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Loutky žijí 95 let. Přečkaly i fašismus
LEDOVÉ MISTROVSTVÍ

Pardubické plavkyně odjely
za polární kruh na
šampionát v plavání ...strana 24

NEJDRAMATIČTĚJŠÍ ÚNOS

66 zajatých Čechoslováků
čekal v Angole pochod smrti
a dlouhé věznění ...strany 6 a 7
Pohled na české loutkářství v 95 let dlouhé nepřerušené tradici, období nástupu fašismu i během druhé světové války,
představuje nově Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. Výstava potrvá do ledna příštího roku. FOTO | R. KALHOUS, MAFRA

IQ nad 130? Občas vadí
Hlupáků nepřibývá, alespoň ne podle poznatků členů
z pobočky pardubické Mensy, která testuje
inteligenci lidí již řadu let. Zájemců by mohlo být víc.
RADEK LATISLAV
PARDUBICE | Tomáš Kučera z Chrudimska patří mezi tu část lidí, která o
sobě může říci, že je nadprůměrně inteligentní. A ne proto, že by si to o sobě nepokrytě myslel, nýbrž na základě mezinárodně uznávaného testu inteligence.
Patří tak mezi dvě procenta populace,
které sdružuje mezinárodní organizace
Mensa. Pobočku má i v Pardubicích a
pravidelně tady pořádá testy.

„To číslo mě dlouho zajímalo. Je to
nad hranicí, jsem spokojený,“ neprozradil přesnou hodnotu svého inteligenční-

117

členů s IQ nad 130
má pardubická
pobočka Mensy

ho kvocientu známého spíše pod označením IQ Tomáš Kučera, který se minulý
týden účastnil spolu s dalšími dvěma zájemci pravidelného testování IQ v klu-

bovně Evropského spolkového domu.
Jak následně se smíchem dodává, šéf ho
za to určitě nepovýší.
Předsedkyně pardubické Mensy Jana
Hřebíčková na to říká: „Někdy je to na
škodu.“ Elitní klub nadprůměrně inteligentních lidí své členy nijak veřejně neventiluje. „Jde o soukromou věc každého z nich. Hodnotu IQ neznáme ani
mezi sebou,“ poodhaluje fungování klubu Hřebíčková.
Celkový počet „mensanů“, jak si členové Mensy říkají, není veliký. V Pardubickém kraji je jich 117, z toho 88 dospělých a 29 členů dětské Mensy. Zdá se
vám to málo? Do klubu se totiž nehlásí
každý, kdo projde testy. Stát se členem
musí člověk chtít. VÍCE NA STRANĚ 2

HVĚZDY V SEDLE

V holínkách a ve stáji.
Tak tráví volný čas Vydra,
Nálepková i Roden ...strany 8 a 9

V KUCHYNI

Šéfkuchař Filip Sajler radí,
jak si připravit vynikajícího
a zdravého lososa ...strana 12
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KRÁTCE
Pardubické hudební jaro
láká na Velikonoce
PARDUBICE | Mezinárodní festival
Pardubické hudební jaro se po osmi odehraných koncertech přehoupl do své
druhé poloviny. Po beznadějně vyprodaném koncertu Gypsy Baroque a včerejší
koncertní show Prague Cello Quartet,
který se představí publiku ještě 12. dubna v Chrasti u Chrudimi, čeká na diváky
1. dubna Velikonoční koncert Velké
Mše h moll Johanna Sebastiana Bacha v
podání světově proslulého souboru Collegium 1704. Do Sukovy síně Domu
hudby v Pardubicích jsou stále volné
vstupenky.
(rl)

Chrudimská neziskovka
shání dobrovolníky
CHRUDIM | Chrudimská organizace
Amalthea hledá aktivní lidi, kteří by
chtěli začít pomáhat dětem i jejich rodičům v předškolním klubu Amálka. Jeho
cílem je rozvíjet dovednosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby
se mohly později zapojit do běžných mateřských a základních škol. „Hledáme
dobrovolníky nejen pro klub, ale i na třídenní výjezdy pořádané ve všední dny.
Jsou určené rodičům s dětmi do dvou
let, kteří procházejí obtížnou životní situací a nemají dost zkušeností s péčí o
malé děti,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků Kateřina Chocholová.
(rl)

Opereta je vyprodaná.
Na galakoncert lístky jsou
SKUTEČ | Vstupenky na představení
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč rychle mizí. Vyprodáno je
na klasickou operetu Hraběnka Marica
v podání Severočeského divadla opery
a baletu Ústí nad Labem, jež se představí publiku tuto neděli. Vyznavači klasiky mají šanci získat ještě několik vstupenek na galakoncert operní pěvkyně Gabriely Beňačkové. S královéhradeckou
filharmonií vystoupí 29. března.
(rl)
INZERCE

Vstoupit do Mensy?
Pravidlo třikrát a dost

V Pardubicích uspěje v testech inteligence dlouhodobě zhruba polovina lidí
RADEK LATISLAV
PARDUBICE | Vyhledáváte společnost
s nadprůměrně inteligentními lidmi?
Pak vás rádi uvidí v pobočce mezinárodní organizace Mensy v Pardubicích. Nečekejte však v neřešitelných testech zadumané členy, ale usměvavé lidi, kterým IQ nad 130 do hlavy nestouplo.
Hned na začátku vás tady uklidní. Z
inteligenčního kvocientu totiž nelze vyčíst, zda jsou lidé chytřejší či hloupější.
„Z logiky definice IQ si myslím, že pokud by se stala populace chytřejší, tak
se průměrný kvocient nezmění, jenom
dojde k posunu obtížnosti testu,“ říká
předsedkyně pardubické Mensy Jana
Hřebíčková, která jako většina „mensanů“ hodnotu svého IQ veřejně neventiluje. „Každý k tomu přistupuje jinak, nejde to paušalizovat. Ale členové Mensy
pak mají pocit, že před lidmi, kteří v
Mense nejsou, machrují,“ vysvětluje za
sebe Jana Hřebíčková, která pracuje
jako ekonomka. Ovšem můžete si být
jistí, že pokud se někdy budete bavit s
„mensanem“, v testu musel dosáhnout
minimálního skóre 130.
V Pardubicích se k testům dostali i ti
nejinteligentnější. „V produktivním
věku jsme tady měli člověka, který zdo-

Členové pardubické Mensy v čele s předsedkyní Janou Hřebíčkovou.
lal maximum, což je 160. Není to obvyklé, jsou to spíš výjimky. Na druhou stranu, neměli jsme tady nikoho pod 90,“
uklidňuje zájemce před logickým testem, kterým můžou za život projít maximálně třikrát, proto je dobré si termíny
uvážlivě rozvrhnout.
O samotné testování velký zájem ze
strany lidí není. „Nepozorujeme, že by
se lidi o testy prali. Jsme rádi, když přijdou dva tři. Jednou za rok děláme testování inteligence při příležitosti městských slavností tady v Pardubicích, a to
přijde najednou třeba sedmnáct lidí.

Testy IQ se konají vždy druhý pátek v každém lichém měsíci. FOTO |

R. LATISLAV

Test stojí 290 korun, studenta 190 korun,“ informuje předsedkyně.
Jakých hodnot IQ dosahují v průměru lidé na Pardubicku, se zjistit nedá.
Výsledky testů se odesílají do Prahy. A
jaká je úspěšnost? Podle předsedkyně
nelze tvrdit, že většina náročným testem projde. „Je to tak půl na půl. Je to určitě tím, že člověk, který na to nemá
schopnosti, tenhle test dělat nepůjde,“
dodává Hřebíčková.
Na členských schůzkách členové
Mensy mozkové závity paradoxně příliš nenamáhají. „Složité věci člověk řeší
v práci, v pátek večer se jim příliš věnovat nechce,“ uvádí na pravou míru člen
klubu Jaromír Krys.
Ve volných chvílích se věnují ledasčemu. „Minulý rok jsme putovali po
místech slavných osobností, což je trochu krycí název pro navštívení té nejlepší cukrárny, kde podebatujeme,“ směje
se Jana Hřebíčková za pardubickou
Mensu, která na krajské úrovni pořádá
logickou olympiádu pro studenty škol.

Podpoří kulturu i půjčovny
PARDUBICE | Pardubičtí radní chtějí
letos poslat kulturním akcím ve městě
šest milionů korun. V prvním kole plánují rozdělit 3,5 milionu.
„Podpoříme kulturu rozličných směrů, peníze půjdou na tanec, festivaly,
vážnou hudbu nebo folklorní soubory,“
uvedl primátor Martin Charvát.
Další více než milion korun chce vedení města poslat na ty projekty, které

podpoří cestovní ruch. Na čtvrt milionu
z městské kasy by tak měl dosáhnout například Apetit festival. Částka 127 tisíc
míří na výstavu Koně v akci.
Menší dotace dostanou projekty typu
sdílená kola, půjčovna koloběžek, podporu získá také Pardubický spolek historie železniční dopravy, který provozuje
železniční muzeum na nádraží v Rosicích nad Labem.
(mat)
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„Pětatřicítka je samý křížek“
Vytížený tah na Moravu
sleduje další chytrý
radar. „Pozná i to, zda
řidič za jízdy telefonuje,“
říká dopravní komisař.

Určitě. Měří nejen rychlost různými
způsoby, tyto chytré radary dokážou
hodně věcí: Vyhodnocovat registrační
značky, barvu vozidla, umějí zjistit, zda
vozidlo není v pátrání, tedy zda třeba
není ukradené nebo nebylo pomocníkem při spáchání trestného činu. Ukážou také, jestli bylo vozidlo převedeno
na jiného majitele, zda nemá propadlou
technickou kontrolu. Vyhodnotí také
způsob jízdy vozidla, vše nafilmuje. Poznají, zda auto nejede přes plnou čáru,
zda řidič při jízdě telefonuje.

PETR BROULÍK
PARDUBICE | Už s druhým chytrým radarem jezdí policisté na silnici I/35, která patří k nejrizikovějším silnicím na
Pardubicku. Vrchní komisař Odboru
služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Pavel
Hajdú má za to, že policistům nový přístroj významně pomůže.

Jaké jsou největší přestupky
na pětatřicítce?
Bezohlednost, rychlost, riskantní a nedovolené předjíždění. Od nich se pak
odvíjí zvýšená nehodovost.

Která místa na pětatřicítce jsou nejvíce nebezpečná?
Silnice I/35 je celá velmi nebezpečná.
Na počátku prosince jsme v Pardubickém kraji evidovali celkem sedmatřicet
úmrtí při dopravních nehodách, a z toho
jenom na pětatřicítce jich bylo třináct.
Tedy v průměru více než třetina. Byly
to velmi vážné nehody. Za období pěti
let jsme vytvořili nehodovou mapu kraje, a pětatřicítka na ní má jeden puntík
za druhým.
Budou radary pro policisty velkou
pomocí?

Děláte i mimořádné akce?
Už delší dobu si na pětatřicítku zvu policejní passaty z jiných krajů. A tak se
nás tady sejde až šest rychlých aut na celou její délku a ty brázdí silnici. Třeba
dva dny. K tomu připojíme občas i leteckou službu, takže dopravní provoz snímáme kamerou z vrtulníku. Lítá neustále, dvakrát si jen sedne na doplnění paliva a hned je zase ve vzduchu. Kontrolujeme předjíždění, telefonování řidičů. V
jednu dobu jsme pořádali takové „zátahy“ každý měsíc.
Pavel Hajdú.

FOTO | KRAJSKÝ ÚŘAD

Hlavní tah na Moravu využívají hoj-

ně kamiony, což jsou často na silnicích v rukou některých, třeba i zahraničních řidičů těžké zbraně. Jak je
„krotíte“?
Spolupracujeme s dopravními službami
v zahraničí. Je běžné, že tuto silnici využívá třeba kamion, který jede z Turecka
do německého Hamburgu. Pro všechny
podobné případy sjednocujeme pro tyto
řidiče vysvětlování zákonů a kontrolní
postupy. Zveme k nám dopravní policisty z Německa, Polska, Maďarska či Slovenska. Spolu pak na jedenácti stanovištích vážíme kamiony, kontrolujeme dodržování předpisů a technický stav u kamionů, měříme rychlost, pátráme po hledaných vozidlech, osobách, drogách a
zbraních.
Kteří řidiči jsou na pětatřicítce bezohlednější? Ti v kamionech, nebo v
osobních autech?
Řidič kamionu najede deset tisíc kilometrů měsíčně. Je tak často zkušenější,
tedy i méně nebezpečný. Řidiči kamionů mají zase jiná specifika - porušují
takzvané sociální předpisy. Jezdí bez odpočinku a přetížení. Kamion působí nablýskaně, ale když pod něj vlezete, má
rozpraskané rámy nebo brzdové kotouče. Doba starých tater, které měly konstrukční hmotnost šedesát tun, je dávno
pryč. Dnes se kamiony vyrábějí na tonáž, která je předepsaná, a když se přetíží, tak se rám prohne a praská.

INZERCE

JARO

v
iZverimexu

A už je to opět tady! Sluníčko, zelenající se tráva
a první květy. Tím vším se vyznačuje jaro! Jedno
z nejkrásnějších ročních období.
S rostoucí teplotou ale vzrůstá i aktivita různých
vnějších parazitů jako jsou například blechy,
klíšťata nebo komáři. Ti netrápí jenom nás, ale
bohužel i naše čtyřnohé kamarády. Proto je nejvyšší čas začít s prevencí a ochranou.
V jedné z největších prodejen svého druhuv diskontu iZverimex v Rosicích nad Labem je
na výběr ze široké škály pipet, obojků i sprayů
za velmi příznivé ceny. S nejvhodnějším přípravkem Vám ochotně poradí proškolený personál.
Dostupné jsou zde značky Advantix, Frontline,
Scalibor, Foresto, Kiltix, Beaphar, Arpalit a další.
Ve zdejším obchodě najdete i rozmanitý výběr
krmiv a potřeb pro psy, kočky, hlodavce, ryby,
papoušky i venkovní ptactvo.
U vybraných prémiových a superprémiových
značek jsou dostupné také věrnostní programy,
kdy například každý šestý pytel obdržíte zdarma.

