
TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.55 Ulice (3510)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.55 Dáma a Král II (2)  
  Ať žije král
  Původní český detektivní seriál (2018).  
 11.00 Co na to Češi  
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z 
  každodenního života odpovědělo sto 
  oslovených Čechů (2018).
 11.50 Tescoma s chutí  
  Dobrá kuchyně s Ivetou Kořínkovou a 
  odbornicí na zdravou výživu, diety a 
  pokrmy pro děti Kristýnou Ostratickou.  
 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Krok za krokem II (10)  
  Americký seriál (1992). 
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Kamenický doktor Uzel
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2011). 
 14.10 Můj přítel Monk VII (9) 
  Pan Monk a zázrak
  Sedmá řada amerického detektivního  
  seriálu (2008). 
 15.05 Můj přítel Monk VII (10) 
  Druhý bratr pana Monka
  Sedmá řada amerického detektivního 
  seriálu (2008). 
 16.00 Kriminálka Las Vegas  IV (23) 
  Pokrevní linie
  Závěr čtvrté řady amerického seriálu  
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi  
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z 
  každodenního života odpovědělo sto 
  oslovených Čechů 
 18.25 Ulice (3511)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Specialisté (48)  
  Tajemství nevěsty
  Na svatbě je zavražděna nevěsta. Zuzana 
  se svými kolegy musí mezi svatebčany 
  najít vraha. 
  Nový český kriminální seriál (2018).  
 21.20 Kriminálka Anděl IV  
  Zvěřinec
  Český kriminální seriál z prostředí 
  Prahy (2014). 
 22.35 Kriminálka: Oddělení 
  kybernetiky II (18) 
  Závěrečná část druhé řady amerického 
  kriminálního seriálu (2016). 
 23.25 Beze stopy IV (22) 
  Americký krimi seriál (2005). 
 0.20 Můj přítel Monk VII (9) 
  Sedmá řada amerického detektivního  
  seriálu (2008). 
 1.10 Můj přítel Monk VII (10) 
  Sedmá řada amerického detektivního  
  seriálu (2008). 
 1.50 Kriminálka Las Vegas  IV (23) 
  Závěr čtvrté řady amerického seriálu  
 2.30 Střepiny 
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

20.20
Specialisté

krimi seriál

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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