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MDŽ? Jedině s karafiáty
Květinář Ladislav Vaněk chce 8. března místní vyzkoušet ze smyslu pro recesi
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ

ROZHOVOR

BENEŠOV | Když se žena zeptá muže,
jaká je jeho oblíbená květina, většinou
pokrčí rameny, protože o tom nikdy nepřemýšlel. Ladislav Vaněk ale bez zaváhání odpoví – tulipány. Dvacet let je floristou a před několika měsíci si otevřel
květinářství v centru Benešova. Právě
se chystá na Mezinárodní den žen. Pojmout ho hodlá jako recesi.
„Loni na MDŽ jsem v Praze postavil
na pult sto červených karafiátů, koupil
jsem i asparágus a dopoledne jsem
všechno prodal. Chci to zkusit i v Benešově, ale nevím, jestli to lidé budou
jako recesi brát, uvidím a těším se,“ říká
Vaněk, který vystudoval střední zahradnickou školu i dvouletou floristickou nástavbu.

Začínala u Čisté řeky Sázavy,
teď Barbora Čmelíková hraje
divadlo
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„

DVA ROKY NA HRADĚ

Cajthamlová, Ovčáček
i Mareš. Jaký dárek by dali
Miloši Zemanovi?
...strana 10

Jsem rád, že
už lidé moc
nechtějí kytky do výšky.
Říkám jim semafory.
„V osmé třídě, když jsem se rozhodoval o zaměstnání, tak jsem si vybral zahradničinu, protože se mi zdálo, že by
mě to mohlo bavit. A opravdu mě to
chytlo. Sadovnictví a květinářství se mi
líbilo víc než zelinářství. Asi proto, že
nemusím okopávat mrkev,“ vypráví
s úsměvem.
Podle něj ve svém oboru není jako
muž výjimkou, ovšem v Benešově je
zřejmě jediný. Zákazníky to ale většinou nijak nepřekvapuje. „V Benešově
se mi to nestalo, protože prodávám převážně sám, ale v Praze, kde jsem byl s
kolegyní, přišel muž – zákazník a ptal
se: Vy to jako taky umíte? Asi soudil
podle sebe,“ vzpomíná.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

FENOMÉN STARDANCE

Hvězdy si na televizním
parketu dotančily k úspěchu
a některé i k lásce ...strany 8 a 9

RUDOLF HRUŠÍNSKÝ
Ladislav Vaněk pěstuje květiny i doma, mezi desítkami rostlin se najde třeba
citrusovník nebo mango.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Máloco mě dokáže rozhodit
tak jako zhasnutá cigareta,
přiznává herec
...strany 12 a 13
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„Potřebovala bych víc rukou“

Zakladatelka projektu Čistá řeka Sázava Barbora Čmelíková se dala na divadlo a právě ji čeká premiéra
5plus2
■ ROZHOVOR
LUKÁŠ SAPÍK
BUKOVANY | Barbora Čmelíková se
nevydrží nudit. Když zrovna nejezdí se
svým loutkovým divadlem po představeních, hraje s ochotníky. Anebo přistavuje patra ke svému domu v Bukovanech. Teď ji čeká premiéra loutkové pohádky Pasáček vepřů. „Loutka je nesmírně magická věc a navíc – neodmlouvá a nebere gáži,“ říká v rozhovoru pro
týdeník 5plus2 zakladatelka projektu
Čistá řeka Sázava.
Kdy jste byla naposledy u Sázavy?
Nedávno. Šla jsem na procházku a vzala to kolem řeky.
Bylo tam čisto?
Čisto tam relativně bylo, na to, že je po
zimě. Už jsem si vlastně vícekrát všimla, že u Sázavy bývá míň odpadků, než
jinde v přírodě, u cest v lese, v polích,
u silnic, ale to snad ani nelze srovnávat.
Zdá se, že se úsilí dobrovolníků za
ty roky projevilo...
Na březích je to rozhodně vidět! Letos
se chystám znovu uklízet i já. Na třetím
úseku bylo zapotřebí zastoupit vedoucí
Báru Obstovou. Takže, kdo jiný?
(smích) Jsem moc ráda, že Posázaví projekt udrželo. Určitě to není snadné.
Jaký máte vlastně k Sázavě vztah?
Sázava je řeka mého dětství. Moje babička měla chatu v Poddubí a později
jsme jezdili na prázdniny do Čerčan. Pamatuju si, že v létě nás nebylo možné
od řeky dostat, takže máma nebo teta
nám obědy nosily na koupadla. Velký
hrnec a lžic tolik, kolik bylo dětí. Mám
tu řeku moc ráda. Miluju její vůni. Ráda
pozoruju, jak se mění s roční dobou. Po
deštích je úplně hnědá, ale v zimě, když
hodně mrzne, se zbarví jako smaragd.
Řeku si ale užívám hlavně v létě. Slastně a dlouho se dokážu cachtat na jezu
v Týnci. Je takový šikovně pobořený
a můžete si tam vybrat hned z několika
masážních proudů a bublinkových koupelí. Lepší než lázně.
Co všechno jste stihla od doby, kdy
jste z projektu Čistá řeka Sázava
odešla?
Óje, to by bylo dlouhé povídání. Dostudovala jsem DAMU, nastavila jsem

