
TV PROGRAM

 5.50 Bambi 
  Slavný americký animovaný fi lm z dílny  
  Walta Disneyho (1942)
 7.05 Šípková Růženka 
  Německý fi lm na motivy pohádky  
  bratří Grimmů (2009). 
 8.10 Rumburak 
  Český pohádkový fi lm (1984). 
 9.55 O medvědu Ondřejovi 
  Český fi lm (1959). 
 

10.45 Dovolená s Andělem
  Nerudný revizor Jaroslav Marvan nejprve 
  poukaz na rekreaci odmítal, ale nakonec 
  prožil na zotavovně Jezerka veselé dva  
  týdny.  
  Česká fi lmová komedie (1952). 
 12.15 Z pekla štěstí 2  
  Česká pohádka (2001). 
 14.15 Hledá se Nemo  
 16.00 S tebou mě baví svět
  Se šarmem sobě vlastním si užívají staří 
  kamarádi zimních radovánek se svými 
  dětmi. Ale netuší, že se schyluje k 
  nečekané návštěvě manželek... 
  Český fi lm (1982). 
 17.45 Nebojsa  
  Dřevorubec Ondra nezná strach a tak
  se může směle pustit do hledání zakleté 
  princezny. Jen kdyby se cestou nemusel 
  starat o zbabělého zlodějíčka Ferka... 
  Česko-slovenský fi lm (1988). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Řachanda 
  Kamarádi Vladimír Polívka a Aleš Bílík 
  se protloukají životem, jak mohou. Tito 
  mladí zlodějíčkové nejprve v Růžovém 
  království okradou hrabivého vyslance 
  Bolka Polívku, pak se při útěku zatoulají 
  do Liliového království a nakonec se 
  seznámí s rozmazlenou princeznou 
  Denisou Pfauserovou. Trojici pak osud 
  zavane až do kouzelného Černého lesa,
  princezna se napraví a navíc zamiluje... 
  Česká pohádka (2016). 
 22.30 Seznamte se, Joe Black
  Mediální magnát Anthony Hopkins si 
  užívá života plnými doušky, ale i pro 
  něho si přijde Smrt v podobě Brada 
  Pitta. Udělá mu výjimečnou nabídku, ve 
  hře je i život jeho krásné dcery Claire 
  Forlani. Americký fi lm (1998). 
 1.45 Dovolená s Andělem
  Česká fi lmová komedie (1952). 
 3.10 Kriminálka Las Vegas IV
 4.00 Šípková Růženka 

20.20
Řachanda

pohádka

Přední sedačky
Tyhle sedačky jsou většinou samonosné. To znamená, že k její-
mu namontování nepotřebujete nosič. Jednoduše se upevní 
na přední hlavovou trubku na předním kole. V průměru na nich 
převezete děti do zhruba 15 kg. Obvykle mívají také nastavitel-
nou výšku botiček. Ty pak můžete upravit tak, aby se vašemu 
prckovi jelo co nejpohodlněji. Největší výhodou přední sedač-
ky je to, že máte o dítěti před sebou neustálý přehled.

Zadní sedačky
Zadní sedačky patří k těm nejoblíbenějším. Oproti těm před-
ním mívají vyšší zádovou část. Díky tomu se na nich děti mo-
hou pohodlněji opřít. Zároveň jsou lépe chráněny při pádu a 
také před prachem a obtížným hmyzem. Většinou se upínají za 
sedlovou trubku a také nevyžadují nosič. Zároveň mají větší 
váhový limit než přední sedačky. Unesou až 22 kg dětské váhy. 
Navíc bývají odpružené, takže tlumí nepříjemné rázy při přejíž-
dění členitého terénu.

Polohovatelná sedačka
Polohovat jdou pouze zadní sedačky, které pro to mají dostatek 
manévrovacího prostoru. Pokud se s dítětem chystáte na delší 
výlet, přijde vám polohování vhod. Děťátko si totiž na sklopené 
cyklosedačce může za jízdy klidně a pohodlně zdřímnout. A co 
když se vám bude prcek ve spánku vrtět? Nemusíte se bát. 
Systém upínaní je navržen tak, aby dítě nevyklouzlo a zároveň 
mu brání, aby se za jízdy samo odeplo.

Bezpečí především 
- nezapomeňte na dětskou 
přilbu
Helma není na dětské cyklosedačce ze zákona povinná. 
Rozhodně se ale doporučuje, a to i  při kratších přejezdech. Na 
trhu dnes najdete helmy pro děti s obvodem hlavy od 45 cm. To 
přibližně odpovídá stáří jednoho roku. Mladší děti by na sedač-
ce ani jezdit neměly. Jejich páteř totiž ještě není dostatečně 
připravená k sezení.

Jste rodina zapálených cyklistů a máte doma 
špunta, který do pedálů ještě nedorostl? 
Výletů na kole se rozhodně vzdávat nemusíte. 
Stačí pouze vybrat tu správnou cyklosedačku 
a můžete vyrazit za krásami svých oblíbených 
cyklostezek všichni pohromadě. A jaké jsou 
mezi sedačkami na kolo vlastně rozdíly? To 
vám prozradíme v tomto článku.

www.vseprokolo.cz

Jak si vybrat dětskou 
cyklosedačku

inzerce

inzerce


