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Folková špička na hradě
Na Konopišti bude o víkendu znít hudba. Startuje festival Folkový kvítek
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Rodiny zmizelých se znovu
setkají. V kamenech ...strana 2
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„Český Bond“ Pavel Bezděk
chystá film o odboji ...strany 4 a 5

Hlavním lákadlem pátečního večera na Konopišti je Jarek Nohavica.
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Další mladé superstar ve
folku a country najdou pořadatelé v sobotu na festivalu Folkový kvítek. Finále
národní soutěže se koná v přírodním divadle na Konopišti u Benešova po čtyřiadvacáté a letos bude bonusem už páteční koncert Jarka Nohavici.
Kvítek je symbolickým zahájením letní festivalové šňůry, ale také druhou největší hudební přehlídkou svého druhu
v Čechách.
V atmosféře podzámčí se představí
profesionální hudebníci i dětští interpreti do 18 let, kteří postoupili ze šesti kol
v rámci národní autorsko-interpretační

„

soutěže. Zaměřená je nejen na folk, ale
i folk rock, bluegrass či gospel.
Za Středočechy zabojuje o vítězství
například duo Jana a Markéta Hejdovy
z Doks u Kladna.

CELEBRITY
FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA

na foukací harmoniku, jedenáctiletá
Markéta na kytaru.
„Kvítek je svým zaměřením, tradicí
a počtem diváků pomyslným vrcholem
pro talentované děti. Za čtyřiadvacet let

Májová koťátka? Ne, jsou to
dámy s býčí povahou ...strana 8

Vyhrajte sud piva!

Kvítek je svým zaměřením pomyslným
vrcholem pro talentované děti.

„Chceme, aby naše písničky vyprávěly příběhy,“ napsaly v přihlášce do soutěže a daří se jim. Hrají převážně vlastní
písně a jejich zatím největším úspěchem je první místo ve finále Dětské
Porty loni i letos, nahrávání pro Český
rozhlas i televizi. Čtrnáctiletá Jana hraje

prošlo soutěží 4 800 dětí. Objevil desítky nových talentů, dnes profesionálních
hudebníků,“ uvedl organizátor festivalu
Jiří Hopp. Na Konopiště se totiž sjíždějí
i dramaturgové, vydavatelé, promotéři,
kteří na místě oslovují talentované děti.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Fandíte při hokejovém šampionátu doma,
na stadionu nebo v hospodě? Vyfoťte se
u toho a pošlete fotku na redakce@5plus2.cz
či ji dejte na www.facebook.com/5plus2.cz.
Autor nejpovedenějšího snímku získá
30litrový sud piva!
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Rodiny zmizelých se konečně
setkají. V kameni i vzpomínce
Benešovské oběti
holocaustu připomene
sedm Kamenů
zmizelých. Konec války
město oslaví i výstavou
či koncertem.

Marie Baumgartlová
(1913-1942) na kluzišti.
Marie a její matka Irma
zemřely v plynovém
voze v Malém
Trostinci spolu s další
většinou židovských
obyvatel z Benešova.
Její otec Oskar byl
zatčen na začátku
války a umučen
v Buchenwaldu. Válku
přežila její sestra Ella
Baumgartlová-Traubo
vá. Ella se na začátku
okupace odstěhovala
s manželem do USA
a do Československa
se natrvalo již
nevrátila. Zemřela
v roce 1996 po těžké
nemoci v New Yorku.

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Před desetiletími stával na
Malém náměstí v Benešově obchod
s látkami, který vlastnili bratři Fürthovi.
Pak ale přišla druhá světová válka
a zrůdná ideologie poslala rodiny obou
bratří na smrt. Nejen jejich příběh, ale
i osudy dalších obětí připomene odhalení sedmi Kamenů zmizelých neboli Stolpersteinů, které se koná dnes odpoledne
v rámci výročí 70 let od konce války.
Pro rodinu Fürthových nechal kameny položit Petr Šraier, který se osudy židovských rodin zabývá. Zatím pouze
tři, pro dětské členy rodiny - Jiřinu, Irenu a Francínka Fürthových. „Chtěl jsem
alespoň takto symbolicky zařídit, aby
tyto děti byly opět spolu. Doufám, že
k nim přibude příští rok i zbytek rodiny,“ podotkl Šraier. Fürthovy si vybral
proto, že díky nim se začal zajímat o židovské oběti holocaustu z Benešova
a okolí. Když byl totiž před asi pěti lety
na hřbitově, upoutal ho náhrobek této rodiny, kde bylo napsáno, že všichni, až
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na dědečka, zemřeli v různých koncentračních táborech. „Velmi mě to dojalo,
pustil jsem se do pátrání a s pomocí pamětníků, příbuzných a archivu jsem dal
dohromady jejich příběh. Snažím se
vlastně dávat dohromady příběhy všech
židovských rodin z Benešova a tak trochu spojuji i jejich potomky,“ vysvětlil
Šraier. Dostal se tak až do Izraele. Navštívil vnučku Josefa Porgese, jemuž

bude patřit jeden z kamenů, nebo paní
Yosephu Shahak, která se položení Stolpersteinů zúčastní.
Další kámen odhalí pro rodinu Holzerových, Olgu a Arnošta a jeho matku
Marii. Nechala je položit vnučka a pravnučka Joanie Holzer-Schirm. Její tatínek, benešovský rodák, Oswald Holzer
uprchl z Československa až do daleké
Šanghaje, kde působil jako lékař. Po

čase odešel do USA, kde se usadil
a v roce 2000 zemřel. „Po jeho smrti objevila jeho dcera velké množství dopisů
a až na základě nich se dozvěděla o celém osudu své rodiny a otce. Vydala
o tom dokonce knihu, která se stala
v USA velmi populární, loni vyšla také
v českém jazyce pod názvem Dobrodruzi proti své vůli,“ přiblížil Šraier.

Potomci z Izraele
Stolpersteiny jsou dlažební kostky, které se pokládají před místo, kde bylo poslední dobrovolné bydliště některé
z obětí holocaustu, ale mohou je mít
také lidé, kteří válku přežili. V Čechách
je jich nejvíce v Praze. „V Benešově
měly být položeny loni na podzim, ale
bohužel pán, který je vyrábí a dováží z
Německa, na ně z nepochopitelných důvodů zapomněl a oznámil to až v den konání. Ale protože budou položeny nyní,
bude to za účasti potomků obětí, kteří
přijedou z Izraele a ze Švýcarska,“ upozornil Šraier.
Přesně v poledne se také znovuotevře
Památník s expozicí připomínající osud
benešovské židovské komunity, bude
obnovena venkovní výstava na náměstí
a celodenní vzpomínkovou akci ukončí
koncert. „Druhá světová válka je věc,
kterou je potřeba si neustále připomínat,“ upozornil místostarosta Zdeněk
Zahradníček, který bude program moderovat.

Folkové mládí se předvede na Konopišti
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Pořadatel vydává vždy jednou za deset
let CD Folkové hvězdičky, výběr nejlepších písniček, které v soutěži zazněly.
Jiří Hopp je zároveň také předsedou
sdružení klubů dětí a dětských domovů
Květ. Letos dovrší 25 let své existence,
do roku 2013 byl největším sdružením
pro děti z dětských domovů v Česku.
Vymýšlí a připravuje akce pro děti a pořádá Folkový kvítek. I proto má akce
charitativní podtext. „Případné vydělané peníze na Konopišti každoročně věnujeme dětem ze tří domovů na ozdravné pobyty, letní a zimní tábory a víkendové akce,“ přiblížil Hopp.

Letos už v pátek vystoupí Jarek Nohavica od 21 hodin. Areál bude otevřený
dříve, od 16 hodin, protože předkapela
Semtex začne hrát před osmou hodinou
večer. Lístky na páteční koncert jsou
ale už vyprodané. Koupit lze ještě vstupenky na sobotu. Koncem dubna jich
však bylo prodaných přes 800, což pořadatelé nepamatují deset let. Na místě je
návštěvníci pořídí za 260 korun, děti do
14 let mají vstup zdarma.
Sobotní hudební maraton potrvá od
9:00 do půlnoci a vystoupí Franta Nedvěd a Teibreak, Nezmaři, Fleret, Wabi
Daněk a Miloš Dvořáček, Kamelot, Berušky, Robert Křesťan a Druhá tráva,
Jarret a 12 finalistů soutěže.

Pořadatel Jiří Hopp věnuje výtěžek dětským domovům.
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Za trojčaty do Kolína

Automobilka TPCA u Kolína se poprvé po deseti letech otevře veřejnosti
PAVEL SVAČINA
KOLÍN | Potkali se u Kolína. To platí
nejen pro slavné večerníčkové postavičky, ale v neděli 24. května i pro automobilové nadšence. Kolínský závod
TPCA se po deseti letech poprvé otevře
veřejnosti. Do továrny stojící nedaleko
Kolína zavítají tisíce zájemců, firma se
proto připravuje na nápor zvědavců.
„Naposledy v roce 2005 k nám na
den otevřených dveří dorazilo osm tisíc
zájemců,“ říká mluvčí TPCA Marek Hovorka. Podle něj se dá očekávat podobný počet návštěvníků i letos. Akce potrvá od 10 do 17 hodin a je připravena
nejen pro zaměstnance a jejich rodiny,
ale i pro širokou veřejnost. „Především
chceme pozvat obyvatele Kolína, pro
něž jsme také zajistili bezplatnou dopravu do podniku,“ říká Hovorka.
V neděli 24. května tak bude Kolínem směrem k automobilce projíždět
speciální bezplatný autobus. Svojí trasou bude kopírovat běžnou linku číslo
šest. Zájemci pochopitelně mohou dorazit také vlastní dopravou, k dispozici
INZERCE

TPCA pořádá den otevřených dveří po deseti letech.
FOTO | ARCHIV
jim bude parkoviště či jiné odstavné
plochy.
„S ohledem na to, že na rozdíl od Škoda Auto naše firma nestojí přímo ve
městě, ale mimo něj, neočekáváme větší dopravní komplikace,“ říká Hovorka.
Akce se uskuteční v nevýrobní den, a to-

várna tak bude přístupná i dětem bez
omezení věku i hendikepovaným. Návštěvníci si prohlédnou výrobní haly od
svitků plechu na lisovně přes svařovnu
plnou automatizovaných robotů až po finální montáž a kontrolu kvality, nahlédnout budou moci i do rehabilitačního
centra nebo kanceláří. Chybět nebude
výstava nových modelů i prvních tří
vozů, které v roce 2005 sjely z výrobní
linky, děti se mohou těšit na zábavné
atrakce.
V TPCA se vyrábí trojice městských
automobilů Toyota AYGO, Peugeot
108 a Citroën C1. Výroba v závodě postaveném v roce 2002 v průmyslové
zóně Kolín-Ovčáry byla zahájena
v únoru 2005 a již v následujícím roce
dosáhla plánované roční kapacity
300 000 vozů. V TPCA pracuje v současné době 3 000 lidí.
O týden později v sobotu 30. května
se veřejnosti otevře také nedaleká automobilka Škoda v Mladé Boleslavi. Tam
se však očekává podobně jako v roce
2011 nápor až 70 tisíc návštěvníků
a s tím spojené dopravní komplikace.

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Zámek zahájil sezonu
KÁCOV | Dominanta městečka, kácovský zámek, byl znovu otevřen veřejnosti. Až do poloviny června mají lidé možnost si jej prohlédnout o víkendech, poté
bude otevřeno celý týden vyjma pondělí. Tuto neděli se na zámku koná vernisáž výstavy Antonína Brožka.
(tia)
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Česká republika

Násilím chci šokovat, ne bavit,
Vypadá jako český James Bond Daniel Craig, patří
k našim elitním filmovým kaskadérům a zahrál si
i v oscarovém hitu Ridleyho Scotta Černý jestřáb
sestřelen. Nyní si Pavel Bezděk hodlá stoupnout za
kameru a jako režisér přenést na plátno příběh
legendárního českého odbojáře Václava Morávka.
Muže, který věřil jen v Boha a své pistole.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
MARTIN BRABEC
ČR | Byl to takový český kovboj, pistolník. Ale hlavně vlastenec, který vynikal až
bláznivou odvahou. Štábní kapitán Václav
Morávek, jeden z členů slavné protinacistické odbojové skupiny Tři králové, se
snad konečně dočká zasloužené pocty v podobě filmu o jeho dechberoucích kouscích.
„Je to hrdina, už jako kluka mě jeho příběh
bavil. A nemělo by se na něj zapomenout,“
říká Pavel Bezděk, 49letý kaskadér, který
chce o Morávkovi film natočit.
Kdy jste se poprvé setkal se jménem
štábního kapitána Morávka?
Když mi bylo osm let, chodil jsem k pomníčku na pražském Prašném mostě.
Tam mi táta vyprávěl, že tady padl odbojář, který prchal před gestapem a snažil se
prostřílet z obklíčení. Pak jsem si o něm
přečetl knihu. Od té doby šli mí dosavadní dětští hrdinové stranou.
Takže Morávek je pro vás hrdina s velkým H?
Dnešní mladá generace sleduje stovky fiktivních hrdinů, kteří dělají nesmyslné
kousky. A nevědí, že Čech Morávek střílel ze dvou pistolí a několikrát se prostřílel přes mnoho gestapáků. A padl jako ve
westernu, kdy už se proti obrovské přesile
prostřílet nedokázal.
A teď o něm chcete natočit film…
Bude to můj úplně první film. Měl by se
jmenovat Třetí král, plním si tím sen. Přečetl jsem o Morávkovi snad všechno, co
se dá. Teď pracujeme na scénáři, máme
už šestou verzi, rád bych začal točit příští
rok. Film bude akční, protože příběh odbo-

jářů byl akční. Natáčet chci v říjnu, listopadu, prosinci a v lednu. Syrové, šedivé, depresivní barvy, téměř černobílé.
Chcete tak mladší generaci ukázat, za
jaké ideály bojovali čeští odbojáři?
Ano, mladší ročníky se mě někdy ptají na
základní otázku, proč do toho ti odbojáři
šli. Tehdy to bylo jasné, šlo se do boje za
vlast. Ale co je dneska vlast? Za co bychom šli eventuálně bojovat? Za politiky,
za které se stydíme? Ne. Za ten můj dům,
za kousek půdy, na které stojí někde ve
vesnici, to je také poselství filmu.
Točil jste s proslulými světovými režiséry jako Ridley Scott, a to zejména
válečné nebo akční filmy. Jak využijete své osobní zkušenosti z hollywoodských trháků v roli režiséra při natáčení vlastního snímku?
Americké filmaře jsem při práci bedlivě
sledoval a chci s nimi ještě nějaké detaily
konzultovat. Z Hollywoodu vím, jak točit
dobré filmy za hodně peněz. Umění ale
je, natočit je za málo peněz. Je to na producentovi, kolik sežene prostředků pro
„no name“ režiséra, který ještě nikdy nic
nerežíroval. Potřebujeme tak 60 až 80 milionů korun. Plánuji totiž například scénu,
kdy českoslovenští zpravodajci těsně
před obsazením země nacisty za vánice
odlétají letadlem Dakota. Ten stroj si budeme muset někde půjčit, a to stojí hodně
peněz. Stejně jako řada dalších scén.
Prozraďte, jak by mohla vypadat některá ze scén, která realisticky přiblíží boj odbojářů s gestapem…
V pražském žižkovském bytě odbojáři
předávali tajnou vysílačkou zprávy do Anglie. Gestapo je ale vypátrá a na byt zaútočí. Jeden z odbojářů vyběhne ze dveří,
zastřelí gestapáka, ovšem ostatní se na
něho sesypou a zatknou ho. Zbylí
dva hrdinové nemají kam utéct, vyho-

dí drát od vysílačky z okna a sjedou po
něm tři patra. Morávkovi uzlík amputuje
prst, který si pak odřízne žiletkou. Ale tak
to doopravdy bylo. Druhý odbojář se zase
pustí příliš brzy a zraní si nohy. Oba pak
dopajdají do tramvaje a utečou. Ve filmu
budou také gestapácké výslechy s pomocí
žehličky. Mám tam i neherce, boxera, který vypadá drsně. Násilím ale nechci divá-

