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druhý produkt
Nabídka platí na veškeré produkty z nabídky bytových
doplňků, koberců, světel a dekorací zakoupených
od 1. 5. do 5. 5. 2015 pouze v prodejně ASKO Nábytek,
Praha 10 – Štěrboholy. Neplatí na nabídku z naší reklamy
504P2, 505O1, 505M1. Sleva se vždy odečítá z levnějšího
produktu nákupu přímo na pokladně.
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NA BYTOVÉ
DOPLŇKY,
KOBERCE
A SVĚTLA

1. – 5. 5. 2015

SLEVA

*

při nákupu
nad 50000 Kč

Nabídka
ídka platí
pla od 1.5. do 5.5.2015 nebo do vyprodání zásob pouze v prodejně ASKO Nábytek
Nábytek,
Praha 10 - Štěrboholy, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží
skladem, poté si zákazník zboží může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek
a cen. *Sleva 50% se odečítá z doporučených prodejních cen u všech nákupů v celkové hodnotě
větší než 50000 Kč a nelze ji kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze
pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží.

zaplatíte jen
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Praha a okolí
Nejčtenější týdeník v České republice

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 17 ROČNÍK IV

30. 4. 2015

+ TV program na celý týden

Středověká sláva v moderním hávu
Pozor, příště
vycházíme už
ve čtvrtek 7. 5.
Vážení čtenáři,
na pátek 8. května připadají
oslavy konce 2. světové války
a státní svátek, proto týdeník
5plus2 vychází výjimečně o den
dříve. Nezapomeňte si jej vyzvednout již ve čtvrtek 7. května.
Pokud to nestihnete, svůj oblíbený časopis si můžete přečíst
také na www.5plus2.cz. (red)

Letos je tomu 50 let, kdy se králem Majálesu stal americký básník Allen Ginsberg. Jemu a všem dalším svobodomyslným
duším bude 1. května patřit oslava, která má tradici již od středověku. Více na str. 23
FOTO | ARCHIV MAFRA

60 let pomníku tyrana

Megalomanské žulové monstrum oslavující Stalina bylo odhaleno 1. května 1955
ZÁBLESK
HISTORIE
JAN BOHATA
PRAHA | Místo, kde měly generace Čechoslováků skládat hold mramorovému
monstru, obří soše zbožštěného sovětského vládce Josifa Vissarionoviče Stalina, dnes v lepším případě slouží jako
hřiště. V horším jako neoficiální záchodek či bezdomovecké zátiší. Na 1. máje
před 60 lety, když byla socha tyrana odhalena, byla ale situace jiná.

„Sem budou přicházeti nynější i příští generace československého lidu, aby
v sobě posílily vůli: Ve věrném svazku
se sovětským lidem pracovati co nejobětavěji pro blaho a štěstí a pro stále krásnější budoucnost naší republiky,“ hřímal 1. května 1955 na Letné ministr informací Václav Kopecký.
Megalomanský pomník za desítky milionů korun, vážící 17 000 tun, však nebyl jen obrovskou žulovou masou, ale
měl též „duchovní rozměr“. Symbolizovat měl moudrost, vědu a vítězství – reprezentované tehdy již dva roky zesnulým, leč nesmrtelným géniem Stalinem.

Ostroh na dominantním místě nad
řekou lákal již dříve, vlastenci v 19. století snili o tom, že zde vztyčí třeba sochy zakladatelů Sokola či kněžny Libuše. Ani v nejdivočejších snech si zřejmě
nedokázali představit, že na Letnou jednou padne temný stín obřího monumentu rodáka z gruzínského Gori.
Pomník zde měl stát na věčné časy, ty
však trvaly jen šest let. Náhrady se Letná a její podzemí dosud nedočkalo, není
tu ani diskutovaná socha Michaela
Jacksona, delfinárium, muzeum či parkoviště.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

ROZHOVOR

Básníci nežijí v rezervacích,
říká ten, který ještě neztratil
naději
...strana 4

ZLATÉ VZPOMÍNKY ŠAMPIONA

Před 30 lety dal Jiří Šejba na
mistrovství v Praze Kanadě
legendární hattrick ...strana 12
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Básníci nežijí v rezervacích, říká
ten, který ještě neztratil naději
Verše skládal již na
základce a ještě po
40 letech manželství
píše milostnou poezii. Na
básničku prý ale Alois
Marhoul holku nikdy
„sbalit“ nedokázal.
5plus2
■ ROZHOVOR
ANNA TICHÁČKOVÁ
ČISOVICE | Na svém kontě má jedenáct
knih, poslední nese název Krutá pravda
o dinosaurech. Kdyby zůstal vyučený kuchař Alois Marhoul věrný své profesi
a vydával knihy receptů, mohl by dnes
být „za vodou“. Jeho životní vášní je
však poezie. „Neznám člověka, kterého
by uživilo pouhé psaní básní,“ vypráví
o tom, jak se dnes žije básníkům v Čechách, jeden z nich.

A myslíte, že ještě
dneska mladí kluci píšou holkám básničky?
Mám pár mladých
přátel, kteří

svým dívkám píšou básničky, a často
velmi kvalitní. A to je, myslím, moc
dobře.
Vy jste někdy na básničku holku
„sbalil“?
Často jsem se snažil, ale vždy bez úspěchu.
První báseň vám otiskli ve 13 letech,
což by mohl být dostatečný důkaz
toho, že jste předurčen k nějakému
uměleckému povolání, vy jste se ale
vyučil kuchařem. Jak vás to tehdy
napadlo?
Pravda je, že jsem snil o tom, že bych
pracoval se slovy třeba jako novinář či
jazykovědec, ale na základní škole jsem
často marodil, nějakou dobu prožil na
zotavovně... Takže mé mezery ve vzdělání a nedostatek sebedůvěry mě nasměrovaly k mému celoživotnímu
koníčku, k vaření. Měl
jsem štěstí, že kuchař,
u kterého jsem se učil,
byl na mě jako „pes“,
takže po vyučení jsem
se přihlásil na hotelovou školu, která tenkrát byla pouze v Mariánských Lázních.
Díky příznivému klimatu se mi zlepšilo

FOTO | PETR MARHOUL

Zítra je 1. máj, který mají všichni
Češi spojený s Karlem Hynkem Máchou. Ten byl a dodneška je takovou „celebritou“, mezi básníky jich
však uctívaných bylo vícero. Kam se
to podělo? Přeci to není tím, že lidé
vůbec nečtou, knih se prodává
dost… Tak proč zrovna poezie
takhle schází na úbytě?
Vzpomínám si, jak jsme v šedesátých
až osmdesátých letech sháněli sbírky
Mikuláška, Skácela, Holuba a Šiktance.
Byli to básníci, kteří chvíli směli vydávat a chvíli ne, byli to básníci, jejichž poezii jsme věřili. V té době byl v každých
novinách kulturní redaktor, který byl tlačen k tomu, aby tam vycházely „angažované“ příspěvky, ale často se mu dařilo
dostat do kulturní rubriky věci kvalitní.
Pak přišla devadesátá léta, s nimi i euforie, že se dá sehnat vše, že se může vydat vše. Ale, bohužel, ne všechno je dobré nechat na „neviditelné ruce trhu“.
Myslím si, že když dáte vy, novináři,
větší prostor básníkům, když se čas od
času objeví básník v televizi, tak si čtenáři i diváci všimnou, že básníci nežijí
v nějakých rezervacích, ale mezi nimi.
A možná zjistí, že jejich verše je mohou
léčit, pobavit, přimět k zamyšlení.

Značná část vaší tvorby se nějakým
způsobem dotýká motivu lásky.
Když se vrátím k tomu Máchovi,
jemu se o lásce v 25 letech mohlo
psát ještě snadno, ale jak to má básník s láskou po padesátce… Nezmizí
s věkem taková ta vnitřní tenze, která umělce nutí „k činu“?
Karel Čapek napsal: „Svět, ve kterém
by se dělalo všechno poprvé, by byl
krásný a bláznivý, svět složený z věcí
dělaných posté by byl omrzelý, věčně
stejný a téměř rozumný. Jen poezie má
výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé,
a cokoliv vyslovuje, říká to prvně, co
svět světem stojí.“ S tím naprosto souhlasím. A jako důkaz přikládám básničku z mé poslední sbírky, kterou jsem napsal po čtyřiceti letech manželství:
MOŽNÁ NEEXISTUJU// a tu pusu co
ti dávám/si někdo vymyslel z dlouhé
chvíle//Možná i ty jsi fata morgana/a až k tobě dojdu/zatřpytí
se v pouštním písku/čísi
vzpomínka//Říká se tomu
láska.
Možná je to nečekané, ale i po šedesátce
mě cosi nutí „k činu“,
a tím i ke slovu!

zdraví, díky sportovním, studijním a poetickým úspěchům mi narostlo sebevědomí. A po ukončení studia mi vaření zůstalo pouze jako koníček.
Člověk si básníka představí jako rozevlátého umělce kdesi v kavárně
nebo mezi regály knih, vy ale máte
firmu, která prodává vybavení kuchyní… Jak tedy vaše texty vznikají? To vás napadne nějaký verš, rozložíte si sešitek na sporáky a píšete?
Nebo přijdete domů, vyřídíte faktury a pak zasednete k psaní?
Mám výhodu, že žiju na vesnici. V sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy
jsem dojížděl do Prahy, jsem musel často chodit na autobus a z autobusu více
jak čtyři kilometry pěšky a v rytmu chůze se mi nejlépe vymýšlely verše. Teď
mám sklad i dílnu doma, zákazníci nejezdí často, takže mám dost času na své
koníčky a v první řadě na poezii. V zimní zahradě při plápolajícím ohni v krbu,
hořících svíčkách, se sklenkou vína v
ruce a usměvavou manželkou po boku
se to píše „jedna báseň“.
Psaní básní vás tedy neuživí, je ale
vůbec v Česku nějaký autor, kterého ano?
Vím o tom, že se uživí někteří autoři
prózy, ale o lidech, které by uživilo pouhé psaní básní, nevím.
Ani pro nakladatele to asi není dobrý byznys, vždyť básnických sbírek
se prodávají pouhé stovky kusů. Nemáte strach, že jednoho dne prostě
nenajdete nikoho, kdo by vám sbírku vydal?
Před lety jsem si uvědomil, že by se
něco mělo dělat pro to, aby ty výborné
nezapadly. A začal jsem udělovat svoji
cenu za nejlepší vydanou sbírku v České republice. Knížky mi posílají sami
autoři, jejich přátelé nebo přímo nakladatelé. Ve Švédsku udělují Nobelovu
cenu a já Mobelovu cenu. A knížky dosavadních vítězů, například Lubomíra
Brožka, Jiřího Žáčka, Miroslava Huptycha či Petra Petříčka jsou skvosty! Vím,
že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale když
nás bude víc, tak možná pomůžeme
tomu, že pro nakladatelství se stane
prestižní záležitostí vydat básníka,
o němž se mluví. A pro čtenáře radostí
i potěšením mít mezi svými oblíbenými knížkami i kvalitní knížku poezie.
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60 let pomníku tyrana
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Socha či budova? Letná, nebo Petřín?
Co uctí nejlépe Stalinovy sedmdesátiny
a kam to postavit? Nelehké dilema řešili
místodržitelé vládnoucí sovětskému satelitu Československu v roce 1949. Dne
7. dubna 1949 proto mocní z pražské radnice vyhlásili architektonicko-sochařskou soutěž na vybudování generalissimova pomníku. Do výběrové komise
usedlo také několik vynikajících umělců, například sochaři Otakar Španiel či
Jan Lauda. A podmínky tehdejší pražský Ústřední národní výbor stanovil
opravdu velkoryse. Na odměny soutěžícím připravil 960 000 korun.
Dilema, zda vztyčit Stalinův monument na Letné či místo Petřínské rozhledny, rozhodli mocipáni ve prospěch ostrohu nad Vltavou. Podle verdiktu výběrové komise zde měl stanout originálně pojatý monument sochaře Otakara Švece.
„Stalinův pomník v jeho podání není
řešen jako solitérní postava sovětského
vůdce. Ten zde stojí na hrotu klínu, po jehož obou stranách je osm reliéfních postav,“ uvádí historik Zdeněk Hojda.

Zvláštní péče o hlavu
Místo v ose Čechova mostu představovalo ideální variantu, pokud měl Stalin stanout na skutečně dominantním místě.
Tvůrci velkolepého projektu se však museli mimo jiné vypořádat s nepříznivými
geologickými podmínkami stráně nad
Vltavou.
Tým Otakara Švece metrový a posléze i třímetrový model Stalinova pomníku dokončil na sklonku roku 1952.
Zvlášť se modelovala hlava a také o její

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Tragický osud
sochaře Švece
Odhalení Stalinova pomníku
1. května 1955 se nezúčastnil jeho
tvůrce Otakar Švec.

Voják, kolchoznice či dělník měli reprezentovat socialistický lid, který neochvějně stojí za svým vůdcem.
FOTO | ARCHIV MAFRA
nejvhodnější podobě rozhodovali prezident Klement Gottwald a další mocní,
stojící v čele státu a ÚV KSČ.
Dělníci se na staveništi začali činit
v den 5. výročí Vítězného února v roce
1953. Ani Stalinova a Gottwaldova smrt
neměla vliv na rostoucí tempo budovatelského ruchu na Letné.
V roce 1953 na stavbě pracovalo
150 lidí, o rok později 613. Kolos vysoký 15 metrů stojící na soklu o výšce dalších 15 metrů si vyžádal tuny té nejlepší
žuly. Ta zpravidla pocházela z lomů
v Rochlicích a Ruprechticích na Liberecku. Slavnostní nasvícení večer 1. května

1955 za účasti tisíců lidí nahradilo obvyklé stržení látky. Prostořecí Pražané
však začali monstrum ihned přezdívat
„fronta na maso“.
Měnilo se však i politické klima.
V roce 1956 sovětský vůdce Chruščov
odsoudil Stalinův kult osobnosti a destalinizace pomalu dorazila i do Prahy. Stalin měl z Letné zmizet. V roce 1962 dělníci odsekali jeho hlavu. „Tu nešlo odstřelit z pietních důvodů. Možnost, že
se po odstřelu hlava skoulí strání k Čechovu mostu, byla nepředstavitelná,“
uvádí historik Jan Šindelář. O masivní
pomník se pak postaraly výbušniny.

21. dubna 1955 jej našli mrtvého
v jeho nuselském bytě. Sousedi
dvaašedesátiletého výtvarníka
viděli naposledy 5. března. V bytě
ležela závěť, okna byla ucpaná,
plyn stále unikal.
O rok dříve podobně, otravou
plynem na stejném místě, zemřela
i jeho manželka Vlasta.
Švec byl inspirativním tvůrcem,
jeho učiteli byli například proslulí
sochaři Myslbek a Štursa. Jeho
díla, jako třeba sochu plukovníka
Švece a další, zničili nacisté, další
pak komunisté.

