutami?
Všechny pokuty vždy hradí klient, tedy
ten, kdo si auto pronajímá.
(Jolana Nováková, iDNES.cz, red)

Operativní leasing
• Auto není vaše, po celou dobu
patří leasingové společnosti.
• Na počátku neplatíte žádnou
zvýšenou částku.
• Na konci můžete, ale nemusíte
auto odkoupit, což je rozdíl oproti
finančnímu leasingu.
• Je pro nová auta, kdežto finanční
leasing lze využít i na ojeté vozy.

Vaše nové Volvo výhodně
bez navýšení, a navíc se
slevou 100 000 Kč
PRÁVĚ TEĎ PŘED VÁMI STOJÍ
MOŽNOST POŘÍDIT SI VYSNĚNÝ
VŮZ ZA VÝJIMEČNÝCH PODMÍNEK.
VYUŽIJTE FINANCOVÁNÍ ÚVĚREM
NA DOBU 12 AŽ 48 MĚSÍCŮ,
S NAVÝŠENÍM 0 % A BEZ
POPLATKU ZA ZPRACOVÁNÍ
ÚVĚRU. AKCE PLATÍ DO 30. 6. 2015.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 (5,3–10,7 l/100 km, 139–249 g/km) jsou zjištěny v rámci normovaného testovacího cyklu a nezohledňují individuální režim provozu vozidla. Fotograﬁe vozu je ilustrační a zobrazuje
i prvky příplatkové výbavy. Model Volvo XC60 „Nulové navýšení od 50 %“ získáte za těchto podmínek: Pořizovací cena vč. DPH: 833 000 Kč, výše úvěru: 416 500 Kč, část kupní ceny hrazená klientem: 416 500 Kč, úroková
sazba: 0 %, RPSN: 10,5 %; 1.–36. měsíční splátka úvěru: 11 569 Kč, splátka pojištění HAV: 1 881 Kč, POV: 0 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, poplatek):
484 200 Kč, délka úvěru: 3 roky, povinnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou Allianz.
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Tajenka: na svou krásu.

Hříchy české kuchyně. Cizinci
je hodnotí. Čtěte nové Téma
Co si zahraniční experti
myslí o našich jídlech?
Jde o blafy, kterým
se raději vyhýbají?
Podrobnosti najdete
v týdeníku Téma.
ČR | Dobrá, ale příliš těžká. Taková je
česká kuchyně podle kuchařů z ciziny,
kteří se teď ohánějí za plotnou u nás. Týdeník TÉMA se ptal šéfkuchařů vyhlášených restaurací, co jim na české kuchyni přijde nejvíce šokující.
„Většina pokrmů mi přijde spíš na
zimní období. Chtělo by to víc lehčích jídel na jaro a léto,“ myslí si Ital Emanuel
Ridi, v tuzemsku má restauraci a měl
i vlastní televizní pořad. Co z české kuchyně by nikdy nevzal do pusy? Nudle
s mákem. „Na to jsem si prostě nezvykl,“ přiznává. „Je třeba, aby u vás většina kuchařů změnila přístup k práci,“ nebere si servítky Srílančan Senewiratne
z hotelu Mandarin Oriental. Vadí mu,
že když si podle lístku objedná „grilovanou klobásu“, v průměrné restauraci ji

„

Nelíbí se mi
vaše přehnaně
velké porce. Nepůsobí
esteticky. S celou vizuální stránkou jídla tu míváte problém, “ je přesvědčený Shahaf Shabtay,
izraelský šéfkuchař.
klidně hodí do friťáku, ve kterém dělají
kromě hranolek i řízky. „Ty by měli přece smažit v pánvi na sádle a klobásu připravit opravdu na grilu,“ rozčiluje se
a přidává další příklad „fušeřiny“ – šťouchané brambory ohřáté v mikrovlnce.
Gianfranco Iuorio, italský šéfkuchař
Wine Food Marketu, přiznává, že není
velkým fanouškem českých houskových knedlíků: „Připadají mi jako pečivo pečené v páře.“
To Shahaf Shabtay, izraelský šéfkuchař SaSaZu, dodává: „Mně se nelíbí
vaše přehnaně velké porce, nepůsobí es-

teticky. A vůbec s celou vizuální stránkou jídla tu míváte problém.“
Čemu by se lidé měli v restauracích
vyhnout? A co je označováno cizinci
za největší blafy české kuchyně? Více
se dočtete v pátečním vydání týdeníku TÉMA.
(eisen)

Týdeník TÉMA vychází každý pátek. Cena na stánku je 25 korun,
měsíční předplatné stojí 80 korun.

