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Benešovští pomašírují za vůní povidel
DOLNÍ KRALOVICE

Před 40 lety vyrostla vedle
obce zalité vodou nová. Tak
trochu hranatá
...strana 2

ROZHOVOR

Charles Duke strávil tři dny
na Měsíci. Hrál jsem si
s gravitací, vzpomíná ...strana 6
Již 36. ročník turistické akce Pochod za povidlovým koláčem se uskuteční v Benešově v sobotu 28. března od 6 hodin
ráno. Na výběr jsou trasy pro pěší v délce 7 až 50 km a cyklotrasy dlouhé 22 až 115 km. Odměnou pro všechny účastníky
je diplom a povidlový koláč.
FOTO | MARTIN DUBSKÝ

Konopiště zítra otevírá
Návštěvníci mohou využít výhodnější vstupné a těšit se na nové výstavy
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOVSKO | Pro Janu Sedláčkovou
je zahájení turistické sezony na zámku
Konopiště premiérou v roli kastelánky.
Tou se totiž stala loni až v průběhu léta.
„Sice jsem ve funkci kastelánky krátce,
ale působím tu už třináct let, takže o provozu toho vím dost,“ upozornila Sedláčková.
Zámek se otevírá již zítra a příprava
kastelánku stála hodně nervů. Konopiště si totiž pronajali filmaři a tak trochu
brzdili úklid. Ještě před čtrnácti dny filmový štáb používal interiér zámku pro

záběry historického seriálu Já, Mattoni.
„Nyní je vše přichystané pro nové návštěvníky. Ale dalo nám to hodně práce
i o víkendech. Měli jsme se štábem domluveno, že skončí v polovině března,
ale to jsme ještě nevěděli, že neotevřeme až 1. dubna, ale o pár dní dřív. Všichni se však snažili,“ říká kastelánka.
Pro turisty připravila na první víkend
zvýhodněnou návštěvu. Se svými kolegy z hradu Křivoklát a Karlštejn se dohodla na takzvané akci 3K, která umožní zájemcům navštívit za výhodné vstupné všechny tři památky. Když si koupí
plné vstupné na jedné, ve zbylých dvou

mají vstupenku za polovic. Například
vstupenka stojí dospělého na Konopišti
150 korun, stejně jako na Křivoklátě.
Novinkou letošního roku jsou večerní prohlídky Konopiště na téma lásky
posledního majitele panství Františka
Ferdinanda d‘Este, kterou cítil k Žofii
Chotkové. Letos totiž uplyne 115 let od
jejich sňatku v Hofburgu.
„Ukážeme pokoj Žofie, kam se dosud
turisté podívat nemohli. Vystavíme
všechny věci z jejich svatby, mezi jinými také telegramy. Je to útulný růžový
pokoj,“ doplnila Sedláčková.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Představujeme 10 finalistek
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Před 40 lety Dolní Kralovice
zatopila vodní nádrž Švihov
Je to jedna z nejmladších
obcí v republice. Staré
Dolní Kralovice zalila
voda a nová vesnice
vyrostla tři kilometry
od původního místa.

Existuje i fotoreportáž o novém bydlení tehdejšího prvního muže obce Josefa Šindlera. „Ten již zemřel, byl to u nás
jeden z prvních předsedů národního výboru,“ vzpomíná Bašta. Na dalším snímku je v nově postaveném kadeřnickém
salónu vyfocena Ludmila Říhová. „Ta
už v naší obci není, její kolegyně tady
zůstala. Kadeřnictví tady stále funguje,
jen v jiné místnosti,“ přiblížil starosta.

„

RADEK LAUDIN
BENEŠOVSKO | Před čtyřiceti lety informovala média o vodním díle Želivka
s nadšením. Psalo se, že přehradní jezero se stalo největší vodárenskou soustavou v tehdejším Československu. A že
zaplavené Dolní Kralovice mají moderní náhradu, obec se stejným jménem.
„Lidé ze starých Kralovic tady pracovali a nechtělo se jim stěhovat moc daleko. Chtěli zůstat co nejblíž,“ říká starosta Dolních Kralovic Antonín Bašta. On
sám si ještě pamatuje, jak staré Kralovice vypadaly. Chodil tam na nákupy, za
prací i na poutě. A ví také, jak těžko někteří obyvatelé nesli, že se museli stěhovat a jejich domovy zalila voda.
Stavba vodní nádrže Švihov byla zahájena v roce 1965. Bourání Dolních
Kralovic začalo roku 1968 a lidé se začali stěhovat do nově vzniklého sídliště.
V roce 1970 se stěhovala i škola. Od
roku 1972 začalo pozvolné napouštění
přehrady. Většina budov byla demolována začátkem 70. let.

Lidé se
nechtěli
stěhovat moc daleko.

Snímek je z léta roku 1969. Už stála hrubá stavba mostu přes údolí řeky Želivky. Obci zbývaly poslední roky do zatopení.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Stresující přesun se však podepsal na
tom, že v té době v obci zemřelo víc starších lidí než jindy. Dnešní vedení obce
přemýšlí o tom, že by obec měla mít na
památku zatopení původní obce malé
muzeum. Existuje totiž prý množství
starých fotografií, a zachovaly se dokonce i filmové záběry.
Černobílé snímky Kralovic před zatopením přibližují třeba cenný románský

kostel svatého Jana Křtitele, který byl
před zatopením v 70. letech zbořen. Jeden z posledních záběrů je z roku 1972,
kdy ještě stál a už se k němu blížila hladina vodního díla.
Na fotkách je zvěčněno i náměstí, hotel Modrá hvězda, kavárna, zdravotní
středisko či velmi pěkná budova školy.
Zachycen je rovněž zámek, jehož staletá historie skončila demolicí.

Návštěvníky dnešní obce zaujmou
řady domků. „Byly postaveny z keramických panelů, což jsou cihly zalité do
betonu,“ popsal starosta. Zemědělci
tam však podle jeho slov neměli prostory, kam by si dali třeba pytel s obilím.
Náhradní výstavba nových Dolních
Kralovic trvala od konce 60. do poloviny 70. let. Tehdy vznikly rodinné
dvojdomky, dále budovy s dvaceti osmi
byty a řadové dvoupodlažní domy.
V létě roku 1974 odjel z Dolních Kralovic poslední osobní vlak. Trať byla po
zatopení zkrácena o 14 kilometrů.
Podle železničních nadšenců tím zmizel jeden z nejkrásnějších úseků, kudy
vedly v Česku koleje. Ještě dnes, při nižším stavu vody v Želivce, se část železniční trati objeví nad hladinou.

Konopiště se zítra otevře návštěvníkům
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zámek má nyní také velikonoční výzdobu od zahradnic z Růžové zahrady.
„Daly si opravdu záležet,“ řekla kastelánka Jana Sedláčková.
Na Konopiště začne od 1. dubna jezdit také červený turistický ekovláček,
který už čtvrtou sezonu vypravuje benešovská radnice z města na okružní jízdu
až k památce. A právě na apríla se mohou těšit hlavně děti. Nejprve na benešovském Masarykově náměstí nakreslí
obrázek pro medvěda Jirku, odnesou si
unikátní balónek a s medvědem se i vyfotí. Vedení města spolupracuje na akci
s občanským sdružením Konopišťský

medvěd, které pořádá sbírku pro rozšíření medvědária na Konopišti, a veškerý
výtěžek ze středeční akce poputuje do
sbírky. Celodenní jízdné zůstalo stejné
– 20 korun za osobu.
Na Benešovsku jsou hojně navštěvované i dvě soukromé památky – hrad
Český Šternberk a zámek Jemniště, které vlastní rodiny Sternbergových. Zatímco Český Šternberk funguje už od začátku měsíce, na Jemništi otevřou až na Velikonoce, tedy 4. dubna. „Protože jsme
vylovili rybník, vyudíme vlastní sumce,
v nabídce budeme mít jedenáct dezertů
a fungovat bude nový obchůdek s dámskou módou, kterou tady šijeme,“ vyjmenovala Petra Sternbergová.

Jízda na zámek
Červený turistický ekovláček vyjede
poprvé 1. dubna v 11 hodin. Vláček jezdí
v dubnu třikrát denně. Vyjíždí z Benešova
od nádraží Českých drah, další zastávka
se nachází v blízkosti benešovského
gymnázia s uměleckým skvostem
– rekonstruovanou aulou. Dále vláček jede
kolem pivovaru Ferdinand k městským
sportovištím. Pátou zastávkou jsou městské hřbitovy, odtud pokračuje k vrchu
Karlov se zříceninou kláštera a kostelem se zvonicí. Pak přes Masarykovo náměstí
kolem secesní budovy sokolovny zdobené sgrafity k nemocnici Rudolfa
a Stephanie. První mimoměstskou, v pořadí již desátou zastávkou, je Želetinka,
odtud se dostanete na hlavní parkoviště u zámku Konopiště.
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Když lípa kvete vajíčky
V Benešově vyroste velikonoční strom. Vajíčkovník ozdobí stovky kraslic

ŽALUZIE
ROLETY

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

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Ve známé české pohádce
chtěl havíř Kuba na statkáři Pandrholovi, aby na sosnách ve vesnici do rána vyrostly jitrnice. Benešovští jako kdyby se
touto scénou inspirovali. Ze dne na den
se totiž lípa před radnicí obsype velikonočními vejci. Snaží se tu o novou tradici – vytvořit vajíčkovník a možná i český rekord.
„Viděla jsem na internetu, jak vyzdobili v Německu v jednom městečku
strom téměř deseti tisíci kraslicemi
a hrozně se mi to líbilo. Neváhala jsem
a během hodiny jsem vymyslela, že bychom něco podobného udělali i tady,
a oslovila jsem školy i obyvatele, aby
nám přinesli vyfouklá nebo třeba plastová vejce,“ říká Petra Orsáková, která
pracuje na městském úřadu v oddělení
kultury a propagace.
Tradice zdobení stromu na Velikonoce vznikla v německém městě Saalfeld,
kde místní obyvatel Volker Kraft už od

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Na Sázavafest míří
Alphaville i Blbá Blondýna

„

Kdyby každý
Benešovák
přinesl jedno vajíčko,
měli bychom na stromě
16 tisíc ozdob. Na český
rekord by ale i toto číslo
bylo příliš nízké.
roku 1965 pravidelně zdobí svou jabloň
kraslicemi.
Také v Benešově by ze zdobení „jarního stromu“ chtěli udělat tradici. „O Velikonocích se tu toho moc neděje a vytvořila by se tak hezká atmosféra,“ myslí si
Orsáková. Jenže část místních je k nápadu dost skeptická. „Překvapilo mě, že se
někteří lidé divili, že chceme ozdobit
strom vejci. Přitom to lidé běžně dělají
u svých domů podobně jako na Vánoce,“ míní Orsáková.
Její obavy potvrzuje i jedna ze starších obyvatelek Benešova: „Myslím si,
že to u lidí asi moc úspěch mít nebude.
Příliš akční nejsou a do podobných věcí
se nezapojují. Spíš jen hudrují, že se
tady nic neděje, a když se něco udělá,
tak zase nadávají, že to stálo moc peněz,“ postěžovala si.
To pětatřicetiletá Nikola je z nápadu
poměrně nadšená: „Mně se to líbí, přinesla jsem šest vajíček, kterými jsem si
každý rok zdobila byt. Mám malé děti,
takže i proto se asi víc podílíme na dění
ve městě,“ podotkla. Nikola byla jednou z těch, kteří do informačního centra
přinesli papírová, plastová nebo vyfouklá vejce se šňůrkou k zavěšení na strom.
„Kdyby každý Benešák přinesl alespoň
jedno vajíčko, bylo by to super,“ přála

INZERCE

Benešovský vajíčkovník bude ozdoben na apríla, tedy v den začátku turistické sezony.
ILUSTR. FOTO | ARCHIV MAFRA
si Orsáková. Znamenalo by to zhruba
16 tisíc ozdob. Ještě před týdnem jich v
informačním centru napočítali jen padesát, teď jich mají stovky.
Aby motivovala obyvatele, vyhlásila
Orsáková ve školách soutěž pro děti
o vstupenky do kina pro toho, kdo přinese nejvíc vajec. Soutěžit mohly i týmy
například ve firmách či občanská sdružení.

Plošina a hodiny práce
Vejce mohou lidé věnovat do 28. března, vajíčkovník se ozdobí na apríla, tedy
na den začátku nové turistické sezony.
„Věšení vajec asi nebude žádná legrace,“ míní Orsáková. Zdobení se ujmou
pracovníci technických služeb, kteří
mají zkušenosti s vánoční výzdobou.
Letošní sběr kraslic je možná i taková
zkouška na nový český rekord v největším počtu zavěšených vajec na strom.
Ten totiž drží obec Bludov u Šumperka,

kde v roce 2007 nashromáždili a poté
v průběhu čtyř hodin s pomocí vysokozdvižné plošiny a žebříků navěsili na
strom přesně 30 658 vyfouknutých velikonočních vajíček. „Vůbec si netroufnu
odhadnout, jestli bychom ho překonali,
zatím asi spíš ne. Je to neuvěřitelné číslo,“ dodala Orsáková.
Velikonoční strom ale není za poslední roky jedinou novou tradicí v Benešově. Před dvěma lety se poprvé konalo
hromadné zdobení vánočních stromků.
Tyto stromečky pak zkrášlily jak náměstí, tak i okolí centra a dotvářely kouzlo
Vánoc.
Dále jsou to ale i farmářské trhy, které se konají na náměstí vždy od dubna
do prosince, každý měsíc s různou tematikou. „O Velikonocích pořádáme navíc
Velikonoční jarmárek a 15. až 17. srpna
obnovené Benešovské posvícení s ohňostrojem,“ doplnil ředitel Kulturního
a informačního centra Benešov Stanislav Dvořák.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU | Raper Rytmus, skupina Support Lesbiens, zpěvačka Ewa Farna nebo Blbá Blondýna Iva
Pazderková. To jsou další potvrzení hosté letošního festivalu Sázavafest, který
se v zámeckém lesoparku ve Světlé nad
Sázavou uskuteční od 30. července do
1. srpna. Dalšími potvrzenými účinkujícími jsou například kapely Mig 21, Tata
Bojs, Vypsaná fixa či Wohnout, zpěváci Tomáš Klus a Xindl X nebo kultovní
Alphaville. Vstupenky na 15. ročník festivalu jsou již v předprodeji.
(tia)

Vodáci v Týnci odemknou
řeku Sázavu
TÝNEC NAD SÁZAVOU | Milovníci
vodáckého sportu se poprvé v letošním
roce chystají ke splutí jednoho z nejkrásnějších vodáckých úseků u nás. Odemykání řeky Sázavy se koná v sobotu
28. března v 10:30 hodin v Týnci nad
Sázavou pod budovou půjčovny lodí
Bisport. Sázavu k prvnímu jarnímu splutí odemkne pastor Jednoty bratrské Stanislav Škvor.
(tia)

Připomínka historie
železničního uzlu
OLBRAMOVICE | Až do 17. května se
ve Spolkovém domě Karla Pollaka v Olbramovicích koná výstava o historii olbramovického železničního uzlu, jež
sahá až do dob císaře Františka Josefa.
Výstava je otevřená vždy ve středu
a o víkendu, jindy po domluvě.
(tia)
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Sezona drsňáků začíná

