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V letadle na knedlíky

Ke statku v Benicích můžete i přiletět. Třeba na westernový den či jahodobraní
MÁJOVÉ SLAVNOSTI

Ve Vlašimi se lidé budou
líbat. Benešovští vsadili
na tradice
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„Pracovní den na statku začíná v půl šesté ráno,“ říká správce Tomáš Havelka.
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENICE | Na výlet se lidé dopravují většinou vlakem či autem. Na statek s hřebčínem Favory v Benicích mohou i přiletět – novinkou je tu letiště pro malá letadla. Statek znovu ožívá díky novému
správci Tomáši Havelkovi.
Hřebčín v barokním statku u Benešova funguje přes dvacet let. Kromě desítek koní je v něm i penzion a restaurace.
„Celý život jsem pracoval v hotelnictví, ale mým hobby jsou koně. Jezdectví, gastro, penzion, to mě láká a podařilo se mi teď vše stmelit. Znám se s majitelem statku, který chtěl změnu a prosperitu. Pro mě je to výzva,“ říká Havelka, kterému Benešovsko učarovalo.

„Bydlel jsem v rodinném domu, sice
na okraji Brna, ale stále ve městě. Přesun z města na venkov je velká změna,
ale líbí se mi tu. Tahle oblast Benešovska je ráj, když ji srovnám s Moravou,“
upozornil Havelka.
Hned po příchodu na statek v Benicích musel rozšířit tým lidí, kteří tu pracují. Ti totiž dnes už pečují o padesát
starokladrubských koní, mají hřebce,
klisny a vlastní hříbata. Navíc se starají
o desítky hektarů půdy.
„Když jsem přišel, byli tu dva ošetřovatelé koní a statek byl na zavření, bývalé vedení utlumilo chod, nepořádali žádné akce. Vytvořil jsem zcela nový tým
lidí z okolí. Mám dva kuchaře, servírky,
ale také traktoristy a správce hřebčína,“

FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

podotkl Havelka, který se do činností
sám zapojuje. Jeho pracovní den začíná
ráno v půl šesté. O hodinu později už
mají se zaměstnanci poradu a pak následuje krmení zvířat.
„Máme 80 hektarů pastvin. Vedle zemědělské činnosti nyní chystáme pastviny pro jarní růst trávy, přemísťujeme
ohrady pro koně, ale hlavně je trénujeme pro jízdu pod sedlem a zapřahání do
kočáru,“ upozornil Havelka.
O víkendu sem navíc přijíždějí turisté, o které se ve statku v Benicích musejí postarat. „Hodně se toho naučím, ale
neumím si představit, že bych tady
mohl pracovat bez vztahu ke koním či
bez znalostí o hotelnictví,“ podotkl.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5
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Ve Vlašimi se budou lidé líbat.
Benešovští vsadili na tradice
Už podvacáté si mohou
lidé na 1. máje ve Vlašimi
užít Májové slavnosti.
O dva roky delší tradici
má Benešovský jarmark.
Program prý bude bavit
celou rodinu.

děti sdružení Sluníčko jsou oblíbené,“
poznamenal Röschler.
V parku u řeky se uskuteční atraktivní parkurové závody na koních, ve sportovním areálu budou mít návštěvníci
slavností možnost proletět se vrtulníkem, na řece Blanici se svézt na loďce
nebo si užít pouťové atrakce.

22. Benešovský jarmark

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
VLAŠIM/BENEŠOV | Kdo by chtěl skutečně v pátek 1. května v Benešově a ve
Vlašimi stihnout všechny akce, musel
by se rozkrájet. Vždyť ve vlašimském
parku bude dokonce devět pódií, navíc
se tady lidé budou moci proletět vrtulníkem nebo zkusí vytvořit rekord v líbání.
Vlašimské Májové slavnosti, které navštíví každoročně desetitisíce lidí, vždy
lákají na nějaké hudební hvězdy, ale
nejen to. Historická památka Čínský pavilon bude soužit jako hudební scéna
pro nejlepší revivalové kapely. Diváci
se mohou těšit na Queenie, Abba revival či The Beatles revival.
Tradičně na Husově náměstí bude pódium věnované milovníkům dechovky,
na hlavní scéně v parku určitě zaujme
zpěvák Xindl X, slovenská zpěvačka
Kristína, Dalibor Janda nebo legendární
Katapult.

„

Duchem
slavností je
jaro a s ním spojená
rodinná pohoda.

Na hlavní scéně ve vlašimském parku určitě zaujme vedle legendárních Katapultů i zpěvák Xindl X.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

„Máme také divadelní scénu především pro děti, kde vystoupí Divadlo Trakař a Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské. I když se držíme koncepce, která se
nám osvědčila, naše slavnosti se neustále rozvíjejí a každý rok přidáme v programu něco navíc. Je vždy nastaven tak,
aby uspokojil návštěvníky z Vlašimi i širokého okolí od nejmladších po nejstarší,“ řekl Pavel Röschel, vedoucí kulturního oddělení městského úřadu.
Ve Vlašimi proto budou připraveny
výtvarné dílny pro děti, projížďky kočárem taženým koňmi, lidský stolní fotbal, vznášedlo či návštěva PARAZOO.

„Duchem slavností je především jaro
a s ním spojená rodinná pohoda. Slavnosti jsou hodně o setkávání rodin, které se k nám sjíždějí a užívají si pestrou
zábavu,“ uvedl Röschel s přáním, aby
se vyvedlo počasí. „To dodá na spokojenosti úplně nejvíc,“ upozornil.
K 1. máji také neodmyslitelně patří
tradice polibku pod rozkvetlou třešní.
Pořadatelé se proto letos rozhodli pokusit se o rekord v největším počtu líbajících se párů na jednom místě. Vždyť
krásný park k líbání přímo vybízí.
„Vlašimský park je pro naše slavnosti obrovskou devízou. Je určitě příjemnější posedět si v parku než třeba na rozpáleném náměstí. Například dětská scéna u zámku nebo důmyslné soutěže pro

V Benešově oslavují 1. máj už dvaadvacátým Benešovským jarmarkem. Lidé
proto v centru města najdou především
stánky s řemeslnými i běžnými výrobky. I tady však nakupování doplní kvalitní muzika a program pro děti – představí se například Komorní studio
Áčko, na parkovišti bude k dispozici
lunapark. Na pódiích si zájemci budou
moci vyslechnout místní orchestr při Základní umělecké škole Josefa Suka, Benešáček, Pacholata Big Band, ale také
Horváth Band, Františka Nedvěda, The
Beatles Revival a Buty.
„Opět postavíme dvě pódia na Masarykově náměstí a na Malém náměstí
bude staročeský jarmark a program pro
děti. Akce se koná jako vždy v celém
centru Benešova, takže i v přilehlých
ulicích jako Tyršova, Vnoučkova, Pod
Brankou, Pražská, Nová Pražská,“ vyjmenoval Stanislav Dvořák, ředitel Kulturního a informačního centra Benešov.
Přestože i Benešov by mohl pořádat
akci v přírodě – v amfiteátru na Konopišti, nechystá se k tomu. „Tato akce
má v názvu jarmark a ty se vždy konaly
v centrech měst a obcí, a i proto se koná
zde,“ dodal Dvořák.

Tradicí Májových slavností jsou i představení pro děti.

FOTO | ARCHIV MĚÚ VLAŠIM
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Den zasvěcený Čechům
V Křivsoudově znovu prožijí konec války. Součástí akce bude i unikátní výstava

INZERCE

ŽALUZIE
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z ceny montáže
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www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Na Konopišti bude párty.
Jirka slaví jmeniny

Na akci budou k vidění ukázky československé i německé vojenské techniky.
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
KŘIVSOUDOV | Okolím Křivsoudova
před sedmdesáti lety 8. května ustupovaly nacistické jednotky na západ, aby se
nedostaly do rukou Rudé armády.
V sousedních Čechticích ústupu vojsk
padlo za oběť právě v tento den sedm
místních obyvatel. Významné výročí si
v Křivsoudově připomenou v sobotu na
Dni české historie.
Od 10 do 19 hodin připravili pořadatelé program pro všechny generace – od
dětských soutěží, ukázek vojenské techniky až po odhalení pamětní desky odbojářce a sokolce Boženě Vicherkové.
Ta se v Křivsoudově narodila, ale zemřela jako čtyřicetiletá 24. října 1942
v devět hodin ráno v odstřelovacím koutě koncentračního tábora Mauthausen

po rozsudku smrti. Vicherková pracovala v odbojové organizaci, ale po atentátu na Reinharda Heydricha byla odhalena a zatčena.
Nová deska bude umístěna na průčelí
sokolovny. „V loňském roce jsme si
všimli, že současná pamětní deska, která zde byla instalována brzy po válce, je
poškozená. Navrhli jsme tedy vedení
radnice a Sokola, že zhotovíme novou.
Jsme rádi, že se to povedlo a že příští generace nezapomenou na tuto statečnou
ženu,“ vysvětlil za pořadatele akce badatel Vlastislav Janík.
Už v 10 hodin se ale otevřou brány sokolovny s unikátní putovní výstavou
Voláme všechny Čechy! Připravil ji historik Jaroslav Čvančara, který má jeden
z nejrozsáhlejších soukromých archivů
z období protektorátu a odboje. Předsta-

V letadle na ovocné knedlíky
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Jejich nejbližší akcí je westernový den
Get Up Cowboys!, který se koná v sobotu 25. dubna. Připravené budou soutěže
po celý den pro dospělé i děti a večer na
špejcharu country bál.
„Chceme tím povzbudit westernové
jezdění v kraji. Kromě dovednostních
soutěží se pojede i dostih na čtvrt míle,“
doplňuje správce Tomáš Havelka.
Další víkend 2. a 3. května zahájí provoz letiště. Benice jsou už oficiálně zapsány do registru letišť. „V okolí Prahy
se hodně létá. Naše letiště je pro malá letadla se třemi pasažéry a pilotem. Lidé
si sem přiletí, dobře se najedí, povozí na

koních a zase odletí. Už loni o to byl zájem,“ řekl Havelka.
Benice však mají i své nové tradice.
Například 20. června tady hodlají zopakovat jahodobraní. O tento festival lahůdek z místních jahod byl totiž obrovský
zájem. Pořadatelé loni nakoupili i tvaroh z biofarmy a vyrobili pro účastníky
tisíc jahodových knedlíků. Letos chtějí
akci spojit se křtem hříbat, kterých se tu
narodilo pět. Křtít je bude lyžařka Šárka
Strachová.
Během léta budou v barokním statku,
ležícím v bývalém panství arcivévody
Františka Ferdinanda d‘Este, opět pořádat tábory, na které už teď mají přihlášeno zhruba třicet dětí.

ILUSTR. FOTO | ARCHIV POŘADATELŮ

vuje jarní měsíce roku 1945 a boj Čechů za osvobození. „Konec války byl
na dosah, ale Němci stále vraždili a popravovali. Lidé tedy nečekali s rukama
v klíně, ale šli do boje s tím, že Rudá armáda i Spojenci přijedou na pomoc, ale
že pomoci si musejí převážně sami. Za
svou odvahu platili krvavou daň, ale jejich hrdinství je odkazem pro nás všechny,“ míní Janík. Výstava obsahuje více
než 200 fotografií, z nichž mnohé nebyly ještě publikované.
Po celý den budou vojenské kluby
předvádět výzbroj a výstroj naší i německé armády. Přijede také dobová
technika včetně polní kuchyně a nemocnice, ale také sovětské historické motorky Rudé armády. Na závěr pak čeká návštěvníky koncert. Například Martin
Maxa vystoupí se svou Písní padlým.
INZERCE

KONOPIŠTĚ | Tento týden mají svátek
všichni Jirkové a s nimi i konopišťský
medvěd. Ten jmeniny oslaví v sobotu
25. dubna a popřát mu mohou i návštěvníci zámku. Oslava začíná ve 14:30 hodin a přichystány budou soutěže pro
děti, fotografování s medvědem a další
překvapení.
(tia)

