Hradecko a Jičínsko
Nejčtenější týdeník v České republice

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 8 ROČNÍK IV 27. 2. 2015

+ TV program na celý týden

Dinosauři jako poslání

Mladý hradecký spisovatel píše knihy o dinosaurech a přibližuje život v pravěku
HRADEC KRÁLOVÉ

Město řeší, jak využít
někdejší lyžařský areál
Rozárka
...strana 3

HVĚZDY A CHARITA

Slavní pomohli opuštěným
dětem. Nejvíc vydělaly
Kubelková a Kvitová ...strana 6

Pro Vladimíra Sochu z Hradce Králové jsou dinosauři a paleontologie životní vášní. Čtenářům týdeníku 5plus2 představil objevy ve východních Čechách i další z řady svých knih.
FOTO | MARTIN VESELÝ
STANISLAV ĎOUBAL
HRADEC KRÁLOVÉ | Jako malého kluka jej oslovil film Cesta do pravěku či
obrazy Zdeňka Buriana, stejně jako tisíce dalších českých dětí. U málokoho
však zájem o dávnou historii a pravěké
obyvatele planety přetrvá nebo se dokonce změní v pracovní náplň.
Jedním z takových je třiatřicetiletý pedagog, popularizátor paleontologie a
spisovatel Vladimír Socha z Hradce
Králové. Vloni mu vyšla v pořadí sedmá kniha o dinosaurech a na konci letošního března představí čtenářům další.
„Bude pojednávat o zajímavých druzích dinosaurů, které zná veřejnost
méně, než všechny ty tyranosaury, trice-

ratopse a podobně. Je nádherně ilustrovaná a vhodná zejména pro děti ve věku
kolem deseti až patnácti let,“ přibližuje
Vladimír Socha, který se zúčastnil řady
vědeckých výzkumů u nás i v zahraničí,
vede dětský kroužek a pořádá přednášky nejen o paleontologii.

Dinosaurů jsou plná
hračkářství
Zároveň ubezpečuje, že velký zájem
o dinosaury vyvolaný filmem Jurský
park nadále trvá. „Stačí se podívat do jakéhokoli většího hračkářství,“ podává
důkaz mladý spisovatel.
Za pravěkem se lidé nemusejí vypravit jen do kina či knihkupectví. I v Krá-

lovéhradeckém kraji jsou místa, kde lze
najít pozůstatky po událostech starých
mnoho milionů let.
Třeba zkameněliny. „Takových míst
je docela hodně, ale ne všude je dovoleno dle libosti sbírat. Doporučuji některý
z geologických průvodců s dobrými
tipy na lokality. V okolí Hradce se často
vyskytují křídové zkameněliny na polích, několik významných lokalit je také
například v Podkrkonoší nebo u Jičína,“
říká Vladimír Socha, který v rozhovoru
pro týdeník 5plus2 přibližuje také významné nálezy, ke kterým v minulosti
došlo ve východních Čechách a kromě
jiného také radí malým zájemcům o paleontologii.
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 2
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Filmovým cenám kraloval
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Zájem o dinosaury se znovu
rozhoří. Čeká se na Jurský svět
Fascinace pravěkým
světem je fenoménem
posledních desetiletí.
Lidem ho přibližuje i
Vladimír Socha z Hradce
Králové.
5plus2
■ ROZHOVOR
STANISLAV ĎOUBAL
HRADEC KRÁLOVÉ | I v Česku je řada
možností, jak se vypravit za minulostí a
pozůstatky pravěkého světa. Významné
nálezy se podařilo objevit i ve východních Čechách, včetně stop dinosaurů.
„Nejvýznamnější byly nepochybně
objevy fosilních otisků jejich stop u Červeného Kostelce,“ říká popularizátor
vědy Vladimír Socha.
Co víme o pravěku v Královéhradeckém kraji?
Co se týká období druhohor, na mnoha
místech našeho kraje najdeme usazené
horniny, které nám o tehdejším životě
podávají svědectví v podobě zkamenělých pozůstatků dávných organismů z
této éry. Za všechny lze zmínit lom U
devíti křížů, zvaný také Krákorka, u Červeného Kostelce. V tamních pískovcích
triasového stáří (asi 215 milionů let,
pozn. red.) byly od devadesátých let minulého století objeveny tříprsté otisky
stop nejméně dvou druhů menších dinosaurů. Koncem 19. století byl objeven
fragment pravděpodobně dinosauří kosti také v Srnojedech u Pardubic. V lomu
u Chocně byl roku 1880 zase objeven
pozůstatek křídelních kostí menšího ptakoještěra. Četné jsou také objevy amonitů (hlavonožců se zatočenými schránkami, pozn. red.) a místy jsou objevovány
i pozůstatky velkých mořských plazů.
Jak je to s „českými“ dinosaury?
Dnes je známo už šest fosilních nálezů,
které můžeme k dinosaurům se značnou
mírou jistoty zařadit. Naposledy přibyl
před dvěma lety zub pětimetrového
dravce (teropoda, pozn. red.), který žil
ke konci jurského období, asi před 160
miliony let, v okolí dnešního Brna.

Na počátku byl film Cesta do pravěku a obrazy Zdeňka Buriana. Nyní je Vladimír Socha významným popularizátorem
paleontologie.
FOTO | MARTIN VESELÝ
Jaký objev byl v regionu nejvýznamnější? Dají se očekávat další?
Abychom na tuto otázku odpověděli,
musíme si upřesnit kritérium významnosti. Pokud se někdo zajímá zejména o
dinosaury, pak jsou to nepochybně objevy fosilních otisků jejich stop od Červeného Kostelce. Navíc bylo objeveno již
více druhů těchto stop a ty ještě čekají
na svůj vědecký popis. Vůbec nejlepší
objev dinosauří kosti na našem území
ale pochází od Kutné Hory.
Vedete paleontologický kroužek,
našel jste nějakého následovníka?
Kroužek samozřejmě nevedu za účelem
najít či vychovat si následovníka, děti
musí mít vždy svobodu ve svém rozhodování. Ale jsem rád, že je to téma baví
a dokážou se stejně jako já nadchnout
pro tuto úžasnou vědu, jakou paleontologie je.
Trvá mezi dětmi zájem o dinosaury
vyvolaný filmem Jurský park?
Od premiéry filmu uplyne letos již 22
let, takže už to není tak aktuální jako v
době mého dětství, ale na té vlně „dinosauřího boomu“ se samozřejmě pohybujeme i dnes - stačí se podívat do jakého-

koliv většího hračkářství. Navíc se letos
ta vlna nejspíš rozhoří znovu - v létě
bude mít premiéru volné pokračování
prvních tří „parků“ Jurský svět.
Co byste poradil malým zájemcům
o paleontologii?
Záleží na tom, zda je to jen dočasný zájem, nebo by se mu chtěli věnovat i v dospělosti, což samozřejmě zatím nemohou vědět. Ale paleontologie se dá dnes
vystudovat už na několika českých univerzitách a na internetu je k dispozici nepřeberné množství webových stránek a
diskuzních fór, kde se dinosaurům dá
dopodrobna věnovat. Podmínkou je samozřejmě dobrá znalost angličtiny.
Jakou událost na Hradecku z poslední doby považujete za nejvýznamnější z hlediska popularizace vědy?
Jednou z nich bylo otevření nového digitálního planetária u hradecké hvězdárny. Jsem také zaměstnancem hvězdárny
a z pozice lektora mohu všem zájemcům naše programy vřele doporučit. Jedná se samozřejmě zejména o astronomii, ale setkáte se tu obvykle i se zajímavě podanými informacemi z fyziky, biologie nebo třeba geologických věd.

O čem pojednává vaše poslední kniha? A chystáte další?
Moje zatím poslední kniha Objevy pod
vrstvami času vyšla vloni a pojednává o
zajímavých etapách v dějinách objevů
dinosaurů - od starověkých počátků až
po vědeckou současnost. Na konci letošního března pak vyjde další moje kniha
s názvem Neznámí dinosauři. Ta bude
pojednávat o zajímavých druzích dinosaurů, které zná veřejnost poněkud
méně, než všechny ty slavné tyranosaury, triceratopse a podobně. Je nádherně
ilustrovaná a vhodná zejména pro děti
ve věku kolem 10 až 15 let.
Chystáte v Hradci v dohledné době
nějakou přednášku či jinou akci?
Ano, přednáším vlastně neustále - přibližně každé dva až tři měsíce například
na hradecké hvězdárně, kde budu v sobotu 21. března hovořit o fotosyntéze a
vývoji atmosféry v dějinách planety
Země. Přednáším pro veřejnost i školní
kolektivy také okolí Hradce Králové.
Všechny zájemce samozřejmě vřele
zvu. Více informací o dinosaurech a paleontologii obecně se dozvědí také na
mém blogu www.dinosaurusblog.wordpress.com.
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Lidé hlasují o Rozárce

KRÁTCE
Řidiče čekají komplikace
na mostě přes Orlici

Bývalá sjezdovka na Novém Hradci roky čeká na využití. Má tam být park

HRADEC KRÁLOVÉ | Stavbaři se v
pondělí pustili do opravy pravé poloviny Orlického mostu na městském okruhu v Hradci Králové. Řidiči v obou směrech tak mohou přes most projíždět pouze jeho levou stranou, která prošla opravou v loňském roce. Policisté nabádají
ke zvýšené opatrnosti. Opravy mostu
by měly být hotové do konce září letošního roku.
(red)

Hradecká radnice přispěje
na hřiště hasičů

Nejlepší výhled na Hradec Králové je v okolí bývalého lyžařského svahu Rozárka na kopci Svatého Jana. Lidé se nyní
mohou vyjádřit k podobě parku, který by tam měl vzniknout.
FOTO | MARTIN VESELÝ
MICHAELA RAMBOUSKOVÁ
HRADEC KRÁLOVÉ | Mělo tam být testovací centrum umělého zasněžování či
tréninkové plochy pro chrty. Své záměry měli jistě i developeři. Nakonec by
měl být ze zanedbaného areálu bývalého lyžařského svahu Rozárka park s rozhlednou, hřištěm či bobovou dráhou.
Obyvatelé Hradce nyní mohou rozhodnout, jak bude oblíbené místo vypadat.
Radnice na svých webových stránkách vyhlásila veřejnou anketu. Ráda
by park, který by měl na Rozárce vzniknout, propojila s novým digitálním planetáriem, jež stojí nedaleko.

„Nad Rozárkou se v minulých letech
vznášely různé záměry a projekty. K naplnění žádného z nich však nedošlo, většinou kvůli vlastnickým vztahům,“ řekl
Miloš Vítek, architekt z oddělení územního plánování hradeckého magistrátu,
který má akci na starost. Pokud se radnici podaří s projektem uspět, mohla by
podle náměstka primátora pro rozvoj
Jindřicha Vedlicha dostat příspěvek až
ve výši 25 milionů korun. „Je to nastavené tak, že zhruba polovinu by mělo přispět město,“ říká náměstek.
Magistrát by nyní na Rozárce rád vybudoval příjemnou odpočinkovou
zónu, ve které zůstane co nejvíce zacho-

ván přírodní ráz místa, po němž se ještě
v 80. letech proháněli lyžaři. V anketě
zveřejněné na webových stránkách města mají lidé odpovědět na čtyři otázky.
V nich město nastiňuje možnost, že pokud by byl zájem, na kopci Svatého
Jana by mohla vzniknout například rozhledna, ale také občerstvení, dětské hřiště či třeba bobová dráha. „Podmínkou
dotace je právě názor veřejnosti, takže
my zatím nemůžeme říct, co konkrétního bychom si tam představovali,“ vysvětlil Vedlich. Hradečáci mohou anketu vyplňovat až do 8. března, pak ji radnice vyhodnotí a svůj projekt přihlásí.
Výsledek by měla znát ještě letos.

HRADEC KRÁLOVÉ | Hradečtí zastupitelé odsouhlasili i částku 3,9 milionu korun, kterou město podpoří rekonstrukci
stadionu pro výcvik a požární sport
mezi budovou Farmaceutické fakulty
Univerzity Hradec Králové v Heyrovského ulici a Brněnskou ulicí. Za posledních pět let město podpořilo profesionální hasiče částkou přes 13 milionů korun. Přispělo například na pořízení nových vozů, speciálního hasičského nářadí či protichemických oděvů i na opravy či údržby elektronických sirén. (sd)

V Lucii představí hru
Jiřího Suchého
HRADEC KRÁLOVÉ | Dobré divadlo
Hradec Králové uvede v pátek 27. února v Country clubu Lucie na Novém
Hradci komedii Elektrická puma. Parodii Jiřího Suchého na anglické bondovky zahrají herci Nezávislé divadelní scény Semtamfór. Představení začne v
sedm hodin večer.
(sd)

INZERCE

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
• ÚVĚRY OD 100.000 Kč DO 3.000.000 Kč AŽ NA 20 LET
• ŘEŠÍME I EXEKUCE
• BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ A POPLATKŮ PŘEDEM

607 124 762

Veškerý sortiment a vrtané ručně vybrušované brýle na míru.
Specialista na multifokální brýle se zárukou na zvyknutí.

Teď akce -21% na mulTifokální čočky.
Velký výběr dětských brýlí.

Jiráskova 31, Jičín, tel.: +420 605 889 458, e-mail: info@pan-optika.cz

www.pan-optika.cz
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Petr Jákl: Teď nastupuje Ghoul,
po něm přijde vojevůdce Žižka
Režisér Petr Jákl má za
sebou českou premiéru
filmového thrilleru Ghoul,
ta americká ho čeká
v březnu v Los Angeles.
Děsivý je nejen děj filmu,
ale strašidelné bylo už
jeho natáčení. „Celý štáb
ovládl strach,“ říká Jákl.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Po úspěchu s Kajínkem připravoval Petr Jákl temný thriller Ghoul několik let. Teď věří nejen v český, ale i světový úspěch. Šel mu naproti – film má americké producenty, je natočený v angličtině a hrají v něm zahraniční herci. I motiv
snímku má mezinárodní parametry.
Tvůrce totiž inspiroval ukrajinský kanibal Andrej Čikatilo, který zavraždil a částečně snědl desítky lidí. „Když se ponoříte do jeho mysli, objevíte něco temného
a tajemného, což je ideální kombinace
pro film,“ říká Jákl.
Nejdřív Kajínek, teď kanibal a vrah
Andrej Čikatilo. Dost jste přitvrdil…
U Kajínka mě fascinovalo, jak utekl
z vězení, zaujal mě jeho příběh. U Čikatila to bylo podobné, zase mě oslovil
jeho příběh. Kanibalismus je drsný,
hnusný, ale zajímavý.
Proč zrovna Čikatilo?
Když jsem vezl film Kajínek na festival
na Ukrajinu, dozvěděl jsem se o něm poprvé. Přemýšlel jsem, jak se něco takového mohlo stát a jak taková situace zrodí v člověku vražedné instinkty. Na
Ukrajinu jsem se pak kvůli Čikatilovi
vrátil. Když mi o něm tamní lidé vyprávěli, bylo to hodně zajímavé.
Po čase jste tam vyrazil přímo se štábem. Kde jste se pohybovali?
Točilo se v místech, kde se Čikatilo narodil. V mnoha vesnicích této oblasti
jsou celé rodiny Čikatilů. Někteří jsou
vzdálení příbuzní, ale většinou jde
o shodu jmen. Lidé na něj vzpomínají
bez emocí, spíš nechtějí mluvit. Odpovídají, že Čikatilo byl popraven v roce
1994, tak proč na to vzpomínat. Ta
země si zažila dost hrůz, kanibalismus,
výbuch Černobylu nebo teď válku. Lidé
tam žijí ze dne na den, přál bych každému, kdo si u nás stěžuje, aby tam jel.