„Před každou premiérou je to vždycky nervozita a moji blízcí vědí, že je lepší pozorovat to z bezpečné vzdálenosti,“
říká těsně před prvním představením Pasáčka vepřů jedenapadesátiletá Barbora Čmelíková. FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
svůj dům o jedno patro, zřídila tam dva
apartmány a celé to hrdě nazvala Divadelní penzion, protože v suterénu je velká místnost, které říkám divadlo. Je to
vlastně taková multifunkční společenská místnost a momentálně ji využívám
pro zkoušení Pasáčka.
Kdy vám učarovaly loutky?
Vlastně ani nevím. Nejvíc jsem si jejich
kouzlo uvědomila asi až při studiu na
DAMU. Loutka je totiž nesmírně magická věc. Při představení se stává jednající bytostí a i přes svoje limity dokáže
provádět takové kejkle, které živý herec, kdyby se rozkrájel, neudělá.
(smích) Víte, já si ty loutky oproti divákům užívám hned dvakrát.
Jak to myslíte?
Jednou, když hraju, a podruhé, když je
přivezu od řezbáře a pak je maluju a obšívám. Mám štěstí na vynikající řezbáře
Josefa Hanusche a Antonína Müllera.
Oni loutku vytvoří tak, že se mám čeho
držet. Je to děsná piplačka, ale já jsem
ve svém živlu. A pro principálku je tu
ještě několik nesporných výhod. Loutka neodmlouvá a nebere honorář. Jen si
někdy říkám, že bych potřebovala další
pár rukou, abych je uvodila.

Barbora Čmelíková
Je absolventkou DAMU. Hned po
maturitě ale pracovala šest let jako
učitelka mateřské školy. Působila
také v organizaci YMCA Česká
republika, vedla kulturní centrum
v Jílovém u Prahy a pracovala ve
společnosti Posázaví o.p.s., kde
založila projekt Čistá řeka Sázava.
Dnes se věnuje hlavně divadlu.
V sobotu v 16 hodin má ve
Společenském centru v Týnci nad
Sázavou premiéru její loutkové
představení Pasáček vepřů.

Díky spolupráci s jílovskými ochotníky můžete srovnávat dětské a dospělé publikum. Jací jsou dětští diváci? Máte na ně nějaké fígle?
Jsou především velmi upřímní. Hned
vám dají najevo, jestli je zajímá, co se
děje na scéně, a nebo ne. Můj fígl je udělat tajemno. Ztiším hlas, vykulím oči,
zatajím dech a mám je. Trochu mě
mrzí, že do citlivých a vlastně ještě nepopsaných dětských dušiček se dnes
pere pod tlakem zábava, hřmot a veselí
za každou cenu. Ptám se pak, co děti při

představení prožily, krom toho, že se
jen smály gagům, pitvořícím se dospělým a skandovaly v rytmu písně z playbacku.
Ráda bych při hraní svých pohádek
zůstala u té vzájemné komunikace mezi
dětmi a mnou.
Máte vy sama ráda pohádky?
Mám, a moc. Nejvíc asi strašidelné.
A taky hodně barvitě vyprávěné, abych
si mohla představit všechny podrobnosti, tedy pokud se jedná o literární formu.
Raději mám pohádky o lidech, o princeznách, skřítcích nebo strašidlech, než
o zvířatech. V pohádkách je jedno velmi důležité poselství – že všechno
dobře dopadne. V dětství je naprosto nezbytné zažívat si tuhle jistotu, a upřímně, komu z nás by se nelíbila, i když už
dávno vyrostl.
Vy si tuhle jistotu snažíte udržet?
Já se snad snažit ani nemusím. Jsem od
podstaty naivní a nenapravitelný optimista. Věřím, že lidé jsou a priori dobří.
Je pravda, že někdy bývám realitou života nepříjemně zaskočena. Ale, ne zas
tak často, aby mě to odradilo. A v pohádkovém světě, tam jste vždy na bezpečné
půdě.
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Březen, na Šternberk
vlezem. Hrad již otevřel
O víkendech je již možné
se bez objednání vypravit
na Český Šternberk.
Hradní pán také hledá
nové průvodce.