Ve Vlašimi se otevírá
nová expozice
VLAŠIM | Na vlašimském zámku bude
30. dubna ve 14 hodin slavnostně otevřena nová expozice s názvem Auerspergové, která připomíná poslední držitele zámku z let 1744 – 1945. Většina
vybavení nově upravených místností pochází přímo z vlašimského zámku. Raritou expozice, která se věnuje slavným
příslušníkům rodu Auerspergů, je rudolfovská korouhev o délce 352 cm. Zhotovena byla v rámci oslav sňatku korunního prince s belgickou princeznou Stephanií v roce 1881. Zámek má otevřeno
od úterý do neděle.
(tia)
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Narození syna mě zachránilo
Své třicáté narozeniny hudebník Marek Ztracený
vyhlížel v depresích. Dnes ale přiznává, že prochází
dosud nejšťastnějším obdobím v životě. Díky rodině.
A fanouškům slibuje novou desku. „Mám hromadu
písní, ale možná vydám best of album,“ odtajňuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ti, kteří podléhají předsudkům, by
čekali, že mladý zpěvák jako Marek Ztracený tráví volný čas nejraději po barech,
klubech a na silnicích se prohání v drahých autech. Jenže realita bývá od plochých představ často odlišná. A ačkoliv je
Marek Ztracený ještě stále ve věku, kdy
by mu podobný styl života mnozí odpustili, on raději hledá klid na Šumavě. Vyráží
do lesů, povídá si s místními. A leccos
změnilo i narození syna Marka. „Člověk
už si rozmyslí, jestli půjde někam do svítání hýřit, nebo raději ráno vstane a odvede
dítě do školky,“ vysvětluje Ztracený.
Sešli jsme se sice v Praze, ale pro vás
je to jen pracovní zastávka, po níž vyrážíte zpět do Železné Rudy, kde odmala žijete. Umíte si vůbec představit, že by váš domov byl někde jinde?
V Rudě mám spolužáky, se kterými jsem
zažil všechno možné a nemožné, rodinu,
kamarády. V Praze mám sice práci, ale
Šumava je prostě můj ideál. Dopoledne nasednu na čtyřkolku a objedu
svá oblíbená místa. Pak zastavím v
nějaké útulné kavárně a povídám
si s místními. Rád chodím do
společnosti a bavím se s lidmi.
Prostě mě zajímá, jací doopravdy jsou, jaké mají názory, zkušenosti, zážitky.
Když vás tak poslouchám, jste na dobré
cestě být na stará
kolena takový ten
pán, kterému cesta
do obchodu trvá
celé dopoledne, protože během ní vyzpovídá půlku města…
No jasně! (smích) Už to
vlastně dělám teď, a to ještě
ani nejsem důchodce. To je právě kouzelné na Železné Rudě
a na Šumavě vůbec. Že skoro
s každým už člověk něco zažil, má
nějakou historii, nebo je to třeba maminka mého spolužáka a tak podobně.
Zkrátka se často s někým zapovídám.
Kromě toho, že trávíte čas rozjímáním s lidmi, ale také chystáte novou
desku. Jaká bude?
Ještě nevíme, zda to bude best of s tím, že

přidáme dvě nové písničky, nebo to bude
deska plná nových songů. Těch mám totiž
v zásobě hromadu. Moc se na to těším,
protože poslední deska je stará už tři roky.
Na podzim nás pak čeká turné, což bude
zajímavé, protože s sebou budeme vozit
velké koncertní křídlo, které bude stát
uprostřed sálu, a lidé budou
kolem nás.
Říkáte, že nových písniček
máte spoustu. Neděsíte
se jako autor
někdy toho,
že najednou
inspirace už
nedorazí a budete se dívat
na prázdný papír?
Už jsem to párkrát
zažil, že jsem i půl
roku nic nesložil. Je to

asi přirozené. Teď už ale žádné nervy nemám. Když se dostavil první úspěch s písní Ztrácíš, tak mi to v uvozovkách trochu
uškodilo. Pár písní, které přišly potom,
byly tak trochu ve stínu, přestože mi kolikrát přišly lepší. Byl jsem z toho už celkem nervózní. Když ale přišla píseň Sex
s ex nebo vánoční Snad se něco stane, tak
ze mě obavy definitivně spadly. Skládám
teď jinak. Užívám si to. Nestresuji se termíny a tím, jestli něco má hitový potenciál, nebo ne.
Máte potřebu svoje zážitky zapracovat do textů, nebo máte spíš jednotlivá období, kdy vás oslovují určitá
témata? Jak se v tomhle směru
v psaní vyvíjíte?
Nikdy dopředu nevím, co budu
skládat. O čem skutečně píšu, někdy zjistím až na konci. Všiml
jsem si ale, že poslední dobou
skládám hodně o životě a texty jsou podstatně vyspělejší.
Žádná nadsázka typu Sex s ex
nebo Povolání syn mezi novými písněmi není.
Nemá ta vyspělost, o které
mluvíte, náhodou co do činění s tím, že jste před nedávnem oslavil třicítku,
a tudíž třeba tak trochu bilancujete?
Já bilancuji každý
rok na Šumavě na
Pancíři,
kde je
nád-

herný výhled. Je pravda, že třicítky jsem
se bál, a shodou okolností jsem se ošidil
o rok, protože jsem si vsugeroval a všude
jsem říkal, dokonce i v médiích, že mi
bude 29. V tomhle přesvědčení jsem žil
do chvíle, kdy jeden můj kamarád slavil
třicáté narozeniny a na oslavě nadhodil,
že mě to za pár měsíců čeká taky. Nejdřív
jsem se s ním hádal, že to je nesmysl, ale
po chvíli jsem se dopočítal, že mi opravdu
bude třicet. Abych řekl pravdu, měl jsem
z toho trochu depku.

„

V Praze mám
sice svou
práci, ale Šumava
je prostě můj ideál.
To bývá typické spíš pro ženy, že
tím, jak si věk neustále ubírají, nakonec samy ztratí přehled, kolik jim
vlastně je…
To je pravda. Já jsem se třeba takhle ztratil v historkách o tom, jak jsem se nechal
přejmenovat. To je totiž věc, na kterou se
všichni ptají, a já už vymyslel celou řadu
příběhů, aby to znělo dobře a pořád jsem
se neopakoval. Časem jsem si z toho už
začal i dělat legraci. Dospělo to tak daleko, že dneska už nedokážu říct, jak to tehdy vlastně doopravdy bylo.
Jak ale říkáte, s tím věkem jste klamal nevědomky. Opravdu pro vás
byly třicátiny takový strašák?
Rozhodně. Třicet, to už není málo. To už
se člověk těžko vymlouvá, že je holt ještě
mladý kluk, když něco vyvede. Chmury
už mě ale přešly, protože jsem si uvědomil, že lépe než teď jsem se nikdy necítil.
A i co se týče práce, zažíváme hrozně hezké období, protože lidi chodí na koncerty,
a asi to nebude znít nejlíp, ale nebyli jsme
na to zvyklí. Teď je plno.
Jak to, že jste na to nebyli zvyklí?
Vždyť od chvíle, kdy v rádiích poprvé
zazněla píseň Ztrácíš, vás bylo takříkajíc všude plno…
Ono to tak úplně nebylo. Samozřejmě
jsme hráli na spoustě festivalů a slavností
pro tisíce a desetitisíce lidí, ale vlastní koncerty nikdy tak moc plné nebyly. Až poslední čtyři roky, co děláme muziku trochu jinak, tak se to nějakým způsobem sepnulo a změnilo.

Marek Ztracený
■ Narodil se 26. 2. 1985 v Železné Rudě,
vlastním jménem Miroslav Slodičák.
■ V showbyznysu se začal výrazněji prosazovat
na jaře 2008, kdy se do rádií dostal jeho první
singl „Ztrácíš“, který se okamžitě stal hitem.
■ Získal řadu hudebních cen, v anketě Český
slavík se stal Objevem roku 2008.

Dáváte přednost potravinám
z rodné země?
V BILLE nyní nabízíme prvotřídní a poctivé
potraviny od regionálních dodavatelů.

Prodejny:

Čáslav; Benešov; Beroun, nám. Marie Poštové; Beroun, Plzeňská;
Dobřichovice; Čelákovice; Čestlice; Hořovice; Říčany; Kamenice; Kladno, Štechova;
Kladno, Arménská; Kladno, Klainerova; Kolín, Rorejcova; Kolín, Seifertova;
Kostelec nad Černými lesy; Kutná Hora; Mladá Boleslav; Neratovice; Příbram, Ryneček;
Jana
Drdy;
Rakovník;
Sedlčany;
Slaný;
Vlašim
Příbram, Jan
na Dr
Drdy
dy;; Ra
dy
R
kovn
vník
ík
k; Se
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Dodavatelé: Benkor, s. r. o.; Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o.; Bettina Lobkowicz, s. r. o.;
Zelená Bohdaneč, s. r. o.; Promega, spol. s r. o.; Berry servis, s. r. o.;
Biopekárna Zemanka, s. r. o.; Podkováň, s. r. o.; Martin Čech; Ing. Jana Mazancová
Merhautovo pekařství, s. r. o.; Jan Hankovec; FAHO, s. r. o.

Dornfelder růžové
BIO kvalita

České zemské víno
11,25 % alc.
0,75 l
dodavatel:
Vinné sklepy
Kutná Hora, s. r. o.

Pivní pálenka Agnes
45%

0,5 l
dodavatel:
elená Bohdaneč, s. r. o.
Zelená

28990

15990

1 l = 579,80 Kč

1 l = 213,20 Kč

Medové bio perníčky

100 g
dodavatel:
kárna Zemanka, s. r. o.
Biopekárna

4590

Mošt
jablko/červená řepa

Sněhové pečivo
o

100 g
dodavatel: Martin Čech
ch
h

2990

Ovocné knedlíky**

více druhů, 550 g
dodavatel: FAHO, s. r. o..

6290

100 g = 11,44 Kč

0,75 l
dodavatel: Promega,
g , spol.
p s r. o.

3990
1 l = 53,20 Kč

*Nabidka platí pro ﬁliálky: Říčany, Čestlice, Dobřichovice, Benešov, Kamenice, Čelákovice

Nabídka platí od středy 22. dubna do úterý 28. dubna 2015.

www.billa.cz
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Golf: oddych i byznys
Hře gentlemanů propadá stále více lidí a zdaleka
nejde jen o hru elit. Golfové areály se v posledních
letech otevřely, mnohdy i zdarma, pro kohokoliv.
A hlavní část letošní sezony právě startuje. Pro
české celebrity je tato hra nejen relaxem, ale pro
některé i výnosným byznysem.

▼ Marek Eben hraje golf
už také řadu let. Vše začalo při
jednom z ročníků karlovarského filmového festivalu, kde od
místního profesionála dostal
nabídku tréninku, a s první
trefou se do hry zamiloval. Neodradilo jej ani, když na svém
prvním turnaji trefil okno.

▲ Frontman kapely Žlutý pes měl podle

svých slov vždy blízko k míčovým sportům.
Začínal u pingpongového stolu, pak ho pohltil
fotbal a dnes pro změnu válí na golfovém
hřišti. Podle Ondřeje Hejmy sport gentlemanů
dokonce udržuje manželství. Inu, když si chlap
vyčistí hlavu na greenu...

► Jestli je

ARCHIV MAFRA A HERMINAPRESS
HERMINAPRES

Gabriela
Partyšová ochotná
přiznat, že v něčem
patří k naprosté špici,
je to moderování
golfových turnajů.
Loni jich stihla téměř
čtyřicet. Ke golfu ji
přivedl před lety její
dnes již bývalý
manžel Josef Kokta.
Moderátorce na
greenu nejdřív
chyběl adrenalin,
ale nakonec hře
propadla.

▼ Býva
Bývalý olympijský vítěz
ěz v desetiboji

ohlásil na podzim roku 2013, že za šest
let chce startovat na olympiádě jako
golfista.
snu se od té doby
golfista A ke svému
vé
pořádně přiblížil. Letos
et
v lednu odehrál
Roman Šebrle
první turnaj za
profesionály.

◄ Jiří Korn propadl

golfu už před pětatřiceti
et lety.
ty Nejčastěji
tě
vyráží
vyrá na pažit se
svým
svý manažerem,
ale nevyhýbá
vyhý se ani
turnajům. Uváděl také
televizní
Golfmagazín
te
a v neposlední řadě
na greenu poznal
svou přítelkyni.

► Pro miss z roku 1998

Kateřinu Stočesovou je
golf nejen koníčkem, ale
i obživou. Kromě toho,
že si někdejší královvna krásy před lety
ty
udělala trenérskou
licenci, provozuje spolu se svým
partnerem
úspěšný obchod
s golfovými
potřebami. Jako
bývalá
býva modelka si
navíc přímo libuje
v barevné
ev golfové
ové
módě.

Dluhopisy
eFi Palace

Dluhopisy
e-Finance

Investice na 2 roky

Investice na 5 nebo 10 let

• Investice od 30 000 Kč

• Investice od 11 200 Kč

• Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

• Úrok 6 % je vyplácen
na konci investičního období

• Emitentem dluhopisů je dceřiná
společnost e-Finance, a.s.

• Emitentem dluhopisů je
společnost e-Finance, a.s.

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555
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LÉKAŘI
Podporujete zákaz
kouření v restauracích?
Roman Sukop
29 let, neurolog, Karviná

Podpořil bych nekuřácká zařízení finančním
ohodnocením,
ale
zákaz kouření mi přijde zbytečný. Každý má právo vybrat si místo a prostředí,
kde chce trávit čas.
Věra Rybová
55 let, specialistka
v interně a diabetologii,
Choceň

Jednoznačně podporuji zákaz kouření v restauracích. Pobytem v kuřácké restauraci je ohrožen
hlavně personál. I pro příležitostné hosty je to nepříjemné. V zakouřeném prostředí není pořádně cítit vůně jídla a pití,
to určitě ovlivňuje i chuť na jídlo, zážitek z jídla. Chceme-li děti a mladé lidi
přesvědčit, že normální je nekouřit, musíme kouření vypudit ze společného prostoru. Řeči o svobodě kuřáků jsou demagogické, je to jen hra se slovy. Žádná
svoboda není absolutní, je potřeba brát
ohled i na práva a zájmy ostatních.