Fascinují ho trestanci Petr Jákl se po filmu Kajínek nechal inspirovat ukrajinským kanibalem.
My se tady máme ve srovnání s Ukrajinou i ostatním světem velmi dobře.
Natáčeli jste prý i přímo v lesích,
kde Čikatilo vraždil.
Ano, i tam, kde docházelo ke kanibalismu. Šlo o to, aby na herce dýchla ta děsivá atmosféra.
A povedlo se, zapůsobilo to?
Dva herci jsou z Los Angeles, jedna herečka z Londýna. Najednou přiletí do Kyjeva, zima, pára od pusy, film podle skutečných událostí o kanibalismu a vraždách, do toho různá varování kvůli bezpečnosti na Ukrajině... Začali mít strach,
že jsou v nebezpečí, báli se. Když šli na
záchod, chodili ve dvou. V případě nočního natáčení musela být oblast uzavřená,
pořád se ptali, jak je to s ochrankou a jací
lidé jsou kolem. Do toho jsme denně přejížděli do rusko-ukrajinského pohraničí,
kde nám říkali, že kolem žijí vlci, medvědi a že tu není signál.
To musel být pro slabší povahy
opravdu horor v přímém přenosu.
Mrazilo i vás?
Já se hlavně děsil toho, abychom to dotočili. Tu hrůzyplnou atmosféru jsem
potřeboval dostat do filmu, do herců během natáčení. Když se netočilo, bylo mi

jedno, jestli se herci bojí. Filmu to prostředí určitě pomohlo. I já jsem nakonec
to napětí z okolí pociťoval.
Ale jako režisér jste musel vydržet.
No právě, jakmile režisér ukáže, že je
unavený, že nemůže, že se třeba bojí,
tak se zlomí všichni a začne to padat.
Třeba jsem točil v lese v noci několik
hodin sám. Všichni už se báli, kde jsem.

FILM GHOUL

Trojice filmařů se vydává na
Ukrajinu s cílem natočit unikátní
dokument o kanibalismu.
Nečekaně se jejich pátrání začíná
propojovat s příběhem jednoho
z nejzvrácenějších zločinců
novodobé historie Andreje Čikatila.
Ze záměru natočit dokument se
stává hrůzyplný boj o život.

FOTO | MICHAL SVÁČEK

Vzdal to při natáčení někdo?
Přišel za mnou jeden herec, že už je vyčerpaný, že nemůže dál. To se zrovna
natáčelo v dešti, trvalo to dlouho, teplota kolem nuly. V tu chvíli ten herec začal panikařit, ale nakonec jsem ho přesvědčil, že to zvládne.
I u sebe jste objevil nějakou temnou
stránku?
U sebe snad ještě ne. Já takového člověka, jako byl Čikatilo, nebo jeho činy nedokážu pochopit. Ale právě to mě fascinuje, snažím se o tom zjistit víc a nahlédnout na vše trochu jiným způsobem.
Kajínek, Čikatilo. Bojím se zeptat,
kdo bude příště.
Další příběh, který chci zfilmovat, bude
mládí Jana Žižky. Žižka je jedním ze sedmi nikdy neporažených vojevůdců všech
dob, mezi kterými je například Čingischán nebo Alexandr Veliký. Film nebude o husitských válkách, ale o raném
mládí Jana Žižky, kdy se spekuluje, že
byl lapka, nájemný žoldák, propojený s
politikou. Je to příběh o osudu člověka,
který hledá svou cestu a jde za svým cílem. Chci, aby bylo vše historicky správně, proto spolupracuji s uznávaným historikem profesorem Jaroslavem Čechurou,
a to už v podstatě dva a půl roku.
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Ghoul jste připravovali čtyři roky
a natáčení jste dokonce tajili. Proč?
Měl jsem ambice Ghoula prodat do
Ameriky. Ale vůbec jsem netušil, zda
se to podaří, a kdybych se tím ještě chlubil, to už by bylo úplně špatně. Celý
štáb i herci byli vázáni mlčenlivostí pod
pokutou několika milionů. Známí i novináři se často ptali, co dělám, já pořád odpovídal, že si něco na Ukrajině obhlížím. Díky tomu nás také při natáčení nikdo neobtěžoval. V roce 2012 jsem film
dokončil a ukázal ho producentům
v Hollywoodu. A jim se ten český film
líbil. Tak začali spolupracovat, premiéra v Los Angeles bude 20. března.
Zřejmě je oslovilo i to, že je natočený dost nezvykle.
Zpočátku je divák uveden do reality světa Ukrajiny a vlastně dokumentu. Velmi
záhy se ale vše začne měnit, i když většina záběrů zůstává subjektivní kamerou,
tak se kompozičně mění z dokumentu
na film a pak se přidává zvukový design
a atmosférická hudba. Tak se divák postupně dostane do klasického filmu, ale
zůstane mu pocit reálnosti, což byl
záměr.
Pustíte thriller Ghoul někdy svým
dětem?
Někdy ano, ale tak za pár let. Až jim
bude patnáct.
INZERCE
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Čikatilo, lidojed z Ukrajiny
ČR | Andrej Romanovič Čikatilo, rodák z vesnice Jabločnoje na severu
Ukrajiny, byl sovětský sériový vrah
a kanibal, známý také jako rostovský
řezník, rudý nebo rostovský rozparovač. Mezi lety 1978 a 1990 zavraždil
nejméně 53 dětí a žen převážně v okolí Rostova. Většina z nich byla mladších 17 let. Části těl svých obětí jedl.
Narodil se 16. října 1936 po ukrajinském hladomoru, při kterém zemřelo
odhadem až sedm milionů lidí a během něhož docházelo ke kanibalismu.
„Rodiče mu řekli, že obětí kanibalismu byl i jeho bratr. V té době bylo na
Ukrajině usvědčeno asi dva a půl tisíce kanibalů,“ říká režisér Petr Jákl.
Čikatilův příběh ho inspiroval k natočení thrilleru Ghoul. Chtěl v něm co
nejvíc propojit realitu s filmovou fikcí, a tak musel načerpat maximum informací. „Tehdejší režim nechtěl připustit, že může existovat sériový vrah,
pedofil, možná i gay. Tak ho vlastně
i částečně kryli, dokonce ho chytili,
pak ale pro nedostatek důkazů pustili.
On díky tomu mohl vraždit daleko
déle,“ vysvětluje Jákl.

Andrej Čikatilo před soudem, který
ho poslal na smrt.
FOTO | ARCHIV
Čikatilo byl inteligentní a jednu
dobu dokonce pracoval jako učitel. Ze
školy byl však pro obtěžování studentů vyhozen. Poté se přestěhoval
a v roce 1978 došlo k první vraždě devítileté dívky. V oblasti se během dalších let začala objevovat mrtvá a zohavená těla žen a dětí.

Vyšetřovatel požadoval více lidí
a konzultaci s americkou FBI, to mu
ale tehdejší režim striktně zakázal. Vedení sovětské policie zakazovalo zveřejnění informací o případu, neboť by
tak přiznalo, že sérioví vrazi nejsou
jen v kapitalistických zemích.
Naposledy Čikatilo vraždil v roce
1990, kdy v lese zabil dvaadvacetiletou ženu. Když vycházel z lesa, zastavil ho policista v civilu. Vrah se vymlouval, že byl na houbách, v tašce si
přitom nesl uřezané prsy oběti. To
však policista nezjistil a nechal ho jít.
Zatčen byl až později a nakonec se
přiznal k vraždám 56 lidí. Zatímco ve
vazbě se choval slušně, při soudním
procesu se patrně snažil vyvolat dojem
blázna – ukazoval genitálie, zcela bez
souvislosti vykřikoval, že není homosexuál, tvrdil, že je těhotný a že kojí.
Byl odsouzen k trestu smrti. Prezident Boris Jelcin zamítl 4. ledna 1994
jeho žádost o milost a 14. února téhož
roku byl sériový vrah popraven střelou za pravé ucho. Čikatilova manželka dodnes tvrdí, že o zvěrstvech svého
muže neměla ani ponětí.
(jos)
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1 585 000 korun
pro miminka

Dvě aukce fotek
osobností s miminky,
které už popáté pořádal
Magazín DNES a server
iDNES.cz, vynesly rekordní částku.
Na konto Dětského centra při Fakultní
Thomayerově nemocnici v Praze putuje
přes milion a půl. Největší zájem byl
o fotky Ivy Kubelkové
a Petry Kvitové.
Dražbu zaštítila
Nadace Agrofert.

465 000 Kč

Iva Kubelková
s Gitou
FOTO: NGUYEN PHUONG
THAO A PETR TOPIČ

Č | „Tři sta dvacet korun poprvé, podruhé,“ klepla modelČR
ka Iva Kubelková dražebním kladívkem. Zapomněla dodat
slovo „tisíc“, možná z rozrušení, jako by ani sama nevěřila,
jakou částku právě chtěla vyslovit. Ještě než se opravila, přilétla další nabídka. Tentokrát už konečná. „Tři sta třicet tisíc
korun poprvé, podruhé a potřetí. Prodáno.“
V přízemí kojeneckého ústavu v Praze zajásala tradiční
dražitelka Jitka Valentová, sestra Iva Valenty, senátora a zakladatele nadace Synot. „Bratr mi kladl na srdce, ať se bez
Kubelkové nevracím,“ říkala. Musela svést těžký boj: za
330 tisíc korun se ještě nikdy žádná fotka v projektu Magazínu DNES nevydražila. Tento byl jubilejní, pátý. Jitka Valentová se o snímek Kubelkové a malé Gity dlouho přetahovala
s dalším tradičním dražitelem Jaroslavem Zelinkou z Celního
jednatelství. Ten si nakonec odnesl fotograie dvou sportovců
– Petra Čecha (150 tisíc) a Romana Šebrleho (40 tisíc).
Příhozy tentokrát padaly jako nikdy dřív. „Čas mám
klidně do zítra, hlídání dětí jsem dnes svěřila partnerovi,“
libovala si s kladívkem v ruce Kubelková. U dalších čtyř
fotograií ji zastoupila moderátorka Laďka Něrgešová. „Kdo
může říct, že má doma skoro nahou Táňu Vilhelmovou?“
popichovala dražitele. „Jedině Vojta Dyk,“ dodala. A zabralo to. Fotku Vilhelmové se dvěma malými chlapci, Dominikem a Milanem, si za 315 tisíc korun odnesli advokáti
z kanceláře Rakovský & Partners. Na chodbách tam bude
viset i Petra Kvitová s malým Viktorem: za 255 tisíc.
Fotky žen tak letos v částkách o vagón převálcovaly muže.
Tři fotograie, které vybrali čtenáři, se současně dražily
i na iDNES.cz. Stejně jako na tenisovém Wimbledonu tu triumfovala Petra Kvitová. Její snímek se prodal za 200 tisíc,
Petr Čech za 160 tisíc a Iva Kubelková za 135 tisíc korun.
Celkový výdělek je tedy rekordní: 1 585 000 korun!
„Děkuji vám všem,“ prohlásila ředitelka Dětského centra Jaroslava Lukešová. „Mám pro vás na konec dobrou zprávu. Několik dětí z fotograií už je v rodinách. A další tam brzy budou.“
Martin Moravec, vedoucí Magazínu DNES

455 000 Kč

Roman
Šebrle
s Filipem

Petra
Kvitová
s Viktorem

40 000 Kč

Petr Čech se
Samuelem

310 000 Kč

Tatiana
Vilhelmová
s Dominikem
a Milanem

315 000 Kč
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Z prodavačky
hvězdou filmu

Ceny plné paradoxů, ale s dozorem lékařů
• Filmové ceny ovládl snímek Cesta
ven režiséra Petra Václava, který získal
celkem sedm lvů. Stal se nejlepším filmem a bodoval také v kategoriích nejlepší režie, ženský herecký výkon v hlavní
roli, scénář, kamera, zvuk a střih.
• Drama Díra u Hanušovic a muzikálová pohádka Tři bratři si odnesly po třech
soškách. Zatímco snímek Miroslava Krobota opanoval herecké kategorie – Lenka
Krobotová, Ivan Trojan (na snímku), Jaroslav Plesl – film z dílny Jana Svěráka
podle scénáře jeho otce uspěl s kostýmy, maskami a scénografií.
• Bezpochyby největším překvapením letošních cen byl neúspěch favorizovaného dopingového dramatu Fair Play. Snímek Andrey Sedláčkové, který navíc
akademici vyslali na Oscary, neproměnil ani jedinou z patnácti nominací.
• Nejoceňovanější dílo letošních cen se postaralo o největší paradox. Snímek
Cesta ven se totiž setkal s mizivým zájmem diváků. Do kin přilákal necelé čtyři tisíce návštěvníků. Naproti tomu drama Fair Play získalo cenu filmových fanoušků.
• Ceny filmových akademiků letos předávaly uznávané osobnosti ze světa medicíny. Na pódiu se tak objevil například
kardiochirurg Jan Pirk nebo světoznámý plastický chirurg Bohdan Pomahač
(na snímku).
• O největší trapas večera se postarali
sami organizátoři, kteří se nechali oklamat vtipálky a dvojníka amerického herce Jima Carreyho vydávali za skutečnou hollywoodskou hvězdu.

INZERCE

Vítězná póza herečky Klaudie Dudové s Českým lvem.

České lvy si podmanila
talentovaná neherečka.
Režiséra snímku Cesta
ven Petra Václava
to ale nepřekvapilo.
Nezkušeným tvářím věří.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Nenápadná brunetka, která ještě
před časem prodávala v obchodě se smíšeným zbožím, se na konci minulého týdne
téměř přes noc stala senzací. Šestadvacetiletá Klaudia Dudová okouzlila akademiky natolik, že v boji o České lvy nechala
za sebou tak zkušené herečky, jako je Tatiana Vilhelmová nebo Klára Melíšková.
A nebylo to poprvé, kdy na stříbrném plátně zazářil nový, showbyznysem do té
doby nepoznamenaný talent.
„Hledám zajímavé lidi, u kterých cítíte,
že se líbí kameře, kteří mají zkušenost s tématem filmu, se situacemi, ve kterých se
ocitnou. Prostě musí tomu, o čem pojednává jejich postava, rozumět,“ vysvětluje režisér oceněného snímku Cesta ven Petr Václav, podle čeho vybírá tváře do svých filmů.
Klaudia Dudová jej prý zaujala nejdříve svým chováním, delikátním způsobem, kterým nalévala alkohol, svým
vzhledem a jistou nonšalancí, se kterou
tančila na zábavě, kde ji uviděl poprvé.

FOTO | M. ŠULA, MAFRA

„Při prvním rozhovoru přes kameru vznikl magnetismus, který napovídal, že ona
je tou správnou volbou. Byla neuvěřitelně
upřímná, ale decentní. Vyjadřovala se krátkými přesnými větami ostrými jako nůž,
a přitom zbytek nechala zahalen v tichu,“
vzpomíná režisér, který už tehdy věřil, že
schopnost vyjádřit se slovem i tichem projeví Klaudia i na place. A nemýlil se.

Český výrobce postelí a klinicky
hodnocených matrací

Po vzoru Formana i Trošky
Spoluprací s nezkušenými talenty proslul
i režisér světového formátu a držitel Oscara Miloš Forman. A to například v legendárních filmech Hoří, má panenko nebo
Lásky jedné plavovlásky. Na výkony neherců nedá dopustit ani režisér Zdeněk
Troška, který neznámé tváře obsazuje pravidelně. „Když z nich odbouráte strach
a topornost, jsou velmi přirození. Znají situace, o kterých točíte, lépe než vy, byť
jste je napsal do scénáře,“ přibližuje hlavní výhodu práce s „neopracovanými talenty“ režisér Václav.
Tvůrce také zavzpomínal na situaci
z natáčení, kdy měla nezkušená začínající
herečka Maria Ferencová-Zajacová problém se scénou surového sexu ve vířivce.
Tehdy jí naštěstí pomohl její profesionální
kolega Přemek Bureš. „Velmi gentlemansky jí dodával odvahu, a po třech hodinách se vynořili z vody plní modřin, které
jim začínaly zabarvovat těla, jako nejlepší
přátelé. Zdali šlo o vklad spíše herce nebo
citlivého chlapa, to vám neřeknu.“

doprava po ČR

ZDARMA

ve dnech 27. - 28.2.
VŠECHNY MATRACE

NATUR&DREAM A EXCLUSIVE

ZA POLOVINU!