„

a schopnostmi děsil nacisty i protektorátní četníky. Někdy působí skoro až
jako mytická postava. Opravdu se neváhal pustit do boje s obrovskou přesilou protivníka a střílel při tom ze
dvou pistolí najednou?
Ano, jednou se třeba schovával v konspiračním bytě u dvou seniorů, potřeboval
přespat. Vypátralo ho tam gestapo, deset

Zdeněk Srstka byl jako trenér dost tvrdý
a razil teorii, že kaskadér musí něco vydržet.

ky bavit, chci je šokovat, aby si uvědomili, co se v té době v Československu dělo.
Film sice přiblíží osud celé odbojové
skupiny Tři králové, ale jak už jste zmínil, vás osobně zaujal hlavně život
Václava Morávka. Jaký vlastně byl?
Morávek byl na počátku války fešák, prvorepublikový důstojník, který rád chodil
do společnosti. Po třech letech v odboji
z něj ale byl shrbený, proplešatělý, podivný muž. Všichni
odbojáři
od něj dali ruce
pryč,
báli se. Na konci
zůstal úplně sám,
neměl kde bydlet a šlo po něm
gestapo. I v tom
bude to drama
– co s člověkem udělá permanentní tříletý stres z pronásledování.

chlapů. On převrhl postel, jednoho zastřelil přes skleněné dveře, pak vyběhl na
schodiště a pálil ze dvou pistolí, několik
jich zranil a prostřílel se pryč. Nic se mu
nestalo. Díky druhé pistoli mohl používat
takzvanou krycí palbu. Možná to viděl
před válkou v nějakém westernu. Václav
Morávek byl takový frajer, že si třeba
v převleku nechal připálit cigaretu od
gestapáka, který ho měl sledovat, a pak
jeho nadřízenému popsal celou situaci
v dopise. Ti gestapáci ho nenáviděli, nemohli na něj.

Morávek
je proslulý
svým
krédem
„Věřím
v Boha
a ve své
pistole“
a svou
odvahou

Pavel Bezděk
Narodil se 3. července 1965, je ženatý a má čtyřletého syna.
Herec a kaskadér, od roku 1988 je členem kaskadérského týmu Filmka.
Věnuje se také koordinaci kaskadérů v českých a zahraničních filmech.
■ Zahrál si v řadě velmi známých snímků: Černý jestřáb sestřelen
(„Na ten film jsem nejvíce pyšný. Hráli jsme si na vojáky, ale měli jsme tam reálné
helikoptéry, transportéry. Vlastně jsme tam skoro nehráli, což režisér Scott chtěl.
Vnímejte to jako realitu, říkal nám,“ vzpomíná Pavel Bezděk.), Hannibal – Zrození,
Vetřelec vs. Predátor či Stalingrad.
■ Při natáčení se potkal s herci jako Pierce Brosnan, Orlando Bloom, Sean Connery,
nebo například Ewan McGregor a Tom Cruise.

■

■

FOTO | ARCHIV PAVLA BEZDĚKA
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říká kaskadér a točí o odboji
Film sice budete režírovat, ale povoláním jste kaskadér, a to už 27 let. Jak
jste se k takové práci dostal?
Deset let jsem boxoval. Miluji filmy a po
zhlédnutí Rockyho, kde Sylvestr Stallone
hraje boxera, jsem okamžitě začal trénovat. Později jsem v Přístavní ulici v Praze
přišel do malé tělocvičny, kde trénovali
kaskadéři. Zazvonil jsem, klepala se mi
kolena. Otevřela mi legenda českých kaskadérů Jaroslav Tomsa (ten v roce 1962
založil první kaskadérskou skupinu u nás,
její členové se objevili například ve filmu
Limonádový Joe, pozn. red.). Řekl jsem
mu, že umím boxovat, a on mě vzal na trénink, po kterém prohlásil, ať přijdu zas. To
jsem na chodbě málem omdlel radostí.
Trénoval jste v podmínkách, které se
s dneškem asi moc nedají srovnat, že?
Jo, začal jsem trénovat s kamarádem karatistou, který dělal kotelníka někde na náměstí Republiky. V kinosále jsme smotali
koberec, pod něj dali polštáře ze sedaček
a na tom si pak zkoušeli to, co nás učil právě Jarda Tomsa. A také herec Zdeněk Srstka, který byl jako trenér dost tvrdý a razil
teorii, že kaskadér musí něco vydržet. Tak
nám občas pořádně naložil.

Máte ze svých kaskadérských kousků nějaká zranění?
Mám, ale to nejtěžší se mi stalo mimo práci. Jednou jsem šel po tréninku do Vršovic
do hospody. Dostal jsem se tam do zdánlivě nevinné potyčky, kterou jsem ale bohužel podcenil a skončil jsem s nožem v zádech. Omdlel jsem, pak pro mě přijela záchranka. Lékaři zjistili, že jsem měl roztrženou plíci. Přežil jsem jen tak tak. Rok
nato jsem si zlomil obratel, měl jsem i utržená kolena.
Vyplatí se vůbec taková práce?
Máme sice jen zlomek peněz, které dostanou kaskadéři v Hollywoodu, ale vydělat
se dá. Není to ale stálá práce. Když pak
přijdou tři hubená léta, je to špatné. Takže
každý kaskadér u nás má k tomu ještě
něco – někdo je trenérem, někdo podniká,
já třeba dělám koordinátora dalším kaskadérům.
Co natáčíte právě teď?
Nedávno začalo několikaměsíční natáčení s americkou produkcí v Africe. Jde
o film, který přiblíží teroristický útok na
velvyslanectví v Indii. Víc říkat nemůžu.
Co kdyby přijeli opravdoví teroristé…

Tři králové proti Říši: Morávek, Mašín, Balabán
Gestapo jim dalo krycí označení Heillige
drei Könige, ale známí jsou prostě jako
Tři králové. Josef Balabán, Josef Mašín
a Václav Morávek se proslavili jako
zpravodajsko-sabotážní skupina, která
v okupovaném protektorátu, ale
i v Německu působila nacistům značné
problémy. Václav Morávek byl z trojice
odbojářů nejmladší. Po obsazení
Václav Morávek (vpravo) a jeho bu- okleštěného Československa se mu
doucí představitel ve filmu Petra nezdařil útěk do Polska, zapojil se proto
Bezděka herec Karel Dobrý.
do domácího odboje. Byl vynikajícím
střelcem, přesvědčeným vlastencem
a také hluboce věřícím mužem, který u sebe vždy nosil dvě pistole, mnoho zásobníků
a kapesní bibli. Spolu s Mašínem a Balabánem předával pomocí vysílaček do Anglie
stovky zpravodajských informací, společně se podíleli i na pumových útocích v Berlíně.
Ačkoliv se dokázali dostat z mnoha zdánlivě už ztracených situací, nakonec všichni
tři padli. Balabán byl zatčen zraněný po přestřelce 22. dubna 1941. Ačkoliv jej
vyšetřovatelé mučili, své spolubojovníky nezradil. Popraven byl 3. října 1941. Mašín padl
do zajetí poté, co střelbou kryl ústup Morávka a radisty Peltána. Také byl mučen a jeho
život skončil 30. června 1942 na kobyliském popravišti. Osamocený Morávek pokračoval
v práci, ale nakonec se chytil do léčky. 21. března 1942 byl několikrát postřelen, když se
proti přesile pokusil u Prašného mostu zachránit svého spolupracovníka. Dřívější hypotézy,
že zraněný Morávek spáchal sebevraždu, vyvrací výsledky novějšího bádání, podle kterého
odbojáře s největší pravděpodobností dobil jeden ze zasahujících gestapáků.

INZERCE

Společná advokátní
a realitní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
vykoupí či zprostředkuje
prodej nemovitostí.

Amazon hledá
vedoucí pracovníky
distribučního centra v Dobrovízi

Dluhy, právní vady
a exekuce vyřešíme.

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

Hledáme právě vás! Co vám nabízíme?
150 Kč za hodinu s měsíčním bonusem až 10 %
Pracovnělékařské služby
5 týdnů dovolené
Doplňkové penzijní spoření

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

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

Zajištěná parkovací stání
Nápoje zdarma (voda, káva a čaj)

Neváhejte!
Přihlaste se online už dnes!
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„Naše songy musí řinčet
Nože už nabrousili, nová
deska vyjde co nevidět
a open air turné začne
za pár dní. Skupina Kabát,
jejíž hit Brousíme nože je
hymnou hokejového
šampionátu, chce opět
dokázat, že v Česku není
populárnější kapela.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Rolling Stones, Pink Floyd, Michael Jackson, U2 a Kabát. Čtyři světové
a jedna česká legenda, které mají něco
společné: Na svém kontě mají nejnavštívenější koncerty v dějinách České republiky. A právě teplická formace vyráží ve
druhé polovině května na 12zastávkové
turné, při kterém kromě osvědčených
hitů nasadí i songy ze zcela nového alba.
A fanoušci se opět mohou těšit také na
obří pódium, které prověří i fyzickou
kondici oblíbené rockové pětice. „Omezím cigarety z šedesáti na padesát denně,“ říká v rozhovoru pro týdeník 5plus2
textař a basák skupiny Milan Špalek.
To kytarista Ota Váňa přiznává, že si fyzičku zlepšuje běháním a jízdou na kole.
A zpěvák Josef Vojtek, ten je vytrénovaný z muzikálových představení.
Na desce jste pracovali tři roky, to
není zrovna krátká doba…
Milan Špalek: Je to tím, že už to není žádná pr*el. Když desku fanoušci slyší, tak
pak říkají: Co na tom proboha dělali tak
dlouho? Jenže čím to vypadá jednodušeji,
tím víc je za tím práce. Alespoň většinou
to tak je.
Jak jste naznačil, fanoušci jsou nedočkaví. Jaká deska je? Najdou si v ní to
své jak mladší, tak ti, kteří vyrůstali
na vašem prvním albu z roku 1991 Má
ji motorovou?
Josef Vojtek: Od vydání Má ji motorovou uběhlo už hodně času. Doba se změnila, prošli jsme určitým, ne jenom hudebním vývojem, ale jsme stále ta stejná parta
se stejným smyslem pro humor, názory
na svět a okolí, takže určitě.
Milan: Chtěli jsme, aby to řinčelo, aby to
bylo provokující. Samozřejmě jsou tam
taky písničky hratelný v rádiu. Tentokrát
jsme ale u některých tvrdších věcí chodili
za producentem Milanem Cimfem, kterej
nám dělá zvuk, a říkali mu: Pořád je to
moc hodný. A on se divil, protože jsme
prý jediná kapela, která po něm nechce
udělat písničku tak, aby ji byli ochotní
hrát v rádiu.

Kytarista Ota Váňa a basák a také autor většiny „kabátovských“ textů Milan Špalek v nahrávacím studiu Sono Records, kde vznikala nová deska nejpopulárnější české skupiny.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
Takže romantičtí rockeři, co zpívají
cloumavé balady, se z vás asi nestanou…
Milan: To jsme nikdy nebyli a ani nechceme. Jsme zastydlí puberťáci. A romantika… K tý jsme ještě úplně nedospěli. Naše
muzika je pořád taková mačovská. Zženštilejch typů je tady moc. A my jsme pravej
opak, i když jsme vlastně v póze. My všich-

„

pů děláme srandu. Tím, že poukazujeme
na chlapský manýry, se vlastně zastáváme ženských.
Ota: Třeba v písničce Brousíme nože je
trenér ten táta, kterej si myslí, že všechno
ví. Ve skutečnosti ale ví vždycky všechno
máma – tady je to masér, kterýmu se
všechno vyžvaní a nakonec má víc informací než samotnej trenér.