Z doplňků je zde k mání rozsáhlá nabídka vodítek a obojků na malé i velké pejsky, spousty
hraček, pelíšků, potřeb pro pěstění, elektronické výcvikové obojky irmy Dog Trace, klece pro
psy i hlodavce, přepravky, misky, steliva, oblečky a spousta dalších věcí.
Rosický diskont ovšem nenabízí jen potřeby
a krmiva pro domácí či hospodářská zvířata.
Je zde k dostání také bohatý sortiment pro zahrádkáře. Semena, substráty, hnojiva, různé nářadí, bazénová chemie a mnoho dalšího.
Neváhejte proto a navštivte rosickou velkoprodejnu, kde si jistě přijde na své každý chovatel či
zahrádkář. Ceny jsou zde stejné jako na internetových stránkách www.i-zverimex.cz a navíc při
nákupu nad 500Kč a hotovostní platbě dostanete ještě 3% slevu. Obchod najdete hned po pravé straně za nadjezdem v Rosicích, areál PAAR.
Otevírací doba: Po-Pá: 8-18h
So: 8-12 h
Telefon: 777 857 072
E-mail: diskont@domi-pardubice.cz
www.i-zverimex.cz
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České školní jídelny:
blafy, nebo mňamky?
VOX
POPULI
Petra Mikulášková
7 let, Příbram

V naší školní jídelně
mi chutná. Naposledy
jsem si užila buchty s tvarohem
a mám hodně ráda čočku s uzeným masem. Obě jídla u nás umějí dobře udělat.
Nechutná mi, když je rýže nebo polévka s rýží. Nevím tak úplně proč, protože
doma sním skoro všechno, i tu rýžovou
polévku. Nejvíc se ale vždycky těším,
že maminka upeče palačinky, je jedno,
jestli jsou s marmeládou nebo s tvarohem. Hodně často jím také dušenou zeleninu. Vůbec ale nemám ráda ostré
a hodně kořeněné věci a třeba taky slanou roládu.
Karolína Fárková
11 let, Frýdek-Místek

Na jídlo ve školní jídelně si nemůžu stěžovat. Ve většině případů mi tam celkem
chutná. Nejraději mám kuřecí řízek
s bramborami. Naopak nesnáším cibulovou omáčku. Doma ráda jím ovoce
a žlutou papriku, ale nesnáším rajčata
a ryby.

Dospělí rádi a často komentují kvalitu jídla ve školních
jídelnách. My jsme se radši zeptali dětí, jak jim v nich
chutná. Výsledek? Jsou spokojené a milují řízky.
Anička Vomáčková
10 let, Česká Třebová

Do školní jídelny chodím a myslím, že tam
vaří dobře. Ale nedávno jsem nedojedla
těstoviny, už ale ani nevím, s čím to
bylo. Co mám ráda, je gratinovaná kotleta se šunkou a sýrem. Můžeme si v jídelně vybrat ze čtyř jídel a v pátek ze
tří. Mamka nám ten výběr vždycky předem vytiskne a máme to na ledničce.
Nemám moc ráda sladká jídla, radši slaná. Chutná mi třeba kuře ála husa s červeným zelím a bramborovými knedlíky. Moc nemusím houby, ani smažené
žampiony.
Oliver Kůs
11 let, Plzeň

Ve školní jídelně vaří
dobře, dělají tam hlavně zdravá jídla. Mně chutnají nejvíce ta
bezmasá, například nudle. Jídla, která
nemám vůbec rád, jsou dršťková polívka a koprová omáčka.

Maxmilián Ryba
Teplice, 8 let

Ve školní jídelně mi
chutná, ale nechodím
do ní každý den. Mám rád rýži nebo kolínka s omáčkou a jako polévku vývar.
Někdy tam vaří i jídla, která nejsou
zrovna má nejoblíbenější, ale tatínek
mi říká, ať to aspoň ochutnám. Ráno
mám rád sušenkovou kaši a čaj, ke svačině rohlík s taveným sýrem. K obědu
mám nejraději ptáčka s rýží od maminky nebo babiček. Jídla, která nesnáším,
mi nikdo nedává, protože bych je stejně nejedl.
Anna Nyklasová
13 let, Karlovy Vary

Jestli mi chutná, hodně záleží na tom, co je
zrovna k obědu. Mám ráda rýži s masem, připadá mi to jako nejnormálnější
jídlo. Vůbec mi ale nechutnají polévky, zdají se mi řídké. Jinak mám ráda
lasagne. A nerada jím ryby.

Jak chutná ve školní jídelně vašim
dětem? Vzpomínáte sami na
béžovky, UHO a další chuťovky?
Napište nám své zkušenosti na
e-mail redakce@5plus2.cz.

Matěj Lénart
8 let, Liberec

Ve školní jídelně mi
nejvíc chutnají špagety, moc nemusím čočkovou polívku. Jinak mám polívky docela rád, třeba rajskou. Rád si dám i sladká jídla, jako třeba buchtičky s krémem. Velikost porce
mi stačí, ale chodím si i přidávat. Někdy mi naopak něco zbyde, třeba kaše.
To se moc nelíbí paním učitelkám.
Mimo školní jídelnu mám rád kuře.
Adam Majer
9 let, Olomouc

Některé obědy jsou ve
škole dobré, některé
ale ani nesním. V jídelně mi chutná třeba řízek s bramborovou kaší nebo svíčková. Naopak mi nechutná koprová polévka. Jídlo doma je určitě lepší.
Ela Kučerová
7 let, Jihlava

V jídelně mi chutná.
Mám ráda bramborovou kaši s řízkem, brambory s rybou,
špagety, těstoviny s rajskou omáčkou.
Nechutná mi krvavý biftek… Já ho
teda nejím, ale nechutnal by mi, je nechutnej. Nemám moc ráda koprovou
polévku, vývar.

Stanislav Skibík
11 let, Hradec Králové

V naší školní jídelně
mi nejvíc chutnají
špagety po italsku,
ale nechutnají mi tam brambory.
Když je bramborová kaše, tak to určitě nedělají z pravých brambor a je
to takové hnusné. No, prostě to není
dobré. Většina jídel mi v jídelně chutná, sním skoro všechno. Obecně mám
nejraději svíčkovou. Dělají nám ji i ve
škole, ale doma je daleko lepší, to je
jasné.

Marek Podhora
7 let, České Budějovice

V naší školní jídelně
vaří dobře. Máme
hodné kuchařky, a když chci, tak mi
přidají. Chutnají mi šišky s mákem,
vdolky a ryby, protože jsou dobrý. Nechutná mi rýže, protože je moc měkká,
cizrna a pomeranče – bolí mě z nich břicho. Doma rád jím rohlík s nutelou a nemám rád zeleninu.

Aneta Vavříková
12 let, Kvasice

Přijde mi, že v naší jídelně umějí vařit jen
některé druhy jídel. Například všechny sladké obědy jsou výborné. Někdy
to ale nestojí za moc, hlavně maso
bývá tvrdé. Ale už jsem si na obědvání v jídelně zvykla a nemám s tím problém. Obecně mám nejraději sladkou
rýži. Naprosto nenávidím křenovou
omáčku.

Jaký je váš pohled?

Beáta Pechalová
9 let, Veselí nad Moravou

Ptali jsme se dětí napříč republikou a rozhodně se nedá říct, že by byly vybíravé. Spousta z nich má ráda sladké, chutnají jim i špagety.
FOTO | MAFRA

V jídelně mi chutná.
Vadí mi ale, že v jídle
občas najdeme kousky drátěnky, jednou jsem tam dokonce našla i dřevo.
Nejraději mám řízek s bramborem, naopak nechutnají mi koprovky a křenové
omáčky. Doma si nejvíc pochutnám na
svíčkové od mamky.
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Stovku udělá za 3,5 sekundy

Česká formule se chystá na další sezonu. Brzy bude hotová, od motoru po kola ji vyrábí vysokoškoláci
Student Formula
Soutěž vznikla ve Spojených
státech už v roce 1981. Od roku
1998 existuje její evropská
odnož Student Formula.
■ V současné době se závodů
účastní přes 500 univerzitních
týmů z celého světa, ČVUT je
na 21. místě.
■

Úspěšná stáj Formula Student z pražského ČVUT patří ke světové špičce.
JOSEF HORA
ČR | Česká formule udivuje svět, tuzemské stáje patří mezi nejlepší ze
všech. Že jste o tom při sledování Formule 1 neslyšeli? Jde totiž o soutěž studentských formulí, které si s těmi nejrychlejšími za desítky milionů v mnohém nezadají – i při jejich závodech fandí tisíce diváků, na startu se to hemží
krásnými dívkami a na stupních vítězů
bouchá šampaňské.
V závodech Formula Student zastupuje Česko několik univerzit. Nový, v pořadí už sedmý prototyp vysokoškolské
formule dokončují v těchto dnech studenti ČVUT. „Z 0 na 100 zrychlí naše
formule za 3,5 sekundy,“ chlubí se kapiINZERCE

tán a šéfkonstruktér týmu Jakub Urban.
Maximální rychlost vozu je 160 km/h.
„Díky technickým tratím nám ale stačí
rychlost do 125 kilometrů,“ říká Urban.
Každý rok musí tým vymyslet a sestrojit novou formuli. Budoucí i hotoví
inženýři tak v laboratořích vyrábějí vše
– od kol přes řazení a rám formule až po
motor. „Rám naší první formule z ocelových trubek vážil skoro 58 kilogramů.
Poslední model má rám uhlíkový, který
váží kolem 26 kilogramů, a technologie
výroby je stejná jako u Formule 1,“ upozorňují konstruktéři.
Velké odlehčení vozu a profesionální
příprava je důvod, proč je teď český tým
na skvělém 21. místě celosvětového žebříčku, kde soutěží více než 500 univer-

Co se také hodnotí:
- konstrukční řešení
- cena vozu a správná kalkulace
jeho výrobní ceny
- obhájení fiktivního plánu na
sériovou výrobu
- závodní disciplíny: akcelerace,
jízda v osmičce, autocross
a vytrvalostní závod
FOTO | ARCHIV CTU CARTECH

zit. „Na vývoji stroje se podílí kolem
20 lidí a prostě se to za rok musí stihnout. Přesto každoročně nestihneme
udělat všechna vylepšení, která nosíme
v hlavě,“ podotýká Urban.

Na trať vyjede za 2 měsíce
Nový stroj tým slavnostně představí
20. května a ostrý test ho čeká na prvním letošním závodě v německém
Hockenheimu. Tam změří nejen koňské
síly s dalšími top světovými týmy, třeba
ze Stuttgartu nebo amerického Oregonu. Mezi nejlepší patří i stáje z Japonska, Turecka či Estonska.
Pilot musí zvládnout čtyři disciplíny
– zrychlení na rovině, osmičky na mok-

ré vozovce, sprint a vytrvalost. „Týmy
každoročně prochází obměnou členů.
Nikdy nevíte, komu se to jak povedlo,
to ukážou až první závody. Překvapit
může každý,“ těší se šéfkonstruktér na
novou soutěž, v níž se pokusí dostat na
špici světového žebříčku. Konkurence
je čím dál větší. „Třeba v Německu se
účastní 115 týmů a dohromady několik
tisíc lidí,“ popisuje Urban.
Kolik taková výroba formule studenty vlastně stojí? „Celkem přijde sezona
včetně vývoje, stavby, testování a závodů na více než 1,5 milionu korun. Partnery a sponzory si sháníme a opečováváme
sami. Dobré zázemí a peníze, které pokryjí velkou část nákladů na závody, dostáváme také od školy,“ říká šéf týmu.
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České vzpomínky na Afriku:

FOTO: IVETA LHOTSKÁ A ARCHIV L. SAZEČKA

Česko žije příběhem Pavla Hrůzy, kterého zajali islámští
radikálové v Libyi. Nejdramatičtější únos v našich
poválečných dějinách se ale odehrál 12. března 1983
a také to bylo v Africe. Vojáci jednoho z uskupení,
které soupeřilo v občanské válce o moc nad
Angolou, tehdy zajali 66 Čechoslováků, expertů
obnovujících místní továrnu. Čekal je přes
1 300 kilometrů dlouhý pochod a některé z nich
i následné roční zajetí. Mezi nimi byl i Lubomír
Sazeček. „Zemřel mi tam kamarád,“ říká.
5plus2
■ TÉMA

JOSEF HORA
ČR | Byl to příjemný páteční večer. Bungalovem v angolském městečku Alto Catumbela se ještě nesla vůně pečeného
masa, když Lubomír Sazeček vyrazil do
místního klubu. Tancovalo se, hrály se karty. Do svého dočasného domova se vrátil
o půlnoci. O pět hodin později ho probudily výstřely ze samopalů. Lubomíru Sazečkovi a dalším desítkám tamních Čechoslováků začal boj o život a týdny útrap, kdy
i sousto potravy navíc dokázalo u některých vyvolat až zvířecí instinkty. Domů
do vlasti se nakonec nevrátili všichni.
„Ulicí utíkali místní obyvatelé, leželi
tu i mrtví. Vidím, jak většinu z 66 Čechoslováků a 35 Portugalců už vojáci odvádí
do zajetí. Schoval jsem se v domě
a čekal,“ vzpomíná Lubomír Sazeček na
první momenty 32 let staré události.
„Když jsem chtěl kolem půl deváté uprchnout, chytili mě. Jistý důstojník mi vysvětlil, že jsou vojáci z UNITA, že nás
teď dopraví na svou základnu a odtamtud
pošlou domů,“ popisuje. Tehdy nikdo
z Čechoslováků netušil, že toto drama se
pro mnohé z nich protáhne na déle než
rok a oni budou muset zvládnout pochod

africkou krajinou dlouhý 1 326 kilometrů. Džunglí i savanou.
Lubomír Sazeček, technik ze severočeské papírny ve Štětí, odjel do Angoly
v roce 1981. „Kolegové mi říkali, že je
tam ráj na zemi. Tak jsem se přihlásil,“
vrací se v myšlenkách nyní 65letý muž.
Nastoupil do továrny zpracovávající celulózu. V 50. letech ji postavili Portugalci,
kteří po staletí tuto zemi kolonizovali.
Když Angola získala v roce 1975 po válce s Portugalskem nezávislost, fabrika
byla opuštěna. Jenže zemi zachvátila občanská válka a Čechoslováci se spolu
s Portugalci v rámci zahraniční pomoci
snažili továrnu obnovit.
Sazečkův příběh je podobný tomu, který v těchto dnech prožívá rodina Pavla

Občanská válka
• Trvala téměř 27 let (1975–2002).
• Vláda nezávislé Angoly byla od
roku 1975 v rukou organizace
MPLA (Lidové hnutí za osvobození
Angoly). Významné části země
však kontrolovaly UNITA (Národní
svaz za úplnou nezávislost
Angoly) či FNLA (Národní fronta
pro osvobození Angoly), které se
snažily vládnoucí levicovou MPLA
svrhnout.