Ať už jezdí závodně, na odreagování, či v jejím sedle
procestovali půlku Evropy, v jednom jsou motorkáři
stejní. Jakmile se na jaře poprvé příjemně oteplí, hned
nasedají na své mašiny. Motorkářská sezona právě
startuje a na dvou kolech můžete na českých silnicích
potkat i známé tváře. Například frontmana skupiny
Kabát Josefa Vojtka. „Jezdím jen tak pro radost,“ říká.
5plus2
■ TÉMA
ČR | Ačkoliv kapelu Kabát čekají perné
týdny s dokončováním nového alba a přípravou koncertního turné, její zpěvák Josef Vojtek si alespoň některé volné chvíle vyšetří na svůj velký koníček – jízdu
na motorce. „Mám hlasitý výfuky a stylovou sedačku, ale na mašinu jsem holky nikdy nebalil,“ tvrdí v rozhovoru.
Jste fanouškem značky Harley-Davidson, ale vaše motorkářské začátky v socialistickém Československu
byly jistě spojené s úplně jinými motocykly, že?
Začátky své „moto kariéry“ jsem odjezdil na motorkách značky Jawa. Byl to
„fichtl“ Jawa 20, posléze jsem postoupil
na Jawa 23 Mustang. V té době byl mým
snem východoněmecký Simson, to už totiž byla proti Mustangu skoro dospělá motorka. Pak přišla vojna, svatba, muzika
a na motorky nebyl čas a peníze. Další
motorkou už byl opravdový Harley-Davidson, kterého jsem si pořídil v roce
2005, a byl to Road King z roku 2003,
tedy výroční verze ke sto letům značky.
Takže splněný sen. Jezdíte na něm
doteď?
Sice to byl takový ten můj vysněný Harley, jenže ouha. Ona ta motorka váží
350 kilo, a protože já nejsem žádnej kulturista, byl to docela problém. A tak jsem ji
vloni prodal a koupil lehčí mašinu, Harley-Davidson – Forty Eight, což je repli-

NEJZNÁMĚJŠÍ
NEHODA

ka Harleye z roku 1948. Úžasná motorka.
Je menší, nižší a hlavně o sto kilo lehčí.
Má váš Harley nějakou technickou
vychytávku?
Jasně, mám hlasitý výfuky. V Americe je
takové motorkářské heslo: Loud Pipes
Save Lives čili Hlasitý výfuk chrání život. Pak mám stylovou sedačku a samozřejmě otevřené sání. A chybět nesmí
značka na boku a kožená brašna.
Rocker balí holky na kytaru, motorkář na svůj stroj. Je to tak i ve vašem případě?
Na motorku jsem nikdy žádný holky nebalil. Na Jawu 20 bych stejně žádnou neulovil a Harleye jsem si koupil už jako ženatej. (smích)
Oblíbil jste si tady v Česku nějakou
konkrétní trasu na vyjížďky?
Oblíbená místa nemám, jezdím si jen tak
pro radost. Ani nemám na zádech žádné
barvy, jenom Harley-Davidson, jsem
Easy Rider.
S kapelou vyprodáváte největší stadiony v Česku, hráli jste vůbec někdy na nějakém motosrazu?
Ano, jednou jsme na nějakém skutečně
hráli, ale to už je hodně let zpátky. Jinak
já sám se rád zajdu podívat na výstavu
motorek. Hlavně na jaře v Praze. Nejvíc
ale otravuju v prodejnách Harley-Davidson jak u nás v České republice, tak i všude po světě, kde jsme s rodinou na dovolené. A z každé si přivezu nějaký suvenýr… Jako správnej turista. (smích) (mb)

Frontman kapely Kabát Josef Vojtek už 12 let jezdí na motocyklech značky
Harley-Davidson. „Jsem Easy Rider,“ říká o sobě.
FOTO | KAREL PEŠEK, MAFRA

10 procent naděje

SR | Bezvládné tělo. Z rozbité hlavy
se řine krev, jedna noha je v nepřirozeném úhlu.
Motorku Jožo Ráže, zpěváka skupiny Elán, srazil
tmavý opel Němce Hanse Jörga Falka.
V Bratislavě na dunajském nábřeží 20. června
1999 v deset večer vyjel z vedlejší ulice a nedal
slavnému motorkáři přednost. Lékaři označili stav
Jožo Ráže za kritický: mnohočetné zlomeniny lebky, fraktury všech obličejových kostí, rozsáhlé poškození čelních mozkových laloků. „Za třicet
sedm let své praxe jsem se s operací tak složitého a vážného
poranění ještě nesetkal,“ řekl tehdy Juraj Šteňo, přednosta
neurochirurgické kliniky na Kramároch. Zpěvák měl jen

10 procent naděje na přežití. Dva měsíce strávil
v kómatu. Zděšení fanoušci Elánu hltali zprávy
z nejsledovanější motorkářské havárie všech
dob. Přitom se stala stejně jako tisíce dalších nehod na našich silnicích. Z devadesáti procent
jsou v nich zraněni motorkáři, přestože statistiky dokazují, že sedm z deseti nehod zaviní
řidič auta. Jsou to havárie mezi nerovnými protivníky, zpravidla s tragickými následky pro
motorkáře. „Já jsem se po dvou měsících probudil z černé tmy, byl jsem strašně polámaný,“ vzpomíná Ráž.
Dva roky se učil chodit, péči lékaře potřebuje dodnes. I šestnáct let po těžké nehodě denně cvičí s fyzioterapeutem. (re)

NA DVOU KOLECH
DALIBOR GONDÍK
Moderátorovi po
dvou letech vrátili
řidičák, jezdit
nesměl kvůli
epilepsii. Před tím dvakrát cestoval
po USA, na Harley-Davidsonu Fat
Boy a na Victory Vegas.
PAVEL LIŠKA
Na motorkách
jezdí od devíti
let. S televizním
pořadem Moto
cestou necestou absolvoval dvě
expedice, do Turecka a na Kavkaz.
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a na silnicích bude rušno
Očima harlejáře

„Bezmozci na supersportech, pozéři na
harlejích. To jsou nálepky, které nám dávají lidé spíš mimo naši
komunitu, než že by se
tak častovali motorkáři navzájem. Na silnici se zdravíme všichni se všemi. Společně se potkáváme na srazech či závodech.
Na takové akce se jezdíme bavit, pokecat
s kamarády, poslechnout si muziku, pochlubit se s motocykly. Jezdí s námi holky
i děti. To, že se chlapi poperou nebo udělají trochu bordel, se stane, ale zažil jsem to
častěji na mysliveckém plese než na srazu. Nicméně když na jedné
akci chytili zloděje, dostal
nakládačku. Pak ho svlékli,
svázali a zavolali policii.
Ale zasloužil si to, nemůže si
myslet, že vyvázne s přestupkem a malou pokutou.“
Jaroslav Vavřina, 46 let,
milovník Harley-Davidson,
pro něhož jsou tyto stroje
koníčkem i povoláním
INZERCE

Pohled lékaře

„Dáme ročně hodně
motorkářů do pořádku, bohužel vše spravit nejde. Poslední devatenáctiletý hoch
podstoupil sedmihodinovou operaci pro záchranu horní
končetiny. Sice mu zůstane, ale kvůli vytrženým nervovým kořenům z míchy
bude trvale
ochrnutá, čili
funkčně
k ničemu. Silnou
motorku si
hlavně
mladí
lidé pořizují

kvůli rychlosti. ‚Libido‘ s tímto pocitem
ovládnutí energie znají i lyžaři, jachtaři
a plachtaři s tím rozdílem, že se tato činnost neodehrává v dopravním provozu.
V jednu chvíli perfektní endorfiny
z ovládnutí plynulého pohybu a spoutání sil a v následující sekundě změna situace, na kterou není čas reagovat. Anebo je, ale nejsou zkušenosti typu Franty
Šťastného: ‚Nikdy ne čelně‘. V okolí nejsou volné zóny jako kolem závodních
tratí, ale protijedoucí vozidla, svodidla, stromy, domy. To už je jen loterie.“
Tomáš Dědek, primář oddělení
úrazové chirurgie Fakultní
nemocnice Hradec
Králové

Očima supersporťáka

„Konec března znamená začátek nové
motorkářské sezony.
Tohle období je pro
mě naprosto nejhorší... Když sem tam slyším motorky, už mám husí kůži, nemůžu
se dočkat první vyjížďky. Ale je nutné dávat si pozor, každý vychází během zimy
ze cviku a navíc silnice ještě nejsou od štěrku pořádně vyježděné. Přitom nezáleží, na
čem motorkář jezdí, každý se
dopouští někdy chyb.
Svou rychlostní motorku
bych za choppera teď určitě nevyměnil, mám na ní rád úplně
vše. Od síly přes rychlost a nejvíce asi hravost a průjezdy zatáček. Neříkám ale, že se někdy
k chopperům vnitřně nepropracuju, ale nyní ještě není ta správná doba.“
David Vlach, 19 let, milovník
rychlých motorek a motokrosový závodník
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Na Měsíci jsem si hrál s gravitací
Když Američan Charles Duke 21. dubna 1972 vkročil
na Měsíc, těžko mohl tušit, že v následujících více
než 40 letech jej napodobí už jen jediná posádka.
S o to větší chutí o své cestě vypráví. A to i v Praze.
5plus2
■ ROZHOVOR

Mnoho experimentů, čas plynul velice
rychle. Mohli jsme odpočívat hodinu denně. Ve výbavě byl i malý kazeťák, tak
jsem cestou poslouchal oblíbené country.

JOSEF HORA
ČR | Jeho zážitky jsou jako z vyprávění
fantastických románů Julese Verna či
Františka Běhounka. Nedávno se 79letý
americký astronaut Charles Duke představil i v Praze, kde zahájil výpravnou výstavu o kosmonautice. „Náraz do atmosféry
nás odmrštil do vesmíru bez možnosti návratu,“ vzpomíná v rozhovoru pro 5plus2
na svou památnou misi na Měsíc.
S cestami člověka na Měsíc jste spjatý jako málokdo. Nejen že jste se
sám prošel po jeho povrchu, ale byl
jste také u toho, když na něj 20. července 1969 lidská noha vstoupila vůbec poprvé...
Tehdy jsem pracoval v řídicím středisku,
které s kosmonauty komunikovalo. Mise
byla skvěle připravena, ale letělo se poprvé, což přinášelo problémy – s komunikací, s počítači, a zejména s palivem. Při
dosednutí modulu na Měsíc jej kvůli chybám přístrojů zbývalo minimum, kolem
tří procent. Nakonec posádka přistála
17 vteřin před tím, než by palivo došlo.
Tušil jste už tehdy, že jednou poletíte i vy?
Ne, když se ale první mise z Měsíce vrátila a poté, co všechny pustili z karantény,
jsme se potkali. Tam náš velitel oznámil,
že budu náhradníkem na Apollu 13. Věděl jsem, že mám šanci.

Po dosednutí přistávacího modulu
na Měsíci jste museli několik hodin
odpočívat. Poté jste konečně mohli
vystoupit. To musel být neuvěřitelný pocit, že?
Nemohl jsem se dočkat, vylézal jsem
z lodi jako druhý. Zakřičel jsem na kapitána Younga, že už jdu, a vylezl. Bylo to
nádherné. Řekl jsem si: Hurá, jsem na Měsíci. Chvíli jsme si hráli s gravitací, skákal jsem. Ale hned jsme se pustili do práce, museli jsme zprovoznit automobil, se
kterým jsme pak jezdili po měsíčním povrchu, také jsme se připravovali na televizní přenos.
Na videu jsem viděl, jak jste kladivem zatloukal do povrchu měsíce tyč,
a kladivo vám
upadlo. Sbíral jste
ho několik minut. V čem byl
problém?
Je to těžké, neohnete se normálně na

zem, ten skafandr je příliš tuhý. Musíte vyskočit, když dopadnete, skafandr se prohne a vy se musíte rychle shýbnout a věc
sebrat. Často se to podaří až na několikátý
pokus.
Po měsíčním povrchu jste ve speciální „bugině“ najeli kolem 30 kilometrů, nejdál od modulu jste byli
asi 4,5 kilometru. Řídil jste ji?
Byl jsem navigátor, velitel Young byl
řidič. Říkal jsem mu, kam jet. Vozítko při
jízdě kvůli nízké gravitaci odsakuje, byl
tam ale velice pevný bezpečnostní pás.
Při běhu či rychlé chůzi prý mají kosmonauti na Měsíci problém zastavit.
Je to pravda?
Když se na Měsíci rozběhnete nebo jdete
rychle, zastavit vám trvá tak šest až sedm
kroků. Ale běh tam bere velice energie.
Nahoru do kopce a pak i dolů spíš poskakujete. Když jdete dolů, máte trochu
strach, záleží na sklonu povrchu.
Na Měsíci jste strávili tři dny. Při cestě
zpět jste měli problémy a let málem
skončil tragédií. Proč?
Návrat byl velice dramatický. Dosáhli
jsme atmosféry
rychlostí 40 000

Brána do vesmíru
• Výstava Gateway
to Space se koná na
pražském
Výstavišti –
Křižíkovy pavilony
B a C, a to do
28. června.
• Otevřena je denně od 9 do 20 h.
• V Česku jsou díky ní poprvé
vystaveny originální exponáty
a trenažéry z NASA. „Když vidím
lunární vozidlo, se kterým jsme jezdili
na Měsíci, ihned bych se tam vrátil,“
říká o výstavě astronaut Charles Duke.

kilometrů za hodinu. Náraz do atmosféry
nás odhodil špatným směrem, kdybychom let díky autopilotovi nezkorigovali,
odmrštilo by nás to někam do vesmíru
bez možnosti návratu. Pak jsme ale začali sestupovat atmosférou, pamatuji si,
jak z vnějšího pláště šlehaly plameny.
Nakonec jsme šťastně přistáli.

Jenže jste onemocněl zarděnkami,
a tak vás z akce stáhli. Nakonec
jste ovšem letěl v další misi, Apollo 16, v dubnu 1972. Co na to říkala vaše rodina?
Podporovali mě. Mí rodiče žili v malém městě v Jižní Karolíně a byli úplně nadšení, že jejich syn letí do
vesmíru.
Co byla vaše první myšlenka,
když jste poprvé uviděl Zemi
z vesmíru?
Bylo to dechberoucí. Z výšky 30 kilometrů byl vidět polární kruh, Severní a Jižní Amerika, oceány. Zeměkoule je z vesmíru hnědá, bílá
a modrá. V tu chvíli mě napadlo,
že je to nejkrásnější pohled mého
života. Je to naše vesmírná loď,
která visí v temném vesmíru.
K Měsíci jste letěli tři dny,
co jste v tu dobu dělali?