INZERCE

Nový Hyundai i20

Nejdospělejší
rodinný vůz
Nová generace i20 již od 239 990 Kč
Objevte skutečnou revoluci na českém trhu s rodinnými
vozy! Připravte se na nejprostornější vůz ve své třídě,
který vás uchvátí dynamickým vzhledem, prémiovým
zpracováním s dokonale odhlučněným interiérem,
nejmodernější výbavou a špičkovými technologiemi
doposud známými z vozů vyšších tříd.
Nový Hyundai i20 - větší, kvalitnější - prostě lepší než
ostatní.

Hyundai Praha Domanský s r.o.
0. km Teplické dálnice D8/E55, Praha sever -Zdiby
www.domansky.hyundai.cz
email: hyundai@domansky.cz

Tel.: 608 58 58 58

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz.
Hyundai Infocentrum 800 800 900. Hyundai i20 - kombinovaná spotřeba: 3,8-6,7 l/100 km,
emise CO2: 99-155 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
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Česká republika

Hokej? Zábava až do noci,
Chystáte se na zápasy mistrovství světa přímo
do arén, nebo jen chcete nasát atmosféru
ve fanouškovských vesničkách? Tady je přehled, ať
víte, jaké atrakce na vás čekají, na co si dát pozor, i to,
zda ještě máte šanci získat vstupenku na český tým.
5plus2
■ RÁDCE
Pořád existuje naděje, že
seženete i lístek na Čechy
Na nejrůznějších aukčních a inzertních
serverech lidé nabízejí desítky vstupenek
na jednotlivé zápasy i celodenní balíčky.
Na utkání českého týmu se ceny šplhají až
k 10 tisícům korun. Organizátoři ale před
podobnými nákupy varují, protože může
jít o padělky, které laik nepozná, ale turnikety vás do arény s takovým lístkem nepustí. Vstupenky na zápasy českého týmu
jsou sice dávno vyprodány, stále jsou ale
k dispozici tisíce lístků na další zápasy
a zakoupit je lze na pokladnách O2 areny
a ČEZ arény, na terminálech Sazka a na
webu sazkaticket.cz. Navíc ještě pořád
existuje i možnost, že se těsně před začátkem šampionátu objeví v prodeji vstupenky na utkání českého týmu – jednalo by se
o uvolněné vstupenky z technických blokací, půjde však pouze o desítky kusů.

vyzkoušet i air hockey, kde poměří síly
s robobrankářem, kterého řídí počítač pomocí infračervených senzorů pohybu. McDonald's bude mít svou fanouškovskou
zónu na střeše obchodního centra Galerie
Harfa u O2 areny, kde budou probíhat velkoplošné projekce zápasů i například večerní koncerty. Vstup bude zdarma, otevřeno bude denně od 10 do 24 hodin. A například Coca-Cola nabídne třeba unikátní
hologram českých hokejistů, kteří budou
lidi vyzývat k fandění.

S vuvuzelou do
arén neprojdete
Na rozdíl od zvyklostí z některých extraligových stadionů musí fanoušci počítat
s tím, že do hal pro mistrovství se nedostanou
s násadou na vlajky,
a to ani s teleskopickou. Navíc podle pra-

Ve fan zónách vás program
čeká až do nočních hodin
Fanouškovské vesničky, takzvané fan
zóny, budou umístěny v bezprostřední
blízkosti obou arén a vstup do nich je
zdarma i bez vstupenky na nějaký
zápas. Návštěvníci zde mohou sledovat vybrané zápasy v přímých přenosech, připraven
bude i pestrý doprovodný
program včetně soutěží, občerstvení a dalších atrakcí,
které připraví hlavní partneři šampionátu. Fan
zóny se otvírají v 10:00
(pokud je první zápas na
programu ve 12:15) a ve
12:00 (v případě prvního
zápasu v 16:15), uzavírají
se ve 22:00 v Ostravě a o půlnoci v Praze. Do fan zón nemůžete s velkými zavazadly, ostraha vás s nimi navede k boxům, kde
je možné si je za zhruba 50 Kč uložit.
Umístit zde můžete i bicykly.

Vyzkoušejte si zápas
s robotem i hologram
Řadu atrakcí chystají pro fanoušky hlavní
partneři šampionátu. Například Škoda
Auto bude ve fan zónách pořádat kvízy,
ve kterých lze vyhrát dres i lístky na zápasy, a to včetně finále. Lidé si budou moci

FOTO | 3x ARCHIV MAFRA

„

videl mezinárodní hokejové federace není
možné používat vuvuzely a tlakové houkačky. Naopak povolené jsou bubny, a to
i ty velké. Pokud se buben nevejde do bezpečnostního rentgenu, musí být zkontrolo-

teční jízdenku po zápase zdarma. Jedinou
podmínkou je, že si majitelé vstupenky nechají svůj jízdní doklad orazítkovat ve fan
zóně před halou. České dráhy navíc během šampionátu posílí spoje do Prahy

Organizátoři očekávají, že šampionát navštíví
víc než 600 000 diváků. Týden před startem
bylo prodáno 68 %, tedy zhruba půl milionu vstupenek.
ván vizuálně, takže jediné omezení je, že
velký buben musí být jednomembránový.
Do arény se dostanete s pánskou příruční
taškou, kabelkou, děti s malým batůžkem,
vzít si můžete i fotoaparát, ovšem bez teleobjektivu.

Když na hokej po kolejích,
cesta zpátky bude zdarma
České dráhy, které jsou oficiálním partnerem šampionátu, připravily akci
Vlak+hokej. Díky ní budete mít zpá-

i do Ostravy, a to především před zápasy
českého a slovenského týmu.

Zapomeňte na příchody ke
stadionu na poslední chvíli
Abyste měli jistotu, že zápas uvidíte od
začátku, dorazte před stadion nejméně
hodinu a půl, nejlépe dokonce dvě hodiny před úvodním buly. Vyhnete se tak čekání v dlouhých frontách. Na rozdíl od
některých jiných akcí v O2 areně bude
otevřen maximální počet vstupů na stadion, přičemž na začátek vpouštění před jednotlivými zápasy
budou lidi v prostorách fan
zóny organizátoři upozorňovat prostřednictvím reproduktorů.
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ale houkačky nechte doma
K arénám MHD a vlakem,
s autem nezaparkujete
Dopravní situace hlavně okolo pražské
O2 areny je komplikovaná i při daleko
menších akcích, než je hokejový šampionát, proto se nesnažte dojet autem až
k hale. Nebudete mít kde zaparkovat a dostanete se do kolon, protože v okolí haly
bude provoz omezen nebo v některých ulicích dokonce úplně zakázán. Pokud tedy
přijíždíte do Prahy autem, nechte vůz na
některém ze záchytných parkovišť P+R
na kraji města a k hale se přesuňte MHD.
V blízkosti O2 areny jsou nejblíže k dispozici parkoviště Parking arena a areál

Fanděte, pošlete
fotku, vyhrajte pivo!
Budete fandit doma, na stadionu,
v ulicích nebo v hospodě?
Vyfoťte se u toho a pošlete fotku na
redakce@5plus2.cz nebo ji nahrajte
na www.facebook.com/5plus2.cz.
Autor nejpovedenějšího snímku
získá 30litrový sud piva!

PRAHA
1. 5. Kanada – Lotyšsko 16:15
1. 5. Česko – Švédsko 20:15
2. 5. Švýcarsko – Rakousko 12:15
2. 5. Francie – Německo 16:15
2. 5. Lotyšsko – Česko 20:15
3. 5. Rakousko – Švédsko 12:15
3. 5. Kanada – Německo 16:15
3. 5. Francie – Švýcarsko 20:15
4. 5. Lotyšsko – Švédsko 16:15
4. 5. Kanada – Česko 20:15
5. 5. Švýcarsko – Německo 16:15
5. 5. Rakousko – Francie 20:15
6. 5. Švýcarsko – Lotyšsko 16:15
6. 5. Švédsko – Kanada 20:15
7. 5. Česko – Francie 16:15
7. 5. Švédsko – Německo 20:15
8. 5. Česko – Rakousko 16:15
8. 5. Německo – Lotyšsko 20:15
9. 5. Francie – Kanada 12:15
9. 5. Rakousko – Lotyšsko 16:15
9. 5. Švédsko – Švýcarsko 20:15
10. 5. Německo – Česko 16:15
10. 5. Švýcarsko – Kanada 20:15
11. 5. Německo – Rakousko 16:15
11. 5. Švédsko – Francie 20:15
12. 5. Kanada – Rakousko 12:15
12. 5. Lotyšsko – Francie 16:15
12. 5. Česko – Švýcarsko 20:15
14. 5. Čtvrtfinále 2 16:15
14. 5. Čtvrtfinále 4 20:15
16. 5. Semifinále 1 15:15
16. 5. Semifinále 2 19:15
17. 5. Zápas o bronz 16:15
17. 5. Finále 20:45

TJ Praga Praha, ovšem kapacita je zde
značně omezená. V Ostravě využijte především záchytná parkoviště P1 a P2 (Závodní ulice) a P3 (Mečnikovova ulice),
od arény jsou vzdálená jen asi 15 minut
chůze.

Poslední metro vás odveze
krátce po půlnoci
Metro bude posíleno na trase B vždy dvě
hodiny před začátkem každého utkání. V případě finále se počítá i s možností, že bude provoz prodloužen o hodinu.
V ostatní dny vyráží poslední metro
v 00:03 hodin.
Navýšena bude
také kapacita
tramvají. Zastávka autobusu Českomoravská se přestěhuje do
u l i c e
K Moravině. Po

všechny hrací dny bude provoz telefonní
infolinky dopravního podniku (296 19
18 17) prodloužen do 23:00.

Lístek na MHD si v Ostravě
koupíte také u haly

V Ostravě budou po skončení jednotlivých utkání vypraveny speciální posilové tramvajové spoje směřujících k vlakovým a autobusovým nádražím. Dopravní podnik instaluje přímo u haly několik jízdenkových automatů, které doplní standardní
prodej.
Magistráty krajských měst zatím
nepočítají s tím, že by zápasy
nadcházejícího šampionátu
promítaly na velkoplošné
obrazovky na náměstích. Výjimkou
je Praha, která na tradiční baštu
fanoušků – Staroměstské náměstí –
plánuje umístit obří obrazovkou
pouze v případě, že se český tým
dostane do semifinále.

Mistrovství světa v ledním
hokeji v České republice
O2 arena
Praha
Kapacita: 17 360
Otevřeno: 2004

ČEZ Aréna
Ostrava
Kapacita: 10 595
Otevřeno: 1986

Hokej na náměstí?

OSTRAVA
1. 5. USA – Finsko 16:15
1. 5. Rusko – Norsko 20:15
2. 5. Slovensko – Dánsko 12:15
2. 5. Bělorusko – Slovinsko 16:15
2. 5. Norsko – USA 20:15
3. 5. Rusko – Slovinsko 12:15
3. 5. Bělorusko – Slovensko 16:15
3. 5. Dánsko – Finsko 20:15
4. 5. Rusko – USA 16:15
4. 5. Norsko – Finsko 20:15
5. 5. Dánsko – Bělorusko 16:15
5. 5. Slovensko – Slovinsko 20:15
6. 5. Rusko – Dánsko 16:15
6. 5. Slovensko – Norsko 20:15
7. 5. USA – Bělorusko 16:15
7. 5. Finsko – Slovinsko 20:15
8. 5. Slovinsko – Norsko 16:15
8. 5. USA – Dánsko 20:15
9. 5. Bělorusko – Rusko 12:15
9. 5. Finsko – Slovensko 16:15
9. 5. Dánsko – Norsko 20:15
10. 5. Slovinsko – USA 16:15
10. 5. Slovensko – Rusko 20:15
11. 5. Finsko – Bělorusko 16:15
11. 5. Slovinsko – Dánsko 20:15
12. 5. Norsko – Bělorusko 12:15
12. 5. USA – Slovensko 16:15
12. 5. Finsko – Rusko 20:15
14. 5. Čtvrtfinále 1 15:15
14. 5. Čtvrtfinále 3 19:15
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Hokejky nahradil mikrofon:
Oba patří mezi hvězdy dvou zlatých
generací českého hokeje. A oba mají
zkušenosti i z opačného břehu.
Brankář Jiří Holeček dlouhé roky
komentoval přímé přenosy, útočník
Martin Procházka moderuje sportovní
pořady a je mluvčím národního týmu pro
letošní hokejový šampionát. Pro 5plus2
vyzpovídala jedna legenda druhou.
5plus2
■ ROZHOVOR
MARTIN BRABEC
ČR | Tak určitě. Zlidovělé fráze
mnoha sportovců se v odpovědích
Jiřího Holečka ani Martina Procházky nedočkáte. Své názory formulují jasně a přidají i zajímavé detaily
ze své pestré kariéry. Není se co divit, že po nich natahovaly ruce televizní stanice, když hledaly experty na spolukomentování zápasů
nebo moderování. A Martin Procházka, člen zlaté generace z přelomu tisíciletí, se nedávno stal
i mluvčím českého národního
týmu pro hokejový šampionát.
Jiří Holeček: Byl jsem úplně
první spolukomentátor hokejových přenosů České televize
a musím říct, že ze začátku
jsem měl největší problém
s tím, že jsem nevěděl, kdy

můžu komentátorovi vstoupit do řeči.
Furt jsem váhal, jestli už udělal pauzu
a můžu ho přerušit. Kde jsi ty, Martine, vzal odvahu přejít také na druhý
břeh a stát se z aktivního sportovce moderátorem v televizi a nyní i mluvčím
národního hokejového týmu?
Martin Procházka: Asi před třemi měsíci mi šéf Českého svazu ledního hokeje
Tomáš Král říkal, že by mě rád viděl v nějaké funkci u reprezentačního áčka. Díky
tomu, že jsem v té době už měl zkušenosti
s moderováním sportovních magazínů na
jedné soukromé televizi, tak se zrodila
myšlenka, že bych se stal jedním ze dvou
mluvčích nároďáku. A mým hlavním úkolem bude odstínit naše hráče od tlaku novinářů, který bude při domácím hokejovém
šampionátu skutečně mimořádně silný.
Jiří Holeček: On to dnes málokdo ví,
ale v době, kdy v televizi Nova zuřil rozkol, jsem byl jednou ze skupin osloven,
jestli bych nechtěl být sportovním komentátorem. Byl bych jako jejich klasický zaměstnanec. Nakonec z toho sešlo,
protože jsem se na to necítil. V té době
jsem ještě neměl žádnou zkušenost ani
se spolukomentováním. A hlavně jsem
uměl jen rusky a německy a nikoliv anglicky, což by byl problém, když bych byl
vysílaný na rozhovory do zahraničí.
Martin Procházka: Mě ta práce, která
spojuje sport a média, baví. Takže bych se
určitě nebránil, kdyby v nějaké podobě pokračovala i po skončení šampionátu.
Koneckonců, možnosti
spolupráce s televizí jsem
řešil i s Robertem Zárubou, ale to bylo ještě
v době, kdy jsem neměl nabídku od národního týmu.