Milan má metabolismus mimozemšťana.
Když s pitím všichni končí, on teprve začíná.

ni jsme pozéři, rockeři i ty zženštilý, protože kolikrát jsou romantický kluci pěkný hovada, zatímco rockeři jsou měkký.
Jestli je rockerská drsnost póza, co
z ní zůstane, když slezete z pódia? Považujete se třeba za gentlemany?
Josef: Nevím, jaká kritéria musím splňovat, abych zapadal do kategorie gentleman, ale určitě dělám rozdíly při jednání
mezi ženou a mužem.
Ota Váňa: Hlavně si myslíme, že chlap
má být chlapem a žena ženou. Někdy se
zdá, že je to obráceně, ale ten tradiční model má zůstat. V našich písničkách to i je.
Milan: Na textech je znát, že si z nás chla-

Tahle písnička vznikla jako neoficiální
hymna hokejového mistrovství takzvaně na míru, což nemáte zrovna
v oblibě. Jednou jste to už udělali,
a to v případě pohádky V peřině. Jak
se vám píše na zadání?
Milan: Nikdy to nedělám, až na tenhle
film. Ota napsal hudbu a já hrozně dlouho
nebyl schopnej ji otextovat, protože se mi
nedělá dobře, když mě omezujou mantinely. Stejný to bylo s hokejem. Už léta mi říkají o fotbalovou hymnu Teplic, o hokejovou hymnu pro tyhle a tyhle. Nakonec se
povedlo napsat to tak, že to není debilní
jako: Hej hej, dáme gól, Kdo neskáče,
není… nevím kdo. Říkal jsem si, že ne-

chci sklouznout do takový stupidity. Samozřejmě Brousíme nože někomu taky
může připadat stupidní, ale mně přijde, že
není o hokeji, a přesto o něm je. Je to spíš
taková gladiátorská písnička.
Jako ke sportu, tak i k muzice patří fanynky. Kabát je jedna z mála kapel,
na kterou chodí skoro všechny generace, mladší ročníky nevyjímaje. Tak
mě napadá, jakou hrozbou jsou pro
vás rozvášněné ženy pod pódiem?
Josef: Nic nehrozí tomu, kdo nic nedělá.
Ota: Je to příjemný, když ty mladý holky
stojí u pódia, ale jsme šťastně ženatý, takže žádný hrozby nepřipadají v úvahu.
Milan: Já si hlavně myslím, že my už
nejsme hrozba pro ně. (smích) Samozřejmě jsme si leccos prožili, ale dneska,
když dohrajeme, tak o nás už spíš pečují,
a to nemyslím fanynky. Mám na mysli ty
velký chlapy, co nás hlídají. Odvezou nás
na hotel, a tam spolu třeba popijeme.
Začínáte zkoušet na turné. Při svých
koncertech musíte rozpumpovat
mnohatisícový dav. Nevyžaduje to
fyzickou přípravu?
Ota: Před turné se vždycky snažím dostat
do kondičky. S Milanem zpíváme Pepovi
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a taky provokovat“
vokály, a protože nejsem zpěvák, tak musím jet na sílu. To zpěv mě vyčerpává ze
všeho nejvíc, takže si chodím zaběhat
nebo sednu na kolo, abych měl plíce natrénovaný a nebyl v půlce koncertu u konce
s dechem.
Milan: Já omezím kouření ze šedesáti cigaret denně na padesát. Tím se dostanu do
stejný kondičky jako tady Oťas.
Ota: Milan má metabolismus mimozemšťana. I pít s ním je nemyslitelný, protože
když všichni končí, on teprve začíná. Je to
maximalista ve všem. Jinak kytarista Tomáš na sobě taky maká, je v ještě lepší
kondici než já. Jezdí běžně i sto kilometrů
na kole. No a o bubeníkovi se raději bavit
nebudeme. (smích)
Umíte si představit, že by o Kabátu
z jeho písní vznikl muzikál nebo že
byste dokonce v budoucnu nějaký napsali? Když už jste složili písničku
k pohádce, nemůže být i tohle cesta?
Josef: Dnes je to velká móda dělat něco
jako muzikál nebo hru se zpěvy na písničky určitýho zpěváka nebo kapely. Většinou je to ale jen slátanina nesmyslů podložená hudbou, která nemá dlouhou životnost, a toho se, myslím, nezúčastníme.
Aspoň zatím.
Milan: To a priori zavrhujeme. Ta pohádka V peřině byla spíš pomoc Frantovi
Brabcovi, který ji točil a chtěl po nás několik písniček. On sám nám natočil v minulosti dva klipy, takže to byla oplátka. Už
se to nestane. Ačkoli už jsme jednou měli
nápad na muzikál. Měl se jmenovat
Ta, co tančí s vlkem. Jednu písničku jsme
dokonce napsali.
A to jste tvrdil, že tenhle žánr
ve spojení se skupinou zavrhujete.
INZERCE

Milan: Tehdy jsme si dělali
legraci, že napíšeme muzikál
tak šílenej, že by to nikdo nevzal. Musela byste slyšet ten
text a hned byste pochopila,
proč by to nešlo. (smích)
Ota: Kabát a muzikál, to nejde dohromady.
Počkejte, vy ale mezi sebou máte dnes už také muzikálového zpěváka…
Ota: Když je Pepa s námi, je
součástí skupiny a to, co dělá
mimo, se nás netýká. Každej
máme svoje aktivity, ale když
se dělá deska, tak pořád dáváme sto procent kapele.
Milan: Snad jedinej bubeník… A o tom bychom raději
ani nemluvili. (smích)
Ota: Bubeník má slastnej život.

Kabát: 25 let ve stejné sestavě
Spolu s legendární Lucií je Kabát nejúspěšnější českou
kapelou posledních tří desetiletí. Vznikl v Teplicích
už v roce 1983, kdy byli zakládajícími členy
Milan Špalek (basa, autor většiny textů)
a Tomáš Krulich (kytara). Později se k nim
přidal Radek Hurčík (bubeník) a Josef Vojtek
(zpěvák). Jako poslední doplnil sestavu
Ota Váňa (kytara) a v této pětici kapela
funguje bez přestávky od roku 1990.

Vychází nová deska
Nové album se na trhu objeví zhruba
v polovině května, krátce před turné.
Podle Milana Špalka má řinčet a být
provokující. Na facebookovém profilu
5plus2 si už teď můžete poslechnout
singl Do pekla do nebe.

Open air turné 2015
Karlovy Vary (19. 5.)
Plzeň (22. 5.) ■ České
Budějovice (25. 5.) ■ Brno (28. 5.)
■ Piešťany (31. 5.) ■ Olomouc
(6. 6.) ■ Ostrava (9. 6.)
■ Hradec Králové (12. 6.)
■ Liberec (16. 6.)
■ Teplice (19. 6.)
■ Praha (23. 6.)
■ Pardubice (26. 6.)
■

■

Až skončí turné, nelákalo
by vás vyjet koncertovat
za krajany v zahraničí?
Ota: Už jsme takhle kdysi
byli v Londýně a Dublinu. Několikrát jsme taky hráli pro
Čechoslováky v USA.
Milan: Nedávno nám zase
psali z Ameriky, kde jsme
měli šňůru snad po deseti státech. Až doděláme desku, odjedeme turné, odpočineme si, budeme
o tom přemýšlet. Já bych jel hned. Ovšem
máme bubeníka…
Co to pořád máte s tím bubeníkem?
Děláte z něj úplného démona…
Ota: On má problém s tím, že na ulici se

v Americe nesmí pít pivo, jenom v sáčku. V restauraci se může pít normálně,
ale zase se tam nesmí kouřit. A on je z
toho zmatenej, takže pak stojí mezi dveřmi restaurace, pije pivo v sáčku a kouř vyfukuje ven. Tak proto nechce jet hrát krajanům.

Milan: Pravda, až tohle v Americe vyřeší, bubeník pojede.
Když už jste to naťukli, může být
rocker abstinent?
Josef: Když může být prezident alkoholik, proč by nemohl být rocker abstinent.
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Krásní májoví Býci
Linda Finková, Tereza Fajksová nebo
třeba Veronika Arichteva. Ačkoliv se
tyto ženy narodily v květnu, tedy
v měsíci lásky, mohou se pochlubit
býčí povahou, které jim předurčuje
toto astrologické znamení. Jak se
projevuje v jejich životech?
► Ani v Tereze Fajksové, brzy šesta-

dvacetileté Miss Earth (narozeniny má 17. 5.), se povaha
Býka nezapře, alespoň co se
týče jejího smyslu pro řád
a povinnost. Jako modelka,
kterou živí její vzhled,
na sebe musí být přísná,
proto vůbec nepije
kávu a pro jistotu se
z ní stala abstinentka.

▼ Býčí výdrž a houževnatost
jsou vlastnosti, které charakterizují Celeste Buckingham (*3. 5.
1995). V Česko-Slovenské SuperStar nezvítězila, ale to ji neodradilo. Vydala sólové album a sama
se stala porotkyní talentové
soutěže. Dnes
buduje
kariéru
v USA.

▲ Býci se vyznačují rozhodností a Veronika Arichteva (*20. 5. 1986) ), dříve
Nová, je toho důkaz. Stačily
tři týdny randění s režisérem Besirem Arichtevem
a věděla, že s ním chce strávit zbytek života. Veselka se
konala do půl roku.
▲ Pro Býky, zvláště pokud jde o ženy, je jed-

nou z nejdůležitějších věcí, aby byli spokojení
jejich nejbližší. Iveta Vítová (*14. 5. 1983) to
cítí stejně. Ačkoli to u moderátorek není časté,
po narození dcery se na dva roky stáhla z obrazovky, a to z prestižního místa ve zprávách
na Nově. Naplno se totiž chtěla věnovat mateřským povinnostem.

FOTO: ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS, SHUTTERSTOCK

▲ Jako správný Býk stojí zpěvačka

Linda Finková (*10. 5. 1968) nohama pevně
na zemi. Za celebritu se rozhodně nepovažuje a říká o sobě, že je praktická žena.
Prakticky přistupuje i k muzikálům, v nichž
se jí léta daří. Jsou pro ni možností příjemného výdělku za dobrých podmínek.

► Žena Býk je podle astrologů pravá dáma a často může

tíhnout k duchovním cílům. Právě víra hraje v životě modelky
a moderátorky Ivy Kubelkové (*7. 5. 1977) velmi důležitou
roli. Náboženství bylo svého času téma, které ji silně spojovalo i s jejím bývalým partnerem, hokejistou Jaromírem Jágrem, o kterém je známo, že s sebou Bibli nosí i na stadion.
Hnědookou krásku však uchvátil jiný náboženský směr, než
je křesťanství. Hrdě se totiž hlásí k buddhismu.

BYDLENÍ – STAVBA
TAV
– ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Snaží se postavit dům za milion
Jednoduchý, bez zbytečností, ale se vším, co k němu patří. Architekti se snaží stlačit cenu domu na minimum
JOSEF HORA
ČR | Máte pozemek, chcete vlastní bydlení nebo třeba chalupu a zbývá vám
pouze milion korun? Tomu, kdo zná
dnešní ceny domů, se taková situace zdá
bezvýchodná. Nemusí to ale být pravda.
Inspirací může být nápad dvou mladých
architektů z Brna Jaroslava a Andrey
Marešových. Manželé z ateliéru Hiconcept totiž vymysleli stavbu, ve které je
vše, co má správný dům mít. A cena se
blíží magické hranici milionu korun.
„Náš projekt Zen Home je těžká zděná chalupa spojená s pozemkem, nemovitost. Aktuální cena se nám pohybuje
kolem 1,09 milionu korun bez DPH (asi
1,25 milionu s daní, pozn. red.),“ říká
Mareš.
V konečné fázi dům tak levný nezůstane. K ceně ještě nutně přibydou i náklady na řešení okolí: zahrada, oplocení, přípojky a samozřejmě je důležité
mít již zmiňovaný pozemek. „Všechno
toto lze řešit docela střízlivě, ale jsou to
další náklady, obvykle několik set tisíc
nepočítaje cenu pozemku,“ upozorňuje.
Celková obytná plocha domu je
100 m2, architekti vnitřní uspořádání in-

Jedná se třeba o imitace dřeva na laminátové podlaze, imitace kamene na pracovní desce v kuchyni či plasty, které vypadají jako kovy. Právě tyto v zásadě
zbytečné doplňky navýší celkovou cenu
i o stovky tisíc korun. „My jsme ušetřili
zrušením zbytečností, zejména sofistikovaných technologií a dekorací, maximálním zjednodušením uspořádání domu.
Používáme beton, holé cihly, nehoblovaná prkna, drsné detaily. Pro nás je důležitá fyzikální kvalita a opravdovost přírodních materiálů,“ vysvětluje Mareš.

Stavba trvá čtyři měsíce
Domek Zen Home se zahradou může být od 1+1 až po 4+1.
teriéru navrhnou na míru. „Na prostoru
jsme nešetřili. Možná se to už zapomnělo, ale dům se staví proto, aby vznikl
prostor. Z celkových 100 m2 zabírá skoro 60 metrů obývací pokoj s jídelnou
a kuchyní, zbytek připadá na ložnice
v různém počtu, které nemusí být velké,
plní funkci pro potřeby separování,“ popisuje Mareš rozložení bytu.

FOTO | HICONCEPT

A jak tedy lze při stavbě domu ušetřit? „Hrubá stavba stojí docela málo,
ušetříte, když se oprostíte od trapných
dekorací a atrakcí, které se vám často
snaží nadšení prodavači vnutit. V tu
chvíli připomíná stavebnictví pouť plnou atrakcí. Dům postavíte a pak ho obalíte imitací jiného materiálu,“ podotýká
architekt.

Hrubou stavbu architekti povznesou třeba tím, že dořeší originálně její okolí
i vnitřek nebo doplní mohutnou porcí zeleně, kterou začlení třeba i přímo do
konstrukcí domu.
Největší potenciál úspor vidí stavitel
v architektonickém přístupu. „99 procent
novostaveb v Česku nijak nesouvisí s architekturou. Přitom dobrý architektonický návrh je vlastně návodem, jak vytřískat za dané peníze maximum,“ uzavírá
Mareš s tím, že samotnou stavbu je možné zvládnout do čtyř měsíců.

INZERCE

Čtyři rady pro
tu nejlepší
jahodovou úrodu

www.nohelgarden.cz

ČR | Kdo ještě letos nezačal s jahodami, má nejvyšší čas. Jak na to?

Pečujte o půdu

Je dobré včas jahodník zkontrolovat
a opatrně nakypřit půdu v záhonku.
Je možné, že některé rostliny se přes
zimu mrazem povytáhly nahoru, tak
je přitlačte zpět a zahrňte zeminou.

Zbavte se starých listů

Po několika slunných dnech, kdy staré jahodníkové listy dostatečně proschnou, je třeba je dostat pryč. Jinak
zetlí a budou semeništěm chorob.

Dodejte živiny

Jahody potřebují zezačátku hodně dusíku. Ten podpoří tvorbu kořenů a listů, proto jim nejvíce pomůžete, když
je pohnojíte. Zvolte hnojivo určené
na jahody, poradí vám v zahradnictví.
Když začnou jahodníkům rašit středová srdíčka, prospěje jim přihnojení.

SLIMEX

®

přípravek proti plžům, slimákům a hlemýžďům
je velmi atraktivní pro slimáky a hlemýždě díky obsahu rostlinných
atraktantů
účinkuje dlouhodobě a spolehlivě
granule vynikají bezprašným povrchem
vysoce odolný vůči dešti a vlhku
obsahuje Bitrex (zhořčovadlo), který odrazuje psy a kočky od jeho
konzumace
rovnoměrně velké granule se snadno dávkují díky perforaci v obalu
je registrován do širokého spektra plodin

Poctivě zavlažujte

Nejintenzivnější zásobování vodou
a živinami by mělo probíhat mezi květem a dozráváním plodů. (iDNES.cz)

NOHEL GARDEN a. s., Budínek 86, 263 01 Dobříš, tel.: +420 318 533 532, fax: +420 318 533 513, e-mail: ofice@nohelgarden.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Jitka Molavcová:
Písničku Lítám
prostupuje
erotické pnutí

Písničku Jitky Molavcové Lítám
otextoval Jiří Suchý. Svým způsobem se jedná o výjimku. Suchý totiž neměl ve zvyku podílet se na nahrávkách, které nevznikly v divadle Semafor. Z krásného textu by
prý měl radost zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud.
„Zpívám o tom, že ve snu lítám,
což znamená erotické pnutí. Takže
Jiří Suchý zůstal sám sebou,“ vysvětluje Molavcová.
Nahrávka Lítám vznikla v roce
1975. Naivní písničku si publikum
rychle oblíbilo, a tak pronikla do
hitparád. Jitku Molavcovou dodnes
hřeje, že přeskakovala i renomované interprety populární hudby.
Lítám, já ve snu lítám
a můj milý tam lítá vedle mě,
a proto vítám tě, milý, vítám
tě do snu, prý tam bude příjemně.