Charles Duke nyní a před 43 lety. Při návštěvě v Praze slavný americký astronaut zapózoval u skafandru, který se používá při
práci ve vesmíru. Dukeho podobu z období slavného letu jsme do skafandru zapracovali v redakční koláži. FOTO A KOLÁŽ | MAFRA

Dluhopisy
eFi Palace

Dluhopisy
e-Finance

Investice na 2 roky

Investice na 5 nebo 10 let

• Investice od 30 000 Kč

• Investice od 11 200 Kč

• Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

• Úrok 6 % je vyplácen
na konci investičního období

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

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

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555
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ý
Hrdinky českých
Slavné krásky, které našly smysl života v pomoci druhým, ale také legendární návrhářka či bojovnice za
demokracii. Finalistky letošního ročníku České Miss
mají zkrátka vzory různé. A jak se při anketě týdeníku 5plus2 ukázalo, duch legendárního ilmu Světáci
ad
vítězn korunžije dál. To když jedna z adeptek
naa vítěznou
ku uvedla jako svůj
vzor Marii Curie
Sklodowskou.
Finálový večer
se uskuteční
u.
tuto sobotu

1▲

Kateřina Baluššková „Největším vzorem je pro mě
Petra Němcová. Je ne
esmírně
krásná a hlavně má i krásné
srdce. Obdivuji, jak zv
vládla
překonat životní katasstrofu,
opět se postavit na no
ohy
a založit prosperující n
nadaci. I přes obrovský úspěch
v modelingu zůstáv
vá
skromná a rozdává
úsměvy.“

10 ▲
1

Martina Karkošová
„Mou velkou životní inspirací mezi ženami je předsedkyně
Národní rady odporu Íránu Maryam
Rajavi. Tato úctyhodná dáma vede
boj za demokracii v Íránu a já
upřímně doufám, že se jí to jednoho dne podaří, protože svoboda
je to nejcennější, co máme.“

5►

Nikol
Švantnerová
„Osobnost, která mi
jde příkladem, je Ale
ena Šeredová. Líbí se
mi jako žena, i tím, co
o
dokázala. Uspěla v Misss,
prosadila se u nás i ve
světě, především v Itáliii
a svou krásu dokázala
využít k charitativním účelům.
Je patronkou
Zeleného života,
což je organizace,
která prostřednictvím fotbalu pomáhá
těm nejpotřebnějším. SpoS
jení s tímto sportem je
e mi
velmi blízké a i díky tomu
se mi Alena tolik líbí.“

Karolína Mališová
„Vybrala jsem si Barboru
Špotákovou, protože se
atletice věnuji již od dětství.
Velice ji obdivuji za to, co ve
své disciplíně dokázala. Je
dvojnásobnou olympijskou
vítězkou a ocenil ji i prezident
Václav Klaus
Medailí Za
zásluhy
zásluhy.“

4◄

Kateřina Krobová
„Obdivuji inteligentní
žženy, které se nebojí prosadit.
Jednou z takových byla i Marie
e
Curie
Sklodowská, která své
C
práci obětovala i život, když
p
zemřela na následky radiace.
Svou inteligencí dokázala
S
oslnit veřejnost i v době,
o
kdy ženy běžně nestudova-k
y na univerzitách.“
ly

6►

FOTO: ČESKÁ MISS,
HERMINAPRESS,
ARCHIV MAFRA

9▲

Jelizaveta Černěcká „Zajímám se o celou škálu velice různorodých věcí, dalo by se říct, že každý měsíc mě
dokáže oslovit něco úplně nového. Proto se čas od času stane,
že osobnosti, které mi připadají v určitý moment zajímavé, už mi
za několik týdnů přestávají imponovat. Často to není jedna jediná
osoba, ale klidně i několik, mnohdy vzájemně si konkurujících,
z jednoho oboru.“
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missek

3►

7►

Le
eona Hlavová
„Jedn
na z mých opravdu oblíbených žen je
skvělá here
ečka, ale také
producentkka a režisérka
Jennifer A
Aniston. Nejen
že skvěle h
hraje, ale ve
svých 46 le
etech také
skvěle vypaadá!
Její křivky
y by jí
mohla záv
vidět většina
a
mladých
žen. Na
této dámě
se mi nejvííce
líbí její cílev
vědomost a sna
aha změnit svůj
život. Díky obrovské píli se
dokázala v
vypracovat až na
úplný vrcho
ol. Zkrátka, když
se chce, tak jde vše!“

Marie Kumbero
M
ová „Mým
vzorem je osobnosst Coco
ap
Chanel. Nadčasovost
N
prozíravost,
s níž tvořila, je fascinující. Ačkoli se
do rodiny bez finančního
narodila d
nského zázemí, prosaa společen
ala módě jiný
dila se, da
rozměr a zanechala
z
po sobě nesmrtelný
n
odkaz.“

8◄

Karollína Humečkov
vá
„Mezi mé
é oblíbenkyně
aťána Kuchařo
patří určitě Ta
ová.
Je nejen přirrozeně krásná,,
ale předevšším velmi chyttrá.
Sympatickké je mi její půssoména v oblasti m
bení zejm
mezinárodníích vztahů, jelikkož
jsem studovala obor Pro
ovoz
diplomatickkých služeb.“

◄ Pro Leoše Mareše je

nejlepší motivací kvalitní
konkurence. Jak sám říká,
jen srovnání s těmi nejlepšími má skutečný význam.
Profesními vzory oblíbeného moderátora jsou
Karel Šíp a nedostižitelný Miroslav Horníček.
Velmi respektuje také práci
Jana Krause.

INZERCE

2▼

► Společně s Leošem
Marešem bude slavnostní večer královen krásy
uvádět Libor Bouček. Ve
své práci se občas rád inspiruje u úspěšných kolegů
ze zahraničí. Jedním z nich je
moderátor americké Superstar Ryan Seacrest, kterého
však Bouček uznává zejména
jako rozhlasovou osobnost.

Andrea Kalousová
„Mou oblíbenou ženskou
osobností je Tereza Maxová,
a to nejen díky její kráse, ale
hlavně kvůli tomu, jak využívá
svou popularitu. Mám na mysli
Nadaci Terezy Maxové, která
pomáhá
po
omáhá opuštěným
opuštěným dětem
dětem.“
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Na Zelený čtvrtek zkuste mladé
kopřivy ve velikoční paštice
Jarní velikonoční paštika

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Škaredou středou končí období půstu
a začínají přípravy na Velikonoce. O Zeleném čtvrtku hospodyně dříve vařily hlavně luštěniny a další zeleninu. Hodně používaly petrželku, mladé kopřivy i špenát.
A právě jarní zeleň vyzkoušíme v receptu
na velikonoční paštiku.
„Tahle paštika je nejen krásná na pohled, ale také strašně dobrá. Můžete ji
servírovat v menší porci jako předkrm
nebo v trochu větší porci jako hlavní
chod, doplněný například variací zelených salátů,“ radí Sabina Kmecová
z Nebespán café & apartments v Kašperských Horách, jak tuto delikatesu připravit. „Chutná skvěle teplá i studená
a můžete ji vzít s sebou dokonce i na jarní výlet,“ dodává Kmecová.
Mladé kopřivy lze trhat vlastnoručně.
V Česku rostou dva druhy – kopřiva žahavka a kopřiva dvoudomá. Není třeba je
rozlišovat, k vaření se hodí obě. Nejlepší
jsou mladé výhonky, jedno dvě svrchní
patra. Dolní tmavší listy už nebývají tak
křehké. Kopřivy jsou bohaté na vitaminy
a díky chlorofylu působí protizánětlivě.
Obsahují hormon štěstí serotonin. (re)
INZERCE

8-21

Příprava 1 hodina, pečení 1 hodina.
Suroviny pro 6 osob: 400 g listového těsta, 400 g libového vepřového masa, 250 g mletého libového hovězího masa, které okořeníme podle chuti (nebo nahradíme
náplní do klobásek – koupíme
v lepších řeznictvích), 150 g kvalitní šunky, 250 g zelených bylinek (doporučujeme 1/2 čerstvého
špenátu a zbytek doplníme spařenými mladými kopřivami,
pažitkou, plochou listovou petrželí – podle vašich možností
a chuti), 3 větší cibule, 2 stroužky česneku, 50 g másla, 7 vajec a 1 žloutek (na potření), sůl, pepř a využijeme formu na
biskupský chlebíček.
Postup: Uvaříme 6 vajec natvrdo. Omyjeme bylinky (kopřivy spaříme horkou vodou), osušíme, nakrájíme nahrubo. Na
pánvi rozpustíme lžičku másla a podusíme bylinky doměkka (asi 10 minut), v případě potřeby podlijeme troškou
vody. Dáme stranou.

Do stejné pánve dáme opět lžičku másla a necháme zezlátnout
jemně nakrájenou cibuli a česnek. Nasekáme nebo nahrubo nameleme maso. V míse promícháme s cibulí, česnekem a bylinkami, přidáme 1 celé vejce, sůl, pepř a opět promícháme.
Předehřejeme troubu asi na 200 stupňů. Oloupeme vejce natvrdo a skrojíme z obou stran špičky, abychom je ve formě
naskládali do řady vedle sebe. Vyválíme 2/3 listového těsta,
abychom vyplnili formu na biskupský chlebíček a ještě nám
zbyly 2 cm na přesah. Těsto necháme silnější, asi 0,5 cm. Vymažeme formu máslem a vyplníme těstem. Naplníme polovinou připravené směsi a uhladíme.
Na směs položíme vejce natvrdo po délce a každé mírně přitlačíme. Vyplníme formu zbytkem směsi, uhladíme. Ze zbylého těsta vyválíme obdélník o velikosti horní části formy,
položíme na směs a překryjeme shora přesahy první části těsta. Pomocí vidličky nebo nože uděláme na těsto obrazce a pomažeme rozkvedlaným žloutkem. Dáme péct asi na hodinu.
Pokud by těsto zlátlo moc rychle, zakryjeme ho pečicím papírem. Vyndáme z trouby, necháme 10 minut vychladnout a
opatrně vyklopíme. Nakrájíme na širší plátky vroubkatým
nožem na chléb.
Dobrou chuť!

Skvělý mazanec bez lepku
K velikonočním svátkům patří sladké
mlsání. Máme tip pro všechny, kteří se
potýkají s celiakií. Internetový server
Bezlepek.cz připravil recept na velikonoční mazanec ve variantě „gluten
free“, tedy úplně bez lepku.
Suroviny: 500 g bezlepkové mouky
Jizerky či jiný druh, 150 g moučkového
cukru, 120 g másla, 2 vajíčka, 300 g tučného tvarohu Olma, rozinky (pro zlepšení chuti můžeme naložit do rumu), citronová šťáva z 1 citronu, 1 bezlepkový prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, mandle na posypání.
Postup: Do velké mísy nebo mixéru
postupně přisypeme mouku a cukr, při-

dáme 1 vajíčko, změklé máslo, tvaroh,
rozinky s citronovou šťávou a nakonec
prášek do pečiva. Rozhněteme a vytvoříme těsto. Necháme chvíli odstát. Předehřejeme troubu na 170 °C. Na plech rozprostřeme pečicí papír nebo silikonovou
podložku. Z těsta si vytvoříme hezký bochánek, poctivě ho potřeme druhým vajíčkem a posypeme mandlemi. Na vrcholu uděláme nožem křížek tak, jak to dělávaly naše babičky. Pečeme zhruba 45 až
55 minut do doby, kdy je mazanec na povrchu krásně zlatohnědý. Než přijde mazanec na velikonoční stůl, můžeme ho
lehce pocukrovat. A věřte nebo ne – ukusovat budou i ti, které lepek netrápí. (re)

• Celiakií je v České republice
postiženo až 50 000 osob.
• Trh nabízí řadu výrobků pro
celiaky. Například produkty Bezlepek značky Penam.
Bezlepek.cz

Půjčte si výhodněji
než v bance!

Řešení pro Vaše nové ale i staré střechy

l eva é
1 0 % s odepsan

vky p
jedna
.
na ob do 30. 4

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

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

S atraktivním úrokem od 6,4

% p.a.

RYCHLÉ A FÉROVÉ PŮJČKY






Od 100 tis. Kč do 5 mil. Kč až na 20 let
BEZ prověření registrů
Vyplacení exekucí
On-line žádost na www.acema.cz
Volejte ZDARMA 800 666 633

Platí pro úvěry poskytnuté za účelem bydlení, zajištěné zástavním
právem k nemovitosti na které se nevztahuje z. č. 145/2010 Sb.

ČTĚTE NÁS NA WEBU
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Zhubněte do plavek za tři měsíce
Expertky na zdravý pohyb a stravování radí, jak krok po kroku změnit životosprávu, abyste úspěšně zhubli
5plus2
■ RÁDCE

du. I když si uděláte zdravý lehký salát
a přidáte velké množství oleje, tak je to
kontraproduktivní. Všeho s mírou.“

Změny v jídle neuspěchejte,
vyvarujte se ale smaženého

Pohyb si naplánujte den
po dni. Nebojte se novinek

„Do změn ve stravování se pouštějte postupně, aby vás nezvyk na jiný režim
nelákal od něj utéct
ke starému. Jarní
dny jsou díky prvním rostlinám a zelenině (ředkvičky, cibulka) ideální na odlehčení jídelníčku
a stanovení řádu v jídle. Jestliže jste se dosud přejídali, zmenšete porce, jezte
3–4krát denně a vyvarujte se smažených
jídel. Nevynechávejte snídani, oběd a večeři. Večeřte lehčí jídlo, méně pečiva, a to
nejpozději tři hodiny před spánkem.“

„Na přelomu druhého a třetího měsíce si
opět udělejte chvilku na sebemotivaci. Poslední měsíc si naplánujte den po dni, co
budete dělat za sportovní aktivity a jiné
věci související s vaším cílem. Ve sportu
zkuste něco nového, na co nejste zvyklí,
třeba fitbox, kruhový funkční trénink pro
ženy, intenzivnější intervalové běhání.
Na konci těchto náročných třech měsíců
dostanete tu nejlepší odměnu – překonáte
sebe sama, změníte své špatné stravovací
návyky, překonáte lenost, zlepšíte zdraví,
budete mít skvělou kondici.“

Nepoužívejte výtah, pohybu
se věnujte třikrát týdně
„Pokud jste dosud moc nesportovali nebo
jen nepravidelně, začněte měnit své pohybové návyky. Nejezděte výtahem a raději
vyšlápněte schody, snažte se více chodit,
trávit čas třikrát týdně pohybem, který
vás bude opravdu bavit. Jestli takový
není, zvolte pro začátek něco jednoduššího. Ideální pro jarní počasí jsou procházky, nordic walking, jízda na kole. Pokud
patříte již k těm, kteří jsou na pohybovou
aktivitu zvyklí, snažte se jí věnovat alespoň ve zmiňovaném intervalu třikrát týdně s 60minutovou zátěží.“

Vynechte sušenky, přidejte
ryby, zeleninu, oříšky i med
„Pokračujte ve změně svých stravovacích návyků. Využijte výhodu jarních
měsíců a jezte sezonní čerstvé potraviny.
Kvalitním zdrojem
živin je také povařená zelenina. Eliminujte sušenky, především ty s čokoládovou
polevou. Místo toho si radši dejte tvaroh
s ovocem a medem. Do jídelníčku přidávejte ryby, luštěniny a oříšky. Snažte se
každý den sníst alespoň 300 g zeleniny
a k dopolední svačině si dejte jeden kousek ovoce s hrstkou oříšků. Zeleninu konzumujte převážně od oběda dále.“

Zažeňte krizi v cvičení,
ke sportu se motivujte
„Druhý měsíc se často stává, že motivace
k pohybu silně klesá. Nastává krize, kdy

mají lidé často chuť se vrátit do svého stereotypu, který jim svým způsobem vyhovoval. Nevzdávejte to! Sepište si vše na
papír. Napište si všechny své důvody,
proč chcete být štíhlejší, v lepší kondici.
Pokud zvládáte tři tréninky či lehčí pohybové aktivity za týden, zkuste přidat ještě
jeden s vašimi blízkými. Vytáhněte kamarádku, přítele, manžela, děti, rodiče.“

Kristýna Báčová

Hlídejte si disciplínu.
Omezte máslo, ale i olej
„Důležité je v závěru vytrvat a udržet
disciplínu. Když občas zhřešíte, tak se
hlavně ke svému režimu vraťte. Věnujte
se i úpravě potravin.
V pořádku jsou čerstvé, mražené, dušené,
vařené, pečené, grilované potraviny, nebo
ty připravené v páře. Neplýtvejte tukem.
Omezte velké vrstvy másla na pečivu, ale
i spotřebu oleje při přípravě hlavního cho-

Nutriční
specialistka
Svět zdraví
(www.svetzdravi.cz)

Kateřina Ebrová
Trenérka
fitness pro
ženy Contours
(www.
contours.cz)

INZERCE

AKCE! POSLEDNÍ ŠANCE
ZÍSKAT WINDOWS 7!

Kupte si Windows 7 nyní a získejte upgrade na nové Windows 10 ZDARMA!
JEN DO 31. 3. 2015!

Kupte Windows 7 nyní a získáte:
 Bezplatný přechod na Windows 10
 Bezpečný a uživateli ověřený systém
 Přístup k mnoha novým aplikacím
 Kompatibilitu s Vašimi novými zařízeními
a většinou stávajících

www.microsoft.cz/akcewindows
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Pecková: Matce jsem
za zády dělala psí kusy

Mezzosopranistka Dagmar Pecková vydává novou desku s názvem Hříšnice.