Hrůzy z Velkého Meziříčí. Ten v občanskou válkou rozervané Libyi pracoval na
pozici catering koordinátora a začátkem
března ho unesli radikálové z takzvaného
Islámského státu. „Jsou dost brutální.
Moc šancí bych tomu našemu člověku bohužel nedával,“ říká s lítostí Sazečka.
„Ostatně říkalo se, že kdyby nás tehdy
v Angole unesla jiná skupina než UNITA, všechny by asi popravili,“ dodává.

Komando nesmělo zaútočit
Ale zpět k dramatickým okamžikům
12. března 1983. Když Lubomíra Sazečka jako jednoho z posledních vojáci chytili, dovolili mu, aby si na cestu sbalil věci.
„Voják říkal, ať si vezmu kalhoty i foťák,
který mi bohužel hned ukradli. Měl jsem
ponožky, trička, prádlo, dokonce bundu,
toaletní papír, léky a příbor.“ Následně
ho odvedli do 27 kilometrů vzdálené horské základny, kde už byli ostatní Čechoslováci. Těm své zásoby rozdal, oni totiž
byli jen v tom, co měli na sobě při zajetí.
Vojáci UNITA chtěli unesené dopravit
na svou hlavní základnu Jamba a později
je vyměnit za své zajatce. Do 24 hodin se
všichni pěšky vydali na cestu, která měla
být dlouhá 3 000 kilometrů. Celá kolona
vojáků, zajatců, nosičů a dalších lidí čítala na 3 500 lidí. Únos samozřejmě vyvolal rozruch v československé vládě. „Situace je značně komplikovaná. UNITA

nemá zajatce kam odvést, protože její základny leží daleko na jihu. Cesta by trvala déle než dva měsíce, což s ženami a dětmi je sotva možné,“ uvedl Stanislav Svoboda, náměstek ministra zahraničí ČSSR
v tehdy přísně tajném vládním dokumentu, který je uložen ve státním archivu.
Za únosci se dokonce vydalo elitní komando s převážně kubánskými vojáky,
kteří z politických důvodů v konfliktu působili. „Česká vláda byla rezolutně proti

66

unesených Čechoslováků
muselo ujít přes tisíc
kilometrů Angolou.

jejich zásahu, dnešní kubánský prezident
Raúl Castro tehdy útok nakonec zakázal.
Kdyby došlo ke střetu, nejspíš by nás
únosci všechny postříleli,“ říká Sazeček.

Nadávkami proti stresu
V prvních dnech Čechoslováci působili
značně odevzdaně, později spolu začali
alespoň komunikovat. „Nejdřív si potřebovali zanadávat, aby se zbavili stresu. Bylo
třeba, zvláště u ženských, morální podpory, že vše dobře dopadne,“ vybavuje si první dny. Zajatci se potýkali s nedostatkem
jídla a vody. Na povrch postupně vystoupily i nejhorší lidské vlastnosti.
„Docházelo k rozporům mezi skupinou
bezdětných a skupinou, která měla děti.
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únos a pak pochod smrti
Ty totiž dostávaly extra přídavky, například ovoce, a často se rozdělily s rodiči.
Bezdětní přídavky nedostali, což vyvolávalo konflikty. Extrémní podmínky někteří
lidé přestali zvládat. Lubomír Sazeček nikdy nezapomene na situaci, kdy jistý muž
snědl příděl jídla pro svého syna. „Matka
dítěte mu za to nadávala, načež muž prohlásil, že on přežít musí, syn ne. A že až se
vrátí domů, tak jí udělá nového,“ líčí.

„

Muž snědl příděl pro svého syna. Řekl, že
když sám přežije, doma si udělá nové dítě.

Zajatci si nejdříve hleděli hlavně sebe,
s postupem času si ale všichni začali pomáhat a organizovali si práci. Ženy při zastávce na noc čistily místo k odpočinku,
muži nosili dřevo na oheň. K jídlu byla
hlavně kukuřičná kaše. Spalo se na zemi,
dva lidi, jedna deka.

Pohřeb u soutoku tří řek
Útrapy nekonečného pochodu africkou
krajinou bohužel nezvládli všichni. „Jaroslav Navrátil, jeden z mých přátel, únos
nesl velice špatně, později už skoro ani neINZERCE

jedl. Černí nosiči ho pak museli nést na nosítkách. Jenže jednou z nich spadl a uhodil
se do hlavy. Po deseti dnech upadl do kómatu a za dvě a půl hodiny zemřel,“ popisuje. Tělo Jaroslava Navrátila poté Čechoslováci pohřbili na soutoku tří řek, za zpěvu a rituálů domorodých obyvatel.
Po 1 326 kilometrech a dvou a půl měsících útrpného pochodu se před zraky zajatců objevily stopy nákladních aut. „Devět

dní jsme poté jeli 1 800 kilometrů hrozným terénem na hlavní základnu Jamba.
To bylo snad horší než ten pochod. Dorazili jsme 4. června. Koncem měsíce pak vojáci propustili ženy, děti a nemocné, ti odletěli domů. V zajetí nás zůstalo dvacet,“
popisuje. Tyto může čekal další rok věznění. Pro Lubomíra Sazečka a ostatní to byla
další mimořádně tvrdá zkouška psychické
odolnosti. „Nesměli jsme spolu mluvit, drželi nás po dvou v oddělených chatách.
Rok jsme neměli informace o ničem, co
se děje, kdy nás pustí. Většinu času jsem
prospal,“ shrnuje.

Dlouhé týdny a měsíce čekání jej nutily
uvažovat o útěku. Nakonec tyto myšlenky
opustil. Už jen proto, že by jej při takové
akci limitoval fakt, že neuměl plavat.

V rukou hrdlořezů

„Spojte se třeba s ďáblem“
Po více než roce se nakonec československým diplomatům podařilo dohodnout
propuštění i zbývajících 20 unesených. Se
zástupci UNITA dokonce jednali v Praze,
kde je vzali do Národního divadla nebo do
pražské hospody U Sojků. „Spojte se třeba s ďáblem, jen je dostaňte všechny
domů,“ zněl pokyn tehdejšího prezidenta
Gustáva Husáka, který je zaznamenán
v dnes už odtajněných dokumentech.
Výměnou za propuštění zajatců Československo slíbilo, že nebude do Angoly
posílat zbraně nepřátelům UNITA.
Návrat dvacítky unesených domů na
konci června 1984 se stal velkou událostí,
a to i pro zahraniční média. „Dodnes se mi
o tom všem zdá,“ uzavírá Lubomír Sazeček, kterému zajetí paradoxně přineslo i životní štěstí. Později se totiž oženil se svou
taktéž unesenou kolegyní. Do Angoly se
Sazeček vrátil před šesti lety, kdy o svých
zážitcích napsal knihu a natočil dokument.

Pavel Hrůza z Velkého Meziříčí
zmizel v Libyi 6. března poté, co
na ropné pole al-Ghani zaútočili
ozbrojenci spjatí s Islámským
státem. Na místě zůstalo
11 mrtvých strážců, mezi devíti
pohřešovanými je kromě Čecha
i jeden Rakušan. Česko vyslalo do
Libye dva diplomaty, kteří se mají
pokusit získat co nejvíce informací.

Zatímco poslední kapitola afrického
dobrodružství dopadla pro Sazečka šťastně, osud v Libyi uneseného Pavla Hrůzy
zůstává otevřený. Do uzávěrky tohoto vydání o něm nepřišly žádné nové zprávy.
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Hvězdy v sedle
Mezi slavnými Čechy je spousta těch, kteří beznadějně propadli svému „koníčku“ v podobě krásných velkých zvířat s hřívou. Někteří tráví volno v holínkách
ve stáji s vidlemi v rukách a jízdu v sedle si dopřejí
až za odměnu. Jiní mají o koně postaráno u profesionálů. Pro jedny je to relax, pro druhé, jako například pro
herce Václava Vydru, jde téměř o životní poslání. Jedno
ez koňského řehtání si svůj život užž
ale mají společné. Bez
neumí představit.
► Jestli se dá o některé slavné osobnosti říct, že lásce
ke koním zcela propadla, pak je to určitě Václav Vydra.
Stará se přibližně
o dvacet řehtajících krasavců
a podřizuje jim
prakticky všechen svůj volný
ý
čas. Několikrát byl
kritizován ochránci zvířat
kvůli tomu, že svá zvířata
neková. Populární herec
si ale za svým přístupem
stojí. Zvířata se snaží
chovat v co nejpřirozenějším prostředí
a dopřávat jim maximum volnosti.

◄ Půvabná hereččka Kateřina Brožová

se do koní zamilovala už jako malé
nimi do stájí utíkala
děvče, kdy za n
při sebemenšíí příležitosti. Později
vášně upustila, ale ne
sice od své v
ě. Před několika lety
definitivně
dila vlastního čtyřnosi pořídi
krasavce a pohledem
hého k
vět z koňského hřbetu
na sv
se nyní
n kochá nejčastěji
e společnosti dcery
ve
Kačenky,
která lásku
K
ke
k zvířatům zdědila po
mamince.
Sympatická
m
blondýnka má sice
b
o dceru při ježdění
obavy,
ale jak sama
o
říká,
bránit jí nedokáže.
ř

▼ Pro herečku a zpěvačku Světlanu Nálepkovou
je jízda na koni vášeň, kterou si nedokáže odpírat. Jakmile to počasí a práce dovolí, vyráží
do sedla. Ke koním má blízko také její dcera
Josefína, která se svou matkou
dokonce pořádá kurzy terapie s těmito zvířaty.

FOTO: HERMINAPRESS,
ARCHIV MAFRA

▼ Herec Karel Roden si našel pro své
koňské svěřence přímo pohádkové místo.
Na barokním zámku nedaleko Příbrami, kde
vyrábí i své vlastní víno, chová plemeno
kladrubských koní, na kterých se
s oblibou projíždí v blízkém okolí. Pro
koně má slabost také jeho bratr Marián, jenž se aktivně účastní i nejrůznějších chovatelských výstav.
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i ve stáj
stáji
▼ Saša Rašilov see na koňském

hřebu může cítit jako doma
nejen díky svý
ým rolím, které
é
as od času
ho do sedla ča
přivedly, jako tomu bylo na-ádce Kouzelný
příklad v pohá
ý
pro koně ale
měšec. Slabost p
léta sdílel i se ssvou ženou he
edou Hybnerovo
rečkou Vando
ou
ma dcerami.
a jejich dvěm
K devětatřiccátým naroze-ninám jí dokonce pořídil
eplokrevníka.
vlastního te
e jejich manže
Poté, co se
elství v loňsském roce roz-pustil statek na
padlo, op
a
ě, kde s celou
Vysočině
rodinou o své rozsáhlé
é
o pečovali,
zvířectvo
a přesídlil napevno do
o
Prahy.

▼ O tom, jak je Bolek Polívka zdatný v sedle, jsme se mohli pře-

svědčit už před lety v komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntág,
když se kolem lesů proháněl na bílém arabovi. I v soukromí má ale
herec ke koním velice blízko. S jeho farmou, kde kromě zvířat sázel
populární herec a bavič také na pohostinství, to ale nedopadlo slavně a skončila v konkurzu. V současnosti se pro ni, nikoli poprvé, hledá
nový majitel.

► K Praze sice

sympaťáka Martina
Krause váže herectví,
ale jeho srdeční záležitostí a domovem je
statek rodičů nedaleko
Orlické přehrady, kde
chovají několik desítek
koní. Na koňském hřbetu je tak herec zvyklý
rajtovat odmala, stejně
tak jako vzít do rukou vidle
a o zvířata se postarat se vším
všudy. Ježdění si zamilovala
i hercova přítelkyně.

INZERCE

◄ Michaela Kuklovvá se jako he-

rečka dostala ke koním blízko
už v pohádce Princezna
Husopaska z roku 1989
valy další
a následov
filmové i seriálové role
ého prostředí,
z koňské
ých několive který
krát přředvedla svoji
nost v sedle.
zdatn
dění je dodnes
Ježd
nou z jejích
jedn
nejjvětších zálib.
a koních se ale
Na
emusí jen prone
hánět. Její další
h
láskou je malování a právě
zzvířata s vlající
hřívou se na
h
hereččiných
h
obrazech objeují nejčastěji.
vu
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Krátkovlasá miss za pultem:
Na moderátorskou židli usedala s cejchem missky,
která má číst zprávy. „Média mě ale docela šetří.
Ovšem reakce na kolegu Romana Šebrleho jsou
zbytečně vyhrocené,“ říká Gabriela Kratochvílová,
první krátkovláska, která se kdy stala českou královnou
krásy. Kromě moderování nyní spřádá plány na svatbu.

5plus2
■ ROZHOVOR

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ještě před pár měsíci by asi nikoho
nenapadlo, že jednou z nejdiskutovanějších moderátorských dvojic hlavní zpravodajské relace bude ta, kterou tvoří královna krásy a bývalý desetibojař. Ale stalo se.
„Tu práci jsem si zamilovala,“ přiznává
25letá Gabriela Kratochvílová, která večerní zprávy na Primě moderuje s olympijským vítězem Romanem Šebrlem.

Gabrielu Kratochvílovou požádal její přítel Filip Lašek o ruku na Maledivách.
Svatbu však plánují v Česku, nejlépe na venkově. FOTO | LENKA HATAŠOVÁ, MAFRA

spolu. Oba dva jsme měli pocity, že nevíme, jak to správně dělat, oba jsme zažívali
obrovský strach před prvním vysíláním.
Později jsme si začali vyměňovat postřehy o tom, co zlepšit. A to děláme doteď.

