
6.10 Nexo Knights I (10)          
Americký animovaný seriál (2015)

6.40 Ferda Mravenec (10)          
Německý animovaný seriál (1984) 

7.25 M*A*S*H (244)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

8.15 M*A*S*H (245)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

8.55 M*A*S*H (246)          
Americký válečný seriál (1972-1982)

9.25 Jake a tlusťoch III (4)          
Jak dnes v noci vypadáš
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

10.25 Rosamunde Pilcher: Setkání u 
řeky          
Anne a Robert se v mládí vzali, i když
jejich srdce patřila jiným. Anne se 
nemohla smířit s tím, že se její přítel 
rozhodl vydat na dráhu kněze, a 
Robertova dívka odjela na praxi
do Ameriky. Co se stane, když se jejich
cesty po letech opět zkříží? 
Německý romantický příběh (2007). 

12.20 Polední zprávy      
12.30 Jake a tlusťoch III (5)          

Tanec v temnotě
Slavný americký krimiseriál (1987-92)

13.30 Policie Hamburk IX (20)          
Historie nezapomíná
Závěr německého kriminálního seriálu

14.30 Návrat komisaře Rexe X (6)
Přetvářka
Rakousko-italský kriminální seriál 

15.30 Návrat komisaře Rexe X (7)
Poslední sázka
Rakousko-italský kriminální seriál

16.35 Odpolední zprávy       
16.50 Policie v akci      

To nejlepší z Policie v akci! 
17.50 Prostřeno!          

Pět soutěžících, pět večeří, menu 
tradiční i exotická! 

18.55 Zprávy FTV Prima       
19.25 Krimi zprávy         
19.40 Divošky         
19.55 TOP STAR      
20.15 Vrchní, prchni!          

Knihkupec Dalibor Vrána začne žít 
dvojím životem. Když si ho po 
nevydařeném třídním srazu spletou s
číšníkem, stane se jako falešný vrchní
postrachem barů a restaurací... 
Československá komedie (1980). 

22.00 Neúplatní    
Píše se rok 1930, v USA panuje prohibice
a Chicago ovládá gang Al Caponeho. 
Do města je proto vyslán zvláštní 
zmocněnec ministerstva financí, který
má řídit vládní akci proti distribuci 
lihovin a proti násilí... 
Americký krimifilm (1987).

0.30 Policie v akci          
1.30 Návrat komisaře Rexe X (6)
2.30 Návrat komisaře Rexe X (7)
3.25 Rosamunde Pilcher: Setkání u 

řeky 

TV PROGRAM

krimi film
Neúplatní22.00

PÁTEK 22.12.

6.30 Brainiac: Šílená věda III (3)         
Britský seriál (2003-2008) 

7.45 Hvězdná brána III (20)          
Americký seriál (1999). 

9.00 Top Gear IV   
Britský magazín (2004). 

10.10 Brainiac: Šílená věda III (4)         
Britský seriál (2003-2008) 

11.15 Autosalon     
12.25 Futurama III (13)          

Americký kultovní animovaný seriál 
12.55 Simpsonovi XXIV (7,8,9,10)       

Americký kultovní animovaný seriál 
14.50 Teorie velkého třesku V (16)       

Americký sitcom (2011). 
15.20 Teorie velkého třesku V (17)       

Americký sitcom (2011). 
15.50 Futurama III (14)          

Americký kultovní animovaný seriál 
16.10 Hvězdná brána III (21)          

Americký seriál (1999). 
17.10 Top Gear IV          

Britský magazín (2004). 
18.20 Simpsonovi XXIV (11,12,13,14)

Americký kultovní animovaný seriál
20.15 Žhavé výstřely    

Americká bláznivá komedie (1991).
22.10 Karanténa    

Americký remake úspěšného
španělského hororu (2008). 