-50%

PRODEJNY:

PRAHA 5 - SMÍCHOV ■ ZDIBY - PRAHA VÝCHOD
OUTLET - PRAHA 9 - ČAKOVICE ■ OSTRAVA ■ JIHLAVA
OLOMOUC ■ TEPLICE ■ LIBEREC ■ KARLOVY VARY

Info tel.: +420 727 972 283
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Dodnes nevím, proč jsem

FOTO: MICHAL ŠULA, MAFRA
A ARCHIV O. PELČÁKA

Nechybělo mnoho a vojenský
pilot Oldřich Pelčák se mohl
navždy zapsat do
československých
dějin. Jenže
nakonec místo něj
na začátku března
roku 1978 letěl do
vesmíru jeho kolega
Vladimír Remek.
„Na hotelovém
pokoji jsem to zapil
vínem,“ vzpomíná Pelčák na
chvíle, kdy se mu rozplynul sen.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Na ten den Oldřich Pelčák nikdy nezapomene. Psal se 2. březen roku 1978
a jeho kolega Vladimír Remek jako první Čechoslovák právě vzlétal na palubě
kosmické lodi Sojuz 28 do kosmu. Mohl
to být přitom Oldřich Pelčák, kdo by
v těch chvílích už mířil na vesmírnou stanici Saljut 6 místo Remka. „Absolvoval
jsem dlouhý trénink. Zjištění, že nepoletím, pak hodně bolelo,“ přiznává nyní
71letý bývalý vojenský pilot.
Na cestu do vesmíru se Čechoslováci
připravovali ve dvojicích. Remek trénoval s Alexejem Gubarevem, jenž právě
před týdnem zemřel. Pelčák tvořil duo
s Nikolajem Rukavišnikovem. Společně

prošli totožným rok a půl dlouhým výcvikem. Do poslední chvíle se nevědělo,
která z dvojic nakonec poletí. Několik
dní před startem všichni odjeli na kosmodrom Bajkonur v Kazachstánu, kde mělo
být oznámeno, kdo se do vesmíru podívá.
Ruští generálové vás nechali nastoupit a poté vyhlásili, že do vesmíru
poletí Vladimír Remek a Alexej Gubarev. Jaký to byl pocit?
Samozřejmě, že to bylo pro mne zklamání. Absolvovat tak dlouhý trénink a pak
neletět, bolelo to. Řekli nám, že rozhodnutí padlo v Praze. S kolegou Rukavišnikovem jsme šli na pokoj do hotelu a vypili lahev vína. Byl jsem ale voják, byl
to rozkaz, život šel dál.
Držel jste v sobě naději, že poletíte
někdy příště, když to nevyšlo teď?
V Rusku a pak i u nás mi říkali: Oldřichu,

nic si z toho nedělej, bude druhé kolo.
Čekal jsem dva roky. Pak jsem ale zjistil,
že další kolo nikdy nebude.
Dozvěděl jste se důvody, proč nakonec padla volba na Vladimíra
Remka, a nikoliv na vás?
Rozhodoval to tehdy Gustáv Husák
a neví se, proč rozhodl, jak rozhodl. Jsou
čtyři teorie, a musím zdůraznit, že to jsou
takzvané pivní řeči, nic oficiálního. Tak
za prvé: Letělo se na 30. výročí Vítězného února 1948 a Vladimírovi Remkovi
bylo třicet let. Druhá teorie říká, že tatínek Vladimíra byl Slovák, maminka Češka, takže letěl Čechoslovák. Třetí variantou je protekce, Vladimírův tatínek byl zástupce ministra obrany pro letectvo. A ta
poslední je, že Vladimírův velitel, Gubarev, byl voják, kdežto můj velitel Rukavišnikov byl civilista, matematik a konstruktér. A vojáci chtěli mít při letu přednost.

S vámi dlouhé měsíce cvičila ještě polská a východoněmecká posádka. Četl
jsem, že Poláci po rozhodnutí, že poletí dvojice Remek–Gubarev, údajně
protestovali a argumentovali, že za
2. světové války měli víc obětí, a tak
by měli letět oni. Prý padla i nařčení,
že při závěrečných testech od sebe
posádky opisovaly...
To je nesmysl. V této partě nic takového
nepadlo, nebo o tom nevím. Víte, mezi piloty je kolegialita a kamarádství na prvním místě. Při kosmickém výcviku to platí dvojnásob. Němci i Poláci, na rozdíl od
nás, měli vyjasněno, kdo je náhradník
a kdo má skutečně podle plánu letět. Kromě toho věděli, že Češi měli letět první,
v dalším kole za půl roku Poláci, pak
Němci. Po nich navštívili vesmír další zástupci socialistických zemí, Bulhaři, Maďaři, Vietnamci, Kubánci a Rumuni.
A pak i Francouzi, Rakušané a další.
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!!!Odkup všech pohledávek!!!

VYMÁHÁME
Bez záloh rychle a důrazně!
DLUHY
mobil: 774 910 910

www.VymahameDluhy.cz

Vladimír Remek: přímý přenos z vesmíru do TV
„Teď jako československý kosmonaut letím vesmírem, ale
vím, že letím na sovětských křídlech. Z kosmu je všechno
zvláštní. Zejména naše planeta se jeví nepříliš velikou, ale já
vím, že uprostřed rozvrásněné tváře... je malá země
obklopená horami. Naše Československo,“ řekl Vladimír
Remek přímo z vesmíru. Do roku 1978 byl let prý jeho snem,
po přistání však musel projít mnoha únavnými testy.
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do vesmíru neletěljá
Vraťme se ale na úplný začátek, do
roku 1976. V armádě jste byl pilotem, když přišel rozkaz dostavit se
na zdravotní testy, a to údajně kvůli
novému letadlu Mig-23. To jste ale
ještě netušil, co se za tím skrývá, že?
V naší armádě tehdy oslovili 80 lidí. Po
několika lékařských prohlídkách je postupně vyřazovali, až nás zbylo osm.
Bylo nám zvláštní, že doktory zajímala
hlavně odolnost vestibulárního aparátu
(jde o smyslový orgán v labyrintu vnitřního ucha, který řídí vnímání rovnováhy,
pozn. red.). Ve stavu beztíže je tento aparát zodpovědný za nevolnost a malátnost. Vtip je v tom, že každému tento
aparát reaguje na změny trochu jinak
a nejde to natrénovat.

Kdy vám řekli, že hledají kosmonauty pro vesmírný program socialistických států Interkosmos?
To prozradili až nám osmi vybraným. Nabádali nás, že to nesmíme prozradit ani
doma manželce, což jsem ale já udělal.
Později přijeli Rusové a s osmičkou pilotů dělali pohovory. Ptali se nás na práci,
na rodinu, na holky, tam šlo jen o to, zda
umíme komunikovat v ruštině. Tehdy odpadli další čtyři. Poslední čtyři odjeli do
Hvězdného městečka k Moskvě, kde nakonec vybrali pana Remka a mě.

mě tam lidé pamatují. Teď je městečko
plné Američanů. Oni totiž v USA vůbec
nelétají, raketoplány už zrušili, takže nemají jak se do vesmíru dostat. Jsou závislí na Rusech.

Tehdejší výcvik byl jistě náročný. Točení na centrifuze, kurz přežití v divočině, start rakety i přistání v přesných kopiích opravdových vesmírných lodí. Co bylo nejsložitější?
Nejhorší byl nácvik přistání návratové kabiny do moře. To je taková kapsle, tvarem
podobná zvonu, uvnitř sedí kosmonauti,
ta proletí atmosférou a pak na padáku přistane. Kapsle umí také plavat. Z jeřábu
nás dva v kapsli spustili do moře, uvnitř to

„

vrtačku na baterie. Nikdo netušil proč.
Šlo o to, že kosmonauta Romaněnka, který už byl na vesmírné stanici, rozbolely
zuby. Při televizních přenosech neustále
vykřikoval: Mě bolí zub. Tak vymysleli,
že nastoupí zubař, a začali nás učit vrtat
zuby na zubařském trenažéru. Když pak
Remek vybalil ve vesmírné stanici
tenhle kufřík s vrtačkou, tak Romaněnka
zuby okamžitě přestaly bolet a v dalších
přenosech si už nestěžoval.
Z čeho se skládala vesmírná strava?
Chleba jsou takové bochánky velikosti
kostky cukru. Nesmí vznikat drobky. Jinak jsme jedli konzervy, jako známe
dnešní paštiky, polévky v tubách, které

Když Vladimír Remek vybalil ve vesmírné
stanici kufřík s vrtačkou, kosmonauta
Romaněnka zuby okamžitě přestaly bolet.

ve vlnách hrozně házelo, je tam minimum
prostoru. Při tom musíte zvládnout například sundat skafandr a vzít si neopren.
A do toho je vám hrozně špatně. Rukavišnikov zvracel už po pěti minutách. Já vydržel 40 minut.

Jak se v takovém městečku žilo?
Leží asi 40 kilometrů od Moskvy, je
obehnáno vysokým neprůhledným plotem, dovnitř potřebujete propustku. Skládá se z obytné části a výcvikového střediska, které je ale za dalším plotem, kam se
nedostane skoro nikdo. Jsou tam obchody, kino, divadlo, škola. Bydlí tam kosmonauté i obsluha, několik tisíc lidí. Já
tam byl rok a půl, s ženou i dvěma syny.

V kabině, která je v expozici Vojenského leteckého muzea ve Kbelích
(na hlavním snímku, pozn. red.), pak
Vladimír Remek opravdu přistál zpět
na Zemi. Přes 300 kilometrů dlouhý
sestup z vesmíru musí být stresující…
Když kabina letí atmosférou, na čelním
štítu je teplota asi 1 200 stupňů. Kosmonauti uvnitř to nepocítí, ale vidí, jak šlehají plameny, vše drnčí, klepe se. Čeká
se, až se v sedmi kilometrech nad zemí
otevřou padáky a pak kam dopadnou.

Kdy jste se tam byl podívat naposledy?
Loni s kamarádem. Potěšilo mě, že si

Vás učili i zubařské zákroky, proč?
Pár dní před startem přinesl doktor zubní

se ohřály v malé elektrické pícce, ovocné šťávy byly také v tubách.
Po návratu ze Sovětského svazu
jste se vrátil k létání?
Ano, v letadlech a vrtulnících jsem létal
12 let a byly to nejhezčí roky, i když
jsem dvakrát málem přišel o život.
Jaký máte nyní vztah s Vladimírem
Remkem?
Po návratu z kosmické mise pan Remek
věnoval své vesmírné rukavice mým synům. Když máme nějaké rodinné setkání, synové se mě ptají, jestli ty rukavice
pořád mám, jestli jsem je někde nedaroval nebo neprodal (smích). S Vladimírem Remkem se setkáváme, stejně jako
i s ostatními kosmonauty z celého světa, jednou či dvakrát do roka při různých srazech a oslavách. Jsme letci,
tedy kolegové.

České družice
1978 – Půl roku po Vladimíru
Remkovi se Čechoslováci blýskli
znovu. 24. října 1978 vypustili naši
vůbec první družici Magion 1.

Čtvercová „kráska“ měla tvar
kvádru s rozměry 30 × 30 × 16
centimetrů, vážila 15 kilogramů.
Vyrobili ji vědci z pražského Ústavu
fyziky atmosféry AV, ovládána byla
z observatoře v Panské Vsi. Svou
pouť ukončila 10. září 1981, kdy
shořela v atmosféře.
2003 – 30. června byla v Rusku
vypuštěna česká družice MIMOSA.
Od rakety se oddělila, nepodařilo
se však uvolnit měřicí přístroj
MACEK, takže výzkum selhal.
Výroba družice stála 32 milionů
korun, její vypuštění 25 milionů,
které byly odečteny z dluhu
Ruska.

2014 – Jediná česká družice za
poslední roky je zatím na zemi. Je
to dílo vědců a studentů z ČVUT.
Ti teď shánějí milion korun, aby
zaplatili místo na čínské raketě,
která ji vezme do vesmíru.

Čecho slovácipatřili
ke kosmic kým pionýrům
ČR | Když v roce 1965 vznikl sovětský mezinárodní
program Interkosmos, podílelo se na výzkumech
mnoho socialistických států. Postupem času se ale
do popředí dostali českoslovenští inženýři a vědci.
„ČSSR měla postupem času na výzkumech velký podíl, finanční i duševní. A spolupráce pokračuje dodnes, navíc se pracuje pro Američany,“ říká Oldřich
Pelčák, který byl díky programu Interkosmos v roce
1978 krůček od letu do vesmíru. Značný podíl Čechoslováků na projektu byl také důvodem, proč se náš
zástupce jako představitel třetího národa na světě vůbec podíval do vesmíru. Před námi tam byli jen Rusové a Američané.
Čechoslováci zapojení do vesmírných programů
promýšleli už počátkem 60. let. Spolupráce s americkou NASA ovšem byla zapovězená a evropská
vesmírná agentura ESRO byla v plenkách. Jedinou
možností bylo oslovit Sověty. Ještě se ozvali Indové,

kteří chtěli vyměnit několik desítek našich nákladních aut za možnost, aby se českoslovenští vědci podíleli na jejich výzkumu. To ale ČSSR odmítla a oslo-

vila Rusy. Sovětská vláda na podzim 1965 pozvala
zástupce Albánie, Bulharska, Československa, Maďarska, Německé demokratické republiky, Číny, Jugoslávie, KLDR, Kuby, Mongolska, Polska, Rumunska a Vietnamu k jednání o spolupráci při výzkumu
vesmíru. Albánie, Čína, Korea a Vietnam s díky odmítly. Sověti nabídli účastnickým zemím rakety, družice a veškeré pozemní technické zabezpečení předstartovních a letových operací zdarma, vzali tedy na
sebe 95 procent nákladů, naopak NASA a ESRO si
náklady na vypuštění cizích družic účtovali. Rusové
požadovali pouze náměty pro výzkum a zhotovení
palubních přístrojů.
14. října 1969 byla ze sovětského kosmodromu
Kapustin Jar vypuštěna družice Interkosmos 1, první
družice s československými přístroji na palubě. Tak
se ČSSR zařadila mezi státy s aktivním kosmickým
výzkumem.
(jos)
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Přichází jaro, posilněte imunitu
Strava bývá v zimě
chudší na čerstvé ovoce
a zeleninu, to je chyba.
ČR | Oslabená imunita je příčinou častých nemocí. Mívají ji především děti,
jejichž imunitní systém není ještě plně
rozvinutý, a starší lidé, u kterých je do
jisté míry již opotřebován. Naši imunitu
ohrožují i přílišná fyzická námaha a vyčerpání, také psychické napětí a stres.
Více míváme oslabenou imunitu zpravidla po zimě, tedy s nástupem jara, a pak
také na podzim.
V zimě pracují snad všechny orgány
na plný výkon. Imunitní systém se brání
zvýšenému náporu bakterií a virů, trávicí systém se přizpůsobuje těžší stravě
a krevní oběh dělá, co může, aby tělo zahřál. Zatímco venku mohou být teploty
i výrazně pod bodem mrazu, v místnostech bývá zpravidla nad 20 stupňů Celsia. Takový rozdíl je zatěžkávací zkouškou pro naši termoregulaci.
Strava je v zimě chudší na čerstvé
ovoce a zeleninu, a když si je přece jen

dopřejeme, jsou chudší na živiny. To
může vést k nedostatku důležitých vitaminů. Také sluneční záření, nezbytné
pro přeměnu vitaminu D na jeho aktivní
formu, je v zimě skoupé. „Déčko“ podporuje nejen správnou funkci imunitního systému, ale především ovlivňuje
i metabolismus vápníku kostí. Není proto divu, že organismus se postupně vysílí a začnou se projevovat typické známky oslabené imunity.

Začarovaný kruh
Lidé s oslabenou imunitou jsou unavení
a náchylnější k mnoha různým nemocem virového i bakteriálního původu –
nachlazení, chřipce, onemocnění dýchacích cest a nejrůznějším zánětům. Jejich
prodělání imunitu ještě více oslabuje,
zvláště pokud nedodržujeme rady lékaře a snažíme se nemoc „přechodit“. Začíná tak začarovaný kruh, kdy oslabená
imunita je příčinou nemoci, která ji ještě více oslabuje. Nemoc se opakovaně
vrací a přináší další, čím dál tím závažnější rizika a komplikace.
Posílení a udržení silného imunitního

Místo
kalorických
jídel dejte přednost
lehkým pokrmům.
systému docílíme především zvýšeným
příjmem vitaminů. Důležitou roli hraje
také tělesná aktivita, která pomůže organismus pročistit od škodlivých látek,
jež se v něm v zimě nahromadily. Efektivní jsou jednoduché cviky na protažení těla nebo procházky na čerstvém
vzduchu.
Dalším nezbytným krokem je změna
jídelníčku. Místo kalorických jídel dejte
přednost lehkým pokrmům, v nichž by
neměly chybět zelenina a obilniny. Tekutiny je třeba přijímat po celý den, a to především neperlivou vodu. Dopřejte si kvalitní spánek, který je nezbytnou podmínkou důkladné regenerace organismu.
V podpoře imunitního systému hrají
velkou roli probiotika a enzymy. Probiotika jsou živé mikroorganismy, které se

dostávají do těla v potravě a příznivě
ovlivňují střevní mikroflóru. Vitaminy,
které naše tělo nevyrábí, se nejčastěji
účastní látkové výměny jako součást enzymů, bez nichž by nemohly probíhat
žádné biochemické procesy – bez enzymů by neexistoval život.

