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LUKÁŠ MAREK

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Často se říká,
že dálnice už dávno měla stát až k hrani-
cím s Rakouskem a málokdo odporuje.
Na druhé straně už letos se výrazně po-
hne. Na dálnici D3 pracují firmy a sdru-
žení hned na čtyřech úsecích najednou.
Roste skoro 40 kilometrů od Veselí nad
Lužnicí až za České Budějovice k Tře-
bonínu.

K již zprovozněným 50 kilometrům
od Mezna na hranicích krajů za Veselí
letos v létě přibude dalších osm kilomet-
rů v úseku Bošilec – Ševětín. S velkou
pravděpodobností na startu roku 2020
se motoristé rozjedou také po nových
11 kilometrech od Ševětína po Borek.
Tam už je kus dálnice hotový, takže se
po ní pojede až do Českých Budějovic.

A i obyvatelé krajského města se do-
čkali, i když s letitým skluzem oproti pů-
vodním slibům. Rozestavěné jsou nyní
oba úseky D3, které budou zároveň tvo-
řit obchvat Budějovic. Končící ministr
dopravy Dan Ťok minulý týden naposle-
dy poťukal ve své funkci na základní ká-
men. Slavnostně tak zahájil budování
úseku Úsilné – Hodějovice o délce 7,2
kilometru. Obyvatelům Budějovic, ale i
tisícům řidičů, kteří projíždějí, teď ne-

zbývá než čekat do roku 2022, kdy má
být v provozu celý obchvat až k Třebo-
nínu. Pak snad přestanou být Budějovi-
ce městem, kde motoristé v celorepubli-
kovém srovnání stráví nejvíce času v ko-
lonách hned po Praze a značná část tran-
zitu zůstane na D3.

Nejzajímavější částí úseku Úsilné –
Hodějovice bude bezesporu kilometro-
vý tunel Pohůrka. „Zároveň to bude sta-
vebně jedna z nejsložitějších částí celé

akce. Ještě nás na začátku čekají geolo-
gické průzkumy. Celý tunel bude hlou-
bený. Tuto část nejvíce ocení obyvate-
lé, protože minimalizuje hlukovou zá-
těž,“ upozornil Tomáš Koranda, předse-
da představenstva společnosti Hochtief
CZ. Ta úsek dálnice D3 buduje ve sdru-
žení s firmami M - Silnice a Colas CZ
za 5,286 miliardy korun.

I na dalších místech se budou snažit,
aby byl hluk z provozu co nejmenší, pro-
tože v okolí budoucího dálničního úse-
ku Úsilné - Hodějovice už je dnes hod-
ně míst zastavěných. Pokládat se tak
bude tichý asfalt, který může snížit zá-

těž o několik decibelů, a součástí bude
také množství protihlukových stěn. „Vy-
budujeme jich přes pět a půl kilomet-
ru,“ upřesnil Koranda. Díky bagrům,
které odhrnuly zeminu, je už nyní dobře
vidět, kudy ve skutečnosti dálnice pove-
de. Lidé si toho mohou všimnout třeba
nad sportovním areálem Složiště, ale i
na konci již hotového úseku u Úsilného.

Kromě tunelu stavba také přetne na-
příklad Rudolfovskou třídu na okraji
krajského města. „Samotná Rudolfov-
ská povede stále stejně, dálnice bude
pod ní v zářezu,“ upozornila Vladimíra
Hrušková, ředitelka budějovické správy
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Řidiči
podle ní musí počítat s menšími omeze-
ními, které provázejí každou stavbu.
Nicméně nemají být zásadní, protože
těžká technika se bude pohybovat přede-
vším po budoucí trase obchvatu.

„Zahájená stavba nám zkompletuje ob-
chvat Budějovic, který v celé délce dva-
ceti kilometrů zprovozníme v roce 2022.
Na konci března jsme naplno spustili prá-
ce i na části Hodějovice - Třebonín. V
přípravě jsou také zbývající úseky dálni-
ce D3. V příštím roce bychom rádi zaháji-
li soutěž na zhotovitele na navazující
úsek mezi Třebonínem a Kaplicí,“ uvedl
Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD.

Z Táborska přes Budějovicko na Českokrumlovsko je
nyní rozestavěných téměř čtyřicet kilometrů dálnice
D3. Letos v létě půjde do provozu osm z nich.

pro důchod
bez starosti

telefon:
233 321 850

www.rentaznemovitosti.cz

5,5 kilometru protihlukových
stěn vyroste na
obchvatu Budějovic.

ROMÁN ZE ŠUMAVY
Spisovatel David Žák má
novou knihu ...str. 2

70 LET PIONÝRA
Jak se dodnes potýká se
stigmatem komunismu ...str. 4

KRIMINÁLKY OČIMA POLICISTY
Hoďte kulky do laborky aneb
Seriálové nesmysly ...str. 8 a 9

PAMÁTKY V PLAMENECH
Notre-Dame? I české ikony
ničily požáry ...str. 14 a 15

D3 letos povyroste

str. 6 a 7

Jakub Štáfek

Někdy je
potřeba
vypustit
démona
z klece

IN
ZE

R
C
E



2 26. dubna 2019 Jižní Čechy

PETR KUBÁT

JIŽNÍ ČECHY | Edwin je dvanáctiletý
kluk, který miluje fantasy literaturu.
Uplynulý rok však pro něj byl jako zlý
sen. Jeho otec zmizel za podivných okol-
ností ve skalách a maminka leží v kóma-
tu v nemocnici. Žije s dědečkem a na-
stoupil do nové školy, kde se stává obětí
šikany. Podobně jako hrdinové jeho mi-
lovaných fantasy knih se rozhodne
všem nepřátelům postavit a spolu s ka-
marády ochránit i tajemství po otci –
mapu Šumavy a záhadný zápisník. Kdy-
by se totiž dostal do nepovolaných ru-
kou, změnil by šumavské lesy v poušť.
Dobrodružnou jízdu s nádechem fo-

glarovek přináší nový román Davida
Jana Žáka Zmizení Edwina Lindy. Kni-
ha je první částí z třídílné série Trom-
by.
„Trvá mi dlouho, než připravím kni-

hu k vydání. Román Zmizení Edwina
Lindy je dokonce osmou verzí tohoto
příběhu. První pochází z mého dětství,
což jsem zjistil až týden před vydáním
románu. Byl to můj první dětský příběh,

který jsem dopsal. Bylo mi tehdy 12 let
a snažil jsem se vytvořit něco ve stylu
Jaroslava Foglara. Začetl jsem se do
toho, začalo mě úplně mrazit, protože je
to téměř stejný příběh, který právě vy-
chází. Změnila se jen jména, je to jiná
parta, nebylo tam žádné fantasy. Úplně
jsem na to všechno zapomněl, ale podvě-
domě to ve mně zůstalo,“ líčí 48letý au-
tor bestselleru Návrat Krále Šumavy,
který vyšel před sedmi lety.
V novince docela drsně zachytil i ši-

kanu ve škole. Moc dobře věděl, jak to
je. Sám ji totiž zažil. „Ve třídě jsme
měli kluka od rány i partu, která mě šika-
novala. Tenkrát to nikdo neřešil. Doká-
zali týrat psychicky i fyzicky. Jednou
jsem se zastal slabšího spolužáka, a on
se mi pak paradoxně posmíval. Podob-
ně jako hlavní hrdina Edwin Linda jsem
skončil po jednom útoku v nemocnici.
Šikana existuje pořád, je to téma, které
stojí za to otevřít. Je plíživá, začne to
klukovinama, až to přeroste do něčeho,
kdy jde o život. Román je pro mě hodně
osobní,“ přemýšlí Žák.
První verze nového románu předčítal

svým studentům na českobudějovickém
Česko-anglické Gymnáziu, kde tehdy
učil. „Testoval jsem si to na nich. Třída,
kde jsem předtím neslyšel vlastního slo-
va, byla celé dvě hodiny ticho. Natolik
je příběh zaujal,“ usmívá se.