Asi vám nemohlo uniknout, že média si na výkonech vašeho kolegy
smlsla. Co na takovou kritiku říkáte?
Je strašně snadné do někoho si rýpnout,
zvlášť když je v něčem nový, navíc je to
známá osobnost a úspěšný sportovec. StejMáte za sebou už více než půl roku
ně tak, když se Miss stane moderátorkou
v moderátorské židli. Jak dnes s odhlavních zpráv, je celkem jednoduché si
stupem času vzpomínáte na první
z ní udělat terč. Nicméně je pravda, že mě
chvíle v nové roli ve zpravodajství?
zatím média v tomto ohledu šetří. Oba
Bylo to prostředí, kam jsem vstupovala
dva jsme každopádně měli těžký začátek,
jako nováček se vším všudy, a celkem
ale na Romana se soustředilo více pohledost jsem se bála. I toho, že třeba po dvou
dů. S první kritikou jsme počítali, ale mystýdnech zjistím, že to není pro mě, že mě
lím, že to v mnoha dalších případech bylo
to třeba i nebaví. Sice jsem prošla kamerozbytečně vyhrocené. Kritika je jedna věc,
vými zkouškami a přípravou, ale to ještě
ale strefovat se do někoho a útočit na něj,
člověka nepřesvědčí, že to bude ono.
to je něco jiného. Roman se to snažil brát
Nicméně nadšení tam
vždy sportovně, i když
bylo, to byl základ.
mu to určitě nebylo příChtěla jsem být v mojemné. S o to větší verGabriela
derování dobrá. To mi
vou na sobě pracoval
Kratochvílová
naštěstí zůstalo a mua posun je obrovský.
■ Narodila se 11. února 1990
sím říct, že za těch několik měsíců jsem si
Zmínila jste, že vás
v Chotěboři.
tuhle práci zamilovala.
média šetřila. Jako
■ V roce 2013 se stala
moderující
miss
Českou Miss, je také
Musíte ještě překojste se ale s předvicemistryně Evropy 2013
návat nervozitu?
sudky určitě setkamažoretek.
Nervózní jsem pořád.
la také.
Do určité míry to záviKupodivu ani příliš
sí na náladě. Záleží i na zprávách. Na něne. Lidé mě od začátku vnímali jako tu
které pozitivní se vyloženě těším. Jiné to
krátkovlasou miss, která si na nic nehraje, pokud jde o tragické události. To se
je, a já si toho vážím. Jsem holka z malémusím opravdu hodně soustředit, abych
ho města, která se nikdy nechtěla měnit,
neudělala chybu, protože se to nehodí.
a jediné, co si od soutěže krásy slibovala,
byla zkušenost. Kamarádi navíc slíbili, že
Pomohlo vám, že váš moderátorský
pokud mě to změní, tak mi dají co pro to.
parťák Roman Šebrle na tom byl zpo(smích) Opravdu jsem se bála, že se ze
čátku stejně jako vy, tedy bez jakýchmě stane někdo jiný a že ztratím nadhled
koli zkušeností ve zpravodajství?
nad hodnotami v životě. To se ale naštěstí
Lhala bych, kdybych řekla, že ne. Určitě
nestalo. Držela jsem se při zemi a dnes
mi to pomohlo, protože jsme v tom byli
jsem za to ráda.

INZERCE

Certiikovaný KOMÍN

!!!Odkup všech pohledávek!!!

VYMÁHÁME
DLUHY
mobil: 774 910 910

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

Bez záloh rychle a důrazně!

Tel.: 734 104 501 www.primako.cz

www.VymahameDluhy.cz

Izolace z minerální vaty

doprava zdarma
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Roman Šebrle je snadný terč
Uvádíte hlavní celostátní zpravodajskou relaci. Co se týče moderování,
snad už ani není kam výš stoupat. Přemýšlela jste nad tím, zda se vůbec budete mít jednou kam posunout?
Popravdě, když tato nabídka přišla, řekla
jsem si tehdy: „Už?“ Neměla jsem ještě
ani dostudovanou školu. Do té doby jsem
si neuměla představit, že by mě něco takového mohlo potkat. Proto je teď můj cíl
zdokonalovat se ve své práci a věnovat se
jí, co nejdéle to bude možné. Neberu to
jako dočasnou aktivitu. Takže moje největší motivace je dát práci maximum.

čítá, že se po soutěži rozešla s partnery. Samozřejmě, že se našly takové, které zjistily, že stávající přítel už nepatří do jejich
nového světa. To se zkrátka stává. Zvláště, když je těm děvčatům třeba osmnáct.
Která osmnáctiletá dívka zůstane se svým
klukem do konce života? To není záležitost missí nemoci. Je to záležitost toho,
jak člověk dospívá a mění se.
Proč se tedy nic nezměnilo u vás?
Také jsme měli krize a bylo to těžké. Neměla jsem na něj čas a on bohužel podléhal žárlivosti. Před soutěží jsme spolu byli

Daří se vám nejen po profesní stránce. Jste jedna
z mála miss, která i po
soutěži zůstala se svým
tehdejším partnerem, čili se vám vyhnula
takzvaná
„missí nemoc“…
Je to tím, že mám
skutečně bezvadného
chlapa. Jsem zamilovaná a cítím, že my
dva k sobě patříme.
Missí nemoc je takový zvláštní pojem.
Spoustě děvčat se vy-

krátce a tolik jsme se neznali, takže ke mně
musel najít důvěru. První rok, kdy jsme
spolu začali bydlet, byl těžký. On potřeboval zapadnout do mého nového světa a já
se v něm taky potřebovala najít. Byla to
zkouška, ve které jsme obstáli. Pak jsme se
přestěhovali do Prahy a od té doby jsme se
vážně nepohádali.

A jelikož jsme o tom předtím už několikrát mluvili, tak mě to napadlo. Také jsem
si to moc přála. Nakonec jsem ale stejně
byla překvapená. Měla jsem sevřený žaludek, jako když má člověk dostat první
pusu. Byla to záplava emocí. Nejdřív
jsem ale řekla, že se nemůžeme vzít, protože musí nejdřív požádat o svolení mého tatínka. A on mě naprosto dojal, když mi
řekl, že už požádal celou rodinu. Dojímá
mě to i teď s odstupem času.

Žádost o ruku přišla na podzim během dovolené na Maledivách.
To muselo být pohádkové…
Je pravda, že kdyby mě požádal na chodníku na ulici, byla bych stejně šťastná. Nechci ale, aby to vypadalo, že si toho nevážím. Bylo to krásné. I to, jak mu nevyšel
západ slunce a už byla tma. (smích)
Mohla jsem za to já, protože jsem zdržovala na druhé straně ostrova, a on
byl bezradný, protože nevěděl,
jak mi říct, že už opravdu musíme jít. Nakonec to ale nevadilo, protože nádherně zářily
hvězdy.

Říká se, že veselka by se měla vystrojit nejpozději do roka a do dne.
Stihnete to?
Asi bohužel ne. Čas na přípravy sice je,
ale už teď nejsou volná místa tam, kde bychom si to přáli. Kvůli rodině jsme vybrali místo na Vysočině. Další důvod je, že
máme tohle léto v rodině už hodně svateb
a taky práce. Na svatbu v exotice jsem ani
nepomyslela, na luxus si nepotrpím. Chci
svatbu venku a chci tam mít rodinu a přátele, protože je to celé hlavně pro ně.

Tušila jste předem
něco?
Bylo to poprvé, co trval
na tom, abych si si dávala pozor na nehty, takže
mi to bylo podezřelé.

Svatbě samotné musí ještě předcházet rozlučka se svobodou, takže se
musím zeptat. Bude striptér?
Žádný striptér, rozhodně ne. A jestli mi
ho holky objednají, tak se jim tedy fakt pomstím! (smích)

INZERCE

PRÁVEM ZVOLENA VÍTĚZEM

NOVÁ DAILY – VAN ROKU 2015
Nová, moderní konstrukce furgonů, s kapacitou až 19,6 cm3
Podvozek s rámem s celkovou hmostností od 3,5 t až do 7 t
Dravý design,
Dieselové motory 2,3 a 3,0 l s funkcí Ecoswitch v šesti výkonových verzích
výjimečný komfort interiéru, snazší ovladatelnost a vyšší bezpečnost
Nově i ve verzích na CNG - stlačený zemní plyn
od 106 do 205 HP
Váš autorizovaný dealer
AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
 hudecek@agrotec.cz

� +420 725 860 202

| www.agrotectrucks.cz
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Losos pomůže i při depresích

Norská rybí pochutina splňuje nejvyšší nároky na moderní trendy vaření a výživy, říká šéfkuchař Filip Sajler
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Také patříte k těm, kteří v chladných
měsících strádají nedostatkem vitamínů
a snaží se to dohnat nejrůznějšími potravinovými doplňky? Existuje přitom i přirozenější způsob. „Já se na to vždycky snažím jít přírodní cestou a na jídelníček
v zimě zařazuji potraviny, které jsou přirozeným zdrojem pro tělo důležitých látek,“
říká šéfkuchař Filip Sajler. „Tak například norský losos. Látky v něm obsažené
tělu rozhodně prospívají. Najdete v něm
zdroj Omega-3 nenasycených mastných
kyselin, v tucích rozpustných vitamínů
A, B12 a D a antioxidanty,“ vysvětluje.
Vitamíny a minerální látky obsažené
v lososovi hrají důležitou roli ve správném
fungování těla – řídí práci srdce, krevní,

ší nároky na moderní trendy vaření a výživy,“ radí populární kuchař.

Kupujte z ověřených zdrojů

imunitní a nervové soustavy. Jsou považovány za účinnou prevenci rakoviny, aterosklerózy, trombóz i Alzheimerovy choroby. Také vyrovnávají hladinu HDL, tedy
takzvaného „dobrého cholesterolu“, a mají
pozitivní vliv při léčbě deprese, schizofrenie nebo některých poruch pozornosti. Filip Sajler, mimo jiné také ambasador pro-

Pošírovaný losos
marinovaný s bylinkami
a mořskou solí s maltézskou omáčkou
Ingredience pro 6 osob
Losos: 6 filetů s kůží (porce
180 g), hrubá mořská sůl,
300 ml rybího vývaru, snítka
estragonu a petržele, 100 ml
rýnského ryzlinku, maldonská
sůl, cukr. Maltézská omáčka: 200 g přepuštěného másla,
1 oranžový pomeranč, 1 krvavý pomeranč, 4 lžíce rybího vývaru, 3 žloutky, špetka cayenského pepře, sůl. Dýně: 80 g rozinek namočených v madeirském víně, 1 menší dýně Hokkaido, špetka skořice, olivový olej, sůl. Bulgur: 300 g vařeného
bulguru, plocholistá petrželka, vinný ocet, sůl.

jektu na podporu norského lososa v České
republice, zdůrazňuje i jeho gastronomickou hodnotu: „Výborně se hodí na přípravu ve studené i teplé kuchyni. Můžete ho
vařit na tisíc způsobů a já osobně s ním velice rád pracuji. Je skvělý v kombinaci se
zeleninou, obilovinami a dalšími ingrediencemi, které stejně jako on splňují nejvyš-

Lososa dnes seženete prakticky všude.
„Při nákupu ale vždy věnujte pozornost
tomu, aby bylo maso pružné a kůže hladká
a lesklá – to je jediná záruka toho, že jde
o čerstvou rybu,“ říká Filip Sajler. „Stejně
jako máte oblíbeného řezníka, měli byste
mít prověřeného rybáře. Dnes se čerstvé
ryby dají koupit bez problémů i v Praze.
Netroufáte-li si rybu vyfiletovat sami, kupte si filety hotové,“ uzavírá.
(re)

Postup
Lososa nasolíme a pocukrujeme a necháme asi 30 až 40 minut odpočívat. Víno a vývar svaříme s bylinkami a v páře
nad nimi uvaříme kousky marinovaného lososa dorůžova.
Dochutíme solí.
Na maltézskou omáčku v plechovce nad vodní lázní našleháme žloutky s bílým vývarem a šťávou z pomerančů.
Jakmile směs začne houstnout, všleháme studené máslo
a vymícháme v krémovou omáčku. Vložíme do ní pomeranče nakrájené na segmenty. Dochutíme cayenským pepřem a solí.
Dýni nakrájenou na kostičky orestujeme, ochutíme skořicí,
solí a rozinkami a madeirským vínem a krátce spolu povaříme. Jako přílohu podáváme bulgur dochucený petrželí a vinným octem.
Dobrou chuť přeje Filip Sajler!

Filip Sajler
chef de cuisine
a spolumajitel
Pankráckého Rynku
pankrackyrynek.cz

„V novém klipu si zahraje moje Taťána“
ČR | Zkraje minulého týdne měl hudebník Ondřej Brzobohatý hrůzně vypadající
autonehodu. MuziINZERCE

kant ani nikdo další z osazenstva dodávky, ve které cestoval, naštěstí kromě pár
škrábanců neutrpěl vážné zranění. „Auto
skončilo kompletně na odpis. Nikdo se
zatím nemá k tomu, že by ho chtěl opra-

vit,“ řekl Brzobohatý v pátečním ranním
vysílání Rádia Impuls, kde také zavzpomínal na svého otce.
„Táta mě často brával na představení do
zákulisí, což bylo daleko zajímavější než
sledovat hru jako klasický divák,“ líčil ve
studiu muzikant, který se na divadelní prkna postavil poprvé už jako malý chlapec
v roli andělíčka po boku Dagmar Veškrnové. „Byla to legrace. Hrál jsem tehdy na
housličky,“ vzpomněl Brzobohatý.
V současnosti prožívá úspěšné období. Jeho poslednímu albu Identity se
v prodeji velmi daří. Před nedávnem za
něj dostal platinovou desku. V pátečním
ranním vysílání Rádia Impuls také prozradil, že v klipu k jedné z písní na tomto
albu by si měla zahrát jeho přítelkyně
Taťána Kuchařová. Tomu, že by se jako
interpret proslavil v zahraničí, sympatický umělec nevěří. A má pro to prostý důvod. „Nikdo v cizině moje jméno neumí

vyslovit,“ říká muzikant, kterému posluchači rádia ihned pohotově zasílali své
tipy na přezdívku pro zahraniční trh.
Mezi nimi se objevily návrhy jako Ondřej Soonrich nebo Brzymoney. „Bylo
by to dobré minimálně tehdy, když by
mě rozhlasem vyvolávali na letišti,“
smál se Brzobohatý.
(vrm)

Dnes na Impulsu:
Dagmar Pecková
Hostem
dnešního
pořadu
Haló, tady
Impulsovi
bude operní pěvkyně Dagmar
Pecková. Poslouchejte každý
pátek na Rádiu Impuls.
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V PÁTEK VAŘÍ
Erik Meixner (18 let)

Studuje střední technickou dopravní školu. Žije s rodiči a mladším bratrem v rodinném domě. Zatím je
svobodný, nezadaný.
Baví ho auta i škola.
Rád kreslí, vaří a chodí plavat. Nejvíc si
pochutná na domácím hamburgeru na
grilu. Nesnáší hrachovou kaši.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Lukáš Vyvlečka (40 let)

Lukáš si udělal rekvalifikační kurz jako vizážista. Nyní je herec ve
skupině Screamers.
Pro maturitní ročníky
navíc hraje Kytici.
Žije střídavě v Praze
a v Bohumíně. Je svobodný. Lyžuje, stepuje, hraje divadlo, dělá orientální tanec. V jídle není vybíravý. Nejraději má
koprovou omáčku.