Jiří Holeček
Narodil se 18. března 1944 v Praze.
Brankářská hokejová legenda, držitel řady medailí
z mistrovství světa i olympijských her.
■ Mistr světa z MS 1972, 76 a 77. Člen Síně slávy IIHF.
■ V domácí soutěži se proslavil hlavně svými
výkony v dresu VSŽ Košice a Sparty Praha.
Závěr kariéry strávil v Německu.
■
■

Milníky hokejového televizního vysílání v Česku
1956
První
hokejový
šampionát vysílala živě Československá
televize z mistrovství,
které se hrálo v rámci
Zimních olympijských
her v italské Cortině
d'Ampezzo.

1967
Narodil se Robert Záruba.
Spolu s „fotbalovým“ Jaromírem Bosákem nejpopulárnější český sportovní
komentátor,
kterého
fanoušci
obdivují za
mimořádné
znalosti.

1968
Podle České
televize byl
v Československu poprvé
použitý opakovaný záběr při
přenosu hokejového zápasu
na Zimních olympijských
hrách v Grenoblu v roce 1968.
Ve světě byla novinka využita
poprvé už o pět let dříve.

1995
Česká televize zavedla
takzvaný dělený komentář, kdy přenos komentují
dva sportovní redaktoři.
Památné jsou
hlavně emocemi nabité
hlášky dvojice
Vichnar-Záruba z Nagana.

1997
Novinka
v podobě
vlastního
studia
přímo
na zimním stadionu
se v Česku poprvé
vyzkoušela v roce 1997
při finále extraligy
ve Vsetíně.
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Holeček zpovídá Procházku
Jiří Holeček: Robert Záruba, Petr
Vichnar a spol. S těmi všemi jsem také
spolukomentoval, však jsem tu práci
dělal asi šest let. Nejvíc prostoru mi při
přenosech dával asi Michal Dusík.
Martin Procházka: No mně se zase
vybaví, jak jsme v nároďáku vymýšleli při
oslavách medailí různý ptákoviny právě
na sportovní redaktory. Bylo tam nějaké
polévání šampaňským, ale hlavně si vybavím, jak Jarda Špaček ustřihnul sporťákovi Vaškovi Tittelbachovi v kabině kravatu. Vašek byl z toho tenkrát trochu v šoku.
Nedávno jsme se ale několikrát potkali,
protože mi Vašek pomáhal v moderátorských začátcích takovými rychlokurzy,
a právě na tuhle historku jsme vzpomínali.
Jiří Holeček: Vraťme se k nadcházejícímu mistrovství. Hrát zřejmě budou
i Martin Ručinský a Jaromír Jágr (rozhovor vznikl před závěrečnou nominací,
pozn. red.), čili chlapi, kterým je kolem
44 let. Oba jsou skutečně špičkoví hráči.
Jágr má nyní výhodu, že v NHL hraje
na malém kluzišti, takže nemusí tolik
bruslit, má ohromnou stabilitu. Vrátil
se, jak já říkám, na rybník. (smích) Martin Ručinský je bruslař od Pánaboha,
skluz má úžasný jako kdysi Jirka Holík,
hráči jako oni dva se při tom bruslení nenadřou. Jarda Holík šlapal na místě, odrážel se vší silou a furt nejel (smích),
kdežto Jirka Holík udělal tři rychlá tempa a hned byl pryč.
Martin Procházka: Je to tak, oba
mají, byť každý jiné, skvělé předpoklady
hrát
ještě dlouho. Dokážou
přehrát nebo přebruslit
o generaci mladší hráče. Důležitý je také
fakt, že se jim vyhýbají dlouhodobá zranění,

tělo jim dobře funguje. To já, když jsem
asi před pěti lety ukončil aktivní kariéru,
tak to bylo proto, že jsem byl v poslední
sezoně třikrát po sobě zraněný. Kolena mi
dávala najevo, že už nefungují. Když
jsem pak byl před další sezonou na vyšetření, tak mi lékař říkal, že ta kolena jsou
hodně zdevastovaná a že s maximální zátěží už by to bylo složité, takže jsem toho
radši už nechal úplně.
Jiří Holeček: Já se po skončení kariéry do branky už nikdy nepostavil. Řekl
jsem si totiž, že až skončím, tak už do
brány nikdy nevlezu. Dodržel jsem to,
nechtěl jsem riskovat. Kdybych se třeba po třech letech rozhodl, že nastoupím za veterány, musel bych na to měsíc trénovat. A nemám zapotřebí, aby
mě lidi vypískali, jako se to stalo Jirkovi Králíkovi. Ten po letech chytal ve Zlíně a dostal asi pět gólů a jeho diváci na
něj začali pískat. Nechci, aby si lidi pamatovali třeba nepovedený zápas za veterány, ale pamatovali si mě ještě
z doby, kdy mi to šlo. Ale chodil jsem
hrát s kamarády, to bylo ovšem do
pole. Tam nemám co zkazit, tam můžu
jen překvapit. (smích) Mimochodem,
na koho kromě hvězd jako Voráček
nebo právě Jágr jsi nejvíc zvědavý?
Martin Procházka: Asi hlavně na
mladého Dominika Simona, pokud nakonec bude ve finální nominaci.
Jiří Holeček: Přesně, ten se mi také
líbí a nechápu, proč mu ve Spartě před
uplynulou sezonou neprodloužili smlouvu a on tak šel do Plzně. Hodně budu sledovat i hru našich brankářů. Obávám
se totiž, že Salák ani Kovář nejsou vyloženě nadprůměrní, rozdíloví brankáři.
Martin Procházka: A já musím hlavně říct, že jsem moc rád, že spekulace, kte-

ré se krátce před šampionátem vyrojily okolo trenéra Vládi Růžičky,
mají na mužstvo naopak pozitivní dopad. Tým je nabuzený, šlape, stojí
za Vláďou a všem
chceme ukázat,
že máme na to
mistrovství vyhrát.
Jiří Holeček: To
souhlasím, také věřím,
že to může mít pozitivní efekt, že si hráči
řeknou – a teď
všem ukážeme. Tak
snad to
vyjde!

Martin Procházka si na
hvězdné manýry nikdy nepotrpěl, přitom
patřil mezi tahouny
zlaté generace z přelomu tisíciletí.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Martin Procházka
Narodil se 3. března 1972 ve Slaném.
Útočník, čtyřikrát mistr světa z let 1996, 1999, 2000,
2001, olympijský vítěz z Nagana 1998.
■ V Česku hájil hlavně dres Kladna.
■ V NHL si zahrál za Toronto Maple Leafs.
■ Na letošním MS v Praze a Ostravě plní roli jednoho
z mluvčích českého národního týmu.
■

■

1999
Mistrovství světa
v Norsku v roce
1999 vysílala TV
Nova. Diváky na internetu dodnes baví
památné prapodivné hlášky a přebrepty komentátorské
dvojice Poulíček–Tittelbach.

2004
Divákům se poprvé představil rozbor
herních situací pomocí
elektronické tužky. Ta je
nyní součástí
každého
hokejového přenosu
České televize.

2015
Experti
hlavně z řad
bývalých hráčů či trenérů
spolukomentují přímé přenosy od mistrovství světa
v Praze a Ostravě v roce
2004. U extraligy tomu je
od roku 2009.

Na letošním šampionátu se bude
podílet 18 komentátorů, expertů
a reportérů. Z celkových 64
hokejových zápasů bude ČT vysílat 57 utkání.
„Přípravy na šampionát byly a jsou adrenalinové. Museli jsme vše stihnout souběžně s už tak
dost náročným obdobím vrcholícího extraligového play off, kdy jsme vysílali téměř denně tři
a půl hodiny hokejový program,“ řekl Robert
Záruba.
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K medaili Čechy

MASKOTI
ŠAMPIONÁTŮ
TOPTIGKA,
SSSR, 1973
První
maskot,
který se
objevil na
samostatném hokejovém šampionátu.
Medvídek byl pouze na papíře, na led
nevyjel.

Hokejové osobnosti a mistři světa odpovídali pro 5plus2 na tři otázky:
1. Kam na šampionátu dojde česká reprezentace?
2. Kdo bude největší tahoun týmu?
3. Jaká je vaše nejzvláštnější vzpomínka na mistrovství světa?

PEPA, ČSSR, 1985
Lví maskot
přinesl našim
hokejistům
štěstí, na
šampionátu
získali zlato.
V rukou drží dva
poháry, jeden
pro vítěze
mistrovství
světa, druhý pro mistra Evropy, oba
turnaje se hrály současně.

Martin Straka

1.

Věřím, že dojdeme minimálně
do semifinále. A s námi tam budou Švédsko, Rusko a Kanada. To je
pro mě výčet největších favoritů.

2.

Pokud ho kouč Růžička nominuje, tak Honza Kovář (útočník Metallurgu Magnitogorsk
z KHL – pozn. red.). Věřím mu. A zároveň je
to hráč, na kterého jsem nejvíc zvědavý.

3.

SNOWIE, Švédsko, 1995

Graficky jednoduchý sněhulák dovedl
domácí Švédy až do finále, tam je ale
porazil jejich největší rival Finsko 4:1.

V hlavě mám a vždycky budu mít ten nejsmutnější zážitek. Čtvrtfinále proti Američanům na posledním MS v Praze v roce 2004.
Vedli jsme 2:0, měli to skvěle rozehrané, ale
před vyprodanou domácí arénou jsme nakonec prohráli po penaltách a byli vyřazeni.

Otakar Janecký

1.

Vždycky věřím, že uděláme tu
nejcennější medaili. Navíc je to
doma a budeme mít velkou podporu v hledišti. Mohlo by se nám povést takové malé překvapení pro všechny a vyhrát.

SPACEY a URMEL,
Německo, 2001 a 2010

2.

Honza Hejda nebo Martin Erat jsou dost
zkušení na to, aby tým táhli. A Jakub Voráček bude chtít potvrdit to, co letos předváděl v NHL.

3.

Na mistrovství se člověk většinou soustředí jenom na zápasy. Ve dvaadevadesátém
v Praze jsme prohráli v semifinále na penalty s Finy, já jel poslední a nedal. Ale pak
mám dobrou vzpomínku, že jsme nakonec
získali bronz.

Němci chtěli být originální. Mimozemšťan
a dinosaurus na bruslích to jistě splnili.
WINNIE, Rakousko, 1995

Robert Reichel
Orel v rakouských barvách nahradil
maskota tučňáka z roku 1987. Ani jeden
nepomohl domácím k vítězství,
Rakušané vždy vypadli hned zezačátku.
JELLO,
Finsko, 1997
Lvíče mělo
symbolizovat
ohnivou hru
Finů. Ti
nakonec na
medaili
nedosáhli.

1.

České šance se uvidí podle mužstva, jaké se
sejde a kdo ještě přijede z NHL po 1. kole Stanley
Cupu. Hranicí úspěchu je postup ze čtvrtfinále, takže věřím, že Růžičkův tým dojde aspoň
do semifinále a bude bojovat o medaile.

2.

Určitě by měl český tým táhnout Voráček, který
prožil výbornou sezonu v NHL. Jsem zvědavý,
jak se povede našim brankářům. A taky držím
palce mému spolužákovi Martinu Ručinskému,
bude-li nominovaný.

3.

Když jsme vyhrávali mistrovství světa rok
po roce, vždycky na konci turnaje jsme z pověry rozbili rádio, které hrálo v kabině. A před
další sezonou jsme koupili nové, zase vítězné.

Jiří Králík

1.

Staneme se mistry světa. Hraje
se u nás. Máme kvalitní mužstvo.
Vyhrálo pět přípravných zápasů
po sobě a ukázalo, že může porazit každého.

2.

Pokud přijede Jaromír Jágr, budu zvědavý nejvíce na něho. Tahounem bude celý
kolektiv.

3.

Po zlatém mistrovství světa v Praze v roce
1985 nás pozval tehdejší předseda vlády
Lubomír Štrougal. Jel jsem až ze Zlína,
a abych to stihl, tak jsem spěchal. Na Nuselském mostu mě zastavila policie, že jsem
místo šedesáti jel dvaasedmdesát. Celý národ žil zlatem, ale policii to bylo jedno a dali
mi pokutu asi 300 korun.

Česká republika
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dotáhne Voráček!
Roman Turek

Martin Hosták

1.
2.

1.

Věřím, že česká reprezentance
vybojuje medaili.

MASKOTI
ŠAMPIONÁTŮ

Věřím, že se Češi dostanou
minimálně do semifinále a nakonec si dojdou pro medaili.

Z mého pohledu mě nejvíce zajímají brankáři, a proto
budu sledovat právě jejich výkony a jsem moc zvědavý na to, jak svoji roli zvládnou. Právě kvalitní výkon
brankáře je totiž základem úspěchu celého mužstva.

2.

Velkým tahounem bude Kuba Voráček,
který má skvělou formu, jede na
šampionát s obrovskou chutí a touhou
ukázat se před domácím publikem.

3.

Když si k sobě dám šampionáty, na kterých jsem byl,
tak se mi vždycky vybaví momenty z Vídně z roku
1996. Tam jsme totiž bydleli nedaleko Prátru a vždycky když jsme měli volno, tak jsme pěšky vyráželi
do téhle vídeňské čtvrti za zábavou. To se na jiných
šampionátech, kde jsem byl, nedělo. V drtivé většině
se totiž mistrovství točí jen kolem ledu, haly a hotelu.

3.

Vzpomínám na mistrovství světa, kde
jsem nehrál. Komentovali jsme zápas
v Ostravě, ve kterém si dal japonský
hokejista neskutečný vlastní gól. To byla
snad nejbizarnější situace, jaká se na
mistrovství světa může stát.

Josef Řezníček

David Moravec

1.
2.

1.

Byl bych rád, kdybychom došli alespoň
do semifinále a zahráli si o medaile.
Tahounem mužstva bude Jakub Voráček,
skvělou formu prokázal už v letošním ročníku NHL. Je
to rozdílový hráč, měl by plnit roli bodového žolíka.

Věřím v semifinále, což už
lze považovat za úspěch. Češi
budou bojovat o medaile.

2.
3.

Tahoun týmu by měl být určitě Kuba Voráček, měl výbornou sezonu v NHL.

3.

Je to už strašně dávno, takže se těžko vzpomíná, ale
pořád si dobře vybavuju můj fyzický střet s Erikem
Lindrosem. Já se svou výškou 170 cm, on dvoumetrový obr otlučený NHL. No, dostal jsem co proto.
(smích)

Ve Švýcarsku v roce 1998 jsme měli šatnu
v nakloněné rovině, protože byla na dně
bazénu. Tam byly podmínky hodně
kuriózní. Sem tam vyčnívaly z laviček hlavičky vrutů, takže to byl docela masakr.