Česká republika

Jednosměrná letenka?
Zeman jede do Ruska...
VOX
POPULI

Miloš Zeman míří do Moskvy na oslavy
výročí konce druhé světové války.
Čtenáři se přou, jestli se má vůbec vracet.
ČR | Jsou to dva měsíce, co jsme vyzvali známé osobnosti i čtenáře, aby vymysleli, co by dali Miloši Zemanovi za dárek
k jeho dvouletému výročí na Hradě. Zdaleka nejvíc emocí vzbudil nápad kreslíře
Štěpána Mareše, který pro týdeník
5plus2 pravidelně kreslí komiks Sérum
pravdy (na úvodní straně TV programu).
V přání, které si můžete přečíst celé
v boxu vpravo, prezidentovi poslal jednosměrnou letenku do Ruska. A spustil
lavinu reakcí čtenářů. U příležitosti skutečné cesty Miloše Zemana
do Moskvy
na oslavy
konce války přinášíme výběr
z nich.

(Hudba: Bohuslav Ondráček,
text: Jiří Suchý)

Štěpán Mareš mi
promluvil z duše. Krásná představa. Média
by měla neustále urgovat hlavu státu o doložení důkazu ohledně
tvrzení na adresu Ferdinanda Peroutky, nenechat to vyšumět. Zeman má rád bonmoty,
tedy jeden coby dárek pro něj: Vědomí
vlastní geniality je pokročilé stádium
hlouposti.
Josef Šimon
Přeji panu prezidentovi
Zemanovi, aby i nadále
nazýval věci pravými jmény tak, aby všichni pochopili, o co jde, a nikdy nedal
na názory hlupáků. Panu
karikaturistovi Marešovi
vzkazuji, aby svými nejapnými prvoplánovými vtíp-

Hudební kalendář připravuje
Český Impuls, bonusový program Ráááádia Impuls. Vysílá na
středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
Zítra v 11:30 se dozvíte, jak
vznikla písnička Ivana Mládka
Dáša jedla cukroví.
(tom)

ky bavil své kamarády v hospodě a kreslil jim své obrázky na pivní tácky.
Jiří Knopp
Plně podporuji příspěvek pana Mareše a rád se složím na letenku. I kdybychom se skládali po koruně, tak věřím,
že je nás s podobným smýšlením tolik,
že ten rusofil z Pražského hradu bude
mít i na cestu první třídou.
Daniel Hudeček
Prosím pana Štěpána Mareše o zaslání čísla účtu, kam lze posílat finanční příspěvky na letenku. Právě řeším dědictví.
Konečně vím, jak pomoci naší vlasti.
Věra Horníková
Miloši Zemanovi bych přála, aby
všichni kreslíři, karikaturisté a „demokrati“, co nerespektují výsledek přímé
volby prezidenta, dostali jednosměrnou letenku do USA. Vtipnější než
p. Mareš?
Smolkovi

FOTO | MAFRA

INZERCE

Kniha za

29 Kč

18

KA
ETEKTIV
EDICE D

29 Kč
0,99 EUR

Vychází každý měsíc!

Nyní 12. května
ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

ce
Walla
Edgar

Práskač

Vyprodejskladu.eu

OBJEDNÁVEJTE ZDARMA: 800 877 778
každý den 7–20 hod.

LOŽNÍ POVLEČENÍ ZE 100% BAVLNY
30581
BOSTON
ﬁalové

30582
BOSTON
šedé

30571
ANGOLA

30585
PRESTON
šedé

30586
PRESTON
tyrkysové

30584
ORLANDO
ﬁalové

Kód kupónu:

5DZ2

plaí do 21. 5. 2015

30565
FRESNO
modré

30568
FRESNO
šedé

30569
FRESNO
tyrkysové

Kód na dopravu ZDARMA nad 1000 Kč
použijte při objednávce zboží
v eshopu na www.vyprodejskladu.eu
nebo jej nahlaste operátorce při
telefonické objednávce nebo zašlete
poštou objednací lístek z této inzerce.

na 2 lůžka

12563
CHECK
ﬁalové

DO PR AVA
ZDAR M A



...také v prodloužené délce za 619 Kč!

BALENÍ OBSAHUJE: 2 ks povlečení na přikrývky 140x200 cm, 2 ks povlečení na polštáře 70x90 cm

70269
HESTIA
modré

CENOVÁ BOMBA

EMBA TRADE s. r. o., Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové
Jméno,
příjmení:
Ulice,
číslo:
Město,
PSČ:
Email,
tel.:

Zboží zašleme
na dobírku,
zaplaíte
až při převzeí.
Zboží máte
možnost
do 14 dnů
vráit.

Tiskové chyby vyhrazeny. Platnost akce do 7. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob.

30580
AUSTIN ﬁalové

Kód zboží

Bezplatná linka: 800 877 778

Název zboží

Poštovné

Počet ks

Cena

1
CENA CELKEM:

120,- Kč

Datum, podpis ...............................................................

Objednávejte telefonicky 800 877 778 denně od 7 do 20 hodin nebo poštou, e-mailem objednavky@embatrade.cz nebo na www.vyprodejskladu.eu.
Podrobné informace o výrobku Vám zodpoví naše ochotné operátorky.

Akce: PLUS070515

30579
AUSTIN šedé

14 7. května 2015

V PÁTEK VAŘÍ
Martin Mikota (36)

Živí se jako grafik, práci považuje spíš za zábavu. S partnerkou
mají téměř dvouletého
syna. Je prý „hlučný
flegmatik, který se rád
směje a opaluje“. Fotografuje, cestuje, sportuje a vaří. Nejraději pálivou thajskou a indickou kuchyni.
Miluje čerstvé krevety s chilli a česnekovou bagetkou. Nesnáší tepelně nezpracovaná rajčata. Nesnědl by zabijačkovou polévku, jelita a nečisté ryby.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Petr Štefánek (37)

Je marketingový ředitel v distribuční firmě.
O čtyřletého syna se
ve střídavé péči stará
s bývalou partnerkou.
Je svobodný, ale zadaný. Byl 15 let vegetarián, dnes maso jí. Nejvíc si pochutná na
hovězím, středně propečeném steaku.
Nesnáší sladkou rýži, krupicovou kaši.

Česká republika

Co jsou filírovaná prsa?
Šikovní soutěžící pořadu
Prostřeno! připravují
lahůdky v kuchyních
Jihomoravského kraje.
ČR | Jih Moravy je jak Provence. Pohodoví soutěžící vaří z poctivých domácích surovin. Sestava je tři ku dvěma
pro ženy. „Jsme dobrá skupina, nikdo si
nevymýšlí nesmysly,“ říká Martin, který má k taktizování nejblíže a občas zábavně provokuje. „Zařídím sklep a doufám, že se potkáme u nás i s polovičkami a dáme pravou moravskou degustačku,“ slibuje zase policistka Aneta.
Suverénní Petr (37) z Brna nebyl nervózní, i když zahajoval týden. Hostům
zachutnala kachní prsa jako předkrm.
Zaujala i kombinace malin a dvou módních dezertů brownies a cheesecake.
Velké ambice mladou maminku Pavlu (28) z Brna-Kohoutovic v úterý během večeře opustily. Světová delikatesa foie gras, které dělá hostitelka podruhé v životě, nevyvolala nadšení, ale spíš
rozpaky. A panenka na grilu? S přílohami trvala moc dlouho a maso přeschlo.

Páteční rozuzlení u Martina. Výherce čeká 50 tisíc korun.
„Vládne tady fialová, kočka a dítě,“
říkala o svém bytě ve středu optimistická policistka Aneta (27) z Moravského
Slovácka. Pozorná hostitelka nabídla tři
druhy vína. Svoje jednoduché menu
umí dochutit i lákavě naservírovat.
Ve čtvrtek předvedla učitelka Markéta (42) v útulném domečku v Ivančicích
českou klasiku. Ke svíčkové podala dva
druhy knedlíků, upekla i štrúdl. „Největší zážitek pro mě byla domácí houska,“
říkal Martin. Ale zábava trochu připomínala hodinu výtvarné výchovy ve škole.

FOTO | FTV PRIMA

Pražák Martin (36) se do Moravan
u Brna přistěhoval za přítelkyní. Jak dopadne poslední večeře v jeho moderním
domě? Páteční menu je podobné Petrovu pondělnímu. Kdo připravil lepší
kachní prsíčka a polévkový krém? Co
jsou filírovaná prsa? A kdo upekl lepší
drůbeží závitek? Proč zábava u Martina
skončí téměř dřív, než začne?
A kdo si odnese výhru 50 tisíc korun?
Všechny odpovědi vám dá pořad Prostřeno! Nenechte si ho ujít na Primě každý všední den od 18 hodin.
(vlas)

Úterý: Pavla Nováková (28)

Je na mateřské se čtyřletým synem. S přítelem Igorem sledují filmy a poker na živých
turnajích. Ráda připravuje plody moře, italskou a českou kuchyni. Nejraději má řízek s bramborovým
salátem a svíčkovou na smetaně. Nesnáší křen a moučníky.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kachní prsa na plátky s rukolovým
salátem a parmazánem

Středa: Aneta Koukalová (27)

Vdaná maminka z Moravské Nové Vsi pracuje u policie. Nyní je na
mateřské dovolené se
čtrnáctiměsíční dcerou Emou. S manželem – rovněž policistou – podnikají výlety, v zimě jezdí na
hory. Nejradši připravuje českou kuchyni, třeba knedlo zelo vepřo. Nejvíc si pochutná na maminčině sekané. Nesnáší
houby, ryby a jiné druhy masa než vepřové. Nesnědla by mořské plody.
Čtvrtek: Markéta Beránková (42)

Pracuje jako učitelka
a bydlí v domečku
v Ivančicích. Je čtyři
roky rozvedená a její
bývalý manžel, s nímž
má korektní vztahy,
žije v Anglii. Má dvě
děti – dvacetiletého syna a sedmnáctiletou dceru. S přítelem žije pohodový
i tvůrčí život. Ráda maluje na plátno
a vyrábí keramiku. Vaření miluje. Nejraději českou klasiku, třeba knedlo zelo
vepřo, ale i mořské plody a ryby. Nesnáší plíčky a nemusí sladká jídla.

Ingredience: 3 ks kachních prsou, sůl,
pepř, med, sójová omáčka, suché červené víno. Salát: oprané a osušené listy rukoly, hobliny parmazánu. Zálivka:
4 díly olivového oleje, 3 díly octa, 1 díl
hořčice dijonské, med, pepř, sůl. Postup: Kachní prsa osolíme, opepříme
a kůži několikrát lehce nařízneme. Rozpálíme pánev, maso položíme kůží dolů
a pečeme čtyři minuty. Obrátíme a opékáme dalších pět minut. Pak dáme do
teplé trouby asi na 10 minut. Potom necháme maso odpočívat zakryté v teple.
Na pánev do výpeku přidáme víno, trochu sójové omáčky, hnědý cukr a med.
Vše chvíli povaříme, dokud se omáčka
nezredukuje a trochu nezhoustne. Maso
nakrájíme na plátky a přelijeme omáčkou. Salát omyjeme, osušíme a promícháme s hoblinami parmazánu. V míse
ho smícháme se zálivkou a přidáme
k připraveným kachním prsům.

Vepřová kotletka a krkovice na cibulce, šťouchané brambory se slaninou
a cibulkou, ledový salát s paprikou
a rajčátkem
Ingredience – kotleta s krkovičkou:
750 g vepřové kotlety (pečeně bez kosti), 750 g vepřové krkovice, 3 větší cibule, olej, 1 litr vývaru. Šťouchané brambory: 2 cibule, 200 g slaniny, 1 kg brambor, sůl, pepř. Ledový salátek: 1 ledový salát, 2 papriky, 100 g cherry rajčat,
ocet dle chuti, cukr moučka, sůl, pepř.
Postup – maso: V kastrolu na rozpáleném oleji orestujeme najemno nakrájenou cibuli. Když je dozlatova opražená,
přidáme plátky pečeně a krkovici, vepřové necháme opražit a zatáhnout. Teprve potom přilijeme vývar a dusíme doměkka. Pak maso vyndáme, cibulku se
šťávou rozmixujeme, dochutíme a maso
vrátíme prohřát do omáčky. Šťouchané
brambory: Brambory uvaříme ve slupce a oloupeme. Mezitím si dáme do kastrůlku na olej cibulku a slaninu a usma-

žíme dozlatova. Brambory pomačkáme, osolíme, opepříme a přidáme osmaženou cibulku se slaninou. Ledový salátek: Zeleninu opláchneme, očistíme, nakrájíme a promícháme se sladkokyselou zálivku, kam jsme přidali deci vody.
Tiramisu s jahodou

Jahody na klasické tiramisu nepatří, ale
nikomu nevadily, dezert byl oceněn
jako velice dobrý. Ingredience: 250 g
mascarpone, 50 g cukru, 4 vejce, šálek
kávy, 2 balíčky cukrářských piškotů,
50 g hořké čokolády, 200 g jahod. Postup: Oddělíme si žloutky od bílků.
Z bílků vyšleháme sníh, poté šleháme
žloutky s cukrem. Vše prošleháme se sýrem mascarpone, až máme hladký
krém. Piškoty namáčíme v kávě a dáváme je na dno mísy nebo do pohárů. Poté
přilijeme krémem, vrstvíme střídavě
krém a piškoty, poslední vrstvou musí
být krém. Posypeme nadrobno nastrouhanou čokoládou, ozdobíme jahodami
a necháme aspoň dvě hodiny ztuhnout.

pátek 8. května 2015
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ČT1
6.00

13. komnata Jana Skopečka 6.25 Kluci
v akci 6.55 O vodě, lásce a štěstí.
Pohádka (ČR, 1981) 7.45 Kačenka
a zase ta strašidla. Komedie (ČR, 1992)
9.10 Poslední mohykán. Veselohra (ČR,
1947) 10.40 O princezně se zlatým
lukem. Pohádka (ČR, 2001) 11.45
O štěstí a kráse. Pohádka (ČR, 1986)

12.50
13.55
14.50
16.05
17.20

O Ječmínkovi
Křesadlo
Duhová panna
Obušku, z pytle ven!
Smrt krásných srnců
Komed. drama (ČR, 1986)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

DRAMA

NOVA
6.15
7.20
8.30
9.40
11.20
13.05
15.05
16.45
18.30
19.30

Ordinace v růžové zahradě 2 (574)
Země dinosaurů
Bratříček a sestřička
Jeden den v New Yorku
Komedie (USA, 2004)
Kristian
Komedie (ČR, 1939)
Hlava rodiny 2: Tatínek nebo
dědeček?
Komedie (USA, 1995)
Madagaskar
Animovaný film (USA, 2005)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Ulice (2820)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