První dáma české opery
se raduje z nové desky
a děsí se dceřiny puberty.
ČR | Slavná operní pěvkyně Dagmar
Pecková překvapila v pátečním ranním
vysílání Rádia Impuls, když přiznala,
že ve svém volnu opery takřka neposlouchá. „Potřebuji si od nich také někdy odpočinout,“ říká dáma, kterou uznávají
milovníci vážné hudby z celého světa.
Kdyby ale snad někoho napadlo, že by
operní diva mohla ve chvílích volna podlehnout třeba tvrdšímu rocku, byl by daleko od pravdy. „Kdepak, to se mi stát nemůže. Mám kolem sebe ráda dokonalost

a myslím si, že třeba Mozartova symfonická díla ji v sobě mají. Pokud neposlouchám tohle, přiznám se, že mám ráda
klid,“ vysvětlila v pořadu Haló, tady Impulsovi umělkyně, které právě vychází
nová deska s názvem Hříšnice.
Jak je na tom s hříchy ona sama?
„Kdo by nehřešil? Já tedy nikoho nevraždím a nepáchám krvesmilstvo jako
hříšnice z mého alba, ale hřeším, co se
týče jídla. Konkrétně sladkého,“ smála
se. Zároveň přiznala, že udržet se ve formě není snadné. „Hlavní je opustit teorii, že dokážeme být najednou dobré
manželky, tchýně i švagrové, jak se to
píše na parte, a uvědomit si, že se musíme věnovat také samy sobě,“ má jasno
Pecková.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Gvendolína je
vzpomínka na
Karla Svobodu,
říká Zagorová
Písnička Gvendolína Hanu Zagorovou provázela
mnoho let. Časem
však z jejího repertoáru vypadla.
Musela
totiž
ustoupit novějším hitům. Když si v
prosinci 2014 Zagorová Gvendolínu po letech připomněla při vystoupení v pražské Lucerně, vybavil se
jí skladatel Karel Svoboda.
„My jsme byli velcí kamarádi.
Měla jsem ho ráda nejen jako autora, ale také jako člověka. Navíc mi
psal první hodně zásadní písničky
v Praze,“ vzpomíná Zagorová
s úctou.
Podle ní byl Karel Svoboda obrovský hitmaker. Melodie, které napsal, se prý málokdy oposlouchají.
Ve většině případů zůstávají neustále na výsluní.

FOTO | MAFRA

Už před lety zakotvila natrvalo v Německu, kde žije spolu s manželem a dvěma dětmi, osmnáctiletým synem a třináctiletou dcerou. Ve výchově se prý
snaží být spíše liberální: „Nechceme
být takoví ti autoritativní rodiče, takže
si raději vše vyposlechneme, abychom
měli o dětech přehled. Chci, aby nám
bylo víc řečeno než zatajeno.“
Pecková se jako teenager matce příliš
nesvěřovala a jak zpětně uznává, byla to
chyba. „Dělala jsem jí za zády psí kusy a
ona se pak hodně trápila,“ přiznala pěvkyně. Sama si nedělá iluze o tom, že to v
období dceřina dospívání bude mít jako
rodič snadné. „Myslím, že pubertu bude
mít po mně, takže se máme na co těšit,“
uzavřela se smíchem.
(vrm)

Jedna z lodí nese jméno
Gvendolína,
na vlajce má kosti zkřížený,
veze kromě pirátů a spousty vína
vzácnej náklad koření.
(Hudba: Karel Svoboda,
text: Vladimír Poštulka)
Hudební kalendář připravuje
Český Impuls, bonusový program Ráááádia Impuls.
Vysílá na středních vlnách, AM
981 kilohertzů, nebo na stránce
www.ceskyimpuls.cz.
Dnes v 11:30 hodin se dozvíte,
jak vznikla písnička Věry Martinové Až na vrcholky hor.

Díky sběru papíru začne růst les Impuls
Rádio Impuls s redakcemi
5plus2 a MF DNES
v regionech sesbíraly
přes 400 kilo papíru.
ČR | Starého nepotřebného papíru je všude dost, zatímco lesů ubývá. Rádio Impuls se rozhodlo, že s tím něco udělá. Reportéři, moderátoři a další zaměstnanci
prošli celé rádio, vyčistili si stoly i zásuvky, někteří přinesli zásoby z domova a začali plnit krabice. Papír sbírali celý minulý týden a v pátek ho odvezli do výkupny.
Ke sběrné akci se připojily i regionální redakce týdeníku 5plus2 a Mladé fron-

Reportér Matyáš Kaiser na sběrné
hlídce v H. Králové.
FOTO | MAFRA

ty DNES. Mobilní sběrná hlídka neboli
reportéři Rádia Impuls Matyáš Kaiser
a Aleš Růžička vyrazili do Ústí nad Labem, Liberce a Hradce Králové, moderátor Vlasta Korec navštívil Jihlavu.
A jaký byl výsledek? Celkem do sběren putovalo 430 kilogramů papíru.
Celý výtěžek teď poputuje na obnovu zeleně – zhruba za každých dvacet kilogramů papíru totiž lze koupit jednu sazenici stromu. „Uděláme brigádu a osázíme
jedno místo v České republice. Vysázíme základ lesa Impuls,“ vysvětluje marketingová a obchodní ředitelka Rádia
Impuls Karolina Šimová.
„Množství papíru mě příjemně překvapilo. Vyzkoušeli jsme si efektivní tří-

dění papíru přímo ve sběrně a výsledek
je z mého pohledu více než dobrý – vysadíme nejméně 40 stromků,“ těší se
Matyáš Kaiser.
Sběrem papíru však nic neskončilo
a nálada dobrého skutku se šíří dál.
„Ozval se nám posluchač z Mělníka,
který přislíbil darovat až stovku sazenic
stromků. A to je vlastně celá podstata
našeho konání – chceme nakazit národ
chutí do života, optimismem a ohleduplností vůči našemu okolí,“ říká Zuřivý reportér Aleš Růžička.
Posluchači Rádia Impuls mohou začít posílat své tipy, kde a jakým způsobem pomoci v dubnu. Více na stránce
www.impuls.cz.
(red)
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V PÁTEK VAŘÍ
Pavel Svoboda (43 let)

Je fotografem a grafikem. Má dva dospělé
syny. Druhou manželku Soňu poznal v Praze před 15 lety. Mají
šestiletou dceru Adélku. Na doporučení lékařů musela žena zvolnit, prodali kadeřnictví v Praze, koupili dům v obci Pátek, kam se odstěhovali. Pavel by nikdy
nesnědl smažené kobylky nebo brouky.
Moc nemusí kuřecí srdíčka a vnitřnosti.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Pavla Popovičová (30 let)

Vyučená servírka byla
nějakou dobu recepční
solárního studia a nyní
pracuje ve výrobě součástek pro automobily. Je vdaná, mají čtyřletého syna. Ke koníčkům Pavly patří fitbox, alpinning, běhání a posilovna. Nejvíc si pochutná na grilovaném kuřeti, krevetách a zeleninových salátech. Nesnáší fazole, má na ně
silnou alergii. Nikdy by nesnědla hmyz.
Úterý: Jaroslav Vlk (48 let)

Jaroslav je rozvedený,
má přítelkyni. Před necelými dvěma roky
mu zemřela dcera,
bylo jí devatenáct. Jaroslav je nyní bez práce, přes sezonu měl
pronajatou restauraci za Prahou. Teď
píše knihu o své dceři. Kdyby vyhrál,
peníze by použil na její vydání. Doma
mají rodinné mazlíčky – kočky. Rád připravuje českou kuchyni, miluje steak ze
svíčkové. Nemusí mořské plody.
Středa: Vojtěch Hataš (20 let)

Studuje gastronomickou školu. Bydlí s rodiči a je nezadaný. Boxuje a chodí do fitness.
Rád se schází s přáteli.
Vaření je Vojtěchovým koníčkem. Baví
ho pečení dezertů a dortů. Pochutná si
na rýži a masu. Má rád steaky, dobré
moučníky a dezerty. Nejí játra a nikdy
by nesnědl psa nebo kočku.

Čtvrtek: Tomáš Burda (29 let)

Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka.
Živí se jako muzikant
a producent. Je zadaný
a s přítelkyní jsou spolu 10 let. Hudba je
jeho život. Tomáš hraje závodně florbal a rád vaří. Je velký filmový nadšenec. Rád vymýšlí své vlastní recepty, postupy a vylepšení. Nemá
moc v oblibě českou kuchyni. Nikdy by
nesnědl šlachovité maso.

Česká republika

Rozteklý plast z trouby
Prostřeno! na Primě
nahlíží pod pokličky
ve středních Čechách.
ČR | Bez hádek a afektu je nuda? Kdepak, pohodová partička soutěžících si
užívá skoro celý týden dobré nálady.
První hostitelka Pavla (30) u sebe
doma přivítala čtyři muže. Pro milovnici boxu je to dobrá zpráva. S muži si totiž více rozumí. Chlapy zase potěšila přítomnost krásné blondýnky, zvláště
když si na jejím menu dost pochutnali.
V úterý byl u plotny nejstarší soutěžící týdne, Pražák Jarda (48). To byly katastrofy! Při kynutí těsta se horkem v troubě rozpustila i plastová nádoba. Nekonečné čekání na jídlo hostům „zpříjemňovaly“ kočky, někdy i na stole.
Vojta (20) jako vyučený kuchař-číšník vařit umí. Jenže při středeční večeři

Při páteční večeři hostí své soupeře Pavel. Servíruje českou klasiku. Jídlo,
které soutěžícím připomíná svatební menu.
FOTO | FTV PRIMA
mu hosté nic nedarují. Dělali si z něj
legraci a u stolu měnili místa. Čtvrteční
menu připravil muzikant a producent
Tomáš (29). Zkušeně si poradil, jen ho
mrzel výrok o dýňové polévce. Pavle totiž chutí připomínala svíčkovou.
Poslední večeři v pátek podává Pavel
(43). Ten připravil českou klasiku, kte-

rá hostům připomíná svatební menu. Povede se Pavlovi rolka i svíčková? A co
na bramborový salát a knedlíky řeknou
sportovci u stolu? Sto lidí, sto chutí,
u stolu jich je jenom pět, ale každý má
na svíčkovou jiný názor. A kdo vyhraje
50 000 Kč? Sledujte Prostřeno! na Primě od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDNÍCH ČECH A PRAHY
Předkrm – Mandlová paštika s brusinkovým přelivem
Paštika bývá často dochucována mandlemi nebo brusinkami, ale v tomto receptu najdete dokonce obojí.

whisky a zalijeme smetanou. Přidáme
citronovou šťávu, sůl a pepř. Zredukujeme na hustou omáčku. Ingredience –
bramborová kaše se zeleninou a majoránkou: 500 g brambor, smetana, 2 velké červené cibule, 3 mrkve, majoránka,
sůl, pepř, máslo, olivový olej. Postup:
Na olivovém oleji osmahneme dozlatova najemno nakrájenou mrkev a cibuli.
Přecedíme přes cedník a slijeme přebytečný olej. Oloupané brambory uvaříme
doměkka. Slijeme vodu a brambory rozšťoucháme. Přidáme máslo, smetanu dle
potřeby a osmahnutou cibuli s mrkví.
Osolíme, opepříme a přidáme najemno
nakrájenou majoránku.

Ingredience: 500 g kuřecích jater,
1/4 másla, sůl, pepř, tymián, 1 dl červeného vína, 1 cibule, 1 česnek, mandle,
brusinky. Postup: Osmažíme cibuli
a česnek, vložíme očištěná játra, přidáme tymián, víno, sůl, pepř, dusíme asi
15 minut. Játra necháme vychladnout.
Přidáme máslo a tyčovým mixérem rozmixujeme, přidáme mandle, zamícháme a dáme do formy zchladnout. Přeliv: brusinkový kompot smícháme s trochou vývaru, povaříme a zahustíme.
Vepřová panenka na pórku s citronovou omáčkou, bramborová kaše s restovanou zeleninou a majoránkou
Ingredience: 1 vepřová panenka, 2 pórky, smetana, máslo, olivový olej, sůl,
pepř, 1 citron, medová whisky. Postup:
Panenku rozdělíme napůl, osolíme, opepříme a na olivovém oleji zprudka opečeme dozlatova. Maso vyjmeme a necháme odpočinout. Do výpeku přidáme
máslo a nakrájený pórek. Pórek krátce
osmahneme dokřupava. Zastříkneme

Palačinky s domácí višňovou marmeládou, ananasem nebo banánem
Kdo by neměl rád palačinky? Navíc
s domácí višňovou marmeládou!
Ingredience: 400 g polohrubé mouky,
200 g mléka, 2 vajíčka, 2x skořicový
cukr, špetka soli, skořice.
Postup: Do nádoby o objemu 1 litr nalejeme mléko, vsypeme mouku, cukr, skořici, sůl a přidáme rozklepnutá vajíčka.
Vše mixérem perfektně promícháme.
Postupně pečeme palačinky po obou
stranách. Při nalévání na pánev tvoříme

obrazce nebo písmena. Palačinky podáváme s marmeládou a banánem nebo
ananasem.
Tvarohový dezert s lesním ovocem
Oblíbený dezert, který je často součástí
moderních menu.
Ingredience: balíček sušenek Bebe,
500 g tvarohu, 250 g smetany, vanilkový cukr, směs lesního ovoce, limetka na
ozdobu a máta.
Postup: Sušenky nadrtíme, přidáme trochu smetany a dáme do formy, ušleháme tvaroh se smetanou a vanilkovým
cukrem, dáme to na sušenky a posypeme ovocem, ozdobíme mátou a limetkou. Podáváme hostům.

sobota 28. března 2015
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ČT1
6.30

Kouzelné bylinky 6.55 Okouzlení IV
(5/52) 7.50 Polopatě 8.40 Třetí patro
(1/6) 9.45 Gejzír 10.20 Všechnopárty
11.15 Případy detektiva Murdocha VII

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.05
14.55
16.40
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Dilino a čert
Hádanice
Dědečkem proti své vůli
Neobyčejné životy
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.40
7.05
8.00
8.20
8.50
10.00
10.55
11.35
13.50
15.15
17.05
17.25
18.10
18.50
19.30

Král džungle II (10)
Looney Tunes: Úžasná show II
(14, 15)
Tučňáci z Madagaskaru II
Dva a půl chlapa VII (18)
První krok (12)
Koření
Volejte Novu
Snila jsem o Africe
Výměna manželek
Italské prázdniny
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (20)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

FANTASY

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM

6.20
7.35
8.05
8.40
9.50
10.15
12.15
14.10
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (2)
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(21)
Autosalon
Autosalon Extra
Africká romance
Romantický film (N, 2007)
Brácha za všechny peníze
Vraždy v Midsomeru III
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.00 Svět Nova Cinema 5.40 Upíří deníky III (18)
6.20 Gilmorova děvčata V (13) 7.00 Štěstí jménem
Lucky 8.30 Beze stopy II (16) 9.20 Odložené případy VII (11) 10.10 Odložené případy VI (10) 11.20 Gilmorova děvčata V (14) 12.10 Starsky & Hutch 14.00
Potkal jsem ho v zoo 15.25 Účastníci zájezdu, komedie (ČR, 2006) 17.50 Čokoláda, myster. drama
(USA/VB, 2001) 20.00 Těžká rozhodnutí, drama
(USA, 2010) 22.05 Diktátor, komedie (USA, 2012)
23.40 Poslední zůstává, akční film (USA, 1996)

ZÁBAVA

ELEKTROKOLA

Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou
formou OSOBNÍHO BANKROTU
• zastavení exekucí, penalizací a pokut • prominutí až 70% vašich dluhů
• sjednocení všech splátek do jedné • konec komunikace s věřiteli
• konzultace a poradenství zdarma • zjištění probíhajících exekucí