Česká republika

Zakázat kouření? Ani
Přijetí přísného protikuřáckého zákona se blíží.
Jak ale ukázala anketa týdeníku 5plus2, plošnému
zákazu kouření v restauracích a barech jednoznačně
nefandí dokonce ani lékaři. Mnozí stojí za hostinskými.
VOX
POPULI
PETR ŠKARDA,
REGIONÁLNÍ REPORTÉŘI 5plus2
ČR | V restauraci ani venkovské hospodě už si cigaretu nezapálíte, dokonce
ani v baru, kde se nepodává jídlo. Kouř
neucítíte ani na koncertech nebo tanečních zábavách. Taková je představa ministra zdravotnictví o životě v Česku od
ledna 2016.
O přijetí takzvaného protikuřáckého
zákona se bude rozhodovat v následujících týdnech. Po očekávaném schválení
vládou půjde do Parlamentu, pak k prezidentovi. Podle ohlasů mezi politiky to
vypadá, že zákon uspěje, českou společnost ale rozděluje. Dokládá to i anketa

týdeníku 5plus2. V každém kraji jsme
oslovili nejen provozovatele hospod,
barů či restaurací, ale i ty, pro něž bývá
zdraví na prvním místě – lékaře. Kdo by
očekával, že se profesionální „ochránci
zdraví“ jednoznačně postaví za protikuřácký zákon, byl by na omylu.
Z patnácti oslovených lékařů se hned
šest zastalo práv hostinských, aby si ve
vlastním podniku určili, zda v něm kouření povolí, nebo ne. „Zásadně nepodporuji celoplošný zákaz kouření v restauracích, ačkoliv jsem nekuřačka. Celoplošný zákaz by byl zásahem do práv
majitelů,“ říká třeba neuroložka Barbara Rosická.
Hospodští jsou většinově proti zákazu, ale mnozí z nich se už smířili s osudem. Z patnácti oslovených se devět vyslovilo zásadně proti novému zákonu,
naopak šesti by nevadil.

Marta Vránová

Pavel Andrš

Pavel Bouška

37 let, plicní lékařka, Zlín

50 let, odborný kožní
lékař, Olomouc

51 let, radiodiagnostik,
Karlovy Vary

Petr Bednář
51 let, lékař, Praha

Jsem proti zákazu kouření v restauracích. Domnívám se, že plošné
zákazy tento problém nevyřeší. Chodím
i do kuřáckých částí restaurací. Je to
otázka rozhodnutí a svobodné volby,
kterou má každý.

9:6

15 oslovených
lékařů:
9 z nich podporuje
zákaz kouření v restauracích, 6 je proti

Jsem proti kouření. I pasivní kouření zvyšuje riziko rakoviny plic
a zhoršuje parametry plicních funkcí. Nikomu nemůžu nic zakazovat, ale kuřáci
by měli mít k dispozici uzavřený prostor,
aby neobtěžovali nekuřáky. Sama chodím zásadně do nekuřáckých podniků, pokud cítím kouř, odcházím pryč.

Dávám přednost nekuřáckým restauracím,
ale netrval bych striktně na zákazu kouření ve všech restauracích. Řada mých
přátel jsou kuřáci a představa, že s nimi
rozmlouvám v mrazivé zimní noci před
jejich oblíbenou hospůdkou se sklenicí
piva v ruce, mi nepřipadá příliš lákavá.

Můj osobní názor na
kouření v restauracích
ovlivňuje to, že jsem sám před sedmi
lety přestal kouřit. Lépe se mi dýchá, cítím věci, které jsem předtím necítil. Jsem
pro striktní zákaz v restauracích se stravovacím provozem. U ostatních bych to
nechal na rozhodnutí provozovatelů.

INZERCE

PŘESNĚ NA MÍRU !
K

aždá kuchyně by měla být šikovně řešená s důrazem na
efektivní rozmístění hlavních pracovních zón - skladovací,
mycí, odkládací a zónu vaření. Tedy tak, aby všechno fungovalo
jako po másle. Důležité také je, aby byla nejen funkčně
uspořádaná, ale aby lahodila i vašemu oku. Navštivte naše
specializované kuchyňské studia v prodejnách ASKO, kde si
ji přizpůsobíte a naplánujete dle svých představ a možností,
přesně na míru. Určíte si místo pro menší i větší domácí
pomocníky tak, aby se vám zde s chutí a pohodou vařilo.
Bát se nemusíte ani nákladů, protože u nás teď dostanete
slevu až 55% na jakoukoliv plánovanou kuchyni na míru!
Dejte zelenou svým snům a představám, navštivte nás
a společně ji vysníme!

Kuchyňská sestava WIN,

oranžová / dub bílá, možnost
výběru z dalších barevných
kombinací a typů skříněk,
cena bez elektrospotřebičů, baterie,
dřezu a doplňků - 19 999,-

Česká republika
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lékaři nejsou zajedno
6:9

15 oslovených
hospodských:
6 z nich podporuje
zákaz kouření v restauracích, 9 je proti.

HOSPODŠTÍ
Podporujete zákaz
kouření v restauracích?

Teď hospody, příště byty
Petr Škarda
šéfredaktor
týdeníku 5plus2

Komentář
Jsem nekuřák. I mně chutná o dost
méně, když mi někdo během jídla od
vedlejšího stolu kouří do talíře. I já
jsem radši, když mi po návratu z restaurace nesmrdí oblečení cigaretovým dýmem a nemusím svetr s kalhotami rovnou házet do pračky.
Zároveň ale chci mít možnost volby. Volby, jestli půjdu s přáteli na
pivo do zakouřené putyky, nebo na
sklenku do vinárny, kde to voní fialkami. A chci, aby si stejně mohli vybrat
i všichni lidé kolem mě.
Proč by také ne? Ať se nám to líbí,
nebo ne, cigarety jsou legální drogou,

Dalibor Špejtek
42 let, provozovatel
a majitel restaurací,
Luka nad Jihlavou

kterou stát povoluje. Plošný zákaz
kouření v restauracích a barech je tak
jen vrcholný alibismus. Jeho podporovatelé argumentují tolerancí vůči nekuřákům, a přitom právě jejich postoj
je netolerantní a sobecký. „Nemám
rád, když mi smrdí oblečení, a tak to
těm hospodským zakažte.“ Copak je
tohle argument, který lze brát vážně?
Jít do hospody nepatří mezi základní lidská práva. Pokud už se pro takovou kratochvíli někdo dobrovolně rozhodne, ve slušné společnosti by se měl
jako host přizpůsobit pravidlům majitele podniku. Někde se kouří, někde
ne, každý má na výběr. Tak proč měnit zrovna to, co vyřešil sám trh? Proč
paradoxně vyhánět kuřáky na ulici
mezi „nevinné kolemjdoucí“?
Před podporou plošného zákazu kouření v soukromých restauracích si odpovězte: Bude vám příjemné, až vám začne stát mluvit do toho, co smíte a nesmíte dělat ve vlastním obýváku?

O tom, zda bude restaurace nekuřácká, nebo kuřácká, by měl
mít výhradní právo si rozhodnout její majitel. Mám tři restaurace, jsou nekuřácké,
na návštěvnosti jsem to rozhodně nijak
nepocítil, spíš naopak – místo jednoho
kuřáka na pivo přijde na oběd rodina
s dětmi, která u mě udělá větší útratu, takže ve výsledku se mi tahle volba vyplatí.
Miroslav Vítek
40 let, majitel Restaurant
Honner, Č. Budějovice

Rozhodl jsem se pro
nekuřáckou restauraci, protože si myslím, že je dnes takový
trend. Je to příjemné pro rodiny s dětmi,
ale překvapivě to ocenilo už i mnoho kuřáků. Domů totiž nepřijdou načichlí
a nemusí si hned prát všechno oblečení.
Lucie Moravcová

Květoslav Straka

Miroslav Balasz

Václav Vlasák

38 let, provozní Pivnice
Áčko, Ostrava

55 let, provozní vedoucí
pivnice Kolečko, Ostrov

60 let, hudebník,
provozovatel penzionu
a divadla, Hranice

Jako majitel pivnice určitě nesouhlasím se zákazem kouření v restauracích, protože by
hospody byly prázdné a to by bylo pro
provozovatele likvidující. Ale přikláním
se k vyhrazeným prostorům pro kuřáky.
Osobně jsem ale nekuřák, takže chodím
raději do nekuřáckých restaurací.

Celoplošný zákaz kouření v restauracích nepodporuji. Každý provozní by si měl rozhodnout o tom, zda se bude v podniku
kouřit, nebo ne. Nejlépe totiž zná situaci
a ví, jak by se zákaz cigaret projevil. Navštěvuji jen kuřácké restaurace. Už proto, že v Ostrově žádná nekuřácká není.

29 let, majitelka baru
a kavárny Foxford, Brno

Jsem jednoznačně pro
zákaz. U nás se dokonce po zákazu kouření zvedla návštěvnost. S ženou se kuřáckým restauracím vyhýbáme. Stejně jsem
to dřív míval, když jsem měl jet vlakem
a volno bylo pouze v kuřáckém oddílu.
To jsem pak vlakem raději ani nejel.

Líbilo se mi, že doteď
si mohl podnik vybrat,
jestli bude kuřácký, nebo nekuřácký.
A zákazník si tak mohl sám zvolit, co
mu vyhovuje. Mně osobně kouření v restauraci vadí. Je nepříjemné, když jíte
a někdo u vedlejšího stolu kouří. Naopak v baru nebo kavárně mi to nevadí.
Lidé si rádi u skleničky zapálí.

INZERCE

Rekonstruujte pořádně, provizoria se nevyplácí
Rekonstrukce bydlení je téma, ke kterému se
dříve či později dostane každý z nás. Na řadu
přicházejí obligátní otázky: Jak správně zvolit
materiály, vybavení a celkové řešení? Komu
rekonstrukci svěřit? A hlavně, jak ji inancovat?
Na všechno podstatné jsme se zeptali
Stanislava Otmara, oblastního ředitele Raifeisen
stavební spořitelny ve Středních Čechách.
Uvažuji o rekonstrukci, co je potřeba ujasnit si jako první?
Všechny úpravy bydlení je důležité
řešit hned od začátku pořádně. Češi
mají sklon k tomu dělat spoustu věcí
sami a podomácku. Kutilství je sice
fajn, ale nejrůznější provizoria, která
tím vznikají, nejsou to pravé ořecho-

vé. A navíc z nich nikdy nevytvoříte
tak moderní a pohodlný domov, jaký
byste si představovali. Takže je dobré
obrátit se hned v úvodu na zkušené
profesionály a vybírat kvalitní materiály a vybavení. Není od věci poradit se i s bytovým architektem či
designérem.

A jsou na to Češi už zvyklí?
Bohužel zatím moc ne. Stále mají pocit, že bytový architekt je něco příliš
luxusního a zbytečného. Jenže takový
člověk vám pomůže vymyslet řešení,
která vás samotného nenapadnou.
Tato investice se určitě vyplatí.
Teď si ale řada lidí řekne, kde
na takovou pořádnou rekonstrukci vzít?
Bydlení je jednou z oblastí, na kterou si nemusíte bát peníze půjčit.
Jedny z nejvýhodnějších podmínek
vám vždy nabídne stavební spořitelna. Naše produkty jsou na bydlení
přímo určeny a úvěr u nás pořídíte
i s poloviční úrokovou sazbou oproti
běžnému spotřebitelskému úvěru.

Například my vám půjčíme až 700
tisíc korun bez zajištění, s velmi nízkou úrokovou sazbou už od 4,69 %
ročně.
Co když si ale ve stavební spořitelně nespořím. To k vám pro úvěr
nemůžu, že?
To je jeden z častých mýtů. Ve skutečnosti můžete do stavební spořitelny přijít kdykoliv, a to i pokud nejste
a nikdy jste nebyl klientem spořitelny.
I tak si zde můžete půjčit bez zajištění
a s velmi výhodnou úrokovou sazbou.
A s tímto úvěrem můžete inancovat
prakticky vše okolo bydlení, od nákupu materiálu a vybavení až po práci
řemeslníků, zmiňovaných architektů
či související administrativní výdaje.
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Zpívat jako déšť
byl filmový song
Jiří Korn slyšel melodii z hudebního filmu
Zpívání v dešti poprvé
už jako 10letý chlapec.
„Byl jsem z ní naprosto
nadšený, hrozně se mi líbil i step,“
vzpomíná po letech. Než Korn písničku Zpívat jako déšť natočil, uplynulo
mnoho let. Nahrávka byla dokončena
13. dubna 1978. I v Kornově podání
je důležitý nejen zpěv, ale i tanec.
S první úpravou v lehce diskotékovém stylu přišel Eduard Parma.
Tak zpívat jako déšť
a tančit jako on,
co já bych za to dal,
kapitál, milion...
(Hudba: Nacio Herb Brown, text:
Zdeněk Borovec)
Hudební kalendář připravuje
Český Impuls, bonusový program
Ráááádia Impuls. Vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. Dnes
v 11:30 se dozvíte, jak vznikla písnička Josefa Zímy Bílá vrána.
(tom)

„Doma mi říkají Míša“
sátých letech byl přístup NHL k českým
hráčům trochu jiný než teď. Jako sobě rovného brali jedině Rusko,“ vysvětlil Hašek, který za oceánem musel budovat kariéru takřka od začátku. Ze všeho nejdřív totiž putoval na farmu, kde rok a půl dokazoval, že si zaslouží místo v NHL.