POHÁDKA

15

Prima
6.25
6.55
7.25
9.10
10.55
12.40
14.40
16.25
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Ninjago
Winx Club (22)
Zvonilka a velká záchranná
výprava
Stvoření světa
To neznáte Hadimršku
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Anděl na horách
Filmová komedie (ČR, 1955)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

KOMEDIE

Nova Cinema
5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Batman: Odvážný
hrdina II (7, 8) 7.05 Show Médi Bédi (22, 23) 7.25
Lovci zločinců (11) 8.10 Upíří deníky IV (19) 9.00 Gilmorova děvčata VI (15) 9.50 Beze stopy III (20)
10.40 Odložené případy (17) 11.30 Policajt z New
Yorku (11) 12.40 Upíří deníky IV (20) 13.30 Gilmorova děvčata VI (16) 14.45 Bláznivá komedie 16.30
Mlhy Avalonu (1/2) 18.15 Mlhy Avalonu (2/2) 20.00
Ledově ostří 21.45 Brutální Nikita 0.00 Zachraň mě
IV (10) 0.50 Brutální Nikita

Prima cool
6.25 Hvězdná brána VI (17) 7.35 Bořiči mýtů (8)
8.55 Futurama VI (8) 9.25 Úplně normální (4) 9.55
Kdo přežije: Tocantins (14) 10.55 Autosalon 12.15
Výjimeční II (2) 13.15 Úplně normální (5) 13.45 Lovci
zážitků 14.15 Simpsonovi XI (12-14) 15.45 Teorie
velkého třesku VI (21) 16.15 Futurama VI (9) 16.45
Bořiči mýtů (9) 17.50 Hvězdná brána VI (18) 18.50
Simpsonovi XI (15) 19.20 Simpsonovi XI (16) 19.50
Simpsonovi XI (17) 20.15 Kurýr II (1) 21.20 Kurýr II
(2) 22.25 Žraločí invaze, akční horor (Austrálie,
2012) 0.25 Darkman II: Durantův návrat, akční sci-fi
horor (USA, 1995) 2.25 Dexter VI (3) 3.15 Výjimeční II (2) 4.00 Žraločí invaze

Prima love

20.00 Želary
Drama (ČR, 2003). Hrají A. Geislerová, G. Cserhalmi, J. Adamová,
M. Donutil, J. Dušek a další
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Všechnopárty
23.15 Kolo plné hvězd
0.10 Profesionálové
1.05 Poslední mohykán
Veselohra (ČR, 1947)
2.35 Motiv
Brutál. Krimiseriál (Kan., 2013)
3.20 Zajímavosti z regionů
3.45 Banánové rybičky
4.15 Manéž Bolka Polívky
5.25 Zahrada je hra
5.45 Postřehy odjinud

SÉRUM PRAVDY

20.20 O princezně Jasněnce a létajícím
ševci
Pohádka (ČR, 1987). Hrají J. Potměšil, M. Kuklová, H. Růžičková,
Y. Blanarovičová, L. Tokoš a další
21.55 Co ty jsi za číslo?
Komedie (USA, 2011). Hrají
A. Farisová, Ch. Evans, M. Freeman, Z. Quinto a další
23.55 Terč
Akční komedie (HG, 1997)
1.25 Novashopping
1.55 Prásk!
2.25 Kolotoč
3.10 DO-RE-MI
4.00 Hlava rodiny 2: Tatínek nebo
dědeček?

20.15 Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva
Rodinná komedie (Fr./Šp./It.,
2012). Hrají G. Depardieu, E. Baer,
C. Deneuveová, G. Gallienne
a další. Režie L. Tirard
22.35 Království nebeské
Historický film (USA/N/Šp./VB,
2005). Hrají O. Bloom, J. Irons,
L. Neeson, B. Gleeson, D. Thewlis.
Režie R. Scott
1.35 Zlomený šíp
Western (USA, 1950). Hrají J. Stewart, J. Chandler, D. Pagetová,
B. Ruysdael, W. Geer. Režie
D. Daves
3.30 To neznáte Hadimršku

10.55 Paničky z Beverly Hills (5) 11.55 Máte doma
uklizeno? (5) 12.25 Mrcha od vedle II (6) 12.55
Deník zasloužilé matky V (1) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IV (13, 14) 14.25 Komisař Rex II (3) 15.25
Diagnóza vražda VI (6) 16.25 Policie Hamburk VII
(28) 17.20 Jamie vaří doma (2) 17.55 Výměna manželek USA VIII (4) 18.55 Deník zasloužilé matky V
(2) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IV (15, 16)
20.15 Na vlásku 22.40 Sex ve městě VI (2) 23.15
Famílie V (19) 0.10 Sex ve městě VI (2) 0.45 Volejte Věštce 2.55 Policie Hamburk VII (28) 3.40
Nespoutaný anděl (178) 4.20 Alisa - Jdi za svým
srdcem (154) 5.05 Zhubni, nebo přiber! I (4)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (15) 8.45 Evropská
liga UEFA 10.25 ATP World Tour Masters 1000 Madrid 12.20 NHL play-off 14.05 Lovci zločinců II
(15) 15.10 Kobra 11 VI (13) 16.05 Star Trek: Nová
generace (16) 17.00 Mistři aukcí (3, 4) 17.50 Lovci
zločinců II (17) 18.40 Kobra 11 VI (15) 19.30 Star
Trek: Nová generace (17) 20.20 Kriminálka New
York II (7) 21.10 Mistři aukcí (5, 6) 22.00 Kobra 11 VI
(14) 22.55 Lovci zločinců II (16) 23.45 K.O. Night
(586) 0.35 Reklamožrouti (22)
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ČT1
6.00

Banánové rybičky 6.35 Kouzelné bylinky 7.00 Tlusťoch 7.50 Polopatě 8.40
Bez ženské a bez tabáku 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Pekelná maturita
Pohádka (ČR, 2003)
Pastýřská pohádka
Pohádka (ČR, 1980)
Muži nestárnou
Komedie (ČR, 1942). Hrají J. Pivec,
Z. Kabátová, F. Roland a další
Pepíček
Hercule Poirot
Dvojnásobný zločin. Seriál
(VB, 1990). Režie R. Spence
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Tmavomodrý svět
Válečný film (ČR, 2001). Hrají
O. Vetchý, K. Hádek, O. Kaiser,
L. Rybová, M. Táborský. Režie
J. Svěrák
Fotograf 1/2
Komedie (ČR). Hrají K. Roden,
M. Málková, V. Cibulková a další
Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
Jako klíště
Komedie (Fr., 1977)
Manéž Bolka Polívky
Banánové rybičky
Móda-Extravagance-Manýry
Designtrend
Padající květináč
Království za koně
Bydlení je hra

14.10
15.00
16.35
17.30
18.20
18.55
19.00
19.45
20.00

21.50
23.14
23.15
0.45
1.55
2.25
2.45
3.00
3.25
3.45

6.25
6.45
7.10
7.35
8.25
9.30
10.20
11.00
11.35
13.40
15.10
17.05
17.25
18.10
18.50
19.30
20.20

22.35

0.35

2.10
2.40
3.10
3.50
4.35

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Monsuno (8)
Král džungle II (22)
Tom a Jerry II (12, 13)
Dokonalý svět (5)
Koření
Upgrade
Volejte Novu
Žít po svém
Drama (USA/N, 2005). Hrají
R. Redford, J. Lopezová a další
Výměna manželek
Láska s výstrahou
Romantická komedie (USA/Austr.,
2002). Hrají S. Bullocková, H. Grant
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (32)
Kde si jen půjčit? Komediální
seriál (ČR, 2013)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Deník princezny
Romantická komedie (USA, 2001).
Hrají A. Hathawayová, J. Andrewsová, H. Elizondo a další
Habermannův mlýn
Válečné drama (ČR/Rak., 2010).
Hrají M. Waschke, K. Roden,
H. Herzsprungová, B. Becker,
R. Holub. Režie J. Herz
Paranormal Activity 2
Horor (USA, 2010). Hrají
B. Boland, K. Featherstonová,
S. Graydenová, M. Sloat a další.
Režie T. Williams
Novashopping
U Haliny v kuchyni
Kolotoč
DO-RE-MI
Dokonalý svět (5)

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(33)
8.15 Autosalon
9.25 Autosalon Extra
9.50 Rozmarné jaro: Nové začátky
Romantický film (N, 2011). Hrají
S. Thomallaová, M. Grinth a další
11.50 Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva
Rodinná komedie (Fr./Šp./It.,
2012). Hrají G. Depardieu, E. Baer,
C. Deneuveová a další
14.15 Vraždy v Midsomeru VI
Umění žít. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey a další
16.25 Gondíci, s. r. o.
17.35 Jak se staví sen
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Rodičovský manuál
Komedie (USA, 2012). Hrají
B. Crystal, B. Midlerová, M. Tomeiová a další. Režie A. Fickman
22.25 Bournův mýtus
Thriller (USA/N, 2004). Hrají
M. Damon, F. Potenteová, B. Cox,
J. Stilesová a další. Režie P. Greengrass
0.45 Brightonský špalek
Krimithriller (VB, 2010). Hrají
H. Mirrenová, J. Hurt, A. Serkis,
S. Riley a další. Režie R. Joffe
3.00 Vraždy v Midsomeru VI
Umění žít. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová
a další
4.40 Nikdo není dokonalý

5.45 Svět Nova Cinema 6.25 Upíří deníky IV (20)
7.10 Gilmorova děvčata VI (16) 7.55 Mlhy Avalonu
(1/2) 9.35 Mlhy Avalonu (2/2) 11.40 Madagaskar,
anim. film (USA, 2005) 13.15 Vyděrači, komedie
(USA, 1997) 15.10 Ledově ostří, komedie (USA,
2007) 16.55 O princezně Jasněnce a létajícím ševci,
pohádka (ČR, 1987) 18.30 Návrat velkého blondýna, komedie (Fr., 1974) 20.00 Román pro muže,
komed. drama (ČR, 2010) 22.05 Sex 100+1, komedie (USA, 2007) 0.20 Vlastenci, thriller (Fr., 1994)

Prima cool
7.10 Magazín Ligy mistrů UEFA 7.40 Kurýr II (1)
8.45 Kurýr II (2) 9.50 Kravaťáci III (2) 10.45 Doteky
osudu II (9) 11.45 Bizarní jídla s Andrewem
Zimmernem (8) 12.45 Pevnost Boyard (2) 15.15
Simpsonovi XI (15) 15.45 Simpsonovi XI (16) 16.15
Simpsonovi XI (17) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20
Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi XI (18)
18.55 Simpsonovi XI (19) 19.30 Simpsonovi XI (20)
20.00 Master and Commander: Odvrácená strana
světa, akční drama (USA, 2013) 22.50 Rallye smrti
2, thriller (N, 2010) 0.55 Hrajeme s Alim 1.30
Re-play 2.00 Applikace 2.35 Rallye smrti 2 4.10
Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (4)

Prima love
7.45 Trosečníci v ráji II (15) 8.50 Česko vaří s Pohlreichem 10.15 Doktorka Emily (9) 11.15 Posel ztracených duší II (16) 12.10 Kráska a zvíře (17) 13.10
Deník zasloužilé matky V (2) 13.40 Jak jsem poznal
vaši matku IV (15, 16) 14.40 Dívka na koštěti 16.25
Closer VI (10) 17.20 Jamie vaří doma (3) 17.55 Ano,
šéfe s Gordonem Ramsaym II (5) 18.55 Deník
zasloužilé matky V (3) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku IV (17, 18) 20.15 Nebezpečné vzpomínky,
thriller (Kan., 2014) 22.20 Kráska a zvíře II (22)
23.15 Gigolové III (9) 23.50 Closer VI (10) 0.45
Volejte Věštce 2.50 Gigolové III (9) 3.15 Nespoutaný anděl (179) 4.00 Alisa - Jdi za svým srdcem
(155) 4.40 Zhubni, nebo přiber! I (5)

neděle 10. května 2015
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Banánové
rybičky 6.50 Muži nestárnou. Komedie
(ČR, 1942) 8.25 Po stopách hvězd 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Náves (9/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Hora jménem Andělská
Pohádka (ČR, 1992)
14.05 Pohádka o touze
Pohádka (ČR, 1991)
15.05 Já už budu hodný, dědečku!
Komedie (ČR, 1978). Hrají
M. Kopecký, A. Vránová a další
16.30 Zdivočelá země (34, 35/45)
Seriál (ČR, 2012)
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR). Hrají M. Donutil,
M. Donutil ml., L. Kostelka a další
21.35 168 hodin
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Fotograf 2/2
Komedie (ČR, 2015). Hrají
K. Roden, M. Málková a další
23.30 Případy inspektora Lynleyho I-II
S nepřítelem v zádech. Krimiseriál
(VB, 2003). Režie B. Stirner
1.05 Kriminálka Paříž
Vražedné rekviem. Krimiseriál
(Fr., 2010). Režie J.-M. Therin
1.50 Bolkoviny
2.45 Bydlení je hra
3.10 Zahrada je hra
3.30 Sváteční slovo rozhlasového
redaktora Petra Vaďury
3.40 Móda-Extravagance-Manýry

NOVA
6.20
6.40
7.00
7.30
8.20
8.45
9.45
10.10
11.05
12.50
14.45
16.45
18.50
19.30
20.20

21.30
22.00
22.40
0.45
1.30
2.00
2.30
3.10

Oggy a Škodíci
Monsuno (9)
Král džungle II (23)
Tom a Jerry III (1, 2)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (16)
Princezna ze mlejna (2)
Pohádkový seriál (ČR, 2000)
Dva a půl chlapa IX (7)
Seriál (USA, 2011)
Víkend
Táta za všechny peníze
Komedie (USA, 2008). Hrají
R. Amell, A. Tisdaleová a další
Jen ho nechte, ať se bojí
Komedie (ČR, 1978)
Jumanji
Dobrodružný film (USA, 1995).
Hrají B. Pierce, J. Hyde a další
Jak básníkům chutná život
Komedie (ČR, 1987). Hrají P. Kříž,
D. Matásek, J. Hlaváčová a další
Helena (33)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (12)
Pohřešovaná. Krimiseriál (ČR, 2013).
Hrají S. Norisová, J. Satoranský,
F. Tomsa, Z. Palusga a další
Okresní přebor (11)
Konvoj. Komediální seriál
(ČR, 2010). Režie J. Kohák
Střepiny
Sběratel kostí
Thriller (USA, 1999). Hrají D. Washington, A. Jolie a další
Kriminálka New York III
Krimiseriál (USA, 2006)
Novashopping
Volejte Novu
Kolotoč
DO-RE-MI

6.40
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55
11.00
11.55
13.30
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20

