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GARANTUJEME
SLEVU

50
Lehátko,

59×26×190 cm, látka: červená
nebo zelená / černá, kovová
konstrukce, 1003252-00, 01
999,-

na ZAHRADNÍ
NÁBYTEK

%

z doporučených
maloobchodních cen

Zahradní stůl, tropické dřevo, rozměry: 150 × 74 × 90 cm, 1005090-00 - 2 999,Židle, tropické dřevo, rozměry: 63 × 86 × 62 cm, 1005094-00 - 1 299,Lavice, tropické dřevo, 120 × 86 × 62 cm, 1005091-00 - 1 599,-

2 barevné
varianty

Křeslo,

65×114×165 cm,
látka: červená nebo
zelená / černá,
kovová konstrukce,
1003248-00, 01
1299,-

3 200.-

Sleva

50%

1599 .-

o
vo
Tropické dřev

Nabídka platí do 3.5.2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO Nábytek v ČR včetně e-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání
zboží skladem. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost ASKO Nábytek si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného
sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. Slevy se odečítají z doporučených
maloobchodních cen na vystavená provedení, dekory a látky a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční
zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky.
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+ TV program na celý týden

Na Vltavě se můžete proměnit v delfíny
ROZHOVOR

Čeští lékaři v Jordánsku
zachraňují děti válečných
uprchlíků ze Sýrie ...strany 6 a 7

CELEBRITY

Krásné tenistky a jejich
kariéry na módním molu.
Zvládají tuto dvojroli? ...strana 10
Inspiraci pro vodní sporty, potápění, rybaření, ale i dovolenou na řece nabídne již sedmý ročník výstavy Lodě na vodě,
která se uskuteční 23. až 26. dubna na Rašínově nábřeží. Připraven je i doprovodný program, ve kterém si návštěvníci
mohou vyzkoušet kupříkladu flyboarding a zažít pocit, který mají delfíni při skoku nad hladinu. FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

S hrabičkami do školy

V Říčanech otevřeli unikátní geopark. Děti v něm rýžují zlato a simulují záplavy
MIKULÁŠ MYSLBEK
ŘÍČANY | Mastek, sůl kamenná, kalcit,
fluorit, apatit... Mineralogie může být
na základní škole pěkná nuda. V Říčanech na to ale vyzráli. Na zahradě místní školy se před několika dny otevřel geopark, ve kterém je vše vytvořené co nejvíce interaktivně.
Jedním z největších zážitků hodiny
přírodopisu tak pro místní děti může být
návštěva paleontologického naleziště.
Dostanou totiž hrabičky s lopatkou a objevují, co je skryto v zemi. „V písku
jsou rozptýlené zkameněliny jako trilo-

biti a amoniti. To ale není vše. Samotné
dno je uděláno jako replika odkryvů.
V něm jsou zabudovány například přesličky nebo kosti dinosaurů,“ vypočítává
na velkém „pískovišti“ ředitel říčanského muzea Jakub Halaš.
Nejoblíbenější didaktickou pomůckou jsou ale dvě jezírka, která na první
pohled vypadají jako okrasná. „Tady simulujeme vznik meandrů a delt u řek.
To, co v přírodě vzniká tisíce let, zde
můžete vidět za pár minut. Děti si zde
staví i města z písku a simulují poté záplavy,“ objasňuje využití jezírek ředitel.
V jezírkách je také možné rýžovat zlato

přes speciální pánve, které jsou na místě
k zapůjčení.
Park stojí na pozemku školy, která se
na výstavbě podílela spolu s muzeem.
Nápad vznikl v hlavě ředitele školy, který je už odmala vášnivým geologem.
„Při pohledu z okna pracovny koukám
na téměř nevyužitou zahradu a jednoho
dne mne napadlo upotřebit ji právě takto,“ vysvětluje ředitel 1. základní školy
v Říčanech Pavel Bednář. Do geoparku
se lze v následujících týdnech podívat
během několika dnů otevřených dveří
a v budoucnu budou stanoveny hodiny,
kdy bude místo přístupné veřejnosti.

PORADNA

Štěně nekupujte na tržnici,
musíte znát jeho rodiče,
radí kynoložka
...strana 11

SPORT

Tatran Střešovice zítra
zaútočí na 16. florbalový
titul
...strana 31
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Zahraniční mise? Nejhorší není
strach, ale odloučení od dětí
Zachraňovat lidské životy
jezdí Hana Koďousková
do nebezpečných míst již
takřka dvacet let.
„Nepřítel, nad kterým
nemáte nikdy šanci
vyhrát, je příroda,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
ANNA TICHÁČKOVÁ
PRAHA | Turecko, Irák, Afghánistán...
Hana Koďousková strávila coby zdravotní sestra na svých osmi zahraničních
misích dohromady skoro čtyři roky.
„Žena v pozici vojáka z povolání dnes
není výjimka a v polní nemocnici si to
bez žen nedokážu představit,“ vysvětluje majorka Koďousková.
Když se řekne zahraniční mise, leckdo si představí drsné muže, nebezpečí, možná špínu… Co jste si představovala před odjezdem na svou
první misi a jaká pak byla realita?
Popravdě jsem nevěděla, do čeho jdu,
ale věřila jsem, že díky své praxi budu
odborně na působení v polních podmínkách dobře připravená. Byla jsem příjemně překvapená právě zdravotnickým vybavením. Přesně daná pravidla,
režim a bezpečnostní opatření ve mně
ze začátku vzbuzovaly velký respekt,
ale po chvíli se to stalo běžnou součástí
bytí v daných podmínkách.
Co se týče špíny, je jasné, že takový
komfort jako doma na misi nemáte, ale
záleží na vás, jak si pořádek a čistotu
v rámci možností udržujete. Celkem pozitivně úsměvné je, že na misi neřešíte,
co si máte každý den obléci na sebe...
Těžce jsem se vyrovnávala s absolutní
ztrátou soukromí – v těchto podmínkách se nemůžete pohybovat samostatně a je potřeba, aby byl stále přehled
o tom, kde jste a co děláte.
Co se od té doby změnilo?
Výstroj vojáků je modernější, na velkých základnách se staví železobetonové
stavby, které slouží také k odpočinku
nebo k ubytování a jsou to zároveň i kryty, stany bývají klimatizované, umývár-

ny a prádelny jsou v mobilních kontejnerech uzpůsobených pro tyto účely a díky
rozvoji komunikačních technologií je
snadnější spojení s rodinou a blízkými.
Je i propracovanější systém péče a odsunu raněných.
Ale i tak je asi strach běžnou součástí tamního života...
Určitě se v misi najdou situace, kdy se
bojíte, a není jich málo. Je to o tom, že
s tímto rizikem musíte počítat, ale nesmí se stát, že by vás strach ochromil
a nebyla jste schopná plnit, co je vaším
úkolem. Do situace, kdy vás přímo někdo ohrožuje na životě, se můžete dostat velice snadno a myslím, že se do takové situace dostal v zahraniční operaci
téměř každý tím, že se ocitnul v dosahu
střelby, dopadu rakety nebo v blízkosti
nakladených min či se setkal s nesouhlasem nasazení koaličních sil místními
obyvateli.
Jaký byl za ty roky pro vás nejsilnější zážitek?
Pocit bezmoci, když jsme se ocitli
bezprostředně po zemětřesení
na území Turecka, kde
byly jen trosky a nasládlý mrtvolný zápach v
35stupňových vedrech, a zažili
jsme následně
ještě dalších
pět silných
a okolo 25 slabých následných otřesů.
Uvědomíte
si, že stojíte
proti nepříte-

li, nad kterým nemáte nikdy šanci vyhrát.
Co je na práci v cizích zemích a s takovými riziky to nejtěžší?
Mám v Česku rodinu, takže nejhorší je
odloučení od dětí. Je to neskutečně těžké, ale když s nimi otevřeně komunikujete a opakovaně jim to vysvětlujete,
jsou schopné to pochopit, i když vám to
přijde nemožné. Samozřejmě to není
bez následků, například po návratu po
čtyřech měsících v misi si vás hlídají
tak, že nikam nemůžete. Co se týče všeobecně práce vojáka z povolání jako takové, není rozhodně jednoduché ji
skloubit s rodinným životem. Je to
mimo jiné časově náročné povolání
s častým cestováním a pohybem mimo
domovské prostředí.
Jak vypadá provoz polní nemocnice
ve srovnání s běžnou nemocnicí?
Provoz polní nemocnice se od provozu
běžné nemocnice moc neliší. Máme zde
nepřetržitý provoz, poskytujeme ambulantní, diagnostickou, operační
a intenzivní
péči i výjezdovou skupinu k poskytování neod-

Hana Koďousková, ještě v hodnosti kapitána.

FOTO | KAREL ŠANDA

Hana Koďousková

Profesní kariéru začínala jako
zdravotní sestra nemocnice
v Dačicích, na první zahraniční
misi odjížděla v roce 1996 jako
sestra pražské Ústřední vojenské
nemocnice. Příslušnicí
Zdravotnické služby Armády ČR
je od roku 2001. Nyní pracuje jako
hlavní sestra Agentury
vojenského zdravotnictví
v Hradci Králové. Za sebou má
osm misí, při poslední na přelomu
let 2011 a 2012 působila jako
anesteziologická sestra polního
chirurgického týmu v mezinárodní
polní nemocnici v Kábulu (foto na
snímku). Předtím působila také
ve východní Slavonii, v Albánii,
Turecku, Makedonii, Iráku
a Afghánistánu.

kladné péče. Máme omezený počet personálu, který je sice rozepsán do směn,
ale v případě potřeby se povolává do nemocnice personál všechen. Je to taková
nepřetržitá pohotovost na pracovišti,
kdy můžete odpočívat, ale musíte být
kdykoliv v dispozici. V běžné polní nemocnici pracuje kolem 80 osob zdravotnického personálu, z čehož je 20 lékařů
a zbytek je nelékařský zdravotnický personál.
Být vojákem je přeci jen spíš mužská profese. Limituje vás nějak, že
jste žena?
Žena v pozici vojáka z povolání není
dnes žádná výjimka. Mohu hovořit za
oblast vojenského zdravotnictví, kde si
to zcela bez žen nedokážu představit. Je
to, jako byste měli v civilní nemocnici
jen samé setřičky-muže. Je pravdou, že
některé vojenské pozice jsou vyloženě
chlapská záležitost, a je to tak asi v pořádku. Každopádně si ale myslím, že
nejen ve vojenské profesi nejde o pohlaví, ale o to, co daný jedinec umí.
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Palác znovu palácem

Výstaviště projde opravou za 1,5 miliardy. Lesk se navrátí i Průmyslovému paláci
JAN BOHATA
PRAHA | Stovky milionů korun mají
vrátit architektonické perle Výstaviště,
Průmyslovému paláci, jeho bývalou
krásu. Proměna areálu by mohla odstartovat již letos.
„Opravy na Výstavišti se mají tento
rok zaměřit na ty nejviditelnější vchodové části. Kromě vizuálních úprav se
začne i s opravami infrastruktury a zázemí celého areálu,“ uvedl pražský radní pro kulturu Jan Wolf. Renovace by
se mohlo dočkat také technologické zázemí Křižíkovy fontány.
Letos má z městské kasy na rekonstrukci zanedbaného komplexu putovat
111 milionů korun. Na opravu Výstaviště celkem Praha vynaloží podle odhadů až 1,5 miliardy korun.
Do roku 2018 by tak mohlo podle
předpokladů z popela povstat i levé křídlo Průmyslového paláce, zdevastované pustošivým požárem před sedmi
lety. O tom, kdo vytvoří architektonickou studii a projekt, rozhodne výběrové řízení, jež nyní probíhá.
INZERCE

Levé křídlo Průmyslového paláce
zdevastoval požár před sedmi
lety.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Nové křídlo bude zvnějšku vypadat
stejně jako jeho vyhořelý předchůdce.
Uvnitř se však zřejmě promění v multifunkční prostor, jenž by mohl sloužit
výstavám a kulturním či společenským
akcím.

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

Praha převzala Výstaviště od společnosti Incheba letos. Projekty počítají
s tím, že k opravě vnějšího pláště Průmyslového paláce a opravě Lapidária,
užívaného Národní galerií, dojde během pěti až šesti let.

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

150 montérů a čtyři měsíce

tel.: 728 863 201

„Subtilní až křehká ocelová kostra Průmyslového paláce byla navržena v českých zemích jako ojedinělá nosná konstrukce,“ uvádí architekt Vítězslav Fejfar. V roce 1891 budovu pro Jubilejní
zemskou výstavu postavilo 150 montérů firmy Kolben a Daněk během čtyř
měsíců. Unikátní stavbu navrhl
Bedřich Münzberger, dnes polozapomenutý architekt, tvůrce například Palackého mostu, karlínské sokolovny či
obřadní síně na Novém židovském hřbitově. Předlohu pro figurální okna, symbolizující Průmysl a Vědu, vytvořil Mikoláš Aleš. V roce 1898 pak na Výstavišti přibyl i Maroldův obraz bitvy u Lipan, s 1 045 metry čtverečními jedno
z největších děl tohoto druhu v Evropě.

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Zařádit si v Edenu
PRAHA | Až do 26. dubna je v prvním
patře Nákupního centra Eden zdarma
pro všechny dětské návštěvníky otevřena hrací zóna s nejoblíbenějšími hračkami současnosti – panenkami Barbie
a Kenem, příšerkami z Monster High či
angličáky Hot Wheels.
(tia)
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Dětem uprchlíků dávají
Přečkaly hrůzy občanské
války, ale jejich nemocné
srdce by je tak jako tak
odsoudilo k brzké smrti.
Děti utečenců ze Sýrie
zachraňují čeští lékaři pod
vedením Tomáše Tláskala.
5plus2
■ ROZHOVOR
MARTIN BRABEC
ČR | Říkejme mu třeba Ahmad. Ve svých
čtyřech letech zažil mnohé, i když z toho
vlastně ještě nemá rozum. Jeho rodiče spolu s ním uprchli ze Sýrie před občanskou
válkou a v sousedním Jordánsku se snaží
začít znovu. Za šanci dožít se dospělosti
však chlapec vděčí především českým lékařům. Jeho těžkou srdeční vadu se totiž
podařilo odstranit kardiochirurgům z pražské nemocnice Motol. „Museli jsme ho
operovat dokonce dvakrát, což není obvyklé, protože u dětí z oblasti nepokojů je
důležité, aby natrvalo pomohla jediná operace,“ říká 64letý Tomáš Tláskal, primář
kardiochirurgického oddělení Dětského
kardiocentra Fakultní nemocnice Motol.
Právě on už třikrát vedl kvarteto lékařů
na misi v jordánském Ammánu. V rámci
humanitárního programu MEDEVAC
zde Češi už odoperovali 28 dětí, naposledy se z 10denní mise vrátili v únoru. Začátkem května do Jordánska vyráží další
specialisté, jde o experty na ortopedii
a plastickou chirurgii z Bulovky.

Kardiochirurg Tomáš Tláskal pomáhal syrským dětem v jordánském Ammánu už při třech misích. FOTO | ARCHIV T. TLÁSKALA
Při vaší únorové, tedy třetí, misi v Ammánu jste operovali deset dětí. Kdo
rozhoduje o tom, který pacient se dočká vaší péče? Uprchlíků jsou v Jordánsku desetitisíce…
Výběr jde mimo nás, vše je v rukou místního kardiologa. Je na něj spolehnutí po
odborné i lidské stránce, má vlastní soukromou ambulanci. Skutečností je ale bohužel zároveň i to, že šanci dostat se do výběru mají hlavně ti uprchlíci, kteří už dokázali vybřednout z uprchlických táborů
a vytvořili si určité kontakty. Oni jsou
v podstatě jeho pacienty, které dobře zná
a může nám je doporučit k zákroku na zá-

kladě podrobné znalosti jejich zdravotního stavu. Operace pak probíhají v soukromé nemocnici v Ammánu.
Ty státní tam nemají odpovídající
kvalitu?
Najít v Jordánsku nemocnici s dobrou
úrovní a vhodnou i pro náročné kardiochirurgické operace je velmi složité. Zkušenosti s podobnými zákroky sice mají i v
tamní vojenské či státní nemocnici, ovšem
hygienické podmínky i celé zázemí je zde
mnohem horší. Když už jedeme někomu
pomáhat, tak chceme, aby naše péče měla
dlouhodobý efekt, a k tomu jsou potřeba ur-

čité standardy. Je třeba, abychom dokázali
problém odstranit jednou jedinou operací.
Takže ze strany této soukromé nemocnice jde vlastně o byznys, protože náš stát jí platí za to, že tam čeští
lékaři mohou pomáhat syrským
uprchlíkům…
Je to tak, naše působení muselo být zaplaceno z prostředků, které jsou vyčleněny
na program MEDEVAC. My sami jsme
váhali, jestli je vůbec správné dávat peníze takovému subjektu, ale převážilo to hledisko, že jsme hledali místo, kde můžeme
zabezpečit nejlepší péči.

INZERCE

Získejte k RePůjčce
tablet zdarma

Převeďte si půjčku k nám a zlevněte
si měsíční splátku třeba o 50 %.
Výši splátek si můžete změnit kdykoliv
zdarma a navíc nyní získáte
tablet Lenovo jako dárek.
Akce do 28. 6. 2015

800 500 900

volejte
denně 8.00 -21.00

www.equabank.cz
Více, než čekáte

Příklad úspory při vedení půjčky v Equa bank: Aktuálně zbývá splatit 178 200 Kč, splatnost 66 měsíců, výše splátky 3 520 Kč, poplatek za správu úvěru 59 Kč, poplatek za vedení běžného účtu 89 Kč. S RePůjčkou ve stejné výši
178 200 Kč a splatností 66 měsíců bude splátka 3 347 Kč, zcela bez poplatků. Roční úroková sazba 8 %, celkové náklady splatné spotřebitelem 220 720 Kč, RPSN 8,28 %. Převedením půjčky celkem ušetříte 21 186 Kč.
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šanci. „Opravují“ jim srdce
Kdybyste měl srovnat úroveň této kliniky například s Fakultní nemocnicí
Motol, kde pracujete, tak jak si jordánské zařízení stojí?
V mnoha směrech jsou podmínky srovnatelné, odlišný je spíš systém práce. Na rozdíl od nás je tam totiž relativně více středního personálu, ale méně lékařů. Jde
ovšem o velmi schopné lidi, ale s dětmi
mají mnohem méně zkušeností. V přístu-

„

ze zdravotnického personálu vlastně nikdo nemluvil, všichni se tam byli schopní
domluvit anglicky, někteří dokonce velmi
dobře. Tamní kardiolog navíc studoval
a poté i pracoval v USA. Jeho práce a pomoc byly prvotřídní.
Máte možnost sledovat zdravotní
stav pacientů, které zde operujete,
i následně alespoň na dálku?