Enzymy řídí imunitu
Některé enzymy v našem těle řídí správné fungování imunity. Je-li organismus
oslaben a nedokáže sám zvládnout například silný zánět, je důležité přijímat
enzymy zvenčí.
Zabraňují častému opakování nemoci, které může mít neblahý vliv na naše
zdraví i kvalitu života. Nejznámějším
enzymovým lékem, který posiluje oslabenou imunitu a působí proti zánětům
a otokům, je Wobenzym.
Nepodceňovat prevenci a ochranu našeho imunitního systému se skutečně
vyplatí, a to zdaleka ne pouze finančně,
tedy tím, že nebudeme odkázáni na výplatu nemocenských dávek. Zdraví
máme každý jen jedno a je na každém
z nás, jak o ně budeme pečovat.

INZERCE

Podpořte imunitu
proti chřipce a nachlazení

Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a bezprostředně po
ní, kdy je naše tělo výrazně oslabené. Cítíme se unavení, hrozí nám chřipky
a záněty dýchacích cest.

Enzymy řídí fungování imunity

Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování imunitního systému. Při problémech s imunitou je
namístě podpořit náš obranný systém podáváním obdobných enzymů zvenčí.
Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů,
která je obsažena v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie – léku
Wobenzym.

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho
měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce,
začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže jsme chřipku nebo
jiné virové onemocnění už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá
rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby.

Aby se nemoc neopakovala

I když už jsme z nejhoršího venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym
posiluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci a jejímu přechodu do chronického stavu.

lék Wobenzym® může pomoci i Vám
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Více na www.wobenzym.cz
Informujte se u svého lékaře.
Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz,
konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000
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Manuál k penzi: Spořit se vyplatí
Šetřit na důchod má smysl i v pokročilém věku, třetí pilíř není jen pro mladé, říká ekonom Vladimír Bezděk
5plus2
■ RÁDCE

klidnější spaní – investujte do vlastního
bydlení. Když teď budete splácet hypotéku, budete ve stáří muset platit jen náklady na energie, ale ne nájem. I to stojí
za zvážení, protože tím pak měsíčně
ušetříte tisíce korun.“

Spořte tolik, abyste dosáhli
na nejvyšší státní příspěvek
„Abyste dostali od státu alespoň nějaký
příspěvek pro své penzijní připojištění,
dnes se mu říká doplňkové penzijní spoření nebo také třetí pilíř, musíte si ukládat měsíčně alespoň 300 Kč. Pokud
chcete ale od státu dostat maximum,
pak si ukládejte 1 000 Kč, ke každé tisícovce totiž měsíčně dostanete 230 korun. Pokud si můžete dovolit na penzi
odkládat ještě víc, ušetříte také na daních. Při měsíční úložce 2 000 Kč
a výše získáte nejen zmíněný maximální státní příspěvek, ale ušetříte ročně na
daních dalších 1 800 Kč.“

Zvolte, zda si vyberete
úspory naráz, či postupně
„Naprostá většina účastníků třetího pilíře si vybírá naspořené peníze jednorázově, dělá to tak přes 95 procent lidí. Existuje ale také možnost vybrat si je formou
pravidelné penze. Do sněmovny aktuálně míří zákon, který by účastníka třetího pilíře, pokud by si zvolil jako formu
výplaty alespoň desetiletou penzi, osvobodil od placení daně z výnosů, kterou
dnes lidé – ať už si vyberou peníze jednorázově, nebo formou renty – platí.“

Nezapomeňte zvolit
strategii, můžete ji měnit
„Nový třetí pilíř na rozdíl od starého penzijního připojištění umožňuje lidem zvolit si strategii spoření – tedy jak bude penzijní společnost vaše prostředky investovat. Každá penzijní společnost musí ze
zákona nabízet takzvaný povinný konzervativní fond, který, jak napovídá název,
nepřináší vysoké zhodnocení, ale zároveň i minimalizuje riziko ztráty. Penzijní
společnosti pak většinou nabízí ještě vyvážené a dynamické fondy, kde je potenciál výnosu vyšší, ovšem je třeba počítat

300

Kč musíte ukládat
měsíčně, abyste
dosáhli na příspěvek.

také s možnými riziky výkyvů na kapitálových trzích. Proto jsou v nabídce často
také fondy státních dluhopisů, kde jsou
výnosy i rizika minimální. Mladí lidé by
se neměli bát zvolit si dynamické investovaní a ke konzervativnímu pak postupně
přejít s blížícím se koncem spoření. Penzijní společnosti zdarma umožňují jednou za rok změnu strategie.“

Vladimír Bezděk

Při spoření můžete sázet na jistotu, ale i trochu zariskovat.

Zeptejte se zaměstnavatele,
jestli vám bude přispívat
„Příspěvek od zaměstnavatele je oblíbený benefit, často se ale stává, že ho váš
zaměstnavatel nabízí a vy o tom nevíte.
Nebojte se zeptat. Ve chvíli, kdy si budete spořit tisícovku měsíčně, stát vám
přidá 230 korun a zaměstnavatel dalších 850 korun, což je aktuálně průměrná výše zaměstnavatelského příspěvku,
máte už ze své tisícovky 2 080 korun –
a to se ještě budou vaše prostředky nejspíš zhodnocovat.“

Porovnejte poplatky
na trhu. Vyplatí se to
„Třetí pilíř má zákonem nastavené poplatky, které jsou v porovnání s dalšími
produkty – například investováním v podílových fondech – velmi nízké. Maximální roční poplatek činí 0,8 % z objemu prostředků, které ve třetím pilíři
máte, a maximálně 10 % ze zisku, který
fondy vytvořily.“

Zvažte i spoření těsně před
odchodem do důchodu
„Třetí pilíř je tu nejen pro mladé nebo
pro lidi ve středním věku. Vstoupit do
něj můžete kdykoliv a nastřádané peníze pak třeba věnovat vnoučatům. Peníze si člověk může vybrat nejdříve pět
let před tím, než má nárok na státní důchod. Pokud tedy začnete spořit těsně
před důchodem nebo v důchodovém
věku, můžete si naspořené prostředky
včetně podpory státu po pěti letech spoření kdykoliv jednorázově vybrat.“

Klidnější stáří vám pomůže
prožít i vlastní bydlení
„Třetí pilíř je jednou z populárních možností, jak si zvýšit komfort ve stáří, sjed-
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naný ho má skoro každý Čech v produktivním věku, aktuálně si takto spoří na
penzi skoro 4,8 milionu lidí. Existují ale
i další způsoby, jak mít ve stáří o něco
INZERCE

• Prezident
Asociace
penzijních
společností
České
republiky.
• Někdejší šéf tzv. Bezděkovy
komise, která připravovala
důchodovou reformu.
• Vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze a University
of Manchester v Anglii.

Finanční poradna
Je výhodná
krátkodobá půjčka?

Pokud potřebujete mít peníze
rychle k dispozici, můžete využít služeb nebankovních společností, které
krátkodobé půjčky nabízejí. Vždy
ovšem pečlivě vybírejte ze široké
nabídky na trhu. Doporučuji využít
online kalkulačku, na které si můžete nastavit výši požadované půjčky
a dobu splácení a ihned zde vidíte
přesný rozpis týdenních splátek. Předem tedy víte, kolik za půjčku budete
splácet. Většina férových společností
má online kalkulačku přímo na svých
webových stránkách.
O krátkodobou půjčku si jednoduše zažádáte tak, že vyplníte online
žádost na webových stránkách společnosti, nebo zavoláte na bezplatnou linku. Dále Vás bude kontaktovat obchodní zástupce společnosti,
který si s Vámi domluví schůzku a vyplní s Vámi žádost o půjčce. Po jejím
schválení Vám rychle peníze vyplatí
přímo na ruku.
Uvažujete-li o krátkodobé půjčce,
pečlivě zvažte, u jaké společnosti si ji
vezmete. Kromě výše úroku a RPSN
si také zjistěte, zda společnost nevyžaduje ručení majetkem, co se stane, když nebudete schopni zaplatit
splátku, aj. Odpovědné společnosti
Vám rozhodně nebudou hrozit exekucí.
(www.faircredit.cz)
INZERCE

Česká republika

ADVERTORIAL
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Hnědé uhlí musíme
vytěžit, myslí si Češi
ČR | Prezident Miloš Zeman prosazuje
prolomení limitů pro těžbu hnědého
uhlí, ostatní politici se přou, ekologové
jsou jasně proti. Ale jak se k využití hnědého uhlí staví obyčejní Češi?
Podle výzkumu agentury STEM, který
má týdeník 5plus2 k dispozici, většina
obyvatel Česka s těžbou souhlasí. Téměř
polovina z 1 081 oslovených si myslí, že
bychom měli maximálně využít dostupné
zdroje a necelá pětina dokonce podporuje
hledání dalších zdrojů hnědého uhlí. Jen
17 procent Čechů soudí, že by vláda měla
těžbu uhlí co nejdříve utlumit. „Situaci
velmi podobně hodnotí muži i ženy, mladí i staří, lidé se základním i vysokoškolským vzděláním, město i venkov. I mladší generace si uvědomuje, že naše energetika se do budoucna bez uhlí zřejmě neobejde,“ konstatují výzkumníci.
Tři z pěti Čechů jsou také přesvědčeni, že Česká republika by měla před dovozem plynu a jaderného paliva z ciziny
upřednostňovat právě domácí zdroje.

Těžbu hnědého
uhlí co nejdříve
utlumit
17 %

Hledat další
zdroje této
suroviny
19 %

Co bychom měli
udělat se zásobami
hnědého uhlí, které
má ČR k dispozici?

Nevím 17 %

Maximálně využít
známé dostupné
zdroje
47 %
PRAMEN: STEM, TRENDY
1/2015, 1081 RESPONDENTŮ.

5 pravidel slušného podomního prodeje
ČR | Podomní prodejci často přináší problémy. „Evidujeme na ně každý rok stovky stížností,“ říká mluvčí Energetického
regulačního úřadu Jiří Chvojka. Ale házet předem všechny do jednoho pytle
s podvodníky, lháři a šmejdy, vypouštět
na ně psy a volat policii není úplně rozumné. Stačí dodržovat pět jednoduchých pravidel a z obchodníka, který zazvoní u dveří, vám může něco „kápnout“. Třeba peníze ušetřené na elektřině a plynu.
1. Chtějte od obchodníka doklad
o tom, kterou firmu zastupuje.
2. Ptejte se, dokud všemu jasně neporozumíte.

3. Nenechte se tlačit časem, máte
právo si vše rozmyslet.
4. Chtějte písemnou garanci, že skutečně dostanete výhodnější cenu.
5. Pokud podepíšete smlouvu a svůj
krok si rozmyslíte, nic se neděje, máte
právo v zákonné lhůtě od smlouvy bezplatně odstoupit.
Seriózní firmy nechtějí na nejrůznější
filuty doplácet a staví se proti plošnému
odsuzování a zakazování podomního
prodeje. Například jeden z největších alternativních dodavatelů energií Centropol Energy má své terénní obchodníky
pod přísnou kontrolou. „Podomní pro-

dej je celosvětově uznávaným typem nabídky zboží a služeb a zároveň jeden
z nejúspěšnějších. A protože i zde pracují jen lidé, kteří mohou chybovat, je pro
kvalitu stěžejní nastavení pravidel a kontroly. K tomu slouží ověřovací telefonické hovory. Naši operátoři znovu se zákazníkem projdou klíčové body, ke kterým patří jejich souhlas s přechodem
k novému dodavateli, kontrola osobních
údajů, ale také otázky na chování a přístup prodejce,“ říká obchodní ředitel
Centropolu Lukáš Pokrupa. Zjistí-li závažné pochybení prodejce, je s ním okamžitě ukončena spolupráce.
(kos)
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V PÁTEK UVAŘÍ
Pavel Šťastný (39 let)

Pracuje jako specialista obchodu. Je ženatý,
od loňského listopadu
má syna Patrika. Kdyby vyhrál, něco málo
by si přidal a koupil
by si vrtulník. Prý je
extrovertní cholerik. Zajímá se o egyptologii, astronomii a psychologii. Rád cestuje. Chodí cvičit do posilovny a na procházky se psem. Má rád maso, bramborové placky a miluje sladké. Nesnědl by
špenát, dary moře a ryby.

KDO UŽ VAŘIL

Česká republika

Slzičky, nervy, vyhazov
Žádná procházka růžovým sadem. Pořad Prostřeno!
na Primě ukazuje, že lidé v Moravskoslezském kraji
bývají od rány a region je to opravdu „razovity“.
SEVERNÍ MORAVA | Nikdo nikomu
nevěří. Cholerik Pavel nemusí provokující Žanetu. Makedonec Jovita vyčítá
Hance mizernou italskou kuchyni. Nervy na pochodu. Takový je soutěžní pořad Prostřeno! na Primě.
Iveta (35) vsadila v pondělí na českou klasiku, upekla poctivé domácí koláčky. Jenže nikoho nezajímaly, řešilo
se, kdo potřebuje vyhrát peníze.
Žaneta (24) se v úterý postavila k plot-

ně, ale večeři provázela kritika. Hostitelka neudržela nervy na uzdě, takže tekly slzičky. Kuřecí prsa s nivou a šťouchanými
brambory přesto chutnala.
Hanka (25) chce vyhrát, aby se mohla vdávat. Ve středu podávala moderní
kuchyni s plody moře, což nebyla dobrá
volba. Hostům nechutnala ani polévka,
byla rajská, nebo tomatová? Pavel rozdýchával neshody na balkóně. Jovica
zas Hance neodpustil, že vaří italskou

kuchyni bez odpovídajících znalostí.
Čtvrteční balkánské menu Makedonce Jovici (34) hosty zklamalo. Nic příšernějšího než papričku u předkrmu prý
ještě nejedli. Rozčilený Pavel pak řekl
Žanetě, že ji v pátek k sobě nepustí.
Při poslední večeři tohoto týdne zažije Pavel (39) napětí a stres. „Rohlík se
sýrem a vajcem, Muchomůrková Polifka, Čináááá poooo Českuuuuu, Myska
Mlyka“, takovému menu soutěžící nedůvěřují. Žaneta u stolu dlouho nevydržela, Pavel ji vykázal hned, jak vyndala
ešus s donesenými řízky. Jak pořad dopadne? Odnese si vůbec někdo výhru
50 tisíc korun? Sledujte televizi Prima
ve všední dny od 18 hodin.
(vlas)

Pondělí: Iveta Leváková (35 let)

S manželem mají bufet v ostravském Divadle Antonína Dvořáka, kde připravují studené lahůdky. Iveta
má 2 děti (14 a 6 let),
muž zase z minulého
manželství dvě dcery (30 a 18 let). Rekonstruují domek ve Studénce, kam jezdí na víkendy. Nikdy nejedla sushi, tak
neví, zda by jí chutnalo. Nejraději má
steak a grilovanou zeleninu.
Úterý: Žaneta Jefimová (24 let)

Byla servírkou a pokladní. Nyní je na mateřské dovolené. S přítelem mají syna Františka (17 měsíců). Žaneta původně pochází
z Olomouce, kvůli práci se přestěhovali do Ostravy. Chodí se
synem plavat, jezdí na in-line bruslích.
Má ráda těstoviny a kuřecí maso. Nesnáší houby, dršťky, mořské plody a olivy.
Středa: Hana Burkertová (25 let)

Dokončila bakalářské
studium a pokračuje
v navazujícím magisterském. Přivydělává
si jako referent obchodního úseku. Je zasnoubená. V pořadu
chce vyhrát peníze na svatbu. Jezdí na
kole a kolečkových bruslích, má ráda turistiku, hraje squash. V zimě lyžuje. Má
ráda ryby, krevety, bramborové knedlíky plněné uzeným masem. Nikdy by nesnědla kroupy, jelito nebo tlačenku.
Čtvrtek: Jovica Vasilevski (34 let)