GOOOLY, Slovensko, 2011
Rozhodovalo se mezi „národními
zvířaty“ kamzíkem, orlem a vlkem. Pro
první šampionát na slovenské půdě
nakonec vyhrál třetí v pořadí.
ANGRY BIRD,
Finsko a
Švédsko, 2012
Maskot
inspirovaný
finskou
počítačovou
hrou. Když
diváci viděli
ceny vstupenek, vypadali prý podobně.
VOLAT,
Bělorusko, 2014
Symbol
Běloruska je
zubr evropský,
který byl téměř
vyhuben. Jméno
Volat znamená
silný či obrovský.
BOB A BOBEK, Česko, 2015

Alois Hadamczik

1.

Šanci budou mít všechny týmy stejnou, protože všichni začnou šampionát od nuly. Určitě
budou chtít přijet všichni hráči, kteří budou zdraví. Ještě nevíme, jestli mohou Rusové počítat
s Ovečkinem či Malkinem. Mezi aspiranty na zlato určitě patří pět až šest reprezentačních výběrů.

2.

Jednoznačně Jakub Voráček, kterému vyšla v zámoří celá sezona. Dlouhodobě prokazoval stabilní výkonnost. Důležitou osobností bude beze sporu Jaromír Jágr, který chce neustále vyhrávat. Zvědavý jsem
na výkon Jana Hejdy i na to, kolikrát bude vyhlášený hráčem utkání.

3.

Docela bizarní bylo ubytování při světovém šampionátu v Rusku, kde nás ubytovali v hotelu Kosmos. Měli
tam asi dvě stě hracích automatů. Celé prostředí působilo nedůvěryhodně, všichni jsme z něj byli vykulení.
My teď chceme Rusům dát ty nejlepší podmínky. Budu je mít ubytované v Buly Aréně.

INZERCE
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Walla
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Práskač

Poprvé v historii bude mít MS v hokeji
dva maskoty. Populární postavičky
vznikly v roce 1978. Dosud byl vždy
českým maskotem lev.
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Zlato přihrál Šejbův hattrick
V květnu 1985 naši
hokejoví reprezentanti
získali v Praze titul
mistrů světa. Je to
přesně 30 let, co
mladíček Jiří Šejba
nasázel Kanaďanům tři
góly v jediném utkání.

byl se svými 23 lety o moc starší. Zápas
vyhráli naši hokejisté 5:3 a stali se mistry světa. A víte, co tehdy v pátek 3. května 1985 dělal hvězdný Jaromír Jágr?
Bylo mu 13 let, utkání sledoval doma
a nadšeně poskakoval před televizí.

Profil Jiřího Šejby

ZÁBLESK
HISTORIE
JAN KORBEL
ČR | V pátek 3. května 1985 byl pardubický rodák Jiří Šejba na ledě holešovické sportovní haly k nezastavení.
Běžela 33. minuta posledního zápasu
československého týmu ve finálové skupině hokejového šampionátu. Kanadské
hvězdy NHL mačkaly při přesilovce naše
borce a na ukazateli skóre svítil stav 2:2.
Celá hala čekala, že Jirka Šejba při oslabení puk jen vyhodí. Jenže on si to podél
levého mantinelu namířil do kanadské třetiny. Skvělému zadákovi Scottu Stevensovi udělal protisměrnou kličku tak, že ho
posadil na zadek. Zámořský bek pak už
jen smutně sledoval, jak Šejba nádherně
završuje svůj hattrick. Gólmanovi Patricku Rigginovi už předtím nasázel branky v 6. a 23. minutě.
Tehdy proti Šejbovi a spol. nestáli žádní nazdárci. Kanadu na šampionátu v Praze reprezentovali Steve Yzerman, Ron
Francis, člen hokejové síně slávy Larry
Murphy, zmiňovaný Scott Stevens nebo
legendární Mario Lemieux. Ten zlobivý
teprve 19letý útočník měl tehdy ještě celou kariéru před sebou. Ostatně Šejba ne-

Závěr nejslavnější akce šampionátu v Praze 1985. Útočník Jiří Šejba dokončuje hattrick proti Kanadě v oslabení naší reprezentace. Československo pokořilo kolébku hokeje 5:3. Fantastický zážitek. FOTO | KRONIKA ČESKÉHO HOKEJE

Narodil se 22. 7. 1962 v Pardubicích.
Odchovanec Tesly Pardubice. Jako
útočník odehrál 13 ligových sezon.
Ve 479 zápasech vstřelil 226 gólů.
4x mistr republiky, 1x mistr světa.
V NHL nastoupil v 11 zápasech
za Buffalo Sabres, ve farmářském
klubu Rochester Americans odehrál 106 zápasů a dal 48 gólů.
V současné době je hlavním
trenérem polského GKS Tychy.

Díky tomu si mě lidi pamatují
ČR | Veterán Jiří Šejba (53) ví, že slavný hattrick proti Kanadě mu udělal dobré jméno i v zahraničí. Góly sice už nestřílí, ale z postu hokejového trenéra diriguje jiné. Teď je mistrem Polska.
Vracíte se někdy k zápasu, kdy jste
v Praze zesměšnil hvězdy NHL?
Občas ano, ale jen když mi to někdo
připomene nebo se mě na něj ptá. Třeba nedávno mi volali z rádia, byl jsem
v Praze natáčet s Robertem Zárubou
pořad o mistrovství 1985. Ale že bych
si třeba ten zápas sám pouštěl, to ne.
Naskočí vám ty tři góly? Pamatuje-

te si je vůbec?
To samozřejmě
jo. To jsou takové momenty, na
které se nedá
moc zapomenout. Navíc člověk ty góly za
těch třicet let viděl mockrát v televizi. Všechny
je mám ale v živé paměti.
Byl to váš životní zápas? Nebo jste
v kariéře zažil i nějaký lepší?
Hattrick jsem dal víckrát, ale tohle byl

určitě nejdůležitější zápas, ve kterém
se to podařilo. Rozhodl o titulu mistrů
světa, bylo to doma, sledovalo se to
u nás i ve světě. Dá se říct, že mi tenhle
zápas udělal dobré jméno i v zahraničí.
A je mi jasné, že si mě lidi právě díky
tomuhle zápasu pamatují.
Nyní trénujete v Polsku. S týmem
GKS Tychy jste získal mistrovský titul. Budete tam pokračovat?
Vedení mi nabídlo novou smlouvu, takže jsou asi s mou prací spokojeni. Loni
jsme skončili druzí, letos první, vyhráli
jsme i polský pohár. A mě ta práce pořád baví.
(zen)

Byt a kancelář? Horší vzduch než na ulici
Člověk denně vydýchá
15 tisíc litrů vzduchu.
Jeho kvalita ovlivňuje
to, jak se cítíte.
ČR | Bolí vás hlava, špatně spíte a cítíte
se malátní či trpíte alergií? Pak zkuste
jednoduchou věc – zlepšit ve svém
bytě, ale třeba i kanceláři, ovzduší.

Větrejte
Ideální je místnosti vyvětrat třikrát denně, poprvé hned po ránu. V létě otevřete
okna dokořán vždy na půlhodinu, během jara a podzimu stačí 20 minut. Pokud je venku zima, postačí 10 minut.

Vyčistěte si vzduch
Kdo má doma astmatika či alergika, uvítá domácí čističku vzduchu. Takový přístroj najde své místo i u lidí bez dýchacích problémů, zejména ve městech
a průmyslových oblastech nebo v bytě
se zvířaty. Podle odborníků je důležité
vědět, jaký typ čističky chceme, zda má
zachytávat pouze prach, nebo i pyly
a roztoče. Na tyto tři alergeny fungují takové přístroje dobře, pokud se často
mění čisticí filtry.
Místo čističky je ale možné použít
takzvanou „květinovou stěnu“. Květiny
totiž také dobře zachytí prach, zvlhčí
vzduch a čistí od různých alergenů, kterými se živí. Kromě toho vypadají
v bytě hezky. Problém je, pokud někdo

„

trpí alergií na plísně, v tu chvíli je lépe
pořídit čističku vzduchu.
K úpravě je možné použít i takzvaný
ionizátor vzduchu. Ten může některým

me. Tady pomáhají zvlhčovače vzduchu, kdo ale nechce utrácet, stejně
dobře mu poslouží nechat odpařovat
mokré prostěradlo či ručník.

Místo drahých
čističek
poslouží někdy květiny
či mokré prostěradlo

Využijte laboratoře

astmatikům udělat velice dobrou službu, jiní ho snášet nemusí, takže je nejlepší sehnat si informace, čističku vyzkoušet a pak se rozhodnout.
Problém bytů bývá i nízká vzdušná
vlhkost, zejména když v zimě přetápí-

Pokud se vám špatně dýchá a nic nepomáhá, je možné obrátit se i na laboratoř.
„Formaldehyd z nábytku, lepidla, bytová kosmetika, vůně do vysavače, to vše
může obsahovat alergeny. Je možné si
u nás objednat přístroj, který vám zašleme domů, vy si ho v bytě dle instrukcí
zapnete a po týdnu pošlete zpět. Naše laboratoře pak vše zanalyzují, tato služba
se ale platí, cena je kolem 2 500 korun,“
podotýká Vladimír Kraják ze Zdravotního ústavu.
(jos)

14 30. dubna 2015

V PÁTEK VAŘÍ
Věra Ženožičková (32)

Devět let žije s přítelem Michalem, chovají dva labradory. Vystudovala pedagogickou školu, pořádá kurzy s finanční tematikou. V krásném rodinném domě 6+1 v Hronově, obklopeném
pěstěnou zahradou, má svoji soukromou posilovnu. Miluje dezerty, palačinky, krupicovou kaši. Nesnáší rajčata,
luštěniny a mořské plody.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Beatrice Motalová (25)

Vystudovala střední
hotelovou školu a pokračovala na filozofické fakultě. Žije s přítelem v moderním podkrovním bytě v Hradci
Králové. Má ráda týmové sporty, nejvíce ale hokej a hokejbal, oba aktivně hraje. Vaření ji baví.
Má ráda maso na různé způsoby, kombinaci sladkých a slaných chutí, miluje lososa. Nesnáší syrovou cibuli.
Úterý: Kateřina Stehlíková (20)

S přítelem bydlí ve studentském bytě v Pardubicích. Chodí na univerzitu. Kateřina pochází z Vysokého
Mýta. Oblíbila si italskou kuchyni a sladké
dezerty. Má ráda rajskou omáčku s těstovinami a pizzu. Nesnáší křen a příliš
pálivé koření. Ráda by poznala nové
přátele, těší se na nové chutě a jídla.

Česká republika

Jídlo, hokej, Kámasútra
Soutěžní pořad
Prostřeno! prověřuje
soutěžící u plotny
na východě Čech.
ČR | I když se sešly samé ženy a trochu
je to zaskočilo, zdálo se, že to bude dobrá parta. Jenže na východě Čech nevydrží jasno po celý týden.
Beatrice (25) se v pondělí ukázala
jako všestranná mladá dáma. Polévka
italského typu sice byla hustá jak kaše,
ale růžolící panenka se jen rozpadala.
Zábavu zvolila podle své hokejové vášně. Jen bylo docela obtížné nasoukat se
do objemného dresu.
Kateřina (20) ve svém studentském
pokojíku, kde žije s přítelem, má pro inspiraci Kámasútru. V kuchyni jí to jde
vcelku od ruky, i když v úterý podcenila
sílu českého česneku. Do smetanového
dipu ho dala tolik, až přebil chuť brambor, maso je však vynikající.
Petra (34) je smíšek. „Já mám ráda
kombinace sladkého a slaného,“ zdůvodnila ve středu volbu předkrmu i pří-

Čtvrtek: Anna Munzarová (52)

Pracuje jako přadlena
převážně na noční směny a ráno obsluhuje
v kantýně. Je rozvedená, má dva dospělé
syny, vnučku a přítele.
Anna je sběratelkou
porcelánových hrnků a artefaktů, které
má ve svém rekonstruovaném bytě
3+kk v Jaroměři. S přítelem jezdí kousek od města na chatu, kde tráví léto.
Nejraději má krupicovou kaši a rajskou
omáčku. Nesnáší dršťky, nikdy by nesnědla nic, co se hýbe na talíři.

chutě hlavního chodu. „Krkovici jsem
umořila k smrti,“ přiznává soupeřkám.
Přesto je týden vzácně vyrovnaný.
Přadlena Anička (50) ve čtvrtek pozvala hosty do svého rekonstruovaného
bytu v Jaroměři, kde šokovala obří sbírkou porcelánu. Anna miluje kombinaci
masa s ovocem, ale švestek dala do
masa tolik, že se nasládlá chuť holkám
brzy přejedla.
Věra (32) z Hronova prý bývala oplácaná, tak začala pravidelně běhat. Dnes

FOTO | FTV PRIMA

zvládne i maraton. V pátek podává hlavní chod z doma chované krůty na majoránce a víně s máslovými noky. Petra
jídlo zhodnotí jako „luxusní“ a s Katkou si prý nacpaly bříška k prasknutí.
Na Aničku byla večeře moc zdravá,
možná i nedochucená. Zato muškátem
překořeněný je brokolicový krém.
Která ze sympatických Východočešek nakonec vyhraje? Kdo získá 50 tisíc
korun? Sledujte Prostřeno! na Primě
každý všední den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z VÝCHODNÍCH ČECH
Grilované duo sýrů se salátkem

Středa: Petra Kohoutková (24)

Pracuje ve sportovních potřebách v Pardubicích a žije s maminkou v bytě 3+1
v Lázních Bohdanči.
Petra je teď nezadaná.
Ráda připravuje lehká
jídla a těstoviny. Nejvíc si pochutná na
těstovinách, tataráku a zeleninových salátech. Nesnáší koprovou omáčku, houskový knedlík, vnitřnosti a hrozinky.

Sympatické Východočešky v pořadu Prostřeno! na Primě.

Ingredience: 2 druhy sýrů na porci (hermelín, kozí sýr či jiný tučnější sýr výraznější chuti), 3 stroužky česneku, 2 lžíce
olivového oleje, 1 lžička červené papriky, bylinky (rozmarýn, tymián), sůl,
pepř. Na salátek: 1 hlávkový salát, cherry rajčátka, baby špenát, bazalka, olivový olej. Dresink: 100 ml balzamikového octa, 1 až 2 lžíce třtinového cukru.
Postup: V misce si připravíme marinádu z jemně nasekaných bylinek, drceného česneku, červené papriky, soli, pepře
a olivového oleje. Porce sýrů potřeme
z obou stran marinádou a zabalíme do
dvojvrstvy alobalu a dáme do trouby
předehřáté na 180 až 200 °C. Pečeme
25 minut, dokud sýr není měkký. Mezitím si v hrnci svaříme balsamico s cukrem do zhoustnutí. V případě potřeby
můžeme zálivku zředit lžící vody. Poté
necháme vychladnout. Natrháme salát,
přidáme špenát a rajčata, promícháme,
pokapeme trochou olivového oleje, nalijeme dresink a znovu lehce promícháme. Podáváme ke grilovaným sýrům.