Báli se, že se střílí u Haška

ČR | Hokejový svět zná našeho nejslavnějšího gólmana jako Dominátora. Sám
Dominik Hašek si na tuto přezdívku ale
příliš nepotrpí. „Kdysi mě tak označil někdo v Buffalu, ale já si Dominátor nikdy
neříkal. Maximálně z legrace. Pro moje
okolí jsem Dominik nebo Hašan a ti úplně
nejbližší mi říkají Míša,“ prozradil legendární brankář ve vysílání Rádia Impuls.
Ve studiu také zavzpomínal na dobu,
kdy se stal nováčkem v zámořské NHL.
Začátky kolem roku 1990 pro něj byly těžké. „Odcházel jsem jako reprezentant, řekněme jako evropská hvězda, ale v devade-

Ani poté ale neměl vyhráno. „Další dva
roky mi trvalo, než jsem se ve svém klubu
stal brankářskou jedničkou,“ dodal s tím,
že nyní už je situace za mořem jiná. „Nechci říct, že dnes to tam naši mladí hokejisté mají jednoduché. Každý tam musí přesvědčit. Ale ta startovní čára je trochu někde jinde.“ A jak se hokejová legenda po
letech strávených v zahraničí dívá na
Američany? Podle Haška jsou sice sebevědomější národ než Češi, ale na druhou
stranu pořádně nevědí, co se děje v Evropě. „Vzpomínám si, že když byla válka
v Jugoslávii, tak se báli, že se střílí někde
u mě doma za barákem,“ jmenoval jeden
příklad za všechny.
Stejně jako čeští hokejoví fanoušci,
i Dominik Hašek nadšeně vyhlíží zaháje-

ní mistrovství světa, které hostí už za několik dní Česká republika. „Koupil jsem
si lístky na všechna utkání našeho týmu.
Jsou zápasy, které bych určitě nechtěl promeškat. Upřímně ale nevím, zda já sám
vyrazím na všechny,“ řekl v Rádiu Impuls. Český tým podle něj šanci na medaili má. Zda bude zlatá, to si tak jistý není.
„Jednou mistři světa budeme, jestli to
bude letos, to nevím,“ dodal Hašek. (vrm)

Dnes na Impulsu

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude hudební
dvojice Eva a Vašek. Pořad
poslouchejte každý pátek
na Rádiu Impuls.

INZERCE

Velká jarní soutěž s Olmíky

Je to tady zas, na 100 tabletů čas! :)
Soutěž startuje 27. 4. 2015 a končí 28. 6. 2015
Zaregistruj si kód z obalu Olmíků na olmici.cz
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Česko uklízely tisíce lidí, zmizelo 800 tun odpadu
ČR | Dobrovolníci z celé republiky se
o uplynulém víkendu zapojili do akce
Ukliďme Česko. Druhého ročníku dobročinné akce se zúčastnilo mnoho měst
a obcí České republiky.
„Loni se zapojilo šest tisíc lidí. Letos
jsme očekávali podobný průběh, ale přihlásilo se už 30 tisíc dobrovolníků,“ pochvaluje si nárůst zakladatel akce Radek Janoušek. Úspěch podle něj spočívá v tom, že mnoho starostů měst a obcí
už mělo akci v povědomí a sami se hlásili. Organizátoři navíc oslovili kolem
150 škol. „Podařilo se nám nasbírat
přes 800 tun odpadu, loni to bylo

Tým dobrých skutků Rádia Impuls
v akci.
FOTO | JOSEF HORA

350 tun,“ doplnil Janoušek. K úklidu
v pražském parku Stromovka, kde sbíralo odpadky několik desítek dobrovolníků, se připojil i Tým Rádia Impuls.
„V deset hodin ráno jsme se sešli
v pražské Stromovce před planetáriem,
kde jsme od organizátorů obdrželi pracovní rukavice a pytle na sebrané odpadky. A že jich bylo požehnaně, za dvě hodiny jsme nasbírali plných sedm pytlů,“
řekla PR manažerka Rádia Impuls Erika Güntherová.
„Konání dobrých skutků vychází z našeho poslání, které by se dalo jednoduše
včlenit do tvrzení: Jsme tady proto, aby-

chom nakazili Čechy optimismem. Takže když to jde a můžeme někde něčemu
pomoci, ráááádi přiložíme ruku k dílu,“
dodal programový ředitel Rádia Impuls
František Matějíček.
Organizátoři akce Ukliďme Česko letos rozeslali dobrovolníkům pomůcky,
zejména pytle a rukavice, což loni neudělali. „Tím bylo vše mnohem jednodušší, ale také se nám navýšil rozpočet. Zatímco loni nám stačilo kolem jednoho
sta tisíc korun, letos už to bylo několik
stovek tisíc. Pokud budeme chtít příští
rok sehnat ještě víc lidí, musíme najít
sponzora,“ uzavřel Janoušek.
(jos)

INZERCE

VÁŠ TRUMF V BOJI

PROTI BOLESTI
NEB
NEBOJTE
BOJTE SE POŽÁDAT O POMOC.
POMOC AULIN GEL JE TU PR
PRO
RO VÁS.
VÁS
LÉČÍ BOLEST ZAD, POMÁHÁ PŘI VYMKNUTÍ KOTNÍKU
NEBO ZÁPĚSTÍ, ZKLIDŇUJE NAMOŽENÉ SVALY A ŠLACHY.
Léčivou látkou přípravku Aulin gel je nimesulid. Gel k zevnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

www.aulingel.cz
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, fax: 546 123 112
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V PÁTEK VAŘÍ
Martin Bekárek (23)

Studuje na univerzitě
v Ostravě. Žije s rodiči
v bytě ve Frýdku-Místku. Rád cestuje, jezdí
na kole, podniká výlety do hor. Nejraději
má svíčkovou s karlovarským knedlíkem. Nesnáší fíky a rozinky. S kamarády vařil v eurocampu
pro šedesát lidí z celého světa a všem
moc chutnalo. Připravili pro ně bramborový salát, řízek, pudink a pivo.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Monika Zbavitelová (29)

Je na mateřské, má
dceru Alenku a syna Jiříka. Také dělá kosmetickou poradkyni a vizážistku, a přitom studuje vysokou školu,
obor učitelství. Žije
s partnerem Jaroslavem v havířovském
bytě 3+1. Má ráda langoše, pizzu, bůček, svíčkovou a tatarák. Nesnáší dršťkovou a zabijačkovou polévku, syrovou
kořenovou zeleninu a řepu.

Úterý: Adina Šimičková Bálková (28)

Vystudovala vysokou
školu v oboru pedagogika. Pracovala jako
učitelka. Nyní je na
mateřské dovolené
s dceruškou. S manželem oslaví deset let od
seznámení, po sedmi letech se vzali.
Bydlí v třípokojovém bytu v centru Ostravy. Miluje svíčkovou omáčku od maminky. Nesnáší vnitřnosti, srdíčka, plíčka, ale paštiku a játrové knedlíčky sní.
Středa: Denisa Vajdová (23)

Studentka ze Slezské
univerzity v Karviné.
Je zatím svobodná, ale
šťastně zadaná. Bydlí
v malé garsonce. Ráda
chodí s přítelem do bazénu nebo na dlouhé
procházky. V zimě ráda lyžuje. Má ráda
lasagne, špagety, sushi a krevety. Nesnáší rozinky.
Čtvrtek: Iveta Vargová Kasíková (50)

Ošetřovatelka Iveta
prožila velkou část života v Itálii. Je potřetí
vdaná a s manželem
Emilem bydlí v pronajatém bytě v Petřvaldu. Iveta má z předchozího manželství čtyři děti, které zůstaly
v Itálii. S nynějším mužem spolu rádi
jezdí na motorce. Miluje italskou kuchyni, především těstoviny. Nejraději má
spaghetti al pomodoro e basilico. Ale
nesnáší olivy a ančovičky. Nesnědla by
dršťkovou a zabijačkovou polévku.

Česká republika

Hadry? Druhý život Italů
Pětka slezských hrdinů
za plotnou vaří v pořadu
Prostřeno! na Primě.
ČR | Čtyři ženy a mladík z Moravskoslezského kraje poměřují kuchařskou
zdatnost. Martin sází na taktiku. „Tváří
se jako roztomilý klučina. Myslí si, že
mu to žereme,“ prokoukla ho Adina.
Dvojnásobná maminka Monika (29)
pozvala v pondělí hosty do havířovského bytu. Působil na ně stroze a neútulně. Byli rozpačití z „italského“ menu,
z velkých těstovin v polévce i vysušeného hlavního chodu. Radši by si dali šťavnatou krkovičku po česku.
Bruneta Adina (28), učitelka na mateřské, v úterý všechny zaskočila batáty. Jsou to sladké brambory a krém
z nich připomínal dýňovou polévku. Potěšila i pečeným kachním stehýnkem
s chutí hrušek a bílého vína. A při zábavě to rozjela s ukulele a pochlubila se
pěkným hlasem a hudebním talentem.
Ve středu studentka Denisa (23) předložila rodinnou polévku a vepřovou panenku, kterou poctivě trénovala, i akční

Martinova taktika zní: Být roztomilý, nekonfliktní kluk. Usmívat se, dělat, že
nic nevidím, a všechno završit výhrou. Vyplatí se mu?
FOTO | FTV PRIMA
zábavu – ukázku bojového umění.
Iveta (50) prožila 25 let v Itálii, tak ve
čtvrtek vsadila na tamní menu. Část jejího bytu tvoří šatna. „Hadry jsou druhý
život Italů,“ uhodla Adina. Iveta měla
přesolené lilky a v salátu z Ligurie trochu gumovou sépii. „V salátu jím potvory poprvé,“ přiznal Martin. Žluťoučké
šafránové rizoto a ossobuco byly nejlepším chodem večera.
Student Martin (23) si v pátek věří.

„Tohle menu bude vítězné, jelikož je
složité a jsem jediný chlap,“ vykládá.
Dámy ho podrobí výslechu, až je rudý
za ušima. Jakpak dopadnou Martinova
hovězí líčka? Pro vítěze moravskoslezského Prostřeno! má televize Prima kromě 50 tisíc ještě bonus. Účast na květnovém Fresh festivalu, kde může předvést
něco ze svého kulinářského umění.
Proto sledujte Prostřeno! každý všední den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Paštika v máslovém kabátku

Ingredience: 500 g kuřecích jater,
150 g másla, 50 g másla na polití,
4 stroužky česneku, lžička muškátového oříšku, 2 lžíce tymiánu, 2 šalotky,
2 bobkové listy, 1 lžička majoránky,
1 lžička kuliček nového koření, 1 lžička
kuliček jalovce, 250 ml smetany ke šlehání, sůl, pepř, zavařené brusinky podle
potřeby, 100 ml zakysané smetany.
Postup: Játra očistíme a osmahneme na
másle. Přidáme šalotku nasekanou na
kostičky, česnek, po zpěnění i veškeré
koření. Aby paštika zůstala vláčná, játra
musí být uprostřed ještě růžová. Promixujeme vše se smetanou, osolíme, opepříme, znovu promixujeme. Paštiku
vměstnáme do formy, zalijeme přepuštěným máslem a necháme zchladnout.
Podáváme s brusinkami, ideálně s dobrým čerstvým pečivem.
Ossobuco a šafránové rizoto
Ingredience: 15 hrstí rýže typu carnaroli (nebo jiné rýže vhodné na italské rizoto), 1 l hovězího vývaru, 2 cibule, 50 g
strouhaného parmazánu, kus másla,

šafrán (s ním to nepřeháníme, prostě
„jako šafránu“), 1 sklenka bílého suchého vína, 5 plátků telecího ossobuco (plátek s morkovou kostí), 1 lžíce hladkolisté petržele, 1 citron (na kůru), 1 stroužek česneku, 1 lžíce hladké mouky,
olej, pepř a sůl. Postup: Plátky telecího
masa na kraji ořízneme, osolíme a opepříme z obou stran, poprášíme moukou.
Poté je rychle osmahneme na rozpáleném oleji z obou stran, a když se maso
zatáhne a pustí šťávu, podlijeme je bílým vínem. Dusíme bez přikrytí asi hodinu a půl, občas podléváme vývarem.