Pracuje jako manažer
v ocelárenském a slévárenském průmyslu.
V Česku žije 7 let, pochází z Makedonie.
Žije s manželkou, která je z Třince. Vychovávají čtyřměsíční dceru Ellu. Rád připravuje musaku a všechny druhy masa.
Není vybíravý. Sní skoro vše, kromě pavouků, morčat a švábů.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Předkrm – Kanapkový minirautík
Pod pojmem kanapka (foto vpravo) si
můžeme představit vše od obložených
slaných krekrů až po jednohubky. Ingredience: pomazánky (jakékoli podle
vaší chuti), okurka, cherry rajčátka, uzený losos, kopr, pastiňák, pečivo, listové
tyčinky. Postup: Můžeme vytvořit prakticky cokoli podle naší fantazie.
Skládaný salát

Minirautík připravíme tak, abychom jedli i očima.
Salát vrstvený na sebe je zajímavým
předkrmem, byl by ale zdravější, kdyby
v něm bylo víc čerstvých věcí. Ingredience: 1 pórek, 1 celer sterilovaný, 1 kukuřice, 1x ananas sterilovaný 500 ml,
3 vařená vejce, 200 g šunky, 200 g strouhaného sýru, 1x majonéza, špetka soli
a pepře dle chuti. Postup: Vše, jak je
psané, naskládáme na sebe, jen majolku
dáme před vajíčkem a nakonec ještě trochu pórku a zasypeme sýrem a necháme
proležet v lednici, nejlépe přes noc.
Musaka s lilkem na červeném víně
Ingredience: 500 g mletého hovězího
masa, 2 střední lilky, 1 cibule, 4 stroužky česneku, 1 l vývaru, 1,5 dl červeného
vína, 5 kuliček nového koření, 1 lžička
oregana, 3 bobkové listy, sůl, mletý
pepř, 80 ml olivového oleje, 120 g drcených rajčat, 300 gramů bešamelu. Postup: Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme najemno. V hrnci na středním ohni
rozpálíme olej a necháme na něm zesklovatět cibuli. Přidáme mleté maso,
zvýšíme teplotu a chvilku restujeme.
Přidáme česnek, pepř, 1 lžičku soli
a promícháme. Nyní přidáme nové koře-

ní, bobkový list, červené víno a promícháme. Počkáme, až se vypaří veškerá
tekutina. Přilijeme 700 ml vývaru a přidáme oregano a přivedeme k varu. Poté
přidáme drcená rajčata a na mírném
ohni přikryté vaříme 30 minut. Občas
promícháme. Pak přilijeme zbylých
300 ml vývaru a necháme dusit, dokud
maso nebude měkké, zhruba 20 minut.

FOTO | FTV PRIMA

25 minut. Ingredience – bešamel: 50 g
cibule, 60 g másla, mletý pepř, 60 g
hladké mouky, 1 l mléka, 1 bobkový
list, 1 lžička soli. Postup: Oloupeme
a nakrájíme cibuli najemno. Rozehřejeme v malém hrnci máslo. Když máslo
začne pěnit, přidáme cibuli a necháme
ji 30 sekund zpěnit. Přidáme pepř, promícháme a přilijeme studené mléko,
promícháme. Přidáme mouku a pořádně promícháme. Vložíme bobkový list,
osolíme a přivedeme k varu. Stáhneme
oheň a za stálého míchání vaříme 15 až
20 minut. Bešamel můžeme přecedit.
Abychom si „pošmákli“, nezapomínáme na aperitiv. Třeba „panáčka“ slivovice. Podává se čtvrt hodinky před jídlem.
Vyvolává hlad a větší chuť. Na zdraví!

Dle chuti osolíme a opepříme. Rozehřejeme troubu na 170 °C. Lilky nakrájíme
na plátky 0,5 cm. Poté lilky opečeme nasucho na středním ohni. Na dno zapékací misky vložíme polovinu masové směsi a přikryjeme polovinou plátků lilku.
Přidáme veškeré maso a všechny lilky.
Lilek posypeme petrželí a rozetřeme na
něj bešamel. Necháme péct v troubě asi
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ČT1
9.45

Slovácko sa nesúdí 10.20 Všechnopárty 11.15 Případy detektiva Murdocha VII

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Červánková královna
Jak se stal švec Dratvička
tchánem pana krále
Pod Jezevčí skálou
Příběhy slavných... Miloslav Šimek
Večerníček, jak ho (ne)znáte
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování loterie Euromiliony

15.00
16.20
17.15
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
INZERCE

KOMEDIE

Český výrobce postelí a klinicky
hodnocených matrací
Informace tel.: +420 727 972 283
Ve dnech 27. - 28.2.

NOVA
6.15
6.40
7.05
7.30
8.00
8.30
9.40
10.40
11.10
11.25
13.50
15.05
17.05
18.10
18.50
19.30

Batman: Odvážný hrdina II (14)
Král džungle II (2)
Jen počkej, zajíci! (15, 16)
Tom a Jerry III (38)
Tučňáci z Madagaskaru II
První krok (8)
Koření
Volejte Novu
Rychlovky Ládi Hrušky
Julie a Julia
Výměna manželek
Au Pair aneb Slečna na hlídání
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (12)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

KRIMIFILM

SÉRUM PRAVDY

Prima
6.00 Zpravodajství FTV Prima
6.45 Dokonalý Spider-Man II (20)
7.15
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(13)
7.45 Autosalon
9.05 700 mil v sedle
Western (USA, 1975)
11.50 Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
13.45 Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
15.50 Vraždy v Midsomeru
18.10 Karolína, domácí kuchařka
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy

POHÁDKA

KominicKé služby Hradec Králové
Máte doMa koMín?
topná sezóna v plnéM proudu
a vy se neMáte na koho obrátit?

-50%

VŠECHNY MATRACE NATUR&DREAM A EXCLUSIVE

20.00 Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977). Hrají T. Holý,
J. Preissová, F. Němec a další
21.25 Sissi
Trilogie (Rak., 1955). Hrají
R. Schneiderová, K. Böhm a další
23.10 Žena, která všechno ví
Komedie (USA, 1957). Hrají
S. Tracy, K. Hepburnová a další
0.50 Kriminálka Paříž
Poslední cesta. Krimiseriál (Fr.,
2007). Hrají P. Caroit, P.-L. Rajot,
S. Metzger, A. Bargemeová a další
1.40 Manéž Bolka Polívky
2.50 Sama doma
4.25 Bydlení je hra
4.50 Zahrada je hra
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doprava po ČR

ZDARMA

ZA POLOVINU!

20.20 Policie Modrava
Za lepších okolností. Krimifilm
(ČR, 2008). Hrají S. Norisová,
J. Pohan, F. Tomsa a další
21.45 Konečná
Akční film (USA, 2013). Hrají
A. Schwarzenegger, F. Whitaker,
R. Santoro, E. Noriega a další
23.55 Malá vražda
Thriller (USA, 2011). Hrají J. Lucas,
T. Howard, L. Bellová, D. A. Wollová, B. Woodbine a další
1.40 Novashopping
2.10 U Haliny v kuchyni
2.35 Áčko
3.35 DO-RE-MI
4.20 První krok (8)

Nabízíme kvaliikované kominické práce
- čištění průduchů, pravidelné kontroly
spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91 /2010
Sb., frézování, vložkování a revize.
Zn. Řešení pro každého, rychlost, kvalita,
spolehlivost, výhodná cena.
Cup security s.r.o., tel.: 777 797 488

20.15 S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984). Hrají V. Dlouhý, O. Vetchý, J. Kemr a další
22.15 Náhradníci
Thriller (USA, 2009). Hrají B. Willis, R. Mitchellová, R. Pikeová,
V. Rhames a další. Režie J. Mostow
0.15 Saw 4
Horor (USA/Kan., 2007). Hrají
T. Bell, S. Patterson, C. Mandylor
a další. Režie D. L. Bousman
2.05 Vraždy v Midsomeru
Smrt darebáka. Krimiseriál (VB,
1998). Hrají J. Nettles, D. Casey,
S. Badelová, J. Duvitski,
B. Hepton a další
3.50 Náhradníci

Nova Cinema
5.30 Upíří deníky III (2) 6.10 Gilmorova děvčata IV
(15) 6.50 Kapitán Nemo a podmořské město 8.35
Beze stopy (19) 9.25 Odložené případy VI (14)
10.15 Beze stopy VII (24) 11.05 Gilmorova děvčata
IV (16) 12.10 Můj soused zabiják 2 14.05 My tři a pes
z Pětipes 15.30 Slunce, seno a pár facek, komedie
(ČR, 1989) 17.45 Znovu zamilovaná, komedie (Fr.,
2012) 20.00 Záložní plán, komedie (USA, 2010)
22.00 Odplata, akční krimithriller (USA, 1999) 0.00
Klute, krimifilm (USA, 1971)

Prima cool
5.10 Akta X VIII (18) 7.10 Laboratoř pro chlapy
Jamese Maye III (5) 8.15 Magazín Ligy mistrů UEFA
8.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (17, 18)
10.45 Heuréka - Město divů V (12) 11.40 Re-play
12.15 Applikace 12.50 Hrajeme s Alim 13.25 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (12) 14.25 Simpsonovi III (18, 19) 15.25 Pevnost Boyard (6) 17.35 Doteky
osudu (1) 18.30 Simpsonovi III (20) 18.55 Simpsonovi III (21) 19.30 Simpsonovi III (22) 20.00 Král
džungle 22.05 Perem markýze de Sade 0.40
Simpsonovi III (20) 1.05 Perem markýze de Sade
3.05 Re-play 3.35 Applikace 4.00 Hrajeme s Alim
4.30 Kdo přežije: Perlové ostrovy (6)

Prima love
8.40 Farmář hledá ženu 9.55 Super drbna V
(23)10.55 Posel ztracených duší (18) 11.55 Famílie
IV (12) 12.55 Deník zasloužilé matky II (2) 13.25 Jak
jsem poznal vaši matku VII (11, 12) 14.25 Utta Danella: Druhá Eva 16.25 Džungle rtěnek II (3) 17.20
Jamieho roztančená kuchyně II (4) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsayem USA VI (15) 18.55 Deník
zasloužilé matky II (3) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VII (13, 14) 20.15 Vražedná seznamka 22.20
Kráska a zvíře II (12) 23.15 Tajný deník call girl III (5)
23.45 Džungle rtěnek II (3) 0.35 Volejte Věštce
2.40 Tajný deník call girl III (5) 3.05 Nespoutaný
anděl (112) 3.50 Alisa - Jdi za svým srdcem (88)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (21) 8.45 Reklamožrouti (5) 9.05 Mistři aukcí III 9.30 Bílý svět 2015
(6) 10.00 Evropská Liga UEFA 11.55 Tampa Bay
Lightning - Chicago Blackhawks 14.00 Element
14.15 Alcatraz (2) 15.20 Kobra 11 III (15) 16.10 Star
Trek: Nová generace (22) 17.05 Reklamožrouti (6)
17.25 Město šílenců 19.30 Star Trek: Nová generace
(23) 20.20 Kriminálka Miami II (12, 14) 22.00
Mortal Kombat - Boj na život a na smrt 23.45 K.O.
Night (547) 0.40 Kriminálka Miami II (12)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Okouzlení
III (51/52) 7.35 Pod Jezevčí skálou.
Komedie (ČR, 1978) 8.50 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.00 Náměstíčko (9/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Poslední kouzlo
Pohádka (ČR, 2006). Hrají
J. Lábus, Y. Blanarovičová a další
14.05 O Honzovi a princezně Dorince
Pohádka (ČR, 1985). Hrají
M. Stropnický, J. Zahajský a další
14.45 Komici na jedničku
15.45 Zdivočelá země (16, 17/45)
Seriál (ČR, 2001). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, J. Zdeněk 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 Škoda lásky
Povídkový film (ČR). Hrají J. Mádl,
V. Kubařová, O. Navrátil a další
21.25 168 hodin
22.00 Doblba!
Černá komedie (ČR, 2005). Hrají
J. Dušek, P. Čtvrtníček a další
23.50 Komisař Moulin
Malý uprchlík. Krimifilm
(Fr., 2006). Režie J. Pinheiro
1.20 Profesionálové (55/57)
2.15 13. komnata Václava Hybše
2.40 Sváteční slovo spisovatele a
výtvarníka Václava Vokolka
2.50 Manéž Bolka Polívky
4.00 Chalupa je hra
4.25 Zahrada je hra
4.50 Bydlení je hra

6.05
6.40
7.05
7.35
8.00
8.25
8.50
10.10
11.05

13.10
14.40

17.15
18.50
19.30

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (15)
Král džungle II (3)
Tom a Jerry III (39)
Looney Tunes: Úžasná show II (1)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (6)
O rybáři a jeho ženě
Pohádka (N, 2013). Hrají F. Busch,
J. Fedder, K. Schüttlerová a další
Víkend
Super náhradník
Romantická komedie (USA/Kan.,
2006). Hrají A. Bynesová,
Ch. Tatum, L. Ramseyová a další
Pánská jízda
Komedie (ČR, 2004). Hrají
M. Dejdar, V. Škultéty a další
Godzilla
Katastrofický film (USA/Jap.,
1998). Hrají M. Broderick, J. Reno,
M. Pitillová, H. Azaria a další
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982). Hrají L. Vaculík, S. Tofi, I. Andrlová a další
Helena (13)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Dokonalý Spider-Man II (21)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(14)
8.15 Tajemství války (18)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (3)
Nebezpečný balíček. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají J. Shüttauf,
D. Boeer, N. Brennickeová a další
11.00 Partie
11.45 Božské dorty od Markéty
12.20 Receptář prima nápadů
13.35 Big Ben IV (1)
Vražda s potleskem. Krimiseriál
(N, 2002). Hrají O. Fischer,
K. Jacobová, R. Drexelová a další
15.40 Vraždy v Midsomeru
Věrnost až za hrob. Krimiseriál
(VB, 1998). Hrají J. Nettles,
D. Casey, R. Allam 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 (7)
Postarší blondýna. Seriál (ČR,
2014). Hrají V. Žilková, J. Šťastný,
J. Hrušínský, M. Šplechtová a další
21.30 Správci osudu
Romantický film (USA, 2011). Hrají
M. Damon, E. Bluntová, T. Stamp
a další. Režie G. Nolfi
23.45 Hawaii 5-0 II (12)
Navěky ztracený. Akční seriál
(USA, 2011). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
0.40 Tajemství války (18)
1.40 Vraždy v Midsomeru
3.25 Správci osudu
Romantický film (USA, 2011)

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 My tři a pes z Pětipes
7.20 Znovu zamilovaná 9.25 Julie a Julia, životop.
film (USA, 2009) 11.50 Koření 12.40 Malí géniové,
komedie (USA, 1999) 14.30 Záložní plán, komedie
(USA, 2010) 16.20 Katy Perry: Skutečná tvář 18.05
Sue Thomas: Agentka FBI (7, 8), seriál (USA, 2002)
20.00 Rande s celebritou, romant. komedie (USA,
2004) 21.50 Případ číslo 39, horor (USA/Kan.,
2009) 23.50 Hex (4), horor. seriál (VB, 2004) 1.00
Na dostřel, thriller (USA, 1993)

20.20 Policie Modrava
Ranč. Krimiseriál (ČR, 2013). Hrají
S. Norisová, J. Satoranský a další
21.20 Okresní přebor (1)
21.55 Střepiny
22.35 Na dostřel
Thriller (USA, 1993). Hrají B. Willis,
S. J. Parkerová, D. Farina a další
0.30 Kriminálka Miami III (23)
1.15
Volejte Novu
1.45 Novashopping
2.15 Áčko

Prima cool
7.30 Hračky Jamese Maye (1) 8.30 Pyrotechnická
hlídka: Afghánistán (13) 9.25 Záblesk budoucnosti
(4) 10.20 Heuréka - Město divů V (13) 11.20 Král
džungle 13.20 Top Gear XIX (2) 14.25 Simpsonovi
III (21) 14.55 Simpsonovi III (22) 15.25 Pevnost
Boyard (7) 17.35 Doteky osudu (2) 18.30 Simpsonovi III (23) 18.55 Simpsonovi IV (1) 19.30 Simpsonovi IV (2) 20.00 Zapomenutá kletba 22.10 Živí
mrtví IV (9) 23.10 American Horror Story (10) 0.05
Zapomenutá kletba, akční thriller (USA, 2012) 1.40
The Walking Dead IV (9) 2.25 American Horror
Story I (10) 3.05 Pevnost Boyard (7) 4.35 Kdo
přežije: Perlové ostrovy (7)