Krůtí prsa v majoránce na víně
s máslovými noky
Ingredience – krůtí prsa: 1 krůtí prsa
vcelku, majoránka, pepř, sůl, 3 střední
cibule, olej, 1/8 l zeleninového vývaru,
150 ml bílého vína, 1 zakysaná smetana, sůl. Máslové noky: 500 g polohrubé mouky, 150 g másla, 2 vejce, půl
lžičky soli, půl lžičky kypřicího prášku,
3/8 l vlažného mléka. Postup – krůtí
prsa na víně: Maso opepříme a dobře
obalíme majoránkou, aby bylo maso
celé pokryté – koření pořádně zatlačíme. Rychle opečeme ze všech stran
a pak osolíme. Snížíme teplotu, nakrájíme cibuli na silnější kolečka, přidáme
k masu a osmažíme je. Pak přidáme
víno a vývar. Necháme dusit pod pokličkou a občas krůtí obracíme asi hodinu,
až je maso hotové. Pak ho vyndáme, šťávu zalijeme zakysanou smetanou a zamícháme, podle chuti osolíme, popřípadě zahustíme rozkvedlanou moukou ve

vodě a necháme provařit. Máslové
noky: Máslo utřeme se solí a vejci, pak
přidáme mouku s kypřicím práškem
a mléko – postupně, ne najednou! Těsto
má být měkčí, ani řídké, ani tuhé. Jemně povrch posypeme moukou, přikryje-

me utěrkou a necháme půl hodiny odpočívat. Do vařící osolené vody vykrajujeme lžící noky. Vaříme je asi tak 8 až
10 minut, dokud nevyplavou. Uvařené
noky přelijeme roztopeným máslem.
Štrúdl z tvarohového těsta

Ingredience: 250 g polohrubé mouky,
250 g tuku (máslo, hera), 250 g měkkého tvarohu (ne z vaničky!), špetka soli,
8 jablek, strouhanka, 50 g strouhaného
perníku, mletá skořice, cukr krystal,
hrst rozinek, hrst nasekaných oříšků,
1 vejce na potření, olej. Postup: Z másla, tvarohu, mouky a soli vypracujeme
těsto, které je možno dát přes noc do ledničky odpočinout. Pak ho rozdělíme na
tři stejné díly, vyválíme plát, který posypeme strouhankou a strouhaným perníkem, poklademe nastrouhanými jablky,
posypeme cukrem, skořicí, rozinkami
a oříšky. Těsto svineme a položíme na
vymazaný plech nebo pečicí papír. Před
vložením do trouby štrúdl pomažeme
rozšlehaným vejcem a pečeme při
175 °C asi 30 minut. Hotové záviny pocukrujeme moučkovým cukrem.
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ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Kluci v akci
6.50 O zakletém hadovi 7.50 Kačenka
a strašidla 9.15 Eva tropí hlouposti
10.40 Začarovaná láska 11.35
O princezně, která ráčkovala

12.40 Jak chutná láska
13.45 Fišpánská jablíčka
Pohádka (ČR, 2009)
14.45 Čarovné dědictví
Pohádka (ČR, 1985)
16.05 O perlové panně
Pohádka (ČR, 1996)
17.25 Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

POHÁDKA

INZERCE

NOVA
6.20
7.20
8.45
10.10
11.35
13.15
15.15
17.00
18.30
19.30

Ordinace v růžové zahradě 2
(572)
Scooby-Doo: Šapitó
Ďábel se třemi zlatými vlasy
Spláchnutej
Legenda o Jiřím a drakovi
Fantasy film (USA/VB/N/Luc.,
2004). Režie T. Reeve
Hlava rodiny
Rodinná komedie (USA, 1991)
50x a stále poprvé
Romantická komedie (USA, 2004)
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982)
Ulice (2815)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

POHÁDKA

15

Prima
6.30
6.55
7.25
9.35
11.10
12.55
14.45
16.35
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Ninjago
Winx Club (17)
Příšerky, s. r. o.
Tři vejce do skla
Ať žijí duchové!
Pohádková komedie (ČR, 1977)
Nebe a dudy
Filmová komedie (ČR, 1941)
Křtiny
Komedie (ČR, 1981)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

KOMEDIE

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

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

Prima love
8-21

20.00 Láska rohatá
Pohádka (ČR, 2009). Hrají J. Mádl,
J. Bohdalová, T. Pauhofová a další
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Kolo plné hvězd
23.20 Profesionálové
V obležení. Krimiseriál (VB, 1977).
Hrají M. Shaw, L. Collins a další
0.15 Eva tropí hlouposti
Bláznivá komedie (ČR, 1939). Hrají
N. Gollová, O. Nový a další
1.40 Zajímavosti z regionů
2.05 Motiv
Padlý anděl. Krimiseriál
(Kan., 2013). Režie A. Mikita
2.50 Manéž Bolka Polívky
4.00 Banánové rybičky

SÉRUM PRAVDY

20.20 Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011). Hrají E. Josefíková, V. Šanda, K. Zima, S. Laurinová, D. Suchařípa a další
22.20 Nesvatbovi
Komedie (USA, 2005). Hrají
O. Wilson, V. Vaughn, Ch. Walken,
R. Canada, B. Cooper a další
0.25 Šťastný los
Komedie (USA, 2010). Hrají
S. Moss, B. T. Jackson a další
2.10 Novashopping
2.40 Prásk!
3.30 Kolotoč
3.55 Hlava rodiny
Rodinná komedie (USA, 1991)
5.35 Novashopping

20.15 Asterix a olympijské hry
Komedie (Fr./N/It., 2008). Hrají
C. Cornillac, G. Depardieu,
A. Delon a další. Režie F. Forestier
22.45 Vymahači
Sci-fi thriller (USA/Kan., 2010).
Hrají J. Law, F. Whitaker, L. Schreiber, A. Bragaová, Ch. Canterbury
a další. Režie M. Sapochnik
1.15
Sledge
Western (It./USA, 1970). Hrají
J. Gardner, L. Antonelliová,
D. Weaver a další. Režie V. Morrow, G. Gentili
3.10 Tři vejce do skla
Komedie (ČR, 1937). Hrají V. Burian,
J. Marvan, H. Bušová a další

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

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (8) 8.45 World of
Freesports 9.10 Premier League Darts 2015 Birmingham 11.55 NHL play-off 14.00 Lovci zločinců II (10) 15.10 Kobra 11 VI (8) 16.00 Star Trek: Nová
generace (9) 16.55 Mistři aukcí III (20, 21) 17.45
Lovci zločinců II (12) 18.35 Kobra 11 VI (10) 19.30
Star Trek: Nová generace (10) 20.20 Kriminálka
New York II (2) 21.10 Mistři aukcí III (22, 23) 21.55
Kobra 11 VI (9) 22.50 Lovci zločinců II (11) 23.40
K.O. Night 0.40 Reklamožrouti 1.05 NHL play-off
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ČT1
6.00

Banánové rybičky 6.20 Kouzelné
bylinky 6.50 Tlusťoch 7.40 Polopatě
8.35 Třetí patro (6/6) 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
O Radkovi a Mileně
Pohádka (ČR, 1990)
Zlatník Ondra
Pohádka (ČR, 1995)
Přijdu hned
Komedie (ČR, 1942). Hrají S. Rašilov, V. Matulová, S. Beneš a další
Příběhy slavných... Saša Rašilov
Hercule Poirot
Tajemné zmizení pana Davenheima.
Seriál (VB, 1990). Režie A. Grieve
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Zázraky přírody
Tři muži a nemluvně
Komedie (Fr., 1985). Hrají
R. Giraud, M. Boujenah, A. Dussollier, P. Leroy-Beaulieová a další
Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
Milenci
Romant. drama (USA, 2008).
Hrají J. Phoenix, G. Paltrowová,
V. Shawová, I. Rosselliniová a další
Místo činu - Schimanski
Manéž Bolka Polívky
Banánové rybičky
Zkus mít vkus
Móda-Extravagance-Manýry
Designtrend
Žiješ jenom 2x
Z metropole

14.10
15.20
16.35
17.30
18.20
18.55
19.00
19.45
20.00
21.10

22.54
22.55

0.45
2.20
3.30
4.00
4.20
4.45
5.00
5.30

6.20
6.50
7.15
7.40
8.30
9.40
10.30
11.05
11.40

13.45
15.05

17.05
18.15
18.50
19.30
20.20

22.20

23.55
1.35
2.10
2.35
3.15
3.55
4.40

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Monsuno (6)
Král džungle II (20)
Tom a Jerry II (8, 9)
Dokonalý svět (4)
Koření
Upgrade
Volejte Novu
28 dní
Komedie (USA, 2000). Hrají
S. Bullocková, E. Perkinsová,
V. Mortensen, S. Buscemi a další
Výměna manželek
Hon za svobodou
Romantická komedie (USA/VB,
2004). Hrají M. Mooreová, M. Harmon, J. Piven, A. Sciorraová a další
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena
Komediální seriál (ČR, 2013)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Co ta holka chce
Romantická komedie (USA, 2003).
Hrají A. Bynesová, C. Firth, K. Prestonová, E. Atkinsová, Ch. Coleová
a další. Režie D. Gordonová
Kódované vysílání
Thriller (Belg./USA/VB, 2013).
Hrají J. Cusack, M. Akermanová,
L. Cunningham, R. Brake, B. Dick.
Režie K. Barfoed
Dokonalá skrýš
Thriller (USA, 2012). Hrají D. Lundgren, S. Faris, B. Eviganová a další
Novashopping
U Haliny v kuchyni
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI
Dokonalý svět (4)

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(31)
8.10 Autosalon
9.20 Autosalon Extra
9.40 Rozmarné jaro: Ženská
k pohledání
Romantická komedie (N, 2011).
Hrají S. Thomallaová, M. Grinth,
M. Mayová a další. Režie M. Karen
11.40 Asterix a olympijské hry
Komedie (Fr./N/It., 2008). Hrají
C. Cornillac, G. Depardieu a další
14.15 Vraždy v Midsomeru V
Obchod se smrtí. Krimiseriál (VB,
2001). Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Birdsallová, A. Rodgers a další
16.25 Gondíci, s. r. o.
17.35 Jak se staví sen
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Dávám tomu rok
Romantická komedie (VB, 2013).
Hrají R. Byrneová, R. Spall,
T. Harvey a další. Režie D. Mazer
22.25 Agent bez minulosti
Akční film (USA/N, 2002). Hrají
M. Damon, F. Potenteová,
Ch. Cooper a další. Režie D. Liman
0.55 Stopař
Thriller (USA, 2006). Hrají S. Bean,
S. Bushová, Z. Knighton, N. McDonough a další. Režie D. Meyers
2.40 Vraždy v Midsomeru V
Obchod se smrtí. Krimiseriál (VB,
2001). Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Birdsallová, A. Rodgers a další
4.20 Jane Doe: Dokud nás smrt
nerozdělí

5.45 Svět Nova Cinema 6.20 Upíří deníky IV (16)
7.05 Gilmorova děvčata VI (12) 7.50 Spláchnutej
9.15 Iluze lásky 11.10 Malí uličníci 12.40 Agenti
v sukních: Jaký otec, takový syn, krimikomedie (USA,
2011) 14.40 50x a stále poprvé, romant. komedie
(USA, 2004) 16.25 Čertova nevěsta, pohádka (ČR,
2011) 18.20 Velký blondýn s černou botou, komedie
(Fr., 1972) 20.00 Román pro ženy, komedie (ČR,
2005) 22.00 Kazatel Kalašnikov, akční film (USA,
2011) 0.30 Nesvatbovi, komedie (USA, 2005)

Prima cool
7.25 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (2) 8.40
Magazín Ligy mistrů UEFA 9.15 Kurýr (11, 12) 11.20
Kravaťáci II (16) 12.15 Doteky osudu II (7) 13.15
Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (7) 14.15
Konspirační teorie II (8) 15.15 Simpsonovi X (17)
15.45 Simpsonovi X (18) 16.15 Simpsonovi X (19)
16.45 Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi X (20) 18.55 Simpsonovi X
(21) 19.30 Simpsonovi X (22) 20.00 Předvečer
zkázy (1/2), katastrofický film (USA, 2012) 22.05
Předvečer zkázy (2/2) 0.05 Hrajeme s Alim 0.35
Re-play 1.10 Applikace 1.45 Moby Dick (2/2) 3.15
Doteky osudu II (7) 4.00 Ať žijí duchové!