Když jedeme někomu pomáhat, tak chceme,
aby naše péče měla dlouhodobý efekt.

pu k pacientům je to podobné jako na Západě, rodiče mohli navštívit své děti hned,
jakmile to bylo po operaci možné, trávili
tam s nimi čas.
Vy jste si ovšem z Česka přesto museli přivézt vlastní speciální materiál…
Ano, přece jen zde u dětí nedělají zdaleka
tolik srdečních operací jako u nás, takže nemají dostupný všechen potřebný materiál.
Jde třeba o kanyly či speciální šicí vlákna.
A co jazyková bariéra?
Možná se budete divit, ale arabsky na nás

Ve většině případů to není možné, pacienty dál sleduje onen kardiolog, který je vybíral. Jenže i tady je to otázka peněz. Chudí syrští uprchlíci nemají na rozdíl od klientů z Jordánska možnost si takovou péči
platit, jejich sledování je nám proto většinou zaúčtováno a opět to platíme tedy my
z prostředků, které stát uvolnil na program
MEDEVAC. Ale stojí to za to, protože
díky těmto následným kontrolám se například podařilo odhalit problémy u čtyřletého chlapce, kterého jsme zmiňovali na začátku. On byl zatím jediným, u kterého
jsme se rozhodli přistoupit k reoperaci.

Většinu dnů jste v operačním sále
strávili 10 či 12 hodin, měli jste vůbec
možnost se podívat trochu po okolí?
Díky velmi dobré péči našeho velvyslanectví jsme mohli při naší listopadové
misi vyrazit na dva výlety. Podívali jsme
se do města Džeras, kam nás vzal velvyslanec Petr Hladík. Je to krásné antické
město s římskými chrámy a amfiteátry.
Jordánsko je hodně suchá země, tak jsme
byli i v takové oáze, která se vine podél
malé říčky. Jsou zde malá políčka, kde se
pěstují rajčata. Chytili a upekli jsme si
ryby. Večer jsme ale zase spěchali podívat se za pacienty.
A v únoru vás přímo v Ammánu navštívil prezident Miloš Zeman, že?
Ano, prezident za námi přijel přímo do nemocnice. Bylo vidět, že se o naši práci
skutečně zajímá, ne jen z nějaké povinnosti. Povídali jsme si asi půl hodiny.
Předpokládám, že ještě letos se do
Jordánska opět vrátíte, vaše zkušenosti jsou cenné. Už znáte termín?
Zatím to není potvrzené, ale nejspíše to
bude v červnu, i když ve hře je ještě září.
Tak uvidíme.

MEDEVAC
• Jde o program takzvaných
humanitárních evakuací
nemocných či zraněných lidí,
převážně dětí, z oblastí válečných
konfliktů či přírodních katastrof.
• Od roku 1993 bylo v rámci
programu MEDEVAC v Česku
léčeno celkem 210 pacientů
z Bosny a Hercegoviny (17),
Kosova (40), Čečenska (1), Iráku
(42), Pákistánu (10), Afghánistánu
(14), Kambodže (10), Libye (20),
Myanmaru/Barmy (3), Sýrie (14)
a Ukrajiny (39).
• V posledním zhruba roce a půl
byli čeští lékaři několikrát vysláni
do zahraničí, konkrétně do
jordánského Ammánu, kde
pomáhají syrským uprchlíkům.
• Akce organizuje ministerstvo
vnitra, pro letošní rok se počítá
s náklady 50 milionů korun.

INZERCE

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

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

www.renault.cz

Renault Fluence, výbava LIMITED
oD 264.900 Kč

ČTĚTE NÁS

NA WEBU
www.5plus2.cz

Mytí fasád
Čištění střech
Čištění dlažby
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5 let záRuKa

Cenové nabídky provádíme ZDARMA
Pro více informací volejte
ZDARMA info linku: 800 888 802

www.HousePro.cz

Uvedené ceny platí na vybrané skladové vozy od 1. 4. do 30. 4. 2015 při inancování Renault Finance a se zvýhodněním při výkupu starého vozu. Renault Finance
znamená inancování poskytované spolecností RCI Financial Services s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy.
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní
smlouvy. Fluence: spotreba 3,9–8,9 (l/100 km), emise Co2 114–155 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise Co2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle
platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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Neumannová: Už nesmím
V bílé stopě dosáhla až na vrchol, vyhrála olympijské
hry v běžeckém lyžování. Se závodní kariérou ovšem
skončila Kateřina Neumannová už před lety a poté
přešla, jak sama říká, na druhou stranu bariéry.
Svým následovnicím nyní fandí i z komentátorské židle,
byť mezi nimi žádná příliš nezáří. „Je mi líto, že na
běžkách máme v současnosti k medailím daleko,“ říká
sportovkyně, která nyní pracuje na ministerstvu obrany.

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Když se v Česku zeptáte, který zimní sport je tady po hokeji nejpopulárnější,
většina lidí vyhrkne, že biatlon. Není
divu, čeští reprezentanti sbírají jeden
úspěch za druhým, biatlonová šampionka
Gabriela Soukalová navíc patří k našim
nejkrásnějším sportovkyním. „Každý
sport má určité vlny popularity. V době,
kdy jsem závodila já, byl biatlon brán
jako disciplína pro ty, kteří nebyli tak
rychlí běžci,“ vzpomíná Kateřina Neumannová. Žena, která byla díky svým mimořádným úspěchům v klasickém lyžování na vrcholu popularity v době, kdy
byl dnes tolik oblíbený biatlon či rychlobruslení na okraji zájmu.

Když jste sportu stále poměrně blízko, nestýská se vám někdy po aktivní
kariéře?
Ze začátku ano. První dva tři roky na sobě
člověk navíc cítil, že by to ještě šlo. Ale
přeci jen dnes už je to sedm let, co jsem
skončila, a ač z pohledu běžného smrtelníka jsem na tom stále fyzicky velmi dobře,
tak s vrcholovým sportem už to nemá nic
Od doby, kdy jste
společného. Už si dokádefinitivně zula zážu užít pocit, že sportoNemám si
vodní běžky, už
vat mohu, ale nemunač stěžovat. sím. Hlavně člověk
uběhlo více než
sedm let. Nyní jste
později pochopí, že
Zůstala jsem u sportu,
referentkou miniskdyž se něčemu věnuje
terstva obrany, co i když na té druhé
vrcholově, je to takový
tam konkrétně máte
malý svět sám pro
straně bariéry.
za úkoly?
sebe, ve kterém sportoAbych to vysvětlila,
vec žije a myslí si, že je
ministerstvo obrany řídí armádní sportovstředobodem vesmíru. A pak se najednou
ní centrum Dukla Praha, ve kterém trénurozhlédne po normálním světě, rozevřou
je celá řada našich reprezentantů v růzse mu obzory podstatně šířeji a dá sportu
ných sportovních odvětvích. Já jsem poto pravé místo v životě. Jsem ráda, že
blíž pana ministra Martina Stropnického,
jsem skončila v tu správnou dobu, kdy
popřípadě pana náměstka, kteří mají
jsem si sport ničím nezošklivila, a tak jím
sport ve své dikci, a řeším věci směrem
dnes ráda trávím volné chvilky.
k olympijskému výboru, záležitosti navenek a cokoli dalšího potřebují. Přiznám
Tomu rozšíření obzorů, o kterém mluse, že nemiluji takovou tu úředničinu směvíte, jste napomohla i vy sama. Po
rem dovnitř do resortu, ale nejraději praskončení se závoděním jste se vrhla na
cuji s lidmi zvenčí a nejvíce právě s olympětileté studium andragogiky (věda
pijským výborem.
o vzdělávání dospělých lidí, pozn.
red.). Jaké to bylo, vrátit se do lavic?
Baví vás to?
V každém případě to
Většinou ano, protože
nyní při pohledu zpět
Kateřina
mám ještě pořád možbylo přínosné. V době,
nost dostat se, jak se
kdy jsem měla odpovíNeumannová
říká, do terénu. Takže
dající věk, tak jsem vy■ Narodila se 15. 2. 1973 v Písku.
se například jedu podísokou školu z časo■ Na Světovém poháru v běhu
vat na závody, abych
vých důvodů studovat
na lyžích debutovala v roce 1992,
přímo viděla, jak se zánemohla, tak jsem se
kariéru ukončila v roce 2007.
vodníkům daří, co povlastně vrátila trochu
■ Na olympijských hrách získala
třebují a co jim případnazpět v čase. Na dru6 medailí, z toho 1 zlatou.
ně chybí. Nemám si
hou stranu už bylo těž■ Byla prezidentkou organizačního
nač stěžovat. Zůstala
ké kombinovat školu
výboru MS v severském lyžování
jsem u sportu, i když na
se současným živo2009 v Liberci.
té druhé straně bariéry.
tem, to znamená dítě,
rodina, práce.
Nelákalo by vás přeci jen skočit do úplně jiného odvětví?
Čas od času se ocitnete i v roli modelNechci, aby to vyznělo, že si nevážím
ky. Naposledy to bylo pro Kalendář
toho, co teď mám, ale víte, že někdy i láosobností pro rok 2016, v němž bych
kalo? Ale já obecně ráda objevuji nové
vás ve výrazném líčení téměř ani nevěci. Vím, že jsou oblasti, které mi budou
poznala. Jak se vám líbilo focení?
navždycky vzdálené, jako třeba informačKdyž jsem souhlasila s focením, neměla
ní technologie a takřka vše s nimi spojejsem jasnou představu o stylingu, a byla
né. To je pro mě spíše za trest. (smích)
jsem pak velmi překvapená. (smích)

„

Stylista Petr Novotný změnil sportovkyni Kateřinu Neumannovou téměř k nepoznání. Takto ji můžete vidět v Kalendáři osobností 2016.
FOTO | D. KONOPÁČ

Ale jsou chvíle, kdy si říkám, že by bylo
lákavé skočit do něčeho úplně jiného, například se realizovat v nějaké velké korporaci. Na druhou stranu, žiju sama s dcerkou Luckou v uvozovkách jako matka samoživitelka, takže se nemohu pouštět do
žádných velkých dobrodružství, kde by
má budoucnost byla riziková. Navíc vím,
že nejlepší je zůstat profesně alespoň
vzdáleně u sportu a zdravého životního
stylu, to znám nejlépe. Když se v téhle oblasti člověk pohybuje od patnácti let, těžko může být lepší v něčem jiném.
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mluvit, jak mi zobák narostl
Pravdou je, že v téhle stylizaci to nejsem
já, není to pro mě přirozené, ale samotné
focení bylo moc fajn. Každopádně mě
v podobném stylingu už nikdy nikdo neuvidí. (smích)

„

Vraťme se raději ke sportu, s ním
ostatně souvisí další role, ve které se
vám daří, a sice komentátorská. Jak
se vám v ní líbí?

tří do týmové kuchyně. Žádnou vyslovenou pikantnost bych dál určitě nešířila.

lon je ale nyní na vrcholu a sama se na něj
ráda dívám.

Neuvažovala jste po vzoru některých
svých kolegů o moderátorské dráze?
Kdepak. Aleš Valenta a Roman Šebrle
jsou výjimeční v tom, že se jim to skutečně podařilo, ale já bych si na to netroufla.
Přiznávám, že takové sebevědomí nemám.

Zatímco biatlon je dnes díky skvělým
výsledkům našich závodníků tím, co
fanoušky zimních sportů táhne, zájem o běžecké lyžování, zejména to
ženské, s vaším odchodem výrazně
opadl. Nemrzí vás to?
Samozřejmě jsem ráda, že se někomu na
lyžích daří, ale zároveň je mi líto, že v běžeckém lyžování máme v současnosti
k medailím daleko. Tím spíš, že když se
podíváte na naše hory, tak Češi jsou národ
lyžařů. Je to jeden z nejmasovějších sportů. Naproti tomu uznávám, že biatlon je
show, v televizních přenosech se stále
něco děje. I pro nesportovního diváka je
atraktivní, protože vidí, jak terče padají
a mění se pořadí. Zatímco když lyžař pouze jede, musí člověk ten sport alespoň malinko znát, aby pro něj byl zajímavý.

Dcera se rozhodla pro tenis, ačkoliv jsem
se ji nenápadně snažila přivést k atletice.

Je to pro mě čest. Určitě to není zaměstnání nebo něco, co by mě mohlo živit. V poslední době mám možnost spolupracovat
průměrně na jedné akci za rok, protože
Česká televize více běžeckých závodů nepřenáší. První příležitost jsem dostala,
když jsem byla těhotná a nemohla jsem
závodit. Postupně jsem se musela vyvarovat některých chyb, jako například, že člověk má tendenci i do mikrofonu mluvit
tak, jak mu v uvozovkách zobák narostl.
Párkrát jsem se takhle v televizi spálila,
a tak si někdy raději v duchu řeknu: „A už
mlč!“ (smích)
Na druhou stranu se občas musím pustit do tématu, o kterém vím, že třeba nebude někomu po chuti, ale to je zkrátka novinařina, a já se snažím být korektní. Pokud
se objeví nějaký problém v českém týmu,
a všichni ho v zásadě tuší, bylo by špatné,
kdybych se ho nedotkla. Určitě bych ale
nikdy nikomu nechtěla ublížit. Chci spíše
divákovi zprostředkovat to, co v televizi
nemůže vidět.
Běžkařské prostředí důvěrně znáte
a znáte osobně i řadu závodníků. Nesvádí to občas k tomu na ně do éteru
něco takříkajíc prásknout?
To k tomu samozřejmě patří. Důležité je
mít určitou míru a za tu se nepouštět.
Když jsme třeba byli na Mistrovství světa
ve Švédsku, tak jsem s českým týmem trávila hodně času v zázemí, kde člověk vidí
a slyší ledacos, ale musí vědět, co si může
dovolit říct do televize, a co už opravdu pa-

V poslední době jste určitě zaznamenala doslova fenomén jménem biatlon. Jak tuhle vlnu nadšení vnímáte?
Každý sport má určité vlny popularity,
a biatlon byl u nás dlouhou dobu upozaděn. Byl to prakticky neznámý sport
a v televizi byl minimálně. Pak přišla generace dobrých závodníků s dobrým vedením svazu, jsou zajímavě postavené
disciplíny od biatlonové federace, a najednou tento sport letí nahoru. Ve chvíli, kdy
skončí s rychlobruslením Martina Sáblíková nebo odejde tato úspěšná generace
biatlonistů, tak logicky vlna nadšení opadne a přesune se tam, kde budeme mít své
hvězdy. Myslím, že je to přirozené. Biat-

Vás to nikdy nelákalo, závodit s flintou na zádech?
Ne. V době, kdy jsem závodila, byl biatlon brán jako disciplína pro ty, kteří nebyli tak rychlí běžci. Teď už je to samozřejmě jiné… V běžeckém lyžování je ale absolutní špička poměrně stabilní. Tam se
prakticky nemůže stát, že by někdo, kdo

je třicátý, vyhrál závod, což je v biatlonu
možné a je to zároveň jeho kouzlo. Spousta běžců, kteří chtěli zkusit něco jiného
nebo nebyli ve světové první desítce, přešla na biatlon, a pokud se naučili střílet,
byli úspěšní. Já jsem v běhu ve světové
špičce byla, takže jsem žádné takové
úmysly neměla.
Jak jste naznačila, ženské běžecké lyžování u nás postrádá medailistku.
Neroste náhodou příští královna bílé
stopy ve vaší dceři Lucii?
Sport ji určitě baví a má pro něj talent,
nicméně je to velká individualistka a musím říct, že v poslední době se vůči mně
silně vyhraňuje, a to i sportovně. Takže
v současnosti máme doma tenistku.
Tenistku? Nesnažila jste se ji nasměrovat k něčemu vám bližšímu? Lyže se
samozřejmě nabízejí jako první…
Máme chalupu na Šumavě, takže k lyžím
má blízko. Ale přiznám se, že zpočátku
jsem se ji nenápadně snažila přivést k atletice, protože jsem přesvědčená, že kdyby
z její strany byl zájem, k úspěchu by bylo
blíž než v tenise. S tím je to komplikovanější. Ale ona se rozhodla sama a její názory jsou velmi pevné. Zkrátka přišla
s tím, že její svět je tenis.
Autorem projektu Kalendář osobností
je vlasový stylista Petr
Novotný.
Jako kadeřník reprezentoval
Česko na největších mezinárodních soutěžích, vytváří účesy
do celovečerních filmů. Je také
autorem románů, básní a dětských knih. Působí v salonu
René Olivier jako osobní kadeřník mnoha celebrit a osobností. Od svých 18 let pořádá výstavy svých děl po České republice i zahraničí.

Kalendář osobností
• Moderátorka Michaela Jílková, herečka
Magda Reifová, fotografka Sára
Saudková, modelka Jana Doležalová či
olympijská vítězka Kateřina Neumannová
jsou tvářemi Kalendáře osobností 2016,
který nafotil Dalibor Konopáč.
• Pro některé ze slavných žen, které se
v kalendáři objevily, jde o jejich premiéru
v podobném projektu.
• Modelky netradičně upravil a nalíčil
stylista Petr Novotný.
• Fotografie, které jsou v kalendáři,
si můžete v květnu prohlédnout
v pražském obchodním centru Quadrio.
• Více na: www.kalendarosobnosti.cz

Našel jsem si výbornou ženu, poté i muže
ČR | Herec, moderátor, divadelní režisér
a donedávna také
často obsazovaný dabér Lumír Olšovský
promluvil v pátečním ranním vysílání
na Rádiu Impuls o tom, proč už téměř
rok prakticky vůbec nedabuje. „Je nás
přes 180 herců, kteří jsme si řekli, že
když neexistuje pořádný zákon nebo pořádné tabulky, takže si to nějak vymůžeme. A začali jsme trochu zlobit,“ vysvětlil herec, proč řadu umělců, kteří patří

mezi českou dabingovou elitu, diváci
nějaký čas v televizi a ve filmu neuslyší. Zároveň popřel, že by se dabingová
válka rozhořela ryze kvůli financím.
Podle Olšovského byla ohrožována
kvalita samotné práce těch, kteří svůj
hlas propůjčují zahraničním hercům.
„Jde o to, abychom byli skutečně herci,
nikoli obchodníci, kteří budou jen
smlouvat o peníze.“
Olšovský, který se cítí být spíše divadelníkem než televizní hvězdou, je
vedle zpěváka Pavla Vítka nebo například návrháře Osmanyho Laffity další

známou osobností, která uzavřela registrované partnerství. „Trochu to samozřejmě omezuje herecké nabídky. Ale
jsem to, co jsem, a musím se k tomu přeci znát,“ říká Olšovský, který žil roky v
heterosexuálním manželství, z něhož
má dceru Zdeňku.
Dnes si rodinné vztahy pochvaluje,
ačkoli idylka zdaleka nepanovala vždy.
„Nebylo to vůbec veselé, než jsme dosáhli stavu, jaký máme dnes. Ale zaplať
pánbůh jsem si našel výbornou ženu
a posléze výborného muže,“ konstatoval v Rádiu Impuls s úsměvem. (vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu
Haló, tady
Impulsovi
bude
legendární
hokejový brankář Dominik Hašek.
Poslouchejte každý pátek
na Rádiu Impuls.
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Tenistky jako módní ikony
Jestli lze o některém sportu říct, že se hemží kráskami
s mírami modelek, pak je to tenis. Skvostný pohled jistě
bude také na víkendové semiﬁnále Fed Cupu v Ostravě
mezi Češkami a Francouzkami. Které tenistky září více
na kurtu a které před objektivy?