Prima love
7.05 Božské dorty III (7) 7.35 Trosečníci v ráji I (16)
8.40 Farmář hledá ženu 9.55 Super drbna V (24)
10.55 Posel ztracených duší (19) 11.50 Famílie IV
(13) 12.50 Deník zasloužilé matky II (3) 13.20 Jak
jsem poznal vaši matku VII (13, 14) 14.20 S čerty
nejsou žerty 16.25 Džungle rtěnek II (4) 17.20
Jamieho roztančená kuchyně II (5) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsayem USA VI (16) 18.55 Deník
zasloužilé matky II (4) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VII (15, 16) 20.15 Stmívání 22.55 Chirurgové
X (20) 23.55 Tajný deník call girl III (6) 0.25 Džungle rtěnek II (4) 1.20 Volejte Věštce 3.25 Tajný deník
call girl III (6) 3.45 Nespoutaný anděl (113) 4.30
Alisa - Jdi za svým srdcem (89)

pondělí 2. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 DoktorKA 9.55 Na cestě
po Filipínách 10.25 Postřehy odjinud
10.30 168 hodin 11.05 Znamení koně II
(7/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Únos II. Seriál (USA, 1993-1998)
14.50 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Vražda v druhém poschodí. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller III
Smrt má tisíc žihadel. Krimiseriál
(N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
Láska je černý kůň. Seriál (ČR,
2015). Hrají I. Trojan, R. Krajčo,
H. Vagnerová, M. Němec a další
21.20 Reportéři ČT
22.00 Kriminalista
22.55 Na stopě
23.20 MI5 IX (1/8)
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.15
Postřehy odjinud
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.50 13. komnata Václava Hybše
2.20 Dobré ráno
4.50 Designtrend
5.05 Zahrada je hra
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.20
11.50
12.00
12.30
13.25
14.25
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.30
23.25
0.15
1.25
5.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2770)
Policie Modrava (2)
Ranč. Krimiseriál (ČR, 2013)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (15)
Program ochrany svědků. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (20)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (17)
Na pravdu se přijde. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (223)
Dva a půl chlapa VI (23)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (16)
Stoupat jako dým. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2771)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (101)
Pouta rodinná a jiná. Seriál (ČR,
2015). Hrají M. Stránský, L. Termerová, V. Jílek, I. Janžurová a další
Kriminálka Las Vegas XIV
Kitty. Krimiseriál (USA, 2013)
Černá listina (15)
Soudce č. 57. Krimiseriál (USA)
Mizera (12)
Vzpomínky na staré, zlaté taxi.
Komediální seriál (USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas VI (16)
Novashopping
Novashopping

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

11.15
13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
1.10
2.05

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(7)
Winx Club III (25)
Divácké zprávy
M.A.S.H (52, 53)
Válečný seriál (USA, 1972-1982).
Hrají A. Alda, J. Farr a další
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (6)
Sestry Lynnovy. Akční seriál (USA,
1999). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová III (12)
Dávná láska. Krimiseriál (Fr., 1998).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír (26)
Nactiutrhání. Krimiseriál (N, 1992).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher:
Divoký tymián
Romantický příběh (N, 1994). Hrají
M. Roll, M. Baumeisterová a další
Komisař Rex VIII (5)
Atentát na Rexe. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (322)
Trojský kůň. Rodinný seriál (ČR,
2015). Hrají A. Švehlík, M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
TOP STAR magazín
Trable v ráji
Komedie (USA, 2009). Hrají
K. Bellová, V. Vaughn a další
Vraždy v Kitzbühelu X (7)
Walker, Texas Ranger VIII (6)

5.00 Svět Nova Cinema 5.35 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (6) 6.05 Katy Perry: Skutečná tvář 7.45 Sue Thomas: Agentka FBI (7, 8) 9.30
Pánská jízda 11.15 Rande s celebritou 13.05 Godzilla 15.55 Vítr v kapse 17.20 Upíří deníky III (3) 18.15
King a Maxwellová (1), krimiseriál (USA, 2013) 19.05
Gilmorova děvčata IV (17), seriál (USA, 2003)
20.00 Případ Pelikán, thriller (USA, 1993) 22.50
Motel smrti 2, horor (USA, 2008) 0.25 Perníkový
táta VI (8), seriál (USA, 2013)

Prima cool
9.35 Futurama III (2) 10.05 Mrcha od vedle (6)
10.35 Kdo přežije: Austrálie (17) 11.35 Záblesk
budoucnosti (4) 12.35 Akta X VIII (19) 13.35 Griffinovi VIII (9) 14.05 Simpsonovi III (23) 14.35 Simpsonovi IV (1, 2) 15.35 Futurama III (3) 16.05 Bořiči
mýtů VI (25) 17.10 Griffinovi VIII (10) 17.40 Hvězdná brána IV (13) 18.30 Simpsonovi IV (3, 4) 19.20
Kdo přežije: Austrálie (18) 20.15 Grimm IV (5), fantastický seriál (USA, 2014) 21.25 Teorie velkého
třesku V (15), sitcom (USA, 2011) 21.55 Hannibal II
(5), hororový seriál (USA, 2014) 22.50 Král džungle 2 0.40 Mrcha od vedle (6) 1.05 Grimm IV (5)
1.50 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (12)

Prima love
6.45 Teleshopping 7.00 Will & Grace VII (9) 7.20
Teleshopping 7.45 Všechny moje lásky (7) 8.55
Rosamunde Pilcher: Kolotoč života 10.55 Výměna
manželek USA IV (4) 11.55 Roseanne VIII (20, 21)
12.55 Deník zasloužilé matky II (4) 13.25 Jak jsem
poznal vaši matku VII (15, 16) 14.20 Komisař Rex
VIII (4) 15.25 Diagnóza vražda IV (8) 16.25 Policie
Hamburk VI (9) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (6) 17.55 Výměna manželek USA IV (5) 18.55
Deník zasloužilé matky II (5) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VII (17, 18) 20.15 Myšlenky
zločince IX (4) 21.20 Sběratelé kostí V (16) 22.20
Sex ve městě II (15) 22.55 TOP STAR magazín
23.55 Sex ve městě II (15) 0.35 Volejte Věštce

úterý 3. března 2015

www.5plus2.cz

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Trentinu 10.15 Postřehy
odjinud 10.25 Reportéři ČT 11.05
Příběhy slavných... Miloslav Šimek

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
15.55 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Privatizace. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Vražda v hotelu Excelsior
Krimifilm (ČR, 1971)
22.25 Dvě z policejní brašny
Krimikomedie (ČR, 1996)
23.10 Případy detektiva Murdocha VII
Murdochův podraz. Krimiseriál
(Kan./VB, 2014)
23.55 AZ-kvíz
0.20 Kalendárium
0.35 Sváteční slovo spisovatele
a výtvarníka Václava Vokolka
0.40 Objektiv
1.10
Postřehy odjinud
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Hobby naší doby
2.10 Dobré ráno
4.45 Designtrend
5.00 Bydlení je hra
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
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

21.40
22.35
23.30
0.20
1.05
1.50
2.20
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2771)
Doktoři z Počátků (101)
Pouta rodinná a jiná. Seriál (ČR,
2015). Režie L. Kodad
Dva a půl chlapa VI (23)
Komediální seriál (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (16)
Šakalové. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (21)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (18)
Odhalení. Krimiseriál (USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (224)
Dva a půl chlapa VI (24)
Komediální seriál (USA, 2008).
Hrají Ch. Sheen, J. Cryer, M. Hinkleová, A. T. Jones a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (17)
Rád se dívám. Krimiseriál (USA,
2005)
Ulice (2772)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (555)
Příběh jako pro Hollywood. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Víkend
Černá listina (16)
Mizera (13)
Kriminálka Las Vegas VI (17)
Námořní vyšetřovací služba (18)
Novashopping
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (223)

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

12.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.35
0.35
1.35
2.25
4.00
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Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(8)
Winx Club III (26)
Divácké zprávy
M.A.S.H (53, 54)
Válečný seriál (USA, 1972-1982).
Hrají A. Alda, J. Farr a další
Prostřeno!
Julie Lescautová III (13)
Jeannina smrt. Krimiseriál
(Fr., 1998). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Wolffův revír II
Vlčice. Krimiseriál (N, 1996). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher:
Milostná rošáda
Romantický příběh (N, 1994). Hrají
S. Philippová, A. Uhligová a další
Komisař Rex VIII (6)
Krokodýl v Dunaji. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (46)
Konečně sami! Seriál (ČR, 2014).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Kriminálka Stuttgart IV (9)
Rodinná pouta. Krimiseriál
(N, 2012).
Spravedlnost v krvi IV (11)
Vraždy v Kitzbühelu X (8)
Wolffův revír II
Prima ZOOM Svět

6.20 Pes Filipes (57) 6.30 Méďa Béďa (1) 6.35
Tajemství kruhu (21) 7.25 Gilmorova děvčata IV (16)
8.15 Mizera (12) 9.05 Beze stopy (20) 9.55 Odložené případy VI (15) 10.45 King a Maxwellová (1)
12.00 Nové trable staré Christine IV (6, 7) 12.45
Upíří deníky III (3) 13.35 Gilmorova děvčata IV (17)
14.50 Případ Pelikán 17.20 Upíří deníky III (4) 18.15
King a Maxwellová (2) 19.05 Gilmorova děvčata IV
(18) 20.00 Stroj času 21.50 Agent z Hong-Kongu
23.30 Zachraň mě (1) 0.35 Agent z Hong-Kongu

Prima cool
10.30 Kdo přežije: Austrálie (18) 11.30 Top Gear XIX
(3) 12.35 Akta X VIII (20) 13.35 Griffinovi VIII (10)
14.05 Simpsonovi IV (3, 4) 15.05 Teorie velkého
třesku V (15) 15.35 Futurama III (4) 16.05 Bořiči
mýtů VI (26) 17.10 Griffinovi VIII (11) 17.40 Hvězdná
brána IV (14) 18.30 Simpsonovi IV (5) 18.55 Simpsonovi IV (6) 19.20 Kdo přežije: Afrika (1) 20.15 To
nejlepší z Top Gearu: Top 41 (9), motoristický
magazín 21.25 Teorie velkého třesku V (16) 22.00
Partička 22.50 Kazatel smrti 0.35 Mrcha od vedle
(7) 1.00 Partička 1.35 Star Trek: Vesmírná loď
Voyager VII (13) 2.20 Já, mé druhé já a Irena 4.05
Glee III (1) 4.50 Glee III (2)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcher: Divoký tymián 10.55
Výměna manželek USA IV (5) 11.55 Roseanne VIII
(22, 23) 12.55 Deník zasloužilé matky II (5) 13.25
Jak jsem poznal vaši matku VII (17, 18) 14.20 Komisař Rex VIII (5) 15.25 Diagnóza vražda IV (9) 16.25
Policie Hamburk VI (10) 17.20 Jamieho roztančená
kuchyně II (7) 17.55 Výměna manželek USA IV (6)
18.55 Deník zasloužilé matky II (6) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VII (19, 20) 20.15 Sběratelé kostí
IX (10) 21.20 Castle na zabití III (10) 22.20 Sex ve
městě II (16) 22.55 Podvádíš mě! X (21) 23.50 Sex
ve městě II (16) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie
Hamburk VI (10) 3.20 Nespoutaný anděl (114) 4.05
Alisa - Jdi za svým srdcem (90) 4.45 Bod G III (1)

středa 4. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Kypru 10.35 13. komnata
Václava Hybše 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 II
Měsíčňan. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Ruku na srdce a přísahej. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller III
Smrt přichází po tlapkách. 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
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.55 Místo činu - Schimanski
Účet bez hostinského. Kriminální
cyklus (N, 1984). Hrají G. George,
E. Feik, Ch. van Houweninge a další
23.30 MI5 IX (2/8)
Seriál (VB, 2010). Hrají P. Firth,
R. Armitage, N. Walkerová a další
0.25 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.20 Dobré ráno
4.55 Sváteční slovo spisovatele a
výtvarníka Václava Vokolka
5.00 Banánové rybičky
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.30
13.25
14.25
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.35
0.20
1.05
1.50
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2772)
Ordinace v růžové zahradě 2 (555)
Dva a půl chlapa VI (24)
Komediální seriál (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (17)
Jeffriesův boj. Krimiseriál
(USA, 2008)
Beze stopy (22)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (19)
Svědectví mrtvého. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (225)
Dva a půl chlapa VII (1)
Seriál (USA, 2009)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (18)
Neobvyklá podezřelá. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2773)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (102)
Krátký rozum, krátké nohy. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, V. Jílek a další
Námořní vyšetřovací služba X (24)
Ať uděláš cokoli. Krimiseriál
(USA, 2012)
Bájní tvorové: Dračí hrobka
Akční film (VB/Číny, 2013). Hrají
D. Lundgren, S. Adkins a další
Kriminálka Las Vegas VI (18)
Kriminálka Las Vegas XIV
Novashopping
Áčko

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

11.15
13.20

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.45
1.45
2.40

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(9)
Winx Club IV (1)
Divácké zprávy
M.A.S.H (54, 55)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (7)
V podezření. Akční seriál (USA,
1999). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová IV (1)
Neznámá ze silnice. Krimiseriál
(Fr., 1999). Režie D. Janneau
Wolffův revír II (1)
Špinavá práce. Krimiseriál
(N, 1993). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcher:
Vítr naděje
Romantický příběh (N, 1996). Hrají
L. J. Körnerová, F. Jordan a další
Komisař Rex VIII (7)
Vitaminy na smrt. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (323)
Pořád to platí? Rodinný seriál (ČR,
2015). Hrají A. Švehlík, M. Plánková, J. Štěpnička, R. Zach a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (2)
Myšlenky zločince VII (6)
Vraždy v Kitzbühelu X (9)
Walker, Texas Ranger VIII (7)

6.50 Upíří deníky III (3) 7.40 Tajemství kruhu (22)
8.20 Gilmorova děvčata IV (17) 9.10 Mizera (13)
10.00 Beze stopy (21) 10.55 Odložené případy VI
(16) 11.45 King a Maxwellová (2) 12.50 Nové trable
staré Christine IV (8, 9) 13.35 Upíří deníky III (4)
14.25 Gilmorova děvčata IV (18) 15.40 Stroj času
17.20 Upíří deníky III (5) 18.15 King a Maxwellová
(3) 19.05 Gilmorova děvčata IV (19) 20.00 Město
andělů 22.15 Jarní prázdniny 23.50 Zachraň mě (2)
0.55 Bájní tvorové: Dračí hrobka

Prima cool
10.30 Kdo přežije: Afrika (1) 11.30 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (9) 12.35 Akta X VIII (21) 13.35 Griffinovi VIII (11) 14.05 Simpsonovi IV (5) 14.35 Simpsonovi IV (6) 15.05 Teorie velkého třesku V (16)
15.35 Futurama III (5) 16.05 Bořiči mýtů VI (27)
17.10 Griffinovi VIII (12) 17.40 Hvězdná brána IV (15)
18.30 Simpsonovi IV (7, 8) 19.20 Kdo přežije:
Afrika (2) 20.15 Letečtí stíhači v boji (8) 21.25 Teorie velkého třesku V (17) 21.55 Pekelná výzva 22.50
Lochnesský teror 0.40 Mrcha od vedle II (1) 1.05
Letečtí stíhači v boji (8) 1.55 Star Trek: Vesmírná loď
Voyager VII (14) 2.40 Zprávy TV Onion 4.05 Glee
III (3) 4.50 Kdo přežije: Perlové ostrovy (8)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcher: Milostná rošáda 10.55
Výměna manželek USA IV (6) 11.55 Roseanne VIII
(24, 25) 12.55 Deník zasloužilé matky II (6) 13.25
Jak jsem poznal vaši matku VII (19, 20) 14.20 Komisař Rex VIII (6) 15.25 Diagnóza vražda IV (10) 16.25
Policie Hamburk VI (11) 17.20 Jamieho roztančená
kuchyně II (8) 17.55 Výměna manželek USA IV (7)
18.55 Deník zasloužilé matky II (7) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VII (21, 22) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (8) 21.20 Sběratelé kostí V (17)
22.20 Sex ve městě II (17) 22.50 Dobrá manželka III
(22) 23.50 Sex ve městě II (17) 0.25 Volejte Věštce
2.30 Policie Hamburk VI (11) 3.15 Nespoutaný anděl
(115) 4.00 Alisa - Jdi za svým srdcem (91)