„

U pohovoru
v cizím jazyce
bývá i pan Sternberg.
užívají. „V zimě tvoří většinu návštěvníků cizinci. Spolupracujeme s cestovními kancelářemi, které využívají toho,
že k nám mohou poslat klienty každý
den v roce s výjimkou Vánoc,“ uvedla
kastelánka Zuzana Míková. „Naši stálí
průvodci pracují i v zimě, například
nyní inventarizujeme hradní knihovnu,
čili si můžeme dovolit provést i menší
skupinky,“ doplnila Míková s tím, že důležité je se předem objednat. To ale od
března neplatí, hrad se otevřel i s kavár-

Podle květináře Ladislava Vaňka se prodej květin v Benešově a v hlavním městě liší. „Tady jsou třeba lidé naučení gratulovat ke jmeninám o víkendu, i když
je svátek ve všední den,“ vybírá jednu
zajímavost florista, podle kterého jsou
nejčastějšími květinami, které lidé nakupují, růže. „Jsem rád, že už nechtějí kytky do výšky, vzadu s listem. Když se
dají do vázy, tak se musí opřít o zeď.
Říkám jim semafory. Ty patří na položení na hrob,“ míní Vaněk.
Pro zákazníky je ale důležitá i cena.
On namísto holandských růží dováží
ekvádorské. Lidem podle něj vadí i roz-

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Týnec i letos vyvěsí vlajku
na podporu Tibetu

„Přijít můžete již každý víkend. Pořádně se ale oblékněte, je tu zima,“ láká
průvodkyně Kateřina Řeháková.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
nou na nádvoří a o víkendu začínají prohlídky pravidelně od 14 hodin. Uzavřena je pouze hladomorna.
Podle kastelánky je sice na hradě stále stejná prohlídková trasa, ale snaží se
vylepšovat expozici. „Velkou radost mi
dělá zejména sbírka ručně vázaných orientálních koberců, kterou necháváme
již několik let postupně opravovat. Koberce jsou možná trochu nenápadnou
součástí, ale dodávají pocit zabydlenosti a útulnosti,“ poznamenala Míková.
Noví budou letos i průvodci. Po třech
letech vyhlásil majitel Zdeněk Sternberg konkurz. Je to proto, že stálí průvodci, kteří tu začínali jako studenti, už

mají zaměstnání nebo rodiny a nemají
čas se sem na sezonu nastěhovat a provádět.
Přihlášky ještě nejsou uzavřené, zatím mají asi dvacet zájemců. Většinou
jde o studenty – gymnazisty i vysokoškoláky. Konkurz má dvě části. „U ústního pohovoru v cizím jazyce bývá
i pan Sternberg se svým synem. Záleží
jim na tom, kdo je na prohlídkách reprezentuje. Nervozity bývá hodně, ale i to
je součástí přijímacího řízení,“ dodala
Míková.
Hlavní sezona začne v dubnu a hned
na první víkend chystají nově velikonoční prohlídky.

Oslava MDŽ? Jedině s karafiáty
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ŽALUZIE
ROLETY

ZÁRUKA 5 LET

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
ČESKÝ ŠTERNBERK | „O víkendu někdy není kam s dětmi vyrazit, doteď to
byl jen samý masopust a karneval.
Když se hrad otevře, připadá mi, že se
blíží jaro a léto,“ reaguje třicetiletá Karolína z Benešova na zprávu, že hrad
Český Šternberk díky téměř jarnímu počasí předčasně zahájil sezonu. V březnu
jsou prohlídky každou sobotu a neděli.
Návštěvníci se ale musí připravit na to,
že je na hradě docela zima.
Šternberk je otevřený celoročně, ale
jen na objednání, a toho Češi moc nevy-

INZERCE

díl pětikoruny a nehledí na kvalitu.
„Snažím se je přesvědčit, že ekvádorské
růže za šedesát korun vydrží týden, aniž
by zvadly. Takové se v nákupních centrech v Praze prodávají za více než sto
korun,“ doplňuje Vaněk s tím, že důležité je také vědět, jak se doma o květiny
starat. „Každému říkám, že například
růži musí podélně seříznout a obden vyměňovat vodu,“ radí.

Tulipán i ve váze roste
V současné době lidé chtějí zřejmě přivolat jaro, a tak do jeho květinářství chodí pro tulipány, sasanky či narcisy. Sám
má nejraději právě jarní květiny, a to

proto, že se i ve váze vyvíjí. „Když stojí
ve váze orchidej, neudělá nic, ale tulipán se na noc zavírá a ještě o deset centimetrů povyroste. Baví mě to pozorovat,“ vysvětluje Vaněk, který doma pěstuje možná až stovky květin.
Do jeho obchodu chodí prý nakupovat více žen než mužů a má mezi nimi
i své „štamgasty“.
„Ženy kupují květiny většinou za své
muže, když se chystají společně někomu gratulovat. Ale vezmou si je třeba
i proto, že jdou s kamarádkou na kafíčko, tak jí chtějí udělat radost,“ dodává
Vaněk s tím, že lidé si nejvíc kupují květiny k jubileu, ale i jen tak jako dekoraci
do bytu.