Gremolata: Mezitím si připravíme
směs z citronové kůry, nasekané petrželky a prolisovaného česneku. Když je
maso měkké, přidáme k němu tuto směs
a ještě povaříme asi pět minut.
Rizoto: Na rozpáleném oleji osmahneme najemno nakrájenou cibuli, přidáme
rýži, kterou necháme zesklovatět. Podlijeme vývarem tak, aby byla rýže jen ponořená, nesmí v něm plavat. Vsypeme
lžičku šafránu, promícháme a necháme
mírně bublat. Postupně, jak se vývar vyvařuje, přidáváme po malých naběrač-

kách vývar. Asi po 17 až 20 minutách
stáhneme z ohně, rýže musí být kompaktní a al dente. Vmícháme lžíci másla
a pár hrstí strouhaného parmazánu, vše
dobře promícháme. Servírujeme tak, že
na talíř rozprostřeme risotto a doprostřed dáme maso s trochou šťávy.
Grilovaná panenka s brusinkami

Ingredience: 1 kg vepřové panenky,
olej, bylinky, česnek, pepř, sůl, 400 ml
červeného vína, 1 lžíce cukru, 1 pytlík
sušených brusinek, 1 pytlík sušených
meruněk, 1 lžíce sekaných mandlí,
10 cm čerstvého zázvoru, 1 lžička chilli, půl lžičky solamylu. Postup: Na
omáčku dáme vařit asi půl lahve červeného vína, přidáme cukr, nakrájené meruňky a brusinky, lžíci sekaných mandlí. Zázvor nastrouháme najemno, přidáme ho do omáčky i se šťávou. Pak přidáme lžičku až lžíci chilli (dle chuti) a zahustíme solamylem. Vepřovou panenku
si necháme naloženou aspoň přes noc
v oleji, bylinkách, soli, pepři a česneku.
Medailonky pak pečeme na kontaktním
grilu asi 5 až 7 minut.
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ČT1
6.35

Okouzlení IV (10/52) 7.25 Polopatě 8.15
Rozdělení konta Adventních koncertů
2014 8.35 Třetí patro (5/6) 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.10
15.00
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Dvojčata
Kde bydlí štěstí
Když Burian prášil
Příběhy slavných... Otto Šimánek
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

INZERCE

NOVA
6.10
6.30
6.55
7.20
8.15
9.20
10.20
10.50
11.30
13.45
15.05
17.05
17.25
18.15
18.50
19.30

Oggy a Škodíci
Monsuno (4)
Král džungle II (18)
Tom a Jerry II (4, 5)
Dokonalý svět (3)
Koření
UPGRADE
Volejte Novu
Hitch: Lék pro moderního muže
Výměna manželek
Jen trošku štěstí
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (28)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

THRILLER

ČTĚTE NÁS

6.00
7.10
7.40
8.10
9.20
9.45
11.55
14.15
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

15

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Jake a piráti ze Země Nezemě II (29)
Autosalon
Autosalon Extra
Vrať se do hrobu!
Komedie (ČR, 1989)
Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012).
Režie J. Chlumský
Vraždy v Midsomeru V
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Upíří deníky IV (12)
7.00 Gilmorova děvčata VI (8) 7.45 Potíže růstu
9.15 Moje druhá láska 11.15 Beze stopy III (12) 12.05
Odložené případy (8) 13.00 Agent v sukni 2 14.45
Batman vs. Red Hood, anim. film (USA, 2010) 16.15
Jak se krotí krokodýli, komedie (ČR, 2006) 18.30
Stav ztroskotání, rodinná komedie (ČR, 1983)
20.00 Grace, kněžna monacká, životop. drama
(Belg./Fr./It./USA, 2014) 22.05 Mládí v trapu,
komedie (USA, 2003) 23.50 Plán B, komedie

SOUTĚŽNÍ

NA WEBU

Prima love

www.5plus2.cz
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20.00 Zpívá celá rodina
21.20 Divoch
Komedie (Fr., 1975). Hrají C. Deneuveová, Y. Montand, L. Vannucchi,
V. Dobtcheff a další
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Letiště ‘77
Katastrof. film (USA, 1977). Hrají
J. Lemmon, L. Grant a další
0.55 Místo činu - Schimanski
Falešná hra. Kriminální cyklus
(N, 1987). Režie P. Ariel
2.30 Bolkoviny
3.15 Sama doma
4.45 Móda-Extravagance-Manýry
5.10 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Špionáž
Thriller (Fr./USA, 2013). Hrají
L. Hemsworth, G. Oldman,
H. Ford, A. Heardová, L. Till. Režie
R. Luketic
22.20 Na pokraji smrti
Akční thriller (USA/N, 2002). Hrají
S. Seagal, J. Rule, C. Christianová,
N. Peeplesová, B. Weitz. Režie
D. M. Paul
0.15 Rudý písek
Akční film (USA, 2009). Hrají
S. West, L. Roberts a další
1.50 Novashopping
2.20 U Haliny v kuchyni
2.50 DO-RE-MI
3.35 Áčko

Prima cool
5.10 Kdo přežije: Tocantins (4) 7.20 Laboratoř pro
chlapy Jamese Maye II (5) 8.45 Magazín Ligy mistrů UEFA 9.15 Kurýr (9, 10) 11.20 Kravaťáci II (14)
12.15 Doteky osudu II (5) 13.15 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (6) 14.15 Konspirační teorie II
(6) 15.15 Simpsonovi IX (21-23) 16.45 Hrajeme
s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi IX (24, 25) 19.30 Simpsonovi X (1) 20.00
Spratci na zabití 21.50 Prezidentův muž 2: Ground
Zero 23.50 Hrajeme s Alim 0.25 Re-play 0.55 Applikace 1.30 Prezidentův muž 2: Ground Zero 3.00
Doteky osudu II (5) 3.40 Laboratoř pro chlapy
Jamese Maye II (5) 4.40 Firma (22)

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Krvavé zúčtování
Akční film (USA, 2013). Hrají
D. Lundgren, V. Jones, B. Zane
a další. Režie G. Serafini
23.55 Unesená
Thriller (USA, 2008). Hrají
M. Georgeová, O. Fehr, A. Krigeová a další. Režie A. Gusacková
1.50 Vraždy v Midsomeru V
Zvoní ti umíráček. Krimiseriál (VB,
2001). Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová,
H. Bonneville. Režie S. Hellingsová
3.30 Jane Doe: Jiná tvář
Kriminální cyklus (USA, 2005).
Režie M. Griffiths

8.10 Trosečníci v ráji II (11) 9.15 Pekelná výzva 10.10
Doktorka Emily (5) 11.10 Posel ztracených duší II
(12) 12.05 Kráska a zvíře (13) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (10) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
III (7, 8) 14.25 Danielle Steelová: Palomino 16.25
Closer VI (6) 17.20 Jamie vaří rychlovky (34) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym II (1) 18.55 Deník
zasloužilé matky IV (11) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku III (9, 10) 20.15 Další šance 22.20 Kráska
a zvíře II (20) 23.20 Gigolové III (5) 23.55 Closer VI
(6) 0.50 Volejte Věštce 2.50 Gigolové III (5) 3.20
Nespoutaný anděl (166) 4.00 Alisa - Jdi za svým
srdcem (142) 4.45 Vraždy v Kitzbühelu VI (18)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (2) 8.45 World of
Freesports 9.10 Moto GP - VC Argentiny (závod
Moto GP) 10.15 AFC Fiorentina - Dynamo Kyjev
12.10 NHL play-off 13.55 Element 14.05 Lovci zločinců II (6) 15.15 Kobra 11 VI (4) 16.10 Star Trek:
Nová generace (3) 17.05 Nová cestománie (9)
17.35 Takový je byznys, komedie (USA, 1990) 19.30
Star Trek: Nová generace (4) 20.20 Nejhorší obavy,
akční film (USA/N, 2002) 22.30 Push, sci-fi film
(USA, 2009) 0.30 K.O. Night (579)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Příběhy
slavných... Otto Šimánek 7.15 Když
Burian prášil. Komedie (ČR, 1940) 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Náves (7/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O malíři Adamovi
Pohádka (ČR, 2006)
14.05 Darmošlap z Nemanic
a princezna Terezka
Pohádka (ČR, 1983)
15.05 Král Králů
Komedie (ČR, 1963). Hrají J. Sovák,
M. Kopecký, J. Bohdalová a další
16.40 Zdivočelá země (30, 31/45)
Seriál (ČR, 2008). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, H. Vagnerová a další
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR). Hrají M. Donutil,
S. Stašová, V. Hybnerová a další
21.20 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Hodný chlapec
Drama (ČR, 2004). Hrají I. Bareš,
V. Jeníková, B. Holiček a další
23.10 Případy inspektora Lynleyho I-II
Druhá šance. Krimiseriál (VB, 2002)
0.40 Kriminálka Paříž
Plameny minulosti. Krimiseriál
(Fr., 2010). Režie A. Laurent
1.25 Zpívá celá rodina
2.45 Banánové rybičky
3.20 Pod pokličkou
3.45 Zahrada je hra
4.10 Postřehy odjinud

6.25
6.50
7.15
7.40
8.30
9.00
10.10
10.35
11.30
13.25
15.00
16.55
18.50
19.30
20.20

21.25

22.05
22.45

0.55
1.40
2.10
2.45
4.00

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Monsuno (5)
Král džungle II (19)
Tom a Jerry II (6, 7)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (14)
Modrá lucerna
Rodinný fantastický film (N, 2010)
Dva a půl chlapa VIII (15)
Seriál (USA, 2010)
Víkend
Agent Cody Banks 2
Akční film (USA, 2004)
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Evoluce
Sci-fi komedie (USA, 2001)
Jak svět přichází o básníky
Romantická komedie (ČR, 1982)
Helena (29)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (10)
Případ kocoura Mikeše. Krimiseriál
(ČR, 2013). Hrají S. Norisová,
J. Satoranský, F. Tomsa a další
Okresní přebor (9)
Na váhu. Komediální seriál (ČR,
2010). Hrají O. Vetchý, D. Novotný,
L. Sobota, P. Kikinčuk a další
Střepiny
Mission: Impossible 3
Akční thriller (USA/N, 2006). Hrají
T. Cruise, M. Monaghanová,
P. S. Hoffman, V. Rhames a další
Kriminálka New York II
Krimiseriál (USA, 2005). Hrají
G. Sinise, E. Cahill a další
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
Výměna manželek

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(30)
8.10 Tajemství války (26)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Vraždy mezi muškáty (1)
Nový začátek. Krimiseriál (N, 2008)
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
13.05 Nedělní receptář extra
13.30 Big Ben IV (9)
Oslnivá krása. Krimiseriál (N, 2003).
Hrají O. Fischer, K. Jacobová a další
15.45 Vraždy v Midsomeru V
Vražedný závod. Krimiseriál (VB,
2001). 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 Starý páky
Komedie (USA, 2009). Hrají
J. Travolta, R. Williams, S. Green,
K. Prestonová, M. Dillon a další
22.05 Obhájce
Krimifilm (USA, 2011). Hrají
M. McConaughey, M. Tomeiová,
R. Phillippe, W. H. Macy a další.
Režie B. Furman
0.35 Hawaii 5-0 II (20)
Odložený. Krimiseriál (USA, 2011).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
1.30 Tajemství války (26)
2.30 Vraždy v Midsomeru V
Vražedný závod. Krimiseriál
(VB, 2001). Režie P. Smith
4.10 Starý páky
Komedie (USA, 2009)

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Batman vs. Red Hood
7.35 Stav ztroskotání 9.00 Hitch: Lék pro moderního muže, romant. komedie (USA, 2005) 11.25 Koření 12.15 Jen trošku štěstí, komedie (USA, 2006)
14.05 Grace, kněžna monacká, životop. drama
(Belg./Fr./It./USA, 2014) 16.05 Vojín Benjaminová,
komedie (USA, 1980) 18.05 Sue Thomas: Agentka
FBI II (1, 2), seriál (USA, 2003) 20.00 Footloose:
Tanec zakázán, komedie (USA, 2011) 22.10 Milionář
z chatrče, drama (VB, 2008) 0.30 Hex II (6)

Prima cool
7.55 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (1) 9.15
Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (6) 10.15
Záblesk budoucnosti (12) 11.15 Kravaťáci II (15) 12.10
Doteky osudu II (6) 13.10 Top Gear 2011 (5) 14.10
Konspirační teorie II (7) 15.10 Simpsonovi IX (24,
25) 16.10 Simpsonovi X (1) 16.40 Dr. Dolittle 18.30
Simpsonovi X (2, 3) 19.30 Simpsonovi X (4) 20.00
Kletba bratří Grimmů 22.35 Misfits: Zmetci V (1)
23.35 American Horror Story: Asylum (6) 0.30
Kletba bratří Grimmů 2.40 Misfits: Zmetci V (1)
3.25 American Horror Story: Asylum (6) 4.05
Doteky osudu II (6) 4.50 Laboratoř pro chlapy
Jamese Maye III (1)

Prima love
6.55 Jamie vaří rychlovky (34) 7.25 Božské dorty
IV (10) 7.55 Trosečníci v ráji II (12) 8.55 Pekelná
výzva 9.55 Doktorka Emily (6) 10.50 Posel ztracených duší II (13) 11.50 Kráska a zvíře (14) 12.45
Deník zasloužilé matky IV (11) 13.15 Jak jsem poznal
vaši matku III (9, 10) 14.15 Vrať se do hrobu! 16.25
Closer VI (7) 17.20 Jamie vaří rychlovky (35) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym II (2) 18.55 Deník
zasloužilé matky IV (12) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku III (11) 19.50 Jak jsem poznal vaši matku III
(12) 20.15 Kid 22.45 Chirurgové VIII (4) 23.45
Gigolové III (6) 0.20 Closer VI (7) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Gigolové III (6) 3.40 Nespoutaný anděl
(167) 4.25 Alisa - Jdi za svým srdcem (143)

pondělí 27. dubna 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.50 Na
cestě po severním Altiplanu 10.35 168
hodin 11.05 Svět rekordů a kuriozit speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Bratři. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Za vodou v Jersey. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Poslední pokus. Krimiseriál
(N, 2005-2012). Režie S. Hakeová
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum Města pražského
(3/10)
Atentát na ministerského předsedu.
Krimiseriál (ČR, 1987). Hrají J. Adamíra, J. Vinklář, J. Bláha a další
21.10 Reportéři ČT
21.50 Kriminalista
Ledová smrt. Krimiseriál
(N, 2006-2014). Režie B. Giovinazzo
22.50 Na stopě
23.15 Profesionálové
0.05 AZ-kvíz
0.30 Toulavá kamera
1.00 Banánové rybičky
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.20
11.50
12.00
12.25
13.25

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30

22.25

23.20
0.10
0.55
1.40
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2810)
Policie Modrava (10)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (9)
Beze stopy III (13)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (12)
Krvavá štvanice. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (262)
Dva a půl chlapa VIII (16)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (9)
Ulice (2811)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (112)
Hra. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová, V. Jílek,
I. Janžurová, J. Dvořák a další
Mentalista VI (7)
Velký rudý drak. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Kriminálka Las Vegas IV (9)
Grissom versus sopka. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Stoupenci zla II (15)
Kriminálka Miami X (9)
Mentalista III (12)
Novashopping
Áčko