0.15

1.15
2.10

3.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Ninjago
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(34)
Souboj generálů (2)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (3)
Případ klavírního virtuosa. Krimiseriál (N, 2008)
Partie
Receptář prima nápadů
Big Ben IV (11)
Sladké pokušení. Krimiseriál
(N, 2004). Režie W. Masten
Vraždy v Midsomeru VI
Smrt a sny. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey a další
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003). Hrají
R. Witherspoonová, R. Kingová,
S. Fieldová a další. Režie Ch. Herman-Wurmfeld
Rodinné zájmy
Krimifilm (Fr., 2010). Hrají Y. Attal,
P. Elbé, V. Cerviová a další. Režie
F. Mancuso
Hawaii 5-0 II (22)
Zub za zub. Krimiseriál (USA,
2011). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
Souboj generálů (2)
Vraždy v Midsomeru VI
Smrt a sny. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová
a další. Režie P. Smith
Fešák Hubert

5.45 Svět Nova Cinema 6.20 Žít po svém 8.05
Návrat velkého blondýna 9.30 Kristian 11.30 Koření
12.25 Láska s výstrahou, romant. komedie
(USA/Austr., 2002) 14.20 Za humny je drak, komedie (ČR, 1982) 16.05 Habermannův mlýn, válečné
drama (ČR/Rak., 2010) 18.05 Sue Thomas: Agentka
FBI II (5, 6), seriál (USA, 2003) 20.00 Panna, nebo
orel, komedie (USA, 2010) 21.55 Nezvratný osud 2,
horor (USA, 2003) 23.35 Hex II (8), horor. seriál (VB,
2005) 0.45 Nezvratný osud 2, horor (USA, 2003)

Prima cool
6.55 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (5) 8.20
Záblesk budoucnosti (14) 9.20 Kravaťáci III (3)
10.15 Doteky osudu II (10) 11.15 Top Gear 2011 (7)
12.20 Pevnost Boyard (3) 14.50 Simpsonovi XI (18)
15.20 Simpsonovi XI (19) 15.50 Simpsonovi XI (20)
16.20 Bournův mýtus 18.30 Simpsonovi XI (21)
18.55 Simpsonovi XI (22) 19.30 Simpsonovi XII (1)
20.00 Rambo II 22.05 Misfits: Zmetci V (3) 23.10
American Horror Story: Asylum (8) 0.05 Rambo II,
akční film (USA, 1985) 2.05 Misfits: Zmetci V (3)
2.50 American Horror Story: Asylum (8) 3.30
Master and Commander: Odvrácená strana světa,
akční drama (USA, 2013)

Prima love
8.05 Trosečníci v ráji II (16) 9.10 Česko vaří s Pohlreichem 10.30 Doktorka Emily (10) 11.30 Posel
ztracených duší II (17) 12.25 Kráska a zvíře (18)
13.20 Deník zasloužilé matky V (3) 13.50 Jak jsem
poznal vaši matku IV (17, 18) 14.50 Anděl na horách
16.25 Closer VI (11) 17.20 Jamie vaří doma (4) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym II (6) 18.55 Deník
zasloužilé matky V (4) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku IV (19, 20) 20.15 Johanna a dobrodruh: Jeřábí legenda, romantický film (N, 2012) 22.25 Chirurgové VIII (6) 23.25 Gigolové III (10) 23.55 Closer VI
(11) 0.55 Volejte Věštce 2.55 Gigolové III (10) 3.23
Nespoutaný anděl (180) 4.10 Alisa - Jdi za svým
srdcem (156) 4.55 Zhubni, nebo přiber! I (6)

pondělí 11. května 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.55
Malostranské palácové 10.15 168 hodin
10.45 Obušku, z pytle ven! Pohádka
(ČR, 1955)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Fifiny první Vánoce. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Ve stavu napětí. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Cena cti. Krimiseriál (N, 2005-2012)
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 Panoptikum Města pražského
(5/10)
Potkat anděla. Seriál (ČR/SR,
1987). Hrají J. Adamíra, J. Vinklář,
J. Bláha, O. Havelka a další
21.00 Reportéři ČT
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Kriminalista
Odpočívej v pokoji. Krimiseriál
(N, 2006-2014)
22.40 Na stopě
23.05 Profesionálové
23.55 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
0.55 Objektiv

NOVA
5.55
8.35
8.55
10.35
11.50
12.00
12.25

13.20

14.15

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35

22.30
23.25
0.15
1.00
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2819, 2820)
Policie Modrava (12)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (18)
Předsevzetí. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají K. Morissová, T. Barry,
J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy III (21)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (20)
Zredigováno. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (270)
Dva a půl chlapa IX (8)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (17)
Ulice (2821)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (114)
V pasti a z pasti. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, D. Prachař,
S. Pogodová, M. Vašut a další
Mentalista VI (9)
Můj blankytný ráj. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Kriminálka Las Vegas IV (13)
Bezohlední (4)
Kriminálka Miami X (17)
Mentalista III (20)
Novashopping

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.25
12.25
13.30
14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
0.40
1.40
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (23)
Divácké zprávy
M.A.S.H (103, 104)
Walker, Texas Ranger IX (24)
Poslední zúčtování 2/2. Akční
seriál (USA, 2000)
Julie Lescautová VII (7)
Neviditelná smrt. Krimiseriál
(Fr., 2009). Režie T. Petit
Wolffův revír III (20)
Červená pro Sawatzkého. Krimiseriál (N, 1996)
Komisař Rex II (4)
Vražedné léto. Krimiseriál (N/Rak.,
1994). Režie U. Witte
Doktor z hor: Nové příběhy II (1)
V dobrém i ve zlém. Seriál
(N, 2009).
Rosamunde Pilcherová: Tak
blízko nebi
Romantický film (N/Rak., 2004).
Hrají J. Fliegerová, W. Mues,
C. Wilcke a další. Režie D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (335)
Práskač. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Plánková, J. Štěpnička,
J. Janěková, P. Štěpán a další
TOP STAR magazín
Smrtící posedlost
Thriller (Kan., 2008). Hrají S. Elizabethová, Ch. Campbell a další
Firma (11)
Walker, Texas Ranger IX (24)

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (16) 6.35 Princezna ze mlejna (2) 7.30 Táta za všechny peníze 9.05 Sue Thomas: Agentka FBI II (5, 6) 11.10 Piráti ze Silicon
Valley 13.25 Jumanji 15.20 Jak básníkům chutná
život 17.20 Upíří deníky IV (21) 18.10 Policajt z New
Yorku (12) 19.05 Gilmorova děvčata VI (17) 20.00
Barva peněz 22.25 Ztracení chlapci: Žízeň 0.00
Zachraň mě IV (11), seriál (USA, 2007) 1.00 Ztracení chlapci: Žízeň, horor (USA, 2010)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů (9) 9.45 Futurama VI (9) 10.15
Úplně normální (5) 10.45 Kdo přežije: Tocantins
(15) 11.45 Záblesk budoucnosti (14) 12.45 Výjimeční II (3) 13.45 Úplně normální (6) 14.15 Simpsonovi
XI (21, 22) 15.15 Simpsonovi XII (1) 15.45 Vychovávat Hope II (7) 16.15 Futurama VI (10) 16.45 Bořiči
mýtů (10) 17.50 Hvězdná brána VI (19) 18.50
Simpsonovi XII (2-4) 20.15 Grimm IV (15) 21.25
Teorie velkého třesku VI (22) 22.00 Da Vinciho
démoni II (2) 23.10 Spartakus (2/2), historický film
(USA, 2004) 1.05 Grimm IV (15) 1.50 Výjimeční II
(3) 2.35 Spartakus (2/2), historický film (USA,
2004) 4.00 Kdo přežije: Tocantins (15)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills I (6) 11.55 Máte doma
uklizeno? (6) 12.25 Mrcha od vedle II (7) 12.55
Deník zasloužilé matky V (4) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IV (19, 20) 14.25 Můj život s polovinou
mozku 15.25 Diagnóza vražda VI (7) 16.25 Policie
Hamburk VII (29) 17.20 Jamie vaří doma (5) 17.55
Výměna manželek USA VIII (5) 18.55 Deník zasloužilé matky V (5) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
IV (21, 22) 20.15 Myšlenky zločince IX (14) 21.20
Sběratelé kostí VII (1) 22.15 Sex ve městě VI (3)
22.55 TOP STAR magazín 23.55 Sex ve městě VI
(3) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk VII

INZERCE

ZBÝVÁ

89

TABLETŮ

VÝHERCI TABLETŮ V 1. KOLE
OD 27. 4. DO 3. 5. 2015

Začala jsem kvůli sobě,
teď běhám i pro ostatní
S mobilní aplikací
pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ inančně podpoří.
Stáhněte si aplikaci
zdarma.

1. Zuzana Šmelková, Žilina, Slovensko
2. Michelle Pevná, Orlová - Lutyně
3. Adam Novotný, České Budějovice
4. Pavel Šmidra, Ptení
5. Hana Hynčicová, Hranice
6. Lucie Zelenková, Plzeň
7. Petr Bouda, Plzeň
8. Lenka Součková, Druztová
9. Martina Šipeková, Stupné, Slovensko
10. Kateřina Pobudová, Jindřichův Hradec
11. Jana Pacinová, Benešov nad Ploučnicí

www.pomahejpohybem.cz

www.olmici.cz

úterý 12. května 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Teruelu 10.15 Postřehy odjinud
10.25 Reportéři ČT 11.05 Pepíček

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Změna rozhodnutí. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Vítr z Korsiky. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Sny jižních moří. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
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
Cesta domů. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Zlatí úhoři
Drama (ČR, 1979)
22.20 Já už budu hodný, dědečku!
Komedie (ČR, 1978)
23.45 Otec Brown II
0.35 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium
1.15
Sváteční slovo rozhlasového
redaktora Petra Vaďury
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Hobby naší doby
2.10 Dobré ráno
4.45 Móda-Extravagance-Manýry
5.05 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25

13.20

14.15

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.40
23.30
0.20
1.05
1.50
2.20
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2821)
Doktoři z Počátků (114)
Dva a půl chlapa IX (8)
Seriál (USA, 2011). Hrají A. Kutcher, J. Cryer, A. T. Jones a další
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (19)
Pozdní návraty. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají K. Morissová, T. Barry,
J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy III (22)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (21)
Odstrčený syn. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (271)
Dva a půl chlapa IX (9)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (18)
Ulice (2822)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (575)
Já to nevzdám. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (14)
Bezohlední (5)
Kriminálka Miami X (18)
Mentalista III (21)
Novashopping
Mentalista VI (9)
Áčko

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.25
12.25
13.30
14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.30
23.45
0.45
1.40
2.40

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (24)
Divácké zprávy
M.A.S.H (104, 105)
To je vražda, napsala IV (1)
Vražda na módní přehlídce. Krimiseriál (USA, 1984)
Julie Lescautová VII (8)
Časovka. Krimiseriál (Fr., 2010)
Wolffův revír III (21)
Přímo do srdce. Krimiseriál
(N, 1996)
Komisař Rex II (5)
Maskovaná smrt. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Doktor z hor: Nové příběhy II (2)
Záhadná otrava. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Rodný
statek
Romantický film (N/Rak., 2006).
Hrají I. Schoenherrová, S. Rauch,
T. Beck a další. Režie D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (66)
Láska k Olze. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (19)
Dámy z lepší společnosti. Krimiseriál (N, 2012)
Spravedlnost v krvi IV (21)
Firma (12)
To je vražda, napsala IV (1)

6.10 Batman: Odvážný hrdina II (9) 6.35 Show
Médi Bédi (24, 25) 6.55 Jen ho nechte, ať se bojí
8.30 Mentalista VI (9) 9.20 Beze stopy III (21) 10.10
Odložené případy (18) 11.00 Policajt z New Yorku
(12) 12.10 Lovci zločinců (12) 13.00 Upíří deníky IV
(21) 13.50 Gilmorova děvčata VI (17) 15.05 Barva
peněz 17.20 Upíří deníky IV (22) 18.10 Policajt
z New Yorku (13) 19.05 Gilmorova děvčata VI (18)
20.00 Opravdová kuráž 22.10 Poslední polibek
0.10 Zachraň mě IV (12)

Prima cool
6.35 Těžká dřina 7.10 Hvězdná brána VI (19) 8.25
Bořiči mýtů (10) 9.45 Futurama VI (10) 10.15 Úplně
normální (6) 10.45 Kdo přežije: Tocantins (16) 11.40
Top Gear 2011 (7) 12.45 Výjimeční II (4) 13.45 Úplně
normální (7) 14.15 Simpsonovi XII (2-4) 15.45
Teorie velkého třesku VI (22) 16.15 Futurama VI (11)
16.45 Bořiči mýtů (11) 17.50 Hvězdná brána VI (20)
18.50 Simpsonovi XII (5) 19.20 Simpsonovi XII (6)
19.50 Simpsonovi XII (7) 20.15 Liga mistrů UEFA
23.15 Bílí muži neumějí skákat, komedie (USA,
1992) 1.35 Výjimeční II (4) 2.15 Bílí muži neumějí
skákat, komedie (USA, 1992) 4.05 Kdo přežije:
Tocantins (16)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills I (7) 11.55 Máte doma
uklizeno? (7) 12.25 Mrcha od vedle II (8) 12.55
Deník zasloužilé matky V (5) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IV (21, 22) 14.25 Komisař Rex II (4) 15.25
Diagnóza vražda VI (8) 16.25 Policie Hamburk VII
(30) 17.20 Jamie vaří doma (6) 17.55 Výměna manželek USA VIII (6) 18.55 Deník zasloužilé matky V
(6) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IV (23, 24)
20.15 Sběratelé kostí IX (20) 21.20 Castle na zabití
III (20) 22.15 Sex ve městě VI (4) 22.55 Podvádíš
mě! IX (9) 23.50 Sex ve městě VI (4) 0.30 Volejte
Věštce 2.35 Policie Hamburk VII (30) 3.20
Nespoutaný anděl (182) 4.05 Alisa - Jdi za svým
srdcem (158) 4.50 Zhubni, nebo přiber! I (8)

středa 13. května 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Ladakhu 10.35 13. komnata Marka
Brodského 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 IV
Plechová hvězda. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Drsný chlápek. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Vlak za vlakem. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
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
Zlomené květy. Kriminální cyklus
(N, 1988). Režie H. Gies
23.30 Smrt barona Gandary
Krimifilm (ČR, 1990). Hrají
V. Brodský, J. Abrhám a další
0.05 AZ-kvíz
0.30 Máte slovo s M. Jílkovou
1.35 Na stopě
2.00 Dobré ráno
4.30 Pod pokličkou
4.50 Banánové rybičky
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35

22.35
0.50
1.35
2.10
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2822)
Ordinace v růžové zahradě 2 (575)
Dva a půl chlapa IX (9)
Seriál (USA, 2011). Hrají A. Kuther,
J. Cryer, A. T. Jones a další
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (20)
Dravec. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají K. Morissová, T. Barry a další
Beze stopy III (23)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (22)
Rapsodie v rudém. Krimiseriál
(USA, 2010). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (272)
Dva a půl chlapa IX (10)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (19)
Ulice (2823)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI
(10)
Ďábelská trojice. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Harmon,
M. Weatherly, C. de Pablová a další
Konec světa
Akční horor (USA, 1999). Hrají
A. Schwarzenegger, G. Byrne a další
Kriminálka Miami X (19)
Novashopping
Mentalista III (22)
Áčko