TÝNEC NAD SÁZAVOU | Město se zapojí do mezinárodní kampaně Vlajka
pro Tibet. „Vlajku vyvěsíme před týneckou radnicí 10. března. Touto kampaní
si chceme připomenout 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci,“
uvedl starosta města Martin Kadrnožka
s tím, že Týnec nad Sázavou se akce na
podporu lidských práv pravidelně účastní již od roku 2010.
(tia)

Výročí Jankova ukáže
válku jako na dlani
POSÁZAVÍ | 370. výročí bitvy u Jankova připomenou oslavy 6. a 7. března ve
Voticích, Jankově a Ratměřicích. Součástí upomínkové akce bude v pátek
6. března interaktivní přednáška, setkání žáků ZŠ s vojáky, průvod ke kříži generála Götze, pochod Voticemi s vojáky a pochodněmi či mše v kostele sv.
Františka z Assisi. V sobotu 7. března
pak budou oslavy pokračovat v Ratměřicích příběhem krvavé bitvy v reálném
čase i místě i s kapitulací císařských
vojsk a na závěr se návštěvníci mohou
těšit na komentované prohlídky vojenského tábora.
(tia)
INZERCE

Koupím

zemědělsKou půdu
cena 100 až 140 000 Kč/ha.
V případě zájmu udělám konkrétní nabídku.

Tel.: 721 965 376
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Středočeský kraj

Náctiletý kosmonaut dobyl Mars

Vojtěch Ježek řídil let k planetě, na kterou ještě nevkročila lidská noha. Maketu raketoplánu vyzkoušel v Belgii
JAN HORÁK
PŘÍBRAM/BELGIE | Byla na něm znát
únava, skoro se mu klížily oči. Šedesátihodinový kosmický let a dvoudenní trénink pobytu v kosmu a na Měsíci dá
tělu zabrat. Co na tom, že let i trénink
byly pouze simulované.
„Bylo to tu opravdu únavné. Simulovaný let k Marsu a pak cesta mikrobusem z Vyškova do Transinne v Belgii
na sebe bezprostředně navazovaly. A po
nočním přesunu do Belgie jsme hned
ráno museli začít plnit úkoly. Někdy
bylo skutečně obtížné neusnout,“ líčí
strasti mise k Marsu její letošní nejmladší účastník Vojtěch Ježek, amatérský astronom a student příbramského gymnázia, jemuž bude v červenci 15 let.
Dvoudenní pobyt v Evropském kosmickém středisku v Belgii byl vyvrcholením téměř roční mise jedenácté Expedice Mars. Té se zúčastnilo deset mla-

„

Do 25 metrů
jsme vměstnali
ložnici, kuchyň, toaletu
i laboratoř s počítači.
dých lidí z Česka a Slovenska ve věku
od 14 do 18 let, přičemž Vojta byl jediným Středočechem.
Belgické středisko plní hlavně osvětovou úlohu, seznamuje s kosmickým
výzkumem a jeho významem pro běžný
život. „Lidé si mnohdy neuvědomují, že
takové věci jako mikrovlnka, teflonová
pánev nebo suchý zip vznikly díky kosmickému výzkumu, byť jsou spíše jeho
vedlejším produktem,“ říká Lucie Davidová, jedna z organizátorek letu.
Asi dvouhodinový let v maketě kokpitu raketoplánu si mohly vyzkoušet dvě
posádky po dvou členech. „My ostatní

Vojta na sedačce, která simuluje tzv. backpack, součást výstroje kosmonauta při výstupu do volného kosmického
prostoru.
FOTO | ARCHIV EXPEDICE MARS
jsme pracovali ve středisku pro řízení
letu. Museli jsme dodržet plán letu, který byl ve skriptech,“ říká Vojta. Jako samozřejmost chápe to, že veškerá komunikace probíhala v angličtině, aby i to
přiblížilo skutečné podmínky letu. Za
největší zážitek pokládá možnost vyzkoušet si simulovaný stav beztíže a pohyb s pouhou šestinou vlastní váhy, který odpovídá chůzi po povrchu Měsíce.
„Byl to zvláštní pocit, kdy máte dojem,
že plavete v prostoru,“ popisuje Vojta
podmínky tréninku.
Při simulaci letu ve vyškovské
hvězdárně, který předcházel pobytu
v Belgii, byl Vojta přímo členem posádky, která za letu prováděla řadu vědeckých experimentů, jež měly za úkol co
nejdetailněji prozkoumat rudou planetu.