◄ Tenisová kariéra třiatřicetileté

Anny Kurnikovové je už dávno minulostí. Partnerka zpěváka
Enriqua Iglesiase se dnes prezentuje jako modelka. Už na přelomu
milénia, kdy byla na svém sportovním vrcholu, se o této blonďaté
rodačce z Moskvy, která
ve dvouhře nikdy nevyhrála
turnaj WTA, psalo
více v souvislosti se
světem modelingu,
než tím tenisovým.

► Někdej-

▲ Ruska Maria Kirilenková se ještě

loni mohla chlubit kromě vizáže modelky také typickou modelkovskou
známostí. Tři roky totiž tvořila pár
s pohádkově bohatým hokejistou Alexandrem Ovečkinem. Plánovanou svatbu ale medailistka z olympiády
v Pekingu zrušila.

◄ Pózovala pro světozná-

FOTO: ARCHIV MAFRA A PROFIMEDIA.CZ

mé magazíny jako Vogue,
Harper’s Bazaar a časopisu
Sports Illustrated se dokonce podařilo ji svléknout. Nafotila vlastní kalendář
a je ozdobou prestižních společenských
akcí. Řeč ovšem
není o modelce,
nýbrž držitelce
všech čtyř grand
slamů ve čtyřhře,
jednatřicetileté
Slovence Daniele
Hantuchové.

ší světová
jednička Ana
Ivanovičová
se stala tváří
řady reklamních kampaní
jako například
značky luxusních hodinek
Rolex. Přestože se nemůže pochlubit
nijak oslnivou sbírkou turnajových
titulů, tato sedmadvacetiletá Srbka má
sportovním fanouškům co nabídnout.
Její křivky se totiž vyjímají na titulkách
prestižních pánských časopisů snad
ještě lépe než na kurtu.

◄ Česká kráska Nicole
Vaidišová zažívá v posledních měsících velký sportovní
ov
návrat
na
at a snaží se navázat
vá
úspěšnou kariéru, kterou
tero
před čtyřmi roky ukončila. Kromě tenisových
vý
dvorců dokázala tato
to sličná
blondýnka,
která byla tř
tři
roky vdaná za
Radka Štěpánka, zaujmout
i svět
vě reklamy
jako tvář
vá značky
Reebok.
Re

► Dv
Dvojnásobná vítězka
ězka Wimbledonu, kterou
tero

rovněž svého času okouzlil Radek Štěpánek,
se navzdory svým sportovním úspěchům ve
světě reklamní extraligy teprve rozkoukává. Na
rozdíl
jejích kolegyň je jasné, že
rozd od některých
te
namísto marketingové je Petra Kvitová hlavně
tenisovou
te
vo celebritou. Odhodit svršky ji dosud
přiměla jen charita, nikoli prestižní tituly.

Česká republika
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Štěně vyučujte, ale „nedrilujte“
Chcete si na jaře pořídit pejska? Kupte jej jen od prověřených chovatelů, říká kynoložka Hana Spalová
5plus2
■ RÁDCE
Nepodléhejte tlaku, dětem
nejdřív pořiďte třeba želvu
„Při rozmýšlení, zda si pořídit psa, nepodléhejte momentálnímu tlaku svého okolí,
například dětí. Takové rozhodnutí totiž
ovlivní váš život nejméně na 10 až 15 let
a výrazně změní váš životní styl. Pokud
už chcete dětem vyhovět, pořiďte jim raději nejprve třeba papouška či želvu, ať vidíte, zda se dokážou zvířeti věnovat a postarat se o něj i v době, kdy opadne jejich
první vlna nadšení a zájmu.“

Jasně si definujte, proč
a k čemu psa pořizujete
„Chcete spíše mazlíčka, který bude šťastný na pohovce, ale bude vyžadovat vaši
přítomnost? Nebo potřebujete hlídače či
lovce? Také u loveckých plemen je potřeba zvážit, jak nejčastěji budete psa využívat – potřebujete ohaře, aportéra? Nebo
psa pro využití i ve vodě, či norníka?
Nebo univerzální plemeno? Na to vše musíte znát před výběrem psa odpověď.“

nových stanicích, to jsou případy, kdy zůstává rozum stát. A neuspěje ani argument, že je to ‚levnější'. Naopak u štěňat
s rodokmenem je záruka, že pokud si vyberete plemeno například jezevčíka, vyroste vám skutečně jezevčík, a ne cosi na
vysokých nohách s agresivní povahou.“

Na štěně se připravte, jako
kdyby vám přibylo mimino
„Než si přivezete nového člena rodiny,
měli byste postupovat stejně, jako když
domů přibude miminko. Tedy nejprve nachystejte výbavu – vodítko, obojek, pelíšek, přepravku do automobilu, hračky
a krmení. Již v tomto období byste měli
spolupracovat s chovatelem, od kterého si
štěně přivezete. Měl by nám například poradit, jaké krmení je nejvhodnější.“

Zvykejte psa na životní
rytmus své rodiny
„Musíte počítat s tím, že
si přivezete hravé děcko, které bude při-

bližně do jednoho roku věku také jako děcko a později jako pubertální tvor reagovat.
V prvních dnech věnujte štěněti zvýšenou
pozornost, naučte ho rytmu rodiny, a naopak se sžijte s jeho rytmem a snažte se oba
sjednotit ke své spokojenosti.“

Přimějte pejska vykonávat
potřebu jen venku
„Vypozorujte okamžik, kdy se štěňátko
probudí, a hned jej vyneste před dům
a s doprovodem patřičných slov jako
‚čurat‘ jej nechte vyvenčit, a když se zadaří, velmi ho pochvalte a nechte jej proběhnout. Rozhodně nedoporučuji zvykat štěně dělat potřebu v bytě na nějakou plenku. Těžko mu za dva měsíce budete vysvětlovat, že už to nesmí a musí ven.“

Štěně učte nejen pokyny,
ale i chování mezi lidmi
„Máte-li štěňátko doma dva tři dny
a je-li již dostatečně aklimatizované, měl by následovat hned
první výcvik.
Neberte
to ale

jako opravdový dril, nýbrž jako postupné
‚vyučování'. Nejprve jej musíte naučit reagovat na jeho jméno. Hned poté musí
zvládnout nosit obojek a přijít na přivolání. Pak jsou na řadě základní prvky poslušnosti, které má umět každý pes, a to bez
ohledu na rasu či určení účelu – zůstaň,
k noze, sedni, lehni. Velmi důležitá je rovněž socializace psa. Každý pes by měl být
neagresivní na lidi a také na ostatní psy.
Toho docílíme jen tím, že pes bude znát
i jiné psy a bude se umět pohybovat mezi
lidmi.“

Chcete-li zvíře pro výstavy,
čeká vás náročnější výcvik
„Pokud budete mít ambice navštěvovat
psí výstavy, pak pes musí zvládnout bez
problémů chůzi na výstavním vodítku, výstavní postoj, ale především to, že mu cizí
člověk (rozhodčí) prohlédne chrup, osahá
celé tělo včetně prutu, u psů varlat, zkontroluje kvalitu srsti, anatomii těla.“

Hana Spalová

Zvíře nekupujte na tržnici,
chtějte poznat jeho rodiče
„Základem pro dobrý výběr psa je znalost
prostředí, ve kterém se narodil, znalost
jeho rodičů a jejich vlastností, vloh, zdraví a kvality. Kupovat psa na tržnicích či
přebírat si jej od majitele kdesi na benzi-

FOTO | JAN ŠMUCLER

Dlouholetá kynoložka a hlavní
poradkyně Klubu chovatelů
jezevčíků České republiky.

Rekonstruujte pořádně, vyplatí se to

INZERCE

S jarem přichází čas na dlouho odkládané
rekonstrukce bydlení. Nebyli by to ale Češi, kdyby je
neřešili převážně svépomocí.
Podle průzkumu Raifeisen stavební
spořitelny se alespoň jednou do roka
pouští do úprav bydlení přes 60 %
českých kutilů. A až 90 % se jich při
tom spokojí s provizorním řešením.
Mnohdy přehnaně kreativním, avšak
ne vždy plně funkčním. „Kreativita se
hodí, když se doma přihodí nečekaná nehoda a je zapotřebí najít rychlou záchranu. U provizoria by ale nemělo zůstat na několik let, jak tomu
ve spoustě případů je. Rekonstrukce
by se měla od začátku dělat pořádně,“
upozorňuje Jaroslava Huňová, oblastní ředitelka Raifeisen stavební spořitelny v Praze. Leckdo namítne, kde
na to vzít inance. Investice do bydlení

je ale jednou z nejlepších a právě teď je
na ni vhodný čas. „Podmínky úvěrů
na bydlení jsou u nás nyní velmi příznivé,“ potvrzuje Jaroslava Huňová.
„Například s úvěrem REKOpůjčka
nabízíme až 700 tisíc korun bez
zajištění s úrokovou sazbou už
od 4,69 % ročně. Oproti běžnému
spotřebitelskému úvěru, kde je úroková sazba třeba i dvojnásobná, tak
můžete výrazně ušetřit.“ Pro úvěr si
přitom do stavební spořitelny můžete přijít, i pokud dosud nejste jejím
klientem, nebo jste si již před časem
vzali úvěr jinde a nyní vám připadá
nevýhodný. Stačí jen pomocí účtenek,
faktur a jiných platebních dokladů

prokázat, že jste peníze použili na bydlení. Ve výsledku tak celkovou částku úvěru můžete přeplatit mnohem
méně a i měsíční splátky lze nastavit
příznivěji. S úvěrem od stavební spořitelny můžete inancovat prakticky
cokoli, co souvisí s bydlení, od náku-

pu materiálu, přes práci řemeslníků
až po některé administrativní výdaje. Pustíte-li se tedy do rekonstrukce
od začátku chytře a pořádně, odměnou vám bude moderní bydlení přesně podle vašich představ, které navíc
neztrácí na ceně.
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Dalibor Janda:
Kličkovaná
vůbec neměla
vyjít na desce
„To jsou příběhy,
kdy člověk balil
první holky,“ tak
Dalibor Janda
vzpomíná
na
vznik písničky
Hráli jsme kličkovanou. V textu se prolínají zkušenosti nejen Dalibora Jandy, ale
také jeho dvorního textaře Jana
Krůty. Janda se svou kapelou Prototyp Kličkovanou nahrál před
dlouhými jednatřiceti lety, 10. dubna 1984.
Pozoruhodné je, že písničku Hráli jsme kličkovanou Dalibor Janda
zpočátku ani nechtěl dát na desku.
„Přišla mi moc komerčně jednoduchá. Nakonec jsme ji tam dali
a z Kličkované se stal jeden z největších hitů,“ říká Janda. Na koncertech si ji publikum často žádá zopakovat. Někdy tak během večera zazní i dvakrát.
Hráli jsme kličkovanou,
vždyť to znáš.
Kamaráde, já jsem vyhrával.
Žárovkou otočím a bude tma.
Víš přece, jak ta hra končívá...
(Hudba: Dalibor Janda,
text: Jan Krůta)
Hudební kalendář připravuje
Český Impuls, bonusový program Ráááádia Impuls. Vysílá na
středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
Dnes v 11:30 hodin se dozvíte,
jak vznikla písnička Jiřího Korna
Zpívat jako déšť.
(tom)

Česká republika

Itálie u vás v kuchyni
Chcete-li si i doma
vychutnat oblíbená
italská jídla, nekupujte
levné těstoviny
a dodržujte čas jejich
vaření, radí kuchaři.

Spaghetti alla chitarra
se sardinkami
a piniovým krémem

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Ačkoliv první recepty z těstovin pocházejí z Itálie, dnes se s různými variantami původních pokrmů setkáme téměř
všude na světě. V české kuchyni v souvislosti s úpravou těstovin gurmáni narážejí
na dva hlavní nešvary: příliš mnoho smetany i v jídlech, kam vůbec nepatří, a vaření z levných nekvalitních těstovin, které
se snadno rozvaří a slepí.
„Je třeba využívat kvalitní suroviny,
dodržet čas vaření uvedený na obalu od
výrobce a těstoviny v průběhu varu kontrolovat. Já osobně je mám rád připravené al dente,“ říká Luca De Astis, šéfkuchař restaurace CottoCrudo v hotelu
Four Seasons Prague. „K jejich vaření
je třeba dostatečné množství vody, tedy
zhruba jeden litr na 100 gramů těstovin,“ dodává.
Jak připomínají odborníci z gurmánského webu Labužník.cz, mimo vaječných, bezlepkových, rýžových, kukuřičných a bezvaječných rozeznáváme mnoho druhů těstovin dle tvaru: špagety
(úzká stébla), makarony (dutá stébla),
kolínka (zahnuté trubky), penne (rovné
trubky sekané), fusili (vřetena), farfalle
(mašličky), fleky, fettucine (široké
nudle), cannelloni (plněné trubky),
lasagne (obdélníkové pláty), tortellini
(plněné kroužky), tagliatelle (širší
nudle) i další. Těstoviny se dají použít
téměř k jakémukoliv pokrmu, na salát se
hodí nejvíce fusili, penne nebo farfalle.

Ingredience na 4 porce:
640 g špaget
800 g čerstvých sardinek
160 g ančoviček v olivovém oleji
32 g suchých rozinek
32 g piniových oříšků
400 g fenyklu
320 g bílé cibule
8 g šafránu
20 g pečené chlebové drobenky
80 g fenyklového krému
Postup:
• Vařte špagety, dokud nejsou al dente.
• Neoloupanou cibuli zcela pokryjte

mořskou solí a dejte péct do trouby na
160 °C přibližně na 45 minut. Upečenou cibuli oloupejte a nasekejte na
proužky.
• Nakrájejte fenykl na proužky a dejte
vařit do osolené vody, aby zůstal křupavý. Po uvaření ho vložte do vody s ledem.
• Promíchejte fenykl s cibulí, zalijte olivovým olejem a odložte stranou pro
pozdější použití.
• Rozdrobte chleba, zalijte olivovým
olejem a pečte na pánvi dozlatova. Po
upečení položte na papírový ubrousek,
aby absorboval přebytečný olej.
• Do pánve nalijte olivový olej, přidejte ančovičky a sardinky a nechte přibližně minutu restovat. Několik sardinek si
nechte stranou pro pozdější použití
jako dekoraci. Směs smíchejte spolu
s fenyklem a cibulí a na závěr přidejte
piniové oříšky a sušené rozinky.
• Smíchejte špagety se směsí, zalijte
olivovým olejem a posypte čerstvě nasekanými listy fenyklu.
• Vezměte sardinky, které jste si nechali stranou, osolte, opepřete, zalijte olivovým olejem a pečte v troubě dozlatova
na 180 °C přibližně 2 až 3 minuty.
• Špagety naservírujte doprostřed talíře, položte upečenou sardinku navrch
a ozdobte několika listy fenyklu.
Dobrou chuť přeje
šéfkuchař Luca De Astis!

K nejoblíbenějším receptům v Česku
patří těstoviny carbonara. Postup je
jednoduchý: Na pánev s trochou olivového oleje vhoďte 200 g slaniny pokrájené na nudličky, případně pravé italské
pancetty a opečte dokřupava. Zvlášť si
smíchejte 6 žloutků z čerstvých vajec
s parmazánem (100 g) a pepřem a vyšlehejte. Uvařené špagety vhoďte na pánev
se slaninou, proházejte nebo promíchejte, stáhněte z plotýnky, přimíchejte vyšlehané žloutky a můžete podávat.
(re)

Luca De
Astis
šéfkuchař
restaurace
CottoCrudo
v hotelu
Four Seasons Prague

INZERCE

Certiikovaný KOMÍN

Kniha za

29 Kč

Vychází každý měsíc!

Nyní 14. dubna
ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

17

29 Kč
0,99 EUR

lehký, levný, kvalitní
8 m, 160 mm za 13.580 Kč včetně DPH
8 m, 200 mm za 13.980 Kč včetně DPH

Izolace z minerální vaty

doprava zdarma

Tel.: 734 104 501 www.primako.cz

ČTĚTE NÁS

r
Sir Arthu Doyle
Conan

Černý Petr
 



NA WEBU
www.5plus2.cz
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INTERNET
ZDARMA
www.mobil.cz
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V PÁTEK VAŘÍ
František Schneider (45)

Tramvaják František
žije v domě 6+kk
v Černých Voděradech s manželkou Ivanou. Má pět dětí.
Doma jim dělají společnost kočky a psi.
František má za sebou úspěšný boj s rakovinou lymfatických uzlin i dvojitý bypass. Miluje maso, plněný řízek a tatarský biftek. Nesnáší rýžový nákyp, hrachovou kaši a žemlovku.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Lenka Baranková (26)

Narodila se na Žižkově, studuje sociální
vědy. Bydlí v malém
studentském bytě na
Vinohradech. Nejraději má musaku. Nesnáší
koprovku a vnitřnosti.
Lenka vaří ráda s babičkou, která žije
na vesnici. Poslouchají u toho dechovku a to má pro Lenku zvláštní kouzlo.
Úterý: Nikola Navrátilová (23)

Přes týden žije s přítelem v pražském bytě,
o víkendech v Příbrami. Je vedoucí čerpací
stanice. Zajímá ji jízda
na koni, bowling, šipky, auto a cestování.
Má ráda vše, co je dobré, hlavně polévky. Nesnáší pórek, olivy a lilek. Když
byla Nikola malá, pomáhala mamince
při zavařování. Jedna sklenice praskla
a opařila jí ruku. Dodnes má jizvy.

