
TV PROGRAM

 6.20 Ben 10 (16)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.40 My Little Pony VIII (17)        
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.20 M*A*S*H (97)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.10 M*A*S*H (98)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).               
 8.45 M*A*S*H (99)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 9.20 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující 
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.15 Rosamunde Pilcher: Pouto  
  lásky    
        Christine přijíždí za svou tetou Holly a 
  potkává zde svého bývalého přítele 
  Tima, který ji stále miluje. Navíc se 
  seznámí s Jonathanem, který se o ni 
  také uchází. 
  Německý romantický příběh (2004).  
 12.10 Polední zprávy        
 12.20 Jake a tlusťoch V (17)          
        Peníze z nebe
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.20 Doktor z hor: Nové 
  příběhy II (8)      
  Chybami se člověk učí
  Německý seriál (2009). 
 14.20 Komisař Rex IV (5)       
        Nováček
  Německý kriminální seriál (1997). 
 16.35 Odpolední zprávy        
 16.50 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc
 17.50 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY        
 19.40 Divošky        
 19.55 TOP STAR        
 20.15 Krejzovi (40)        
        Reality show
        Sabina chce prorazit v televizi a 
  rozhodne se natočit reality show. Má 
  jít o pomoc sociálně slabým rodinám. 
  Sociálně slabým ale nesluší kamera... 
  Čumpelík opakovaně omdlí u Krejzů. 
  Petr ho pošle k doktorovi a Čumpelík 
  mu raději v ordinaci ukradne prášky 
  pro psy. Ty mají na Čumpelíka překvapivý 
  účinek... Anna chce ofi cializovat svůj 
  vztah s Podzimkem. Stále má pocit, že 
  ho rodina nepřijímá kvůli Petrovi. 
  Rozhodne se tomu učinit jednou
        provždy přítrž. Petr léčí starého irského 
  vlkodava. Doporučuje, aby ho majitelé 
  už netrápili a nechali ho utratit. 
  Majitelé ale mají obavu, jak by to 
  nesla jejich čivava... 
 21.35 Prima Partička        
  Sledujte show, která srší humorem, 
  improvizací a neskutečnými momenty
 22.45 Ano, šéfe!          
  Kdo by neznal Bolka Polívku! Málokdo  
  však ví, že valašský král provozoval na  
  své farmě v Olšanech restauraci. 
 23.50 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující 
  skutečný život a volání o pomoc 
 0.45 Komisař Rex IV (5)     
  Německý kriminální seriál (1997). 
 2.55 Doktor z hor: Nové 
  příběhy II (8)      
  Německý seriál (2009). 
 3.55 Prostřeno!

20.15
Ano, šéfe!

reality show

Céčka? Ne angličáky!
Označení původně užívané pro zahraniční zboží se však pře-
neslo i na ryze české a slovenské miniatury automobilů. V době 
své největší slávy dokonce předčily i tolik oblíbená céčka. 
Neexistovala domácnost, v níž by se ani jedno malé autíčko 
nenašlo.

Kdysi za 5 Kčs, dnes za statisíce!
Cena mini autíček byla navíc velmi rozumná. Pěkný kousek 
byste mohli pořídit už za 5 Kčs. Mimochodem jeho prodejní 
cena může být dnes i tisícinásobná, zvláště najdete-li k němu 
i originální krabičku. 

Kolik sběratelů najdeme v ČR?
Zajímá vás, kolik vašich známých má doma obývákovou verzi 
moskevského autosalónu? Přesné počty nejsou známé, ale na 
pravidelně konaných burzách se několikrát do roka scházejí 

stovky milovníků automodelů. A kde se u nás odehrávají ty 
nejznámější?

• Studentský dům, Praha 6 (obvykle 3x ročně)
• Budova ombudsmana v Brně (přibližně 5x ročně)
• Studentský dům Mladá Garda – Bratislava (přibližně 2x ročně)

Pokud i vy chcete mít doma svou malou sbírku automobilů, 
určitě některou z těchto akcí navštivte. Setkáte se zde s odbor-
níky, kteří vám doporučí vhodnou studijní literaturu a pomo-
hou vám nasměrovat vaše sběratelské úsilí blíže k cílové metě. 
Malou ochutnávku i poučení vám mohou přinést také výstavy, 
jichž se u nás pořádá stále dost a dost.

Když Československo zabodovalo s nostalgií
Sběratelé aut z české a slovenské provenience však velmi brzy začali 
toužit po něčem jiném. Většina dostupných automodelů se totiž in-
spirovala v zahraničí, takže jste si sice mohli koupit malý Volkswagen 
nebo Mercedes, ale nikde nebyly dostupné nám mnohem známější 
Škodovky či Moskviče. Tuzemští podnikavci se naštěstí nabízené 
výzvy rychle chopili a trh doslova zaplavili nostalgickými produkty, 
jež však měly kvůli své "exotičnosti" úspěch i na západě. 

www.automodels.cz
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