Jsem docela ráda
sama, vysvětluje
Petra Janů
ČR | Zpěvačka
Petra Janů (62)
ztratila manžela
před více než
třemi lety. Zprávám o vztahu
s mladým mužem se teď směje a ubezpečuje, že je sama. A je sama
ráda, i když manžel jí nepřestal chybět.
„Začátky byly krušné, protože jsme spolu byli 33 let. Schází mi dodnes. Za tu
dobu, co jsme byli spolu, jsme byli spojené nádoby a spřízněné duše. Nemuseli
jsme nic říkat, věděli jsme, co si ten druhý myslí,“ řekla zpěvačka.
Najít nového partnera se nijak zvlášť
nesnaží. „Zelenka byl jediný a já vím naprosto přesně, co od chlapa chci, už mi
není sedmnáct. A takový se, myslím,
asi ani nenajde.“ O předloňském „vztahu“ s pětatřicetiletým Danielem se bavit nechce. „Celá ta pohádka s mladším
přítelem vznikla na základě jedné fotografie,“ vysvětluje. Nyní je Petra Janů
sama, ale na samotu nežehrá. „Samota
mi vadí tím, že tu manžel není, ale nevadí mi jako taková. Jsem docela ráda
sama,“ dodává. Petra Janů letos znovu
jede turné společně s Věrou Špinarovou
a vystupuje i samostatně.
(iDNES.cz)

Česká republika
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Hudební legendy zahrají v Plzni
Na západě Čech se letos představí rockové hvězdy z Deep Purple i americká písničkářka Suzanne Vega
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Luka, Tom's Diner, In Liverpool. To jsou největší hity slavné americké písničkářky Suzanne Vega. A s
velkou pravděpodobností brzy zazní i v
Plzni. Folková hudebnice totiž vystoupí
7. července v Měšťanské besedě. A nebude to jediná ze světových hudebních
hvězd, která se v Plzni - Evropském
hlavním městě kultury - letos představí.
„Suzanne Vega patří k nejvýraznějším postavám neofolkového hnutí z druhé poloviny osmdesátých let,“ říká Mirka Reifová, PR manažerka Plzně 2015.
Už prvního května na západě Čech
zahraje ikona jižanského rocku Lynyrd
Skynyrd. Koncert v areálu ploché
dráhy v Plzni bude jejím vůbec prvním
vystoupením v České republice. Bude
součástí zahájení Slavností svobody.
Termín si vybrali její členové sami s
ohledem na sedmdesáté výročí osvobození Plzně americkou armádou. Kapela
se proslavila především skladbou
Sweet home Alabama.
Na jedinečné spojení tří legend rockové muziky se fanoušci mohou těšit
7. května od 20 hodin. Ve Velké synagoze totiž vystoupí bývalí členové slavných kapel. Zájemci se tak mohou těšit
na vystoupení Dana McCaffertyho,

dlouholetého zpěváka hardrockové skupiny Nazareth. Ten zazpívá například
její hity Dream on nebo Love Hurts.
Rockový a bluesový zpěvák John Lawton je zase známý především svým působením v kapele Uriah Heep. Na plzeňském koncertě tak nebudou chybět písně Lady in Bleck nebo Sympathy. Třetí
hvězdou bude Graham Bonnet, který
byl členem Rainbow. Trojhvězdí doprovodí symfonický orchestr.
Fenomenální kapela Deep Purple zahraje své největší hity 28. 10. na plzeňském zimním stadionu. Fanoušci se tak
mohou těšit například na legendární píseň Smoke on the Water.

Koncerty hvězd

Slavná americká zpěvačka Suzanne Vega se představí v Měšťanské besedě.

30. 3. Fred Wesley - Měšťanská
beseda, 1. 5. Lynyrd Skynyrd plochá dráha, 7. 5. Dan
McCafferty, John Lawton,
Graham Bonnet - Velká synagoga,
10. 5. Al Di Meola - Měšťanská
beseda,
7. 7. Suzanne Vega - Měšťanská
beseda, 28. 10. Deep Purple zimní stadion, 31. 10. John Mayall
- Peklo.

FOTO | L. VAINDL
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stavební
a zemní práce
• stavby na klíč • rekonstrukce • zateplení fasád
• zemní práce • zámečnické práce
• prodej stavebnin
Nádražní 301, Stříbro, tel./fax: 374 622 401, e-mail: jos.zika@tiscali.cz

www.josefzika.cz

ČTĚTE NÁS
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Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko

Legenda hokej z hlavy nepouští
Slavný trenér Zdeněk Haber oslavil osmdesátiny. Stále trénuje žáčky a nedokáže odolat čokoládě
E. SCHULZ, L. VAINDL
PLZEŇ, TŘEMOŠNÁ | „Když někdo
umí kličky, ale není dobrý bruslař a
není rychlý, tak se k brance stejně nedostane.“ To je jedna z rad, které dává
svým malým svěřencům legenda hokejové Plzně Zdeněk Haber. V minulém
týdnu oslavil osmdesáté narozeniny, ale
stále se věnuje svému zamilovanému
sportu. Na ledě v Třemošné, kde trénuje
žáčky, je téměř každý den.
„Do nějakých závodů v bruslení už se
pouštět nemůžu, ale jinak jim dokážu
předvést všechno. Jak střílet, jak zblízka zvednout puk, jak si beci mají nachystat protihráče, aby jim neudělal kličku... Když byla před časem v Třemošné
reprezentační šestnáctka, i její trenéři
Lála s Reichlem a Augustou koukali,
jak cvičíme „taháky“ na desce,“ říká
kouč, který v plzeňském hokeji působí
už nějakých šedesát let.
Neustále se udržuje v kondici. Ráno
pravidělně cvičí, jen kvůli bolavým
zádům musel nedávno skončit s oblíbeným tenisem. Chodí do sauny, u piva
pak ostře diskutuje s přáteli. Jak jinak,