Česká republika

Překvapila líčka i brzlík
Prostřeno! na Primě
nahlíží do kuchyní
na severní Moravě.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | První
večeři týdne podával umělec Lukáš
(40). Hosté byli v šoku, a třebaže se
moc nenajedli, dobře se pobavili.
V úterý stála za plotnou Ivana (49).
Na to, že je už babičkou, vypadá skvěle
a hosty překvapila moderním bytem
i moderním menu. Podávala hovězí líčka, ale taky brzlík. A Lukáš překvapil –
zásadně se nezouvá.
Ve středu Žaneta (28) servírovala pašeráckou kotletu. Lukáš se pořád odmítá zout, přestože ho k tomu hostitelka
vyzvala. A soutěžící přišli na to, že mu
asi smrdí nohy. Je to jen jedna z verzí,
která se probírala u stolu.
Alešova (28) manželka ve čtvrtek zakázala hostům při šmejdění otvírat skříně. Nedodrželi to a objevili mola. Navíc
dlouhé čekání na rozpálený gril se vůbec
nikomu nelíbilo. A Lukáš se zul, aby si

Ve čtvrtek u Aleše soutěžící ochutnali dezert Landecké hory doly. Zkuste ho
i vy. Recept najdete dole na stránce.
FOTO | FTV PRIMA
mohl lehnout. Byl to dlouhý večer.
Všichni se těší na pátek. Poslední večeři podává Erik (18). Ostatní ho podezřívají, že mu pomáhá maminka. Lukáš
přijde převlečený za Erikovu těhotnou
manželku Květu a bude na hostitele do-

rážet. Jak to dopadne? Kdo si odnese výhru 50 tisíc korun? Každý pracovní den
od 18 hodin na televizi Prima sledujte
pořad Prostřeno!, svou pravidelnou porci dobrého jídla, skvělé zábavy a odhaleného soukromí soutěžících.
(vlas)

Úterý: Ivana Vyzinová (49 let)

Pracuje jako státní zaměstnankyně. Je vdaná a s manželem jsou
28 let. Mají dvě dcery
(29 let a 18 let). Ivana
je i babičkou a má
vnučku, které je 2,5
roku. Víkendy tráví převážně na chatě.
Ráda chodí do lesa na houby a na borůvky. Není vybíravá. Nejraději má maso
v bramboráku a těstoviny. Nikdy by nesnědla něco, co se na talíři hýbe.

Středa: Žaneta Strašilová (28 let)

Je zaměstnankyní Úřadu práce v Ostravě
jako pěstounka. Stará
se o dvě děti – Terezku
(8 let) a Kubíčka (4).
V pěstounské péči má
16letou nevlastní sestru, kterou už 2 roky vychovává. Účastní
se různých karaoke soutěží. Ráda připravuje svíčkovou. Nejraději má pečenou
kachnu s červeným zelím a bramborovým knedlíkem. Nejí fazole a hrášek.

Čtvrtek: Aleš Paluzga (28 let)

Vystudoval Vysokou
školu báňskou v Ostravě. Pracuje jako obchodně technický zástupce. S manželkou
Radkou mají dvouletou dceru Ellen. Rádi
cestují a poznávají nová místa. Jeho koníčkem je wakeboarding – jízda na vodních lyžích. V zimě lyžuje a v létě jezdí
na in-line bruslích. Zajímá se o auta.
Jeho nejoblíbenějším jídlem je svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem.
Nejí popcorn a nikdy by nesnědl housenky, brouky a podobnou havěť.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE SEVERNÍ MORAVY
Telecí brzlík s vanilkovou omáčkou
a celerovým pyré
Ingredience: 20 dkg telecího brzlíku,
1/2 l vývaru, celer, 2 vanilkové lusky,
lžíce olivového oleje, kelímek smetany,
trochu mléka, kostička másla, špetka
soli. Postup: Očištěný telecí brzlík povaříme asi 10 minut ve vodě, 1/2 l vývaru s 2 vanilkovými lusky svaříme asi na
3 dcl. Uvařený brzlík opečeme na olivovém oleji, zalijeme vanilkovým vývarem a necháme probublat. Pak přidáme
trošku másla. Celer nakrájený na kostič-

ky vaříme ve smetaně a mléku se špetkou soli, až je měkký, slijeme bokem.
Do celeru přidáme kostičku másla a za
mixování také slitou smetanu s mlékem,
až vznikne hmota podobná pudinku.
Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou a se šťouchanými
špenátovými bramborami
Hovězí líčka jsou oblíbeným hlavním
chodem, ale šťouchané brambory se špenátem mohou velmi překvapit. Ingredience: 1 kg hovězích líček, kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer, cibule),
20 dkg žampionů, 2 lžíce rajského pro-

tlaku, 2 dcl červeného vína, lžíce sádla,
1 l hovězího vývaru, 1 kg brambor,
20 dkg slaniny, 100 g listového špenátu.

Postup: Líčka si očistíme a přes noc naložíme (sůl, pepř, olej). Nastrouhanou
kořenovou zeleninu a žampiony opečeme na sádle, líčka orestujeme, poté přidáme rajský protlak, orestujeme, přidáme červené víno, hovězí vývar, koření,
dusíme doměkka. Až je maso měkké,
vytáhneme ho a omáčku rozmixujeme.
Uvaříme brambory, orestujeme slaninu,
přidáme špenát, poté smícháme s bramborami, rozšťoucháme a dochutíme.
Vepřové pečené maso, brambor, zelené fazolky

Na pohled jednoduché jídlo, ale v jednoduchosti je síla, a když se vše povede,
může být podáván skvělý pokrm. Ingredience: vepřová kýta, brambory, zelené
fazolky, cibule. Postup: Upečeme vepřové maso v troubě s cibulí, brambory
uvaříme a opečeme, fazolky uvaříme ve
vodě a ochutíme.
Landecké hory doly
Ingredience – korpus: 200 g hladké
mouky, 200 g cukr moučka, 4 vejce,
1 dcl oleje. Ingredience – pudink: 2x
vanilkový pudink, 1 l mléka, 2 lžíce cukru, 4x zakysaná smetana (600 až 700 g),
2x vanilkový cukr, kousek čokolády na

posyp. Postup: Umícháme si směs na
korpus, uvaříme pudink a vymažeme
plech. Směs na korpus nalijeme do vymazaného plechu a zalijeme uvařeným
pudinkem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme 15 až 20 minut. V misce připravíme zakysanou smetanu, kterou smícháme s vanilkovým cukrem, a jakmile
korpus vytáhneme z trouby, rovnoměrně naneseme zakysanou smetanu. Necháme v chladu ztuhnout, nakonec posypeme nastrouhanou čokoládou.
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ČT1
6.50

Okouzlení IV 7.45 Polopatě 8.40 Gejzír
9.15 Slovácko sa nesúdí 9.45 Slovácko
sa nesúdí 10.20 Všechnopárty 11.15
Případy detektiva Murdocha VII

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.00
15.05
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45
INZERCE

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
O Všudybylovi
Kdo probudí Pindruše?
Kudy kam?
Neobyčejné životy
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

SOUTĚŽNÍ

ELEKTROKOLA

NOVA
6.50
7.40
8.05
8.30
9.40
10.40
11.10
11.25
13.30
15.00
17.05
17.25
18.10
18.50
19.30

Looney Tunes: Úžasná show II
(10, 11)
Tučňáci z Madagaskaru II
Dva a půl chlapa VII (13)
První krok (11)
Koření
Volejte Novu
Rychlovky Ládi Hrušky
Skvělý plán
Výměna manželek
Láska na inzerát
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (18)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

tel.: 777 577 558

Instalatérské, topenářské
a plynařské práce

www.elektrokolaPardubice.cz

Zaječice 194, Tel.: 775 564 446

U Mlýnů 1901, Pardubice
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Prima
6.00 Zpravodajství FTV Prima
6.45 Dokonalý Spider-Man II (26)
7.15
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(19)
7.45 Autosalon
8.55 Autosalon Extra
9.20 Líbáš jako Bůh
Romantická komedie (ČR, 2009)
12.05 Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975)
14.10 Vraždy v Midsomeru III
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

ZÁBAVA

SÉRUM PRAVDY

20.20 Souboj Titánů
Akční film (USA, 2010). Hrají
S. Worthington, G. Artertonová,
L. Neeson, R. Fiennes a další
22.20 Žraločí tornádo 2
Katastrofický film (USA, 2014).
Hrají A. V. Foxová, M. McGrath,
T. Reidová, K. Wuhrerová a další
0.15 Mys hrůzy
Thriller (USA, 1991). Hrají R. De
Niro, N. Nolte, J. Langeová,
J. Lewisová, J. D. Baker a další
2.25 Novashopping
2.55 U Haliny v kuchyni
3.35 Áčko
4.15 První krok (11)
5.15 Novashopping

Prima cool
7.35 Konspirační teorie (3) 8.30 Hračky Jamese
Maye (6) 9.40 Magazín Ligy mistrů UEFA 10.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (23, 24) 12.05
Kravaťáci II (4) 13.05 Re-play 13.35 Applikace 14.10
Hrajeme s Alim 14.45 Bizarní jídla s Andrewem
Zimmernem (1) 15.40 Simpsonovi V (20, 21) 16.40
Konspirační teorie (3) 17.35 Doteky osudu (7) 18.30
Simpsonovi V (22) 18.55 Simpsonovi VI (1, 2)
20.00 Kurýr 2 22.05 Univerzální voják: Zpět v akci
23.50 Simpsonovi V (22) 0.20 Kurýr 2 2.00 Re-play 2.25 Applikace 2.55 Hrajeme s Alim 3.20
Doteky osudu I (7) 4.05 Hračky Jamese Maye I
(6) 5.00 Kdo přežije: Perlové ostrovy (17)

Prima love

www.plyntop.cz
20.00 Hodina pravdy
21.00 Cestou necestou s Miroslavem
Donutilem
21.55 Penelope
Romant. film (USA/VB, 2007).
Hrají Ch. Ricciová, J. McAvoy a další
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.35 Klec bláznů
Komedie (Fr./It., 1978)
1.10
Kriminálka Paříž
Výbuch. Krimiseriál (Fr., 2007)
2.00 Banánové rybičky
2.25 Sama doma
3.55 Postřehy odjinud
4.05 Bolkoviny
4.45 Zahrada je hra
5.10 Bydlení je hra

Nova Cinema
5.15 Svět Nova Cinema 5.55 Upíří deníky III (14)
6.35 Gilmorova děvčata V (8) 7.20 Čekej do tmy
9.05 Beze stopy II (11) 9.55 Odložené případy VII
(6) 10.45 Odložené případy VI (5) 11.55 Gilmorova
děvčata V (9) 12.50 Vezmi mě zpátky 14.45 Čarodějky z předměstí 16.25 Taková normální rodinka
18.20 Letuška 1. třídy, romant. komedie (USA,
2003) 20.00 Pravidla mlčení, thriller (USA, 2012)
22.25 Láska a jiné závislosti, komedie (USA, 2010)
0.40 Výkupné, krimifilm (USA, 1996)

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Bílá horečka
Thriller (USA, 2013). Hrají D. Lundgren, V. Jones, C. Popeová,
W. McNamara, S. Abromeitová
a další. Režie M. Serafini
0.15 Saw 7
Horor (USA/Kan., 2010). Hrají
T. Bell, C. Mandylor, B. Russellová
a další. Režie K. Greutert
2.05 Vraždy v Midsomeru III
Smrt vandráka. Krimiseriál (VB,
1999). Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Bolam, J. Daleová, J. Hilaryová
a další. Režie P. Cregeen
3.50 Bílá horečka
Thriller (USA, 2013)

10.55 Posel ztracených duší II (2) 11.55 Kráska
a zvíře (3) 12.55 Deník zasloužilé matky II (23) 13.25
Jak jsem poznal vaši matku IX (5, 6) 14.25 Danielle
Steelová: Hvězda 16.25 Džungle rtěnek II (9) 17.20
Jamieho roztančená kuchyně II (25) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA VII (5) 18.55 Deník
zasloužilé matky II (24) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku IX (7, 8) 20.15 Sestřino tajemství, thriller
(USA/Kan., 2009) 22.30 Kráska a zvíře II (15) 23.25
Tajný deník call girl IV (3) 23.55 Džungle rtěnek II (9)
0.50 Volejte Věštce 3.00 Tajný deník call girl IV (3)
3.25 Nespoutaný anděl (132) 4.05 Alisa - Jdi za
svým srdcem (108) 4.50 Vraždy v Kitzbühelu VI (4)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (15) 8.45 Reklamožrouti (26) 9.15 World of Freesports 9.40 Bílý svět
2015 (9) 10.15 ATP World Tour Masters 1000 - Indian
Wells 12.30 Tampa Bay Lightning - Detroit Red
Wings 14.15 Element 14.45 Lovci zločinců (4) 15.35
Kobra 11 IV (14) 16.30 Star Trek: Nová generace (16)
17.25 Sportovní spoty (1) 17.55 Pan účetní se
nevzdává 19.25 Star Trek: Nová generace (17) 20.20
Kriminálka Miami III (2, 3) 22.00 Non plus ultras
23.35 K.O. Night (559) 0.25 Kriminálka Miami III (2)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Okouzlení
IV (4/52) 7.20 Kudy kam? Veselohra
(ČR, 1956) 8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Náves (2/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O kumburské Meluzíně
Pohádka (ČR, 1995). Hrají S. Stašová, E. Horká, J. Šťastný a další
14.00 Princezny nejsou vždycky
na vdávání
Pohádka (ČR, 1985). Hrají
D. Veškrnová, O. Havelka a další
14.50 Komici na jedničku
15.45 Zdivočelá země (22, 23/45)
Seriál (ČR, 2008). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, H. Vagnerová a další
17.30 Děti na tahu
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985). Hrají J. Bán,
M. Labuda, R. Hrušínský a další
21.40 168 hodin
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Smrt pedofila
Krimifilm (ČR, 2003). Hrají R. Jašków, V. Kotek, J. Hrušínský a další
23.40 Komisař Moulin
Přehmat. Krimiseriál (Fr., 2007)
1.10
Profesionálové
Krimiseriál (VB, 1977)
2.00 Hodina pravdy
3.00 13. komnata Svatopluka Matyáše
3.30 Sváteční slovo arcibiskupa Simeona
3.35 Bydlení je hra
3.55 Chalupa je hra
4.20 Pod pokličkou