Druhý díl už napsal

Druhý díl trilogie Tromby s názvem Ta-
jemství Žeberova odkazu už má napsa-
ný. Je to více detektivní příběh. Parta
dětí v něm pátrá, kam zmizel Edwin a ja-
kou souvislost to mělo s profesorem Že-
berou a jeho zápisníkem. „Profesor Že-

bera byl geologem na Karlově univerzi-
tě a v 50. letech dělal pro komunisty taj-
ný průzkum šumavského pohraničí kvů-
li možné těžbě. Zkoumal, jaké je zde
podloží, co je v zemi schované. Žebera
vedl oficiální zápisy pro tehdejší vládu,
ale i soukromé. A to je ten Žeberův zá-
pisník. Jeho spolupracovníci mluvili o
tom, že ho měl. Byl fanda do vltavínů,
tehdy to byly bezcenné kameny. Zápis-
ník zmizel, nikdo neví, kde je. Je to sva-
tý grál všech hledačů kamenů i geologů.
Kdo by ho objevil, stal by se milioná-
řem,“ dodává Žák.
Připravuje také příběh Jana Tleskače.

Zaměří se na dětství tohoto hrdiny ze
slavného Foglarova románu, chce po-
psat, co předcházelo tomu, než se obje-
vil v Záhadě hlavolamu. Má také roze-
psaných několik knih pro dospělé. „Při-
pravuju třeba Únos Krále Šumavy. Jose-
fa Hasila totiž chtěli estébáci unést z
olympiády v Mnichově v roce 1972,“
podotýká David Jan Žák, který v součas-
nosti žije s rodinou v mobilním domku
na kraji malé šumavské vísky a učí vý-
tvarný obor na Základní umělecké škole
v Prachaticích.
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David Jan Žák žije na okraji šumavské vísky, píše a učí výtvarný obor na Zá-
kladní umělecké škole v Prachaticích. FOTO | PETR KUBÁT, MAFRA

Jihočeskému spisovateli Davidu Janu Žákovi vyšel
v nakladatelství Albatros román pro mládež Zmizení
Edwina Lindy. Autor chystá další dvě pokračování.

AUTOVRAKOV
Ekologická likvidace autovraků

Zdarma včetně odvozu a odhlášení

777 816 749
www.autovrakov.cz

„ Román jsem
testoval na

gymnáziu. Třída, kde
jsem předtím neslyšel
vlastního slova, byla
celé dvě hodiny ticho.
Natolik je příběh zaujal.

INZERCE

„Stejně jako
hrdina mého
románu jsem
zažil šikanu“
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LUDMILA MLSOVÁ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Sedmdesát
míst, kde mohou příchozí ochutnat spe-
ciality národních kuchyní v sousedství
historických památek, tipů na dovole-
nou, poznávací cestu nebo výlet, nabíd-
ne návštěvníkům společný jarní veletrh
gastronomie a turismu, který začíná
dnes na budějovickém Výstavišti.
Lákadlem třídenního festivalového

programu je velká soutěž o dvanáctiden-
ní pobyt na indonéském ostrově Bali.
Ve hře o exotickou dovolenou budou
všichni zájemci, kteří vyplní a odevzda-
jí do slosování soutěžní lístek. Vyhláše-
ní soutěže se uskuteční v neděli ve 14
hodin v pavilonu T1.
„Návštěvníci mohou ochutnat steaky

z brazilského masa a vidět i jejich správ-
nou přípravu, hned vedle budou pravé
belgické hranolky v sousedství jihočes-
kých domácích lívanečků s marmeláda-
mi Jozefíny Růžičkové,“ uvedl ředitel
Gastrofestu Vladimír Tůma.
Národní kuchyně z celého světa se

snaží pořadatelé gastronomického festi-
valu obměňovat, protože zjistili, že
všechny delikatesy časem příchozím ze-

všední. U hmyzu to však neplatí.
„Dělali jsme třeba africkou kuchyni,

velbloudi a lamy byli hitem, všechno se
však přejí. Ale červi ne, je o ně obrov-
ský zájem. Na červy, cvrčky a sarančata
vždycky stojí fronta,“ srovnává Tůma.
Českobudějovický gastrofest přitahuje

návštěvníky svou velkou rozmanitostí,
mohou ochutnávat francouzské šunky,
pořádné hamburgery, slovenské sýry, ale
také jídla mongolské, mexické či maďar-
ské kuchyně. Veletrh přitom sází i na ku-
chařské mistry, kteří předvádějí své umě-
ní přímo na pódiu v pavilonu T1.
Například v pátek se tam bude otáčet

šéfkuchař Mirek Dušek, který vařil léta
v Americe pro byznysmeny i preziden-
ty. „Připravil jsem si louisianská jídla,
jedno z nich je jambolaya, což je rýžo-
vý pokrm, který musí mít andaluskou

omáčku, louisianskou klobásu se špe-
kem, musí tam být kuře a nesmí chybět
krevety. A druhou věcí, kterou budu dě-
lat, jsou bignetes, což jsou francouzské
minikoblížky a ty se budou podávat s
různými druhy skvělých marmelád paní
Růžičkové,“ popsal Dušek.
Jarní veletrh gastronomie a turismu

obsadí pavilony T1, T2 a Z. „Nejvý-
znamnější jihočeský veletrh cestovního
ruchu Travelfest seznámí návštěvníky s
nabídkou a možnostmi využití volného
času, a to nejen v jižních Čechách. Na
své si zde přijde každý, kdo si chce užít
kultury, trochu si zamlsat, zasportovat
nebo si oddechnout. Zde se dozví, jak na
to,“ uvedla manažerka Travelfestu Klá-
ra Kaštylová z Jihočeské centrály cestov-
ního ruchu. Součástí veletrhu je také pes-
trý doprovodný program. V pavilonu T1
se mohou příchozí těšit na prezentaci tu-
ristických oblastí a cílů z celé republiky
i zahraničí, živou hudbu, známé osob-
nosti, gastronomii a soutěže. Dnes se tře-
ba dozvědí výsledky soutěže o regionál-

ní potravinu Chutná hezky.Jihočesky,
ale také co mají rádi američtí prezidenti
a jak chutnají nejlepší steaky světa.
V sobotu bude čokolatiér Jiří Soukup

kouzlit s čokoládou a cestovatel Jakub
Vágner povypráví o svých dobrodruž-
stvích v pralesích Nové Guineje. V ne-
děli předvede své umění na pódiu šéfku-
chař Pavel Minář, člen národního ku-
chařského týmu.

www.autabechyne.cz

JSMe tu PRO VÁS 16 Let!