Prima love
7.40 Božské dorty IV (11) 8.10 Trosečníci v ráji II (13)
9.15 Česko vaří s Pohlreichem 10.30 Doktorka
Emily (7) 11.25 Posel ztracených duší II (14) 12.20
Kráska a zvíře (15) 13.20 Deník zasloužilé matky IV
(17) 13.45 Jak jsem poznal vaši matku IV (1, 2) 14.45
Nebe a dudy 16.25 Closer VI (8) 17.20 Jamieho
rodinné Vánoce (1) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym II (3) 18.55 Deník zasloužilé matky IV
(18) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IV (3, 4)
20.15 Odsouzena za vraždu 22.25 Kráska a zvíře II
(21) 23.25 Gigolové III (7) 0.00 Closer VI (8) 0.55
Volejte Věštce 2.55 Gigolové III (7) 3.25 Nespoutaný anděl (173) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem
(149) 4.50 Zhubni, nebo přiber! (4)

neděle 3. května 2015
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Pevnosti
6.40 Příběhy slavných... Saša Rašilov
7.35 Přijdu hned. Komedie (ČR, 1942)
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Náves (8/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Český Honza
TV pohádka (ČR, 2007)
14.05 O ptáku Ohniváku
Pohádka (ČR, 1980)
14.50 Slasti Otce vlasti
Komedie (ČR, 1969). Hrají J. Hanzlík, D. Kolářová, O. Velen a další
16.35 Zdivočelá země (32, 33/45)
Seriál (ČR, 2008). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, J. Schmitzer a další
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR). Hrají M. Donutil,
H. Ševčíková, V. Konečná a další
21.20 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 7 dní hříchů
Film (ČR, 2012). Hrají V. Kerekesová, O. Vetchý, J. Hylebrant a další
23.35 Případy inspektora Lynleyho I-II
1.05 Kriminálka Paříž
1.50 Zázraky přírody
3.05 13. komnata Petra Kotvalda
3.30 Sváteční slovo ředitele Diakonie
Brno Jana Soběslavského
3.35 Chalupa je hra
3.55 Bydlení je hra
4.25 Padající květináč
4.50 Banánové rybičky
5.25 Postřehy odjinud

NOVA
6.25
6.55
7.20
7.45
8.35
9.05
10.00
10.25
11.25
13.20
15.15
16.50
18.50
19.30
20.20

21.30
22.05
22.40

0.45
1.30
2.00
2.30
3.15
4.00

Oggy a Škodíci
Monsuno (7)
Král džungle II (21)
Tom a Jerry II (10, 11)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (15)
Princezna ze mlejna (1)
Dva a půl chlapa IX (3)
Víkend
Malé dohazovačky
Komedie (USA, 1995)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Máma mezi Marťany
Animovaný film (USA, 2011)
Jak básníci přicházejí o iluze
Komedie (ČR, 1985). Hrají P. Kříž,
A. Tarábková, V. Svoboda a další
Helena
Krásná duhovláska. Komediální
seriál (ČR, 2013)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (11)
Čertův mlýn. Krimiseriál (ČR,
2013). Hrají S. Norisová, J. Satoranský, F. Tomsa, Z. Palusga a další
Okresní přebor (10)
Jaro. Komediální seriál (ČR, 2010).
Hrají O. Vetchý, D. Novotný a další
Střepiny
Loupež po italsku
Akční film (USA/Fr./VB, 2003).
Hrají M. Wahlberg, Ch. Theronová,
D. Sutherland, E. Norton a další
Kriminálka New York III
Krimiseriál (USA, 2006)
Novashopping
Volejte Novu
Kolotoč
DO-RE-MI
Výměna manželek

6.40
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55

11.00
11.45
13.05
13.30
15.45

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20

0.55

1.55
2.55
4.35

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Ninjago
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(32)
Souboj generálů (1)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (2)
Stíny minulosti. Krimiseriál
(N, 2008). Hrají C. Petersová,
B. Mädel, M. Drosteová a další
Partie
Receptář prima nápadů
Nedělní receptář extra
Big Ben IV (10)
Kandidát na ženění. Krimiseriál
(N, 2003). Režie W. F. Henschel
Vraždy v Midsomeru V
Smrtelná bylina. Krimiseriál (VB,
2001). Hrají J. Nettles, D. Casey,
G. Bargeová, W. Craigová a další
Teď vaří šéf! v Paříži
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Pravá blondýnka
Komedie (USA, 2001). Hrají
R. Witherspoonová, L. Wilson,
M. Davis, S. Blairová a další
G. I. Jane
Akční film (USA, 1997). Hrají
D. Mooreová, V. Mortensen,
A. Bancroftová, J. Beghe a další
Hawaii 5-0 II (21)
Neštovice. Krimiseriál (USA, 2011).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
Souboj generálů (1)
Vraždy v Midsomeru V
Smrtelná bylina. Krimiseriál
(VB, 2001)
Křtiny

5.45 Svět Nova Cinema 6.35 Nová cestománie 7.05
Malí uličníci 8.20 Velký blondýn s černou botou 10.00
28 dní 12.10 Koření 13.00 Cvoci, komedie (USA, 1990)
14.45 Co ta holka chce, romant. komedie (USA,
2003) 16.40 Třetí princ, pohádka (ČR, 1982) 18.05
Sue Thomas: Agentka FBI II (3, 4), seriál (USA, 2003)
20.00 Malá černá skříňka, komedie (USA, 2004)
22.00 Nezvratný osud, thriller (USA/Kan., 2000)
23.50 Hex II (7), horor. seriál (VB, 2005) 1.00 Nezvratný osud, thriller (USA/Kan., 2000)

Prima cool
6.50 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (3)
8.15 Záblesk budoucnosti (13) 9.10 Kravaťáci III
(1) 10.05 Doteky osudu II (8) 11.05 Top Gear 2011
(6) 12.10 Pevnost Boyard (1) 14.35 Simpsonovi X
(20) 15.05 Simpsonovi X (21) 15.35 Simpsonovi X
(22) 16.05 Agent bez minulosti 18.30 Simpsonovi X (23) 18.55 Simpsonovi XI (1) 19.30 Simpsonovi XI (2) 20.00 Rambo, akční thriller (USA,
1982) 22.05 Misfits: Zmetci V (2) 23.10 American
Horror Story: Asylum (7), horor. seriál (USA,
2012) 0.05 Rambo, akční thriller (USA, 1982) 1.55
Misfits: Zmetci V (2) 2.45 American Horror Story:
Asylum (7) 3.25 G. I. Jane

Prima love
7.45 Božské dorty IV (12) 8.15 Trosečníci v ráji II (14)
9.15 Česko vaří s Pohlreichem 10.45 Doktorka Emily
(8) 11.45 Posel ztracených duší II (15) 12.40 Kráska
a zvíře (16) 13.35 Deník zasloužilé matky IV (18)
14.05 Jak jsem poznal vaši matku IV (3, 4) 15.05
Dovolená s Andělem 16.25 Closer VI (9) 17.20 Jamieho rodinné Vánoce (2) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym II (4) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (19)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku IV (5, 6) 20.15
Johanna a dobrodruh: Nebe nad Afrikou 22.25
Chirurgové VIII (5) 23.25 Gigolové III (8) 23.55
Closer VI (9) 0.50 Volejte Věštce 2.55 Gigolové III
(8) 3.20 Nespoutaný anděl (174) 4.05 Alisa - Jdi za
svým srdcem (150) 4.45 Zhubni, nebo přiber! I (1)
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Čekankový puk boduje
V době hokejového
mistrovství světa volíme
surovinu, která je zdravá
a navíc k hokeji svým
názvem patří. Ochutnejte
čekankové puky.

Čekankový salát
Romana Pauluse
Suroviny: 2 hlávky čekanky,
2 hrušky, 10 dkg gorgonzoly
(nebo jiného sýra s modrou plísní),
asi 5 dkg vlašských ořechů,
ořechový olej, ocet (jablečný,
vinný), med, sůl, pepř.

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Čekanka je velice chutná a zdravá
zelenina, ale u nás nepříliš rozšířená. Za
největšího pěstitele čekankových puků je
hned vedle Belgie považována Francie.
Čekanka jako dietní potravina ulehčuje
trávení, neboť obsahuje hodně vlákniny,
vitamíny a dokonce inulin, který pomáhá
při cukrovce či vysokém cholesterolu.
Čekankové puky pořídíte v obchodě
se zeleninou nebo v každém supermarketu. Odborníci radí skladovat je v chladu a
ve tmě. Na světle totiž dostávají hořkou
chuť. A ještě dbejte na to, aby puky byly
pružné a pevné, bílé s lehce žlutými okraji. Syrové používáme do salátů, ale může-

Postup: Lístky čekanky natrháme
na větší kusy, hrušky nakrájíme
na kostičky, sýr rozkrájíme
nebo rozdrolíme na malé kousky.

Na horním snímku čekankový puk,
dole salát z čekanky podle šéfkuchaře Pauluse.
FOTO | TOMÁŠ KRIST
me je vařit, podusit i zapékat. Chuť čekankových puků skvěle doplňují plísňové i kozí sýry, vlašské ořechy, z ovoce
pak třeba jablka nebo pomeranče. Ideální k zakousnutí při sledování hokejového mistrovství, co říkáte?
(rr)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Josef Zíma: Písnička Bílá
vrána přilétla z Japonska
Melodii Bílé vrány Josef Zíma objevil v hitparádě legendárního Radia
Luxembourg. „Málokde se dalo zachytit. U jednoho kolegy jsme ale takový přijímač objevili,“ vzpomíná
Zíma.
V japonském originále se písnička
jmenuje Sukiyaki (druh japonského
jídla – pozn. red.). „Dodnes nevím, co
to znamená,“ dodává zpěvák, který se
z hvězdy taneční hudby 60. let vypracoval v legendu české dechovky.
Josef Zíma si nezávisle na japonském textu napsal českou verzi, kterou následně nazpíval hned několikrát. Jako první zajistila doprovod
k Bílé vráně skupina Karla Duby, později vznikla nahrávka například s orchestrem Karla Vlacha.
Dal jsem té vráně zlatku,
na rum či na památku.
Může ji případně dát
jiné vráně k svátku.
(Hudba: Hachidai Nakamura,
text: Josef Zíma)

Legenda dechovky Josef Zíma.
Hudební kalendář připravuje Český Impuls, bonusový program
Ráááádia Impuls. Vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
Zítra v 11:30 hodin se dozvíte, jak
vznikla písnička Jitky Molavcové Lítám.
(tom)

V misce si smícháme ocet
s ořechovým olejem a medem,
ochutíme solí a pepřem.
V salátové míse promícháme
natrhanou čekanku s polovinou
dresinku a vmícháme kostičky
hrušek a sýra. Ořechy nasekáme
nahrubo a salát jimi posypeme.
Na závěr zakapeme zbytkem
dresinku.
(www.lidovky.cz)

Eva a Vašek pějí
v šesti jazycích
ČR | Jsou spolu už přes šestadvacet
let, a i když jde o partnerství nejen
pracovní, ale i životní, nemoc zvaná ponorka prý legendární duo Evu
a Vaška zatím nepostihla. Manželé,
kteří byli hosty pátečního vysílání
Rádia Impuls, spolu vychovávají jedenáctiletou dcerku Evu. Rodinka
se pohromadě rozhodně nenudí.
Asi před šesti lety začali navštěvovat, hlavně v zimním období, anglicky mluvící země.
„Evička chodila například tři měsíce do školy v Austrálii. Rozhodli
jsme se k tomu na základě zkušeností našich krajanů, že když dítě mluví doma svým rodným jazykem a
ve škole anglicky, tak mu zůstane
otevřený vztah k oběma jazykům,“
prozradil v pořadu Haló, tady Impulsovi Václav Ševčík alias Vašek.
Kosmopolitní je ostatně také repertoár populárního dua. Eva a Vašek Ševčíkovi zpívají celkem v šesti jazycích, kromě češtiny také německy, španělsky, italsky anglicky
a chorvatsky. Právě do Chorvatska
také pravidelně pořádají pro své věrné fanoušky několikadenní zájezdy.
(vrm)

pondělí 4. května 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 10.05 168
hodin 10.40 Čarovné dědictví

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Sliby, samé sliby. Seriál (USA,
1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Záruka vrácených peněz. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Příliš mnoho klientů. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
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 SAZKAmobil šance
20.00 Panoptikum Města pražského
(4/10)
Letní přeháňka. Seriál (ČR, 1987).
Hrají J. Adamíra, J. Vinklář a další
21.10 Reportéři ČT
21.50 Kriminalista
Noční pták. Krimiseriál (N, 2006-2014). Režie D. Hirtzová
22.50 Na stopě
23.15 Profesionálové
0.10 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera
1.05 Banánové rybičky
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.35
8.55
10.35
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30

22.30

23.20
0.05
0.50
1.20
5.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2814, 2815)
Policie Modrava (11)
Čertův mlýn. Krimiseriál (ČR, 2013)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (14)
Chlapec v krabici. Krimiseriál
(USA, 2003)
Beze stopy III (17)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (16)
Srdcová královna. Krimiseriál
(USA, 2010)
Ordinace v růžové zahradě 2 (266)
Dva a půl chlapa IX (4)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (13)
Ulice (2816)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (113)
Houbeles. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová,
M. Vašut, M. Sejnová a další
Mentalista VI (8)
Rudý John. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman a další
Kriminálka Las Vegas IV (11)
Jedenáct rozhněvaných porotců.
Krimiseriál (USA, 2003). Hrají
W. L. Petersen, M. Helgenbergerová, G. Dourdan, J. Foxová, G. Eads
Bezohlední (2)
Kriminálka Miami X (13)
Střepiny
Novashopping
Novashopping

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20

10.20

12.25

13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
1.20
2.20

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (18)
Divácké zprávy
M.A.S.H (98, 99)
Walker, Texas Ranger IX (20)
Ve světě ticha. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VII (3)
Křehké duše. Krimiseriál (Fr., 2008).
Hrají V. Genestová, A. Desseaux,
J. Lauretová a další
Wolffův revír III (16)
Cherchez la femme. Krimiseriál
(N, 1996). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Komisař Rex (14)
Střelba na Rexe. Krimiseriál
(N/Rak., 1993). Hrají T. Moretti,
K. Markovics, W. Bachofner a další
Doktor z hor: Nové příběhy I (5)
Seriál (N, 2008). Hrají H. Sigl,
H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Cesty
lásky
Romantický film (N, 2004). Hrají
D. Zichová, M. Grüsser a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (334)
Sandra. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Plánková, J. Štěpnička,
J. Janěková, P. Štěpán a další
TOP STAR magazín
Až si vydechnu
Romantická komedie (USA, 1995)
Firma (8)
Walker, Texas Ranger IX (20)

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (15) 6.40 Princezna ze mlejna (1) 7.35 Malé dohazovačky 9.20 Sue Thomas:
Agentka FBI II (3, 4) 11.25 Cvoci 13.05 Malá černá
skříňka 15.25 Jak básníci přicházejí o iluze 17.20
Upíří deníky IV (17) 18.10 Policajt z New Yorku (8)
19.05 Gilmorova děvčata VI (13) 20.00 J. Edgar,
životop. drama (USA, 2011) 22.45 Ztracení chlapci:
Upíří kmen, komedie (USA/Kan., 2008) 0.30
Zachraň mě IV (6), seriál (USA, 2007)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů I (4) 9.25 Teleshopping 9.45
Futurama VI (4) 10.15 Taková moderní rodinka III
(24) 10.45 Kdo přežije: Tocantins (10) 11.45 Záblesk
budoucnosti (13) 12.45 Výjimeční (10) 13.45 Úplně
normální (1) 14.15 Simpsonovi X (23) 14.45 Simpsonovi XI (1, 2) 15.45 Vychovávat Hope II (6) 16.15
Futurama VI (5) 16.45 Bořiči mýtů (5) 17.50 Hvězdná brána VI (14) 18.50 Simpsonovi XI (3) 19.20
Simpsonovi XI (4) 19.50 Simpsonovi XI (5) 20.15
Grimm IV (14) 21.20 Teorie velkého třesku VI (19)
21.50 Da Vinciho démoni II (1) 22.55 Spartakus
(1/2) 0.45 Grimm IV (14) 1.35 Výjimeční I (10) 2.20
Kdo přežije: Tocantins (10) 3.05 Firma (5)

Prima love
7.30 Teleshopping 7.50 Zákeřné prsní implantáty
8.55 Pravá blondýnka 10.55 Paničky z Beverly Hills
I (1) 11.55 Máte doma uklizeno? (1) 12.25 Mrcha od
vedle II (2) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (19)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku IV (5, 6) 14.20
Zhubla jsem ze své kůže 15.25 Diagnóza vražda VI
(2) 16.25 Policie Hamburk VII (24) 17.20 Jamieho
rodinné Vánoce (3) 17.55 Výměna manželek USA
VII (12) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (20) 19.20
Jak jsem poznal vaši matku IV (7, 8) 20.15 Myšlenky zločince IX (13) 21.20 Sběratelé kostí VI (21)
22.15 Sex ve městě V (6) 22.55 TOP STAR magazín
23.55 Sex ve městě V (6) 0.35 Volejte Věštce 2.40
Policie Hamburk VII (24)