Expedice Mars
Od roku 2004 ji pořádá Dětská
tisková agentura (DTA)
s podporou České kosmické
kanceláře a Slovenské organizace
pro vesmírné aktivity.
Simulovanými lety prošlo od té
doby 115 studentů, z nichž jsou
nyní často studenti prestižních
univerzit, perspektivní mladí vědci
či nadějní popularizátoři vědy.
Do konkurzu na budoucí dětskou
posádku se každý rok hlásí na
250 mladých lidí, z nichž však
přísným sítem projde pouze
zlomek.

„Šlo o dosud nejdelší studentskou simulaci v Evropě. Pět účastníků expedice
strávilo dva a půl dne na ploše necelých
25 metrů čtverečních. Organizačnímu
týmu se do těchto prostor podařilo
vměstnat nejen postele, jídelní a kuchyňský kout, koupelnu s toaletou, ale i laboratoř a pět počítačů řídících simulovaný
let,“ říká velitel expedice Michal Vyvlečka, který se sám simulovaného letu
zúčastnil před osmi lety a od té doby patří k organizátorům letů.
„Těch 60 hodin ve Vyškově jsme vydrželi bez vážnějších hádek, i když se
o nás také pokoušela ponorková nemoc,“ dodává Vojta, který chce i v dalších letech s pořadateli expedice spolupracovat a podílet se na přípravě dalších
misí.
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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.
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Ekonom, jehož obživou je golf
Jan Cafourek se
„zabouchl“ do golfu
a šplhá mezi
profesionály stále výš.
Nyní se po vzoru
slavných hráčů chystá
golfem i vydělávat.

kou, podle toho výkon vypadal. Musím
dál bojovat, “ vysvětlil sportovec.
Domovský klub má Jan v Praze na
Černém Mostě. „Golf vůbec není sportem bohatých snobů, jak se někdy mylně šíří, dnes už je to možná levnější
sport než tenis. V republice najdete golfová hřiště, kde se dá hrát za 350 korun
na celý den. Jen si člověk tu cestičku
k ekonomicky výhodnému hraní musí
najít,“ radí sportovec, který se neupíná
k žádnému vzoru například v podobě
světoznámého golfisty Tigera Woodse.
Líbí se mu ale třeba hra Endyho Jonsona, Jeffa Daye či španělského hráče Sergia Garcii. „Je dobré tyto golfisty sledovat i v televizi, jak se chovají na hřišti,
připravují na ránu, volí taktiku, ale jen
z toho se golf naučit nejde. Je to o hodinách tréninku a píli,“ je přesvědčen.

EVA HAVELKOVÁ
ŠANOV | Ze Šanova na marocký green.
Šestadvacetiletý golfista Jan Cafourek
z malé vsi na Rakovnicku talent nezapře. Po několikaletém trénování se dostal mezi špičkové profesionály a daří
se mu. Dokonce dostal plnou kartu na
třetí nejprestižnější evropskou sérii turnajů Pro Golf Tour, kam se jiní špičkoví
golfisté vůbec nemusejí dostat. Ta se
nyní začala hrát v Maroku.
„Loňská sezona byla pro mě úspěšná.
Na mistrovství Evropy mužů v Čechách
jsme v reprezentačních týmech postoupili do finále, na akademickém mistrovství světa ve Švýcarsku jsme pak byli
dvanáctí. Na samostatné vítězství ve velkém turnaji sice stále čekám, ale loni
jsem, ještě jako amatér, hrál na dvou turnajích s profesionály a odvezl jsem si
čtvrté a druhé místo. Do posledního balonku jsem bojoval o vítězství,“ vypočítává úspěchy Cafourek.
Jan se od útlého věku věnoval stolnímu tenisu a ještě před pěti lety ho hrál
vrcholově. Krásu golfu mu odhalil jeho
strýc Petr krátce po přelomu tisíciletí.
S golfem nejprve koketoval v relaxační

Po Maroku Německo
„Většinu lidí golf uklidňuje, pro mě ale znamená zvládnutí sebe sama, překonání limitů,“ říká Jan Cafourek.
FOTO | ARCHIV JANA CAFOURKA
rovině, posledních pět let se ale do něj
zakousl. „Chytlo mě to. Většinu lidí
golf uklidňuje, pro mě ale znamená
zvládnutí sebe sama, překonávání mých
limitů. Líbí se mi také pobyt na čerstvém vzduchu v krásném prostředí,“
říká energický golfista.
Vrozené vlohy a zapálení mu pomohly splnit kritéria pro vstup mezi profesionální vyznavače zeleného sportu už
před čtyřmi lety. Ještě ale studoval ekonomii na České zemědělské univerzitě
a přitom založil úspěšnou golfovou aka-

demii pro děti, která dnes funguje již
bez něj – v létě na hřišti v Horním
Bezděkově u Kladna, v zimě v Berouně. „Učit děcka mě bavilo, ale už na to
nemám čas. Loni na podzim jsem se definitivně rozhodl zkusit štěstí mezi profesionály a od letošního ledna se golfem
živím,“ prozradil Jan Cafourek.
Na prvních třech turnajích Pro Golf
Tour, které se hrály letos v Maroku, ho
ale štěstí opustilo, schvátila ho chřipka.
Moc toho tedy nevydělal. „Hrál jsem
turnaje s devětatřicetistupňovou horeč-