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25

12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
0.40
1.35
2.20
3.10

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (13)
Divácké zprávy
M.A.S.H (93, 94)
Walker, Texas Ranger IX (16)
Šest hodin. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VI (12)
Julie v Paříži. Krimiseriál (Fr., 2006).
Hrají V. Genestová, A. Desseaux,
J. Lauretová a další
Wolffův revír III (12)
Stopa krve. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex (10)
První cena. Krimiseriál (N, 1993).
Hrají T. Moretti, K. Markovics,
W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: Plamen
lásky
Romantický film (N, 2003). Hrají
F. Lahmeová, A. Royová, J. Knospe,
L. von Friedlová, G. Lippert a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (333)
Přednáška profesora Lazaruse.
Rodinný seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Plánková, J. Štěpnička a další
TOP STAR magazín
Perfektní plán
Thriller (Kan., 2009). Hrají
E. Roseová, L. Bryant a další
Firma (5)
Walker, Texas Ranger IX (16)
Wolffův revír III (12)
Autosalon

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (14) 6.45 Modrá lucerna 7.50
Sue Thomas: Agentka FBI II (1, 2) 9.40 Footloose:
Tanec zakázán 11.55 Evoluce 13.50 Ten svetr si
nesvlíkej 15.40 Jak svět přichází o básníky 17.20
Upíří deníky IV (13) 18.10 Policajt z New Yorku (4),
krimiseriál (USA, 2013) 19.05 Gilmorova děvčata VI
(9), seriál (USA, 2005) 20.00 Firma, thriller (USA,
1993) 22.55 Umírající zvíře, drama (USA, 2008)
0.55 Zachraň mě IV (1), seriál (USA, 2007)

Prima cool
9.45 Futurama V (15) 10.15 Taková moderní rodinka III (19) 10.45 Kdo přežije: Tocantins (5) 11.45
Záblesk budoucnosti (12) 12.45 Výjimeční (5) 13.45
Taková moderní rodinka III (20) 14.15 Simpsonovi X
(2, 3) 15.15 Simpsonovi X (4) 15.45 Vychovávat
Hope II (5) 16.15 Futurama V (16) 16.45 Bořiči mýtů
VII speciál (3) 17.50 Hvězdná brána VI (9) 18.50
Simpsonovi X (5-7) 20.15 Grimm IV (13) 21.20 Teorie velkého třesku VI (15) 21.50 Hannibal II (13)
22.45 Hamiltonovi, horor (USA, 2006) 0.40 Grimm
IV (13) 1.25 Výjimeční I (5) 2.10 Von Ryanův expres,
dobrodružný film (USA, 1965) 4.05 Kdo přežije:
Tocantins (5) 4.50 Firma (1)

Prima love
11.25 Ukliďte si! I (6) 12.25 Mrcha od vedle I (4)
12.55 Deník zasloužilé matky IV (12) 13.25 Jak jsem
poznal vaši matku III (11) 13.55 Jak jsem poznal vaši
matku III (12) 14.25 Komisař Rex (9) 15.25 Diagnóza vražda V (22) 16.25 Policie Hamburk VII (19)
17.20 Jamie vaří rychlovky (36) 17.55 Výměna
manželek USA VII (7) 18.55 Deník zasloužilé matky
IV (13) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (13, 14)
20.15 Myšlenky zločince IX (12) 21.20 Sběratelé
kostí VI (18) 22.15 Sex ve městě V (1) 22.55 TOP
STAR magazín 23.55 Sex ve městě V (1) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk VII (19) 3.25
Nespoutaný anděl (168) 4.10 Alisa - Jdi za svým
srdcem (144) 4.50 Zhubni, nebo přiber! (1)

STUDUJTE PRÁVA
BEZ PŘIJÍMAČEK
v dálkovém studiu

www.mipp.cz
Řešení pro Vaše nové ale i staré střechy

l eva é
1 0 % s y podepsan

vk
jedna
.
na ob do 30. 4

• Modifikované SBS pásy s trojrozměrným
vzhledem vhodné na rekonstrukci:
eternitových, šindelových a plechových střech
• Bez nutnosti odstranění původní krytiny
• Životnost materiálu 30 let,
záruka na práci 10 let
• Platba po realizaci
• Nabídky po celé ČR zdarma

tel.: 724 80 60 50; 724 80 60 70
e-mail: info@strechy3d.cz,
www.strechy3d.cz

LAHODNÉ, CHUTNÉ, ZA SKVĚLOU CENU!
... STAVTE SE U NOVáKA

ČARODĚJNICE
JIŽ MAJÍ NAKOUPENO,
ŠPEKáČKY NAKUPUJÍ
JEDINĚ U NOVáKA!

79,90 Kč
Nabídka platí:

od 27. 4. - 10. 5. 2015

/ 1 kg

Adresy prodejen naleznete na:

www.novakmasouzeniny.cz
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Mexiku 10.20 Postřehy odjinud
10.25 Reportéři ČT 11.05 Polopatě

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Peklo na kolečkách. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Všichni spořádaní sousedé. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
V podezření. Krimiseriál (N, 2005-2012). Režie S. Hakeová
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
Strach. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek,
A. Kerestešová a další
20.55 Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976)
22.25 Král Králů
Komedie (ČR, 1963)
0.00 Otec Brown II
Nejšílenější ze všech. Detekt. seriál
(VB, 2014). Režie M. Carter
0.45 AZ-kvíz
1.10
Kalendárium
1.25 Sváteční slovo doktora Jaroslava
Maxe Kašparů
1.30 Objektiv
2.00 Banánové rybičky
2.30 Zahrada je hra

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.10
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
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2811)
Doktoři z Počátků (112)
Dva a půl chlapa VIII (16)
Seriál (USA, 2010)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (10)
Stopař. Krimiseriál (USA, 2003)
Beze stopy III (14)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (13)
Rudý poplach. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová
Ordinace v růžové zahradě 2 (263)
Dva a půl chlapa IX (1)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (10)
Nezvěstní. Krimiseriál (Kan./USA,
2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez
Ulice (2812)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (571)
Všechno je jednou poprvé. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (10)
Zběsilé dospívání. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Bezohlední (1)
Kriminálka Miami X (10)
Mentalista III (13)
Novashopping
Mentalista VI (7)
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25
12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.30
23.45

0.45
1.40
2.30

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (14)
Divácké zprávy
M.A.S.H (94, 95)
Walker, Texas Ranger IX (17)
Loupeživí rytíři. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VI (13)
Do posledního dechu. Krimiseriál
(Fr., 2007). Režie E. Summer
Wolffův revír III (13)
Obviněný: doktor Fried. Krimiseriál (N, 1996). Režie R. Liccini
Komisař Rex (11)
Smrtící medvídci. Krimiseriál
(N/Rak., 1993). Hrají T. Moretti,
K. Markovics, W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: Očima
lásky
Romantický film (N, 2002). Hrají
H. Naumann, R. Becker a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (62)
Andy má talent. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (17)
Němé oběti. Krimiseriál (N, 2012).
Hrají A. M. Fünderichová, P. Ketnath, S. F. Wegmannová a další
Spravedlnost v krvi IV (19)
Firma (6)
Walker, Texas Ranger IX (17)

6.40 Looney Tunes: Úžasná show (23) 7.00 Show
Médi Bédi 7.30 Nová cestománie 8.00 Mentalista
VI (7) 8.50 Beze stopy III (13) 9.40 Odložené
případy (9) 10.30 Policajt z New Yorku (4) 11.35
Lovci zločinců (6) 12.25 Upíří deníky IV (13) 13.15
Gilmorova děvčata VI (9) 14.30 Firma 17.20 Upíří
deníky IV (14) 18.10 Policajt z New Yorku (5) 19.05
Gilmorova děvčata VI (10) 20.00 Lovci dinosaurů
21.50 Noční můra v Elm Street 23.40 Zachraň mě
IV (2) 0.45 Noční můra v Elm Street

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů VII speciál (3) 9.45 Futurama V
(16) 10.15 Taková moderní rodinka III (20) 10.45
Kdo přežije: Tocantins (6) 11.45 Top Gear 2011 (5)
12.45 Výjimeční (6) 13.45 Taková moderní rodinka
III (21) 14.15 Simpsonovi X (5-7) 15.45 Teorie
velkého třesku VI (15) 16.15 Futurama VI (1) 16.45
Bořiči mýtů (1) 17.50 Hvězdná brána VI (10) 18.50
Simpsonovi X (8-10) 20.15 To nejlepší z Top Gearu
(2) 21.20 Teorie velkého třesku VI (16) 21.50 Partička 22.40 Zvláštní dny, sci-fi (USA, 1995) 1.30
Partička 2.10 Výjimeční I (6) 2.50 Nejdelší den
(2/2), akční (USA, 1962) 4.10 Kdo přežije: Tocantins
(6) 4.55 Firma (2)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (7) 11.30 Ukliďte
si! (7) 12.25 Mrcha od vedle (5) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (13) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
III (13, 14) 14.25 Komisař Rex (10) 15.25 Diagnóza
vražda V (23) 16.25 Policie Hamburk VII (20) 17.20
Jamie vaří rychlovky (37) 17.55 Výměna manželek
USA VII (8) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (14)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (15, 16) 20.15
Sběratelé kostí IX (18) 21.20 Castle na zabití III (18)
22.15 Sex ve městě V (2) 22.55 Podvádíš mě! IX (7)
23.50 Sex ve městě V (2) 0.30 Volejte Věštce 2.35
Policie Hamburk VII (20) 3.20 Nespoutaný anděl
(169) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (145) 4.45
Zhubni, nebo přiber! (2)

středa 29. dubna 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Thajsku 10.35 13. komnata Petra
Kotvalda 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Halloween potřetí. Seriál (USA,
1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Vraždit není dovoleno. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie A. Sidaris
15.55 Tlusťoch
Zklamané naděje. Krimiseriál
(N, 2005-2012). Režie S. Hakeová
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
Zub za zub. Kriminální cyklus
(N, 1985). Hrají G. George, E. Feik,
U. Matschoss a další. Režie H. Gies
23.35 MI5 X (6/6)
Seriál (VB, 2011). Režie B. Nalluri
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.25 Dobré ráno
4.55 Království za koně
5.15 Designtrend
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.30

0.15
1.00
1.45
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2812)
Ordinace v růžové zahradě 2 (571)
Dva a půl chlapa IX (1)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (11)
Ofelie. Krimiseriál (USA, 2003)
Beze stopy III (15)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (14)
Krev za krev. Krimiseriál
(USA, 2010)
Ordinace v růžové zahradě 2 (264)
Dva a půl chlapa IX (2)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (11)
Korunka pro královnu. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Ulice (2813)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (8)
Alibi. Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
M. Harmon, M. Weatherly a další
Ninja 2: Pomsta
Akční film (Thaj./USA, 2013). Hrají
S. Adkins, K. Kosugi, M. Hijiiová,
S. Sugata, V. Pansringarm a další
Kriminálka Miami X (11)
Korunka pro královnu. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Mentalista III (14)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25

12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.45
1.40
2.30
3.15

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (15)
Divácké zprávy
M.A.S.H (95, 96)
Walker, Texas Ranger IX (18)
Legendy kickboxingu. Akční seriál
(USA, 2000). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VII (1)
Predátoři. Krimiseriál (Fr., 2008).
Hrají V. Genestová, A. Desseaux,
J. Lauretová a další
Wolffův revír III (14)
Strach z létání. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex (12)
Přines mi hlavu Beethovena.
Krimiseriál (N/Rak., 1993). Hrají
T. Moretti, K. Markovics a další
Rosamunde Pilcherová: Šťastná
náhoda
Romantický film (N, 2001). Hrají
S. Michelová, D. Mierau, K.-H. Vosgerau, R. Lutzová, E. Pflugová
a další. Režie R. von Sydow
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (16)
Nejlepší kamarádky. Seriál (ČR,
2015). Hrají V. Žilková, J. Šťastný,
L. Švormová, J. Hrušínský a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (10)
Myšlenky zločince VII (22)
Firma (7)
Walker, Texas Ranger IX (18)
Wolffův revír III (14)

6.40 Looney Tunes: Úžasná show (24) 7.05 Show
Médi Bédi 7.30 Lovci zločinců (6) 8.15 Upíří deníky
IV (13) 9.05 Gilmorova děvčata VI (9) 9.55 Beze
stopy III (14) 10.45 Odložené případy (10) 11.35
Policajt z New Yorku (5) 12.40 Lovci zločinců (7)
13.30 Upíří deníky IV (14) 14.20 Gilmorova děvčata
VI (10) 15.35 Lovci dinosaurů 17.20 Upíří deníky IV
(15) 18.10 Policajt z New Yorku (6) 19.05 Gilmorova
děvčata VI (11) 20.00 Vášnivý tanec 22.20 Řeč
peněz 0.15 Zachraň mě IV (3)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů (1) 9.45 Futurama VI (1) 10.15
Taková moderní rodinka III (21) 10.45 Kdo přežije:
Tocantins (7) 11.40 To nejlepší z Top Gearu (2)
12.45 Výjimeční (7) 13.45 Taková moderní rodinka
III (22) 14.15 Simpsonovi X (8-10) 15.45 Teorie velkého třesku VI (16) 16.15 Futurama VI (2) 16.45
Bořiči mýtů (2) 17.50 Hvězdná brána VI (11) 18.50
Simpsonovi X (11-13) 20.15 Letečtí stíhači v boji (11)
21.20 Teorie velkého třesku VI (17) 21.50 Partička
22.40 Po přečtení spalte, sci-fi (USA/Kan., 2011)
0.40 Partička 1.20 Výjimeční I (7) 2.05 Po přečtení
spalte, sci-fi (USA/Kan., 2011) 3.40 Kdo přežije:
Tocantins (7) 4.25 Firma (3)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (8) 11.30 Ukliďte
si! I (8) 12.25 Mrcha od vedle (6) 12.55 Deník
zasloužilé matky IV (14) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku III (15, 16) 14.25 Komisař Rex (11) 15.25 Diagnóza vražda V (24) 16.25 Policie Hamburk VII (21)
17.20 Jamie vaří rychlovky (38) 17.55 Výměna
manželek USA VII (9) 18.55 Deník zasloužilé matky
IV (15) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (17, 18)
20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (16) 21.20 Sběratelé kostí VI (19) 22.15 Sex ve městě V (3) 22.55
Dobrá manželka V (8) 23.50 Sex ve městě V (3)
0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk VII (21)
3.20 Nespoutaný anděl (170) 4.00 Alisa - Jdi za
svým srdcem (146) 4.45 Zhubni, nebo přiber! (3)