Česká republika

Po Japonsku rozpaky
Pořad Prostřeno!
pokračuje v Praze
a středních Čechách.
ČR | Kdo čekal, že Středočeši dostanou
za úkol nějakou specialitu z metropole,
hodně se mýlil. V módě je sushi, takže
si tři muži a dvě mladé ženy musí umět
poradit s japonskou kuchyní. A nutno
poznamenat, že se jim to vcelku daří.
Vysokoškolačka Lenka (26) v pondělí ale kupila katastrofu za katastrofou.
Maso na musaku bylo zkažené, převrhla smetanu na nakrájenou cibuli, vysypala mouku, lilek a cuketu spálila skoro na
škvarek. Nespravila to studená dýňová
polévka ani brownies tvrdé jako šutr.
Vedoucí čerpací stanice Nikola (23)
z Příbrami v úterý upřednostnila spíše
orientální přístup. Opravdu si myslí, že
chlap zastane více práce, a proto má dostávat jídlo jako první?
Sommelier Marcel (30) z Letňan ve
středu servíroval i modrou bramboru
a soupeři nevěřili vlastním očím. Ale
holky se mu spíš smály. „Hodně věcí dělal před námi, ale spíš to nestihl a předvedl, jak se to nemá dělat,“ myslí si Len-

Čtvrtek: David Miluška (33)

Číšník David má s bývalou ženou dvě dcery. Vyučil se v Mikulově. V ještě ne zcela dodělaném domě v Měšicích u Prahy má stále
dost práce. Má rád
maso, zeleninu, nudle a těstoviny. Nesnáší rozinky a kandované ovoce.

ka. „Mám dojem, že mě sem přišli
nas.at,“ ulevoval si zhrzený hostitel.
Číšník David (33) vařil v rodinném
domku v Měšicích. „Koukám pod ruku
profesionálům, je to pro mě výzva,“ těšil se. Zlatým hřebem byl hamburger se
salátem Coleslaw. Jenže podle soutěžících si toho hodně připravil předem,
aby si usnadnil práci. „Je to nefér,“ myslí si Marcel a Fanda. Nikol s nimi souhlasí: „Pěknej podraz.“
Pětinásobný otec a tramvaják Franti-

FOTO | FTV PRIMA

šek (45) v pátek pozve hosty na venkov
do velkého domu plného dětí a zvířat,
kde žije se svou ženou. Marcel se trochu mračí nad kalorickým předkrmem:
„Jatýrka se škvarky, tučný s tučným, to
bude úplně nejtučnější.“ Hutný je i lehce přesolený kaldoun a další kachní konfit s lyonskými brambory.
Dívejte se, konec pražského a středočeského soutěžení bude docela překvapivý. Prostřeno! na Primě každý všední
den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDNÍCH ČECH A Z PRAHY
Lososový tatarák, domácí pečivo

Středa: Marcel Láznička (30)

Pracuje jako sommelier. Z prvního vztahu
má dceru Karin, teď
s manželkou čekají na
narození syna Justina.
Přihlásil se proto, že
prohrál se ženou sázku
o pohlaví miminka. Bydlí v Praze-Letňanech v bytě 3+1. Marcel miluje svět
vína. Také rád jezdí na kole, cestuje a fotografuje. Mezi jeho oblíbená jídla patří
šneci po burgundgsku, grilovaná foie
gras, kohout na víně, mořské plody či
ryby. Z české kuchyně má rád svíčkovou, pečenou kachnu a dezerty. Nesnáší
koprovou a rajskou omáčku. Nikdy by
nesnědl brouky a červy.

Šikovných kuchařů je u plotny hodně. Kdo z nich vyhraje?

Ingredience: 500 g filetu z lososa,
1 svazek jarní cibulky, 1 až 2 lžičky dijonské hořčice, 1 citron, 1 lžička olivového oleje, sůl, pepř, 1 lžička nasekaného kopru. Domácí pečivo: 400 g vařených brambor ve slupce, 200 g polohrubé mouky, mouka na podsypávání,
2 lžičky prášku do pečiva, 100 g másla,
sůl, 1 vejce na potření, sezamové semínko nebo kmín na posypání. Postup – tatarák z lososa: Lososa si omyjeme a naškrábeme najemno. Do masa přidáme
nasekanou jarní cibulku a kopr, olivový
olej (podle tučnosti ryby), citronovou
šťávu, dijonskou hořčici, sůl, pepř a zamícháme. Dáme na chvíli do ledničky
a pak už můžeme servírovat. Domácí
pečivo z bramborového těsta: Den předem uvařené a oloupané brambory nastrouháme najemno, přidáme změklé
máslo, ostatní suroviny a zpracujeme.
Těsto rozdělíme na 14 až 16 kousků,
z každého kousku si utvoříme bulku
nebo upleteme housku. Ty na plechu pomažeme vajíčkem, posypeme sezamem
či kmínem a pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů asi 15 minut.

Hovězí burger s cibulovým kompotem a salátem Coleslaw
Ingredience: 5x domácí bulky, 1 kg hovězího masa (150 až 200 g na porci),
1 rajče, listy ledového salátu, 5 plátků
čedaru. Salát Coleslaw: 1 hlávka bílého zelí, 1 mrkev, 1 menší cibule. Na zálivku: trošku bílého vína, špetka cukru,
sůl, pepř, 1 balení majonézy. Cibulový
kompot: 400 g červené cibule, 20 ml
olivového oleje, hladkolistá petržel, 5 cl
červeného vinného octa, 10 cl vývaru,
1 lžíce hrubozrnné hořčice. Postup: Hovězí maso nameleme, osolíme a opepříme. Připravíme z něj burgery, které opékáme na pánvi nebo v troubě či na grilu.
Bulku rozřízneme, obložíme podle chuti pokrájenou zeleninou, majonézou, sýrem a nakonec masem. K tomuto jídlu
podáváme cibulový kompot a salát. Cibulový kompot: Cibuli restujeme na
oleji, přiléváme vývar a vždy jej necháme zredukovat. Pak přidáme hrubozrnnou hořčici, červený vinný ocet, osolíme, opepříme, chvíli povaříme a dokončíme nasekanou petrželí. K burgeru udě-

láme salát Coleslaw, který si připravíme z nakrouhaného bílého zelí, které posolíme a necháme zkřehnout, promačkáme a přebytečnou tekutinu vylijeme. Nastrouháme mrkev a zeleninu promícháme se zálivkou z majonézy, smíchanou
s troškou bílého vína, ochucenou solí,
cukrem a pepřem. Coleslaw necháme
chvíli odležet v chladu.
Pošírovaná hruška v červeném víně

Pošírování je způsob přípravy jídel, kdy
se suroviny ponechají v horké vodě
nebo jiné tekutině, avšak nesmí se vařit.
Ingredience: 3 hrušky, 1 láhev sladšího
červeného vína, 1 lusk celé skořice,
500 ml dobré vanilkové zmrzliny.
Postup: Oloupané hrušky podélně rozpůlíme a vyndáme jádřinec. Do kastrůlku nalijeme celou láhev červeného vína
a vložíme skořici a hrušky. Vaříme na
mírném ohni cca 20 až 30 minut a redukujeme víno, až se z něj stane skoro sirup. Hrušky mezitím změknou. Ovoce
naservírujeme na talíř, doprostřed hrušky vložíme kopeček vanilkové zmrzliny a porci přelijeme sladkou vinnou
omáčkou.
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Rohová sedací souprava,
umělá umělá kůže krémová / látka
Cappuccino, rozměry:
190/255 × 80 × 90 cm, 1006110-01
Levá i pravá varianta

Úložný prostor

24 590.Sleva

43%

13 999 .-

ROHOVÁ SEDACÍ SOUPRAVA

FINANČNÍ SLUŽBY

0,5%

měsíčně

Koberec Brilliance,

80 × 150 cm, 0500737-00 - 899,120 × 170 cm, 0500737-01 - 1499,160 × 230 cm, 0500737-02 - 2499,-

Rozklad na lůžko: 135× 220 cm

Koberec SKY,

80 × 150 cm, 0504394-00 - 549,120 × 170 cm, 0504394-01 -999,160 × 230 cm, 0504394-02 - 1 999,-

Koberec SHAGGY PRIME,

80 × 150 cm, 0500137-00 - 299,120 × 170 cm, 0500137-01 - 599,160 × 230 cm, 0500137-02 - 999,-

různé barv y
a vzor y

2 699.Sleva

66%

899 .

1 949.Sleva

71%

549 .-

999.Sleva

70%

299 .-

kázky, slevy nelze kombinovat ani sčítat. Nevztahuje se na akční zboží z naší
reklamy, již zlevněné zboží a elektrospotřebiče. ** Toto zboží není skladem, zákazník si ho může v době platnosti nabídky v prodejně objednat.
# Garantovaná sleva 40% na zakázkovou výrobu platí vždy na konkrétní modely produktů.

Obývací stěna Tom,

dubCountry šedý/Arusha
Wenge, dub Sanremo /
bílá, dub Sonoma / bílá,
osvětlení za příplatek,
variabilní program,
270 x 197 x 32-45 cm,
1002390-12, 13, 14

TV křeslo, mikrofáze, světle hnědá,
na kolečkách,rozměry: 84 × 111 × 92 cm,
polohování zad a nohou,523119-00, 02
Další potahy
za příplatek

Polohování
zad a nohou

6 499 .-

10 790.Sleva

39%

7 999 .-

12 790.Sleva

37%

1002390-07, 08, 10 - 2 999,-

GARANTUJEME
NA ZAKÁZKOVOU VÝROBU

korpus žinilka černá / sedák žinilka šedá, nohy kov chrom, 251 × 87 × 308 cm,
plně polohovatelné opěrky hlavy. Polštář, úložný prostor, rozklad na lôžko
za príplatek, 1004671-50 **

hnědá, krémová
nebo černá,
79 × 85-107 × 90-163 cm,
1003635-00, 01, 02

Variabilní program

Polohování
zad a nohou

42%

1002390- 03, 05, 09 - 5 999,-

Rohová sedací souprava SPIKE,

TV křeslo, umělá kůže

8 690.Sleva

4 díly

Skříně, dub Country
šedý / Arusha Wenge,
dub Sonoma / bílá,
dub Sanremo / bílá,
80 × 197 × 52 cm,
1002390-07, 08, 10

Levá i pravá varianta

4 999 .-

Možnost plánování
podle Va šich představ

Relaxační křeslo,

umělá kůže béžová,
rozměry: 76 × 108 × 84 cm,
1005207-00

S vyhříváním
Ilustrační foto

7 990.Sleva

43%

4 499 .-

Obývací stěna, šedá / šedá - vysoký
lesk, rozměry:285 × 190 × 46 cm, včetně
LED osvětlení energetické třídy A, TV
stolek, police, vitrína, vysoká vitrína,
1007043-00

68 550.Sleva#

Další potahy
za příplatek

LED
osvětlení

41%

39 999 .-

Sedací souprava ve tvaru U, látka: černá / zelená, rozměry: 167 × 323 × 249 cm,
včetně potažení zad, 1005034-50** Opěrky hlavy, lůžko a úložný prostor za příplatek

Další potahy
za příplatek

Možnost
plánování
dle Va šich
představ

21 990.Sleva

45%

11 999 .Obývací stěna, dub Sonoma / bílá - vysoký
lesk, včetně osvětlení, energetická třída A,
rozměry: 292 × 189 × 48 cm, 0511763-00

LED
osvětlení

42 990.Sleva

Rozklad na lůžko: 117 × 254 cm

39%

Rohová sedací souprava,

25 999 .Další potahy
za příplatek

ekokůže bílá nebo černá,
rozměry: 255 × 90 × 173 cm,
dřevěné nohy,
1003376-01, 02

Potažení zad
Úložný prostor

12 850.Sleva

41%

7 499 .4

25 990.Sleva

Rozklad na lůžko:
141 × 198 cm

42%

.-

Nabídka platí do 3. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO Nábytek v ČR včetně e-shopu www.asko.cz, a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až do vyprodání zboží skladem, pak si zákazník
zboží může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cenu. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost ASKO Nábytek si vyhrazuje právo změn v
barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku.

FINANČNÍ SLUŽBY

0,5

Konferenční stolek,

Navýšení jen 0,5 % měsíčně!

černá nebo bílá varianta,
rozměry: 75 × 30 × 75 cm,
vysoký lesk, 1005673-00, 01

Nákup možný i bez hotovosti
Přímá platba 0 %, 10 %, 20 %,
30 %, 40 %, 50 %

%

měsíčně

6 390.Sleva

Počet splátek 20 nebo 40

37%

Cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 20,
měsíční splátka 550 Kč, celkem zaplatíte 11 000 Kč, roční úroková sazba 11,69 %, RPSN 11,69 %,
úvěr bez pojištění schopnosti splácet splátky.

#

3 999 .-

Konferenční stolek, dub Sonoma
nebo dub v barvě lanýže, dub Sanremo,
dub Vintage, 104 × 45 × 67 cm,
1006332-00, 01, 02, 03

Sedací souprava Loft, tkaná látka šedohnědá, nastavitelná výška opěrky
hlavy, kovové nožky, rozměry: 334 × 92 × 170-196 cm, 1003040-07

Další potahy
za příplatek
Úložný prostor 2x

3 690.Sleva

Potažení zad

40%

2 199 .-

Konferenční stolek, olše, švestka, dub

Sonoma, dub Sanremo, dub Canyon, rozměry:
92 × 42 × 58 cm, 1002315-00, 02, 03, 04, 05

%

.-

49 990.Sleva#

39%

Sedací souprava ve tvaru U, ekokůže bílá / látka šedá,
rozměry: 198 × 345 × 178 cm, lůžko: 138 × 308 cm, 0527109-00

Další potahy
za příplatek

1 650.Sleva

39%

Rohová sedací souprava, látka černá / šedá,
rozměry: 313 × 215/72 × 90 cm, rozklad na lůžko, 1006657-00

Úložný prostor

999 .Další potahy
za příplatek
Levá i pravá varianta
Včetně polštářů

Včetně polštářů

Úložný prostor

34 990.Sleva

Rozklad na lůžko: 138×308 cm

34%

22 999 .-

Mega pohovka, látka šedá / zelená, rozměry: 285 × 91 × 116 cm, dřevěné
nohy ve stříbrném dekoru, 3 středně velké polštáře v látce pohovky, 4 velké
+ 4 malé polštáře v zelené látce, 0527103-00

Další potahy
za příplatek

.-

26 990.Sleva

Rozklad na lůžko: 160 × 245 cm

40%

Rohová sedací souprava, tkaná látka krémová, systém klik-klak,
nohy kov chrom, polštáře ve vzorové látce (3+2)potažení zad,
rozměry: 245 × 165 cm, rozklad na lůžko: 110 × 215 cm, 8207731-01

Další potahy
za příplatek

Rozkládací na lůžko
Včetně polštářů
Úložný prostor

všechny
polštáře
v ceně

21 990.Sleva

36%

13 999 .-

20 490.Sleva

Rozklad na lůžko: 110 × 215 cm

41%

11 999 .-

Výběr potahových látek za příplatek. *Sleva 50% na každý druhý produkt z nabídky nábytku se odečte z doporučených maloobchodních cen, přičemž minimální hodnota prvního produktu z nábytku je 5000 Kč. Sleva 50% na
každý druhý produkt z nabídky bytových doplňků, koberců a světel se odečte z prodejních maloobchodních cen levnějšího produktu přímo na pokladně. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky, slevy nelze kombinovat ani sčítat.
Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy, již zlevněné zboží a elektrospotřebiče. ** Toto zboží není skladem, zákazník si ho může v době platnosti nabídky v prodejně objednat. #Garantovaná sleva 40% na zakázkovou výrobu
platí vždy na konkrétní modely produktů.

5

Stůl, stříbrný / ocel, skleněná deska, 150 × 72 × 90 cm,
400083-00 - 2499,-

Zahradní stůl, tropické dřevo, rozměry: 150 × 74 × 90 cm, 1005090-00 - 2 999,Židle, tropické dřevo, rozměry: 63 × 86 × 62 cm, 1005094-00 - 1 299,Lavice, tropické dřevo, 120 × 86 × 62 cm, 1005091-00 - 1 599,-

Sleva

1 400.-

50%

699 .-

Zahradní židle,

55 × 73 × 88 cm, látkový sedák a
opěradlo / ocel, 400081-00

set 1 + 4

3 200.-

Sleva

50%

1599 .-

Tropické dřevo

6000.-

Zahradní set,

stůl + 4x židle,
kovová konstrukce/ sklo, 90 × 70 cm,
kovová konstrukce / látka,
51,5 × 89 × 67,5 cm, 1007383-00

3 barevné
varianty
Zahradní altán, rám ocel / bílá,

51 × 73 × 58 cm,
látkový sedák
a opěradlo / ocel,
400137-00

konstrukce, látka: béžová, modrá
navy, tmavě zelená,
1002885-00, 01, 02

1400.-

Sleva

1599.-

50%

699 .-

Sleva

56%

799.-

699 .-

Polštář na lehátko,

Polštář na lavici,

100% polyester,
190×50×5 cm,
711409-00, 01, 02

100% polyester, mix barev,
50×100 cm,
711433-00, 01, 02 - 299,-

1399.-

Zahradní stůl,
ø 60 cm, skleněná deska,

stříbrný lakovaný povrch,
400136-00 - 599,-

z doporučených maloobchodních cen
Lehátko,
59×26×190 cm, látka: červená
nebo zelená / černá, kovová
konstrukce, 1003252-00, 01
999,-

Skladací set, kov,
stůl:ø 60 cm,
židle: 42×46 × 82 cm,
400167-00, 02, 03

set

1x stůl + 2x židle

2 barevné
varianty

3 barevné
varianty

Sleva

66%

469 .-

Křeslo,
65×114×165 cm,
látka: červená nebo
zelená / černá,
kovová konstrukce,
1003248-00, 01
1299,-

Polštář do křesla,
100% polyester, mix barev,
120×50×5 cm,
711398-00, 01, 02

1119.-

Sleva

50%

399 .-

GARANTUJEME
SLEVU

pol štář
na lehátko

1 999 .-

Zahradní
židle,

skládací, oboustranná laminace,
2,4 x 2,4 / 3 x 3 m, 1007308-00

Slunečník, ø 270 cm, ocelová

Sleva

66%

4599.-

1 799 .-

3 barevné
varianty

Sleva

67%

369 .-

Sleva

60%

PRAHA

BRNO

HRADEC KRÁLOVÉ

PLZEŇ

ZLÍN

TEPLICE

MLADÁ BOLESLAV

NC Europark
Nákupní 444/6
Po – Pá 10.00 – 21.00
So – Ne 9.00 – 21.00

NC Olympia
U Dálnice 777
Po – Pá 10.00 – 21.00
So – Ne 9.00 – 21.00

Nákupní zóna TESCO
Rašínova 1669
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 21.00

NC Borská Pole
U Letiště 2/1074
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

Centro Retail Park
třída 3. května 1205
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

NC Olympia
Srbická 464
Po – Pá 9.00 – 21.00
So – Ne 9.00 – 21.00

NC Olympia
Jičínská ulice 1418
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

ČESKÉ BUDĚJOVICE TÁBOR

Obchodní zóna Globus
České Vrbné 2389
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

NC u Hypernovy
Soběslavská 3073
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

CHOMUTOV

ZNOJMO

OLOMOUC - ŘEPČÍN

NC Otvice
Obchodní zóna 275
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

NC vedle Baumaxu
Suchohrdelská 2799/26
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

Obchodní zóna Globus
Pražská 39
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 9.00 – 20.00