6.00
6.20
6.45
7.15
8.00
8.30
9.45
10.45

12.45
14.45

17.05
18.50
19.30
20.20

21.30
22.05
22.45

0.40
1.25
1.55

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (21)
Král džungle II (9)
Looney Tunes: Úžasná show II
(12, 13)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (9)
Sněhurka
Pohádka (N, 2009). Hrají L. Berlinová, S. Kirchbergerová a další
Víkend
Taková normální holka
Romantická komedie (USA, 1999).
Hrají F. Prinze ml., R. L. Cooková,
M. Lillard, P. Walker a další
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981). Hrají J. Kotrbová, P. Kostka, M. Reifová a další
Kopí osudu
Dobrodružný film (N, 2010). Hrají
K. Weisinger, B. Zimmermannová,
S. Gerhardtová, F. Busch a další
Discopříběh
Komedie (ČR, 1987). Hrají R. Hrušínský nejml., L. Potměšil a další
Helena (19)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (5)
Pretty woman z Dlouhé Vsi.
Krimiseriál (ČR, 2013). Hrají
S. Norisová, J. Satoranský a další
Okresní přebor (4)
Jesle. Komediální seriál (2009)
Střepiny
Lara Croft: Tomb Raider
Dobrodružný film
(Jap./N/USA/VB, 2001). Hrají
A. Jolie, I. Glen, N. Taylor a další
Kriminálka New York (5)
Novashopping
Volejte Novu

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(22)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(20)
8.15 Tajemství války (21)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (6)
Motorkáři. Krimiseriál (N, 2012).
Hrají J. Shüttauf, D. Boeer,
N. Brennickeová a další
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
13.00 Nedělní receptář extra
13.25 Big Ben IV (4)
Salcburská specialita. Krimiseriál
(N, 2002). Hrají O. Fischer,
K. Jacobová, R. Drexelová a další
15.40 Vraždy v Midsomeru III
Jedenáctka mrtvého muže. Krimiseriál (VB, 1999). Hrají J. Nettles,
D. Casey, J. Wymarková a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Všechny moje lásky (10)
Památný strom. Seriál (ČR, 2014).
Hrají V. Žilková, J. Šťastný a další
21.30 Prázdniny pana Beana
Komedie (VB/Fr./N, 2007). Hrají
R. Atkinson, K. Roden, W. Dafoe,
J. Rochefort a další
23.20 Hawaii 5-0 II (15)
Odplata. Krimiseriál (USA, 2011).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
0.15 Tajemství války (21)
1.15
Vraždy v Midsomeru III
2.55 Prázdniny pana Beana
4.15 Nikdo není dokonalý

5.45 Svět Nova Cinema 6.30 Čarodějky z předměstí, komedie (ČR, 1990) 7.55 Letuška 1. třídy,
romant. komedie (USA, 2003) 9.30 Skvělý plán,
romant. komedie (Fr., 2012) 11.40 Koření 12.30
Bláznivá dovolená, komedie (USA, 1983) 14.20
Láska na inzerát, komedie (USA, 2005) 16.15
Špioni jako my, komedie (USA, 1985) 18.05 Sue
Thomas: Agentka FBI (13, 14), seriál (USA, 2002)
20.00 Varieté, muzikál (USA, 2010) 22.20 Kult
hákového kříže, krimifilm (USA, 1998) 0.35 Hex II (1)

Prima cool
5.00 Kdo přežije: Perlové ostrovy (17) 7.25 Konspirační teorie (4) 8.20 Hračky Jamese Maye II 9.35
Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (1) 10.35
Záblesk budoucnosti (7) 11.30 Kravaťáci II (5) 12.30
Doba ledová 14.20 Top Gear XIX (6) 15.40 Simpsonovi VI (1, 2) 16.40 Konspirační teorie (4) 17.35
Doteky osudu (8) 18.30 Simpsonovi VI (3) 18.55
Simpsonovi VI (4) 19.30 Simpsonovi VI (5) 20.00
Dračí srdce, dobrodružný film (USA, 1996) 22.10
Živí mrtví IV (12) 23.10 American Horror Story: Asylum (1) 0.10 Dračí srdce 2.10 The Walking Dead IV
(12) 2.55 American Horror Story: Asylum (1) 3.40
Doteky osudu I (8) 4.25 Hračky Jamese Maye II

Prima love
8.40 Farmář hledá ženu 9.55 Super drbna VI (6)
10.55 Posel ztracených duší II (3) 11.55 Kráska
a zvíře (4) 12.50 Deník zasloužilé matky II (24)
13.20 Jak jsem poznal vaši matku IX (7, 8) 14.20
Můj brácha má prima bráchu 16.25 Džungle rtěnek
II (10) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (26)
17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VII (6)
18.55 Deník zasloužilé matky II (25) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku IX (9, 10) 20.15 Dobrý ročník,
romantická komedie (USA, 2006) 22.55 Chirurgové X (23) 23.55 Tajný deník call girl IV (4) 0.25
Džungle rtěnek II (10) 1.25 Volejte Věštce 3.35 Tajný
deník call girl IV (4) 3.55 Nespoutaný anděl (133)
4.40 Alisa - Jdi za svým srdcem (109)

pondělí 23. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kolo plné hvězd 9.55 Na
cestě po dunajské deltě 10.25 Postřehy
odjinud 10.30 168 hodin 11.00 Znamení koně II (10/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Dámský večer 1. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
14.45 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem
15.05 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
Na nejvyšší úrovni. Seriál (ČR, 2015).
Hrají I. Trojan, R. Krajčo a další
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
Věc důvěry. Krimiseriál (N, 2006-2014). Hrají Ch. Berkel, F. Giering,
S. Jappová, S. Anbehová a další
23.00 Na stopě
23.25 MI5 IX (7/8)
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.15
Postřehy odjinud
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 DoktorKA
2.40 Dobré ráno
5.15 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.20
11.50
12.00
12.35
13.30
14.25
15.25
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30

22.30

23.20
0.10
0.55
1.40
2.10
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2785)
Policie Modrava
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (7)
Číst mezi řádky. Krimiseriál
(USA, 2009)
Beze stopy II (12)
Krimiseriál (USA, 2003)
Námořní vyšetřovací služba II
Pouta. Krimiseriál (USA, 2004)
Ordinace v růžové zahradě 2 (238)
Dva a půl chlapa VII (14)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (7)
Ulice (2786)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (107)
Lama, ta se má. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
V. Jílek, I. Janžurová a další
Mentalista VI (2)
Rudý pták s černými křídly. Krimiseriál (USA, 2013). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Černá listina (21)
Berlin č. 8. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají J. Spader, M. Booneová,
D. Klattenhoff, R. Eggold a další
Stoupenci zla II (5)
Přemítání. Krimiseriál (USA, 2013)
Kriminálka Miami IX (7)
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Áčko
Kolotoč

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.15
11.15
13.20
14.25
16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
0.45

1.45
2.30
3.15
4.10

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(23)
Winx Club IV (14)
Divácké zprávy
M.A.S.H (68, 69)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (20)
Generálův návrat. Akční seriál
(USA, 1999)
Julie Lescautová V (1)
Inspektor Motta v podezření.
Krimiseriál (Fr., 2002)
Wolffův revír II (14)
Love Hotel. Krimiseriál (N, 1995)
Rosamunde Pilcherová: Jarní
vánice
Romantický film (N, 1996)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Není všechno zlato... Krimiseriál
(Rak./It., 2009)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (328)
Nesplacený dluh. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
TOP STAR magazín
Honey
Romantické drama (USA, 2003).
Hrají J. Alba, J. Bryantová a další
Vraždy v Kitzbühelu XI (3)
Elixír mládí. Krimiseriál (Rak.,
2011). Hrají K. Sprengerová, H. Sigl,
H. Marecek a další
Walker, Texas Ranger VIII (20)
Wolffův revír II (14)
Autosalon
Nikdo není dokonalý

5.00 Svět Nova Cinema 5.35 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (9) 6.05 Taková normální
holka 7.40 Sue Thomas: Agentka FBI (13, 14) 9.30
Špioni jako my 11.30 Varieté 13.40 V podstatě jsme
normální 15.45 Discopříběh 17.20 Upíří deníky III
(15) 18.10 Odložené případy VI (6), krimiseriál
(USA, 2008) 19.05 Gilmorova děvčata V (10), seriál
(USA, 2004) 20.00 A.I. Umělá inteligence, sci-fi
film (USA, 2001) 22.45 Probuzení v Renu, komedie
(USA, 2002) 0.25 Zachraň mě II (2), seriál (USA)

Prima cool
6.30 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (26) 7.15
Teleshopping 7.40 Hvězdná brána V (5) 8.50 Bořiči mýtů VII (7) 9.55 Futurama IV (2) 10.25 Mrcha
od vedle II (13) 10.55 Kdo přežije: Afrika (14) 11.55
Záblesk budoucnosti (7) 12.55 Akta X IX (13) 13.55
Mrcha od vedle II (14) 14.25 Simpsonovi VI (3-5)
15.55 Futurama IV (3) 16.25 Bořiči mýtů VII (8)
17.30 Hvězdná brána V (6) 18.30 Simpsonovi VI
(6, 7) 19.20 Kdo přežije: Afrika (15) 20.15 Grimm IV
(8) 21.25 Teorie velkého třesku V (23) 21.55 Hannibal II (8) 22.50 Maximální rychlost, akční film (USA,
2007) 0.50 Grimm IV (8) 1.40 Lovci duchů VI (1)
2.20 Maximální rychlost 3.50 Glee III (16)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (4) 11.55 Ukliďte si!
VI (1) 12.25 Úplně normální (1) 12.55 Deník zasloužilé matky II (25) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
IX (9, 10) 14.20 Návrat komisaře Rexe IX (4) 15.25
Diagnóza vražda IV (23) 16.25 Policie Hamburk VI
(24) 17.20 Jamie vaří rychlovky (1) 17.55 Výměna
manželek USA V (5) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (1) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX (11, 12)
20.15 Myšlenky zločince IX (7) 21.20 Sběratelé kostí
VI (3) 22.20 Sex ve městě III (12) 22.55 TOP STAR
magazín 23.55 Sex ve městě III (12) 0.40 Volejte
Věštce 2.50 Policie Hamburk VI (24) 3.35 Nespoutaný anděl (134) 4.15 Alisa - Jdi za svým srdcem
(110) 5.00 Hodinový manžel (1)

úterý 24. března 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kouzelník ještě nepřišel
9.50 Na cestě po Transylvánii 10.15
Postřehy odjinud 10.25 Reportéři ČT
11.05 Neobyčejné životy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Dámský večer 2. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
14.45 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem
15.05 Kojak II
246 a 200. Krimiseriál (USA, 1973-1978). Režie R. Mayberry
15.55 Hubert a Staller III
Zahraj mi píseň o smrti. Krimiseriál (N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Nová televize. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Hříšní lidé města brněnského
Pekelný stroj. Krimifilm (ČR, 1998)
22.10 Hercule Poirot
23.05 Případy detektiva Murdocha VII
23.50 AZ-kvíz
0.15 Kalendárium
0.30 Objektiv
1.00 13. komnata Svatopluka Matyáše
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Hobby naší doby
2.20 Sváteční slovo arcibiskupa Simeona

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.30

13.30

14.25

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.35

23.25
0.15
1.00
1.40
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2786)
Doktoři z Počátků (107)
Dva a půl chlapa VII (14)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (8)
Čínská čtvrť. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II (13)
Pravidla života. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová, M. Jean-Baptisteová,
E. Murciano, E. Close a další
Námořní vyšetřovací služba II
Tajemné jezero. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly, S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (239)
Dva a půl chlapa VII (15)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (8)
Ulice (2787)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (561)
Proti všem. Seriál (ČR, 2015). Hrají
P. Rychlý, J. Čenský a další
Víkend
Černá listina (22)
Berlin č. 8 - dokončení. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají J. Spader,
M. Booneová, D. Klattenhoff a další
Stoupenci zla II (6)
Kriminálka Miami IX (8)
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Mentalista VI (2)

6.30
7.00
7.30
9.15
10.05

11.05
13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.40
0.40
1.35
2.35
3.20
4.10

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(24)
Winx Club IV (15)
M.A.S.H (69, 70)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (21)
Zúčtování v Casa Diablo 1/2. Akční
seriál (USA, 1999). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (2)
Piráti silnic. Krimiseriál (Fr., 2002).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír II (15)
Rukojmí. Krimiseriál (N, 1995).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Léto
u moře
Romantický film (N, 1995). Hrají
K. Draegerová, H. Deutschmann,
C. Wedekindová a další
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Krkavčí matka. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (52)
Něco jako bratranec. Seriál (ČR,
2014). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Kriminálka Stuttgart IV (12)
Spravedlnost v krvi IV (14)
Vraždy v Kitzbühelu XI (4)
Walker, Texas Ranger VIII (21)
Wolffův revír II (15)
Prima ZOOM Svět

5.35 Looney Tunes: Úžasná show II 7.00 Méďa Béďa
(24, 25) 7.20 Gilmorova děvčata V (9) 8.10 Beze
stopy VII 9.00 Beze stopy II (12) 9.50 Odložené případy VII (7) 10.40 Odložené případy VI (6) 11.50
Nové trable staré Christine V (2, 3) 12.35 Upíří deníky III (15) 13.30 Gilmorova děvčata V (10) 14.40
A.I. Umělá inteligence 17.20 Upíří deníky III (16) 18.10
Odložené případy VI (7) 19.05 Gilmorova děvčata V
(11) 20.00 Záhada Severního moře 22.50 Noční
můra v Elm Street 0.30 Zachraň mě II (3)

Prima cool
8.40 Bořiči mýtů VII (8) 9.45 Futurama IV (3) 10.15
Mrcha od vedle II (14) 10.45 Kdo přežije: Afrika (15)
11.40 Top Gear XIX (6) 12.55 Akta X IX (14) 13.55
Mrcha od vedle II (15) 14.25 Simpsonovi VI (6, 7)
15.25 Teorie velkého třesku V (23) 15.55 Futurama
IV (4) 16.25 Bořiči mýtů VII (9) 17.30 Hvězdná
brána V (7) 18.30 Simpsonovi VI (8, 9) 19.20 Kdo
přežije: Afrika (16) 20.15 Top Gear: Nejhorší auto
všech dob (1) 21.25 Teorie velkého třesku V (24)
21.55 Partička 22.40 Stupeň 8: Armageddon (1/2),
katastrofický film (Kan., 2012) 0.35 Partička 1.15
Lovci duchů VI (2) 1.55 Stupeň 8: Armageddon
(1/2) 3.20 Glee III (17) 4.05 Firma (2, 3)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (5) 11.55 Ukliďte si!
VI (2) 12.25 Úplně normální (2) 12.55 Deník zasloužilé matky III (1) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
IX (11, 12) 14.20 Návrat komisaře Rexe IX (5) 15.25
Diagnóza vražda IV (24) 16.25 Policie Hamburk VI
(25) 17.20 Jamie vaří rychlovky (2) 17.55 Výměna
manželek USA V (6) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (2) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX (13, 14)
20.15 Sběratelé kostí IX (13) 21.20 Castle na zabití
III (13) 22.20 Sex ve městě III (13) 22.55 Podvádíš
mě! IX (2) 23.55 Sex ve městě III (13) 0.35 Volejte
Věštce 2.45 Policie Hamburk VI (25) 3.30 Nespoutaný anděl (135) 4.15 Alisa - Jdi za svým srdcem
(111) 4.55 Hodinový manžel (2)

středa 25. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Goa 10.35 13. komnata
Svatopluka Matyáše 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
První Vánoce. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Na vrcholky hor s Vladimírem
Čechem
15.05 Kojak II
Výměnný obchod. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller III
Vražda dle vlastní receptury.
Krimiseriál (N, 2011)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Místo činu - Schimanski
Vila na předměstí. Kriminální
cyklus (N, 1985). Hrají G. George,
E. Feik, Ch. Lemmová a další
23.35 MI5 IX (8/8)
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.25 Dobré ráno
5.00 Banánové rybičky
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
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