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
Působnost v celé ČR. www.clevermoney.cz
20.00 Ceny Thálie 2014
21.40 Klauni
Drama (ČR/Fin., 2013). Hrají
O. Kaiser, J. Lábus, D. Flamand,
K. Outinenová, J. Ferrierová. Režie
V. Tauš
23.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.40 Klec bláznů II
Komedie (Fr./It., 1980). Hrají
M. Serrault, U. Tognazzi, M. Bozzuffi, M. Galabru, P. Borboni
a další. Režie É. Molinaro
1.20 Kriminálka Paříž
Na mušce. Krimiseriál (Fr., 2007)
3.40 Sama doma
5.10 Designtrend
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Hněv Titánů
Fantasy film (USA/Šp., 2012). Hrají
S. Worthington, L. Neeson,
É. Ramírez, D. Huston, T. Kebbell.
Režie J. Liebesman
22.10 Unesená
Thriller (USA, 2012). Hrají N. Cage,
M. Akermanová, D. Huston, M. Valley, M.C. Gainey. Režie S. West
0.00 Země zombií
Horor (USA, 2009). Hrají J. Eisenberg, W. Harrelson, E. Stoneová,
A. Breslinová, A. Heardová a další
1.35 Novashopping
3.05 U Haliny v kuchyni
3.45 Kolotoč
4.10 První krok (12)

U Mlýnů 1901, Pardubice

tel.: 777 577 558
www.elektrokolaPardubice.cz

20.15 Česká MISS 2015
Všechny jsou krásné, každá je jiná,
každá výjimečná. Vyhrát ale může
jen jedna!
22.35 Dědictví strachu
Thriller (USA, 2006). Hrají T. Polová, Z. Bennett, A. Lemke a další.
Režie D. Terry
0.30 Telefonní budka
Thriller (USA, 2002). Hrají C. Farrell, K. Sutherland, F. Whitaker,
K. Holmesová a další. Režie
J. Schumacher
3.10 Vraždy v Midsomeru III
Záhadná úmrtí. Krimiseriál (VB,
1999). Hrají J. Nettles, D. Casey,
N. Davenport, P. Calvertová a další

Prima cool
5.10 Firma (4) 7.20 Konspirační teorie (5) 8.15
Hračky Jamese Maye III 9.30 Magazín Ligy mistrů
UEFA 10.05 Kurýr (1, 2) 12.05 Kravaťáci II (6) 13.05
Re-play 13.35 Applikace 14.10 Hrajeme s Alim
14.45 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (2)
15.40 Simpsonovi VI (14, 15) 16.40 Konspirační teorie (5) 17.35 Doteky osudu (9) 18.30 Simpsonovi VI
(16) 18.55 Simpsonovi VI (17) 19.30 Simpsonovi VI
(18) 20.00 Kurýr 3, thriller (Fr./VB, 2008) 22.10
Univerzální voják: Znovuzrození, akční film (USA,
2009) 0.15 Simpsonovi VI (16) 0.45 Kurýr 3 2.35
Re-play 3.00 Applikace 3.30 Hrajeme s Alim 3.55
Firma (5)

Prima love
10.55 Posel ztracených duší II (4) 11.55 Kráska
a zvíře (5) 12.55 Deník zasloužilé matky III (5) 13.25
Jak jsem poznal vaši matku IX (19, 20) 14.25 Danielle Steelová: Příběh jednoho života 16.25 Džungle rtěnek II (11) 17.20 Jamie vaří rychlovky (6) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VII (7) 18.55
Deník zasloužilé matky III (6) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku IX (21, 22) 20.15 Vražedný
termín, thriller (Kan., 2010) 22.20 Kráska a zvíře II
(16) 23.15 Tajný deník call girl IV (5) 23.45 Džungle
rtěnek II (11) 0.40 Volejte Věštce 2.50 Tajný deník
call girl IV (5) 3.15 Nespoutaný anděl (139) 4.00
Alisa - Jdi za svým srdcem (115)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (22) 8.45 World of
Freesports 9.15 Reklamožrouti 9.40 Bílý svět 2015
(10) 10.10 ATP World Tour Masters 1000 - Miami
12.15 Minnesota Wild - Calgary Flames 14.15 Lovci
zločinců (9) 15.20 Kobra 11 V (2) 16.15 Star Trek:
Nová generace (23) 17.10 Nová cestománie (1)
17.40 Pan účetní jde do ráje 19.25 Star Trek: Nová
generace (24) 20.20 Dokonalá bouře, dobr. film
(USA, 2000) 22.30 Legenda o opilém mistrovi,
akční film (HG, 1994) 0.25 K.O. Night (563)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Banánové
rybičky 7.10 Dědečkem proti své vůli.
Komedie (ČR, 1939) 8.50 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Náves
(3/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Vodník a Karolínka
Pohádka (ČR, 2010). Hrají J. Somr,
F. Cíl, I. Korolová, J. Gottwald a další
14.05 Potrhlá Andula
Pohádka (ČR, 1982). Hrají V. Freimanová, O. Brousek ml. a další
15.00 Zdivočelá země (24, 25/45)
Seriál (ČR, 2008). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, H. Vagnerová a další
16.45 Děti na tahu
17.40 Fotbalista roku
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976). Hrají J. Kemr,
Z. Svěrák, D. Kolářová a další
21.35 168 hodin
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Ženy, které nenávidí muže
Krimifilm (ČR, 2012). Hrají J. Langmajer, M. Stránský a další
23.25 Případy inspektora Lynleyho I-II
Vražda podle osnov. Krimifilm
(VB, 2002). Hrají N. Parker,
S. Smallová, J. Sessions a další
0.55 Profesionálové
Krimiseriál (VB, 1977)
1.50 Ceny Thálie 2014
3.55 13. komnata Andrey Sedláčkové
4.25 Bydlení je hra
4.50 Pod pokličkou
5.15 Designtrend

6.00
6.20
6.45
7.10
8.00
8.30
9.45
10.35
11.20

13.00
15.00
17.15
18.50
19.30
20.20

21.25
22.05
22.40

0.50
1.35
2.05

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (23)
Král džungle II (11)
Looney Tunes: Úžasná show II
(16, 17)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (10)
Rampelník
Pohádka (N, 2009)
Víkend
Návrat do divočiny
Výlet do Paříže
Romantický film (USA, 1999).
Hrají M.-K. Olsenová, A. Olsenová,
M. Winston, Y. Sciová a další
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974). Hrají D. Havlová-Veškrnová, J. Hartl a další
Jantarová komnata
Dobrodružný film (N, 2012). Hrají
K. Wiesinger, S. Gerhardtová a další
Discopříběh 2
Komedie (ČR, 1991). Hrají L. Potměšil, R. Hrušínský nejml. a další
Helena (21)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava
Mrtvý v řece. Krimiseriál (ČR, 2013).
Hrají S. Norisová, J. Satoranský,
F. Tomsa, Z. Palusga a další
Okresní přebor (5)
Forbes. Komediální seriál (ČR, 2010)
Střepiny
Lara Croft - Tomb Raider: Kolébka
života
Dobrodružný film
(Jap./N/Niz./USA/VB, 2003).
Hrají A. Jolie, G. Butler a další
Kriminálka New York II
Novashopping
Volejte Novu

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (3)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(22)
8.15 Tajemství války (22)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (7)
Moře slz. Krimiseriál (N, 2012).
Hrají J. Shüttauf, D. Boeer a další
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
13.00 Nedělní receptář extra
13.25 Big Ben IV (5)
Volný pád. Krimiseriál (N, 2002).
Hrají O. Fischer, K. Jacobová,
R. Drexelová, H. Forsterová a další
15.40 Vraždy v Midsomeru III
Soudný den. Krimiseriál (VB, 1999).
Hrají J. Nettles, D. Casey 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 Noc na Karlštejně
Muzikál (ČR, 1973). Hrají V. Brodský, J. Brejchová, M. Kopecký,
W. Matuška, J. Hanzlík a další
22.00 Dům naruby
Komedie (USA, 2003). Hrají
S. Martin, Q. Latifah, E. Levy
a další. Režie A. Shankman
0.20 Hawaii 5-0 II (16)
Zúčtování. Krimiseriál (USA, 2011).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
1.20 Tajemství války (22)
2.25 Vraždy v Midsomeru III
Soudný den. Krimiseriál (VB, 1999).
Hrají J. Nettles, D. Casey a další
4.05 Dům naruby

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Potkal jsem ho v zoo
7.20 Čokoláda, myster. drama (USA/VB, 2001)
9.30 Snila jsem o Africe, romant. film (USA, 2000)
11.55 Koření 12.45 Těžká rozhodnutí, drama (USA,
2010) 14.40 Policajtem proti své vůli, akční komedie (USA, 2005) 16.10 Hněv Titánů, fantasy film
(USA/Šp., 2012) 18.00 Sue Thomas: Agentka FBI
(15, 16), seriál (USA, 2002) 20.00 Muž na míru,
komedie (USA, 2013) 21.50 Anděl smrti, thriller
(USA, 1998) 0.10 Hex II (2), horor. seriál (VB, 2005)

Prima cool
7.25 Konspirační teorie (6) 8.20 Laboratoř pro
chlapy Jamese Maye (1) 9.25 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (2) 10.25 Záblesk budoucnosti
(8) 11.25 Kravaťáci II (7) 12.20 Vybíjená 14.20 Top
Gear XIX (7) 15.40 Simpsonovi VI (17, 18) 16.40
Konspirační teorie (6) 17.35 Doteky osudu (10)
18.30 Simpsonovi VI (19) 18.55 Simpsonovi VI (20)
19.30 Simpsonovi VI (21) 20.00 Strážci pokladu
22.10 Živí mrtví IV (13) 23.10 American Horror
Story: Asylum (2) 0.05 Strážci pokladu 2.05 The
Walking Dead IV (13) 2.45 American Horror Story:
Asylum (2) 3.30 Laboratoř pro chlapy Jamese
Maye I (1) 4.25 Firma (6)

Prima love
7.15 Božské dorty IV (2) 7.40 Trosečníci v ráji II (4)
8.45 Farmář hledá ženu 10.15 Super drbna VI (8)
11.15 Posel ztracených duší II (5) 12.15 Kráska a zvíře
(6) 13.10 Deník zasloužilé matky III (6) 13.40 Jak
jsem poznal vaši matku IX (21, 22) 14.35 Brácha za
všechny peníze 16.25 Džungle rtěnek II (12) 17.20
Jamie vaří rychlovky (7) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VII (8) 18.55 Deník zasloužilé
matky III (7) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX
(23, 24) 20.15 Titanic, romantický film (USA, 1997)
0.30 Chirurgové X (24) 1.25 Tajný deník call girl IV
(6) 1.55 Volejte Věštce 4.00 Tajný deník call girl IV
(6) 4.20 Nespoutaný anděl (140) 5.05 Alisa - Jdi za
svým srdcem (116)

pondělí 30. března 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kolo plné hvězd 9.55 Na
cestě po Litvě 10.25 Postřehy odjinud
10.30 168 hodin 11.00 Znamení koně II
(11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Konec světa. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
14.45 Chorvatské národní parky
15.05 Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976). Hrají J. Kemr,
Z. Svěrák, D. Kolářová a další
16.40 Postřehy odjinud
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 Domina
Detekt. film (ČR, 2010). Hrají
V. Dlouhý, M. Dlouhý a další
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
Zdání klame. Krimiseriál (N, 2006-2014). Režie T. C. Fischer
23.25 Na stopě
23.50 MI5 X (1/6)
0.45 AZ-kvíz
1.10
Designtrend
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 DoktorKA
2.50 Dobré ráno
5.20 Sváteční slovo synodního seniora
Joela Rumla

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
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

21.30

22.30
23.20
0.10
0.55
1.40
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2790)
Policie Modrava (6)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (12)
Bunny na útěku. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II
Návrat domů. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Noční život. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly, S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (243)
Dva a půl chlapa VII (19)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (12)
Ulice (2791)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (108)
Pomoz si sám, nebo ti bude
pomoženo. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová a další
Mentalista VI (3)
Svatba v rudém. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Kriminálka Las Vegas IV (1)
Stoupenci zla II (7)
Kriminálka Miami IX (12)
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Áčko

6.30
7.05
7.30
7.45
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
1.15
2.15
3.00

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (4)
Winx Club IV (19)
Divácké zprávy
M.A.S.H (73, 74)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (25)
Svatební zvony 2/2. Akční seriál
(USA, 1999). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (6)
Zrádné pátrání v minulosti. Krimiseriál (Fr., 2003). Hrají V. Genestová, M. Diouf, R. Marx a další
Wolffův revír II (19)
Přátelé. Krimiseriál (N, 1995). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz, G. Wameling,
N. Seiffertová, W. Berger a další
Rosamunde Pilcherová: Hodina
rozhodnutí
Romantický film (N, 1996). Hrají
V. Niehausová, T. Peach a další
Návrat komisaře Rexe X (2)
Mrtvá mezi delfíny. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (329)
Teď, nebo nikdy. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
TOP STAR magazín
Prázdniny v ráji
Drama (USA, 1991)
Vraždy v Kitzbühelu XI (6)
Walker, Texas Ranger VIII (25)
Wolffův revír II (19)

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (10) 6.50 Výlet do Paříže
8.20 Sue Thomas: Agentka FBI (15, 16) 10.05 Policajtem proti své vůli 11.55 Muž na míru 13.40 Holky
z porcelánu 15.45 Discopříběh 2, komedie (ČR, 1991)
17.20 Upíří deníky III (19), seriál (USA, 2010) 18.10
Odložené případy VI (11), krimiseriál (USA, 2008)
19.05 Gilmorova děvčata V (15), seriál (USA, 2004)
20.00 Čistá duše, životop. film (USA, 2001) 22.35
Návrat do Cold Mountain, drama (USA, 2003)

Prima cool
7.10 Hvězdná brána V (10) 7.55 Teleshopping 8.20
Bořiči mýtů VII (12) 9.45 Futurama IV (7) 10.15
Mrcha od vedle II (18) 10.45 Kdo přežije: Gabon (1)
11.45 Záblesk budoucnosti (8) 12.45 Akta X IX (18)
13.45 Mrcha od vedle II (19) 14.15 Simpsonovi VI
(19-21) 15.45 Vychovávat Hope II (1) 16.15 Futurama
IV (8) 16.45 Bořiči mýtů VII (13) 17.50 Hvězdná
brána V (11) 18.50 Simpsonovi VI (22-24) 20.15
Grimm IV (9) 21.20 Teorie velkého třesku VI (3)
21.50 Hannibal II (9) 22.45 Nezabiješ, akční film
(USA, 2008) 0.40 Grimm IV (9) 1.30 Lovci duchů
VI (6) 2.10 Nezabiješ 3.40 Glee III (21) 4.20 Kdo
přežije: Gabon (1)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (9) 11.55 Ukliďte si!
(6) 12.25 Úplně normální (6) 12.55 Deník zasloužilé matky III (7) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku IX
(23, 24) 14.20 Návrat komisaře Rexe X (1) 15.25
Diagnóza vražda V (2) 16.25 Policie Hamburk VI
(29) 17.20 Jamie vaří rychlovky (8) 17.55 Výměna
manželek USA V (10) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (8) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku (1, 2) 20.15
Myšlenky zločince IX (8) 21.20 Sběratelé kostí VI
(6) 22.20 Sex ve městě III (17) 22.55 TOP STAR
magazín 23.55 Sex ve městě III (17) 0.40 Volejte
Věštce 2.45 Policie Hamburk VI (29) 3.30 Nespoutaný anděl (141) 4.15 Alisa - Jdi za svým srdcem
(117) 5.00 Hodinový manžel (4)

Česká republika
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Anika bojuje s osudem. Pomáhá i Vinnetou
Léčba s koňmi neboli
hipoterapie má výsledky.
Matka postižené dívky
na ni složitě shání peníze.
ČR | Sedmiletá Anika se narodila předčasně, ve 26. týdnu těhotenství, vážila
720 gramů. Začal nekonečný boj, při kterém se v jednom šiku sešli neurolog, kardiolog, logoped, psycholog, ortoped, fyzioterapeuti a další odborníci. Anika má
dětskou mozkovou obrnu, její levá ruka a
noha nefungují tak, jak by měly. K tomu
se přidala zraková vada a porucha řeči.
Její maminka Andrea Dohnalová se

Anika s maminkou a Vinnetouem.
rozhodla Anice přes skeptické prognózy
lékařů vybojovat místo na slunci. Pomáhá v tom hipoterapie – rehabilitace s koňmi ve středočeském Mratíně. Tamní spolek ISAR má za sebou desítky léčených
dětí, tisíce hodin cvičení a stovky kilomet-

rů s pacienty na koňských hřbetech. „Věřím, že každodenní rehabilitace spolu s
hipoterapií dvakrát týdně dceři pomáhá.
Děláme to už čtyři roky,“ říká Andrea.
Za každou terapii ale musí zaplatit ze
svého, protože pojišťovny tento typ péče
nehradí. „Nyní se jedná o tom, že hipoterapie může být částečně hrazena pojišťovnou, ovšem pouze klientům s dětskou
mozkovou obrnou. Našimi klienty jsou
však i děti, které mají jiné obtíže – svalovou dystrofii, centrální hypotonii, koordinační poruchy, vývojové vady, poruchy
psychomotorického vývoje, vadné držení těla a další. Ty se tedy do tohoto modelu financování nevejdou,“ upozorňuje
ředitelka ISAR Šárka Smíšková.