Česká republika

Test starožitnic
tví:
Za „bezcennou“
vázu dali
i 4 0 t isíc
ČR | Starožitnou vázičku odhadl znalec
na 5 tisíc. Přesto ji
v některých starožitnictvích odmítli jako
bezcennou, zatímco
v jiných tvrdili, že
by ji prodali v komisi až za 40 tisíc.
Ohromné rozdíly v nabídnuté ceně odhalil časopis Test DNES, který prověřil
30 starožitnictví, aukčních síní i zastaváren v několika velkých městech. Reportéři v roli lidí, kteří potřebují prodat starožitnost po babičce, nechodili po starožitnictvích a zastavárnách jen s vázičkou, ale také se zlatým šperkem ze začátku minulého století, jehož odhadní
cena byla 16 tisíc korun. Přesto se jeden
z výkupců snažil novináře přesvědčit,
že jde o bezcennou věc, za kterou dá jen
málo, neboť je vyrobena z mosazi.
Výkupní ceny se výrazně lišily mezi
Prahou, Brnem, Olomoucí a Libercem,
ale i v rámci samotných měst. Nejvyšší
ceny nabídla starožitnictví v Praze.
Kde dávali nejvíce a kde nejméně?
A navíc rady, jak nenaletět. Čtěte
Test DNES v úterý 28. dubna.
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Liběna Hlinková:Jaký
byl Ivan? Čtěte TÉM
Slavná vdova prozrazuje
soukromí trenéra
ze zlatého Nagana.
ČR | Je to víc než deset let, co se Liběna
Hlinková (56) musela vyrovnat se smrtí
manžela, hokejového trenéra Ivana
Hlinky († 45). V rozhovoru pro týdeník
TÉMA, který dnes vychází, kdysi nejslavnější česká vdova prozrazuje, jaký
byl Ivan v soukromí, co měl nejraději,
a také to, do koho je teď zamilovaná…
Ivan Hlinka byl pořádně tvrdá hlava.
O čem se doma hádali? „Třeba o politice. Já v roce 2003 vstoupila do ODS
a on pocházel z levicové rodiny,“ přiznává Liběna Hlinková.
Slavný hokejista a trenérský mág
z olympijského Nagana si rád pěstoval
image chlapíka, kterého nic nerozhází.
„Nad některými věcmi navenek mávnul
rukou, ale uvnitř ho trápily. Ostatně rád

maloval a sám sebe nakreslil jako smutného klauna s tím, že ten druhým taky
rozdává radost a smích a sám leckdy bojuje s pochybnostmi,“ vzpomíná Liběna
Hlinková. Manžela jí připomene, třeba
když v rádiu hrají jeho oblíbené písničky: „Od Elánu Voda, čo ma drží nad vodou nebo Tam u nebeských bran od Michala Tučného, s ním se dokonce znal.“
Když odlétal s reprezentací v roce
1998 do Nagana, přibalila mu pro štěstí
píšťalku s jeho vyrytým jménem a malého skleněného slona s papírkem, že ho
miluje. „Když byl pryč, v Rusku, Americe nebo kdekoliv, pořád jsme si volali.
Nepamatuju si, že bychom spolu nemluvili déle než půl dne. Stýskalo se nám.“
Co ještě prozradila z Hlinkova soukromí? V čem jí manžel chybí nejvíc?
Proč se vrhla na výrobu kosmetiky?
Jak jí v tom pomohla její neteř, topmodelka Eva Herzigová? A do koho
je teď zamilovaná?

A
Na to vše odpovídá Liběna Hlinková
v rozhovoru pro týdeník TÉMA, který
dnes vychází.
(eis)

Týdeník TÉMA vychází každý pátek. Cena na stánku je 25 korun.

INZERCE

www.kia.com

Limitovaná edice Kia TOP
se zvýhodněním až 165 000 Kč

Nejkratší cesta k novému
Přesvědčte se sami u svého prodejce Kia a pořiďte si Kia Sportage s navigací
a kompletní aktualizací map na sedm let nebo Kia cee’d s chytrou zadní parkovací
kamerou zdarma. Bohatá výbava a zvýhodnění až 165 000 Kč včetně servisního
programu 777 zkrátka nejdou přehlédnout.

AUTOBOND GROUP a.s., Kolbenova 859/15, Praha 9 - Vysočany
tel: 226 216 621, e-mail: kiapraha@autobond.cz
web: http://kia.autobond.cz
Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,1 l/100 km. Emise CO2 104 – 145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km.
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Madeiře 10.20 Postřehy odjinud
10.30 Hobby naší doby 10.55 Kousek
nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Dorotina kniha. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová, J. Lando
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Daleko od Times Square. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Jednička. Krimiseriál (N, 2005-2012). Režie F. M. Priceová
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Děti na silnici
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 Marie Růžička (1/2)
Pohádka (ČR, 1994). Hrají D. Rous,
V. Cibulková, I. Andrlová a další
21.10 Gejzír
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.40 Motiv
Padlý anděl. Krimiseriál (Kan.,
2013). Režie A. Mikita
23.25 Kriminálka Paříž
0.10 DoktorKA
1.05 AZ-kvíz
1.50 Kriminalista
2.50 Dobré ráno
5.20 Sváteční slovo doktora Jaroslava
Maxe Kašparů

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30
22.10

1.05
1.50
2.20
3.40
4.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2813)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa IX (2)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (12)
Lepidlo. Krimiseriál (USA, 2003)
Beze stopy III (16)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (15)
Rudé zlato. Krimiseriál (USA, 2010)
Ordinace v růžové zahradě 2 (265)
Dva a půl chlapa IX (3)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (12)
Střelba z vlastních řad. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Ulice (2814)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (572)
Zloděj mezi námi. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Zodiac
Thriller (USA, 2007). Hrají J. Gyllenhaal, M. Ruffalo, A. Edwards,
R. Downey ml., B. Cox a další
Kriminálka Miami X (12)
Střelba z vlastních řad. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Novashopping
Mentalista III (15)
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (265)

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25
12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.55

0.50
1.50
2.40
3.25
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (16)
Divácké zprávy
M.A.S.H (96, 97)
Walker, Texas Ranger IX (19)
Nebezpečná rychlost. Akční seriál
(USA, 2000). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VII (2)
Únos. Krimiseriál (Fr., 2008). Hrají
V. Genestová, A. Desseaux a další
Wolffův revír III (15)
Stoprocentní alibi. Krimiseriál
(N, 1996). Režie M. Lähn
Komisař Rex (13)
Pod ulicemi Vídně. Krimiseriál
(N/Rak., 1993). Hrají T. Moretti,
K. Markovics, W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: Srdce se
nemýlí
Romantický film (N, 2003). Hrají
N. Heestersová, P. Böhlke a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (63)
Múza nejezdí autobusem. Seriál
(ČR, 2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (18)
Naše myšlení je takovým činí.
Krimiseriál (USA, 2006). Hrají
J. Sisto, A. Anderson a další
Myšlenky zločince VII (23)
Spravedlnost v krvi II (13)
Walker, Texas Ranger IX (19)
Wolffův revír III (15)

6.40 Show Médi Bédi (11, 12) 7.00 Lovci zločinců (7)
7.45 Upíří deníky IV (14) 8.35 Gilmorova děvčata VI
(10) 9.25 Beze stopy III (15) 10.15 Odložené případy (11) 11.05 Policajt z New Yorku (6) 12.10 Lovci
zločinců (8) 13.00 Upíří deníky IV (15) 13.50 Gilmorova děvčata VI (11) 15.05 Vášnivý tanec 17.20 Upíří
deníky IV (16) 18.10 Policajt z New Yorku (7) 19.05
Gilmorova děvčata VI (12) 20.00 Námořní vyšetřovací služba IX (15, 16) 21.45 Svatební obřad 23.25
Zachraň mě IV (4) 0.30 Svatební obřad

Prima cool
9.15 Futurama VI (2) 9.45 Taková moderní rodinka
III (22) 10.15 Kdo přežije: Tocantins (8) 11.15 Letečtí
stíhači v boji (11) 12.15 Výjimeční (8) 13.15 Taková
moderní rodinka III (23) 13.45 Simpsonovi X (11-13)
15.15 Teorie velkého třesku VI (17) 15.40 Futurama
VI (3) 16.10 Bořiči mýtů (3) 17.15 Hvězdná brána VI
(12) 18.15 Lovci zážitků 18.50 Simpsonovi X (14-16)
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VI (18)
21.55 Rudé horko, akční komedie (USA, 1988) 0.05
Cesty k úspěchu 0.15 Wilfred II (2) 0.45 Výjimeční
(8) 1.30 Wilfred II (2) 2.00 Rudé horko, akční
komedie (USA, 1988) 3.35 Kdo přežije: Tocantins
(8) 4.20 Firma (4)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (9) 11.30 Ukliďte
si! I (9) 12.25 Mrcha od vedle (7) 12.55 Deník
zasloužilé matky IV (15) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku III (17, 18) 14.25 Komisař Rex (12) 15.25 Diagnóza vražda V (25) 16.25 Policie Hamburk VII (22)
17.20 Jamie vaří rychlovky (39) 17.55 Výměna
manželek USA VII (10) 18.55 Deník zasloužilé
matky IV (16) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III
(19, 20) 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V
(2) 21.20 Sběratelé kostí VI (20) 22.15 Sex ve městě
V (4) 22.55 Lovci zážitků 23.25 Po krk v odpadcích
II (8) 0.25 Sex ve městě V (4) 1.05 Volejte Věštce
3.10 Policie Hamburk VII (22) 3.55 Nespoutaný
anděl (171) 4.40 Alisa - Jdi za svým srdcem (147)

pátek 1. května 2015
ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Kluci v akci 6.50
O zakletém hadovi. Pohádka (ČR, 1983)
7.50 Kačenka a strašidla. Pohádková
komedie (Rak./Švýc./ČR/N, 1992) 9.15
Eva tropí hlouposti. Bláznivá komedie
(ČR, 1939) 10.40 Začarovaná láska.
Pohádka (ČR, 2007) 11.35 O princezně,
která ráčkovala. Pohádka (ČR, 1986)

12.40 Jak chutná láska
Pohádka (ČR, 2002). Hrají J. Ježková, S. Rašilov, S. Skopal a další
13.45 Fišpánská jablíčka
Pohádka (ČR, 2009). Hrají V. Kotek,
F. Tomsa, L. Šafránková a další
14.45 Čarovné dědictví
Pohádka (ČR, 1985). Hrají M. Peřt,
R. Štědrý, T. Chudobová a další
16.05 O perlové panně
Pohádka (ČR, 1996). Hrají J. Hanzlík, F. Blažek, K. Sochorová a další
17.25 Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976). Hrají D. Kolářová, J. Hanzlík, O. Vízner a další
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Láska rohatá
Pohádka (ČR, 2009). Hrají J. Mádl,
J. Bohdalová, T. Pauhofová a další
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Kolo plné hvězd
23.20 Profesionálové
V obležení. Krimiseriál (VB, 1977)
0.15 Eva tropí hlouposti
Bláznivá komedie (ČR, 1939)
1.40 Zajímavosti z regionů
2.05 Motiv
2.50 Manéž Bolka Polívky
4.00 Banánové rybičky
4.30 Padající květináč
5.00 Pod pokličkou

NOVA
6.20
7.20
8.45
10.10
11.35

13.15

15.15

17.00
18.30
19.30
20.20
22.20

0.25

2.10
2.40
3.30
3.55
5.35

Ordinace v růžové zahradě 2 (572)
Scooby-Doo: Šapitó
Animovaný film (USA, 2012)
Ďábel se třemi zlatými vlasy
Pohádka (N, 2009)
Spláchnutej
Animovaný film (USA/VB, 2006)
Legenda o Jiřím a drakovi
Fantasy film (USA/VB/N/Luc.,
2004). Hrají J. Puferoy, P. Swayze,
P. Perabová, M. C. Duncan a další
Hlava rodiny
Rodinná komedie (USA, 1991).
Hrají S. Martin, D. Keatonová,
K. Williamsová, G. Newbern a další
50x a stále poprvé
Romantická komedie (USA, 2004).
Hrají A. Sandler, D. Barrymoreová,
R. Schneider, S. Astin a další
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982). Hrají
L. Šafránková, P. Trávníček a další
Ulice (2815)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011). Hrají E. Josefíková, V. Šanda, K. Zima a další
Nesvatbovi
Komedie (USA, 2005). Hrají
O. Wilson, V. Vaughn, Ch. Walken,
R. Canada, B. Cooper a další
Šťastný los
Komedie (USA, 2010). Hrají
S. Moss, B. T. Jackson, B. Wow,
K. David, T. Crews. Režie E. White
Novashopping
Prásk!
Kolotoč
Hlava rodiny
Rodinná komedie (USA, 1991)
Novashopping