Nabídka platí do 3. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO Nábytek v ČR včetně e-shopu www.asko.cz, a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až do
vyprodání zboží skladem, pak si zákazník zboží může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cenu. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy
a montáže, včetně DPH. Společnost ASKO Nábytek si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme
dopravu a montáž. Zboží zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. *Sleva 50% na každý druhý produkt z nabídky nábytku se odečte
z doporučených maloobchodních cen, přičemž minimální hodnota prvního produktu z nábytku je 5000 Kč. Sleva 50% na každý druhý produkt z nabídky bytových doplňků, koberců
a světel se odečte z prodejních maloobchodních cen levnějšího produktu přímo na pokladně. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky, slevy nelze kombinovat ani sčítat. Nevztahuje se na
akční zboží z naší reklamy, již zlevněné zboží a elektrospotřebiče. ** Toto zboží není skladem, zákazník si ho může v době platnosti nabídky v prodejně objednat. #Garantovaná sleva 40%
na zakázkovou výrobu platí vždy na konkrétní modely produktů.
I N FO L I N K A
MAIL
www.asko.cz
info@asko-nabytek.cz tel.: 232 000 222

OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU

sobota 18. dubna 2015
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ČT1
6.25

Kouzelné bylinky 6.50 Okouzlení IV
(8/52) 7.45 Polopatě 8.40 Třetí patro
(4/6) 9.45 Gejzír 10.15 Všechnopárty
11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.05
15.10
16.05
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
O labuti
Chudák muzika
Příběhy slavných... Jaroslav Vojta
Ducháček to zařídí
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

SOUTĚŽNÍ

6.10
6.30
6.55
7.20
7.45
8.10
8.40
9.45
10.45
11.20
13.35
15.05
17.05
18.15
18.50
19.30

19

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Monsuno (2)
Král džungle II (16)
Looney Tunes: Úžasná show II (26)
Tom a Jerry II (1)
Tučňáci z Madagaskaru II
Dokonalý svět (2)
Koření
Volejte Novu
Jak ztratit kluka v 10 dnech
Výměna manželek
Co je šeptem...
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (26)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.00 Zpravodajství FTV Prima
6.45 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (23)
7.15
Jake a piráti ze Země Nezemě II
7.50 Autosalon
9.00 Autosalon Extra
9.20 Vlak do neznáma
Romantický film (USA, 2011)
11.55 Holka na zabití
Krimikomedie (ČR, 1975)
14.15 Vraždy v Midsomeru IV
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

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Upíří deníky IV (8)
6.40 Gilmorova děvčata VI (4) 7.25 Muž v hnědém
obleku 9.00 Moje první láska 11.15 Beze stopy III (7)
12.05 Odložené případy (3) 12.55 Agent v sukni,
komedie (USA/N, 2000) 14.45 Liga spravedlivých:
Zánik, anim. film (USA, 2012) 16.15 Líbáš jako ďábel,
komedie (ČR, 2012) 18.25 Třetí skoba pro Kocoura,
dobr. film (ČR, 1983) 20.00 Argo, drama (USA,
2012) 22.25 Smrt v Šanghaji, drama (USA, 2010)
0.25 Baader Meinhof Komplex, drama (N/Fr./ČR)

KOMEDIE

ZÁBAVA

Prima cool
7.25 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye II (3) 8.45
Magazín Ligy mistrů UEFA 9.15 Kurýr (7, 8) 11.20
Kravaťáci II (12) 12.15 Doteky osudu II (3) 13.15
Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (5) 14.15
Konspirační teorie II (4) 15.15 Simpsonovi VIII (25)
15.45 Simpsonovi IX (1, 2) 16.45 Hrajeme s Alim
17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi IX
(3) 18.55 Simpsonovi IX (4) 19.30 Simpsonovi IX
(5) 20.00 Povodeň, akční thriller (USA/VB, 1998)
22.05 Beowulf: Král barbarů 0.15 Hrajeme s Alim
0.50 Re-play 1.20 Applikace 1.55 Beowulf: Král
barbarů 3.35 Doteky osudu II (3) 4.15 Laboratoř
pro chlapy Jamese Maye II (3)

Prima love

20.00 Hodina pravdy
21.00 Afričan
Romant. komedie (Fr., 1982). Hrají
C. Deneuveová, P. Noiret a další
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Letiště 1975
Katastrof. film (USA, 1974). Hrají
Ch. Heston, K. Blacková a další
0.20 Místo činu - Schimanski
Přátelé. Kriminální cyklus (N, 1986).
Hrají G. George, K. Wennemann,
E. Feik, U. Matschoss a další
1.50 Manéž Bolka Polívky
3.00 Sama doma
4.30 Designtrend
4.45 Bydlení je hra
5.05 Pod pokličkou

SÉRUM PRAVDY

20.20 Frajeři ve Vegas
Komedie (USA, 2013). Hrají
M. Douglas, R. De Niro, M. Freeman, K. Kline, M. Steenburgenová.
Režie J. Turteltaub
22.35 Vražedná hra
Akční film (USA, 2012). Hrají
T. Perry, M. Fox, J. Reno, R. Nicholsová, Ch. Lindberg a další
0.20 Žhavá láska
Komedie (USA, 2012). Hrají
K. Marino, K. Bellová a další
2.20 Novashopping
2.50 U Haliny v kuchyni
3.40 DO-RE-MI
4.25 Dokonalý svět (2)
5.25 Novashopping

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Operace Zlomený šíp
Akční thriller (USA, 1996). Hrají
Ch. Slater, J. Travolta, S. Mathisová,
D. Lindo, F. Whaley. Režie J. Woo
0.20 Hledáme Ydol
Komedie (USA, 2006). Hrají
H. Grant, D. Quaid, M. Mooreová,
W. Dafoe, Ch. Klein a další. Režie
P. Weitz
2.30 Vraždy v Midsomeru IV
Temný podzim. Krimiseriál (VB,
2000). Hrají J. Nettles, D. Casey,
R. Glenister, N. Henson, A. Howard
a další. Režie J. Silberston
4.10 Jane Doe: Deklarace nezávislosti
Krimiseriál (USA, 2005)

9.20 Pekelná výzva 10.15 Doktorka Emily (3) 11.15
Posel ztracených duší II (10) 12.10 Kráska a zvíře (11)
13.05 Deník zasloužilé matky IV (3) 13.35 Jak jsem
poznal vaši matku II (15, 16) 14.30 Danielle Steelová:
Rodinné album (2/2) 16.25 Closer VI (4) 17.20
Jamie vaří rychlovky (27) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym (3) 18.55 Deník zasloužilé matky IV
(4) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku II (17, 18)
20.15 Nebezpečné probuzení, drama (Kan., 2005)
22.25 Kráska a zvíře II (19) 23.25 Gigolové III (3)
23.55 Closer VI (4) 0.50 Volejte Věštce 2.55 Gigolové III (3) 3.20 Nespoutaný anděl (159) 4.05 Alisa Jdi za svým srdcem (135) 4.50 Vraždy v Kitzbühelu

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (17) 8.45 ATP World
Tour Masters 1000 - Monte Carlo 10.25 ATP World
Tour Masters 1000 - Monte Carlo 12.20 NHL play-off 14.00 Element 14.15 Lovci zločinců II (1) 15.25
Kobra 11 V (15) 16.20 Star Trek: Nová generace (18)
17.10 Nová cestománie (7) 17.45 Milionová pojistka
19.35 Star Trek: Nová generace (19), seriál (USA,
1987) 20.20 Tygr a drak, fantasy film
(HG/USA/Čína, 2000) 22.30 Tajemná řeka, krimidrama (USA, 2003) 1.00 K.O. Night (575)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Okouzlení
IV (9/52) 7.25 Ducháček to zařídí. Veselohra (ČR, 1938) 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Náves (6/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O princi Truhlíkovi
Pohádka (ČR, 1996)
14.05 Pohádka o splněných přáních
Pohádka (ČR, 1994)
15.25 Vražda Ing. Čerta
Komedie (ČR, 1970)
16.40 Zdivočelá země (28, 29/45)
Seriál (ČR, 2008)
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 Postřižiny
Komedie (ČR, 1980). Hrají
J. Schmitzer, M. Vášáryová a další
21.35 168 hodin
22.10 Sametoví vrazi (2/2)
Krimidrama (ČR, 2005). Hrají
M. Dlouhý, J. Dolanský a další
23.25 Případy inspektora Lynleyho I-II
Pro dobro Eleny. Krimiseriál (VB,
2002). Hrají N. Parker, S. Smallová,
Ch. Lunghiová a další
0.55 Kriminálka Paříž
1.45 Hodina pravdy
2.45 13. komnata Dalibora Gondíka
3.10 Sváteční slovo děkana Cyrilometodějské fakulty UP P. Tavela
3.15 Zahrada je hra
3.40 Bydlení je hra
4.05 Chalupa je hra
4.30 Postřehy odjinud
4.35 Móda-Extravagance-Manýry
5.00 Padající květináč

6.10
6.30
6.55
7.20
8.10
8.40
9.50
10.15
11.15
13.15
14.55
17.05
18.50
19.30
20.20

21.30
22.05
22.45
1.00
1.45
2.15
3.10

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Monsuno (3)
Král džungle II (17)
Tom a Jerry II (2, 3)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (13)
Jak princezny po nocích tancovaly
Pohádka (N, 2011)
Dva a půl chlapa VIII (10)
Seriál (USA, 2010)
Víkend
Agent Cody Banks
Akční film (Kan./USA, 2003). Hrají
F. Muniz, H. Duffová a další
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980). Hrají V. Menšík, V. Freimanová a další
Na divoké vlně
Drama (USA, 2012). Hrají J. Weston,
G. Butler, A. Spencerová a další
Byl jednou jeden polda 3: Major
Maisner a tančící drak
Komedie (ČR, 1999)
Helena (27)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (9)
Cigaretový kouř. Krimiseriál (ČR,
2013). Hrají S. Norisová, J. Satoranský, F. Tomsa, Z. Palusga a další
Okresní přebor (8)
Schůze. Komediální seriál (ČR,
2010). Režie J. Prušinovský
Střepiny
Mission: Impossible 2
Akční thriller (USA/N, 2000). Hrají
T. Cruise, D. Scott a další
Kriminálka New York II
Krimiseriál (USA, 2005)
Novashopping
Volejte Novu
DO-RE-MI

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (24)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(28)
8.15 Tajemství války (25)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (9)
Rodinná pouta. Krimiseriál (N, 2012).
Hrají J. Shüttauf, D. Boeer a další
11.00 Partie
11.45 Receptář prima nápadů
13.05 Nedělní receptář extra
13.30 Big Ben IV (8)
Třídní sraz. Krimiseriál (N, 2003).
Hrají O. Fischer, K. Jacobová,
R. Drexelová, M. Lerchenberg a další
15.45 Vraždy v Midsomeru V
Zkažené ovoce. Krimiseriál (VB,
2001). Hrají J. Nettles, D. Casey,
A. Bellová, E. Davidová a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Alenka v říši divů
Fantasy film (USA, 2010). Hrají
J. Depp, H. Bohnam Carterová,
A. Hathawayová a další
22.30 Konečně spolu
Romantický film (USA, 2007).
Hrají M. Broderick, C. Firth,
H. Huntová, B. Midlerová a další
0.45 Hawaii 5-0 II (19)
Krvavé diamanty. Krimiseriál
(USA, 2011). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
1.40 Tajemství války (25)
2.40 Vraždy v Midsomeru V
Zkažené ovoce. Krimiseriál (VB)
4.20 Nikdo není dokonalý

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Liga spravedlivých:
Zánik 7.30 Třetí skoba pro Kocoura 9.00 Jak ztratit
kluka v 10 dnech, komedie (USA/N, 2003) 11.15
Koření 12.10 Superprohnilí, komedie (N/Fr., 2003)
14.05 Co je šeptem..., komedie (USA, 2005) 15.55
Vnitřní vesmír, dobr. komedie (USA, 1987) 18.10 Sue
Thomas: Agentka FBI (21, 22), seriál (USA, 2002)
20.00 Protivný sprostý holky 2, komedie (USA,
2011) 21.50 Odvlečen, thriller (USA/JAR, 2007)
0.05 Hex II (5), horor. seriál (VB, 2005)

Prima cool
7.35 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye II (4) 8.55
Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (5) 9.55
Záblesk budoucnosti (11) 10.55 Kravaťáci II (13)
11.55 Doteky osudu II (4) 12.55 Top Gear 2011 (4)
14.10 Konspirační teorie II (5) 15.10 Simpsonovi IX
(3) 15.40 Simpsonovi IX (4) 16.10 Simpsonovi IX
(5) 16.40 Pan Magor 18.30 Simpsonovi IX (6-8)
20.00 Tajemství hradu v Karpatech 22.10 Živí mrtví
IV (16) 23.10 American Horror Story: Asylum (5)
0.05 Tajemství hradu v Karpatech 2.10 The
Walking Dead IV (16) 2.50 American Horror Story:
Asylum (5) 3.35 Doteky osudu II (4) 4.15 Laboratoř
pro chlapy Jamese Maye II (4)

Prima love
7.25 Božské dorty IV (8) 7.55 Trosečníci v ráji II (10)
8.55 Pekelná výzva 9.55 Doktorka Emily (4) 10.50
Posel ztracených duší II (11) 11.50 Kráska a zvíře (12)
12.45 Deník zasloužilé matky IV (4) 13.15 Jak jsem
poznal vaši matku II (17, 18) 14.15 Holka na zabití
16.25 Closer VI (5) 17.20 Jamie vaří rychlovky (28)
17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym (4) 18.55
Deník zasloužilé matky IV (5) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku II (19, 20) 20.15 Osm statečných,
dobrodružný film podle skutečné události (USA,
2006) 22.55 Chirurgové VIII (3) 23.55 Gigolové III
(4) 0.30 Closer VI (5) 1.20 Volejte Věštce 3.25
Gigolové III (4) 3.50 Nespoutaný anděl (160) 4.40
Alisa - Jdi za svým srdcem (136)

pondělí 20. dubna 2015
ČT1
5.59

12.00
12.20
12.30
14.00
14.45
15.05
16.45
17.15
17.40
18.00
18.25
18.55
19.00
19.50
19.59
20.00

21.00
21.44
21.45
22.40
23.10
0.00
0.25
0.55
1.25
1.50

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.55
Na cestě po Gran Canarii 10.20
Postřehy odjinud 10.30 168 hodin
11.00 Svět rekordů a kuriozit speciál
Zprávy ve 12
Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
Sama doma
Doktorka Quinnová III
Ve štěstí i neštěstí 1. Seriál (USA,
1993-1998)
Kuchařská pohotovost
Postřižiny
Komedie (ČR, 1980)
Cestománie
AZ-kvíz
Černé ovce
Události v regionech
Míň je víc
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Mimořádné SAZKAmobil
šance
Panoptikum Města pražského
(2/10)
Děvče od vody. Krimiseriál (ČR,
1987). Hrají J. Adamíra, O. Havelka,
J. Vinklář, J. Bláha a další
Reportéři ČT
Výsledky losování Šťastných 10
Kriminalista
Vražedné blues. Krimiseriál
(N, 2006-2014).
Na stopě
Profesionálové
AZ-kvíz
Toulavá kamera
Objektiv
Z metropole, Týden v regionech
Všechnopárty

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.20
11.50
12.00
12.35

13.30

14.25

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30

22.30
23.25
0.15
1.00
1.45
2.15
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2805)
Policie Modrava (9)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (4)
Pobožní lidé. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají K. Morissová, T. Barry,
J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy III (8)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (7)
Rudě žhnoucí. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (257)
Dva a půl chlapa VIII (11)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (4)
Ulice (2806)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (111)
Divadlo. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová a další
Mentalista VI (6)
Oheň a síra. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Kriminálka Las Vegas IV (7)
Stoupenci zla II (13)
Kriminálka Miami X (4)
Mentalista III (7)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25

12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
0.40
1.40
2.25
3.15

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (25)
Winx Club (8)
Divácké zprávy
M.A.S.H (88, 89)
Walker, Texas Ranger IX (11)
Zlatý chlapec. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VI (7)
Nebezpečné schůzky. Krimiseriál
(Fr., 2004). Hrají V. Genestová,
A. Desseaux, J. Lauretová a další
Wolffův revír III (7)
Studentka Marie. Krimiseriál
(N, 1996). Režie M. Mackenroth
Komisař Rex (5)
Tanec na sopce. Krimiseriál
(N/Rak., 1993). Hrají T. Moretti,
K. Markovics, W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: To hlavní
je láska
Romantický film (N, 2002). Hrají
S. Verhoeven, S. Jappová a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (332)
Lék. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
TOP STAR magazín
Záhadné vraždy
Thriller (Kan./USA, 2006). Hrají
J. Benzová, Ch. Kramer a další
Firma (2)
Walker, Texas Ranger IX (11)
Wolffův revír III (7)
Autosalon

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (13) 6.45 Jak princezny po
nocích tancovaly 7.55 Sue Thomas: Agentka FBI
(21, 22) 9.40 Vnitřní vesmír 12.10 Protivný sprostý
holky 2 13.50 Půl domu bez ženicha 15.45 Byl jednou jeden polda 3: Major Maisner a tančící drak
17.20 Upíří deníky IV (9) 18.10 Odložené případy VI
(23) 19.05 Gilmorova děvčata VI (5) 20.00 Rodinka 21.50 Kořist 23.25 Zachraň mě III (9) 0.30 Vražedná hra, akční film (USA, 2012)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů VII (27) 9.45 Futurama V (10)
10.15 Taková moderní rodinka III (14) 10.45 Kdo
přežije: Gabon (16) 11.45 Záblesk budoucnosti (11)
12.45 Nultá hodina (13) 13.45 Taková moderní
rodinka III (15) 14.15 Simpsonovi IX (6-8) 15.45
Vychovávat Hope II (4) 16.15 Futurama V (11) 16.45
Bořiči mýtů VII (28) 17.50 Hvězdná brána VI (4)
18.50 Simpsonovi IX (9-11) 20.15 Grimm IV (12)
21.20 Teorie velkého třesku VI (13) 21.50 Hannibal
II (12) 22.45 Krvelačná monstra, horor (USA, 2011)
0.40 Grimm IV (12) 1.25 Lovci duchů VI (21) 2.10
Krvelačná monstra 3.35 Kdo přežije: Gabon
(16) 4.15 Firma (16) 5.00 Firma (17)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (1) 11.30 Ukliďte
si! (1) 12.25 Úplně normální (21) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (5) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
II (19, 20) 14.25 Komisař Rex (4) 15.25 Diagnóza
vražda V (17) 16.25 Policie Hamburk VII (14) 17.20
Jamie vaří rychlovky (29) 17.55 Výměna manželek
USA VII (2) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (6)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku II (21, 22) 20.15
Myšlenky zločince IX (11) 21.20 Sběratelé kostí VI
(15) 22.15 Sex ve městě IV (14) 22.55 TOP STAR
magazín 23.55 Sex ve městě IV (14) 0.35 Volejte
Věštce 2.40 Policie Hamburk VII (14) 3.25 Nespoutaný anděl (161) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem
(137) 4.50 Will & Grace VIII (20)

úterý 21. dubna 2015
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ČT1
5.59

12.00
12.20
12.30
14.00
14.50
15.05
15.55
16.45
17.15
17.40
18.00
18.25
18.55
19.00
19.50
20.00
20.55
22.35
23.50
0.35
1.05
1.15
1.25
1.50
2.15