Na posledním turnaji v Rabatu obsadil
toto úterý ve finále 25. místo ze 110 hráčů. Nyní Jan Cafourek bojuje o své místo na výsluní v dalším marockém turnaji a na africký kontinent zamíří ještě třikrát v dubnu, dokud se série na následující tři měsíce nepřesune do evropských
zemí jako jsou Německo, Rakousko či
Polsko.
„Rád bych zároveň odehrál i některé
české turnaje před svými domácími fanoušky, na což se těším. Mým letošním
úkolem je také vybojovat právo postoupit ze třetí do druhé nejlepší evropské
golfové tour s názvem Challenge tour.
Udělám pro to maximum. Díky svému
týmu na to nejsem sám,“ dodává Jan Cafourek.
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Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 3. 2015 od 8:00 do 18:00 hod.

MAGNETICKÁ REZONANČNÍ TERAPIE
nová bezbolestná
no
olestná metoda
toda určená
čená k ošetřen
ošetření a léčbě
éčbě osteoporózy
steoporózy a artrózy
rtrózy
Úspěšně ošetřuje artrózu, osteoporózu, poranění vazů, šlach, menisku,
onemocnění páteře, meziobratlových plotének, tenisový loket, odstraňuje
i bolesti zad. Podporuje růst chrupavky a kostí v každém věku!

PŮJČKY
pro všechny

- seriózní jednání a rychlé
- bez poplatků
- bez volání na 900.....

Tel.: 777 069 118

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

Objednávky a informace jen:

MEDTEC-CZ, info@mbst.cz, www.mbst.cz, +420 777 764 601, 603, 604

NOVĚ OTEVŘENÉ CENTRUM MBST V PRAZE

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o., Olšanská 7
Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. , tel. 777 764 601, 777 764 603
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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.
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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

14 6. března 2015

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)
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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
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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
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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
a dá se u nich předpokládat minimální

„

nout, 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.
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. Pronajímatelé účtují penále, které je předem

Nehradíte žádnou akontaci na počátku.
Zaplatíte pronájem a jezdíte.

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 hranici posu-

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.

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.

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.

Musím si na konci operativního leasingu pronajímané auto odkoupit?

Mohu si sám vybrat pojišťovnu?
Povinné ručení i pojištění havarijní je již

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.

Po Tichomoří pojede i unikátní trabant
ČR | Trabant už se nedá vylepšit, říká
s nadsázkou trabantista Dan Přibáň, který
s tím východoněmeckým čmoudivým zázrakem objíždí zeměkouli. Až přejede Austrálii, chybět mu bude už jen Antarktida.
Ke klokanům a do Tichomoří s ním jedou
i dva vozíčkáři s trabantem s ručním ovládáním a původním řazením bez spojky.
„Hycomat je speciální německý patent,
který byl dělaný jenom do trabantů,“ vysvětluje Dan Přibáň. „Prý je hrozně nespolehlivý, ale nenašli jsme nikoho, komu by
se pokazil,“ líčí. Hycomat je speciální vynález využívající hydraulické ovládání
spojky, stačí vzít za „rukojeť od deštníku“

Žluté trabanty míří k protinožcům.

FOTO | FRANTIŠEK DVOŘÁK, iDNES.cz

pod volantem, kterou se řadí, a automat
sám zmáčkne spojkový kotouč, bez levého pedálu tak jednoduše řadíte.
Expedice Dana Přibáně začne za několik týdnů, technické zázemí už se během února začalo přesouvat do Austrálie. Cesta kontejnery mu bude trvat
téměř dva měsíce. V Perthu se pak
k němu připojí všichni členové týmu
a celá cesta začne naostro.
Na expedici jeho týmu po Tichomoří
vybrali příznivci za pouhé dva dny milion korun. Na stránkách jeho projektu ho
podpořilo přes dva tisíce lidí a vybraná
částka se neustále zvyšuje. (iDNES.cz, re)
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Tajenka: na svou krásu.
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VOLEJTE
ZDARMA

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ
Z TÉTO NABÍDKY A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH
MINUT DO VŠECH SÍTÍ

NABÍDKA
ÚNOR / BŘEZEN 2015
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Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera
ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 02022015 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník
může získat max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1.2.2015 do 31.3.2015 ve vybraných prodejnách
sítě COOP.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

VOLÁNÍ OD

0,96
Kč/min.