606 272 373
auta.bechyne@seznam.cz

ekologická likvidace vozidel

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s.
Kostelní 20/I – jezuitská kolej / 377 01 Jindřichův Hradec

e-mail mfmom@mfmom.cz / telefon 384 362 459 / fax 384 370 777

MuzeuM fotografie a MoM v Jindřichově hradci vás zve

zdeněk Lhoták / trvaLé násLedky
výstava / 12. 4. – 15. 5. 2019
vernisáž / 11. 4. 2019 v 17.00 h.

nepředvídaná inforMace
výstava / 12. 4. – 26. 5. 2019
vernisáž / 11. 4. 2019 v 17.00 h.

dakarna fotografiíchMarianachytky
výstava / 27. 4. – 16. 6. 2019
vernisáž / 26. 4. 2019 v 17.00 h.

výtvarné / fotografické díLny
pro děti (a doprovod)
Svátky jara / čtvrtek 18. 4. 2019

Workshop základy fotografie
pro začátečníky
Termín:
sobota 27. 4. 2019 9.00–16.00 h.
Lektor: Stanislav Maxa
Cena: 650 Kč za osobu
fotografický kroužek
pro děti a mládež
pro děti od 11 do 15 let
Termín: 5 lekcí v dubnu
a 5 lekcí v říjnu 2019
Čas: pondělí 16.00–17.30 h.
Lektor: Bth. Radim Strojek
Cena: 700 Kč

Tipy 5plus2
Pátek 26. dubna
14.30 - Nejlepší steaky světa
Richard Němec (T1)
15.30 - Co mají rádi američtí
prezidenti? Mirek Dušek (T1)
15.30 - Památky žijí
Klára Kaštylová (T2)
Sobota 27. dubna
10.30 - Šlágr, pořad plný hvězd (T2)
11.00 - Kouzlení s čokoládou
Jiří Soukup (T1)
14.00 - Guinea Jakub Vágner (T1)
15.00 - Pošťácká pohádka
Marešova div. společnost (Z)
Neděle 28. dubna
13.30 - Rallye Dakar Michal Baloun
(T2)
13.45 - Vystoupení kouzelníka
Radka Bakaláře (Z)
14.30 - Zlatý lev Singapur 2018
Pavel Minář (T1)

Návštěvníci uvidí, jak se připravují
steaky. FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

INZERCE

Třídenní jarní Gastrofest
spolu s Travelfestem
mohou lidé navštívit na
budějovickém Výstavišti
od pátku do neděle.

Kuchaři z celého světa
míří na Výstaviště
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JOSEF HORA

ČR | Nejvíce českých dětí do 18 let je
mezi dobrovolnými hasiči (kolem 50 ti-
síc), následuje Junák čili skaut (41 ti-
síc), třetí je pak Pionýr se 12 tisíci mla-
dými. Organizace vznikla 24. dub-
na 1949 jako Pionýrská organi-
zace Junáka a letos tak má
70. výročí. Jaký byl pře-
chod Pionýra z „komunis-
mu do kapitalismu“ a jak
ho vnímají dnešní rodiče
a děti? Po historii i součas-
nosti pátral týdeník 5plus2.

Idea sloučit českosloven-
skou mládež v jednu masovou
organizaci se objevila již s koncem
2. světové války. V září 1948 vznikl vů-
bec první pokusný pionýrský oddíl zalo-
žený v Estonské ulici v Praze-Vršovi-
cích. Přidávaly se další a další, základ-
nu postupně tvořily statisíce členů. Ma-
sovost zavládla všude. Třeba v létě
1959 vyjelo na dvou až třítýdenní „pio-
nýráky“ 215 tisíc dětí ve věku od 7 do
14 let. Cena tábora činila 150 Kčs.

„V pionýrském táboře se učí děti druž-
nosti, dobrovolné kázni, samostatnosti,
rozvíjení iniciativy a tvořivosti, učí se
úctě k práci a socialistickému vlastnic-
tví,“ psalo se v ročence z roku 1957. To
už děti v bílých košilích a šátcích využí-
val režim k vlastní propagaci, zejména
při oficiálních akcích. Naopak při běžné
činnosti, jako bývaly tábory či výpravy,

panovala uvolněnější atmosféra. „Česká
cesta“ vzniku se lišila od vzoru v SSSR.
„Rozdíl byl podstatný už od samotného
začátku a zejména od 60. let. Českoslo-
venský pionýr nebyl tak školní jako so-
větský, který byl navíc daleko více pod-
barvený ideologií. Takové tábory, které
nabízela místní pionýrská organizace,
byly na východ od nás zcela nemyslitel-
né,“ říká dnešní předseda Pionýra Martin

Bělohlávek (na malém snímku).
Oddíly a pionýrské skupiny
fungující v místě bydliště

tak jako v Českosloven-
sku byly v SSSR jen
snem. „V roce 1971 jsem
byl jiskrou, ale protože
mne převážně rukodělné

aktivity nebavily, přestal
jsem do oddílu chodit. Pak

jsem začal až v šesté třídě – tak-
že jsem i důkazem, že členství nikdy

nebylo povinné,“ dodává. Po roce 1989,
kdy se už dávno stal vedoucím, se v orga-
nizaci prý žádná velká dramata neudála.
Uvažovalo se ale o změně jména, Pioný-
ra tak mohly nahradit třeba Děti pravdy.

Skaut versus Pionýr

Organizace pionýrů na Slovensku i v dal-
ších okolních státech kvůli své minulosti
postupně zanikaly, ne tak v Česku. „Čes-
ká republika je dnes jediná z postkomuni-
stických států, kde po 30 letech Pionýr
stále funguje a dokonce je jednou z nej-
větších organizací dětí a mládeže. I to je
dokladem, že před rokem 1989 nebyl
ideologickou bublinou. Ta by totiž s re-
volucí splaskla a nezbylo by po ní nic,“

míní Bělohlávek. Dnes pracuje v organi-
zaci tři a půl tisíce dospělých. Pionýr
spravuje majetek v hodnotě asi 60 milio-
nů korun a ročně pořádá stovky akcí a tá-
borů. Spolupracuje i se skauty, přesto se
od nich liší. „Rozdíly samozřejmě byly
již v začátku v roce 1949, a jsou stále.
Skauting má vazbu k duchovnímu princi-
pu, v Česku především ke křesťanství, za-
tímco Pionýr si dnes od všech nábožen-
ství nebo stranických ideologii udržuje
odstup. Ve skautu je stále většina oddílů
dělena podle pohlaví (dívčí či chlapec-
ké), v Pionýru jsou takové oddíly výjim-
kou,“ vysvětluje Bělohlávek.

„V roce 1998 Pionýr s Junákem a dal-
šími organizacemi zakládaly Českou
radu dětí a mládeže, ve které děláme spo-
lečné kroky, například vůči státním insti-
tucím,“ popisuje spolupráci. Skautům
prý ponechaný název Pionýr nevadí.
„Pro nás je větší konkurencí zábavní prů-
mysl, který láká děti k pasivní zábavě,“

říká někdejší mluvčí Junáka Jan Žáček.

Předsudky: stín minulosti
I třicet let po revoluci se Pionýr občas se-
tkává s odmítavými postoji části veřej-
nosti. „Předsudky umí být vytrvalé. Jsou
rodiče, kteří by své dítě do Pionýra kvůli
minulosti nedali. Takových je ale rok od
roku méně,“ podotýká Bělohlávek a trvá
na tom, že i za komunismu většina oddí-
lů fungovala podobně jako

dnes. „To, že osm z deseti vedoucích od-
dílů nebyli členy státostrany, mám statis-
ticky doloženo,“ dodává.

Po revoluci občas zaznívalo přirovná-
ní Pionýra k fašistické mládežnické orga-
nizaci Hitlerjugend – obě prý měly ve
společnosti podobnou funkci. To předse-
da odmítá. „Kdo chce hledat rádoby sen-
zační podobnosti, jistě je najde. Asi jako
mezi oslem a králíkem – oba mají čtyři
nohy, hlavu a na ní dlouhé uši, dokonce
i strava se docela podobá. Ale do české,
a chci věřit, že ani do sovětské, pionýr-
ské organizace nikdo nevstupoval s tím,
že členství je poukázkou k beztrestnému
násilí, že si bude moci zabít svého židov-
ského nesoukmenovce,“ řiká.