Studio 6 9.00 Kolo plné hvězd
9.55 Na cestě po Sicílii 10.25
Reportéři ČT 11.05 Příběhy
slavných... Jaroslav Vojta
Zprávy ve 12
Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
Sama doma
Doktorka Quinnová III
Ve štěstí i v neštěstí 2. Seriál
(USA, 1993-1998)
Chorvatské národní parky
Kojak III
Kokain, který vraždí. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie J. London
Tlusťoch
Obětní beránek. Krimiseriál
(N, 2005-2012). Režie T. Jahn
Cestománie
AZ-kvíz
Černé ovce
Události v regionech
Míň je víc
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Vyprávěj
Esemesky. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
Světáci
Komedie (ČR, 1969). Hrají
J. Sovák, V. Brodský a další
Vražda Ing. Čerta
Komedie (ČR, 1970)
Otec Brown II
AZ-kvíz
Kalendárium
Sváteční slovo děkana Cyrilometodějské fakulty UP P. Tavela
Zajímavosti z regionů
Padající květináč
Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.30
13.25

14.20

15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.30

23.25
0.15
1.00
1.45
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2806)
Doktoři z Počátků (111)
Dva a půl chlapa VIII (11)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (5)
Běžec. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají K. Morissová, T. Barry a další
Beze stopy III (9)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (8)
Ohnivá koule. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (258)
Dva a půl chlapa VIII (12)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (5)
Ulice (2807)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (569)
Zlatej důl. Seriál (ČR, 2015). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (8)
Poslední představení. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Stoupenci zla II (14)
Ticho. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají K. Bacon, J. Purefoy a další
Kriminálka Miami X (5)
Mentalista III (8)
Novashopping
Mentalista VI (6)

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25
12.25
13.30
14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.30
23.45
0.45
1.40
2.30
3.15
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Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (26)
Winx Club (9)
Divácké zprávy
M.A.S.H (89, 90)
Walker, Texas Ranger IX (12)
Zoufalé kroky. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VI (8)
Kauza prokurátor. Krimiseriál
(Fr., 2006). Režie D. Janneau
Wolffův revír III (8)
Dezertér. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex (6)
Mrtvá ze Schönbrunnu. Krimiseriál
(N, 1993)
Rosamunde Pilcherová: Květiny
v dešti
Romantický film (N, 2001). Hrají
K. Kraushaarová, O. Hörner,
W. Markusová, W. Roth a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (60)
Mistři skalpelu. 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 (16)
Šamanka. Krimiseriál (N, 2012)
Spravedlnost v krvi IV (18)
Firma (3)
Walker, Texas Ranger IX (12)
Wolffův revír III (8)

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Looney Tunes: Úžasná
show II (26) 6.45 Méďa Béďa 7.05 Na divoké vlně
9.00 Mentalista VI (6) 9.50 Beze stopy III (8) 10.40
Odložené případy (4) 11.35 Odložené případy VI
(23) 12.40 Lovci zločinců (3) 13.30 Upíří deníky IV
(9) 14.20 Gilmorova děvčata VI (5) 15.40 Rodinka
17.20 Upíří deníky IV (10) 18.10 Policajt z New Yorku
(1) 19.05 Gilmorova děvčata VI (6) 20.00 Catwoman 22.05 Ripleyho hra 0.10 Zachraň mě III
(10), seriál (USA, 2005)

Prima cool
6.45 Těžká dřina 7.20 Hvězdná brána VI (4) 8.25
Bořiči mýtů VII (28) 9.45 Futurama V (11) 10.15
Taková moderní rodinka III (15) 10.45 Kdo přežije:
Tocantins (1) 11.40 Top Gear 2011 (4) 12.45 Výjimeční (1) 13.45 Taková moderní rodinka III (16)
14.15 Simpsonovi IX (9-11) 15.45 Teorie velkého
třesku VI (13) 16.15 Futurama V (12) 16.45 Bořiči
mýtů VII (29) 17.50 Hvězdná brána VI (5) 18.50
Simpsonovi IX (12-14) 20.15 Liga mistrů UEFA,
přímý přenos odvety čtvrtfinále Ligy mistrů UEFA
23.50 Von Ryanův expres, dobrodružný film (USA,
1965) 2.15 Lovci duchů VI (22) 2.55 Výjimeční
I (1) 3.35 Kdo přežije: Tocantins (1) 4.20 Firma (18)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (2) 11.30 Ukliďte si!
(2) 12.25 Úplně normální (22) 12.55 Deník zasloužilé
matky IV (6) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku II
(21, 22) 14.25 Komisař Rex (5) 15.25 Diagnóza vražda V (18) 16.25 Policie Hamburk VII (15) 17.20 Jamie
vaří rychlovky (30) 17.55 Výměna manželek USA VII
(3) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (7) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku III (1, 2) 20.15 Sběratelé kostí
IX (17) 21.20 Castle na zabití III (17) 22.15 Sex ve
městě IV (15) 22.55 Podvádíš mě! IX (6) 23.50 Sex
ve městě IV (15) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie
Hamburk VII (15) 3.20 Nespoutaný anděl (162) 4.00
Alisa - Jdi za svým srdcem (138) 4.45 Will & Grace
VIII (21) 5.05 Vraždy v Kitzbühelu VI (17)

středa 22. dubna 2015
ČT1
5.59
12.00
12.20
12.30
14.00
14.45
15.05
15.55
16.45
17.15
17.40
18.00
18.25
18.55
19.00
19.50
19.59
20.00
21.05
21.59
22.00

23.30
0.25
0.55
1.55
2.20
4.55
5.15
5.30

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na
cestě po Barbudě 10.35 13. komnata D. Patrasové 11.05 Vyprávěj
Zprávy ve 12
Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
Sama doma
Doktorka Quinnová IV
Nový život. Seriál (USA, 1993-1998)
Pevnosti
Kojak III
Život, rovnoprávnost a hrozba
smrti. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
Tlusťoch
Lékařské pochybení. Krimiseriál
(N, 2005-2012). Režie T. Jahn
Cestománie
AZ-kvíz
Černé ovce
Události v regionech
Míň je víc
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Kousek nebe
DoktorKA
Výsledky losování Šťastných 10
Místo činu - Schimanski
Falešná hra. Kriminální cyklus
(N, 1987). Hrají G. George, W. Wahl,
E. Feik, U. Matschoss a další
MI5 X (5/6)
Seriál (VB, 2011). Hrají P. Firth,
N. Walkerová, L. Pulverová a další
AZ-kvíz
Máte slovo s M. Jílkovou
Na stopě
Dobré ráno
Bydlení je hra
Designtrend
Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.30

13.25

14.20

15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30

22.35
1.05
1.50
2.20
3.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2807)
Ordinace v růžové zahradě 2 (569)
Dva a půl chlapa VIII (12)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (6)
Halleyova kometa. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají K. Morissová,
T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy III (10)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (9)
Rudý měsíc. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (259)
Dva a půl chlapa VIII (13)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (6)
Ulice (2808)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (7)
Lepší andělé. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablová a další
Krvavý diamant
Akční film (USA/N, 2006). Hrají
L. DiCaprio, D. Hounsou a další
Kriminálka Miami X (6)
Kousnutí z lásky. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Novashopping
Mentalista III (9)
Kolotoč

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25

12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.45
1.40
2.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (10)
Divácké zprávy
M.A.S.H (90, 91)
Walker, Texas Ranger IX (13)
Hraniční ulice. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VI (9)
Právo zabíjet. Krimiseriál (Fr., 2006).
Hrají V. Genestová, A. Desseaux,
J. Lauretová a další
Wolffův revír III (9)
Leštič klik. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex (7)
Diagnóza vražda. Krimiseriál
(N, 1993). Hrají T. Moretti, K. Markovics, W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: Až na
konec světa
Romantický film (N, 2002). Hrají
L. J. Körnerová, P. Brenninkmeyer,
M. Gertsch, D. Dietelová a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (15)
Zapomenuté akty. Seriál (ČR,
2015). Hrají V. Žilková, J. Šťastný,
L. Švormová, J. Hrušínský a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (9)
Šťastné díkůvzdání. Krimiseriál
(USA, 2013)
Myšlenky zločince VII (20)
Firma (4)
Walker, Texas Ranger IX (13)

6.30 Looney Tunes: Úžasná show (20) 6.55 Méďa
Béďa 7.25 Lovci zločinců (3) 8.10 Upíří deníky IV
(9) 9.00 Gilmorova děvčata VI (5) 9.50 Beze stopy
III (9) 10.40 Odložené případy (5) 11.30 Policajt
z New Yorku (1) 12.35 Lovci zločinců (4) 13.25 Upíří
deníky IV (10) 14.15 Gilmorova děvčata VI (6) 15.30
Catwoman 17.20 Upíří deníky IV (11) 18.10 Policajt
z New Yorku (2) 19.05 Gilmorova děvčata VI (7)
20.00 Život nebo něco takového 22.05 Sexy tým
23.45 Zachraň mě III (11) 0.55 Sexy tým

Prima cool
6.45 Těžká dřina 7.20 Hvězdná brána VI (5) 8.25
Bořiči mýtů VII (29) 9.45 Futurama V (12) 10.15
Taková moderní rodinka III (16) 10.45 Kdo přežije:
Tocantins (2) 11.45 Fakta X (10) 12.45 Výjimeční (2)
13.45 Taková moderní rodinka III (17) 14.15 Simpsonovi IX (12-14) 15.45 Těžká dřina 16.15 Futurama V
(13) 16.45 Bořiči mýtů VII (30) 17.50 Hvězdná
brána VI (6) 18.50 Simpsonovi IX (15) 19.20
Simpsonovi IX (16) 19.50 Simpsonovi IX (17) 20.15
Liga mistrů UEFA 23.05 Šest vražd stačí, maminko!,
černá komedie (USA, 1994) 1.05 Výjimeční I (2)
1.45 Šest vražd stačí, maminko! 3.15 Kdo přežije:
Tocantins (2) 4.00 Firma (19)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (3) 11.30 Ukliďte
si! I (3) 12.25 Mrcha od vedle (1) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (7) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
III (1, 2) 14.25 Komisař Rex (6) 15.25 Diagnóza vražda V (19) 16.25 Policie Hamburk VII (16) 17.20
Jamie vaří rychlovky (31) 17.55 Výměna manželek
USA VII (4) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (8)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (3, 4) 20.15
Sherlock Holmes: Jak prosté (15) 21.20 Sběratelé
kostí VI (16) 22.15 Sex ve městě IV (16) 22.55 Dobrá
manželka V (7) 23.55 Sex ve městě IV (16) 0.35
Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk VII (16) 3.25
Nespoutaný anděl (163) 4.10 Alisa - Jdi za svým
srdcem (139) 4.50 Will & Grace VIII (22)

čtvrtek 23. dubna 2015
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Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na
cestě po Sardinii 10.20 Postřehy
odjinud 10.30 Hobby naší doby
10.55 Kousek nebe
Zprávy ve 12
Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
Sama doma
Doktorka Quinnová IV
All Stars Team. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
Pevnosti
Kojak III
Z bláta do louže. Krimiseriál (USA,
1973-1978). Režie Ch. S. Dubin
Tlusťoch
Věřte mi! Krimiseriál (N, 2005-2012). Režie T. Jahn
Cestománie
Besipky: Jízda v uzavírkách
AZ-kvíz
Černé ovce
Události v regionech
Míň je víc
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Vyprávěj
Rakovina. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová a další
Gejzír
Máte slovo s M. Jílkovou
Motiv
Falešné doznání. Krimiseriál (Kan.,
2013). Režie D. Frazee
Kriminálka Paříž
DoktorKA
AZ-kvíz
Kriminalista
Dobré ráno
Bydlení je hra

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25

13.25

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30
22.10

0.00
0.45
1.30
2.00
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2808)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa VIII (13)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (7)
Třináctá komnata. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají K. Morissová,
T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy III (11)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (10)
Veselý rudý skřítek. Krimiseriál
(USA, 2010). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (260)
Dva a půl chlapa VIII (14)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (7)
Ulice (2809)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (570)
Jen formální manželství. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Prásk!
Není úniku
Akční film (USA, 1993). Hrají
J.-C. van Damme, R. Arquetteová,
J. Ackland, K. Culkin a další
Kriminálka Miami X (7)
Mentalista III (10)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
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9.25

10.25
12.25
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18.00
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19.25
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21.35
22.35
23.50

0.50
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (11)
Divácké zprávy
M.A.S.H (91, 92)
Walker, Texas Ranger IX (14)
Sobotní večer. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VI (10)
Vybočení z mezí. Krimiseriál
(Fr., 2006). Režie D. Janneau
Wolffův revír III (10)
Ibrahimova čest. Krimiseriál
(N, 1996). Režie R. Liccini
Komisař Rex (8)
Lepší dům. Krimiseriál (N, 1993).
Hrají T. Moretti, K. Markovics,
W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: Ráj snů
Romantický film (N, 2002). Hrají
K. Martinek, F. Sztavjaniková,
J. Richterová, W. Carpendale a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (61)
Stará láska nerezaví. Seriál
(ČR, 2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (17)
America, s. r. o. Krimiseriál (USA,
2006). Hrají J. Sisto, A. Anderson,
S. E. Merkersonová a další
Myšlenky zločince VII (21)
Krimiseriál (USA, 2011)
Spravedlnost v krvi II (12)
Walker, Texas Ranger IX (14)

6.50 Méďa Béďa (69, 70) 7.05 Show Médi Bédi (1)
7.15 Lovci zločinců (4) 8.00 Upíří deníky IV (10)
8.50 Gilmorova děvčata VI (6) 9.40 Beze stopy III
(10) 10.30 Odložené případy (6) 11.20 Policajt
z New Yorku (2) 12.30 Lovci zločinců (5) 13.20 Upíří
deníky IV (11) 14.10 Gilmorova děvčata VI (7) 15.25
Život nebo něco takového 17.20 Upíří deníky IV (12)
18.10 Policajt z New Yorku (3) 19.05 Gilmorova
děvčata VI (8) 20.00 Námořní vyšetřovací služba IX
(13, 14) 21.50 Porotce 0.05 Zachraň mě III (12)

Prima cool
9.10 Futurama V (13) 9.40 Taková moderní rodinka
III (17) 10.10 Kdo přežije: Tocantins (3) 11.10 Fakta X
(11) 12.10 Výjimeční (3) 13.05 Taková moderní
rodinka III (18) 13.35 Simpsonovi IX (15-17) 15.05
Těžká dřina 15.40 Futurama V (14) 16.10 Bořiči
mýtů VII speciál (1) 17.15 Hvězdná brána VI (7) 18.15
Lovci zážitků 18.50 Simpsonovi IX (18-20) 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VI (14) 21.55
Prezidentův muž, akční thriller (USA, 2000) 23.50
Cesty k úspěchu 23.55 Wilfred II (1) 0.25 Výjimeční (3) 1.10 Wilfred II (1) 1.40 Prezidentův muž, akční
thriller (USA, 2000) 3.05 Kdo přežije: Tocantins
(3) 3.50 Firma (20) 4.35 Firma (21)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (4) 11.30 Ukliďte
si! I (4) 12.25 Mrcha od vedle (2) 12.55 Deník
zasloužilé matky IV (8) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku III (3, 4) 14.25 Komisař Rex (7) 15.25 Diagnóza vražda V (20) 16.25 Policie Hamburk VII (17)
17.20 Jamie vaří rychlovky (32) 17.55 Výměna manželek USA VII (5) 18.55 Deník zasloužilé matky IV
(9) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (5, 6) 20.15
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V (1) 21.20 Sběratelé kostí VI (17) 22.15 Sex ve městě IV (17) 22.55
Lovci zážitků 23.25 Po krk v odpadcích II (7) 0.25
Sex ve městě IV (17) 1.05 Volejte Věštce 3.05
Policie Hamburk VII (17) 3.50 Nespoutaný anděl
(164) 4.35 Alisa - Jdi za svým srdcem (140)
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ČT1
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23.45

0.35
1.05

1.45
2.15
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5.00
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Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na
cestě po Jeruzalémě 10.35 Kluci
v akci 11.05 Vyprávěj
Zprávy ve 12
Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
Sama doma
Doktorka Quinnová IV
Matky a dcery. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
Světáci
Komedie (ČR, 1969). Hrají J. Sovák,
V. Brodský, J. Libíček a další
Polopatě
AZ-kvíz
Události v regionech
Míň je víc
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Princezna ze mlejna II
Pohádka (ČR, 2000). Hrají
A. Černá, R. Valenta a další
Výsledky losování Šťastných 10
Všechnopárty
Kolo plné hvězd
Profesionálové
Kde končí džungle. Krimiseriál
(VB, 1977). Hrají M. Shaw, L. Collins,
G. Jackson a další
AZ-kvíz
Motiv
Falešné doznání. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají K. Lehmanová,
L. Ferreira, B. Penny, L. Hollyová,
R. R. Cross a další. Režie D. Frazee
Banánové rybičky
Designtrend
Dobré ráno
13. komnata Dagmar Patrasové
Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25

13.25

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.35
0.40

1.25
2.10
2.40
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2809)
Ordinace v růžové zahradě 2 (570)
Dva a půl chlapa VIII (14)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (8)
Babočkové odlétají. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají K. Morissová,
T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy III (12)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (11)
Krvavý sport. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (261)
Dva a půl chlapa VIII (15)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (8)
Ulice (2810)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Jak se krotí krokodýli
Komedie (ČR, 2006). Hrají M. Etzler, I. Timková, E. Holubová a další
Elitní zabijáci
Akční film (USA, 2011). Hrají R. De
Niro, J. Statham, C. Owen a další
Kriminálka Miami X (8)
Miamský řezník. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011). Hrají D. Caruso,
A. Rodriguez, E. Procterová a další
Mentalista III (11)
Novashopping
Prásk!
Áčko
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7.00
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16.45
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18.55
19.25
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19.55
20.15

22.25

0.25
3.00
3.45
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (12)
Divácké zprávy
M.A.S.H (92, 93)
Walker, Texas Ranger IX (15)
Spravedlnost pro všechny. Akční
seriál (USA, 2000)
Julie Lescautová VI (11)
Nový život. Krimiseriál (Fr., 2006)
Wolffův revír III (11)
Hra stínů. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex (9)
Amok. Krimiseriál (N, 1993). Hrají
T. Moretti, K. Markovics a další
Rosamunde Pilcherová: Padající
hvězda
Romantický film (N, 2002). Hrají
O. Bootz, E. Uhligová, J.-Ch. Gehlenová, N. von Tempelhoff a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012).
Hrají M. Taclík, K. Boková-Lišková,
J. Budař, Z. Stivínová, T. Hanák
a další. Režie J. Chlumský
Souboj cti
Akční film (USA, 1996). Hrají
J.-C. van Damme, R. Moore,
J. Remar a další. Režie J.-C. van
Damme
Poslední skotský král
Thriller (VB, 2006). Hrají J. McAvoy,
F. Whitaker, G. Andersonová a další
Walker, Texas Ranger IX (15)
Wolffův revír III (11)
Trní