6.30
7.00
7.20
7.45
9.25
10.30
12.25
13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45

0.45
1.45
2.40

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (25)
VIP zprávy
M.A.S.H (105, 106)
To je vražda, napsala IV (2)
Zloděj musí z kola ven. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (1)
Vykoupení. Krimiseriál (Fr., 2010)
Wolffův revír III (22)
Maraton. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex II (6)
Slepá svědkyně. Krimiseriál
(N/Rak., 1994). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, K. Markovics a další
Doktor z hor: Nové příběhy II (3)
Otcové. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006). Hrají
A. Kruseová, A. Knauerová,
W. Kreye, F. D. Fitz a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (18)
Veselý pohřeb. Seriál (ČR, 2015).
Hrají V. Žilková, J. Šťastný a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (12)
Kdysi a nyní. Krimiseriál (USA,
2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Slunečno, místy vraždy III (2)
Firma (13)
To je vražda, napsala IV (2)

6.10 Batman: Odvážný hrdina II (10) 6.35 Show
Médi Bédi (26) 6.45 Lovci zločinců (12) 7.30 Upíří
deníky IV (21) 8.20 Gilmorova děvčata VI (17) 9.10
Beze stopy III (22) 10.05 Odložené případy (19)
10.55 Policajt z New Yorku (13) 12.05 Lovci zločinců (13) 12.55 Upíří deníky IV (22) 13.50 Gilmorova
děvčata VI (18) 15.05 Křižovatka osudu 17.00 Upíří
deníky IV (23) 17.55 Susedia (1, 2) 19.05 Gilmorova
děvčata VI (19) 20.00 Pomsta hříšnice 22.35 Jeff,
který žije s mámou 0.10 Zachraň mě IV (13)

Prima cool
7.10 Hvězdná brána VI (20) 8.25 Bořiči mýtů (11)
9.45 Futurama VI (11) 10.15 Úplně normální (7)
10.45 Kdo přežije: Samoa (1) 11.40 Top Gear 2011
(8) 12.45 Výjimeční II (5) 13.45 Úplně normální (8)
14.15 Simpsonovi XII (5-7) 15.45 Těžká dřina 16.15
Futurama VI (12) 16.45 Bořiči mýtů (12) 17.50
Hvězdná brána VI (21) 18.50 Simpsonovi XII (8-10)
20.15 Letečtí stíhači v boji (13) 21.25 Teorie velkého
třesku VI (23) 21.50 Partička 22.40 Útok na ponorku II - Klamný cíl, akční film (USA, 1994) 0.30 Partička 1.10 Výjimeční II (5) 1.55 Útok na ponorku II Klamný cíl, akční film (USA, 1994) 3.20 Lovci lebek
II (1) 4.00 Smrtonosná hra, akční film

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills I (8) 11.55 Máte doma
uklizeno? (8) 12.25 Mrcha od vedle II (9) 12.55
Deník zasloužilé matky V (6) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IV (23, 24) 14.25 Komisař Rex II (5)
15.25 Diagnóza vražda VI (9) 16.25 Policie Hamburk VIII (1) 17.20 Jamie vaří doma (7) 17.55 Výměna manželek USA VIII (7) 18.55 Deník zasloužilé
matky V (7) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku V
(1, 2) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (18) 21.20
Sběratelé kostí VII (2) 22.15 Sex ve městě VI (5)
22.55 Dobrá manželka V (10) 23.50 Sex ve městě
VI (5) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk
VIII (1) 3.25 Nespoutaný anděl (183) 4.10 Alisa - Jdi
za svým srdcem (159) 4.50 Zhubni, nebo přiber! II

INZERCE

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za podstatné zlepšení mých pohybových schopností - trápily mne bolesti kolen,
kyčlí a ramen. Zkusila jsem tedy váš produkt a během užívání jednoho balení minerálů jsem na tom podstatně lépe. Už se
\“nebelhám\“ ale CHODÍM. Dnes jsem si u vás zakoupila další dvě plechovky. Velké díky.
Marie Hilmerová, Praha 6
Dobrý den, jsem ročník 1989. Moje teta mi objednala vaše minerály. Trpěla jsem únavou, závratěmi, padaly mi hodně vlasy.
Nevím, jak dlouho minerály beru, řekla bych, že nějaký ten měsíc to bude. První změnu jsem viděla na svém hřebenu. Už nevyčesávám chumáče vlasů a nemám je po celém bytě. Navíc se necítím tak unavená i závratě se zlepšily. Plánuji těhotenství,
takže určitě budu pokračovat dále. Minerály bere i moje maminka a je spokojená. Moc děkuji. Můj příspěvek můžete zveřejnit.
Tereza Lengálová, Brno
Minerály užívám od roku 2013. Pravidelné kontroly u lékaře mi potvrdily stabilizaci krevního tlaku, na který se léčím. Taky
kyčelní kloub mě přestal bolet. Vřele doporučuji pleťový krém zhotovený smícháním minerálů a krému nivea. Pleť je jemná
Rudolf Hudec, Rychvald
a vláčná. Minerály již beru každodenně automaticky.
Je mi 53 let, měl jsem rozbitý kloub a zlomenou holenní kost na pravé noze. Trpěl jsem velkými bolestmi, které začaly
odeznívat, když jsem v loňském roce začal užívat vaše minerály a čekám další zlepšení. Prosím o zaslání dalšího balení.
Karel Ostrý, České Budějovice
Dobrý den, před 3 týdny jsem začala užívat Schindeleho minerály od vás. Dlouhé roky mě trápily křeče v nohách i v rukách,
že se mi prsty úplně zkroutily. V noci mě to budilo. Co užívám minerály, křeče úplně zmizely. Stále jsem si kupovala v lékárně
vápník, hořčík, zinek, ale nepomohlo to. Jsem velice ráda, že jsem na vás narazila.
Bohuslava Čechová, Praha 10, 83 let
Minerály užívám pravidelně více jak 3 roky. Prostata se mi stabilizovala, pleš na hlavě o průměru 10 cm plně obrostla vlasy,
zažívání a vyprazdňování se mi srovnalo a cítím se celkově velmi dobře. Objednávám 4 plechovky minerálů a děkuji.
Ladislav Jirčík, Vysoké Mýto, 86 let
Chtěla bych vám poděkovat za produkt, který nabízíte. Využívala jsem plechovku minerálů, zlepšil se mi stav cukrovky,
zpevnily se mi nehty a vlasy. V noci jsem se probouzela s křečemi v nohách, ale teď spím klidně celou noc. Proto bych prosila
zaslat další 2 balení.
Marta Svobodová, Mníšek pod Brdy

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem a městem.
Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové ceny pro české zákazníky.

Placebo?

Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,0098 g
0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Složení na 100 g prášku

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního
tlaku - v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých gynekologických obtíží? Jak to,
že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom
pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo
dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované palivo pro
tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus, 4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus, 4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 7-9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

čtvrtek 14. května 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kousek nebe 10.00 Na
cestě po Tchaj-wanu 10.30 Postřehy
odjinud 10.35 Hobby naší doby 11.05
Z Televarieté

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Televarieté
15.10 Vzpomínky nám zůstanou
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Základy pro motorkáře
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
Tsunami. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová, S. Skopal, L. Šteflová a další
20.55 Gejzír
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv
Nelítostná. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira,
B. Penny, L. Hollyová a další
23.10 Kriminálka Paříž
Na život a na smrt. Krimiseriál
(Fr., 2010). Režie J. Despaux
23.55 DoktorKA
0.50 AZ-kvíz
1.35 Kriminalista
Odpočívej v pokoji. Krimiseriál
(N, 2006-2014)
2.35 Dobré ráno
5.05 Malostranské palácové
5.20 Sváteční slovo rozhlasového
redaktora Petra Vaďury

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25

13.20
14.15

15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.15

1.00
1.45
2.15
3.00
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2823)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa IX (10)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (21)
Mateřský instinkt. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají K. Morissová,
T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy IV
Odhalení. Krimiseriál (USA, 2005).
Hrají A. LaPaglia, E. Close a další
Mentalista III (23)
Jahody se smetanou 1. Krimiseriál
(USA, 2010). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (273)
Dva a půl chlapa IX (11)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (1)
Ulice (2824)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (576)
Děkuju, sestřičko! Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Sex ve městě 2
Komedie (USA, 2010). Hrají
S. J. Parkerová, K. Cattrallová,
K. Davisová, C. Nixonová a další
Kriminálka Las Vegas XII (1)
Krimiseriál (USA, 2011)
Novashopping
Mentalista III (23)
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (273)

6.30
7.00
7.25
7.45
9.25
10.25
12.25
13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.55
0.50
1.50
2.40
3.30

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (26)
Divácké zprávy
M.A.S.H (106, 107)
To je vražda, napsala IV (3)
Svědkyně obhajoby. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (2)
Diplomatická imunita. Krimiseriál
(Fr., 2010)
Wolffův revír III (23)
Pohřben zaživa. Krimiseriál
(N, 1996). Režie M. Mackenroth
Komisař Rex II (7)
Nebezpečný lov. Krimiseriál
(N/Rak., 1994). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, K. Markovics a další
Doktor z hor: Nové příběhy II (4)
Hra o čas. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Nad
oblaky
Romantický film (N, 2006). Hrají
Ch. Beyerhausová, M. Gertsch,
K. Kiehling a další. Režie N. Wilder
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (67)
Vzducholoď nežárlí! Seriál
(ČR, 2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (20)
Slunečno, místy vraždy III (3)
Spravedlnost v krvi II (15)
To je vražda, napsala IV (3)
Wolffův revír III (23)

5.45 Batman: Odvážný hrdina II (11, 12) 6.30 Show
Médi Bédi (27, 28) 6.40 Lovci zločinců (13) 7.25 Upíří
deníky IV (22) 8.15 Gilmorova děvčata VI (18) 9.05
Beze stopy III (23) 9.55 Odložené případy (20)
10.45 Susedia (1, 2) 12.15 Lovci zločinců (14) 13.05
Upíří deníky IV (23) 14.00 Gilmorova děvčata VI (19)
15.15 Vražda o třech dějstvích 17.00 Nebezpečná
identita (1) 17.55 Susedia (3, 4) 19.05 Gilmorova
děvčata VI (20) 20.00 Námořní vyšetřovací služba
IX (19, 20) 21.50 Instinkt 0.15 Zachraň mě V (1)

Prima cool
9.15 Futurama VI (12) 9.45 Úplně normální (8) 10.15
Kdo přežije: Samoa (2) 11.15 Letečtí stíhači v boji
(13) 12.15 Výjimeční II (6) 13.15 Úplně normální (9)
13.45 Simpsonovi XII (8-10) 15.15 Teorie velkého
třesku VI (23) 15.40 Futurama VI (13) 16.10 Bořiči
mýtů (13) 17.15 Hvězdná brána VI (22) 18.15 Lovci
zážitků 18.50 Simpsonovi XII (11-13) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VI (24) 22.00
Úder svobody, akční film (USA, 1998) 23.55 Cesty
k úspěchu 0.00 Wilfred II (4) 0.30 Výjimeční II (6)
1.25 Wilfred II (4) 1.50 Úder svobody, akční film
(USA, 1998) 3.15 Lovci lebek II (2) 4.00 28 dní poté,
horor (VB, 2002)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills I (9) 11.55 Máte doma
uklizeno? I (9) 12.25 Mrcha od vedle II (10) 12.55
Deník zasloužilé matky V (7) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku V (1, 2) 14.25 Komisař Rex II (6) 15.25
Diagnóza vražda VI (10) 16.25 Policie Hamburk VIII
(2) 17.20 Jamie vaří doma (8) 17.55 Výměna manželek USA VIII (8) 18.55 Deník zasloužilé matky V
(8) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku V (3, 4) 20.15
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V (4) 21.20 Sběratelé kostí VII (3) 22.15 Sex ve městě VI (6) 22.55
Lovci zážitků 23.25 Po krk v odpadcích II (10) 0.25
Sex ve městě VI (6) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Policie
Hamburk VIII (2) 4.00 Nespoutaný anděl (184)
4.45 Alisa - Jdi za svým srdcem (160)

pátek 15. května 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po severu Etiopie 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 IV
Když někoho miluješ. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.50 Vzhůru dolů!
15.10 Zlatí úhoři
Drama (ČR, 1979). Hrají V. Menšík,
M. Špánková-Hozová a další
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 Dešťová víla
Pohádka (ČR, 2011). Hrají L. Vlasáková, V. Kerekesová a další
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.35 Kolo plné hvězd
23.35 Profesionálové
Když se ochladí. Krimiseriál (VB,
1977). Hrají M. Shaw, L. Collins,
G. Jackson a další. Režie R. Austin
0.25 AZ-kvíz
0.50 Motiv
Nelítostná. Krimiseriál (Kan., 2013)
1.30 Banánové rybičky
2.00 Zkus mít vkus
2.25 Dobré ráno
4.55 13. komnata Marka Brodského
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25

14.20

15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.05
0.25
1.10
1.55
2.25
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2824)
Ordinace v růžové zahradě 2 (576)
Dva a půl chlapa IX (11)
Seriál (USA, 2011). Hrají A. Kutcher, J. Cryer, A. T. Jones a další
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (22)
Plán. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají K. Morissová, T. Barry a další
Beze stopy IV
Nebezpečný svět. Krimiseriál
(USA, 2005). Hrají A. LaPaglia,
E. Close a další
Mentalista III (24)
Jahody se smetanou 2. Krimiseriál
(USA, 2010). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (274)
Dva a půl chlapa IX (12)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (2)
Ulice (2825)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977). Hrají J. Korn,
N. Konvalinková a další
Iron Man
Akční film (USA, 2008). Hrají
R. Downey ml., T. Howard a další
Kriminálka Las Vegas XII (2)
Zrádná srdce. Krimiseriál
(USA, 2011)
Mentalista III (24)
Novashopping
Prásk!
Kolotoč

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.25
12.25
13.30
14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
0.35
2.45
3.35
4.25

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (1)
Divácké zprávy
M.A.S.H (107, 108)
To je vražda, napsala IV (4)
Smrt řeholnice. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (3)
Ve stínu Eiffelovky. Krimiseriál
(Fr., 2010)
Wolffův revír III (24)
Čtyřhra žen. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex II (8)
Smrt dítěte. Krimiseriál (N/Rak.,
1994). Režie H. Werner
Doktor z hor: Nové příběhy II (5)
Bolest z odloučení. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Kouzelné
léto
Romantický film (N/Rak., 2006).
Hrají M. Boetker, M. Schloo a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Animovaná komedie (USA, 2009)
Šest výstřelů
Thriller (USA, 2012). Hrají J.-C. van
Damme, J. Flanigan a další
Žena pro dva střelce
Western (It./Šp., 1978). Hrají
F. Testi, W. Oates a další
To je vražda, napsala IV (4)
Smrt řeholnice. Krimiseriál
(USA, 1984)
Wolffův revír III (24)
Nikdo není dokonalý