P[

SENIOŘI
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„Připadáme si jako v Lurdech“
ANNA TICHÁČKOVÁ
STŘEDNÍ ČECHY/PRAHA | Jako kdysi na bále, znovu šťastní, zdraví, s myslí
odpoutanou od bolesti a strastí, které
provázejí stáří. Tak si připadají senioři
při kurzech taneční terapie, které se pomalu stávají nezbytnou součástí aktivit
nejen v domovech seniorů.
„Je možné roztančit lidi postižené Alzheimerovou chorobou, upoutané na invalidní vozík, seniory mladší a aktivní
i ty stoleté. Každý se rád baví, směje
i pohybuje, každý může tančit,“ vysvětluje Petr Veleta, tanečník, choreograf,
pedagog a hlavně přední odborník na taneční terapii seniorů.
A jeho názor dokládají i slova „expertů z praxe“ – ředitelů domů seniorů
a pracovníků, kteří mají pohybové terapie klientů na starosti. „Zapojeni jsou
všichni bez rozdílů pohyblivosti či závislosti na kompenzačních pomůckách,“ vypráví ředitelka Domu seniorů
Mladá Boleslav Světlana Kubíková.
„Zkušený odborník směřuje hodinu

„Tančit může opravdu každý,“ říká Petr Veleta.
k zapojení každého jedince, málo pohyblivé v přívětivém rytmu doprovodí
do středu parketu, tančí vedle nich, pohyblivé provede a k jejich obrovské radosti je nechá vybrat si tanec a vozíčkáře provede-proveze parketem, tančí ko-

INZERCE

Klidné a samostatné bydlení vhodné pro seniory

ceny bytů od 6.345,- Kč/měsíc
jsme zaměření na bydlení seniorů, smluvní lékař, sociální služby
zajišťujeme ve spolupráci s Farní Charitou Neratovice
Bezpečí, svoboda a nezávislost bydlení,
Služby i sportovní vyžití…
Zahrajte si petang na petangovém hřišti nebo si zacvičte
na venkovních posilovacích strojích. Své kolo uložte v kolárně.
Kadeřnictví, pedikúra, manikúra nebo masáže v objektu,
zajistíme další služby na přání (nákupy, péče, pošta, opravy oděvů aj.).
50 % bytů je obsazeno, z toho 70% seniory.

FOTO | ARCHIV PETRA VELETY

lem nich a s nimi tak, že vyvolá pocit
dávno protančených bálů. U klientů dochází k odpoutání se od bolestí a starostí jejich věku, poddají se rytmu, pohybu
a vzpomínkám. Výsledkem je úsměv
a pohoda,“ dodává ředitelka.

Podobnou zkušenost mají i v pražském Domově pro seniory Kobylisy.
„Patří mezi nejoblíbenější aktivity, které klienti mají. Mezi sebou jí říkáme
Lurdy. Klienti totiž přijdou s holemi
a chodítky, ale ty po hodině zůstanou ležet na zemi. Velmi také prospívá lidem
s Alzheimerovou chorobou,“ vypráví
koordinátor terapie Ivan Hladík s tím,
že klienti se na každou další hodinu těší.
A potěšením je terapie i pro samotného tanečníka-terapeuta. „V své profesionální kariéře jsem tančil na jevišti a většinou jsem diváky v temném hledišti neviděl. Dnes tančím na parketu, mám diváky kolem sebe, vidím jejich rozzářené oči a úsměvy, mohu jim podat ruku
a do tance je vtáhnout. Je to báječný pocit,“ říká Petr Veleta, který společně
s odborníky z gerontologie, psychologie, sociologie a lékařství vytvořil vlastní pohybovou a taneční metodu nazvanou EXDASE (EXercise and Dance for
SEniors), jež působí na psychickou i fyzickou stránku seniorů a zlepšuje kvalitu jejich života.
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Benešovsko