Složitou situaci tak zachraňuje alespoň zčásti sháněním sponzorů. Náklady na jednoho ze tří terapeutických koní
hradí dodavatel energií Centropol Energy. „Hipoterapie má podle nás mimořádný léčebný, ale i psychosomatický přínos pro léčení postižených dětí. Rozhodli jsme se podpořit dobrou věc tam, kde
selhává systém garantovaný státem. Vzali jsme si na starost náklady spojené s výcvikem a péčí o nového koně jménem
Napoleon Bonaparte,“ vysvětluje mluvčí energetické firmy Ladislav Šticha.
Malá Anika čas strávený s koňmi miluje. „Baví mě koně hladit a krmit,“
směje se dívka na hřbetu oblíbeného
koně jménem Vinnetou.
(kos)

INZERCE

EXKLUZIVNÍ 6-TI DENNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT ZA SUPER CENU!
HOTEL RICHARD****V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Sleva 55%

4990,- Kč na osobu
Původní cena: 11.100,- Kč na osobu

Lázeňský
pobyt
na 6 dní / 5 nocí

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
(při obsazení pokoje jen 1 os. příplatek 250,- Kč/noc)
Bohatá polopenze * 4x procedura na osobu a pobyt:
část. klasická masáž, hydrospa, parafín na ruce, termospa
Volný vstup do bazénu, vířivky a itness studia
Župan po dobu pobytu, 1x odborná konzultace
Bonus: Vitamíny od irmy STARLIFE pro dobrou kondici
(1x na pokoj) * Dárek: Láhev kvalitního vína (1x na pokoj)
Platnost ve volných termínech v měsíci
duben - srpen.

Rezervace: E-Mail: recepce@hotelrichard.com, Tel: +420 354 696 111
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Nakupte vybrané Nováko
te se naší soutěže!
ně
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a
,
Kč
0
30
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ot
hodn
• Novákova tradiční klobása
• Novákův závitek se zelím
• Novákův domácí salát
a
• Novákova tradiční paštik
• Novákovy chlebíčky

• Novákův tradiční párek
• Novákovo tradiční cigáro
ov pomazánka
ova vajíčková
• Novákov
• Novákův uzený bok sk
• Novákův salátový

Cena za 1. místo: celé jehně
ová krabička
Cena za 2. - 9. místo: dárk
lám
: Francouzský bagetový sa
pu
ku
ná
o
ut
m
to
k
s
Vá
o
pr
Dárek
* Termín konání soutěže: od 23. 3. do 1. 4. 2015

www.novakmasouzeniny.cz
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To bylo Neváhej a toč!
9.55 Na cestě po Imbabuře 10.25
Reportéři ČT 11.05 Neobyčejné životy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Smíření. Seriál (USA, 1993-1998).
Hrají J. Seymourová, J. Lando a další
14.45 Chorvatské národní parky
15.05 Kojak III
Otázky a odpovědi - 1. část. Krimiseriál (USA, 1973-1978). Hrají
T. Savalas, D. Frazer a další
15.55 Hubert a Staller III
Vražedná kocovina. Krimiseriál
(N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Nehoda. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Hříšní lidé města brněnského
Záhadné zmizení Lily Košvancové.
Krimifilm (ČR, 1997)
22.10 Hercule Poirot
23.05 Případy detektiva Murdocha VII
23.50 AZ-kvíz
0.15 Kalendárium
0.30 13. komnata Andrey Sedláčkové
1.00 Hobby naší doby
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Objektiv
2.20 Toulavá kamera
2.50 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25

13.20

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.35

23.25
0.15
1.00
1.45
2.15
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2791)
Doktoři z Počátků (108)
Dva a půl chlapa VII (19)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (13)
Vražedné graffiti. Krimiseriál
(USA, 2009). Hrají K. Morrisová,
J. Finn, T. Barry, J. Ratchford a další
Beze stopy II
Dvojník. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová, M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Oko za oko. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly, S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (244)
Dva a půl chlapa VII (20)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (13)
Ulice (2792)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (563)
Hrdinové nekradou. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (2)
Vše pro naši zem. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenbergerová, G. Dourdan a další
Stoupenci zla II (8)
Kriminálka Miami IX (13)
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Mentalista VI (3)
DO-RE-MI

6.30
7.05
7.30
7.45
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
22.20
23.30
23.45
0.45
1.45
2.45

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (5)
Winx Club IV (20)
Divácké zprávy
M.A.S.H (74, 75)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger IX (1)
Domov statečných. Akční seriál
(USA, 2000). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (7)
Tajemství dětí. Krimiseriál (Fr.,
2003). Hrají V. Genestová, M. Diouf,
R. Marx, J. Lauretová a další
Wolffův revír II (20)
V ohrožení. Krimiseriál (N, 1995).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Cena
lásky
Romantický film (N, 1995). Hrají
A. Schüteová, R. Joswig a další
Návrat komisaře Rexe X (3)
Škola strachu. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (54)
Poslední manželská večeře. Seriál
(ČR, 2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (13)
Spravedlnost v krvi IV (15)
Vraždy v Kitzbühelu XI (7)
Walker, Texas Ranger IX (1)

5.15 Svět Nova Cinema 5.55 Looney Tunes: Úžasná
show II 7.20 Méďa Béďa (32, 33) 7.40 Gilmorova
děvčata V (14) 8.30 Beze stopy VII 9.20 Beze stopy
II (17) 10.10 Odložené případy VII (12) 11.00 Odložené případy VI (11) 12.10 Nové trable staré Christine V (8, 9) 12.55 Upíří deníky III (19) 13.45 Gilmorova děvčata V (15) 15.00 Čistá duše 17.20 Upíří
deníky III (20) 18.10 Odložené případy VI (12) 19.05
Gilmorova děvčata V (16) 20.00 Coach Carter
22.35 Oko dravce 0.40 Zachraň mě II (8)

Prima cool
9.45 Futurama IV (8) 10.15 Mrcha od vedle II (19)
10.45 Kdo přežije: Gabon (2) 11.45 Top Gear 2011
(1) 12.45 Akta X IX (19) 13.45 Taková moderní
rodinka III (1) 14.15 Simpsonovi VI (22-24) 15.45
Teorie velkého třesku VI (3) 16.15 Futurama IV (9)
16.45 Bořiči mýtů VII (14) 17.50 Hvězdná brána V
(12) 18.50 Simpsonovi VI (25) 19.20 Simpsonovi VII
(1, 2) 20.15 Top Gear: Nejhorší auto všech dob (2)
21.10 Teorie velkého třesku VI (4) 21.40 Pekelná
výzva 22.35 Stupeň 8: Armageddon (2/2) 0.30
Pekelná výzva 1.15 Lovci duchů VI (7) 2.00 Stupeň
8: Armageddon (2/2) 3.25 Glee III (22) 4.10 Kdo
přežije: Gabon (2) 4.55 Firma (7)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (10) 11.55 Ukliďte
si! (7) 12.25 Úplně normální (7) 12.55 Deník zasloužilé matky III (8) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(1, 2) 14.20 Návrat komisaře Rexe X (2) 15.25 Diagnóza vražda V (3) 16.25 Policie Hamburk VI (30)
17.20 Jamie vaří rychlovky (9) 17.55 Výměna manželek USA V (11) 18.55 Deník zasloužilé matky III (9)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku (3, 4) 20.15 Sběratelé kostí IX (14) 21.20 Castle na zabití III (14)
22.20 Sex ve městě III (18) 23.00 Podvádíš mě! IX
(3) 23.55 Sex ve městě III (18) 0.45 Volejte Věštce
2.50 Policie Hamburk VI (30) 3.35 Nespoutaný
anděl (142) 4.15 Alisa - Jdi za svým srdcem
(118) 5.00 Hodinový manžel (5)

středa 1. dubna 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Bali 10.35 13. komnata
Andrey Sedláčkové 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Cooper versus Quinnová 1. Seriál
(USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová, J. Lando a další
14.45 Chorvatské národní parky
15.05 Kojak III
Otázky a odpovědi 2. část. Krimiseriál (USA, 1973-1978). Hrají
T. Savalas, D. Frazer a další
15.55 Tak neváhej a toč speciál
16.40 Besipky: Nechte je být
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Místo činu - Schimanski
Výměna. Kriminální cyklus (N, 1986).
Hrají G. George, E. Feik, Y. Gilotová
a další. Režie I. Hofmannová
23.30 MI5 X (2/6)
0.25 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou
1.55 Na stopě
2.20 Dobré ráno
4.50 Designtrend
5.05 Chalupa je hra
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30

13.25

14.25

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35

22.30
0.45
1.30
2.00
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2792)
Ordinace v růžové zahradě 2 (563)
Dva a půl chlapa VII (20)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (14)
Proměna. Krimiseriál (USA, 2009).
Hrají K. Morrisová, J. Finn, T. Barry,
J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II
Stíny. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová, M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Vosková stopa. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly, S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (245)
Dva a půl chlapa VII (21)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (14)
Ulice (2793)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (4)
Neznámá byla žena. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Harmon,
M. Weatherly, C. de Pablová a další
Absolutní moc
Krimithriller (USA, 1997). Hrají
G. Hackman, C. Eastwood a další
Kriminálka Miami IX (14)
Kdo jsi bez viny. Krimiseriál
(Kan./USA, 2010)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba II
Kolotoč

6.30
7.05
7.30
7.45
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

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (6)
Winx Club IV (21)
Divácké zprávy
M.A.S.H (75, 76)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger IX (2)
Smrtelně vážná situace. Akční
seriál (USA, 2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard ml. a další
Julie Lescautová V (8)
Soukromá aféra. Krimiseriál
(Fr., 2003). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Wolffův revír II (21)
Pihy. Krimiseriál (N, 1995). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Druhá
šance
Romantický film (N, 1997). Hrají
R. Russeková, T. Fritsch a další
Návrat komisaře Rexe X (4)
Rodinné záležitosti. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (12)
Moje psaní. Seriál (ČR, 2015). Hrají
V. Žilková, J. Šťastný a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (6)
Léčba zločinnosti. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Myšlenky zločince VII (14)
Vraždy v Kitzbühelu XI (8)

6.50 Méďa Béďa (34-36) 7.25 Nové trable staré
Christine V (8, 9) 8.10 Upíří deníky III (19) 9.00 Gilmorova děvčata V (15) 9.45 Beze stopy II (19) 10.35
Odložené případy VII (13) 11.30 Odložené případy
VI (12) 12.35 Nové trable staré Christine V (10, 11)
13.20 Upíří deníky III (20) 14.15 Gilmorova děvčata
V (16) 15.30 Srdeční potíže 17.20 Upíří deníky III
(21) 18.10 Odložené případy VI (13) 19.05 Gilmorova děvčata V (17) 20.00 Vezmi si mě (1, 2/2) 23.15
Zachraň mě II (9) 0.20 Rakeťáci

Prima cool
7.30 Bořiči mýtů VII (14) 8.30 Teleshopping 8.55
Futurama IV (9) 9.25 Taková moderní rodinka III (1)
9.55 Kdo přežije: Gabon (3) 10.55 Top Gear: Nejhorší auto všech dob (2) 11.50 Akta X IX (20) 12.55
Taková moderní rodinka III (2) 13.25 Simpsonovi VI
(25) 13.55 Simpsonovi VII (1, 2) 14.55 Teorie velkého třesku VI (4) 15.25 Futurama IV (10) 15.55 Bořiči mýtů VII (15) 16.55 Hvězdná brána V (13) 18.00
Simpsonovi VII (3, 4) 18.55 Simpsonovi XXVI (1-6)
21.50 Teorie velkého třesku VI (5) 22.20 Kick-Ass,
komedie (VB/USA, 2010) 0.45 Lovci duchů VI (8)
1.25 Kick-Ass 3.15 Kdo přežije: Gabon (3) 4.00
Firma (8) 4.40 Firma (9)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (11) 11.55 Ukliďte si!
(8) 12.25 Úplně normální (8) 12.55 Deník zasloužilé matky III (9) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(3, 4) 14.20 Návrat komisaře Rexe X (3) 15.25 Diagnóza vražda V (4) 16.25 Policie Hamburk VII (1)
17.20 Jamie vaří rychlovky (10) 17.55 Výměna manželek USA V (12) 18.55 Deník zasloužilé matky III
(10) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku (5, 6) 20.15
Sherlock Holmes: Jak prosté (12) 21.20 Sběratelé
kostí VI (7) 22.20 Sex ve městě IV (1) 22.55 Dobrá
manželka V (4) 23.50 Sex ve městě IV (1) 0.35
Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk VII (1) 3.25
Nespoutaný anděl (143) 4.05 Alisa - Jdi za svým
srdcem (119) 4.50 Hodinový manžel (6)

Česká republika
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„Až na olivy můžu pěstovat
všechno jako v Toskánsku“
Na Břeclavsku se cítí
jako v Itálii. Známý
kuchař Marcel Ihnačák
zakotvil na
jihomoravském venkově.

sobů,“ vysvětluje Ihnačák. Hosté na jídelním lístku najdou rizota nebo těstoviny, ale také vybrané moravské speciality.
Co se týče přípravy jídel, bude podle
šéfkuchaře trochu jiná, než jsou lidé
v těchto končinách zvyklí. Všechno
bude z čerstvých surovin. Lidé podle
něj bohužel často vaří tak, že koupí
všechno čerstvé, potom to zmrazí a vaří
z rozmražených surovin. Takovému kroku se chce ve své restauraci vyhnout.
Nový podnik nechce být jen klasickou restaurací. Prostory využijí Ihnačák
s Kollerem i na kulturní akce. „Chtěli
bychom pořádat menší víkendové koncerty, na které bude kapely z Brna a okolí vybírat David. Jde nám o dobrou a živější atmosféru, než jakou v restauracích často zažíváme,“ prozrazuje Ihnačák. Na otázku, zda v kuchyni bude vařit i muzikant Koller, odpovídá s úsměvem, že David nemusí vařit, ale možná
bude občas umývat hrnce, když to kuchař nebude stíhat.

ZUZANA BRANDOVÁ
ČR | Slovenský šéfkuchař Marcel Ihnačák chce s kamarádem muzikantem Davidem Kollerem otevřít v Mikulově svoji první restauraci. Lidé by si na jeho
italských a moravských specialitách
mohli pochutnat už letos na podzim.
Ihnačák si Břeclavsko zamiloval, připomíná mu totiž jeho oblíbené Toskánsko.
Že zatím nemá vlastní restauraci, zdůvodňuje šéfkuchař svojí opatrností:
„Všechno do sebe musí zapadat. Vybrat
správnou lokalitu a prostor pro restauraci není lehký úkol. Zajímám se hlavně
o historické budovy.“ A dodává, že místo, které by splňovalo jeho požadavky,
v Mikulově shání už dva roky, až teď ho
některé nabídky zaujaly. Jeho restaurace bude možná přímo na náměstí. Najít
správné místo je podle něj stejně těžké
jako vybrat si místo, kde chcete žít.