5.15 Svět Nova Cinema 5.50 Batman: Odvážný hrdina II (13) 6.15 Show Médi Bédi (28, 29) 6.35 Lovci
zločinců (14) 7.25 Upíří deníky IV (23) 8.15 Gilmorova děvčata VI (19) 9.05 Beze stopy IV (1) 9.55 Odložené případy (21) 10.45 Susedia (3, 4) 12.15 Nebezpečná identita (1) 13.05 Gilmorova děvčata VI (20)
14.20 Bláznivá komedie 2 16.05 Pomsta ženy středního věku 17.50 Sledování 20.00 Maminčin mazánek 21.50 Komuna mé matky 23.35 Zachraň mě V
(2) 0.25 Sledování, komedie (USA, 1993)

Prima cool
6.25 Hvězdná brána VI (22) 7.35 Bořiči mýtů (13)
8.55 Futurama VI (13) 9.25 Úplně normální (9) 9.55
Kdo přežije: Samoa (3) 10.55 Autosalon 12.15 Výjimeční II (7) 13.15 Úplně normální (10) 13.45 Lovci
zážitků 14.15 Simpsonovi XII (11-13) 15.45 Teorie
velkého třesku VI (24) 16.15 Futurama VI (14) 16.45
Bořiči mýtů (14) 17.50 Hvězdná brána VII (1) 18.50
Simpsonovi XII (14) 19.20 Simpsonovi XII (15) 19.50
Simpsonovi XII (16) 20.15 Kurýr II (3) 21.20 Kurýr II
(4) 22.20 Chvění, hororová komedie (USA, 1990)
0.20 Darkman III: Na život a na smrt, akční film
(USA/Kan., 1995) 2.10 Dexter VI (4) 3.05 Výjimeční II (7) 3.45 Chvění, hororová komedie (USA, 1990)

Prima love
7.45 Svatby v Benátkách (67) 8.55 Rosamunde Pilcherová: Nad oblaky 10.55 Paničky z Beverly Hills
(10) 11.55 Máte doma uklizeno? II (1) 12.25 Mrcha
od vedle II (11) 12.55 Deník zasloužilé matky V (8)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku V (3, 4) 14.25
Komisař Rex II (7) 15.25 Diagnóza vražda VI (11)
16.25 Policie Hamburk VIII (3) 17.20 Jamie vaří
doma (9) 17.55 Výměna manželek USA VIII (9)
18.55 Deník zasloužilé matky V (9) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku V (5, 6) 20.15 Víla Zuběnka
22.40 Sex ve městě VI (7) 23.15 Famílie V (20) 0.10
Sex ve městě VI (7) 0.50 Volejte Věštce 2.55 Policie Hamburk VIII (3) 3.40 Nespoutaný anděl
(185) 4.25 Alisa - Jdi za svým srdcem (161)

INZERCE
Tajenka: jenom kdo zbyde.
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Adéla Gondíková
miluje bílý jasmín,
partner jí ho nosí
ČR | Herečka
a moderátorka
Adéla Gondíková (41) je
velkou milovnicí květin. K nejoblíbenějším
patří
bílý
jasmín. Postěžovala si však,
že v minulosti
ho od svých ctitelů moc nedostávala.
„Měla jsem vždycky spíš takové chudé chlapce, takže to bylo většinou nějaké luční kvítí,“ prohlásila Gondíková se
smíchem. Její současný partner Jiří
Langmajer (48) jí jasmín nosí. A většinou má doma dost květin i díky své profesi. „Kytky máme moc rádi a navíc je
oba dostáváme jako herci na představeních,“ vysvětlila Adéla Gondíková.
Herečka má u domu zahradu, na níž
experimentuje. Pár tipů si vyzkoušela
na brněnském veletrhu s bratrem Daliborem (45). Herec a moderátor přiznal,
že manželce nosí kytky jen tak, mimo
„klasické“ příležitosti. Proto se stane,
že na důležité datum zapomene. „Když
bylo v březnu MDŽ, úplně jsem to vypustil a manželka zrovna očekávala, že
něco přinesu,“ dodal.
(zar, iDNES.cz)

7. května 2015 23

Záněty? Skrytý zabiják
Nové vydání týdeníku
TÉMA představuje
léčebný systém
MUDr. Davida Freje.
Čtěte již dnes.
ČR | Migrény, bolesti kloubů, únava,
ale i deprese, cukrovka či opakované
virózy mají podle MUDr. Davida
Freje (49) společného jmenovatele.
Je jím zánět v těle.
„Pokud v organismu přetrvává delší
dobu, způsobuje chronické choroby
a bývá příčinou civilizačních nemocí,“
vysvětluje lékař v rozhovoru pro týdeník TÉMA, který právě vychází.

Medicína východu i západu
Původně působil David Frej jako internista. Dnes pomáhá pacientům zbavit se
vleklých zánětů. Jeho vlastní léčebný
systém v sobě propojuje zkušenosti západní i východní medicíny.
Ale zatímco západní medicína vnímá
zánět jako patologický proces, jako
něco, co je potřeba ihned zastavit,
MUDr. Frej to vidí jinak: „Akutní zánět
nám v podstatě zachraňuje život. Je to

obranná reakce našeho organismu. Pokud ale přetrvává dlouhou dobu, jde o
zánět chronický a ten nám jednoznačně
škodí. Nejde ovšem říci, že je potřeba
každý zánět hned v počátku potlačit.“
Kdy ho tedy léčit a kdy nechat být?
„Život ohrožující infekci je samozřejmě potřeba řešit okamžitě. Pokud se ale
budeme bavit o nějaké viróze provázené teplotou, určitě bych hned nesahal
po lécích. Ani vysoká teplota se nemá
okamžitě potlačovat, je to obranná reakce imunitního systému.“
S každou takovou vyhranou bitvou
tedy posilujeme svoje zdraví?
„Samozřejmě, protože trénujeme
svůj imunitní systém. Ostatně existuje
hygienická teorie, která říká, že čím sterilnější je prostředí, v němž lidí žijí, tím
více jsou náchylní na onemocnění. Proto jsou také obyvatelé měst daleko častěji nemocní. Nejsou totiž v kontaktu s mikroorganismy, které nás od nepaměti obklopovaly. Díky tomu bývali lidé odolnější.“
Jak v těle vznikne chronický
zánět? Co neléčený zánět v těle provede? Opravdu se dá zánětu zbavit jen
úpravou jídelníčku?
Proč doporučuje jíst brambory jen
občas? Proč je v našem chlebu až stokrát více lepku než kdysi?

Proč je slunečnicový olej pro teplou úpravu špatný? Jak záněty dásní
souvisejí s nemocemi srdce? Proč tvrdí, že jíst pětkrát denně malé porce je
hloupost?
Na to vše odpovídá MUDr. David
Frej v rozhovoru pro týdeník TÉMA,
který právě vychází.
(su)

Nové vydání týdeníku TÉMA tentokrát vychází již ve čtvrtek. Můžete
ho koupit v trafice za 25 korun,
a nebo si pořídit elektronické předplatné za zvýhodněnou cenu.

Lákadla letošního mítinku Zlatá tretra?
Usain Bolt i oštěpařský souboj maminek
Příznivce atletiky potěší
Zlatá tretra Ostrava.
Bude 26. května na
opraveném stadionu
v Ostravě-Vítkovicích.
JIŘÍ SEIDL, iDNES.cz
ČR | Jamajský sprinter Usain Bolt přijede do Ostravy na Zlatou tretru. Na vítkovickém stadionu poběží 26. května
dvoustovku. Pro světového rekordmana
to je jediný start v první části sezony.
Bolt vyběhne v Ostravě posedmé a na
200metrové trati potřetí. Poprvé dvoustovku absolvoval při premiéře v roce
2006 (20,28) a druhou v roce 2008 za
19,83 sekundy, což je stále platný rekord Tretry. „A kdyby ho atakoval, budeme moc rádi,“ zasnil se Alfonz Juck,
sportovní manažer Zlaté tretry. „Vždycky se mi u vás líbilo a rád se k vám vracím,“ vzkázal Bolt. „Je to hlavně kvůli
skvělým divákům a nádherné atmosféře. Plánuju zaběhnout co nejlepší čas.“
Dalším tahákem prestižního mítinku

„

je oštěpařský souboj maminek. Utkají
se Barbora Špotáková, Němka Christine Obergföllová a Ruska Maria Abakumovová. „Pokud Bára nepoletí na Diamantovou ligu do Šanghaje, tak se v Ostravě utkají poprvé od srpna 2012,“ připomněl mítink v Lausanne manažer Zlaté tretry Alfonz Juck. „Ale i kdyby
všechny startovaly už v Číně, tak to nevadí. Naši diváci mají oštěp rádi.“

Rád se k vám
vracím. Hlavně
kvůli skvělým divákům,“
vzkázal Usain Bolt.
„Měla by mít kvalitní soupeřky, ale na
těch ještě pracujeme,“ řekl manažer Alfonz Juck. Největší postavou na 100 metrů překážek bude Američanka Sharika
Nelvisová. „Ta byla světovou jedničkou letošní halové sezony a od léta
čeká, že si zlepší své maximum, které
zatím má 12,71 vteřiny,“ míní Juck.

Janek, Kira, Milana, Marlon
Oštěpařky se pak chystají do Spojených
států do Eugene, kde je Diamantová
liga hned v sobotu po Tretře. „Do zámoří obě cizinky poletí přímo z Ostravy,
takže tady asi své děti mít nebudou,“ domníval se Juck.
Špotáková má od roku 2013 syna Janka, přičemž v následujícím roce Abakumovová porodila dvojčata Kiru a Milanu a Obergföllová syna Marlona.
Parádní bude podle slov Alfonze
Jucka i mužský oštěp. Soupeři Vítězslava Veselého, Jakuba Vadlejcha a Petra
Frydrycha budou vítěz loňské Diamantové ligy Němec Thomas Röhler, tabulkově nejlepší oštěpař loňska Ihab Abde-

Barbora Špotáková se na Zlaté
třetře Ostrava utká s dalšími matkami oštěpařkami.
FOTO | M. ŠULA
lrahman z Egypta a africký šampion Julius Yego z Keni. Slavných jmen ve startovní listině Zlaté tretry Ostrava přibývá. Hvězdou ženského běhu na 200 metrů bude úřadující mistryně světa na čtyřstovku Britka Christine Ohuruoguová.

Porazí elitní borce?
Na mítink do Ostravy dorazí rovněž elitní atleti ze sousedního Polska. „Adam
Kszczot, který je mistrem Evropy
z Curychu na 800 metrů, poběží šestistovku spolu s Davidem Rudishou,“ vysvětlil Alfonz Juck. Marcin Lewandowski, mistr Evropy z roku 2010, se
střetne s Asbelem Kipropem a Jakubem
Holušou na 1 000 metrů.
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Hokejbalisté se v play-off rozjeli

Vlašim rozhodla o svém postupu v utkání na hřišti Letohradu.
INZERCE

FOTO | 2 x RADEK KALHOUS, MAFRA

Vlašimští hokejbalisté vstoupili do play-off jasnou
výhrou nad Letohradem. Cílem je mistrovský titul.
PETR PROCHÁZKA ML.
VLAŠIM | V základní části si svěřenci
trenéra Čičatky došli pohodlně pro první místo, pouze Kladno dotíralo. A nyní
Středočeši v hokejbalové extralize září
dál. Ve čtvrtfinálové sérii nedali šanci
Letohradu, který byl v základní části
osmý. Vyhráli 3:0 na zápasy a zajistili
si tím semifinále.
„Domácí výhry byly hodně důležité,
ale věděli jsme, že to v Letohradu nebude nic jednoduchého, protože neměli už
co ztratit a pro náš kombinační hokejbal
jejich hřiště nebylo ideální,“ řekl střelec
rozhodující branky v posledním utkání
Michal Průcha pro web hokejbal.cz.
Čtvrtfinálová série zní poměrně jednoznačně. Posuďte sami. Zápasy Vlašim vyhrála 7:3, 6:1 a 4:1, tedy celkem
17:5. Ve všech třech utkáních svého
soupeře navíc výrazně přestřílela. V semifinále čeká vlašimské borce buď Plzeň, nebo Most, v době uzávěrky tohoto
čísla ještě nebyl soupeř přesně znám.
„Radši bych osobně bral spíše Most, jelikož si myslím, že na našem velkém
hřišti by měli větší problémy. Ale jestli
chytneme Plzeň, tak ať. Pokud chceme
vyhrát titul, musíme porazit každého,
kdo nám vleze do cesty,“ řekl ohledně
semifinálového soupeře Průcha, který
právě z Plzně do Vlašimi přišel.
Vlašim má nově v play-off k dispozici hřiště s umělým povrchem nacházející se u hokejového stadionu. „Povrch je
dobrý, hráči si jej chválí a zvykají si na

něj. Určitě jsme rádi, že jsme dostali tu
možnost odehrát zápasy play-off na
umělém povrchu. Diváci se na nás přišli
podívat a podpořili nás, za což jim chci
poděkovat, a doufám, že přijdou i na další utkání našeho týmu,“ řekl pro klubový web trenér Václav Čičatka.
Změna povrchu samozřejmě zapříčinila změnu stylu hry. Padá více branek,
ale odpadají osobní souboje, o čemž se
již přesvědčil i Průcha. „Změna je to obrovská, je to úplně jiný hokejbal a pro diváka určitě atraktivnější. Je to běhavější
a hlavně spousta šancí. V prvním i v druhém zápase padlo hodně gólů. Jediné,
co je trošku nevýhoda velkého hřiště je
to, že odpadá hodně osobních soubojů,“
řekl o přechodu do haly Průcha.
V posledním utkání hráče z Vlašimi
uklidnil gól hned v první minutě, poté
i Průchova branka těsně před koncem
třetiny. „Začátky se nám povedly, kromě prvního zápasu, kde jsme brzy prohrávali. Jinak gól v první minutě nás
trošku uklidnil, ale zápas nebyl zdaleka
vyhraný. I branka pár vteřin před koncem třetiny před odchodem do šatny
nám dodala více jistoty,“ řekl Průcha.
Jasným cílem bylo ukončit sérii v Letohradu. Ať už ve třetím zápase, což se
povedlo, nebo v případném čtvrtém.
„Určitě jsme chtěli o víkendu sérii v Letohradu ukončit. Ovšem nic jednoduchého nás tam nečekalo. Hrálo se na jiném
povrchu, který není moc ideální, ale určitě jsme chtěli jeden ze zápasů vyhrát,“
dodal k sérii s Letohradem Čičatka.