čtvrtek 5. března 2015

18

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 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 II
Návrat. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Zrada. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller III
Mnoho větru pro nic. Krimiseriál
(N, 2011). Hrají Ch. Tramitz, H. von
Lüttichau, M. Brandner a další
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Lyžařská výstroj v autě
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
Au-pair. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek,
A. Kerestešová, V. Freimanová,
S. Skopal, H. Vagnerová a další
20.55 Slavnostní zahájení
HME v atletice 2015
21.55 Máte slovo s M. Jílkovou
22.55 Motiv
Zločiny z vášně. Krimiseriál (Kan.,
2013). Režie D. Frazee
23.40 Kriminálka Paříž
0.25 AZ-kvíz
1.20 Kriminalista
2.20 Pod pokličkou
2.50 Dobré ráno
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
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

21.35
22.15
0.10
0.55
1.40
2.15
2.50
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2773)
Doktoři z Počátků (102)
Krátký rozum, krátké nohy. Seriál
(ČR, 2015). Režie L. Kodad
Dva a půl chlapa VII (1)
Seriál (USA, 2009)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (18)
Vnitřní hlas. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (23)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (20)
Únos. Krimiseriál (USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (226)
Dva a půl chlapa VII (2)
Seriál (USA, 2009)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (19)
Jako kouzlem. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2774)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (556)
Jako bumerang. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Země krvavého slunce
Akční film (USA, 2005). Hrají
S. Seagal, M. Davis, T. Osawa a další
Kriminálka Las Vegas VI (19)
Námořní vyšetřovací služba (20)
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15
11.15

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.55
1.50
2.40

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(10)
Winx Club IV (2)
Divácké zprávy
M.A.S.H (55, 56)
Válečný seriál (USA, 1972-1982).
Hrají A. Alda, J. Farr a další
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (8)
Zabiják. Akční seriál (USA, 1999).
Hrají Ch. Norris, C. Gilyard ml. a další
Julie Lescautová IV (2)
Tajemství komisařky Lescautové.
Krimiseriál (Fr., 2000). Hrají
V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír II (2)
Ruleta. Krimiseriál (N, 1993). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher:
Návrat do ráje
Romantický příběh (VB/N, 1998).
Hrají M. Lubowski, U. Buschhornová, T. Rulandová a další
Komisař Rex VIII (8)
Čarodějnice a jiné ženy. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (47)
Black and White. Seriál (ČR, 2014).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (10)
Myšlenky zločince VII (7)
Spravedlnost v krvi II (5)
Walker, Texas Ranger VIII (8)

7.10 Upíří deníky III (4) 7.55 Gilmorova děvčata IV
(18) 8.45 Beze stopy VII 9.35 Beze stopy (22) 10.25
Odložené případy VI (17) 11.20 King a Maxwellová
(3) 12.25 Nové trable staré Christine IV (10, 11) 13.10
Upíří deníky III (5) 14.05 Gilmorova děvčata IV (19)
15.20 Město andělů 17.20 Upíří deníky III (6) 18.15
King a Maxwellová (4) 19.05 Gilmorova děvčata IV
(20) 20.00 Námořní vyšetřovací služba V (18, 19)
21.50 Vekslák aneb Staré zlaté časy 23.35 Zachraň
mě (3) 0.40 Země krvavého slunce

Prima cool
10.05 Mrcha od vedle II (2) 10.35 Kdo přežije: Afrika (2) 11.35 Pekelná výzva 12.35 Akta X IX (1) 13.35
Griffinovi VIII (12) 14.05 Simpsonovi IV (7, 8) 15.05
Teorie velkého třesku V (17) 15.35 Futurama III (6)
16.05 Bořiči mýtů VI (28) 17.10 Griffinovi VIII (13)
17.40 Hvězdná brána IV (16) 18.30 Simpsonovi IV
(9, 10) 19.20 Kdo přežije: Afrika (3) 20.15 Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku V (18) 22.00 Zátah:
Vykoupení 0.05 Wilfred II (7) 0.30 Mrcha od vedle
II (2) 0.55 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (15)
1.40 Wilfred II (7) 2.00 Zátah: Vykoupení 3.35 Glee
III (4) 4.20 Glee III (5) 5.00 Kdo přežije: Perlové
ostrovy (9)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA IV (7)11.55 Roseanne
IX (1) 12.25 Roseanne IX (2) 12.55 Deník zasloužilé
matky II (7) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku VII
(21, 22) 14.20 Komisař Rex VIII (7) 15.25 Diagnóza
vražda IV (11) 16.25 Policie Hamburk VI (12) 17.20
Jamieho roztančená kuchyně II (9) 17.55 Výměna
manželek USA IV (8) 18.55 Deník zasloužilé matky
II (8) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII (23, 24)
20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně IV (10)
21.20 Sběratelé kostí V (18) 22.15 Sex ve městě II
(18) 22.55 Po krk v odpadcích (9) 23.55 Sex ve
městě II (18) 0.40 Volejte Věštce 2.45 Policie Hamburk VI (12) 3.30 Nespoutaný anděl (116) 4.15 Alisa Jdi za svým srdcem (92)

pátek 6. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Ománu 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 II
Nové zásnuby. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Místo činu - Schimanski
Účet bez hostinského. Kriminální
cyklus (N, 1984). Režie P. Adam
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 (8/13)
Na rovinu. Seriál (ČR, 2011). Hrají
T. Voříšková, V. Cibulková a další
20.55 13. komnata Blanky Šrůmové
21.25 Všechnopárty
22.15 Kolo plné hvězd
23.10 Profesionálové (56/57)
Muž jménem Quinn. Krimiseriál
(VB, 1983). Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další
0.05 AZ-kvíz
0.30 Motiv
Zločiny z vášně. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira, B. Penny, L. Hollyová a další
1.15
Bydlení je hra
1.40 Pod pokličkou
2.05 Dobré ráno
4.35 Designtrend
4.50 Padající květináč

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
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
22.15
0.15
1.00
1.45
2.15
2.45
3.35
4.20
5.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2774)
Ordinace v růžové zahradě 2 (556)
Dva a půl chlapa VII (2)
Seriál (USA, 2009)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (19)
Americký sen. Krimiseriál
(USA, 2008)
Beze stopy II (1)
Krimiseriál (USA, 2003)
Námořní vyšetřovací služba (21)
Jeden nebo druhý. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (227)
Dva a půl chlapa VII (3)
Seriál (USA, 2009)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (20)
Černý výlep. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2775)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Slunce, seno, erotika
Komedie (ČR, 1991). Hrají J. Kretschmerová, P. Pyšová a další
Únos vlaku 1 2 3
Akční film (USA, 2009). Hrají
D. Washington, J. Travolta a další
Kriminálka Las Vegas VI (20)
Námořní vyšetřovací služba (21)
Novashopping
Prásk!
Áčko
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (227)
Novashopping

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15
11.15
13.20
14.25
16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.50

0.50

2.50
3.30

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(11)
Winx Club IV (3)
Divácké zprávy
M.A.S.H (56, 57)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (9)
Bojuj, nebo zemři. Akční seriál
(USA, 1999)
Julie Lescautová IV (3)
Nebezpečná křižovatka. Krimiseriál
(Fr., 2000)
Wolffův revír II (3)
Mrtvý svědek, dobrý svědek.
Krimiseriál (N, 1993)
Rosamunde Pilcher:
Růže v bouři
Romantický příběh (N, 1999)
Komisař Rex VIII (9)
Mrtvý a dítě. Krimiseriál (N/Rak.,
2004). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Ženy sobě
Romantická komedie (USA, 2011).
Hrají K. Wiigová, M. Rudolphová,
R. Byrneová, Ch. O’Dowd a další
127 hodin
Dobrodružný film (USA/VB, 2010).
Hrají J. Franco, A. Tamblynová,
K. Maraová a další. Režie D. Boyle
Na život a na smrt
Dobrodružný film (USA, 1981).
Hrají Ch. Bronson, L. Marvin,
A. Stevens, C. Weathers a další
Walker, Texas Ranger VIII (9)
Wolffův revír II (3)

6.30 Méďa Béďa (6, 7) 6.45 Nové trable staré Christine IV (10, 11) 7.30 Nová cestománie 8.00 Upíří
deníky III (5) 8.50 Gilmorova děvčata IV (19) 9.40
Beze stopy (23) 10.30 Odložené případy VI (18)
11.25 King a Maxwellová (4) 12.25 Upíří deníky III (6)
13.15 Gilmorova děvčata IV (20) 14.30 Námořní
vyšetřovací služba V (18, 19) 16.20 Na rozcestí 18.15
King a Maxwellová (5) 19.05 Gilmorova děvčata IV
(21) 20.00 Mars útočí! 22.05 Dějiny násilí 0.00
Zachraň mě (4) 0.50 Únos vlaku 1 2 3

Prima cool
7.20 Hvězdná brána IV (16) 8.20 Bořiči mýtů VI
(28) 9.25 Futurama III (6) 9.55 Mrcha od vedle II
(3) 10.25 Kdo přežije: Afrika (3) 11.25 Autosalon
12.35 Akta X IX (2) 13.35 Griffinovi VIII (13) 14.05
Simpsonovi IV (9, 10) 15.05 Teorie velkého třesku V
(18) 15.35 Futurama III (7) 16.05 Bořiči mýtů VI (29)
17.10 Griffinovi VIII (14) 17.40 Hvězdná brána IV (17)
18.30 Simpsonovi IV (11, 12) 19.20 Kdo přežije: Afrika (4) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (19,
20) 22.15 Pistolník, western (USA, 1972) 0.15 Na
stopě Apačů 2.20 Živí mrtví III (10 3.00 Mrcha od
vedle II (3) 3.25 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII
(16) 4.10 Na stopě Apačů

Prima love
7.45 Svatby v Benátkách (47) 8.55 Rosamunde Pilcher: Návrat do ráje 10.55 Výměna manželek USA
IV (8) 11.55 Roseanne IX (3, 4) 12.55 Deník zasloužilé matky II (8) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
VII (23, 24) 14.20 Komisař Rex VIII (8) 15.25 Diagnóza vražda IV (12) 16.25 Policie Hamburk VI (13)
17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (10) 17.55
Výměna manželek USA IV (9) 18.55 Deník zasloužilé matky II (9) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (1, 2) 20.15 Láska na druhý pokus 22.35 Sex ve
městě III (1) 23.10 Famílie V (10) 0.05 Sex ve městě
III (1) 0.45 Volejte Věštce 2.50 Policie Hamburk VI
(13) 3.35 Nespoutaný anděl (117) 4.20 Alisa - Jdi za
svým srdcem (93)

Česká republika
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„

Modelky? Ne, maluje babičky
Modelem jí stála třeba
nejkrásnější žena světa
Taťána Kuchařová.
Tužky a štětce malířky
a módní ilustrátorky
Zuzany Osako teď kreslí
stařenky z Podluží.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Pražská malířka s moravskými kořeny Zuzana Osako chystá obrazovou
knihu. Chce ji vytvořit spolu s Jihomoravskou komunitní nadací, která dlouhodobě usiluje o připomenutí a zachování
folklorních tradic, zvyků a krás.
Zuzana Osako proto zajíždí na Podluží, aby kreslila babičky v tradičních krojích při draní peří. Už pár měsíců spolupracuje se Zlatou Maděričovou, ředitelkou Jihomoravské komunitní nadace.
„Jsme obě u sebe samé zvyklé na velice podobné procesy: něco nás zaujme
a brzy je jasné, co s tím dělat,“ říká
Zuzana Osako, která má sice po manželovi japonské příjmení, její kořeny jsou
ale právě na Podluží.
Vaší doménou je módní ilustrace.
Jaký je rozdíl kreslit svět módy a babičky v krojích?
Model na modelce je úplně jiný než na
ženě, která si tytéž šaty koupila a sedí
v nich v kavárně. Tam už kreslím malý
příběh, i kdybych ilustrovala zase jen figuru v určité póze. Babička ve svém kroji, to je novela.

vše, co patří k tradici Podluží, vytvořit jakýsi souhrn všeho, kam paměť sahá až
po současnost. V tom nám pomáhají především babičky, které pamatují nejvíc.
Cílem je jednak tyto paměti krásně a přehledně uchovat, jednak na ně navázat,
aby ožilo to, co je pro region zcela jedinečné. Já vše ilustruji a zároveň pracuji
na vytvoření prostředí pro čerstvý
design. Přejeme si, aby úplně zmizela
propast mezi starým a současným, propast mezi folkloristy a nefolkloristy,
v oblékání pak mezi krojem a „normálním“ oděvem.

Pokud si
vážíme svého
oděvu, vážíme si pak víc
i sebe sama v něm.
Dá se ve slováckém kroji najít inspirace pro dnešní módu?
Určitě a velká.
Měla jste také takovou babičku?
V čem podle vás spočívá půvab těchto dam?
Prababičku z maminčiny strany. Volbou oděvu jakoby ctí, co právě dělají.
Vždycky jsou vhodně oblečené a sluší
jim to. O oděv se starají desítky let
s péčí. Když si vážíme svého oděvu, vážíme si pak víc i sebe v něm a to z nás
vyzařuje a má vliv na to, jak se ostatní
chovají k nám. Pro babičky je charakteristickou hodnotou úcta.
Kreslíte podle fotografií, nebo je raději portrétujete „naživo“?
Nejraději kreslím naživo, ale co nestíhám zachytit, fotím a zpracovávám ve
studiu. Z fotky přinesu víc podrobností,
detailů.
Jaké jsou babičky modelky?
Babičky pózují ochotně a jsou náročné.
Jsou to topmodelky své třídy. Pokud
jim správně nestojí cíp šátku, ilustrace
se jim nelíbí. Ráda bych proto příště
byla už u oblékání, mluvila s příbuznými, které jim do oděvu pomáhají. U krojů je příprava důležitá, musím ji poznat,
abych chápala, jak je pak člověk nese.

Pocházíte z Lužic, vracíte se na
Podluží často?
Vracím se s mou rodinou, jak často to
jde, přibližně jednou za dva měsíce.

Zuzana Osako má po muži japonské příjmení. Její srdce ale patří
moravskému folkloru a kresbě krojů (malé foto). FOTO | ZUZANA OSAKO

Máte ráda moravský folklor? Nebo
vám víc učaroval ten zahraniční?
Třeba v době vašeho pobytu v Japonsku?
Jednoznačně moravský. (úsměv) Ráda
budu ilustrovat všechen folklor světa,
ale tomu moravskému patří srdce.

Vznikne z těchto kreseb nějaký výstup? Kalendář, kniha?
Plánujeme brožuru a postupně snad
i knihu. Mně by se líbilo spojit ilustrace
i s verši, ale nemám básníka.
O co vlastně s Jihomoravskou komunitní nadací usilujete?
Společně s nadací se snažíme zmapovat

„Vezmu palici a jdu si zamlátit do dřeva“
ČR | Michal Dvořák, zakládající člen
skupiny Lucie, autor projektu Vivaldianno, skladatel, textař, producent, amatérský sochař a hokejista. „Je toho hodně,“ řekl Michal Dvořák v pátečním
ranním vysílání Rádia Impuls. Dodal,
že poslední dobou se „má rychle“. Ale
právě to ho baví. Už sedm let je Dvořákovou partnerkou krásná dýdžejka
Lucca, vlastním jménem Lucie Dvořáková.
„Jsem počtvrtý ženatej. Byly to takový romantický rychlovky. Kromě prvního a posledního vztahu,“ vysvětlil muzikant, jemuž táhne na padesát. S Luccou
mají dva syny – Michala a Františka.
Už od šesti let hrál na klavír u soukromého učitele v Alžírsku, kam ho vzala
babička, aby matka zatím dostudovala
práva. „Působili tam jako diplomati,“
vzpomíná Michal Dvořák. Ze tří měsíců
v Africe byly nakonec tři roky.
Od pracovního vypětí utíká odpočí-

Michal Dvořák na pódiu. Léto prý
prožije s projektem Vivaldianno.

vat k sochařině. Inspiraci bere u svého
strýce, sochaře a řezbáře Petra Kavana,
který pobýval šest let v Indii. „Muzika
je nejprchavější obor. To dílo zní jenom
ve chvíli, kdy ho hrajete, kdežto socha
je pravý opak. Jde o nejtrvalejší umění.
Když sedím na zadku dvanáct šestnáct
hodin už měsíc ve studiu, tak pak vezmu dláto a palici a jdu si zamlátit do
dřeva,“ řekl Dvořák v pořadu Haló,
tady Impulsovi.
A budoucnost kapely Lucie? „Deska
je ve vzduchu a až nazraje správná
doba, tak třeba bude,“ nezatracuje Dvořák příslib nových písniček populární
skupiny. Ale teď se soustředí na svůj
projekt Vivaldianno.
„Sehnali jsme současného nejlepšího
houslistu světa, jmenuje se Li Chuan
Yun. Tenhleten chlapík z Číny je extraliga. Máme americkou violoncellistku
Tinu Guo, která žije v L.A. a je opravdu
fenomén. Přijedou sem v létě a budou

s námi hrát,“ upozorňuje muzikant Michal Dvořák na květnové a červnové
koncerty.
(kor)

Dnes na Impulsu:
Jan Hrušínský

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude herec
a divadelní ředitel Jan Hrušínský.
Poslouchejte každý pátek
na Rádiu Impuls.
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Československé legendy
v kabátku pro 21. století
Studenti pražské umělecké školy překreslili klasiky.
Mladí tvůrci z Ateliéru průmyslového designu
vedeného Ivanem Dlabačem si vybrali svoje
automobilové ikony let minulých a ty pak převedli
do moderní podoby. Takto vypadají jejich návrhy.