Malované děti byli vojáci

Zajímavý je původ zdánlivě budovatel-
ské písně Pionýři, pionýři, malované
děti. Její poslední sloka totiž zní: „Lepší
je ta Moravanka nežli české děvče. Mora-
vanka dá hubičku, české děvče nechce.“
Verše vznikly mnohem dříve a vyprávějí
o rakouských pionýrech-vojácích, kteří
měli ve válce za úkol dostat armádu přes
řeky. Tito pionýři stavěli mosty a „malo-
vané děti“ se jim přezdívalo kvůli barev-
ným prvkům na rakouských uniformách.

Barvy sloužily jako poznávací zname-
ní v případě, že voják spadl do vody a to-
pil se. Rýmy o hubičkách krásným děv-
čatům pak dávají větší smysl.

5plus2
■ TÉMA

Pionýrský stejnokroj po roce 1970. Bývala to modrá košile a rudý šátek.
Dnes je to oficiálně zelená košile nebo tričko. Šátek nosit také mohou, barva
je na jejich výběru. FOTO | ARCHIV

Májový průvod,
kytara i táborák

Do prvomájových průvodů mířili pionýři (stejně
jako mnozí další lidé) zpravidla „dobrovolně po-
vinně“. Provolávat slávu komunistické straně a

vládě i soudruhům ze Sovětského svazu nebyla ta-
ková legrace jako si u táboráku zahrát na kytaru.

„Dnes jsou oddílové kalendáře obvykle hodně na-
plněné akcemi, zvláště na jaře. Vrcholí aktivity
pro čistotu přírody nebo dětské akce spojené
s karnevaly čarodějnic,“ říká předseda Pionýra
Martin Bělohlávek. FOTO | ARCHIV JAKUB KOŘÍNEK

Organizace, která měla za normalizace budovat
a bránit socialistickou vlast, teď slaví. Ze střední
a východní Evropy funguje pouze v Česku.
Dnes je Pionýr jiný, rudé šátky jsou minulostí.

70 let Pionýra.
Už bez rudé



Projekt Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ je spolufinancován Jihočeským krajem, Státním rozpočtemČR a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního
rozvoje (ERDF) v rámci Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, číslo projektu 88.

Prachatice, Velké náměstí
sobota 11. května 2019, 10.00–17.00 hodin

ZAHAJUJEME TURISTICKOU SEZÓNU NA ZLATÉ STEZCE.
ZLATÁ STEZKA – největší síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ se opět otevřela pěším turistům.

Přijďte si užít den plný zábavy a zajímavostí na nově vyznačené Zlaté stezce.
Více o programu na: www.zlatoustezkou.cz • www.facebook.com/zlatastezka

Prachatice, Velké náměstí

ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY
NAZLATÉ STEZCE

JIHOČESKÁCENTRÁLACESTOVNÍHORUCHUVÁS SRDEČNĚZVENA
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ČR | V podstatě celou jeho hereckou ka-
riéru je tvář Jakuba Štáfka spojená se se-
riálem Ulice, ovšem jeho naturelu je asi
bližší role kriminalisty ve Specialis-
tech. Štáfek totiž propadl kouzlu bojo-
vých sportů. Po boxu se chystá na zápas
v kleci bojovníků MMA.

Jako kriminalistu vás diváci vídají už
ve třetí řadě seriálu Specialisté. Máte
pocit, že jste za tu dobu do policejní
práce skutečně trochu nahlédl?
Od začátku se nesnažíme být autentičtí
v tom, že jsme praví policisté, ale snažíme
se do toho dodávat nějaký humor a nadhled,
abychom diváky také pobavili. Myslím, že
to je dobrá cesta. V momentě, kdy chcete
být autentičtí a hrát si na pravou kriminálku,
tak narazíte a nemáte šanci na úspěch.

Jste vy sámdivákem kriminálek?
Moc ne. Mám takovou teorii, že lidé rádi
koukají na příběhy někoho, kdo je na tom
trochu hůř než oni. Nemyslím, že je v tom
vysloveně škodolibost, ale tak nějak to
obecně vypovídá o situaci, která ve společ-
nosti je. Je to můj názor, třeba to tak vůbec
být nemusí a mýlím se.

Myslíte, že právě z toho důvodu se už
tolik let stále drží v zájmu diváků
například různé lidové reality
show?

Je to možné. Narovinu říkám, že jsem své-
ho času sledoval Výměnu manželek.
Ze studijního hlediska jsme se na to s mým
kamarádem pravidelně dívali každý týden
a relativně jsme se nasmáli. Ale v momen-
tě, kdy pořad skončí a člověk se snaží vstře-
bat, co právě viděl, tak si říká, že je to vlast-
ně strašný. Je strašný, že někteří lidé jsou
na tom tak špatně, že jim nedochází
některé věci a jdou do toho s vidi-
nou rychlého výdělku, který v po-
rovnání s tím, jak pak člověk pů-
sobí před celým národem, zas
takové bohatství nepředstavu-
je. To je jedna stránka. Druhá
stránka je, že televize takový-
mi věcmi lidi chtějí krmit.
Dokud to tak bude, nemůže-
me se divit, že se nikam
dál neposuneme.

To nezní moc optimis-
ticky.

Teď jsme se bavili o konkrétních přípa-
dech určitého typu. Jsou samozřejmě for-
máty, které v televizi fungují a jsou fajn.
Já jsem třeba vyrostl na Ulici a narovinu
říkám, že tenhle seriál také není žádný
šlágr a není pro každého. Pro spoustu lidí,
kteří vůbec nemusí být jednodušší diváci,
to ale působí jako forma odpočinku. Důka-
zem, že tenhle formát funguje, je ostatně
i to, že dennodenně běží už nějakých čtr-
náct let.

Diváci si vás nespojují pouze s Ulicí
a Specialisty, ale samozřejmě také se
seriálovým hitem Vyšehrad. Jak to vy-
padásnápadempřenéstpříběhy fotba-
listy Julia Lavickéhona filmováplátna?

Máme napsaný scénář na celovečerní film
a měli jsme už dva realizační termíny, kte-
ré jsme nakonec nestihli. Jsou věci, které
tomu brání, protože licence není naše
a boj o ni není úplně jednoduchý. Dostal
jsem se už i do fáze, kdy jsem byl tak vy-
čerpaný, že jsem si řekl dost, nechám to
být. V současné době je to zase otevřené.

Chopil byste se opět i režie?
Ano. Kdyby se stal zázrak a opravdu se to
všechno povedlo, byl by to můj filmový re-
žijní debut. Je to úplně jiná disciplína než
seriál a hrozně se těším. A to nejen, pokud
jde o Laviho, ale i jiné projekty, kterým by-
chom se chtěli do budoucna věnovat.

Můžete být konkrétnější?
V podstatě jsem si naplánoval život do
roku 2021. Nejsem žádný velký plánovač,
ale tentokrát jsem to udělal. Potřeboval
jsem si srovnat priority a ujasnit si, co chci

dělat. Relativně dlouho točím Specialis-
ty, kteří jsou fajn, jsem za ně rád a záro-
veň jsme v nich byli dobrá parta, ale pů-

vodní idea byla, že půjde o osm dílů. Na-
konec je z toho projekt na tři roky a mně
popravdě režírování a tvůrčí práce z té dru-
hé strany už hodně chybí. Pak mám ještě
jeden cíl spojený s tím, že jsem se hecnul
a v listopadu mě čeká MMA zápas. Proto
bych chtěl věnovat všechno úsilí přípravě.
Až to bude za mnou, dal bych si rád dva
měsíce volno a odjel někam pryč. Nechci
potom už nic točit před kamerou.