Legenda Zdeněk Haber i v osmdesáti letech trénuje.
hlavně o hokeji. Pohyb a zase pohyb, to
je jeho recept na dlouhověkost. „Od
Pepy Řezníčka (šéfa hokejové extraligy, pozn. aut.) mám velký notes. Tam si
píšu, co mě každý den čeká. A když tam
ráno nenajdu žádný plán, jsem pak straš-

FOTO | L. NĚMEC

ně nervózní,“ usmívá se Zdeněk Haber.
Hokej pro něho znamená hodně. Z
hlavy ho prý moc vypustit neumí.
„Víte, s partou přátel chodíme pravidelně do sauny. Pak se jde na pivko a mluví se o hokeji, o fotbale. A jsou to tak os-

tré a hlasité diskuze, že už podle toho
musíme volit i restaurace. Teď chodíme
do salonku v Sedmým nebi. Tam nás
okolí neslyší a nerušíme,“ směje se trenér, který během své kariéry působil i
ve Švýcarsku a Polsku. A v obou zemích se mu podařilo vychovat několik
reprezentantů. Mezi ně patří i Kevin
Romy, Régis Fuchs nebo Henryk Gruth. „Kdyby se povedlo, že to i z Třemošné některý z těch malých kluků dotáhne
do národního týmu, to by pro mě byla
krásná odměna,“ svěřil se Zdeněk Haber.
Co se zdraví týče, potíže mu působí
hlavně zvýšený cukr. „Ten si musím hlídat. Většinou stejně dostanu vynadáno,
ale držím to v mezích. No jo, když mně
vždycky dorty chutnaly víc než řízky.
Se sladkým bojuju pořád. Doktor mi
říká: Tak si večer u televize raději oloupej banán nebo pomeranč. To všechno
doma mám, ale stejně si k tomu vezmu
ještě čokoládu... I oblíbenou slivovici,
kterou mi posílá zlínský kamarád Kožela, mi ještě známý včelař míchá s medem. Je to dobrota, na tu mi chodí i
moje paní,“ směje se Haber.

Stadion zaplní hvězdy

Špičák nabídne soutěže

TACHOV | Exhibiční utkání plné bývalých hvězd českého hokeje se uskuteční
dnes od sedmnácti hodin na tachovském zimním stadionu.
Utkání je zařazeno do širšího rámce
oslav 900. výročí první písemné zmínky o Tachově. Divákům se na ledě představí týmy ČR Veteráni a HC Škoda Plzeň Old Boys.
Součástí utkání je i doprovodný pro-

ŠPIČÁK | Pět soutěžních disciplín čeká
děti v neděli 8. března od 9 do 12:30 hodin v prostoru u lanovky ve Ski&Bike
Špičák. Za odměnu všechny dostanou
po jeho dokončení skipas na celý den
zdarma.
Děti budou potřebovat pouze 100 korun na vratnou zálohu kvůli čipové kartě.
Navíc tři nejlepší ve třech věkových

gram, který zahrnuje mimo jiné autogramiádu osobností, vystoupení žongléra
na ledě (mistr republiky v diabolu
Kašpar Klepal) a ukázky umění nejmenších hokejistů tachovského hokejového
klubu. Oslava bude završena diskotékou na ledě.
Program odstartuje autogramiádou v
15.30 hod. Vlastní utkání poté začne v
17.00 hod.
(lad)
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Na Špičáku jsou pro děti v neděli
připraveny soutěže. FOTO | ARCHIV

garážová vrata
TRIDO Easy od

18.860 Kč*

* Cena nezahrnuje DPH a montáž.

Slovanská alej 30, Plzeň
377 441 871

kategoriích dostanou ještě věcné ceny
od areálu.
Na Špičáku se lyžuje stále v dobrých
podmínkách, a pokud se chtějí grátis
svézt i dospělí, stačí být mezi nejrychlejšími soutěžícími v odpovědi na naši
otázku. Podmínky na www.spicak.cz
Chcete vyhrát zdarma skipas pro dvě
osoby? Buďte mezi prvními dvěma čtenáři, kteří zašlou na mailovou adresu
distribucepl@mafra.cz správnou odpověd na naši otázku.
Do mailu uveďte jméno a příjmení,
celou adresu a telefonní číslo.
Soutěžní otázka:
Děti mají svůj den na Špičáku už tuto
neděli. Víte, kdy si tady užijí trochu
adrenalinu v Jízdě přes louži i dospělí?
a) 21.3.
b) 22.3.
c) 28.3.