0.05
0.50
1.35
2.05
3.00
3.25
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2787)
Ordinace v růžové zahradě 2 (561)
Dva a půl chlapa VII (15)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (9)
Debatní kroužek. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II (14)
V první linii. Krimiseriál (USA, 2003)
Námořní vyšetřovací služba II
Dvojník. Krimiseriál (USA, 2004).
Hrají M. Harmon, M. Watherly,
S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (240)
Dva a půl chlapa VII (16)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (9)
Ulice (2788)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (3)
Najdi letadlo. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablová a další
Norco: Pod palbou
Drama (Kan., 2006). Hrají K. Lehmanová, J. Steenová, D. Cubitt,
B. Fletcher, Z. Santiago a další
Kriminálka Miami IX (9)
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (240)

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.15
11.15

13.20

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
1.45
2.45
3.30
4.20

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(25)
Winx Club IV (16)
Divácké zprávy
M.A.S.H (70, 71)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (22)
Zúčtování v Casa Diablo 2/2.
Akční seriál (USA, 1999)
Julie Lescautová V (3)
Smrt klenotníka. Krimiseriál (Fr.,
2002). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Wolffův revír II (16)
Případ šestnáctileté Silke. Krimiseriál (N, 1995). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Bouřlivé
setkání
Romantický film (N, 1993). Hrají
S. von Kesselová, M. Lesch a další
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Ve víně je pravda. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (11)
První rande. Seriál (ČR, 2014).
Hrají V. Žilková, J. Šťastný a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (5)
Myšlenky zločince VII (12)
Vraždy v Kitzbühelu XI (5)
Walker, Texas Ranger VIII (22)
Wolffův revír II (16)
Nikdo není dokonalý

6.35 Nové trable staré Christine V (2, 3) 7.20 Upíří
deníky III (15) 8.10 Gilmorova děvčata V (10) 9.00
Beze stopy II (13) 9.50 Odložené případy VII (8)
10.40 Odložené případy VI (7) 11.55 Nové trable
staré Christine V (4, 5) 12.40 Upíří deníky III (16)
13.30 Gilmorova děvčata V (11) 14.40 Záhada Severního moře 17.20 Upíří deníky III (17) 18.10 Odložené
případy VI (8) 19.05 Gilmorova děvčata V (12)
20.00 Láska a jiné kratochvíle 22.05 Scary Movie 2
23.35 Zachraň mě II (4) 0.40 Norco: Pod palbou

Prima cool
8.25 Teleshopping 8.50 Bořiči mýtů VII (9) 9.55
Futurama IV (4) 10.25 Mrcha od vedle II (15) 10.55
Kdo přežije: Afrika (16) 11.55 Top Gear: Nejhorší
auto všech dob (1) 12.55 Akta X IX (15) 13.55 Mrcha
od vedle II (16) 14.25 Simpsonovi VI (8, 9) 15.25
Teorie velkého třesku V (24) 15.55 Futurama IV (5)
16.25 Bořiči mýtů VII (10) 17.30 Hvězdná brána V
(8) 18.30 Simpsonovi VI (10, 11) 19.20 Kdo přežije:
Afrika (17) 20.15 Letečtí stíhači v boji (9) 21.25 Teorie velkého třesku VI (1) 21.55 Pekelná výzva 22.50
28 dní poté, horor (VB, 2002) 1.10 Letečtí stíhači
v boji (9) 2.05 Lovci duchů VI (3) 2.45 28 dní
poté 4.30 Glee III (18)

Prima love
10.00 Výměna manželek USA V (6) 11.55 Ukliďte si!
VI (3) 12.25 Úplně normální (3) 12.55 Deník zasloužilé matky III (2) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
IX (13, 14) 14.20 Návrat komisaře Rexe IX (6) 15.25
Diagnóza vražda IV (25) 16.25 Policie Hamburk VI
(26) 17.20 Jamie vaří rychlovky (3) 17.55 Výměna
manželek USA V (7) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (3) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX (15, 16)
20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (11) 21.20 Sběratelé kostí VI (4) 22.20 Sex ve městě III (14) 22.55
Dobrá manželka V (3) 23.55 Sex ve městě III (14)
0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk VI (26)
3.25 Nespoutaný anděl (136) 4.10 Alisa - Jdi za
svým srdcem (112) 4.55 Hodinový manžel (3)

Elektronika, kterou jinde nenajdete
bné
dražší podo
Standa
Hodnotil: urence pro mnohem e s tabletem i
nk
ikac
un
m
ů.
ko
„Dobrá ko
á
ov
komponent
ezproblém
zpracování šovat, kvalita
kamery. B
iFi, slušné
ět
W
zv
ne
ez
š
př
fonem
, ale příli
ýrobek
použitelné
kvalitní. V ím.“
Fotograie o v dané kategorii
čit ostatn
de
ru
vi
po
p,
do
u
2M
cca
y, moh
e požadavk
splnil moj

É
NOV

IDEO
V
.cz
na conrad

2.290,-

2.190,s DPH

Akční kamera Denver AC-5000W

Full HD kamera s kvalitním obrazem a Wi-Fi přenosem (např. do
smartphone). Předností je výborný poměr cena/výkon vhledem k kvalitě
snímků 5 megapixelů a rozsáhlému příslušenství. Dálkové ovládání.
Zabudovaný mikrofon. Voděodolný kryt do hloubky 55 m. Horizontální
120° úhel snímání. Android nebo Apple aplikace.
Obj. č.: 1274492

TSEOLLPER

l: Vlasta

Hodnoti

TSEOLLPER

o
protože se že
3 roky a
další.Tak
ám doma
„Jeden m prali objednal jsem čuji.“
ru
i
něj všichn adně a vřele dopo
kl
hodnotím

Hodnotil:

Miloš Štěr
ba
„Skener jse
m si vybral
, protože po
naskenovat
třebuji
vě
negativů. Je tší množství starších
cenově výho
se pracuje
dn
ý.
Se
sk
intu
ener
jak jej použ itivně, netřebe přemýš em
ívat. Produk
let
t bych znám ,
doporučil.“
ým

3.150,-

1.699,s DPH

s DPH

Ionizátor vzduchu P3
International IonizAir

Skener negativů, diapozitivů a fotek PICS 2 SD

Obohatí vzduch o ionty kyslíku.
Nasává cigaretový kouř, pachy jídel,
prach a pyly a neutralizuje je. Ideální
pro alergiky.
Obj. č.: 561099

Hodnotil: Hana Nováčková
„Potřebovala jsem teploměr, který se
dá dobře připevnit na nová okna bez
zbytečného šroubování, jednoduše jsem
nainstalovala, velké číslice...“

TSEOLLPER

Okenní teploměr TFA
Vision | Venkovní teplota

a min./max. hodnoty za den.
Jednoduchá instalace. Dobrá
čitelnost i z dálky. Vč. baterií.
Obj. č.: 646031

549,s DPH

Skenuje diapozitivy (do tlouštky 2 mm), negativy, ilmy a fotograie
(až do formátu 13 x 18 cm) během pár vteřin stiskem jediného tlačítka.
Ukládá na SD kartu bez použití počítače. Optické rozlišení 1800 dpi.
Získané snímky v digitální podobě pak můžete přehrávat v počítači,
znovu vytisknout nebo zálohovat na CD či DVD.
Obj. č.: 956561

Nabíječka Charge
Manager 410+4x AA
a 4x AAA NiZN |

Nabíječka pro špičkovou péči
o akumulátory NiCd, NiMH
i nový typ NiZn. Kontrola jednotlivých šachet. Funkce oživení/
vybíjení/formování. LCD pro
kontrolu parametrů. Nabíjecí
proud AA/AAA: 1000/300 mA.
Obj. č.: 200062
s DPH

1.460,-

Právo chyb vyhrazeno. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v den vydání. Aktuální ceny na www.conrad.cz

Objednávejte na

www.conrad.cz
přes 100.000 produktů

TSEOLLPER

Tel. 226 224 222
volejte v pracovní dny 8 - 17 hodin

čtvrtek 26. března 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po severu Makedonie 10.20
Postřehy odjinud 10.25 Hobby naší
doby 10.55 Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Indiánský agent. Seriál (USA,
1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Chorvatské národní parky
15.00 Kojak II
Chci ohlásit sen. Krimiseriál (USA,
1973-1978). Režie T. Savalas
15.55 Hubert a Staller III
Finta se smrtelnou zárukou. Krimiseriál (N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Zničený život
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Butik. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek,
A. Kerestešová, V. Freimanová,
S. Skopal, J. Bernášková a další
20.55 Gejzír
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv
23.05 Kriminálka Paříž
0.00 AZ-kvíz
0.45 Kriminalista
1.45 Všechnopárty
2.35 Dobré ráno
5.10 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30

13.25

14.25

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.15
0.05
0.50
1.35
2.05
3.00
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2788)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa VII (16)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (10)
Vražda na ledě. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II (15)
Včelí královna. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová, M. Jean-Baptisteová,
E. Murciano, E. Close a další
Námořní vyšetřovací služba II
Svědek. Krimiseriál (USA, 2004).
Hrají M. Harmon, M. Watherly,
S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (241)
Dva a půl chlapa VII (17)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (10)
Ulice (2789)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (562)
Režim jako řemen. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý a další
Prásk!
Soudce Dredd
Sci-fi film (USA, 1995). Hrají
S. Stallone, R. Schneider a další
Kriminálka Miami IX (10)
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.15

11.15

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.55
0.55
1.50
2.45
3.30

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(26)
Winx Club IV (17)
Divácké zprávy
M.A.S.H (71, 72)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (23)
Rozloučení se svobodou. Akční
seriál (USA, 1999). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (4)
Smrt v parku. Krimiseriál (Fr.,
2002). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Wolffův revír II (17)
Třetí oko. Krimiseriál (N, 1995).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Konec
jednoho léta
Romantický film (N, 1994). Hrají
I. Juniková, D. Wallraff, a další
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Daleko odtud. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (53)
Svatba nad hrobem. Seriál (ČR,
2014). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (13)
Myšlenky zločince VII (13)
Spravedlnost v krvi II (8)
Walker, Texas Ranger VIII (23)
Wolffův revír II (17)

6.30 Nové trable staré Christine V (4, 5) 7.15 Upíří
deníky III (16) 8.05 Gilmorova děvčata V (11) 8.55
Beze stopy VII 9.45 Beze stopy II (14) 10.35 Odložené případy VII (9) 11.25 Odložené případy VI (8) 12.35
Nové trable staré Christine V (6, 7) 13.20 Upíří deníky
III (17) 14.10 Gilmorova děvčata V (12) 15.25 Láska
a jiné kratochvíle 17.20 Upíří deníky III (18) 18.10 Odložené případy VI (9) 19.05 Gilmorova děvčata V (13)
20.00 Námořní vyšetřovací služba IX (5, 6) 21.50
O rodičích a dětech 0.00 Zachraň mě II (5)

Prima cool
7.15 Teleshopping 7.40 Hvězdná brána V (8) 8.25
Teleshopping 8.50 Bořiči mýtů VII (10) 9.55 Futurama IV (5) 10.25 Mrcha od vedle II (16) 10.55 Kdo
přežije: Afrika (17) 11.55 Pekelná výzva 12.55 Akta X
IX (16) 13.55 Mrcha od vedle II (17) 14.25 Simpsonovi VI (10, 11) 15.25 Teorie velkého třesku VI (1)
15.55 Futurama IV (6) 16.25 Bořiči mýtů VII (11)
17.30 Hvězdná brána V (9) 18.30 Simpsonovi VI
(12, 13) 19.20 Kdo přežije: Afrika (18) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VI (2) 22.00
Kriminál, thriller (USA, 1989) 0.20 Wilfred II (10)
0.50 Lovci duchů VI (4) 1.35 Wilfred II (10) 2.05
Kriminál 3.45 Glee III (19) 4.30 Glee III (20)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (7) 11.55 Ukliďte si!
VI (4) 12.25 Úplně normální I (4) 12.55 Deník
zasloužilé matky III (3) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku IX (15, 16) 14.20 Návrat komisaře Rexe IX (7)
15.25 Diagnóza vražda IV (26) 16.25 Policie Hamburk VI (27) 17.20 Jamie vaří rychlovky (4) 17.55
Výměna manželek USA V (8) 18.55 Deník zasloužilé matky III (4) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX
(17, 18) 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně IV
(13) 21.20 Sběratelé kostí VI (5) 22.20 Sex ve městě
III (15) 22.55 Po krk v odpadcích II (3) 23.55 Sex ve
městě III (15) 0.40 Volejte Věštce 2.45 Policie Hamburk VI (27) 3.30 Nespoutaný anděl (137) 4.15 Alisa Jdi za svým srdcem (113)

pátek 27. března 2015
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Jablko sváru. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
15.00 Místo činu - Schimanski
Vila na předměstí. Kriminální
cyklus (N, 1985). Hrají G. George,
E. Feik, Ch. Lemmová a další
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Znamení koně II (11/13)
Odkryté karty. Seriál (ČR, 2011).
Hrají T. Voříšková, V. Cibulková,
B. Polívka, M. Donutil a další
20.55 13. komnata Andrey Sedláčkové
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.15 Kolo plné hvězd
23.15 Profesionálové
Krimiseriál (VB, 1977). Hrají
M. Shaw, L. Collins a další
0.05 AZ-kvíz
0.30 Motiv
Veřejný nepřítel. Krimiseriál (Kan.,
2013). Režie S. Gunnarsson
1.15
Bydlení je hra
1.35 Vyzkoušejte si...
2.00 Dobré ráno
4.35 Chalupa je hra
4.55 Zahrada je hra