Italská kuchyně, volba pro
kreativního kuchaře

Na zahrádce barevný
mangold i artyčoky
Marcel Ihnačák se ve vinařské obci
Sedlec usadil před rokem a půl. Na Břeclavsko ale začal jezdit před šesti lety,
kdy se pustil do přestavby domu. Kraj
ho hned při první návštěvě zaujal krásnou přírodou. „Tehdy jsem se rozhodl,
že tady chci žít. Líbí se mně tu nejen
díky tomu, že jsou všude vinohrady,
což mně připomíná moji nejoblíbenější
oblast Toskánsko. Zajímavá je i historie
kraje. Místní podnebí je velmi podobné
tomu italskému. Dají se tady vypěstovat
různé druhy zeleniny, která roste spíše
v jižních oblastech, jako je baklažán, artyčok nebo cuketa. Myslím si, že kromě
olivových sadů tady můžu pěstovat
všechno, jako kdybych žil v Itálii,“ zamýšlí se Ihnačák.
U domu má jako správný kuchař velkou zahradu se zeleninou a bylinkovými záhony. „Na záhonech mám různé
druhy, čím barevnější je, tím víc mě to
baví. Pěstuju barevný mangold, který
má velké listy s duhovou dužinou, na záhonech roste také vícebarevná mrkev,
fenykl nebo třeba artyčoky. Pěstuju hodně zeleniny, kterou možná lidé v těchto
končinách nikdy neochutnali.“
Slovenský šéfkuchař pochází z Popradu. Chladnější podnebí a ruch velkého
města mu ale prý nechybí. Říká, že si

Marcel Ihnačák plánuje restauraci v Mikulově, párkrát do měsíce vaří v břeclavské Port Restaurant.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
v Popradě užil dospívání a zimy už měl
plné zuby. Svůj oblíbený hokej si přece
může zahrát i v Břeclavi.

Svoji první restauraci
rozjede s Kollerem
O přátelství s Davidem Kollerem prozradil jen to, že se seznámili před pěti
lety v Bánské Bystrici. „Podle mě je lepší rozjet podnikání s parťákem než být
na všechno sám. Sice se říká, že byznys
z kamarádů dělá nepřátele, ale budeme
se snažit, aby se nám to nestalo,“ doufá
Ihnačák. Společně je napadlo, že by pro
Mikulov, kde Koller bydlí, mohli něco
udělat, a tak se rozhodli otevřít restauraci. Podle nich v Mikulově vyhlášené restaurace chybí. Jak bude podnik vypadat, není zatím úplně jasné. „Líbilo by
se mně zařídit restauraci v minimalistickém industriálním stylu s květináči
plných čerstvých bylin. Zvažujeme

také otevřenou kuchyň. To se mně zdá
jako dobrý koncept, který u nás ještě
není příliš rozšířený. V mikulovských
restauracích ji nemá nikdo,“ popisuje.
Dekorace interiéru by podle Ihnačáka
měla být tematicky zaměřená, například by výzdobu mohly tvořit nějaké
druhy zeleniny.

„

„Italská kuchyně si mě získala díky svojí lehkosti. Příprava pokrmů není až tak
těžká jako u české nebo francouzské kuchyně. Ta italská je navíc zdravá a z čerstvých potravin. Těstoviny a rizota,
jsou jednak lehké na přípravu, ale také
lehce stravitelné. Pro kreativního kuchaře je to nejlepší volba. V české kuchyni
se s knedlíkem nedá kreativně pracovat
jako s těstovinami v italské kuchyni,“
porovnává. Při vaření se mu líbí, že
u těstovin může kuchař vymyslet milion variací. Přemýšlí o takové možnosti
i u typických slovenských jídel. „Možná halušky, ty se mohou podávat s brynzou, sýrem, zelím nebo špenátem,“ uzavírá Marcel Ihnačák.
Břeclavskou restauraci Port Restaurant pomohl otevřít v září 2014. V tuzemsku je to první restaurace pod jeho
patronací. Naposledy v Bratislavě otevíral hotel DoubleTree by Hilton, což po-

Podle mě je lepší rozjet podnikání
s parťákem než být na všechno sám.

Jisté je naopak to, jaká jídla bude připravovat. „Restauraci si nepředstavuji
jako pravou italskou. Budu vařit podle
svých receptů inspirovaných italskou
kuchyní, což znamená lehké pokrmy
z čerstvých surovin. Italská kuchyně
je zdravá, hodně o čerstvé zelenině,
masu a rybách. Pro kreativního kuchaře je to ta nejlepší volba, například těstoviny můžete připravit na milion způ-

važuje za jeden ze svých největších projektů. Jako šéfkuchař má zkušenosti ze
špičkových restaurací, kde vařil pro prezidenty a světové celebrity.
V břeclavské italské restauraci Port
Restaurant párkrát do měsíce i sám vaří.
Hosté, kteří do restaurace jdou, vědí, že
jim jídlo bude připravovat Marcel Ihnačák. Dozvědí se to z internetových stránek nebo sociálních sítí.
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dům U Tří vlaštoviček.
Pohádka (ČR, 1984) 9.50 Na cestě po
Provence 10.20 Hobby naší doby
10.50 Kulihrášek a zakletá princezna.
Pohádka (ČR, 1995)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová III
Cooper versus Quinnová 2. Seriál
(USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová, J. Lando a další
13.20 Televarieté
14.30 Tak neváhej a toč speciál
15.25 Nebe a Vincek
Pohádka (ČR, 2008). Hrají J. Plesl,
J. Budař, B. Klepl a další
16.20 Jak vyženit z pekla štěstí
Pohádka (ČR, 1997). Hrají J. Šmíd,
R. Jašków, J. Hálek a další
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
Povodně. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Gejzír
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv
Oklika. Krimiseriál (Kan., 2013)
23.10 Kriminálka Paříž
0.00 AZ-kvíz
0.45 Kriminalista
1.45 Všechnopárty
2.35 Dobré ráno
5.10 Sváteční slovo synodního seniora
Joela Rumla

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30

13.25

14.25

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.10
0.05
0.50
1.35
2.05
3.00
3.25
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2793)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa VII (21)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (15)
Dvě svatby. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II
Dvě rodiny. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Teorie spiknutí. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly, S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (246)
Dva a půl chlapa VII (22)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (15)
Ulice (2794)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (564)
Převozník. Seriál (ČR, 2015). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý a další
Prásk!
Nico - víc než zákon
Akční film (USA/HG, 1988). Hrají
S. Seagal, P. Grierová a další
Kriminálka Miami IX (15)
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (246)

6.30
7.05
7.30
7.45
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
2.45

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (7)
Winx Club IV (22)
Divácké zprávy
M.A.S.H (76, 77)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger IX (3)
Bílý buvol. Akční seriál (USA, 2000).
Hrají Ch. Norris, C. Gilyard ml. a další
Julie Lescautová V (9)
Bez pardonu. Krimiseriál (Fr., 2003).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír II (22)
Školní výlet. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Dům na
pobřeží
Romantický film (N, 1996). Hrají
M. Furtwänglerová, G. Lippert,
G. Genestová, M. Hinz a další
Návrat komisaře Rexe X (5)
Máma je prostě máma. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (55)
Dítě je dar. Seriál (ČR, 2015). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (14)
Magnet. Krimiseriál (USA, 2006).
Hrají J. Sisto, A. Anderson,
S. E. Merkersonová a další
Myšlenky zločince VII (15)
Spravedlnost v krvi II (9)
Walker, Texas Ranger IX (3)

6.10 Nové trable staré Christine V (10, 11) 6.55 Upíří
deníky III (20) 7.45 Gilmorova děvčata V (16) 8.35
Beze stopy II (20) 9.25 Odložené případy VII (14)
10.15 Odložené případy VI (13) 11.20 Nové trable staré
Christine V (12, 13) 12.05 Upíří deníky III (21) 13.00 Gilmorova děvčata V (17) 14.10 Vezmi si mě (1, 2/2) 17.20
Upíří deníky III (22) 18.10 Odložené případy VI (14)
19.05 Gilmorova děvčata V (18) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba IX (7, 8) 21.45 Czech Made Man
23.20 Zachraň mě II (10) 0.30 Czech Made Man

Prima cool
8.20 Taková moderní rodinka III (2) 8.50 Kdo přežije: Gabon (4) 9.50 Nultá hodina (1) 10.45 Taková
moderní rodinka III (3) 11.15 Simpsonovi VII (3, 4)
12.15 Simpsonovi XXVI (1-6) 15.10 Teorie velkého
třesku VI (5) 15.40 Futurama IV (11) 16.10 Bořiči mýtů
VII (16) 17.15 Hvězdná brána V (14) 18.15 Lovci zážitků 18.50 Simpsonovi VII (5) 19.20 Simpsonovi VII (6)
19.50 Simpsonovi VII (7) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VI (6) 21.55 Na útěku, akční sci-fi
(USA, 1999) 23.55 Cesty k úspěchu 0.00 Wilfred II
(11) 0.30 Lovci duchů VI (9) 1.15 Lovci duchů VI (10)
2.05 Wilfred II (11) 2.25 Na útěku 3.55 Kdo přežije:
Gabon (4) 4.40 Firma (10)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (12) 11.55 Ukliďte
si! (9) 12.25 Úplně normální (9) 12.55 Deník zasloužilé matky III (10) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(5, 6) 14.20 Návrat komisaře Rexe X (4) 15.25 Diagnóza vražda V (5) 16.25 Policie Hamburk VII (2)
17.20 Jamie vaří rychlovky (11) 17.55 Výměna manželek USA V (13) 18.55 Deník zasloužilé matky III
(11) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku (7, 8) 20.15
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně IV (14) 21.20 Sběratelé kostí VI (8) 22.15 Sex ve městě IV (2) 22.55
Lovci zážitků 23.25 Po krk v odpadcích II (4) 0.25
Sex ve městě IV (2) 1.10 Volejte Věštce 3.10 Policie
Hamburk VII (2) 3.55 Nespoutaný anděl (144) 4.40
Alisa - Jdi za svým srdcem (120)

pátek 3. dubna 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Duhová hora. Pohádka
(ČR, 1994) 10.05 Na cestě po Malých
Antilách 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 Doktorka Quinnová III
Co je to láska. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
13.15 Televarieté
14.30 Tak neváhej a toč speciál
15.30 O zlé a dobré vodě
Pohádka (ČR, 1997). Hrají
Z. Volencová, P. Štěpánek a další
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959). Hrají
M. Kyselková, F. Smolík a další
21.25 Všechnopárty
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Hoří, má panenko
Komedie (ČR, 1967). Hrají J. Vostrčil, J. Šebánek, J. Valnoha a další
23.30 Profesionálové
Starý pes se novým kouskům
nenaučí. Krimiseriál (VB, 1977)
0.25 AZ-kvíz
0.50 Motiv
1.35 Dobré ráno
4.05 Postřehy odjinud
4.10 Zahrada je hra
4.35 Bydlení je hra

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30

13.25

14.25

15.20
16.30
17.00

17.30
18.30
19.30
20.20
22.15
0.10

0.55
1.40
2.15
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2794)
Ordinace v růžové zahradě 2 (564)
Dva a půl chlapa VII (22)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (16)
Osudový pád. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II
Sezona. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová, M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Rudá buňka. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly, S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (247)
Dva a půl chlapa VIII (1)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (16)
Ulice (2795)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný film (ČR, 2014). Režie
M. Žabka
Postradatelní
Akční film (USA, 2010). Hrají
S. Stallone, J. Statham, J. Li a další
Kriminálka Miami IX (16)
Lovný revír. Krimiseriál (Kan./USA,
2010). Hrají D. Caruso, E. Procterová, J. Togo, R. Linn a další
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Prásk!
Áčko

6.30
7.05
7.30
7.45
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

22.45
0.50
2.55

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (8)
Winx Club IV (23)
Divácké zprávy
M.A.S.H (77, 78)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger IX (4)
Anděl pomsty. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (10)
Aféra Lerner. Krimiseriál (Fr., 2003).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír II (23)
Nutná obrana. Krimiseriál (N, 1995).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Mraky na
obzoru
Romantický film (N, 1995). Hrají
M. Agischewaová, K. Wildbolz,
M. Woytowiczová a další
Návrat komisaře Rexe X (6)
Přetvářka. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesta kolem světa za 80 dní
Dobrodružná komedie
(USA/N/Irs./VB, 2004). Hrají
J. Chan, S. Coogan, O. Wilson,
C. De Franceová a další
Boj
Akční film (USA, 2007). Hrají
J. Li, J. Statham, J. Lone a další
Šest týdnů strachu (1/2)
Akční film (N, 2006)
Walker, Texas Ranger IX (4)

5.15 Svět Nova Cinema 6.10 Looney Tunes: Úžasná
show (13) 6.30 Méďa Béďa (39, 40) 6.45 Nové
trable staré Christine V (12, 13) 7.30 Upíří deníky III
(21) 8.20 Gilmorova děvčata V (17) 9.10 Beze stopy
II (20) 10.00 Odložené případy VII (15) 10.50 Odložené případy VI (14) 11.55 Upíří deníky III (22) 12.50
Gilmorova děvčata V (18) 14.00 Noc s králem 16.15
Hra na vraždu 18.05 Ztracený a nalezený 20.00
Ostrov 22.35 Chata v horách 0.25 Zachraň mě II
(11), seriál (USA, 2005)

Prima cool
7.15 Teleshopping 7.35 Bořiči mýtů VII (16) 8.55
Futurama IV (11) 9.25 Taková moderní rodinka III
(3) 9.55 Kdo přežije: Gabon (5) 10.55 Autosalon
12.15 Nultá hodina (2) 13.15 Taková moderní rodinka III (4) 13.45 Lovci zážitků 14.15 Simpsonovi VII
(5) 14.45 Simpsonovi VII (6) 15.15 Simpsonovi VII
(7) 15.45 Teorie velkého třesku VI (6) 16.15 Futurama IV (12) 16.45 Bořiči mýtů VII (17) 17.50 Hvězdná
brána V (15) 18.50 Simpsonovi VII (8-10) 20.15
Kurýr (3) 21.20 Kurýr (4) 22.25 Kmen Andromeda
(1/2) 0.20 Kmen Andromeda (2/2) 2.10 Živí mrtví
III (14) 2.50 Já, robot, sci-fi (USA, 2004) 4.45 Kdo
přežije: Gabon (5)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA V (13) 11.55 Ukliďte si!
(10) 12.25 Úplně normální (10) 12.55 Deník zasloužilé matky III (11) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(7, 8) 14.20 Návrat komisaře Rexe X (5) 15.25 Diagnóza vražda V (6) 16.25 Policie Hamburk VII (3)
17.20 Jamie vaří rychlovky (12) 17.55 Výměna manželek USA VI (1) 18.55 Deník zasloužilé matky III (12)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku (9, 10) 20.15
Láska s vůní čokolády, romantická komedie (Fr./Belgie, 2010) 22.10 Sex ve městě IV (3) 22.45 Famílie
V (14) 23.45 Sex ve městě IV (3) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk VII (3) 3.20 Nespoutaný
anděl (145) 4.00 Alisa - Jdi za svým srdcem
(121) 4.45 Vraždy v Kitzbühelu VI (7)

Deník Metro a týdeník 5plus2
hledá

MeDiální konzultanty
pro Prahu a střední Čechy

nabízíme:
 zajímavou práci ve významné mediální společnosti
 kreativní práci v oblasti reklamy
 nadstandardní výdělky závislé na objemu realizovaných zakázek
 ixní plat + provize

NOVÝ NISSAN PULSAR.

PŘESNĚ PRO VÁS.