6.30
6.55
7.25
9.35
11.10

12.55

14.45

16.35

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.45

1.15

3.10

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (17)
Příšerky, s. r. o.
Animovaná komedie (USA, 2001)
Tři vejce do skla
Komedie (ČR, 1937). Hrají V. Burian,
J. Marvan, H. Bušová a další
Ať žijí duchové!
Pohádková komedie (ČR, 1977).
Hrají J. Sovák, V. Brodský, D. Vávrová, J. Procházka, L. Lipský a další
Nebe a dudy
Filmová komedie (ČR, 1941). Hrají
J. Marvan, J. Plachta, R. Schránil,
J. Romanová, F. Filipovský a další
Křtiny
Komedie (ČR, 1981). Hrají
M. Kopecký, D. Veškrnová, J. Jirásková, V. Brodský a další
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952). Hrají
J. Marvan, J. Pehr, J. Kemr, V. Ráž,
J. Dítětová. Režie B. Zeman
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Asterix a olympijské hry
Komedie (Fr./N/It., 2008). Hrají
C. Cornillac, G. Depardieu,
A. Delon a další. Režie F. Forestier
Vymahači
Sci-fi thriller (USA/Kan., 2010).
Hrají J. Law, F. Whitaker, L. Schreiber, A. Bragaová, Ch. Canterbury
a další. Režie M. Sapochnik
Sledge
Western (It./USA, 1970). Hrají
J. Gardner, L. Antonelliová,
D. Weaver a další
Tři vejce do skla

6.25 Looney Tunes: Úžasná show (26) 6.45 Batman: Odvážný hrdina II (1) 7.10 Show Médi Bédi
7.40 Lovci zločinců (8) 8.25 Upíří deníky IV (15)
9.10 Gilmorova děvčata VI (11) 10.00 Beze stopy III
(16) 10.50 Odložené případy (12) 11.40 Policajt
z New Yorku (7) 12.45 Upíří deníky IV (16) 13.35 Gilmorova děvčata VI (12) 14.50 Vyhrál jsem v loterii
16.40 Vem si mě 18.20 Iluze lásky 20.00 Agenti
v sukních: Jaký otec, takový syn 22.05 Tango
a Cash 0.05 Zachraň mě IV (5) 0.50 Tango a Cash

Prima cool
6.35 Hvězdná brána VI (12) 7.40 Bořiči mýtů (3)
8.55 Futurama VI (3) 9.25 Taková moderní rodinka
III (23) 9.55 Kdo přežije: Tocantins (9) 10.55 Autosalon 12.15 Výjimeční (9) 13.15 Taková moderní
rodinka III (24) 13.45 Lovci zážitků 14.15 Simpsonovi X (14-16) 15.45 Teorie velkého třesku VI (18) 16.15
Futurama VI (4) 16.45 Bořiči mýtů (4) 17.50 Hvězdná brána VI (13) 18.50 Simpsonovi X (17-19) 20.15
Kurýr (11, 12) 22.25 Moby Dick (1/2), dobrodružný
film (N/Rak., 2010) 0.25 Moby Dick (2/2), dobrodružný film (N/Rak., 2010) 2.20 Dexter VI (2) 3.15
Výjimeční I (9) 3.55 Moby Dick (1/2), dobrodružný
film (N/Rak., 2010)

Prima love
7.20 Svatby v Benátkách (63) 8.35 Rosamunde Pilcherová: Srdce se nemýlí 10.30 Výměna manželek
USA VII (10) 11.30 Ukliďte si! (10) 12.25 Mrcha od
vedle II (1) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (16)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku III (19, 20) 14.25
Komisař Rex (13) 15.25 Diagnóza vražda VI (1)
16.25 Policie Hamburk VII (23) 17.20 Jamie vaří
rychlovky (40) 17.55 Výměna manželek USA VII (11)
18.55 Deník zasloužilé matky IV (17) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku IV (1, 2) 20.15 Věčný příběh,
romantická komedie (USA, 1998) 22.55 Sex ve
městě V (5) 23.35 Famílie V (18) 0.30 Sex ve městě
V (5) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Policie Hamburk VII
(23) 4.00 Nespoutaný anděl (172)

KUBIS631

Reliable security systems

®

Bezpečnostní
kamery s jistotou kvality
Cena domu na klí
ve standardu
v . základové desky
a 15% DPH:

1.999.999 K

www.rdrymarov.cz

economy - standard - profesional
Vyberte si snadno, co potřebujete
cctv.inshop.cz

774 833 233

Hledáme technika pro naší pražskou provozovnu - Tel.: 774 833 700
Lokální distributoři:

INTERNET
ZDARMA
www.mobil.cz

ŘEMESLNÍCI NA HODINU
Milan Exner
www.remeslnicinahodinu.cz
tel: 608 140 928
ChciBezpeci.cz
Ing. Viktor Tunega
www.chcibezpeci.cz
Jaroslav PEKÁREK
Šternberská 321, 257 26 Divišov, Tel: 777 081 648

František Hoffman
www.hromosvodar.cz
ELEKTRUM
Jan Nerad
www.zabezpecujeme.cz
Zdeněk Schreier
www.zsservis.euweb.cz
BHLnet.cz
Marek Bernášek
www.bhlnet.cz
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Tajenka: tak bude připadat.
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Společná advokátní
a realitní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
vykoupí či zprostředkuje
prodej nemovitostí.
Dluhy, právní vady
Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. 4. 2015 od 8:00 do 18:00 hod.

a exekuce vyřešíme.

www. nemovitosti-vykup.info
Tel.: 774 335 502
Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help
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Vlašim ve druhé lize sebrala
body vedoucí Sigmě Olomouc
Fotbalisté Vlašimi se
snaží povyskočit do
horní poloviny tabulky.
Mohl by jim k tomu
pomoci bod, který získali
proti favoritovi.
PETR PROCHÁZKA ML.
VLAŠIM | Fotbalisté Vlašimi ve druhé
nejvyšší české soutěži zahajují druhou
půlku tabulky na devátém místě.
O víkendu to ale nebylo znát. Podařilo se jim obrat o body Sigmu Olomouc,
lídra a favorita soutěže.
Ve Vlašimi to pro Sigmu začalo celkem slušně. Od začátku byla aktivnější
a v deváté minutě se trefil po špatném
vhazování domácích útočník Vašíček.
Hosté tak nakročili za dalším vítězstvím.
„Olomouc jde jednoznačně za postupem, ale my se samozřejmě snažíme porazit každého a šli jsme do zápasu s plným odhodláním. Nebojíme se nikoho,“ řekl vlašimský trenér Vlastimil Petržela pro klubový web.
Jenže jako by Sigma po vstřeleném
gólu přestala hrát. Domácím se podařilo
zatlačit Olomouc na obrannou polovi-

V tomto střetnutí bojovala Vlašim proti Pardubicím. O víkendu potrápila vedoucí Sigmu Olomouc.
FOTO | RADEK KALHOUS, MAFRA
nu, kde se jim ale nedařila finální přihrávka, a hosté se pohodlně ubránili. Na
druhou stranu herním projevem rozhodně nepřipomínali lídra druhé ligy.
Ve druhém poločase se iniciativy ujali hosté a několikrát zahrozili. Naštěstí
pro gólmana Budínského většina střel
letěla vedle nebo ji zastavil některý
z obránců. Domácí samozřejmě nechtě-

li zůstat pozadu, ale fanoušci si mohli
jen povzdechnout nad několika ranami
mimo branku Sigmy.
Zajímavá situace nastala v 61. minutě, kdy předvedl velmi ostrý zákrok olomoucký Jan Rajnoch a musel po červené kartě do sprch. Poměr sil na hřišti se
ale po pár vteřinách vyrovnal, protože
Rajnocha do kabin následoval po druhé

žluté kartě domácí Matějka, který neudržel nervy. „Štve mě to, rozhodčí si druhou žlutou kartu doslova vymyslel,“ zlobil se Tomáš Matějka.
Od té chvíle už útočili jen domácí,
kteří šli jednoznačně za vyrovnáním.
Vytvořili si několik nadějných akcí, ale
žádná ze střel nerozvlnila síť olomoucké branky.
Když už to v poslední minutě vypadalo, že si hosté odvezou tři body, tak si
míč na přímý kop postavil Antonín Barák a nekompromisně vypálil na zadní
tyč. Obrovská radost a sudí ihned po
brance utkání ukončil.
„Byl to určitě nejzajímavější zápas,
který jsme na jaře odehráli. Jedná se
o tým, který je úplně někde jinde, než
jsme my, a bylo to pro nás takovým svátkem. Navíc s bodovým ziskem,“ řekl po
utkání Vlastimil Petržela.
„Měli jsme na výhru, Olomouc podle
mého nebyla lepším týmem,“ přidal
svůj pohled Tomáš Matějka.
V příštím kole se Vlašimští vydají do
Třince, který do jisté míry ještě bojuje
o záchranu. Bude to tedy velice náročný
zápas po dlouhé cestě na sever Moravy.
Po Třinci se Graffin vydá na půdu Táborska, poté bude doma hostit beznadějně poslední Kolín. Následuje cesta do
Prahy na Žižkov a poté domácí duel
s Varnsdorfem.

Po Hrubanovi a Bendovi získal cenu za VTB ligu Welsch
PETR PROCHÁZKA ML.
NYMBURK | Do konce letošního ročníku mezinárodní VTB ligy chybí Nymburku odehrát poslední zápas, v němž
se postaví proti ruskému Novgorodu.
Ať ale bude výsledek jakýkoliv, na
konečném výsledku už se nic nezmění.
Nymburku se mezi šestnácti týmy nepodařilo postoupit do play-off, což si před
sezonou dal za cíl. Účinkování v soutěži tak musí být hodnoceno jako neúspěšné.
K lepším výsledkům nepomohl ani
Jiří Welsch, jehož vedení soutěže minulý týden vyhlásilo nejlepším českým
hráčem letošního ročníku VTB ligy.
„Za tu cenu jsem rád. Neměli jsme
v soutěži zrovna nejlepší sezonu. Tohle
je malé osobní ocenění, o která mi
v mém věku už tolik nejde, přesto jsem
rád, že jsem ho získal. Děkuji všem, kteří o tom rozhodovali a umožnili mi tuto
trofej vyhrát,“ uvedl Jiří Welsch.
Direktoriát soutěže uděluje cenu pro
nejlepšího hráče každé zúčastněné
země třetím rokem. Letos se kromě
Ruska a České republiky dočkali bas-

Opavu. „Kvůli prvnímu semifinále
s Opavou jsme hráli v zápase s Chimki
s širší rotací. Je to paradoxní, ale takhle
to prostě vyšlo. Většinou to v sezoně
bylo naopak, když jsme šetřili v lize
síly na mezinárodní zápasy,“ řekl nymburský kouč Kestutis Kemzura. „Ve
VTB lize jsme měli možnost konfrontace se špičkovými soupeři. Třeba právě
Chimki je finalistou Eurocupu.“
Co se týká příští sezony, nymburský
klub zatím neoznámil, v jakých mezinárodních soutěžích bude působit a zda
mezi nimi znovu bude i velice náročná
VTB liga.
Jiří Welsch (vpravo) v ligovém utkání Nymburka proti Pardubicím. Welsch
nyní získal cenu za letošní VTB ligu.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA
ketbalisté z Lotyšska, Estonska, Běloruska, Kazachstánu a Finska. Za Rusko, které má v lize 10 týmů, vybírá nejlepšího hráče agentura Tass společně
s partnery soutěže zvlášť.
Jiří Welsch je třetím takto oceněným
hráčem Nymburka. Loni zvítězil Vojtěch Hruban, předtím Petr Benda.
Welsch v letošním ročníku VTB ligy

odehrál 28 zápasů, ve kterých průměrně nastupoval na 24,5 minut a na zápas
měl čísla 6 bodů, 3,4 doskoků a 3,5 asistencí s koeficientem efektivity 8,6.
VTB liga je spojena se zdlouhavým
cestováním a náročným programem.
Jako minulý týden, kdy musel Nymburk do Krasnodaru, pak hostil Chimki
Moskva a krátce na to v domácí lize

INZERCE

NEJVĚTŠÍ
INTERNETOVÝ OBCHOD

v PŘÍBRAMI
100 Kč na nákup
slevový kód:

PBM100c

Platnost kódu: 24. 4. - 30. 4. 2015. Sleva platí při nákupu zboží na www.alza.cz v minimální hodnotě 1 000 Kč vč. DPH na jedné objednávce
a při vyzvednutí zboží na pobočce Příbram. Slevový kód zadejte do pole „slevový poukaz“ při vytváření objednávky přes internet.

Cokoliv chcete, můžete mít ještě dnes

Rádi Vám pomůžeme a poradíme

+ Při objednávce do 11:00 vyzvednutí v Příbrami ten samý den
+ Pobočka v centru s výbornou dostupností MHD a parkováním

+ Obchodní oddělení s týmem zkušených odborníků
+ Možnost technické konzultace a osobní reklamace zboží
* ilustrativní foto pobočky

Příbram, Žežická 597, Po-Pá 9:00 - 18:00

