
11BLE SK T V  MÁNIE
komerční příloha

Hlavní dvojice Hlavní dvojice 
moderátorů,moderátorů,

P. Wolfová a M. Půr, P. Wolfová a M. Půr, 
se vždy snaží držet se vždy snaží držet 

debaty svých hostůdebaty svých hostů
v korektních mezích.v korektních mezích.

není 
nikdy nuda!  

BLE SK T V

rátorů:

Rádi si odpočinete 
u kvalitního doku-
mentu? Na Prima 
ZOOM jich najdete 

požehnaně. Mezi nej-
zajímavější teď pa-
tří i dva z domácí
produkce.

Tatra kolem světa 2 
navazuje na původní 
expedici Tatra kolem 
světa z let 1987 až 1990, 
která měla za cíl nejen 
objet celou zeměkou-
li, ale také přinést do 
odlehlých míst slávu 
nákladního auta Tatra. 
Pod patronátem Stani-
slava Synka, posledního 

žijícího člena tehdejší 
posádky, navázal zakla-
datel Marek Havlíček na 
některé nenapl-
něné plány 
p ů v o d n í -
ho týmu. 
Dnes se 
mohou k 
p o s á d c e 
Tatry 815 

jménem Trajda přidat i 
zájemci z řad veřejnosti, 
a podívat se tak na mís-

ta, na která by 
se třeba sami 

neodvážili. 
Ve druhé 
sérii se 
Trajda vy-
dává do 
Afriky. 

Epizody této série 
přinášejí pohled na 
zajímavé události 
českých dějin. Kaž-
dý z dílů je věnován 

jednomu konkrét-
nímu příběhu, pro 
který se v učeb-
nicích dějepisu 
nenachází místo. 
Seriál vzniká pod 
sehranou režijní 

taktovkou osvěd-
čeného dua 

Otakáro Ma-
ria Schmidt 
a Jana Kris-
tina Studni-
čková.

Kamion brázdí Afriku

Od hvězdářů Od hvězdářů 
až k Baťoviaž k Baťovi

TATRA 
KOLEM 

SVĚTA 2
Prima ZOOM, 

pondělí, 20:00, 
čtvrtek, 9:10

14. 2. Hvězdné válkya astrologova smrtCo spojovalo a rozdělovalo hvězdáře Tychona Brahe a Jana Keplera.
21. 2. Alchymie nástrojem špionážeO alchymistech jako skutečných vědcích.

28. 2. Šokující pozadí Voynichova rukopisuO renesančním rukopisu, který se dodnes nepodařilo dešifro-vat.
7. 3. Zlato republikyKdo psal kapitoly v dějinách čes-kého zlata?

14. 3. Zlato národa ukradenoPříběh českého zlata ve dva-cátém století je plný krvavých zvratů.
21. 3. Vražedné stigma krále JiříkaPříběh posledního krále na čes-kém trůnu.

28. 3. Bosé stopy značky BaťaO proslulém podniku, který byl v časech meziválečného Česko-slovenska symbolem prosperity.

Tatrovka v Africe 
i výlet do historie

UTAJENÉ 
PŘÍBĚHY 
ČESKÝCH

DĚJIN V
Prima ZOOM, úterý, 

20:00, pátek, 9:10

Takhle probíháTakhle probíhá
vaření na cestách.vaření na cestách.