5plus2
■ ROZHOVOR

Jakub Štáfek
■ Narodil se 22. května 1990 v Praze.
■ Vystudoval odbornou střední
soukromou školu umění
a managementu.

■ Už jako dítě se věnoval amatérskému
divadlu, od roku 2005 je jednou
z tváří nekonečného seriálu Ulice.

■ Je také nadějným scenáristou
a režisérem, což dokázal hlavně
populárním seriálem z fotbalového
prostředí Vyšehrad.

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

Jakub Štáfek, hvězda seriálů Ulice a Specialisté,
se chystá na nebezpečný MMA zápas v kleci.
„Od května se pustím do přípravy. Nebudu ani
chlastat,“ předsevzal si herec, který se nevzdává
plánu převést coby režisér na filmové plátno svou
postavu fotbalisty Laviho ze seriálu Vyšehrad.

Více nawww.jobdnes.cz/detail/NL18FA

O2 Czech
Republic a.s.

Více nawww.jobdnes.cz/detail/3CW8QP

AURES
Holdings a.s.

Obchod, prodej, nákup

Více nawww.jobdnes.cz

IT - vývoj aplikací a systémů

Více nawww.jobdnes.cz

Konzultant O2 prodejny (m/ž) - Praha
Ukaž všem, že na to máš! U nás si díky
aktivním prodejům sáhneš na skvělé
provize a ještě potkáš nové lidi. K tomu
smlouva na dobu neurčitou, příspěvek na
telefon, tarif plný dat a další.
www.chcidoo2.cz.

AUTOMECHANIK - BRNO Hledáme
automechanika, který má zkušenosti s
opravami aut a chtěl by se tomu věnovat i
profesně. Používáme to nejnovější
diagnostické vybavení a nejmodernější
průmyslové opravárenské procesy.
Řemeslná zručnost a výkon jsou zásadní.

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Prodejce automobilů - ostrava

Prodejce automobilů - brno

Konzultant/ka značkové prodejny - Rokycany

Nákupčí 25 000 - 40 000 Kč / měsíc

JavaScript vývojář (SW pro analytické nástroje) - 6757

DevOps Engineer/Tester (Javascript, C#/.NET nebo Java) - 6734

Programátor Javascript (i pro absolventy!) - 6742

Programátor webových aplikací (i pro…

Jsem hodnej kluk, ale občas je

INZERCE
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Nikdy?
Neříkám, že nikdy. Nějakou dobu ale urči-
tě. Pokud to dobře dopadne, chtěl bych na
jaře dělat Laviho a vzápětí se pustit do dal-
šího projektu, který máme v tuhle chvíli
také rozepsaný. Jsem rád, že zájem o Lavi-
ho pořád trvá a že lidé by film chtěli. Potře-
boval jsem si od toho ale odpočinout. Rea-
lizace Vyšehradu nebyla jednoduchá. Po-
pravdě řečeno jsem na ní i dost prodělal.

Dá se na projektu, který měl tak silný
divácký ohlas, prodělat?
Když to poděláte takovým způsobem jako
já, tak určitě. Celé to bylo poměrně dražší,
než jsme počítali, takže výsledná čísla ne-
byla úplně optimální.

Pojďme se zastavit u zápasu v kleci,
který vás čeká v listopadu. Jak jste na
tom s přípravou?
Je to něco úplně jiného, než když jsem se
připravoval na zápas v boxu. Při něm
jsem si zlomil ruku a tohle zranění mě cel-
kem zabrzdilo. Až v posledních týdnech
jsem schopný sevřít pevně ruku, a stejně
to ještě pořád trochu bolí. Mám kolem
sebe ale fakt dobrý tým lidí a s nimi se
chci co nevidět pustit do přípravy se vším
všudy. Od prvního května bych nechtěl až
do zápasu chlastat a tak dále.

Podobný režim jste si naordinoval
i lonipředboxerskýmzápasem.Prohlá-
sil jste, že nebudete pít a dělat kraviny.
To je pravda, a také jsem to dodržel. Po zá-
pase jsem se ale pořádně opil a na dovole-
né jsem nedělal nic jiného. Ono je zapotře-
bí občas vypustit toho démona z klece.
Ale pak je zase dobré ho vrátit.

Co jstemyslel těmi kravinami?

Ženský, drogy… Není úplně fajn slučovat
to se sportem. Někdo to umí, ale mně to
nepřijde jako ideální cesta.

Co vám teď dělá největší radost?
Moje maminka. Měla nějaké zdravotní tra-
ble a teď je na tom líp, takže ona mi dělá
rozhodně největší radost.

Víte, tuhle otázku občas při rozhovo-
ru položím a většinou dostanu odpo-
věď typu: radost mi dělá nová deska,
nová role, zajímavá spolupráce, blíží-
cí se koncerty, dovolená. Jste asi prv-
ní, kdo odpověděl takhle osobně.
Vidíte, přitom jsem běžně spíš uzavřený
do sebe a o osobnějších věcech moc ne-
mluvím. Moje maminka je občas nešťast-
ná z toho, že jí tolik nedávám najevo lás-
ku. Už se ale nejspíš smířila s tím, že
jsem sice hodnej kluk, ale jsem záro-
veň obalený nějakou krustou, pod

kterou moc nikoho nepouštím. Je to tako-
vá ochrana.

Na předloktí máte vytetovaný portrét
vaší zesnulé prababičky. S ní jste na
svůj Instagram loni před prezident-
skouvolbounatočil kritickévideooMi-
loši Zemanovi. Jak vás to napadlo?
Přišlo mi tehdy celkem ideální řešit tako-
vou věc s paní, která zažila nacisty, komu-
nismus a její život byl opravdu pestrý. Dá-
valo mi to smysl, protože byla mentálně
pořád hrozně mladá. Navíc ona sama Ze-
manovi v době, kdy rozjížděl ČSSD, věři-
la a volila ho. Před prezidentskou volbou
ale řekla, že tomuhle člověku, který ji už
jednou zklamal, hlas nedá. Tohle video
bylo spíš cílené na mladší lidi. Myslím, že
ti starší mě moc nesledují.

Cítíte často potřebu vyjádřit se k poli-
tickým tématům?
Víte, já si myslím, že není ideální, abych se
k politickým tématům víc vyjadřoval zrov-
na já, protože ve výsledku mě zase tak moc
lidí nezná a můžou si o mě myslet ledacos.
Vím, že by to bylo spíš kontraproduktivní.
Je něco jiného, když se k současné situaci
vyjádří pan Zdeněk Svěrák, a je něco jiné-
ho, když se k ní vyjádří Adam Mišík, které-
ho byste kopla do zadku. Cítíte ten rozdíl?
Když se podívám na rozhovor se Zdeňkem

Svěrákem, který mluví o svých názorech,
tak se na něj dívám jako na svatý obrázek.
Ono je strašně složité definovat, u koho
mají taková vyjádření smysl. Do jisté míry
rozumím tomu, že i mladí umělci mají ty-
hle tendence, ale myslím, že daleko větší
mandát pro to mají například sportovci.