5.30 Svět Nova Cinema 6.25 Looney Tunes:
Úžasná show (22) 6.50 Show Médi Bédi 7.15 Lovci
zločinců (5) 8.00 Upíří deníky IV (11) 8.50 Gilmorova děvčata VI (7) 9.40 Beze stopy III (11) 10.30
Odložené případy (7) 11.20 Policajt z New Yorku
(3) 12.25 Upíří deníky IV (12) 13.15 Gilmorova
děvčata VI (8) 14.30 Zachraňte Willyho 4: Útěk
z pirátské zátoky 16.25 Potíže růstu 18.05 Moje
druhá láska 20.00 Agent v sukni 2 21.50 Drsnej
Shaft 23.50 Zachraň mě III (13) 0.40 Drsnej Shaft

Prima cool
6.35 Hvězdná brána VI (7) 7.40 Bořiči mýtů VII
speciál (1) 8.55 Futurama V (14) 9.25 Taková
moderní rodinka III (18) 9.55 Kdo přežije: Tocantins
(4) 10.55 Autosalon 12.15 Výjimeční (4) 13.15 Taková moderní rodinka III (19) 13.45 Lovci zážitků 14.15
Simpsonovi IX (18-20) 15.45 Teorie velkého třesku
VI (14) 16.15 Futurama V (15) 16.45 Bořiči mýtů VII
speciál (2) 17.50 Hvězdná brána VI (8) 18.50
Simpsonovi IX (21-23) 20.15 Kurýr (9, 10) 22.25
Herkules (1/2), fantasy film (USA, 2005) 0.15 Herkules (2/2), fantasy film (USA, 2005) 2.00 Dexter
VI (1) 2.55 Výjimeční I (4) 3.35 Nejdelší den
(1/2) 5.10 Kdo přežije: Tocantins (4)

Prima love
7.20 Svatby v Benátkách (61) 8.35 Rosamunde
Pilcherová: Ráj snů 10.30 Výměna manželek USA
VII (5) 11.30 Ukliďte si! (5) 12.25 Mrcha od vedle (3)
12.55 Deník zasloužilé matky IV (9) 13.25 Jak jsem
poznal vaši matku III (5, 6) 14.25 Komisař Rex (8)
15.25 Diagnóza vražda V (21) 16.25 Policie Hamburk VII (18) 17.20 Jamie vaří rychlovky (33) 17.55
Výměna manželek USA VII (6) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (10) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
III (7, 8) 20.15 Purpurové květy 22.45 Sex ve městě
IV (18) 23.25 Famílie V (17) 0.20 Sex ve městě IV
(18) 1.05 Volejte Věštce 3.05 Policie Hamburk VII
(18) 3.50 Nespoutaný anděl (165) 4.35 Alisa - Jdi
za svým srdcem (141) 5.20 Will & Grace VIII (24)
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Česká republika

Právo voliti bez rozdílu pohlaví
Právě před 95 lety
v Československé
republice poprvé volily
ženy do Parlamentu.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | V neděli 18. dubna 1920 se do volebních místností vypravily celé rodiny.
Bylo to totiž v Československu vůbec
poprvé, kdy volební právo měly i ženy.
Zaručoval ho ústavní zákon ve svém paragrafu 9: „Právo voliti do sněmovny
poslanecké mají všichni státní občané
Československé republiky bez rozdílu
pohlaví, kteří překročili 21. rok věku
svého a vyhovují ostatním podmínkám
řádu volení do poslanecké sněmovny.“

Naši osvícení předkové
Přiznáním volebního práva ženám se
naši osvícení předkové řadili v roce
1920 jen k několika málo zemím na světě. Vždyť třeba Francie či Itálie takový
krok učinila až po druhé světové válce.
A švýcarské ženy získaly právo jít k volbám teprve v roce 1971. Kuvajťanky
nebo ženy ze Saúdské Arábie ho nemají
dodnes. „První republika představovala
hodnotově velmi liberální politický systém, tehdy jsme patřili ke světové špič-

Božena
EcksteinováHniličková
První žena
v československém Senátu.

ce z hlediska kvality demokracie,“ říká
politoložka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické a předsedkyně
Akreditační komise České republiky.
„Vývoj šel dál a zatímco společnost
si drží srovnatelně vysokou míru liberálních hodnot a tolerance se západoevropskou společností, v politice se to moc neprojevuje. Je vnímána silově a tudíž
‚mužsky‘,“ doplňuje dnešní pohled Vladimíra Dvořáková.
A jak vlastně tehdejší volby ovlivněné ženskými hlasy dopadly? Vyhrála
československá sociální demokracie a
předsedou Poslanecké sněmovny se stal
sociální demokrat František Tomášek.

Otevřela ženská témata
O týden později, 25. dubna 1920, se odehrály další volby – tentokrát do Senátu.
V Pražském volebním kraji tehdy kandidovala Božena Ecksteinová-Hniličková,
členka Československé sociálně demokratické strany dělnické. Uspěla a stala se
první řádně zvolenou českou senátorkou.
Do horní komory Parlamentu přinesla
ženská témata. Stačí nahlédnout do jejího
projevu: „Vítáme ustanovení, které umožňuje matkám, aby od první hodiny početí
nemusily proklínati plod života svého,
pro který narození znamenalo by býti uvržen v náruč nezaměstnanosti, bídy, hladu
a bez pomoci. Jestliže osnova zákona podporou v šestinedělí umožní rodičkám dělnickým tak značnou podporu do výše skoro půl třetího a přes půl třetího tisíce korun, znamená to, že každý člověk nově se
rodící, svojí roditelkou může býti očekáván v radosti, že může znamenati pro tu
svoji roditelku kus štěstí, kus nového obsahu a nové náplně životní.“
Senátorku Boženu Ecksteinovou-Hniličkovou tak můžeme označit za průkopnici myšlenek feminismu.
(kor)

Více mužů na „základky“
a více žen do politiky!
ČR | Vladimíra
Dvořáková je
první
ženou
mezi profesory
politologie v Česku. Současně
vede katedru na
Fakultě mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze
a předsedá Akreditační komisi České
republiky.
Jak vnímáte ženy v politice?
Stejně jako muže – jsou dobré i špatné političky, stejně jako jsou dobří
a špatní politici. Připadá mi hloupé,
abychom plýtvali schopnostmi, talenty, ať jde o muže, nebo o ženy. Navíc
výzkumy opakovaně potvrzují, že nejlepších výsledků dosahují týmy, které
jsou různorodé – ženy a muži, mladí
a staří. Aby ta různorodost měla skutečný efekt, je potřeba třiceti až čtyřicetiprocentní zastoupení toho druhé-

ho. Když je nižší, tak menšina přebírá
chování většiny. Takže můj sen je:
více mužů na základní školy a více
žen do politiky. Ale to by ve školství
musely být jiné platy.
Sociální demokraté zavedli kvóty
40 % žen na svých kandidátkách.
Je to další úroveň v narušení mužské nadvlády v politice?
Kvóty jsou určitou náhražkou jiných
řešení a mají smysl zejména v zemích,
kde existují silné předsudky. Samy
o sobě nezaručují kvalitu a jsou vlastně jednodušší než vytvářet podmínky
pro to, aby se ženy mohly (nejen) v politice prosadit. Jesle, školky, flexibilní
pracovní doba, termíny pracovních
schůzek, možnost pohlídání dětí při
důležitých jednáních. Politické strany
u nás nepracují s ženami, nevytváří
podmínky pro jejich aktivity. Ale možná kvóty nakonec pomohou k tomu,
že ženy začnou tlačit na to, aby se tyto
problémy začaly skutečně řešit. (kor)

Ministryně, premiérky, ale také prezidentky
Před několika dny oznámila Hillary Clintonová
(foto vlevo) svoji kandidaturu na prezidentku
Spojených států. Má za sebou už post první
dámy americké diplomacie. Mezi nejmocnější
ženy světa patří německá kancléřka Angela
Merkelová (foto vpravo). Premiérkou bývala
na Ukrajině kontroverzní Julija Tymošenková.
Prezidentkou Brazílie je Dilma Rousseffová.

Běh pro radost: na dostizích i kolem fabrik

Běhání baví čím dál víc Čechů,
změřit síly mohou na závodech.

ČR | Českem se v posledních dvou letech šíří trend, který příliš netěší majitele posiloven a fitness studií. Češi se totiž naučili běhat. Svobodný pohyb na
čerstvém vzduchu má i příjemný finanční aspekt – začínající běžci si vystačí
s vybavením jen za pár set korun. A placení za hodiny ve „fitku“ může být konec. „Základem je dobrá běžecká obuv
a zejména začátečníci by měli vybírat
botu s optimálním tlumením nárazů.
Kvalitní boty vám pomohou chránit
klouby, usnadní pohyb a přinesou i zlepšení výkonu,“ radí Jana Trhlíková, manažerka značky tradiční běžecké obuvi
Mizuno.
O oblibě běhání svědčí i rozmach běžeckých závodů. Organizují se jich stovky od jara až do podzimu. Aby pořadatelé běžce zaujali, vymýšlí stále nová láka-

dla a speciality. Stejné je to u série závodů Agrofert Run. „Naše série závodů nabízí běžcům netradiční trasy, třeba na
závodišti Velké pardubické nebo skrz
chemičky,“ říká Kateřina Kuchařová, ředitelka komunikace koncernu Agrofert,
který je organizátorem zmíněného seriálu čtyř běhů.
„Sázíme také na perfektní zázemí
a hlavně na bohatý doprovodný zábavný i sportovní program pro celé rodiny
a fanoušky. Máme proto blíž k rodinným dnům než k vrcholovým běžeckým soutěžím. Doprovodný program
i rodinné či dětské běhy jsou na akcích
Agrofert Run zdarma. Startovné v hlavních závodech na 10 kilometrů je jen
100 korun, což nás také značně odlišuje
od jiných běžeckých závodů. Přijďte se
sami přesvědčit,“ zve Kuchařová. (ks)

Kdy a kde běhat?
10. 5. 2015 Pardubice: Synthesia
Rodinný den & Dostihová
crosscountry
30. 5. 2015 Valašské Meziříčí:
DEZA Desítka okolo komína
27. 6. 2015 Lovosice: Lovochemie
Rodinný den & Desítka okolo
komína
19. 9. 2015 Přerov: Precheza
Desítka okolo komína
Více informací na
www.agrofertrun.cz
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„Pes či šimpanz? Bez problému.
Nestřelila bych asi jen slona“
Michaela Fialová chce
přivést k modernímu
lovu mladou generaci.

do zeber postřílí puškami z vrtulníků, s lovem, který propagujete,
něco společného?
Upřímně řečeno nemá. Tady se zastřelí
třeba sto zeber za den. Stáhnou se, kůže
jde na letiště jako suvenýr a maso putuje do Evropy nebo Ameriky. Pořád je to
ale pro zebry lepší než naše velkochovy
prasat. Žijí celý život v přírodě a pak přijde ten poslední, sice velmi stresový
den, ale smrt je rychlá. Je to lepší než jatka. Ale to jsou fotky, které na Facebook
nedávám, jsou drsné.

5plus2
■ ROZHOVOR
MICHAL DVOŘÁK
ČR | Michaelu Fialovou z Litoměřic nemohou vystát ani ochránci zvířat, ani
myslivci. Atraktivní dívka, která na
svých stránkách zveřejňuje fotky skolených zeber či žiraf, si z toho však těžkou hlavu nedělá.
„Provokuji záměrně, protože chci
k lovu přitáhnout pozornost,“ říká osmadvacetiletá Michaela, jejímž snem je
mít vlastní loveckou show.
Vyrostla jste na české myslivosti,
nyní se od ní ale odvracíte. Proč?
Základní problém je ten, že myslivec se
stará jen o zvířata v lese. Ale pokud se
nazývám milovníkem přírody, tak musím milovat všechna zvířata včetně
těch, která umírají na jatkách. Pokud se
mám v příštím životě narodit jako zvíře,
tak ať je to v lese a ať mě pak někdo zastřelí. To je mnohem lepší než trpět ve
velkochovu. Lidé dnes platí někomu,
aby za ně na jatkách zabil zvíře, které
bylo týrané od narození do smrti.
Co tedy mají dělat lidé, kteří se bez
masa neobejdou?
V ideálním případě by si měli část své
spotřeby ulovit. Je zde spousta lidí, které baví lov, mají doma svou výbavu
a dvakrát třikrát do roka by si šli za poplatek ulovit jelena, kterého by si pak
naporcovali do svého mrazáku. Ale nemají čas nebo chuť na vše kolem myslivosti. Tenhle systém u nás sice už funguje, ale myslivci takovými lovci opovrhují. Jinde na světě to přitom normálně
běží. Někdo je myslivec, jiný je ochotný zaplatit za lov.

Je nějaké zvíře, které byste nestřelila? Pes nebo třeba šimpanz?
S nimi bych problém neměla, ale asi
bych nestřelila slona. Kdyby přišel klient s tím, že ho chce ulovit, tak bych ho
doprovodila, protože to musí být úžasný zážitek, ale sama bych tu spoušť nezmáčkla. Sloni jsou totiž hodně podobní lidem.

Michaela Fialová si na nezájem veřejnosti nemůže stěžovat. Stačí, když na Facebooku uveřejní nějakou další fotku své rozesmáté tváře nad skoleným zvířetem, a o nenávistné komentáře má postaráno.
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ci následovat mě, ale v Česku chybí pár
loveckých hvězd, které by k tomu přitáhly ostatní a popularizovaly zvěřinu
namísto obludné stravy z fastfoodů.
Zvěřina je nejkvalitnější maso a navíc
snížíme produkci jatek a trpících zvířat.
V Africe také provázíte komerční
lovce. Radíte jim, aby nestříleli na
hlavu, protože by si poničili trofej?

Samozřejmě, hlava je trofej, proto střílíme na srdce. Jde o velké peníze, takže
v Africe klient nedá nejistou ránu. Když
zvíře postřelí a my ho pak nenajdeme,
tak ho stejně zaplatí. Nedělám ale jen
komerční lov, věnuji se i odchytům narkotizačními puškami nebo odchytům na
maso, kde se střílí na hlavu a krk.
Má vůbec masivní odlov, kdy se stá-

Vaším snem je natáčet pro televizi
loveckou show. To by bylo v české
produkci?
Spíš v zahraničí, točila bych to v angličtině. Nevím, jestli by to čeští diváci psychicky zvládli. Kdyby česká populace
byla z 90 procent vegetariánská, tak se
tomu nedivím. Ale 90 procent konzumuje maso, přesto jim lov vadí. Já mám naopak problém s tím, že třicetiletí lidé nikdy neviděli zemřít zvíře, znají maso
jen jako produkt z obchodu a teď vidí poprvé fotku mrtvého zvířete a hrozně je
to pobuřuje. Přitom je to koloběh života. Je to druhá nejpřirozenější lidská činnost hned po rozmnožování. Nemám se
za co stydět, lov mě baví, je to pud, který v sobě máme. Proč ho potlačovat?

Jak vypadá moderní lovec?
Jako já. V USA je mnoho loveckých celebrit. To se u nás neděje, nikdo zde neukazuje, že lze k lovu přistupovat moderním způsobem, že to mohou dělat i hezké holky nebo děti. Lidé tu žijí v přesvědčení, že prasátko nebo kapřík jsou
chovaní na spotřebu, a to je v pořádku.
Lovci mají mnohem horší pověst
než rybáři, kteří vlastně dělají totéž.
Jistě, jenže co Čech, to rybář. Lidem to
přijde normální. Lov tu nikdo nepopularizoval. Neříkám, že by měli mladí lov-

Tato lvice měla vážně zraněné nohy, klient za její zastřelení stejně zaplatil velkou sumu (snímek vlevo). Kráska a zvíře.
Kdo je ale onou kráskou a kdo zvířetem? Česká veřejnost je rozdělena na dva tábory.
FOTO | 2x ARCHIV M. FIALOVÉ
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Co teď dělá Lo, vítězka Hlasu?
Vyhrála pěveckou soutěž
Hlas ČeskoSlovenska.
Mohla shrábnout miliony,
před sebou měla velkou
kariéru v showbyznysu.
Jenže Lenka Hrůzová
se vydala složitější
cestou životem.
JAN SMEKAL
ČR | Navzdory svému extravagantnímu
zjevu ohromila kopřivnická zpěvačka
Lenka „Lo“ Hrůzová tisíce příznivců,
kteří jí posílali hlasy v pěvecké soutěži
Hlas ČeskoSlovenska. Tu nakonec vloni v červnu vyhrála.
Ovšem kdo by čekal, že se zaraduje
z tučné odměny za vítězství, ten se spletl. Talentovaná zpěvačka totiž podle
svých slov odmítla podepsat všechny
smlouvy, jež ji zavazovaly k další spolupráci. „Slyšela jsem, že jsem v historii
všech těchto soutěží u nás i na Slovensku vůbec první, kdo nikomu neskočil
na špek,“ uvedla pětadvacetiletá rodačka z Čeladné. Řada lidí tento krok komentovala tak, že promarnila ohromnou příležitost. „Slýchala jsem odevšad, nebuď blbá, máš velkou šanci
a takhle si to pokazíš. Nechtěla jsem se
ale prodat, protože mi šlo o hudbu, a ne
o peníze,“ vysvětlila Lenka.

„Cítím zodpovědnost“
Vítězku pěvecké soutěže mrzí to, že často potkává lidi, které trápí, když o ní dlouho neslyšeli. „Přejí si, abych nezmizela
v zapomnění a ještě ode mě něco slyšeli.
Jejich očekávání jsou značná. Cítím velikou zodpovědnost. Proto mě to tíží.“
V době, kdy měla „Lo“ Hrůzová pode-

„

Vítězka Hlasu ČeskoSlovenska Lenka „Lo“ Hrůzová ve zkušebně v podzemí Kulturního domu Kopřivnice.

V historii
těchto soutěží
u nás i na Slovensku
jsem první, kdo nikomu
neskočil na špek.
psat všechny smlouvy, poznala zákulisí
showbyznysu. „Věděla jsem, že to nejsou hezké věci. Když jsem ale to bahno
viděla na vlastní oči, cítila jsem se hrozně. Zvažovala jsem, že se na všechno
vykašlu, protože mi to za to nestojí.
Vždyť ve zkušebně by mi bylo určitě

líp,“ přiznala Hrůzová. Tehdy prý prožívala děsivé období. Najednou se však
kolem ní začali objevovat lidé, kteří se
jí snažili opravdu pomoci.