úterý 5. května 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Queenslandu 10.15 Postřehy odjinud 10.25 Reportéři ČT 11.05 Polopatě

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Expedice 1. Seriál (USA, 1993-1998)
14.50 Pevnosti
15.05 Kojak III
Dům modlitby, doupě lupičů.
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Plošný požár. Krimiseriál (N, 2005-2012). Režie F. M. Priceová
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
Jardův pád. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová, S. Skopal a další
20.55 Smrt krásných srnců
Komed. drama (ČR, 1986). Hrají
K. Heřmánek, M. Vančurová a další
22.30 Slasti Otce vlasti
Komedie (ČR, 1969)
0.10 Otec Brown II
1.00 AZ-kvíz
1.25 Kalendárium
1.35 Sváteční slovo ředitele Diakonie
Brno Jana Soběslavského
1.45 Objektiv
2.10 Designtrend
2.30 Dobré ráno
5.00 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30
13.30

14.25

15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30
22.35

23.25
0.15
1.05
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2816)
Doktoři z Počátků (113)
Houbeles. Seriál (ČR, 2015)
Dva a půl chlapa IX (4)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (15)
Krimiseriál (USA, 2003). Hrají
K. Morissová, T. Barry a další
Beze stopy III (18)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (17)
Proud krve. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (267)
Dva a půl chlapa IX (5)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (14)
Ulice (2817)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (573)
Blecho, kde jsi? Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (12)
Jako motýl. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Bezohlední (3)
Kriminálka Miami X (14)
Mentalista VI (8)
Novashopping

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.25
12.30
13.30
14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.30
23.45

0.45
1.40
2.40

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (19)
Divácké zprávy
M.A.S.H (99, 100)
Walker, Texas Ranger IX (21)
Krvavé diamanty. Akční seriál
(USA, 2000)
Julie Lescautová VII (4)
Dobrovolníci. Krimiseriál (Fr., 2008)
Wolffův revír III (17)
Odměna. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex II (1)
Němé výkřiky. Krimiseriál (N/Rak.,
1994). Režie U. Witte
Doktor z hor: Nové příběhy I (6)
Rodinná pouta. Seriál (N, 2008)
Rosamunde Pilcherová: Plachetnice lásky
Romantický film (N, 2004). Hrají
R. Zechová, A. Murjahnová,
T. Grasshof a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (64)
Jsi bezvadná, mami! Seriál (ČR,
2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (18)
Pro dobrotu na žebrotu. Krimiseriál (N, 2012). Hrají A. M. Fünderichová, P. Ketnath a další
Spravedlnost v krvi IV (20)
Firma (9)
Walker, Texas Ranger IX (21)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Batman: Odvážný
hrdina II (2) 6.25 Show Médi Bédi (16) 6.35 Tři chlapi na cestách 8.15 Mentalista VI (8) 9.05 Beze stopy
III (17) 9.55 Odložené případy (14) 10.45 Policajt
z New Yorku (8) 11.55 Lovci zločinců (9) 12.40 Upíří
deníky IV (17) 13.35 Gilmorova děvčata VI (13)
14.50 J. Edgar 17.20 Upíří deníky IV (18) 18.10 Policajt z New Yorku (9) 19.05 Gilmorova děvčata VI
(14) 20.00 Appaloosa 22.10 Nemilosrdně 0.15
Zachraň mě IV (7), seriál (USA, 2007)

Prima cool
6.35 Těžká dřina 7.10 Hvězdná brána VI (14) 8.25
Bořiči mýtů (5) 9.45 Futurama VI (5) 10.15 Úplně
normální (1) 10.40 Kdo přežije: Tocantins (11) 11.40
Top Gear 2011 (6) 12.45 Výjimeční (11) 13.45 Úplně
normální (2) 14.15 Simpsonovi XI (3) 14.45 Simpsonovi XI (4) 15.15 Simpsonovi XI (5) 15.45 Teorie
velkého třesku VI (19) 16.15 Futurama VI (6) 16.45
Bořiči mýtů (6) 17.50 Hvězdná brána VI (15) 18.50
Simpsonovi XI (6) 19.20 Simpsonovi XI (7) 19.50
Simpsonovi XI (8) 20.15 Liga mistrů UEFA 23.20
Skandály ze života zvířat 1.10 Výjimeční I (11) 1.55
Skandály ze života zvířat 3.15 Kdo přežije: Tocantins (11) 4.00 Firma (6)

Prima love
11.55 Máte doma uklizeno? (2) 12.25 Mrcha od
vedle II (3) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (20)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku IV (7, 8) 14.25
Komisař Rex (14) 15.25 Diagnóza vražda VI (3)
16.25 Policie Hamburk VII (25) 17.20 Jamieho
rodinné Vánoce (4) 17.55 Výměna manželek USA
VIII (1) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (21) 19.20
Jak jsem poznal vaši matku IV (9, 10) 20.15 Sběratelé kostí IX (19) 21.20 Castle na zabití III (19) 22.15
Sex ve městě V (7) 22.55 Podvádíš mě! IX (8)
23.50 Sex ve městě V (7) 0.30 Volejte Věštce 2.40
Policie Hamburk VII (25) 3.25 Nespoutaný anděl
(175) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (151) 4.50
Zhubni, nebo přiber! I (2)

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

Společná advokátní

tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

a realitní kancelář

od 149 Kč s DPH/měs.

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

Mytí fasád
Čištění střech
Čištění dlažby

Dluhy, právní vady
a exekuce vyřešíme.

www. nemovitosti-vykup.info

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

Tel.: 774 335 502

www.HousePro.cz

Hledáte stabilní zaměstnání v moderní a prosperující mezinárodní
společnosti, která vám nabídne příjemné pracovní prostředí a řadu
zaměstnaneckých beneﬁtů dle vašeho výběru? Zapojte se do našeho
kolektivu lékařů a sester dialyzačních středisek NephroCare a staňte se
součástí týmu společnosti Fresenius Medical Care - DS. Ta v ČR pod
názvem NephroCare provozuje celkem 22 dialyzačních středisek.
Na střediska v Praze - Vysočanech, v Praze - Vinohradech a v Praze - Motole
hledáme kolegu/kolegyni na pozici:

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

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

zámek karlova koruna v chlumci n. c.

ples princů a princezen
neděle 17. 5. 2015 od 10:00 do 17:00
- Prohlídky zámku
s princeznou
- Audience u krále a královny
- Soutěže pro děti
- Výtvarné dílny

-

Jarmark
Šermíři
Dětský muzikál
Divadýlko pro
nejmenší

Vstupné: 100,- Kč děti, 150,- Kč dospělí
450,- Kč rodinné (2 + 2)

ŽELEZÁŘSTVÍ

Barvy a laky,
kuchyňské potřeby,
příslušenství kamen

Nářadí, kování,
elektromateriál,
armatury

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

www.urotta.cz,

MR. MINTEH

CLAIRVOYANT

duševní zdraví, 35 let zkušeností
Pokud trpíte škodlivými vlivy, neznámou
chorobou, máte smůlu, nebo problémy
v zaměstnání, v manželství, nebo v lásce, či při
zkouškách, nebo vás opustila milovaná bytost,
mohu vám pomoci přivést ji zpátky k vám, nebo
vám poradit se všemi dalšími problémy.
Tak netrpte v tichosti!
VEŠKERÉ PRÁCE SE ZÁRUKOU
ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI SCHŮZKU PRÁV TEĎ.
+420 257 313 476, +420 776 147 281
ADRESA: GRAFICKÁ 958/37, BERTRAMKA
PRAHA 5 - SMÍCHOV
Mluví anglicky a francouzsky.

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

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

středa 6. května 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po jižní Číně 10.35 13. komnata Jana
Skopečka 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Expedice 2. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Byl krutý mráz, plál hvězdy jas.
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Smíšené pocity. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
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 Musíme si pomáhat
Komed. drama (ČR, 2000). Hrají
B. Polívka, A. Šišková, J. Dušek,
C. Kassai, M. Huba a další
0.00 Ukradený kaktus
Povídky (ČR, 1990). Hrají A. Švehlík, S. Beneš, J. Kepka, J. Zahajský, L. Kopřiva. Režie P. Háša
0.30 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.25 Dobré ráno
4.55 Banánové rybičky
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35

22.35

0.55
1.40
2.15
3.00
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2817)
Ordinace v růžové zahradě 2 (573)
Dva a půl chlapa IX (5)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (16)
Dobrovolníci. Krimiseriál
(USA, 2003)
Beze stopy III (19)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (18)
Rudá míle. Krimiseriál (USA, 2010)
Ordinace v růžové zahradě 2 (268)
Dva a půl chlapa IX (6)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (15)
Smrt jednoho poctivce. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Ulice (2818)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (9)
Instinkt. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají M. Harmon, M. Weatherly,
C. de Pablová a další
Nepřítel před branami
Válečné drama (Irs./N/USA/VB,
2001). Hrají E. Harris, J. Law,
R. Weiszová, J. Fiennes a další
Kriminálka Miami X (15)
Smrt jednoho poctivce. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Novashopping
Mentalista III (17)
Mentalista III (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (268)

6.30
7.00
7.25
7.45
9.30

10.30
12.30

13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.45
1.40
2.40

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (20)
VIP zprávy
M.A.S.H (100, 101)
Walker, Texas Ranger IX (22)
Filmové hvězdy. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VII (5)
Nedotknutelný. Krimiseriál
(Fr., 2009). Režie A. Choquart
Wolffův revír III (18)
Chladnokrevně. Krimiseriál
(N, 1996). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Komisař Rex II (2)
Stopy po krvi. Krimiseriál (N/Rak.,
1994). Hrají T. Moretti, K. Markovics, W. Bachofner a další.
Doktor z hor: Nové příběhy I (7)
Stíny minulosti. Seriál (N, 2008)
Rosamunde Pilcherová: Královna
noci
Romantický film (N, 2005). Hrají
Ch. Kohlund, O. Pascalová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (17)
Napíši si dopis. Seriál (ČR, 2015).
Hrají V. Žilková, J. Šťastný, L. Švormová, J. Hrušínský a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (11)
Upomínka. Krimiseriál (USA, 2013)
Myšlenky zločince VII (24)
Firma (10)
Walker, Texas Ranger IX (22)

6.00 Batman: Odvážný hrdina II (3, 4) 6.50 Show
Médi Bédi (17, 18) 7.05 Lovci zločinců (9) 7.55 Upíří
deníky IV (17) 8.40 Gilmorova děvčata VI (13) 9.30
Beze stopy III (18) 10.20 Odložené případy (15)
11.15 Policajt z New Yorku (9) 12.20 Lovci zločinců
(10) 13.10 Upíří deníky IV (18) 14.00 Gilmorova děvčata VI (14) 15.15 Appaloosa 17.20 Upíří deníky IV
(19) 18.10 Policajt z New Yorku (10) 19.05 Gilmorova děvčata VI (15) 20.00 Hříšnice 22.30 Všechno
uvidíme 0.25 Zachraň mě IV (8)

Prima cool
6.35 Těžká dřina 7.10 Hvězdná brána VI (15) 8.25
Bořiči mýtů (6) 9.45 Futurama VI (6) 10.15 Úplně
normální (2) 10.45 Kdo přežije: Tocantins (12) 11.45
Fakta X (12) 12.45 Výjimeční (12) 13.45 Úplně normální (3) 14.15 Simpsonovi XI (6-8) 15.45 Těžká
dřina 16.15 Futurama VI (7) 16.45 Bořiči mýtů (7)
17.50 Hvězdná brána VI (16) 18.50 Simpsonovi XI
(9-11) 20.15 Letečtí stíhači v boji (12) 21.20
Teorie velkého třesku VI (20) 21.50 Partička 22.40
Darkman, hororový thriller (USA, 1990) 0.35 Partička 1.15 Výjimeční I (12) 1.55 Darkman, hororový
thriller (USA, 1990) 3.25 Kdo přežije: Tocantins (12)
4.10 Firma (7) 4.50 Firma (8)

Prima love
12.25 Mrcha od vedle II (4) 12.55 Deník zasloužilé
matky IV (21) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku IV
(9, 10) 14.25 Komisař Rex II (1) 15.25 Diagnóza
vražda VI (4) 16.25 Policie Hamburk VII (26) 17.20
Jamieho rodinné Vánoce (5) 17.55 Výměna manželek USA VIII (2) 18.55 Deník zasloužilé matky IV
(22) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IV (11) 19.50
Jak jsem poznal vaši matku IV (12) 20.15 Sherlock
Holmes: Jak prosté (17) 21.20 Sběratelé kostí VI
(22) 22.15 Sex ve městě V (8) 22.55 Dobrá manželka V (9) 23.50 Sex ve městě V (8) 0.35 Volejte
Věštce 2.35 Policie Hamburk VII (26) 3.20 Nespoutaný anděl (176) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem
(152) 4.45 Zhubni, nebo přiber! I (3)

čtvrtek 7. května 2015
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Dotek přírody. Seriál (USA,
1993-1998)
14.50 Pevnosti
15.05 Kojak III
Zapomenutý pokoj. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Malé ryby. Krimiseriál (N, 2005-2012). Režie T. Jahn
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Mladí versus zkušení
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Marie Růžička (2/2)
Pohádka (ČR, 1994). Hrají D. Rous,
V. Cibulková, I. Andrlová a další
21.10 Gejzír
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Motiv
Brutál. Krimiseriál (Kan., 2013)
23.20 Kriminálka Paříž
0.10 DoktorKA
1.05 AZ-kvíz
1.50 Kriminalista
2.50 Dobré ráno
5.20 Sváteční slovo ředitele Diakonie
Brno Jana Soběslavského

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.15

0.50
1.35
2.05
2.50
3.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2818)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa IX (6)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (17)
Druhý příchod legendy. Krimiseriál (USA, 2003)
Beze stopy III (20)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (19)
Není růže bez trní. Krimiseriál
(USA, 2010)
Ordinace v růžové zahradě 2 (269)
Dva a půl chlapa IX (7)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (16)
Rodinný podnik. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Ulice (2819)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (574)
Třetí míza. Seriál (ČR, 2015). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý a další
Prásk!
Sex ve městě
Komedie (USA, 2008). Hrají
S. J. Parkerová, K. Cattrallová,
K. Davisová, C. Nixonová a další
Kriminálka Miami X (16)
Rodinný podnik. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Novashopping
Mentalista III (19)
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.20