Proč právě sportovci?
Když se jede na olympiádu nebo třeba pro-
bíhá mistrovství světa v hokeji, fandí na-
šim reprezentantům celá republika – jak vo-
liči Zemana, tak i lidé, kteří ho nikdy nevo-
lili. Proto si myslím, že k tomu mají největ-
ší mandát. Bohužel se to tolik neděje.
Máme tady například Martinu Sáblíkovou,
která opět ve svém věku trhá rekordy, což
je pro mě úplně neuvěřitelné, a čekal bych,
že taková osobnost bude mít snahu táhnout
lidi za něčím lepším, než co tady máme.
Pak tady máme Jardu Jágra, který dokázal
strašně moc, ale na druhou stranu já osobně
si myslím, že je strašně prodejnej. Je to le-
genda, ze které jsou v Americe všichni po-
dělaní a u nás ostatně také, jenže pak se ta-
hle persona spojí s Babišem a dělá reklamu
na Vodňanské kuře. To mi vlastně přijde
nešťastné, že si taková osobnost nezjistí zá-
kladní informace. Nebo možná tomu páno-
vi bezmezně věří. Nevím. A víte co? Ať si
nakonec dělá každý, co chce. (smích)

INZERCE

FOTO | TV NOVA

potřeba vypustit démona z klece



8 26. dubna 2019 Česká republika
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ČR | Ozbrojené honičky v ulicích velko-
města, přestřelky a policista–superhrdina
trousící hlášky typu: „Zajistěte ty kulky
a hoďte je do laborky!“ Výjevy z oblíbe-
ných seriálů, které každý divák důvěrně
zná. Podle Jaromíra Badina, šéfa protidro-
gového oddělení pražské policie a někdej-
šího člena mordparty, je to ukázková pře-
hlídka televizních mýtů. Na co si odbor-
ný konzultant televizních Specialistů
a Případů 1. oddělení obzvláště potrpí?

Dává například připomínky k tomu,
jak by reálně mohly znít dialogy. A to ob-

zvlášť, pokud jde o policejní slang. Ten
televizní, který divák už dobře zná, se to-
tiž od reálné terminologie značně liší.

Ukázkovým příkladem je podle Ja-
romíra Badina okřídlená věta tele-
vizních kriminalistů: Pošlete
to do laborky! „Žádný poli-
cajt nikdy nic takového ne-
řekne. S tím začal před lety
poručík Columbo a od té
doby se tenhle nesmysl
v kriminálkách drží. Do la-
borky dávají něco možná v
nemocnici, ale v naší mluvě
musíme být konkrétnější,“
vysvětluje Badin.

Některé stopy totiž putují
na Odbor kriminalistic-
ké techniky a exper-

tiz – zkráceně OKTE, a jiné jsou natolik
specifické, že je musí zpracovávat ex-
perti z Kriminalistického ústavu Praha,
kteří mají ještě lepší vybavení. V reálu
tedy kriminalista řekne, že se stopa
musí poslat na „OKTE“, nebo na
„ústav“. „Určitě ale ne do laborky.
To je, jako byste přišla do nemocnice
s konkrétním zdravotním problémem,
a tam vám řekli, že budete muset k léka-
ři,“ směje se Badin.

„Kulky má jen pes“

Scenáristé se podle něj ale oproti dřívějš-
ku v mnohém polepšili. A tak se

muži zákona už nezabývají
kulkami, ale střelami či ná-

bojnicemi. Zdánlivě banál-
ní záměna slov, kterou di-
vák dost možná ani neza-
registruje, má podle zku-
šeného policisty svůj vý-
znam. I to je totiž další
krůček k autenticitě.
„My nemravové říkáme,
že kulky má jenom pes.
Přesto se s tímhle termí-
nem setkáte v mnoha ze-

jména zahraničních seriálech. I v těch
lepších,“ dodává.

Televizní kriminalisté disponují po-
dle Badina čas od času také vymoženost-
mi, o kterých si ti skuteční mohou ne-
chat zdát. Pro seriálového hrdinu není
například problém identifikovat otisk
prstu na těle oběti. „V laboratorních
podmínkách se už pár vědcům podařilo
zajistit na mrtvole otisk někoho jiného.
V praxi jsme ale mnohdy rádi, když na-
jdeme použitelné otisky alespoň napří-
klad na nějakém lakovaném leštěném
dřevě,“ uvádí na pravou míru.

Zbytečně neriskovat

Pro diváka je také atraktivní, když slič-
ná kolegyně kdesi v laboratoři dvakrát
klikne do počítače a na obrazovce jí za-
čnou běhat tisíce fotek, z nichž během
pár vteřin jasně vyvstane majitel otisku.

„Nic takového se ve skutečnosti nedě-
je. Expert, který otisky posuzuje, podo-
biznu jejich původce nepotřebuje znát
a nikdy jen porovnáním v počítači ne-
může říct, že jde stoprocentně o váš
otisk. Poté nastupuje člověk – expert
daktyloskop – který po porovnání
v komparačním mikroskopu (zobrazuje
dva otisky současně, pozn. red.) konsta-
tuje shodu. Lidský faktor je pořád veli-
ce důležitý, počítače za nás pachatele
samy neoznačí,“ vyvrací další televizní
mýtus Badin.

K seriálům z prostředí kriminalisti-
ky pochopitelně patří napínavé akční
scény, honičky za zločinci, a samotní de-
tektivové mnohdy připomínají spíše ne-
ohrožené superhrdiny. „Moji kolegové
samozřejmě procházejí služební přípra-

vou, několikrát do roka chodí na střel-
nici, učí se taktiku policejních zákro-
ků. Ale když víme, že budeme zatý-
kat člověka, který má za sebou nejzá-
važnější trestnou činnost a jenž třeba
už v minulosti prohlásil, že již se ne-

nechá nikdy zatknout, tak proč bych
měl riskovat životy a zdraví svých lidí?

FOTO | YAN RENELT, MAFRA

Elitní policista Jaromír Badin je odborným poradcem
i seriálu Specialisté, který vysílá TV Nova každé pon-
dělí večer ve 20:20. FOTO | TV NOVA

Rychlé a nebezpečné akce, geniální práce expertů
i počítačů. Život seriálových kriminalistů je hodně
dramatický, ovšem k realitě má mnohdy daleko.
„Papírování zabírá přes 75 procent policejní práce.
To by se ale divák u televize uzíval nudou,“ říká
elitní policista Jaromír Badin, který je odborným
konzultantem úspěšných televizních kriminálek.

„Hoďte ty kulky do laborky“ aneb

ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU.
Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění.
V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Víte, že pokud živíte rodinu nebo splácíte hypotéku, měla by vaše pojistka krýt výpadek až třech ročních platů?

5plus2
■ TÉMA

INZERCE
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Rozhodně raději zavelím, že požádáme
o spolupráci zásahovou jednotku, než
bych zbytečně riskoval zranění či smrt
podřízených kolegů,“ popisuje někdejší
vyšetřovatel vražd s tím, že v určitých si-
tuacích je jasně dáno, kdy nastoupí do
akce Útvar rychlého nasazení, o čemž
rozhoduje policejní prezident.

Akce místo úředničiny

Spíš než impulzivně, snaží se skuteční
policisté postupovat takticky. Sice pak
nejde o příliš akční podívanou, na jakou
sázejí například zmiňovaní Specialisté,
ale bezpečnost má jednoznačně vyšší
prioritu.