Vlašim je po „holomajzně“
připravená na start druhé ligy
O víkendu začíná jarní
část Fotbalové národní
ligy. Vlašim čeká premiéra
v domácím prostředí.
V sobotu od 14:30 hodin
hostí Znojmo.
PETR PROCHÁZKA ML.
VLAŠIM | Hráči Vlašimi prohráli v generálce na jarní část druhé nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže doma se Sokolovem 0:1. I když je to čerstvý výsledek, porážka je rychle zapomenuta. Důležité jsou totiž až mistrovské zápasy.
Vlašim ten první odehraje v sobotu od
14:30 hodin doma se Znojmem.
„Se Sokolovem to byla taková holomajzna,“ hodnotil generálku vlašimský
kouč Vlastimil Petržela. „Když nedáme
gól ani z jasných šancí, tak nemůžeme
vyhrát,“ dodává.
Smůlou vlašimského týmu je rozsáhlá marodka, která na konci zimní přípravy mužstvo postihla a trenéru Vlastimilu Petrželovi velmi komplikovala trénink.
„Pomalu se dáváme dohromady
a v ostrém utkání proti Znojmu to určitě
bude lepší,“ věří Petržela. „Sestava
bude určitě jiná než proti Sokolovu,“
prozradil.
Po podzimu figuruje Vlašim v tabulce druhé ligy na osmé příčce. Udržet se
v horní půlce tabulky, to bude hlavním
přáním pro druhou polovinu sezony.
INZERCE

Společná advokátní
a realitní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
vykoupí či zprostředkuje
prodej nemovitostí.
Dluhy, právní vady
a exekuce vyřešíme.

www. nemovitosti-vykup.info
Tel.: 774 335 502

Peter Grajciar (v bílém) je jedním z hráčů, kteří v zimní přestávce opustili Vlašim.
„Pracujeme s mladými kluky, snažíme
se zlepšovat. Aby se dalo konkurovat
úplně těm nejlepším i s nižším rozpočtem, musí kádr zůstat delší dobu pohromadě. Teď jsou v soutěži týmy jako Olomouc nebo Karviná, které jsou zatím
trochu jinde,“ řekl kouč Petržela.
Po utkání se Znojmem čeká na Vlašim následující série zápasů: ve Frýdku-Místku, doma s Mostem, v Opavě,
doma s Ústím nad Labem, v Karviné
a doma s Olomoucí.

FOTO | TOMÁŠ FRAIT, MAFRA

Změny v kádru fotbalové Vlašimi
Příchody: Karel Hejný (Viktoria Žižkov – přestup), Daniel Veselý (Slavia –
hostování), Vojtěch Gebert (Jablonec – hostování), Ladislav Vopat (Dukla –
hostování), Ondřej Brejcha (Dukla – hostování), Daniel Bojčuk (Liberec – přestup),
Viktor Budínský (Banská Bystrica – přestup).
Odchody: Jan Stareček (Benešov – konec hostování), Jakub Rondzik (Příbram – konec
hostování), Alexander Jakubov (Sparta – konec hostování), Jakub Vojta (Liberec – konec
hostování), Jan Hauer (Bohemians 1905 – konec hostování), František Rybařík (Vyšehrad
– na hostování), Jiří Suk (Meteor – na hostování), Petr Kratochvíl (Jiskra Modrá –
na hostování), Martin Sus (Liberec – přestup), Peter Grajciar (Wroclav – přestup).

Nymburk uspořádá velké finále
PETR PROCHÁZKA ML.
NYMBURK | Na palubovce se letos
nymburským basketbalistkám daří skvěle. A nyní si připsaly i diplomatický
úspěch. Nymburk o víkendu uspořádá
Final Four Středoevropského poháru,
do něhož se jako druhý tým základní
skupiny také probojoval. „Postoupili
jsme jako jediný český tým, takže si finálové účasti velmi ceníme,“ řekl spokojeně nymburský trenér Daniel Kurucz.
Do Final Four postoupily ještě dva rumunské týmy C.S.U. Alba Julia a ICIM
Arad a také Piešťanské Čajky. Oba kolektivy vyhrály své skupiny bez porážky a v Nymburce budou svorně favoritem na celkový triumf. Zprvu byly favoritem i na pořadatelství Final Four, ale
Nymburk na poslední chvíli projevil zájem a uspěl. „Je to velká čest pro náš

Zápas Nymburka s Albou Julia.
FOTO | ARCHIV MAFRA

klub i město, že můžeme hostit kvalitní
evropské týmy,“ pochvaloval si Kurucz. „Podobných akcí se v Česku mnoho nekonalo. Před osmi lety se v Praze
hrál finálový turnaj basketbalové Euroligy mužů, od té doby nic.“
Finále se hraje v hale Základní školy
Komenského. V prvním sobotním utkání se střetnou od 15 hodin Alba Julia
a Piešťanské Čajky, v 18:00 má rozskok
zápas Nymburka s Aradem. V neděli od
11:00 se hraje utkání o 3. místo a od
14:00 finále. Vstupné je 50 korun.
„Věřím, že fanoušky basketbalu nenechá možnost vidět čtyři kvalitní zápasy
ženského evropského basketbalu v klidu sedět doma a přijdou se podívat přímo do haly. Takový turnaj je v Česku
poprvé a podobná příležitost se už nemusí nikdy opakovat,“ vyzval příznivce
k návštěvě Daniel Kurucz.