Tatra Baby autora Toma Šindeláře
čerpá inspiraci ze známé Tatry
603. Z obrovské limuzíny je v očích
designéra malý vůz do města.
Byť to tak nevypadá, mladý designér Ladislav Plíhal se inspiroval legendární škodovkou 125 (na snímku v provedení L).

Nová verze automobilu Jawa
Minor Roadster na kresbách
Daniela Krejčího. Při tvorbě
se prý inspiroval přírodními
tvary i designem iPhonu.

Student Darek Zahálka
se pustil do nástupce
nesmrtelné „dvanáctsettrojky“.
FOTO | iDNES.CZ

Záhadný objev: dodávku našli zazděnou
PAŘÍŽ | Zazdívat nezbedné ženy je zapomenutý zvyk středověkých hradních
pánů, proč ale zazdili v Lyonu celé auto,
nad tím si teď lámou hlavu i zkušení badatelé. Peugeot 163 z roku 1922, který
69 let spal uvězněný za zdí, byl hvězdou
veteránského autosalonu Rétromobile,
který nedávno skončil v Paříži.
Letošní Rétromobile si pro sebe zabral Peugeot, slaví tu kulatiny hned čtyř
modelů. Kromě narozenin 204, 402,
403 a 604 budí obrovskou pozornost
omšelý typ 163 z roku 1922. Dodávku
objevili v červenci loňského dělníci, kteří bourali starou budovu v Lyonu.

Spící krasavec byl zazděný v místnosti, o které nikdo neví, k čemu sloužila.
V kabině se našel výtisk deníku Le Progres de Lyon s datem 12. 12. 1945 a poukázka na benzin platná až do roku 1947.
Proto se předpokládá, že právě v té době
skončil Type 163 v oné tajné kobce.
Při bádání v dokumentech odborníci
zjistili, že vůz vyjel z továrny v Beaulieu 30. 3. 1922 a zamířil právě do Lyonu, města, ve kterém se loni našel. Teď
bydlí v Muzeu Peugeotu v Sochaux, kde
se stal nejstarším lehkým užitkovým vozidlem sbírky. Právě teď se rozhoduje
o jeho zrestaurování. (fvd, iDNES.cz, re)

„Zazděný“ Peugeot 163 na výstavě v Paříži.

FOTO | PROFIMEDIA
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Thálie se rodila ve sklárně Ajeto
V Lindavě dokončili sošky udělované nejlepším hercům. Dostanou je 28. března v Národním divadle
TOMÁŠ LÁNSKÝ

Výroba cen je rozdělena na dvě
fáze. Nejprve se z křišťálového skla vyfouká tělo. K němu skláři přidělají uši
a později i nožku. Po zchladnutí přijde
Thálie pod ruce brusičům, kteří odříznou přední stranu skleněné baňky,
čímž vznikne jakási maska. Do ní ještě
vybrousí oči a ústa. Samotná cena pak
upomíná na stejnojmennou múzu umění a zpěvu. Letos se uděluje podvaadvacáté.

ČR | Skláři z Ajeto Lindava na Českolipsku dokončili výrobu cen Thálie.
Skleněné sochy udělované nejlepším divadelním hercům tu vznikají od roku
1998. Ty letošní budou předány v pražském Národním divadle 28. března.

„

Předloni
herečka
Gabriela Míčová
při vstávání k potlesku
sošku Thálie shodila
na zem a zničila ji.
„Je to pro nás čest a teď už vlastně
i milá povinnost,“ připomněl ředitel
sklárny Jaroslav Turnhöfer. Jako vždy,
skláři zhotovili 15 sošek a jednu navíc.
To kdyby se při předávání stala nehoda
a křehká cena se rozbila. „Stalo se nám
to předloni, kdy herečka Gabriela Míčová při vstávání k potlesku sošku Thálie
shodila na zem a zničila,“ připomíná ředitel. Díky tomu, že v Ajetu vyrobili jednu navíc, zklamané herečce mohli obratem jednu sošku zaslat.

Ocenění hercům
• Ceny Thálie jsou oceněním
udělovaným Hereckou asociací
od roku 1993 nejlepším
divadelním hercům.
• Jsou pojmenovány po Thálii,
múze komedie.

Každý kus ceny Thálie je originál, neboť projde rukama nejméně osmi lidí.
Pár kusů se vždy při výrobě zničí, cena je křehká.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
Výroba cen Thálie probíhala v Ajetu
už od počátku letošního roku. Každý
exponát projde rukama nejméně osmi
lidí, pár kusů se vždy při výrobě zničí.
„Je tam obrovský podíl ruční práce

a vzhledem k rozsáhlosti broušení nám
jich vždycky několik praskne. Bohužel
se to skoro vždy stává těsně před dokončením,“ podotýká Jaroslav Turnhöfer.

Atlas bolesti psů a koček.
Co je trápí? Čtěte nové Téma
Nemoci krátí zvířatům
život a majitelům
vysávají tisíce korun
z jejich peněženek.
ČR | Věděli jste, že existuje kočičí
AIDS? A že devět z deseti psích pacientů zemře na rakovinu? Týdeník Téma
ve svém pátečním vydání připravil speciál o nejčastějších psích a kočičích nemocech. Vlastnit chlupatého kamaráda
je v Česku téměř společenskou normou.
Ve čtyřech a půl milionech českých domácností žijí podle odhadů asi dva miliony psů a jeden milion koček.
Stále více psů a koček však ani vzdáleně nepřipomíná hbité šelmy schopné
lovu, ale spíš líné chlupaté koule, které
si misku s krmením nechají přinést pod
nos. Přitom už jen zdánlivě malý nárůst
hmotnosti může vést ke zhoršení zdravotního stavu zvířete.
Například kilo a půl navíc u běžně pětikilové kočky nebo dvě a půl kila u osmikilového psa znamená totéž, jako

„

Dnes zachraňujeme zvířata, která bychom ještě
před deseti lety běžně
neléčili,“ tvrdí veterinář
Dominik Vlach. Psy
i kočky trápí obezita,
cukrovka, problémy
se srdcem nebo klouby.
kdyby člověk vážící 75 kg přibral celých 25 kg. Mezi domácími mazlíčky se
šíří epidemie obrovských rozměrů. Psy
i kočky trápí obezita, cukrovka, problémy se srdcem nebo klouby. „Dnes zachraňujeme zvířata, která bychom ještě
před deseti lety běžně neléčili,“ tvrdí veterinář Dominik Vlach.
Nemoci zvířatům zkracují život a majitelům vysávají tisíce korun z jejich peněženek. Například operace přetrže-

ných vazů v kolenním kloubu pak vyjde
na 20 až 25 tisíc korun, účet za totální
endoprotézu kyčelního kloubu v důsledku artrózy se může vyšplhat až na šedesát tisíc korun.
Velký atlas bolesti psů a koček najdete v pátečním vydání týdeníku
TÉMA.
(čer)

• Jednotlivá ocenění bývají
předávána při slavnostním
večeru v březnu následujícího
roku v historické budově
Národního divadla v Praze.
• Večer přenáší přímým přenosem
Česká televize.

Kardinál dává
přednost hlasu
před nahotou
ČR | Sexy videoklipy
s polonahými zpěvačkami pravidelně vysílané televizí Óčko připadají nevhodné pražskému arcibiskupovi
kardinálu Dukovi.
Současné popové hvězdy se předhánějí, která ukáže víc ze svého pozadí
a ňader. Jejich videoklipy bývají hodně
dráždivé. „Tady je zapotřebí si uvědomit, že každý obor se prezentuje právě
svým uměním. A zpěvák, zpěvačka by
se měli prezentovat právě hlasem, přednesem. To ostatní patří trošku někam jinam,“ říká Dominik Duka. Zpěváci
taky často zpívají o bohu. V textech je
slyšet, že bůh je DJ, popová nebo rappová hvězda. „Přikázání znamená nebrat
Boží jméno nadarmo ve smyslu zneužít
ho, zhanobit ho. Pokud je to chápáno ve
smyslu normálního vztahu k těmto skutečnostem, tak bych to neviděl jako
něco zavrženíhodného. Pokud je to tak
trošičku zbytečné braní Božího jména
nadarmo, pak bych řekl, že je to určitá
neúcta a nejen k bohu, ale i k lidem, kteří v něj věří,“ dodává Duka. (iDNES.cz)

INZERCE
Tajenka: ovšem nejsem tak jist.
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Hradec opět centrem cestování
Za dva týdny začne v Aldisu další ročník tradičního veletrhu cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika
STANISLAV ĎOUBAL
HRADEC KRÁLOVÉ | Druhý březnový
pátek a sobota budou patřit veletrhu cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika
v Kongresovém centru Aldis. Okolo
130 vystavovatelů představí konkrétní
nabídky zájezdů a množství propagačního materiálu. Návštěvníci se budou
moci seznámit s nabídkou cestovních
kanceláří, hotelů, lázní, památkových
rezervací či atraktivních přírodních lokalit. Jako tradičně si z veletrhu budou
moci odnést mapy, cyklomapy a náměty na dovolenou i výlety. Na širokou veřejnost čeká také doprovodný program.
Během cestovatelských besed se posluchači přenesou do národních parků
Číny, Srí Lanky, zavítají do Himálaje,
ale i do východního Slovenska k polským Mazurským jezerům.

Přednášky i přímý přenos
Vystavovatelé jsou převážně z České republiky, z ciziny se představí třeba podzemní město v polské Osowce, kde pracovali váleční zajatci a vězni z nedalekého koncentračního tábora. Tamní podzemní labyrint dosud skrývá mnoho překvapení. Své klienty se budou na veletrhu snažit oslovit například slovenské
lázně Nový Smokovec a další.
Součástí akce budou dvě konference
přístupné i pro veřejnost. V Malém sále
se v pátek návštěvníci dozvědí informace o českých geoparcích, v Přednáškovém sále potom o barokním areálu
INZERCE

Na veletrhu cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové představí na
130 vystavovatelů.
FOTO | ARCHIV
Kuks, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí a v březnu bude po dvou letech
opět otevřen pro veřejnost. Přednášky
budou věnované historii hospitalu Kuks
i dalším významným barokním památkám v regionu. Zajímavé budou informace týkající se broumovského kláštera a také jeho krásných zahrad. Rovněž
tento areál bude po náročné rekonstrukci v březnu slavnostně otevřen.
Den v pohybu s Českým rozhlasem
Hradec Králové je název programu, který bude v pátek dopoledne vysílán pří-

mo z veletrhu. Posluchači uslyší významné hosty, nejznámější česká cvičitelka Hanka Kynychová poradí s pravidly a náměty pro zdravý životní styl, k
vidění budou ukázky nových druhů cvičení na originálních trampolínkách a
cvičení s paličkami Drumfit. Další hosté vysílání představí možnosti dovolené ve Slovinsku či Nizozemsku nebo zajímavosti o již otevřených i plánovaných geoparcích u nás i v zahraničí.
Termín konání veletrhu připadá na
jarní prázdniny na Hradecku. Organizá-

toři proto zajistí i program pro rodiny s
dětmi, například ukázku výroby dřevěných hraček, do které se budou moci
děti zapojit. Příjemným zpestřením
bude také možnost jízdy turistickým
vláčkem. Jízdní řád bude vyvěšen u
vstupu.
V Aldisu se představí také výrobci regionálních potravin, v sobotu dopoledne budou součástí veletrhu farmářské
trhy. Bližší informace o veletrhu zájemci naleznou na internetových stránkách
www.infoturhk.cz.
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Pod lízátka
přijíždí Plzeň
Královéhradečtí
fotbalisté zahájili jarní
část remízou v Mladé
Boleslavi. Nyní se utkají
s lídrem tabulky.
KRYŠTOF ŽENATÝ
HRADEC KRÁLOVÉ | Na posledním
místě v prvoligové tabulce tenhle zápas
nic nezměnil. Ale na sebevědomí fotbalistů FC Hradec Králové by mohl mít
blahodárné účinky.
Votroci ve svém prvním jarním vystoupení remizovali na hřišti Mladé Boleslavi 2:2. Favorizovaný domácí celek
přitom vedl už o dvě branky. Jenže Votroci se nedali a nakonec si přivezli cenný bod. „V první půli jsme rychle prohrávali a pak se z toho vzpamatovávali.

Soupeř si vytvořil několik šancí, zatímco my jsme prakticky žádnou neměli.
Po přestávce jsme se snažili o kombinaci po zemi a tím jsme byli pro soupeře
nebezpeční. Myslím, že remíza je zasloužená,“ uvedl jeden z královéhradeckých trenérů Róbert Barborík.
O obrat se postarali dva hradečtí kanonýři. Po hodině hry snížil Pavel Dvořák
a dvě minuty před koncem vyrovnal David Vaněček. „Přijeli jsme sice s jasným úmyslem odvézt tři body, ale po tomhle průběhu zápasu bod bereme,“ uvedl Vaněček.
I jeden bod nakonec může mít svou
cenu. Liberec, České Budějovice i
Brno, tedy největší konkurenti v boji o
záchranu, totiž úvodní jarní zápasy prohráli.
Teď už se Hradec, povzbuzený úspěšnou premiérou, může těšit na neděli. V
16 hodin nastoupí pod lízátky proti vedoucímu týmu tabulky z Plzně.

Čtvrtfinále jisté. S kým?

Hokejisté královéhradeckého Mountfieldu si úspěšnými výsledky v závěru základní části zajistili přímý postup do extraligového čtvrtfinále. Porazili Plzeň,
Mladou Boleslav i Slavii a ani dvě porážky s Třincem a se Zlínem už nemohly na
konečném pátém místě nic změnit. Hradec však stále nezná jméno soupeře.
Mezi Kometou Brno a Spartou se rozhodne o víkendu.
FOTO | MICHAL KLÍMA

INZERCE

OPTIKA PANENKA

AKCE

Dětské brýle

HRADEC KRÁLOVÉ ● Střelecká 839 ● tel.: 734 440 303

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

inzertního poradce
Vaším hlavním úkolem bude: prodej inzerce
do širokého portfolia našich titulů, péče o klienty
a vyhledávání nových, plnění prodejních cílů.
Místo výkonu práce: Královéhradecký kraj

Brýlová skla
ZDARMA
● Od
Odlehčená
● Nerozbitná,
oz
tvrzená
ze
● S antirelexní úpravou
av pro lepší vidění

Očekáváme: orientaci na zákazníka, smysl
pro obchod, výborné vyjednávací schopnosti
a argumentační dovednosti, samostatnost
a iniciativu, SŠ vzdělání, optimálně praxi
na obchodní pozici.
Nabízíme: pracovní poměr, motivační inanční
ohodnocení (ixní mzda a provize bez omezení),
zázemí silné mediální skupiny, beneity - týden
dovolené navíc, stravenky, promyšlený systém
vzdělávání obchodníků, možnost práce z domova.
Kontaktní osoba: Renata Poláková,
e-mail: renata.polakova@mafra.cz
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis s průvodním dopisem na adresu:
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MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte
prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.