12.25
13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55

0.50
1.50
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (21)
Divácké zprávy
M.A.S.H (101, 102)
Walker, Texas Ranger IX (23)
Poslední zúčtování 1/2. Akční
seriál (USA, 2000)
Julie Lescautová VII (6)
Slepá vášeň. Krimiseriál (Fr., 2009).
Hrají V. Genestová, J. Lauretová,
J.-C. Chagachbanian a další
Wolffův revír III (19)
Brubeck. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex II (3)
Smrtící svádění. Krimiseriál
(N/Rak., 1994). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, K. Markovics a další
Doktor z hor: Nové příběhy I (8)
Zůstat, či odejít. Seriál (N, 2008)
Rosamunde Pilcherová: Pouto
lásky
Romantický film (N, 2004). Hrají
P. Fichte, J. Tremsalová a další
Odpolední zpávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (65)
Ultimátum. Seriál (ČR, 2015). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (19)
Pozitivní. Krimiseriál (USA, 2006).
Hrají J. Sisto, A. Anderson,
S. E. Merkersonová a další
Slunečno, místy vraždy III (1)
Spravedlnost v krvi II (14)
Walker, Texas Ranger IX (23)

7.00 Show Médi Bédi (19-21) 7.25 Lovci zločinců
(10) 8.15 Upíří deníky IV (18) 9.00 Gilmorova děvčata VI (14) 9.50 Beze stopy III (19) 10.40 Odložené
případy (16) 11.35 Policajt z New Yorku (10) 12.40
Lovci zločinců (11) 13.30 Upíří deníky IV (19) 14.25
Gilmorova děvčata VI (15) 15.35 Hra na vraždu 17.20
Upíří deníky IV (20) 18.10 Policajt z New Yorku (11)
19.05 Gilmorova děvčata VI (16) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba IX (17, 18) 21.50 Svůdná touha
23.35 Zachraň mě IV (9) 0.40 Zachraň mě IV (9)

Prima cool
9.15 Futurama VI (7) 9.45 Úplně normální (3) 10.15
Kdo přežije: Tocantins (13) 11.10 Letečtí stíhači v boji
(12) 12.15 Výjimeční II (1) 13.15 Úplně normální (4)
13.45 Simpsonovi XI (9-11) 15.15 Teorie velkého
třesku VI (20) 15.40 Futurama VI (8) 16.10 Bořiči
mýtů (8) 17.15 Hvězdná brána VI (17) 18.15 Lovci
zážitků 18.50 Simpsonovi XI (12-14) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VI (21) 21.55
Zákon mlčení, akční film (USA, 1985) 23.55 Cesty
k úspěchu 0.00 Wilfred II (3) 0.30 Výjimeční II (1)
1.20 Wilfred II (3) 1.40 Zákon mlčení, akční film
(USA, 1985) 3.15 Kdo přežije: Tocantins (13) 4.00
Krvavé diamanty, thriller (USA, 2005)

Prima love
11.55 Máte doma uklizeno? I (4) 12.25 Mrcha od
vedle II (5) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (22)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku IV (11) 13.55 Jak
jsem poznal vaši matku IV (12) 14.25 Komisař Rex II
(2) 15.25 Diagnóza vražda VI (5) 16.25 Policie
Hamburk VII (27) 17.20 Jamie vaří doma (1) 17.55
Výměna manželek USA VIII (3) 18.55 Deník zasloužilé matky V (1) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
IV (13, 14) 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V
(3) 21.20 Sběratelé kostí VI (23) 22.15 Sex ve městě
VI (1) 22.55 Lovci zážitků 23.25 Po krk v odpadcích
II (9) 0.25 Sex ve městě VI (1) 1.05 Volejte Věštce
3.10 Policie Hamburk VII (27) 3.55 Nespoutaný
anděl (177) 4.40 Alisa - Jdi za svým srdcem (153)

Česká republika

Plodím děti, dáma
si to velmi přála,
říká Jan Saudek
ČR | Fotograf Jan Saudek (79) žije
s mnohem mladší partnerkou Pavlínou
Saudkovou (34), přesto obdivuje starší
ženy. I když v květnu oslaví významné
životní jubileum, s chutí stále plodí děti.
Je jich už třináct, třebaže Saudek tvrdí,
že přesně neví, kolik dětí vlastně má.
Jeho čtvrtá manželka Pavla mu zatím
porodila tři potomky – syna Matěje (7),
dceru Annu-Marii (5) a tříměsíční Josefínu. Saudek si matku svých nejmladších dětí vzal po devíti letech loni v březnu v Číně, kde měl výstavu.
Jeho žena se údajně nebrání dalším
přírůstkům. „Je to obtížné pro matku,
která odmítá mít jakoukoliv služebnou,“ říká fotograf Jan Saudek.
„Pro mě je to dobré. Jen si vyběhnu
do patra, podívám se na děti a stačí mi
to,“ dodává. Děti prý vychované nejsou, ale hlavně jsou zdravé.
„Lidé jsou přesvědčeni, že jsem nezodpovědný primitiv. A mají pravdu.
Jenže povinností muže je plnit přání
dámy. Má partnerka si děti přála, tak
jsem to prostě musel splnit,“ dodává fotograf Jan Saudek.
(fik, iDNES.cz)
INZERCE
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TÉMA: Jak nenaletět?
ČR | Rozumějí nemocem, vztahům, financím, vzdělávání, mystice, historii, teologii, psychologii i fyzice. Ne, nejde
o renesanční vědce, ale o současné věštce. O všechny ty on-line vědmy, astrology a televizní kartářky. Dřív se za léčení
magií upalovalo. Dnes se tím vydělává.
A to skvěle. Týdeník TÉMA, který právě dnes vychází, zmapoval tenhle byznys i triky, díky nimž všem takovým
věštbám často uvěříme.

Musí klientům vrátit peníze
Romská věštkyně Jolanda, původně pomocná síla v nemocnici, věští za 70 korun za minutu. Její kolegyně Jana Demeterová má podobnou taxu.
Přesto vás popovídání přes obrazovku v obou případech bude stát několik
stovek, či spíš tisícovek. A zatímco třeba v Rumunsku platí nařízení, že pokud
se proroctví věštců nenaplní, musí klientům vrátit peníze a za falešné předpovědi lze věštkyni pokutovat či dokonce zavřít, v Česku je na ně zákon krátký.
Další tuzemská esa? Vlastík Plamínek, Marcela Košanová, Dagmar Klud-

Triky a fígle
věštců. Zákon
v Česku je na ně krátký.

A především zdraví. Čtěte podrobnosti.
Studii přináší týdeník TÉMA, který vychází tento týden již mimořádně
ve čtvrtek.
(tm)

ská, či Stanley Bradley (ve skutečnosti
Stanislav Brázda). V čem je jejich kouzlo? Jaké jsou jejich triky a fígle, že od
nich spousta lidí odchází spokojena?
I na to odpovídá s pomocí psychologů
a expertů na věštby týdeník TÉMA.
Mimochodem – v ateistickém Česku
se sice k organizovaným církvím hlásí
jen 14 % obyvatel, více než polovina
z nás ovšem věří v magii, věštby a nadpřirozeno. A horoskopy podle Střediska
analýz a empirických výzkumů čte alespoň občas 79 % Čechů – a 51% Čechů
jim věří! Suverénně převažují ženy.

Znamení ovlivní život
Přesto je jedna „odnož“ horoskopu, kterou posvětilo i vědecké bádání. Vědci
v tomto případě na základě statistik připustili, že znamení, v němž se člověk narodí, opravdu může ovlivnit jeho život.

Nové vydání týdeníku TÉMA. Tentokrát je v trafice již od čtvrtka.
Stojí 25 korun. A co třeba vyzkoušet výhodné digitální předplatné?
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Tajenka: fyzické agresivitě.
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA
DUBEN / KVĚTEN 2015
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KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník
může získat max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1.4.2015 do 31.5.2015 ve vybraných prodejnách
sítě COOP.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera
ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 02042015 12345)



PU

o

 

1

S

 

POŘI Ď
TE

 

Praha a okolí

30. dubna 2015 23

První máj není jen lásky čas

Adrenalin, koncerty, ale i degustace pivních speciálů. Týdeník 5plus2 přináší tipy na víkendové akce
KAROLÍNA KUBIKOVÁ

zi na skákacích botách, milovníci knih
mohou navštívit Bibliobus.

PRAHA | Poslední dubnový den se stává každoročně osudným všem čarodějnicím. I letos se budou pálit na řadě
míst Prahy, na Břevnově se u toho ale
i dobře najíte. U stánků farmářů si pochutnáte na kvalitních uzeninách, zapít
je můžete jedním ze šesti druhů piv, která se zde budou čepovat. První květnový den se pak na stejném místě koná Pivní Máj 2015. Celkem se bude čepovat
80 druhů zlatavého moku. Večer pak návštěvníci mohou společně fandit českým hokejistům.

Majálesové veselí
Průvod vysokoškolských studentů
v maskách za doprovodu alegorických
vozů letos vyrazí v 11 hodin z Kampy
a připomene si legendární rok 1965,
kdy Majálesu kraloval beatnik Allen
Ginsberg. Vrcholem programu je festival, který se loni přesunul na konečnou
metra C – do Letňan. Na sedmi venkovních a třech krytých scénách se představí řada známých kapel, vystoupí ale
také na dvě desítky studentských hudebních seskupení.

S básníkem na Petřín
Prvomájové odpoledne u Petřínské rozhledny může znít jako klišé, letos vás
ovšem překvapí. Den s Máchou 2015
nabídne dva koncerty Filharmonického
orchestru Iwasaki složeného ze studentů Pražské konzervatoře. V jejich podání zazní skladby Bohuslava Martinů,
Bedřicha Smetany a Edwarda Elgara.
Adrenalinoví nadšenci si vyzkouší chů-

Romantika v zahradách

Petřín je již tradičním prvomájovým „líbacím místem“. Letos si pod rozhlednou můžete ale třeba také vyslechnout koncert.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
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ZBAVTE SE
DIOPTRICKÝCH
BRÝLÍ!

LASEROVÁ OPERACE
DO 45 LET!

REFRAKČNÍ OPERACE
NAD 50 LET!

Šetrná a stabilní operace očí.
Zvolte tu nejmodernější,
nejšetrnější a nejrychlejší
ttechnologii.

(implantace nitroočních čoček)
Tento druh operace se provádí
výměnou lidské čočky za
umělou čočku multifokální.
Je to řešení pro pacienty, kteří
nevidí do dálky a na blízko
současně.

REFRAKČNÍ
VÍKEND
nostt spo
ojit konzultaci i operaci v jeden den
15. – 16. 5.
5
2015 AKCE
Oční klinika Horní Počernice,
P

SLEVA 500
SLE
0 Kč
na jakýkoli produkt
d k
v naší lékárně!
Platí po laserové operaci!

Obchodní 2694/2, Praha 9
email: info@ocniklinika.cz
tel.: 281 865 664, 602 105 355

www.ocniklinikahp.cz

www.ocnioptikahp.cz

Zahrady pod Pražským hradem prodlužují o víkendu otevírací dobu, výhled
z poetického místa si budou Pražané
moci užívat až do osmi hodin večer. Zahrady budou osvětlovat lampy, louče
a svíčky. Otevřeno bude všech pět zahrad i trojdílná sala terrena.
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Slavia zaútočí v inline hokeji
Na ledě to byla zoufalost,
Slavia spadla z extraligy.
Na kolečkových bruslích
v soutěži inline hokejistů
budou slávisté patřit
k favoritům.
MICHAL MIŠKOVSKÝ
PRAHA | Byli jste zvyklí fandit Slavii
v extralize? Ano, v té hokejové už to
možné není, protože klub z nejvyšší soutěže před dvěma týdny potupně sestoupil.
Jiná extraligová Slavia se však o pozornost hlásí a tento víkend rozjede
útok na obhajobu titulu. Pražané budou
patřit k největším favoritům extraligy inline hokejistů, tedy hráčů na kolečkových bruslích.
Slavia v Edenu otevře sezonu dvěma
pátečními zápasy: od 12 hodin hraje
městské derby proti Roller Storm Praha, v 15 hodin nastoupí proti Berounu
a půjde o velkou zkoušku před inline hokejovou Ligou mistrů, kterou právě Sla-

Milan Toman (vpravo) v hokejové baráži s Chomutovem vyřadil Slavii z extraligy. Teď za ní bude hrát v soutěži inline hokejistů. FOTO | WWW.PIRATICHOMUTOV.CZ

INZERCE

via hostí od 6. do 10. května. Do Edenu
přijede slovenská Dubnica, švédské
Örebro a finské Tampere.
„Liga mistrů pro nás bude velká zkušenost se zahraničním inline hokejem.
Všechny týmy jsou mistry svých zemí,
tudíž očekávám od zápasů vynikající
kvalitu předvedené hry. Severské týmy
jsou postavené na oporách svých reprezentací, takže uspět proti nim bude moc
těžké, ale soutěž je otevřená a nepředvídatelná. Každopádně věřím síle svého
týmu a budeme chtít vyhrát,“ řekl trenér inline hokejové Slavie Ladislav
Nový.
Stejně jako v minulých letech se
může spoléhat na řadu opor z velkého
hokeje, pro které jsou letní zápasy na kolečkových bruslích příjemným zpestřením přípravy.
Za Slavii budou nastupovat letošní vicemistři slovenské hokejové extraligy
Petr Kafka s Václavem Čížkem, mladý
sparťan Jiří Černoch nebo zkušený
obránce Milan Toman, který paradoxně
v hokejové baráži s Chomutovem vyřadil Slavii z extraligy.
Teď v bíločerveném dresu bude bojovat na kolečkových bruslích.

Na start maratonu se vedle
atletů postaví i studenti

Studenti v čele v úvodu loňského pražského maratonu.

ZDARMA zákaznická karta nabitá slevami
cestování – sport – kultura – wellness – volný čas
Vyzkoušejte i celou řadu našich dalších výhod, slev a bonusů.

www.ppas.cz

840 555 333

PRAHA | V první řadě s největšími favority sobotního pražského maratonu
budou vybíhat ze Staroměstského náměstí také středoškoláci.
Nejúspěšnější desetičlenná družstva
studentů ze všech krajů republiky čeká
finále 19. ročníku Juniorského maratonu, jehož klíč je prostý. Deset běžců se
podělí o maratonskou porci 42,2 kilometru.
„Studenti si mohou zkusit prvních
pár set metrů až jednotek kilometrů držet tempo s elitními atlety,“ líbí se myšlenka juniorského maratonu pedagogo-

FOTO | RUNCZECH

vi Jaroslavu Tomešovi z Gymnázia
Jana Nerudy v Praze.
A koordinátor běžeckých závodů
RunCzech Tomáš Mirovský prozrazuje: „Od vyučujících ze sportovních gymnázií, kde mají dorostenecké nebo juniorské reprezentanty, víme, že ve štafetách probíhá velký boj o to, kdo poběží
první a poslední úsek. Takovou atmosféru jako na Staroměstském náměstí běžci nezažijí ani při mistrovství Evropy.“
Před rokem vyhrála Juniorský maraton štafeta z jabloneckého gymnázia
v čase 2:35:24.
(miš)