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.35

13.30

14.25

15.20
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.45
0.45

1.25
2.10
2.40
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2789)
Ordinace v růžové zahradě 2 (562)
Dva a půl chlapa VII (17)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (11)
Voják, jak se patří. Krimiseriál
(USA, 2009). Hrají K. Morrisová,
J. Finn, T. Barry, J. Ratchford a další
Beze stopy II (16)
Vzkříšení. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová, M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Vražda v přímém přenosu. Krimiseriál (USA, 2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (242)
Dva a půl chlapa VII (18)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (11)
Ulice (2790)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Účastníci zájezdu
Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová a další
Vítejte v džungli
Akční film (USA, 2003). Hrají
D. Johnson, S. W. Scott a další
Kriminálka Miami IX (11)
Tváří v tvář. Krimiseriál (Kan./USA,
2010). Hrají D. Caruso, E. Procterová, J. Togo, R. Linn a další
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Prásk!
Áčko

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.15

11.15
13.20

14.25
16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.35

0.35
3.25
4.10

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (1)
Winx Club IV (18)
Divácké zprávy
M.A.S.H (72, 73)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (24)
Svatební zvony 1/2. Akční seriál
(USA, 1999). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (5)
Zmizelý. Krimiseriál (Fr., 2002).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír II (18)
Chladný jako noční dech. Krimiseriál (N, 1995). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Hra světel
Romantický film (N, 1995). Hrají
A. Klingová, R. Grenkowitz a další
Návrat komisaře Rexe X (1)
Životy v ohrožení. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Mistrovský plán
Krimikomedie (USA, 2011). Hrají
B. Stiller, E. Murphy, C. Affleck,
A. Alda a další. Režie B. Ratner
Zabít tiše
Krimifilm (USA, 2012). Hrají B. Pitt,
R. Liotta, J. Gandolfini R. Jenkins
a další. Režie A. Dominik
25. hodina
Thriller (USA, 2002)
Walker, Texas Ranger VIII (24)
Wolffův revír II (18)

6.00 Looney Tunes: Úžasná show (11) 6.20 Méďa
Béďa (30, 31) 6.35 Nové trable staré Christine V
(6, 7) 7.20 Upíří deníky III (17) 8.10 Gilmorova děvčata V (12) 9.00 Beze stopy VII 9.50 Beze stopy II
(15) 10.35 Odložené případy VII (10) 11.25 Odložené případy VI (9) 12.30 Upíří deníky III (18) 13.20
Gilmorova děvčata V (13) 14.35 Mars útočí! 16.30
Štěstí jménem Lucky 18.10 Odložené případy VI
(10) 19.05 Gilmorova děvčata V (14) 20.00 Starsky
& Hutch 21.50 V řetězech 0.00 Zachraň mě II (6)

Prima cool
6.25 Akta X IX (16) 7.30 Hvězdná brána V (9) 8.35
Bořiči mýtů VII (11) 9.40 Futurama IV (6) 10.10
Mrcha od vedle II (17) 10.35 Kdo přežije: Afrika (18)
11.35 Autosalon 12.55 Akta X IX (17) 13.55 Mrcha od
vedle II (18) 14.25 Simpsonovi VI (12, 13) 15.25 Teorie velkého třesku VI (2) 15.55 Futurama IV (7)
16.25 Bořiči mýtů VII (12) 17.30 Hvězdná brána V
(10) 18.30 Simpsonovi VI (14, 15) 19.20 Partička
20.15 Kurýr (1, 2) 22.15 Vesmírná exploze (1/2),
akční film (Kan./N, 2008) 0.15 Vesmírná exploze
(2/2), akční film (Kan./N, 2008) 2.10 Živí mrtví III
(13) 2.55 Lovci duchů VI (5) 3.35 Trable prcka
Binka, rodinná komedie (USA, 1994) 5.10 Firma (4)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (8) 11.55 Ukliďte si!
VI (5) 12.25 Úplně normální (5) 12.55 Deník zasloužilé matky III (4) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
IX (17, 18) 14.20 Návrat komisaře Rexe IX (8) 15.25
Diagnóza vražda V (1) 16.25 Policie Hamburk VI
(28) 17.20 Jamie vaří rychlovky (5) 17.55 Výměna
manželek USA V (9) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (5) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX (19, 20)
20.15 Můj život v ruinách, romantická komedie
(USA/Šp., 2009) 22.20 Sex ve městě III (16) 22.55
Famílie V (13) 23.55 Sex ve městě III (16) 0.35
Volejte Věštce 2.45 Policie Hamburk VI (28) 3.30
Nespoutaný anděl (138) 4.10 Alisa - Jdi za svým
srdcem (114) 4.55 Vraždy v Kitzbühelu VI (6)

INZERCE

N
A
B
Í
Z
Í

spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo náměstí 272
✓ široký sortiment potravinářského, drogistického a čerstvého zboží
v supermarketech TIP Hlinsko (OD Růže), TIP Chrast,
TIP Ronov nad Doubravou, TIP Třemošnice
✓ potravinářské, drogistické a čerstvé zboží ve 20 prodejnách TUTY
✓ ve všech prodejnách nabízíme cca 700 vlastních privátních značek
za výhodné ceny
✓ výhodný nákup v 5 diskontních prodejnách
(Hlinsko, Skuteč, Svratka, Chrudim)
s dvoutýdenní obměnou „akčních cen“ a trvale nízkých cen
✓ dále nákup stavebního materiálu na prodejně stavebnin Skuteč
NAKUPUJTE LEVNĚJI – NAKUPUJTE U NÁS

COOP – VŠECHNO DOBRÉ !

N
A
B
Í
Z
Í

INZERCE
Tajenka: zažil dlouhou zimu.
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Do muzea míří
Dynamik i Jawa

DoPŘEJtE SI 5 LEt ZNAČKoVÉ ZÁruKY
Pro VAŠI KLIDNou JÍZDu
NYNÍ NA VŠECHNY OSOBNÍ VOZY

Chlouba karosáře Sodomky bude dalším exponátem

VYSOKÉ MÝTO | Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě se stalo po
svém otevření velkým magnetem pro návštěvníky tohoto města. Kromě automobilových nadšenců se mezi vystavenými veterány a unikáty stále častěji fotografují svatebčané.
Zástupci vedení města a muzea při
jeho otevření slíbili, že některé vozy se
v jedné z expozic budou obměňovat. A
tato chvíle nastane v dubnu.
„V letošním roce naše muzeum plánuje tři výměny, z toho první dvě víceméně kosmetické,“ řekl vedoucí Muzea
českého karosářství Petr Kovář.
První výměna se uskuteční zkraje měsíce dubna. „Návštěvníci mohou ještě
do konce března vidět automobily Walter 4b a Aero 50. Nahradit by je měl
slavný vůz Aero 50 Dynamic Arizona.
Do muzea ho půjčí Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě,“ sdělil Petr Kovář.

Druhým exponátem bude po náročné
kompletní renovaci vůz Jawa Minor od
soukromého majitele z Litomyšle. „Málokdo ví, že Jawa koncem třicátých let
vyráběla kromě motocyklů i automobily. V roce 1938 továrna Jawa u firmy Sodomka objednala výrobu zkušební kabrioletové karoserie. Vůz se ujal. Jawa
nechala u Sodomky vyrobit v roce 1939
dvacet pět karoserií tohoto typu. Vůz,
který představíme, je jedním z této série,“ uvedl Kovář.
Ve spolupráci se Společností přátel
Carrosserie chce muzeum u příležitosti
oslav 120. výročí vzniku firmy Sodomka v prvním červnovém týdnu představit i další nové exponáty.
Pro tyto okamžiky se v muzeu uskuteční druhá drobná výměna exponátů,
kdy jedním z vozů, který se v muzeu objeví, bude opět Jawa Minor v nezrenovovaném stavu. Ta je historicky významná tím, že se jedná o onen první zkušební vůz z roku 1938.
Muzeum čeká na přelomu září a října
i třetí, a to významnější výměna exponátů. „Koncepci ještě upřesňujeme. Budeme chtít návštěvníkům představit už i
karoserie od jiných významných karosářských firem, než je firma Sodomka,“ dodal ředitel Petr Kovář.
(lík)
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Cena je uvedena včetně DPH a vztahuje se na základní 5dveřovou verzi Ford Mondeo ve výbavě Trend. Kombinovaná spotřeba pro model Mondeo:
3,6–7,3 l/100 km, emise CO2: 94–169 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

Dostihové závodiště hostí
auto-moto burzu

Připraven zazářit kdekoli.

PARDUBICE | Sháníte na svého opečovávaného plechového miláčka nový náhradní díl? Navštivte v sobotu 21. března areál dostihového závodiště v Pardubicích. Veteran klub Pardubice tady pořádá tradiční jarní setkání renovátorů a
příznivců historických vozidel. Součástí burzy auto-moto dílů je také výstava
historických vozidel a starožitností. Areál bude otevřen od 6 hodin pro prodejce
a od 7 hodin pro návštěvníky.
(rl)

Přihlaste se na
veteránskou rallye
PARDUBICE | Mezinárodní veteránská
rallye míří do Pardubic. 16. a 17. května
se můžete zapojit do soutěže historických automobilů a motocyklů i vy. Stačí mít auto či motorku nanejvýš do roku
1970. Přihláška je dostupná do 31. března na www.vccpardubice.cz/rallye. (rl)

ZCELA NOVÝ FORD MONDEO
Dynamické LED světlomety

Cena již za

569 000 Kč

AUTO IN s.r.o., Poděbradská 292, 530 02 Pardubice

www.autoin.cz
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Sestrám Ivetě a Renatě
Novákovým bude
o víkendu pořádná zima.
Pardubické plavkyně se
zúčastní mistrovství
světa v zimním plavání
v ruském Murmansku.

Pardubicko a Chrudimsko

V zimě trénují v Labi,
teď míří za polární kruh
už ve středu. „Dopoledne zaběhneme
na chvíli do školy a poté už vyrazíme
směr Murmansk,“ dodala Nováková.
S otužováním plavkyně začaly před
čtyřmi roky po poháru v dálkovém plavání, který se konal v létě v nádržích,
rybnících, přehradách či řekách. Studená voda jim od začátku vyhovovala víc.

RADEK LATISLAV
PARDUBICE | Ruský Murmansk, město za polárním kruhem, přivítá o tomto
víkendu ty nejotužilejší plavce z celého
světa. Želízko v ohni mají i Češi. Na
mistrovství světa v zimním plavání se
za Českou republiku ponoří do ledové
vody v ženské kategorii sestry Iveta a
Renata Novákovy, které závodně plavou za plavecký oddíl SCPAP v Pardubicích. Pro obě plavkyně i plavecký
klub to bude premiéra.

Podmínky, jaké budou
v Rusku, plavkyně znají

Ráno do školy, odpoledne
za polární kruh
Sedmnáctiletá Renata Nováková, která
ještě loni patřila do dorostenecké kategorie, je v současnosti první ženou Českého poháru zimního plavání. Jde ve šlépějích svojí starší sestry Ivety. Obě nedávno poměřily síly v osmistupňové
vodě na prsařské mistrovské trati 750
metrů v Praze, kde Iveta byla úspěšnější
a brala stříbro, Renata bronz.
Murmansk na severozápadě Ruska je
však jiná liga. Průměrná roční teplota
vzduchu na pobřeží Barentsova moře
činí 0,1 °C.
„V Rusku bude určitě zima. Společně
se sestrou jsme koukaly na počasí a
podle organizátorů by měla být teplota
vzduchu od plus 5 °C do minus 15 °C,“
řekla dvaadvacetiletá Iveta týden před
odletem, kdy ještě plně trénovaly.
INZERCE

V zimním plavání si sestry Novákovy věří. Na republikovém mistrovství jim
teplota vody 8,2 °C v podolském bazénu vykouzlila úsměvy.
FOTO | SCPAP
„Chodíme plavat do pardubického bazénu. Sestra Renata díky tréninkům
sportovního gymnázia tráví ve vodě každý den čtyři hodiny, má tedy jeden dopolední a po škole ještě odpolední trénink.
Já kvůli studiu na vysoké škole dvoufázové tréninky nestíhám. Chodíme se
dvakrát v týdnu otužovat, buď do Labe,
nebo do okolních rybníků v Pardubicích,“ sdělila i za sestru o drilu před mistrovstvím Iveta Nováková.
A to není všechno. Přes zimu se každý týden koná Český pohár v zimním
plavání. Mladší Renata se stihla ještě
minulou sobotu účastnit závodů na Slovensku v Senci.

Plavkyně se na svoje první mistrovství světa velmi těší. „V Rusku nás čeká
teplota vody do 3 °C, ale necháme se
překvapit, kolik stupňů nakonec bude
mít. Určitě jsme obě dvě zvědavé, jestli
bude trochu svítit sluníčko nebo padat
sníh. Minulý rok se konalo mistrovství
světa ve Finsku. Voda měla minus 0,3
°C a plavala se trať 450 metrů,“ uvedla
k těžko odhadnutelným podmínkám závodu Iveta Nováková, kterou za českou
výpravu vedle Renaty Novákové doplní
při závodech v mužské kategorii Jakub
Valníček z Prahy a Jiří Kuřina z Hradce
Králové.
Za polární kruh odletěla celá výprava

V takových podmínkách, jaké budou v
Rusku, kde na zamrzlém jezeře pilami
vyřežou bazén, plavaly už v Nové Pace,
kde měla voda 3 °C. „Já jsem na trati
750 metrů zvítězila a Renata, v té době
ještě dorostenka, plavala trať 500 metrů,
na které též zvítězila,“ sdělila Iveta.
S kilometrovou tratí, která je na šampionátu čeká, se často setkávají i při soutěžích u nás. Z děsivě chladné vody, která na ně o víkendu čeká, strach nemají.
„Navzájem se podporujeme a před závodem motivujeme. Snažíme si společně
pomáhat, když vylezeme z vody a jsme
zmrzlé. Renča je v kraulu rychlejší než
já díky svým dvoufázovým tréninkům,
které má na sportovním gymnáziu,“ pochvalovala Renatu Iveta.
Kondici mladší Renata zlepšovala
také ve vyřezaném bazénu v Polsku,
kde na trati 750 metrů zvítězila. Obě
dívky se každoročně účastní mistrovství republiky v Brně, v Praze a mimo
Českou republiku plavou na Slovensku.
Česká výprava proto věří, že se ve
světové plavecké konkurenci neztratí.