„Měli jsme například dealera drog,
který drogy i sám bral. Z odposlechů
jsme zjistili, že než aby se vrátil do kri-
minálu, je odhodlaný nechat se zabít
a vzít alespoň nějakého z těch ‚bastar-
dů‘ – tedy policistů s sebou. Tenhle člo-
věk, který s vystřelovacím nožem snad
i spal, byl nakonec zadržený ve chvíli,
kdy téměř ve spodním prádle šel ke kon-
tejneru vysypat odpadkový koš. V mo-
mentě, kdy se po otevření kontejneru
shýbal pro svůj odpaďák, měl najednou

na rukou pouta,“ líčí Badin. „Není potře-
ba se s někým honit po střechách, řítit
se ulicemi a tunely v protisměru a zlikvi-
dovat při tom deset aut jako hrdinové
z Kobry 11,“ zdůrazňuje. Je zkrátka tře-
ba být chytrý a efektivní.

Počínání scenáristů ale ve své podsta-
tě chápe. Jak sám říká, kdyby točili reál-
nou policejní praxi, žádný seriálový tr-

hák by patrně nikdy nevznikl. „Naše
práce spočívá hlavně ve stovkách hodin
porovnávání výpovědí, vyhodnocování
různých písemností a nahrávek odpo-
slechů. Pak je tu také vyplňování nejrůz-
nějších žádostí, statistik a všeho možné-
ho. Reálně tohle všechno zabírá přes
75 procent policejní práce. To by se ale
divák u televize uzíval nudou,“ uzavírá.

Zločinec volal televizi
Vminulosti se Jaromír Badin podílel jako
odborný konzultant také na Případech
1. oddělení. Spoluautorem scénáře tohoto
seriálu byl policista s bohatou zkušeností
se šéfováním reálnému 1. oddělení Josef
Mareš. Do seriálu se snažil vnést co
nejvěrnější obraz skutečné policejní
práce na skutečných případech. Jak ale

později zdůraznil, cílem bylo, aby
výsledek nepůsobil jako návod
pro zločince. V některých
případech se ovšem skuteční
pachatelé mohli poznat. Jeden
z nich se dokonce přihlásil o své
„zásluhy“ na seriálu. „Stalo se

to. Neozval se mně, ale ozval se
České televizi a žádal nějaká

autorská práva a peníze. Protože jsme
vlastně ukázali jeho know-how a on za to
něco chtěl. Takže to byl důkaz, že jsme
ten konkrétní díl udělali docela věrně,“
vzpomínal Mareš na bizarní historku.

Případy 1. oddělení patří ke špičce českých televizních kriminá-
lek. Spoluautorem scénářů je i skutečný šéf pražskémodrparty Jo-
sef Mareš (na snímku v kolečku). FOTO | ČESKÁ TELEVIZE A ARCHIV MAFRA

Koupím paroží,
trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Splňte si přání
s Minutovou půjčkou

4,8
Již od

p.a.

/ Zcela bez poplatků a dalších podmínek

/ Schválení online do 3 minut

/ Předčasné splacení zdarma

Navštivte nás na pobočkách
České Budějovice, Lannova tř. 12
Tábor, ul. 9. Května 37

Výše půjčky 100 000 Kč na 60 měsíců při měsíční splátce 1 878 Kč, pevná úroková sazba 4,8 % p. a., RPSN 4,9 %.
Celková částka splatná spotřebitelem 112 680 Kč. Není v tom žádný háček.

%

www.equabank.cz

Nesmysly českých kriminálek

INZERCE
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ČR | Také vám dělá potíže definitivně
se rozloučit se starými ochozenými bo-
tami, protože na zahradě – zvláště teď
na jaře, ještě mohou dobře posloužit?
A naopak každou novou obuv doslova
osprchujete impregnačními prostředky?

Pak si nejspíš nevědomky zaděláváte na
potíže s mykózami. Onemocnění, jehož
příznaky podle průzkumů pociťuje
43 procent Čechů, paradoxně většina z
nich podceňuje a mnohdy i ignoruje.
A to klidně i roky. Neuvěřitelných
28 procent lidí otálí s léčbou mykózy ně-
kolik měsíců i let. Nejčastěji do doby,
kdy se přetrvávající svědění dá sotva vy-
držet a změny na prstech nohou, a ze-
jména na nehtech, jsou natolik výrazné,
že se začnou stydět nosit otevřenou
obuv, či se ve společnosti zout.

Přitom zdaleka nejde jen o estetický
problém a svědění. Neléčené a rozšíře-
né dermatomykózy mohou podle derma-
toložky Ivany Kuklové v některých pří-
padech působit jako brána vstupu pro
nebezpečné infekce. Popřípadě mykóza
nemusí zůstávat pouze v oblasti nohou
a může se rozšířit po celém těle.

„Léčba kožních a nehtových mykóz
může být dlouhodobá, zejména pokud
s ní začnou pacienti pozdě. Důležité je
s ní nepřestávat ihned po vymizení pří-
znaků. Měla by pokračovat alespoň dal-
ší dva týdny, aby bylo možné předejít je-
jímu návratu. Jedná se o zdravotní, niko-
li pouze kosmetický problém,“ vysvětlu-
je Kuklová, která je vedoucí Centra pro
dermatomykózy Dermatovenerologic-
ké kliniky 1. LF UK a VFN.

Svědění a odlupování kůže

Příznaky, které by se rozhodně neměly
ignorovat, jsou nejčastěji svědění, odlu-
pující se kůže, praskliny a tvorba šupin.
Problém může předznamenávat i nená-

padné odlupování kůže v meziprstí. Mi-
mochodem konkrétně mezi třetím a čtvr-
tým prstem na noze mykózy nejčastěji
vznikají a dále se šíří. Proto je v rámci
prevence onemocnění důležité důklad-
ně vysušovat meziprstí po sprše před
tím, než vklouznete do ponožek.

Obecně je celkem dobře známé, že
největší rizika číhají na místech, jako
jsou koupaliště nebo šatny a sprchy na-
příklad v posilovnách. Zkrátka místa,
kde běžně chodí velké množství lidí bez
bot. Jen málokoho ovšem napadne, že
mykózám naproti může jít i tím, když se
rozhodne chránit svou novou obuv před
vlhkem impregnací, což je zvláště v deš-
tivém jarním počasí zcela automatický
krok. Je sice pravda, že vlhkost se do
dobře naimpregnovaných bot nedosta-
ne, ovšem stejně tak se nedostane ani
ven, pokud se v obuvi zapotíme. Svým
způsobem si tak ze zdravotního hledis-
ka novou obuv hned od začátku dotyč-
ný znehodnotí.

Letité kecky musí pryč

Důležité je také obuv obměňovat, proto-
že opravdu žádné boty – ani ty, které
máme sebevíc rádi, nejsou nesmrtelné.
Ochozené letité kecky nejsou špatnou
vizitkou pouze zvenčí, ale ještě horší
službu mohou dělat kvůli svému vnitř-
ku, který bývá často rájem bakterií.

Pokud se tedy rozhodnete své archiv-
ní boty nevyřadit s tím, že dobře poslou-
ží třeba při práci na zahrádce, vaše nohy
vám určitě nepoděkují.

EVROPSKÁ UNIE

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

www.prazskyvoucher.cz
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„ Zdravotní,
nikoliv jen

kosmetický problém.

INZERCE

Bezmála půlka Čechů
mívá potíže s kožními
a nehtovými mykózami.
Svědění však ignoruje
klidně měsíce i roky.