0.05 Poslední chlap na Zemi II (13)
Americký sitcom (2015). 

0.35 Poslední chlap na Zemi II (14)
Americký sitcom (2015). 

0.55 Alias III (11)      
1.50 Poslední chlap na Zemi II (13)
2.20 Poslední chlap na Zemi II (14)
2.50 Applikace      
3.15 Alias III (11)      
4.00 Applikace 

6.15 Amerika hledá topmodelku IX (5) 
Americká reality show (2007) 

7.30 Letiště (24)          
Původní český seriál televize Prima.

8.55 Prostřeno!     
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

10.10 Prostřeno!     
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

11.20 Castle na zabití VI (10)          
Americký kriminální seriál (2013).

12.20 Chůva k pohledání III (8)          
Americký komediální seriál (1995). 

12.55 Closer I (3)     
Americký kriminální seriál (2006).

13.55 Julie Lescautová VII (6)  
Francouzský kriminální seriál (2009).

15.55 Castle na zabití VI (11)      
Americký kriminální seriál (2013). 

16.50 Closer I (4)     
Americký kriminální seriál (2006). 

17.40 Rizzoli & Isles: Vraždy 
na pitevně VI (8)     
Americký kriminální seriál (2015).

18.40 Amerika hledá topmodelku IX (6)   
Americká reality show (2007) 

19.45 Chůva k pohledání III (9)          
Americký komediální seriál (1995). 

20.15 Hawaii 5-0 VI (24)  
Americký kriminální seriál (2015).

21.05 Sběratelé kostí VIII (5)  
Další řada oblíbeného amerického
kriminálního seriálu (2012).

22.10 Gigolové V (5)    
22.45 Sběratelé kostí VIII (5)  
23.40 Julie Lescautová VII (6) 
1.40 Letiště (24)          
2.40 Jsem do tebe blázen III (23)
3.06 Gigolové V (5)   
3.30 Jsem do tebe blázen III (23)

CITRUSOVÉ PLODY

Sváteční úprava citrusových plodů
 
VROUBKOVANÉ PLÁTKY
Hladké nebo vroubkované plátky nakrojíme až ke středu. 
Vytvoření kornoutu docílíme přeložením obou konců tenkého 
vroubkovaného plátku přes sebe, takže vznikne nálevka. 
Spirálu vytvoříme vytočením řezné plochy tenkého vroubk-
ovaného plátku vždy dopředu a dozadu. Na vytvoření dlouhé 
spirálovité linie stočíme do spirál více vroubkovaných plátků, 
a poté je postupně poskládáme do řady za sebou.

ŠTĚPINKY
Plod podélně rozpůlíme a poloviny rozdělíme vždy na čtyři 
až pět řezů.

POMERANČOVÉ ŘEZY
Kůru pomeranče nebo citronu skrojíme na straně stonku i na 
protější straně (kališní jamka), až je vidět dužnina. Potom skro-
jíme kůru těsně podél dužniny. Ostrým nožem vykrajujeme 
jednotlivé řezy.

PLÁTKY NEBO PŮLKY S MAŠLIČKOU
Plátek dokola téměř zcela odkrojíme a ze vzniklých proužků 
kůry provlékneme uzel. U půleného plodu téměř úplně odkro-
jíme poněkud šikmo asi 5 mm široký proužek na okraji a rovněž 
ho provlékneme do uzlu.

OZDOBA OKRAJE SKLENKY
Citron rozkrojíme na čtvrtky nebo osminky. Rovně skrojíme asi 
3 cm kůry, ale neodkrojíme docela. Dílek citronu zavěsíme za 
nakrojený kousek kůry na okraj sklenice.

LEKNÍN
Do kůry pomeranče nebo mandarinky vyryjeme špičatým 

nožem asi osm rýh přibližně do tří čtvrtin vzdálenosti od kališní 

jamky ke stopce. Špičky kůry pozorně odloupneme a odeh-

neme. Opatrně od sebe oddělíme jednotlivé dílky pomeranče.

Zdroj:   OBLOHY A ZDOBENÍ
Nakladatelství Svojtka&Co.

inzerce