Požadujeme:
 minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 zkušenosti v oblasti přímého prodeje
 velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
 práce s PC
 vysoké pracovní nasazení + samostatnost

NYNÍ S VÝHODNÝM FINANCOVÁNÍM
JIŽ OD 299 900 Kč*.

PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ
SYSTÉM

PŘEKVAPIVÝ PROSTOR
PRO VŠECHNY CESTUJÍCÍ

385L ZAVAZADLOVÝ
PROSTOR

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
NISSAN SAFETY SHIELD
PRO BEZPEČNĚJŠÍ JÍZDU
PLNOU ZÁŽITKŮ

ZAREZERVUJTE SI TESTOVACÍ JÍZDU JEŠTĚ DNES
AUTOBOND GROUP a.s.
Kolbenova 859/15, Praha 9 - Vysočany - tel: 226 216 625

www.nissan.autobond.cz

*Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy Nissan Pulsar DIG-T 2WD M/T Visia a platí pouze při využití ﬁnancování Nissan Finance. Výše uvedené prvky výbavy (panoramatický
kamerový parkovací systém, bezpečnostní systém Nissan Safety Shield) jsou na přání a nejsou zahrnuty v této základní ceně. Nabídka ﬁnancování s Nissan START platí při využití
Nissan Finance. Vzorový příklad: Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Visia, cena vozu 299 900 Kč, délka úvěru 48 měsíců, výše úvěru 179 940 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 2 699 Kč,
výpůjční úroková sazba 13,65% p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 22,8%, měsíční splátka 4 886 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 5 733 Kč,
celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 397 843 Kč. Nissan Finance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Kombinovaná
spotřeba: 3,6–5,1 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–119 g/km.

ČTĚTE NÁS

NA WEBU
www.5plus2.cz

náplň práce:
 vyhledávání klientů za účelem inzerce v deníku METRO a týdeníku 5plus2
 telefonické kontaktování potenciálních klientů a sjednávání schůzek
 osobní jednání s klienty
 přípravu prezentací pro klienty
 uzavírání smluv s klienty a zajištění jejich realizace
Pokud vás nabízená pozice zaujala, zašlete nám odpověď ve formě
motivačního dopisu s přiloženým profesním životopisem na e-mail:

jana.tarabova@mafra.cz
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Tajenka: Rozdávat rady je...

Pro nový projekt kadeřnické franchisingové sítě - KFS

Hledáme KADEŘNICI na pozici:
Vedoucí kadečnictví a odborný poradce (konzultant)

Náplň práce: ● zprovoznění a následné vedení
několika kadeřnictví, odborný poradce (konzultant)
v rámci týmu kadeřnické a franchisingové sítě
Požadujeme: ● vzdělání a zkušenosti v oboru kadeřník (dámské, pánské a dětské), lexibilitu a aktivní
přístup, aktivní praxe v oboru minimálně 6 let, výrazně delší praxe předností (15let), schopnost vedení
týmu, komunikace s klienty a týmovými pracovníky,
organizační schopnosti, znalost AJ, MS Oice, ŘP
sk.B, ochota cestovat v rámci celé ČR.

Nabízíme: ● zajímavé platové ohodnocení, odměny
dle dosažených výsledků, osobní automobil i pro soukromé účely, notebook, telefon.
Místo výkonu práce: ● Plzeňský nebo Středočeský
kraj (Praha) a v dalších letech celá ČR dle provozoven.
Termín nástupu: ● předpoklad 5-7/2015
(dle domluvy jako konzultant ihned).
strukturovaný životopis pošlete na e-mail:
manager@professional-duty.cz

www.professional-duty.cz

Professional DUTY, s.r.o.

INZERCE

Studujte střední školu
při zaměstnání beze změn
ve Vašem časovém plánu
Výuka formou elektronických cvičení.
Školní docházka jedenkrát za pololetí.
Konzultace učiva možné.
Obor: Obchodní akademie
Délka studia: 2-4 roky
Místo: Praha či Žatec
Více informací na telefonním čísle
736 605 905

ČTĚTE NÁS

www.5plus2.cz

NA WEBU

www.5plus2.cz

Benešovsko
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Dotazník pro Andreje Babiše
Týdeník TÉMA přichází
ve svém novém
pátečním vydání
s osobní zpovědí
miliardáře.
LUBOR ČERNOHLÁVEK
ČR | Rozhoduje o miliardách a sám je
také vlastní. Jaký je však ministr financí
a druhý nejbohatší Čech Andrej Babiš
v soukromí? Co má rád? A za co utrácí?
Andrej Babiš poskytl rozhovor týdeníku TÉMA, který dnes vychází.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO: „Miluju bagetu s máslem a cibulí, ve Francii,
ale i tady. Jinak se rád najím i obyčejným
jídlem. Těžko říci, že mám něco nejoblíbenějšího, možná řízek nebo tatarák.“

NEJOBLÍBENĚJŠÍ AUTO: „Už
od roku 1993, což je více než dvacet let,
jezdím se značkou Audi. Předtím jsem
měl Renaulta 18, kterého jsem odkoupil. Tím jsem ještě v Maroku najezdil
asi milion kilometrů.“

OBLÍBENÉ PITÍ: „Já mám rád červené víno. Australské, jihoamerické, kalifornské, italské a samozřejmě francouzské.“
OBLÍBENÉ PYŽAMO (Babiš nedávno na Facebooku zveřejnil svou fotku ve flanelové kombinéze): „To byl
fajn dárek, já jsem takový zimomřivý.
Přece jenom jsem žil dlouho v Maroku.
Navíc moje paní stále větrá, tak v zimě
potřebuji mít pořádné pyžamo.“
OBLÍBENÁ DOVOLENÁ: „Mám
rád hlavně aktivní pobyty, takže v průběhu dovolených dost sportuji. Moje
paní je spíše pasivní, ona chce především jet v létě k moři, a tak se vždycky
tak nějak přizpůsobím.“

„

Pyžamo byl
fajn dárek.
Jsem hodně zimomřivý.
NEJOBLÍBENĚJŚÍ HODINKY:
„Já ani nevím, jaké mám teď hodinky
(dívá se na ruku). Aha, tak Bell & Ross.
Mám víc hodinek, ale moc to neřeším.“
OBLÍBENÝ PARFÉM: „Ten mi kupuje moje paní, která mě také obléká. Já
to neřeším, mě nějaké nakupování znervózňuje. Chodit do obchodů nemám rád.“

Týdeník TÉMA vychází každý pátek. Cena na stánku je 25 korun,
měsíční předplatné stojí 80 korun.

„

Co by si chtěl Andrej Babiš koupit
a nemůže? A za co pro sebe nejvíce
utratil? To vše se dočtete v pátečním
vydání týdeníku TÉMA.

Eva Jeníčková hraje v Praze Lety peklem
Ráda se vyfotí s fandy
a zaflirtuje. Mívá radost,
že lidi mají radost.
Herečka si užívá života.

a pobyt v USA pro ni znamenal totální
svobodu. „Já vymetla úplně všechno.
Divadla na stojáka, kina, studiová představení, off-Broadway. Pracovala jsem
pro svoji učitelku zpěvu výměnou za hodiny zpěvu, ilegálně dělala modelku. Jediné, co mě brzdilo, byly peníze. Jak se
říká, peníze vás neučiní šťastnými, ale
lépe se pláče v mercedesu než v hondě,“

Lépe se pláče
v mercedesu
než v hondě,“ vysvětluje
herečka Eva Jeníčková.

směje se Eva Jeníčková. Účinkovala
v hudebních klipech, pracovala s Michaelem Jacksonem, Aerosmith, Smash
Mouth, Dixie Chicks a dalšími. Na
Broadwayi hrála v Cats i Ragtime.
V muzikálech se uchytila díky tomu, že
byla univerzální. „Musíte umět zpívat,
hrát i tancovat, tedy být triple threat,“
míní Jeníčková.
(iDNES.cz)

INZERCE

Společná advokátní
Do našeho stále se rozrůstajícího týmu hledáme kolegy na pozici:

„Obchodní manažer pro Prahu a okolí“

Co byste měli o společnosti Fair Credit International, SE vědět:
Společnost Fair Credit International je společností působící v oblasti obchodu a inancí. Hlavním
posláním společnosti je být „férovým“ hráčem na českém inančním trhu. Jsme blízko našim zákazníkům
a partnerům. Máme své hodnoty, které dodržujeme a stejné chování očekáváme od okolí.

ČR | Eva Jeníčková (na snímku) je divákům známá hlavně jako Marika ze Sněženek a machrů nebo Vendulka utěšitelka z Básníků. Tanečnice, cvičitelka
a milovnice zvířat se nyní věnuje divadlu a v Praze připravila premiéru hry
High – Lety peklem.
Svým filmovým začátkům „neunikne“, ale nevadí jí to. „Vadí Sylvesteru
Stallonovi, že je spojovaný s Rockym
a Rambem? Vyfotím se s fanoušky a zaflirtuju. Mám radost, že lidi mají radost,“ prohlásila padesátnice Jeníčková. Studovala herectví jak v Česku, tak
v USA, kde je známá jako Eva Jansen.
Herečka nejdříve dostala pozvání ke studiu v Londýně. Nakonec se však rozhodla pro Ameriku, kam odjela pár měsíců
před sametovou revolucí. Bylo jí 23 let

Co u nás budete dělat?
• Vést, řídit a motivovat tým obchodních zástupců
• Kontrolovat činnost obchodních zástupců
• Personálně zodpovídat za svěřenou oblast
(nábor, zaškolení a rozvoj obchodních zástupců)
• Odpovídat za plnění výsledků v dané oblasti
• Pracovat převážně v terénu (návštěvy
v domácnostech zákazníků a obchodních
zástupců)

Co Vám můžeme nabídnout?
• Práci na HPP
• Stát se platným členem nově vznikající české
společnosti
• Služební automobil, který můžete využívat
i k soukromým účelům
• Mobilní telefon
• Zaměstnanecké beneity – stravenky a týden
dovolené navíc
• Investiční životní pojištění

Pokud jste se s naší nabídkou ztotožnili a chcete zkusit štěstí a nastartovat svoji kariéru právě u nás,
zasílejte své strukturované životopisy na e-mail marek.jamarik@faircredit.cz.

ČTĚTE NÁS

NA WEBU
www.5plus2.cz

SPŠ elektrotechnická a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s.r.o

Doplňte si maturitní vzdělání v oboru:

a realitní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
vykoupí či zprostředkuje
prodej nemovitostí.
Dluhy, právní vady
a exekuce vyřešíme.

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

ElEktrotEchnika
Školní docházka v podobě osmi víkendových
soustředění, která se konají v Žatci.
Ubytování po dobu soustředění zajištěno

Další informace Vám poskytneme
na tel.: 736 605 905

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help
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Pilát se zotavuje po operacích
Když se před týdnem
freestyle motokrosař
Petr Pilát vážně zranil,
byl sportovní svět
vyděšen. Závodník
ale bude v pořádku.
PETR PROCHÁZKA ML.
PYŠELY | O víkendu měl Petr Pilát startovat na třetím podniku letošního seriálu mistrovství světa ve Francii. Místo
toho se ale sbírá z vážného zranění, k němuž došlo při pádu minulý týden.
Freestyle motokrosař z Pyšel na Benešovsku musel v nemocnici podstoupit
operace, podle čerstvých informací byl
ale měl být v pořádku.
Co přesně se přihodilo?
Pilát den před předpokládaným odjezdem na závody do polského Krakova piloval skoky v čerčanském tréninkovém
areálu. Po pádu z devítimetrové výšky
zůstal dlouhé minuty v bezvědomí, poté
byl vrtulníkem převezen do pražské fakultní nemocnice na Vinohradech.
U nehody byl přítomen i další freesty-

Petr Pilát je zvyklý létat i s motorkou vysoko nad hlavami fanoušků. Riziko
zranění je v jeho odvětví velmi vysoké.
FOTO | DAN MATERNA, MAFRA
lový závodník Matěj Česák, který webu
fmx.cz vyprávěl: „Chtěl jsem se rozjíždět na rampu a najednou mi táta ukazoval, ať nejedu. Běželi jsme k dopadu
a viděli Petra, jak nehybně leží na
zemi.“ Protože se trénink natáčel na vi-

deo, nehodu potom i viděl. „Petr musel
udělat nějakou chybu, nebo za tím mohla být závada motorky. To nikdo neví.
Každopádně to nebyl hezký zážitek,“
řekl Matěj Česák. V nemocnici museli
lékaři závodníkovi zastavit krvácení do

břicha, byl operován, později ještě došlo k operaci ruky.
„Docela mě zamrazilo. První informace byly docela nejisté, nekonkrétní a to
je vždy velká nervozita, když nevíš. Petrovi už jsem psal, ať se drží a doufám,
že bude brzy v pohodě... Teď už jen
čekám na lepší zprávy,“ vzkazoval Petr
Kuchař, jeden z průkopníků českého
freestyle motokrosu.
Lepších zpráv se skutečně postupně
dočkával. Rodina Petra Piláta je zveřejňovala na závodníkově facebookovém
profilu. „Doktoři nám řekli, že bude
všechno v pořádku, protože je to opravdu velký bojovník. A to my víme!
Opravdu hodně ho to bolí, má i těžký
otřes mozku a vnitřní a vnější pohmožděniny, ale dnes se probudil, a dokonce
se na mě usmál a chytil mě za ruku,“ radovala se krátce po první operaci sportovcova sestra Veronika.
A za tři dny už promluvila i o možném návratu na motorku. „Petrův stav
se lepší. Moc děkujeme všem za vzkazy
a pozitivní energii. Ačkoliv byl na pokraji sil, věříme a víme, že bude zpátky
na motorce dříve, než si dokážete představit.“
Tak hodně zdraví a štěstí.

Působil ve Spartě, teď střílí branky v divizi
NOVÉ STRAŠECÍ | Nastupoval na velkých stadionech, hrál proti hvězdám českého i evropského fotbalu. Teď se však
trojnásobný český mistr se Spartou Jan
Flachbart usadil v divizním Novém Strašecí. O víkendu za nový klub vstřelil
dvě branky do sítě Baník Souš, jednu ze
hry, druhou z penalty.
Dal jste dva góly. Patříte v týmu
mezi střelce, nebo to byla sváteční
záležitost?
Já jsem nikdy nebyl žádný kanonýr,

vždycky jsem branky střílel převážně
z penalt. Na té jsme byli domluveni, takže jsem si ji kopnul já, i když byl ten
faul pískaný na mě. A ten druhý gól, to
byla spíše náhoda. Častěji se zapisuji
jako asistent než střelec.
Na podzim jste hrál za Benátky. Jak
jste se dostal do Nového Strašecí?
Přešel jsem tam díky jejich spolupráci
s Bohemkou ze Střížkova.
Do loňského roku jste hrál pátou ně-

meckou ligu za Neugersdorf. Proč
jste tam skončil své působení?
V klubu došlo ke změně tréninkového
plánu, každý hráč musel povinně pětkrát týdně na hřiště.
To pro mě bylo nepřijatelné, jelikož
jsem dojížděl. Kvůli rodině a kvůli
mému trenérskému angažmá v Mladé
Boleslavi.
Jakému týmu se tam věnujete?
Trénuji mládež. Samozřejmě chodím
do práce jako každý normální člověk,

ale je to u fotbalu, což mi sedí. Co nejvíce svého volného času se snažím věnovat rodině.
Sledujete své bývalé kluby, jako je
Sparta, Boleslav či rodný Kolín?
Do Boleslavi jezdím skoro každý den,
takže tam jsem přímo v dění klubu.
Sparta bojuje o titul, tu sleduje každý,
kdo se fotbalu věnuje, takže tam je to samozřejmost. Kolín mám rád, i když
v současné době neprožívá nejlepší období. Ale jsem v obraze.
(pep)

INZERCE

Jan Flachbart (vlevo) s Lukášem Hartigem.

FOTO | ARCHIV MAFRA