Nechtěla se prodávat
„Ozývali se mi lidé, kterým šlo převážně o hudbu. I kvůli tomu, že jsem se nechtěla prodávat. Nešla jsem hned po penězích. Jsem za tyhle lidi hrozně moc
ráda,“ vysvětlila. Lenka „Lo“ Hrůzová
přiznává, že ji po soutěži zachránil Jožo
Ráž a kapela Elán. „Narazili jsme na
sebe, když jsem měla horší období.
Díky bohu. Byla to nutnost, která mě zachránila. Dostala jsem zase sílu, naději

FOTO | JAN SMEKAL

a chuť bojovat. Už jsem totiž ztrácela
víru, že se hudba dá dělat čestně. Setkání s Jožem mi tu naději vrátilo, protože
je to skvělý člověk. Je názorným příkladem, že se to dá dělat i s tím, aby člověk
ctil správné hodnoty,“ řekla Hrůzová.

Kdo je Lo Hrůzová
Nar. 1989 v Bartošovicích.
Zpěvačka, která vyhrála soutěž
Hlas ČeskoSlovenska 2014, kde
byla v týmu Pepy Vojtka
ze skupiny Kabát. Ve svém
volném čase velice ráda maluje.

„Tři hodiny a chraptím, ale kouřím dál“
ČR | Lence „Lo“ Hrůzové vrátilo naději
a víru v muziku setkání se slovenským
zpěvákem Jožo Rážem a kapelou Elán.
Plánuje dokonce nahrávání desky, ale
tají, s kým by na ní měla spolupracovat.
Čeho si na něm nejvíce vážíte?
Určitě toho, že mezi námi vznikl vynikající vztah, a to nejen po hudební stránce.
Ohromně mi to prospělo. Mám Joža
hrozně ráda jako kamaráda.
Ozvali se i další s nabídkami?
Druhá je zpěvačka, které si ohromně vážím, ale zatím neprozradím, o koho jde,
protože chystáme spolupráci. Budeme
spolu nahrávat desku. Chystám se asi
na měsíc na nahrávání do Prahy.

Začala jste studovat na Lidové konzervatoři v Ostravě, že?
Původně s tím nápadem přišla manažerka. Nakonec mě k tomu dohnal fakt, že
jsem začala mít problémy s hlasem. Dříve jsem totiž byla schopná trávit ve zkušebně i šestnáct hodin denně, byť jsem
pak domů odcházela po čtyřech. V poslední době stačily tři hodiny a druhý
den jsem chraptěla.
To jste na tom tak špatně?
Paní ředitelka Miloslava Soukupová mi
řekla, že dá krk na to, že kdybych to neřešila, tak bych do roka a do dne přišla
o hlas. Je to výborná ženská. Umí na mě
mluvit takovou řečí, kterou pochopím.
Dobrou zprávou bylo, že se zničené hla-

sivky dají vrátit do původního stavu.
Tak vesele kouřím dál, protože vím, že
mi paní ředitelka hlas spraví. Jsem klikař. (směje se)

Loni v září zahájila Po čertech velkej koncert Kabátů.
FOTO | MAFRA

Stala jste se patronkou neziskové organizace Purpura. Čím se zabývá?
Ke spolupráci mě přivedla předsedkyně
sdružení Magdaléna Holubová. Zpočátku šlo o to pomáhat dětem postiženým
autismem. Dnes je záměr širší. Podařilo
se nám zachránit malý baráček, který
byl určený k demolici. Chceme v něm
udělat kavárnu a galerii, kde se bude vystavovat art brut. Mělo by to být centrum, kde by se scházeli lidé s jakýmkoli
sociálním znevýhodněním. Mohla bych
se tam zabývat i lidmi bez přístřeší.

Společná advokátní
a realitní kancelář

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

garážová vrata
TRIDO Easy od

prodej nemovitostí.
Dluhy, právní vady

18.860 Kč*

a exekuce vyřešíme.

* Cena nezahrnuje DPH a montáž.

www. nemovitosti-vykup.info

Nad Vokolky 1, Praha 10
271 741 949

Tel.: 774 335 502

Nepropásněte! Překvapivá nabídka.
Volkswagen Comfort Edition.

ČTĚTE NÁS

NA WEBU
www.5plus2.cz

Cenová výhoda až

www.5plus2.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Podbabská
Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6, tel.: 234 700 260,
www.autopodbaba.cz, e-mail: vw@autopodbaba.cz
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v P raze.Orchestr
i BridgetJones

V Rudolfinu příští týden
zazní melodie, které
byste v tomto prostoru
nejspíš nečekali –
hudba ze slavných
hollywoodských filmů.
5plus2
■ ROZHOVOR
LUKÁŠ SAPÍK
PRAHA | Zážitek z britského koncertu
filmové hudby ho vzal natolik, že si ho
od té doby opakuje každý rok. V Praze
a jako hlavní organizátor. Letos chystá
čtvrtý ročník. Někteří umělci brali filmovou hudbu jako podřadný žánr, přiznává v rozhovoru ředitel festivalu
Film Music Prague Nikola Bojčev.
Jaká hollywoodská melodie vám zní
hlavou nejčastěji?
Mojí největší láskou je skladatel Jerry
Goldsmith, který složil tolik krásné hudby. Od sci-fi Planety opic, přes hororovou komedii Gremlins a legendární Star
Trek až po fantasy Mumii nebo animovanou Legendu o Mulan. Nejčastěji mi
zní hlavou právě Goldsmithovy motivy
a témata. Naposledy jsem si na ulici
broukal fantasy pohádku Legenda. Rozhodně doporučuji!
Jste asi velký filmový fanoušek...
Film je jeden z mých koníčků už řadu
let. Moc rád chodím do kina. Nejsem
ale ten typ, který vymetá pouze art kina.
Nepohrdnu ani pořádnou popcornovou
zábavou typu Transformers. Zkrátka sázím na svoji náladu a momentální chutě. A ty jsou pokaždé jiné. Pokud jde
o silné filmové zážitky z poslední doby,
do kolen mě dostal snímek Kód Enigmy
a příjemné překvapení pro mě byla hraná verze Popelky, která je teď v kinech.
Jak vás vlastně napadlo zorganizovat festival filmové hudby?
Před lety v Londýně jsem byl v Royal
Albert Hall na velkém koncertu filmové
hudby, který produkoval skladatel David Arnold, autor hudby k Hvězdné bráně a Dni nezávislosti. Ten zážitek mě natolik pohltil, že jsem si řekl: Zkusím
něco podobného uspořádat v Praze.
To byl odvážný plán...
Kapka šílenství v tom byla, protože produkce takového koncertu nebo festivalu
obnáší neskutečné množství práce,

Jan Maxián (vlevo) jako moderátor koncertu, ředitel festivalu Nikola Bojčev a hudebníci Patrick Doyle a James Shearman – autoři hudby k filmům Harry Potter a Ohnivý pohár či Zrození planety opic.
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o které se mi předtím nesnilo. Občas
bych s tím praštil, když se objeví překážky tam, kde by je člověk nikdy nehledal, ale zase se nerad vzdávám.
Kolik lidí se na organizaci festivalu
podílí?
Je nás šest nadšenců, kteří koncertům
věnují svůj volný čas. Není to práce,
každý se živíme něčím jiným, nebo někteří případně ještě studují a berou to
jako zkušenost.
Který ze čtyř ročníků dal, co se příprav týká, nejvíc zabrat?
Rozhodně ten loňský. Dva galakoncerty v Rudolfinu s dvěma velkými hollywoodskými hvězdami - oscarovým Elliotem Goldenthalem a věčně usměvavým Patrickem Doylem - zaměstnávaly
můj mozek snad na 130 procent. Naplánovat a zorganizovat všechny zkoušky,
doprovodný program a zvládnout nápor
při samotných koncertech byla velká výzva. Nakonec to vše dopadlo dobře
i díky podpoře přátel a právě Patricka
Doylea, s kterým jsme dnes přátelé
a plánujeme další projekty.
Co bude největším lákadlem letos?
Bude to kombinace hned několika věcí.
Opět máme to štěstí přivítat dva hosty,
skladatele Harryho Gregsona Williamse a Fernanda Velázqueze. Oba sestavili naprosto úchvatný program, který mě
baví, a věřím, že bude bavit i lidi v Dvo-

řákově síni Rudolfina 23. dubna. Zazní
slavné melodie ze Shreka, Letopisů Narnie, Jak vycvičit draka, Doby ledové,
Prince z Persie a nechybí ani zábava pro
dospělé, tedy hudební ukázky z Království nebeského, hororů Sirotčinec nebo
ve světové premiéře Purpurový vrch.
Slza určitě ukápne při poslechu ukázky
z Nic nás nerozdělí, tenhle film připomíná tsunami v jihovýchodní Asii před deseti lety. A oba pozvaní skladatelé se
ujmou dirigentské taktovky, což nebývá na festivalech zvykem.
Jak vůbec hudebníci, kteří jsou
zvyklí na trochu jiné „noty“, reagovali, když jste jim nápad dělat festival filmové hudby představil?
Za ty čtyři roky byly reakce muzikantů
různorodé. V jednom případě bylo cítit,
že je to pro ně trochu podřadný žánr.
Ale i tak zahráli jako praví profesionálové. V posledních letech ale spolupracujeme s tělesy, kterým filmová hudba
není vůbec cizí. Naopak. A to je pak radost pracovat.
Je každý filmový soundtrack vhodný pro orchestr?
Každý bohužel ne. Je to velká část hudby z filmů posledních let. Jako třeba
Gravitace, Nevědomí, Interstellar.
V této hudbě je řada efektů a elektronických nástrojů, na které dohlíží počítač.
Je to daleko náročnější a nákladnější
produkce, kterou si ještě nemůžeme do-

volit. Proto saháme po klasičtějším programu. Musíme ale vybírat hodně pečlivě, aby skladba programu nenudila,
měla spád a nebyla pro diváky moc náročná. Letos je program odlehčenější
a sázáme na čistou zábavu.
Jaké máte s festivalem plány?
Každý rok se snažíme posunout laťku
výš. Jsme ale závislí na penězích a zájmu fanoušků. A jelikož jsme teprve na
začátku, i když už pořádáme čtvrtý ročník, velcí sponzoři se nehrnou. Věřím
ale, že to prolomíme a v budoucnu zrealizujeme některé nápady, které nosím v
hlavě už dlouho. Jsme v kontaktu se zajímavými hollywoodskými hvězdami,
které by do Prahy chtěly přijet a ukázat
svoji hudbu v netradičním pojetí a provedení. Držte nám palce.

Film Music Prague
Místo: Rudolfinum, Praha
Čas: 23. dubna, 20 hodin
Účinkují: Český národní
symfonický orchestr, Kühnův
smíšený sbor, Markéta Mátlová
(soprán), James Shearman
(dirigent)
VIP hosté: skladatelé a dirigenti
Fernando Velázquez a Harry
Gregson Williams
Vstupné: 499 až 1 399 Kč
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Hledáte stabilní zaměstnání v moderní a prosperující mezinárodní
společnosti, která vám nabídne příjemné pracovní prostředí a řadu
zaměstnaneckých beneﬁtů dle vašeho výběru? Zapojte se do našeho
kolektivu lékařů a sester dialyzačních středisek NephroCare a staňte se
součástí týmu společnosti Fresenius Medical Care - DS. Ta v ČR pod
názvem NephroCare provozuje celkem 22 dialyzačních středisek.
Na střediska v Praze - Vysočanech, v Praze - Vinohradech a v Praze - Motole
hledáme kolegu/kolegyni na pozici:

Všeobecná zdravotní sestra
Požadujeme:
- odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb.,
- postgraduální vzdělání v oboru nefrologie, ARIP výhodou,
- vynikající komunikační dovednosti, lidský přístup,
- organizační schopnosti, spolehlivost, odpovědnost, schopnost
samostatné i týmové práce,
- základní znalost práce s počítačem,
- ochotu práce ve směnném provozu.
Nabízíme:
-

nadstandardní ﬁnanční ohodnocení,
přátelský kolektiv, který vás bude motivovat k dalšímu rozvoji,
moderní a příjemné pracovní prostředí, nejnovější technologie,
možnost dalšího vzdělávání a rozvoje,
šest týdnů dovolené,
stravenky,
zdravotní péči, příspěvky na nadstandardní péči a lékařské zákroky,
příspěvky na penzijní a životní pojištění, sportovní aktivity, kulturu či
dovolenou dle vašeho výběru,
- zvýhodněný telefonní tarif.
Kontakt:
Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.
Šárka Málková
sarka.malkova@fmc-ag.com

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

expedient
Vaším hlavním úkolem bude: obsluha expedičního zařízení
v moderním polygraickém provozu.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru strojním či elektrotechnickém,
mírně pokročilou znalost práce na PC, ochotu pracovat
ve vícesměnném provozu. Pozice vhodná i pro absolventy.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální
společnosti, 5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní
stravování a další zaměstnanecké beneity. Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: Martina Sklenářová
e-mail: martina.sklenarova@mafra.cz, tel.: 225 068 611
Dále hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

tiskař
Vaším hlavním úkolem bude: práce v osádce špičkového
ofsetového rotačního tiskového stroje König&Bauer.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru tiskař podmínkou – pozice
vhodná i pro absolventy, ochotu pracovat ve vícesměnném
provozu (hlavní část výroby se odehrává ve večerních
a nočních hodinách). Praxe na ofsetovém rotačním
tiskovém stroji výhodou.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální
společnosti, 5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní
stravování a další zaměstnanecké beneity. Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: Martina Sklenářová

e-mail: martina.sklenarova@mafra.cz, tel.: 225 068 611

Pokud Vás naše nabídka
oslovila, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis
s průvodním dopisem
na adresu: MAFRA, a. s.,
personální útvar,
Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Název pozice, o kterou se
ucházíte, uveďte prosím
do předmětu e-mailu,
popř. na obálku dopisu.
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Tajenka: a dělat, co se ti nechce.
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA
DUBEN / KVĚTEN 2015

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník
může získat max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1.4.2015 do 31.5.2015 ve vybraných prodejnách
sítě COOP.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera
ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 02042015 12345)
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Tatran se pokusí vrátit na trůn
Tatran Střešovice bude
v sobotním superfinále
v O2 areně útočit
na 16. florbalový titul.
MICHAL MIŠKOVSKÝ
PRAHA | V českém florbalu není úspěšnějšího klubu. U kolonky „mistři extraligy“ patnáctkrát svítí Tatran Střešovice.
V sobotu se multišampioni chystají na
šestnáctý zápis. A především na svůj návrat na trůn.
V minulých dvou sezonách narušily
střešovickou mistrovskou éru Vítkovice, přičemž dvouleté čekání na titul zažil Tatran v historii už jen v letech 1996
a 1997. Delšímu času bez vavřínů se
chce vyhnout.

„Celou sezonu bylo superfinále naším cílem,“ přikyvuje lídr Tatranu Milan Fridrich.
V O2 areně se čeká nejatraktivnější
superfinále za čtyři roky od jeho zavedení. Proti Tatranu bude stát Mladá Boleslav, která přetavila dlouholeté ambici-

„

svou cestu v páté lize,“ těší se i prezident České florbalové unie Filip Šuman.
Další zajímavý příběh píše Jan Zahalka. S Tatranem vyhrál tři tituly jako
hráč i trenér, teď vede Mladou Boleslav
a vyhlašuje: „Naším cílem je titul. Te-

Chceme zaútočit na rekord v počtu diváků.
Už teď je prodaných přes deset tisíc lístků.

ozní plány v letošní prvenství v základní části a premiérový postup do závěrečné bitvy. V kádru má třeba i reprezentačního kapitána Jana Jelínka nebo elitního
kanonýra Jiřího Curneyho, který v základní části nastřílel sedm hattricků.
„Bude zajímavé vidět na jedné straně
patnáctinásobné mistry a na té druhé
Mladou Boleslav, která kdysi začínala

prve pak si můžeme říct, že máme splněno.“ Ale Střešovice se rozhodně nezaleknou. Zahalkův nástupce na střídačce
Tatranu Jiří Jakoubek přemítá: „Stmelilo nás čtvrtfinále a semifinále, které
jsme odehráli v Ostravě. Máme také víc
zkušených hráčů než Mladá Boleslav,
navíc doplněných o dravé mládí. Není
důvod, proč bychom neměli vyhrát.“

V sezoně se tito velikáni utkali třikrát
a vždy slavili domácí. Teď se Střešovice s Boleslaví utkají na neutrální půdě.
„Uspět mohou oba týmy, bude to hodně
těžké. Mladá Boleslav má dobře posílený tým i dost zkušených hráčů,“ všímá
si Fridrich.
V O2 areně začíná sobotní program
v 10:45 hodin finálovými zápasy středoškolského poháru pro chlapce i dívky.
Od 14:00 hodin se hraje pražské derby
Herbadent–Chodov ve finále ženské extraligy a v 17:00 hodin přijde na řadu vrcholná bitva. Tatran proti Mladé Boleslavi.
Pořadatelé chtějí zítra zaútočit na rekord roku 2013, kdy na superfinále přišlo 10 451 diváků. „Už teď je prodaných přes deset tisíc vstupenek,“ řekl na
středeční tiskové konferenci první muž
českého florbalu Filip Šuman.

ŽELEZÁŘSTVÍ

Barvy a laky,
kuchyňské potřeby,
příslušenství kamen

Nářadí, kování,
elektromateriál,
armatury

Jsme tu stále pro Vás
Prodejna – Staré Město
Linhartská, Praha 1
50 m od bývalé prodejny železářství
Tel.: 224 212 723

www.urotta.cz,

Tatran Střešovice čeká na extraligový titul od roku 2012. Loni ho v superfinále nečekaně porazily Vítkovice (foto).
FOTO | ČESKÁ FLORBALOVÁ UNIE
INZERCE

Prodejna -Vysočany
Paříkova 362, Praha 9
Prodejna naproti metruVysočanská
Tel.: 283 891 060

Výroba klíčů od 25,e-shop: www.zelezarstvi-urotta.cz
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TISÍC KORUN ČESKÝCH

Ano! Čtěte prosím dál! Při nákupu jakékoliv pánské košile Vám odečteme
200,- Kč a při nákupu jakéhokoliv obleku Vám odečteme 600,- Kč. Stačí
odevzdat tento vystřižený kupon při placení. Na tento kupon můžete
nakoupit až 2 ks pánské košile a jeden pánský oblek a tehdy nastane
maximální sleva 1.000,- Kč. Slevu samozřejmě obdržíte i při koupi
jednoho nebo dvou kusů zboží. Košile s využitím kuponu můžete
nakoupit od úžasných 169,- Kč a oblek od 1.399,- Kč. A to už se vyplatí
přijít. A pozor, kabáty likvidujeme za super nízké ceny se slevou až o 70%.
Platnost tohoto kuponu je 10 dnů a lze ho uplatnit i na obleky z nové kolekce.

www.modaprostejov.cz

PRAHA, Vinohradská 123
5 minut chůze od zastávky metra “FLÓRA” směrem k centru, zastávka tramvaje “Radhošťská”, vedle
Všeobecné zdravotní pojišťovny, naproti restaurace Apetit. Parkování doporučujeme v PALÁCI FLÓRA.

SMARTPHONE

KAŽDOU HODINU

více na www.alza.cz