Chyby: staré boty i impregnace



Dámy, zbystřete!
KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Vyzkoušejte DIAMizin Gurmar – za-
biják cukru1, ověřený doplněk stravy,
který stabilizuje a udržuje hladinu cukru

v krvi a omezuje chuť na sladké. Přípravek obsahuje
extrakt z rostliny Gymnema sylvestre, jehož účinné
látky, kyseliny gymnemové, přispívají k optimální
hladině glukózy v krvi a snižují chuť na sladkosti,
čímž napomáhají redukci nadváhy.

Intimní mycí emulze Intime spojuje zvláčňují-
cí účinky konopného oleje s grepovými semín-
ky, mateřídouškou, tymiánem a mírně kyselým

pH pro posílení obranyschopnosti intimních partií
a úlevu od nepříjemných projevů zánětů a infekcí va-
ginální sliznice. Přírodní složení bez umělých parfémů
a barviv nenarušuje přirozené prostředí sliznic,
ale šetrným způsobem o ně pečuje. Intime je vhodná
pro všechny, i těhotné a kojící ženy.

Pokud chcete být v dobré psychické kondici, vsaďte na novinku
De-press obsahující PozitivIN komplexTM – unikátní kombi-
naci bylin v čele s kozlíkem lékařským a me-

duňkou přispívající k celkovému uvolnění a pozi-
tivní náladě a vzácným šafránem, který tyto účinky
synergicky posiluje a pomáhá tak udržovat dobrou
náladu. Nedílnou součástí doplňku stravy je také
L-tryptofan, který je považován za zdroj tzv. hormo-
nu štěstí. Pro snížení únavy a vyčerpání je tento pří-
pravek doplněn o hořčík a vitamin B6 pro podporu
normální psychické a nervové činnosti.Šestačtyřicetiletá Katka kvůli inkontinenci,

která je zapříčiněna ochabnutím svalů pá-
nevního dna, přestala před rokem chodit

do fitcentra. Nechtěla pokaždé riskovat, že se jí
nepříjemná událost stane před ostatními.
Že je potřeba pustit se do boje, pochopila naštěstí
včas. Neváhala a vyřešila problém stejně jako ženy
v jejím okolí. V lékárně si koupila účinný doplněk
stravy IVE InkontinStop, který je nehormonální
a je tak primárně vytvořen pro ženy v menopauze
i po ní. Zároveň ob-
sahuje EFLA – ex-
trakt ze semen tykve
obecné, jenž napo-
máhá omezovat únik
moči a nutkavou
potřebu častého mo-
čení. Kamarádkám
i ostatním ženám teď
Katka vzkazuje:

Jedním z největších strašáků dneška jsou
potíže s nedostatkem inzulinu v těle. Ten
bývá obvykle zapříčiněn obezitou, nedo-
statkem pohybu či dědičností. Hledáte-li
způsob, jak vyrovnat kolísající hladinu
cukru v krvi, vsaďte na účinný přípravek.

Každá žena je jiná, ale otravné
kvasinkové infekce a záněty zná
téměř každá. Začněte se nepří-
jemnému svědění, pálení
i výtoku bránit!

Trápí vás dlouhodobě špatná nálada? Necítíte se ve své kůži
a máte pocit, že už nikdy nic nebude jako dřív? I takto může
reagovat přetížený nervový systém, který je potřeba
neprodleně uklidnit.

Nechtěný únik moči je problémemmnoha
zralých žen, s jehož příchodem se většinou
vytrácí chuť do života. A přitom vzdát
se svých oblíbených aktivit, zážitků, sporto-
vání a třeba i sexu není vůbec nutné.

Vaginální obtíže?

Odložte špatnou náladuInkontinence?
Vyřešte ji
stejně jako já!
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Připravili jsme pro Vás výběr toho nejlepšího z lékárny.

Porazte
je jako my...
Konopím!

NYNÍ
VÝHODNĚJŠÍ

BALENÍ
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„Vyřešte inkontinenci
stejně jako já!“
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ČR | Pokud jste loni na podzim nebo le-
tos časně zjara propásli výsadbu jahod,
máte nyní na konci dubna ještě jednu
šanci. Právě v těchto dnech je vhodné
zasadit sazenice zvané frigo. Nebo také
frigo sadba. Jde o zmrzlé sazenice ja-
hod, které byly z půdy vydobyty v pro-
sinci, ve chvíli, kdy má rostlinka dosta-
tek zásobních škrobových látek. Škrob
totiž během růstu slouží k ukládání ener-
gie z fotosyntézy.

Sazenice nevypadají nijak krásně,
protože nemají listy (pouze srdéčko),
zato disponují velkým a bohatým koře-
novým systémem. Když jsou v prosinci

vytaženy z půdy, zabalí se okamžitě do
fólie, aby nevysychaly, a nechají se
zmrazit. Nijak silně, leží v bednách při
teplotě minus jeden až mimus dva stup-
ně, záleží na odrůdě frigosadby. Tento
způsob je v posledních letech velmi oblí-
bený, zároveň na jaře nejvhodnější. Fri-
go často používají velkopěstírny, ale sa-
mozřejmě stačí i malý záhonek.

Sklizeň už za pár týdnů

K výsadbě je třeba vybrat dobře proslu-
něné místo s půdou prokypřenou ales-
poň do hloubky kořenů, což je 10 až
15 centimetrů. Důležité je také brát
ohled na typ půdy. Nevhodná je stude-
ná, jílovitá či zamokřená zemina. Na-
opak skvělý výběr je půda hlinitopísči-
tá, humózní, s dostatkem vláhy.

Sázíme kořenem kolmo dolů, buď na
černou fólii, nebo přímo do země, tak,
aby z půdy koukal jen krček. Vrchní
část kořene nesmí vykukovat, aby rostli-
na nevysychala. Právě proto, že má vel-
ké množství zásobních látek, tedy škro-
bu, začne frigo sadba rychle a bujně růst
a během léta vytvoří bohaté rostliny.
Z počátku nepotřebuje ani tolik vody

jako jiné jahodníky, protože nemá listy.
Pouhé dva, ale i čtyři týdny trvá, než vy-
raší květy. Tehdy je třeba se rozhod-
nout, zda je ponechat nebo vyštípat. Po-
kud je ponecháte a chcete jahody už le-
tos, je třeba dát záhonu dostatek vláhy
a živin. Pokud vláha není, je lepší květy
odstranit a počkat na bohatou úrodu na-
přesrok, která je přibližně pětinásobná.
Výhodou frigosadby je to, že na jaře ne-
hrozí rostlinkám vymrznutí. Cena se
různí dle počtu sazenic, dvanáct sazenic
oblíbené odrůdy Lambada se prodává
přibližně za 90 korun. (jos)

5plus2
■ RÁDCE

Jarní výsadba zeleniny

Kopr - Vysévá se do řádků, klíčí rychle.
Sklízet se začíná při výšce kolem 30 cm.
Pro použití při nakládání okurek se
vysévá až v polovině května.
Koriandr - Chcete-li sklízet čerstvé listy,
můžete vysít poměrně hustě. Pokud
pěstujete koriandr na semeno, semínka
ukládejte do řádků s rozestupy kolem
2 centimetrů.
Český česnek - Sází sedosponu20x 15cm.
Nesnáší čerstvě vyhnojenou půdu.
Špenát - Je otužilý, snese i mrazy kolem
-5 °C. Navíc má velmi krátkou vegetační
dobu, listy z jarních výsevů můžete
sklízet už za 4 až 6 týdnů. Dopřejte
mu humózní půdu a závětrnou polohu.
Květák - Je velmi náročný na vláhu
a živiny, prospívá mu průběžné hnojení.
Jakmile vytvoří růžici, musíte mu zalomit
listy, aby ji nestínily.
Ředkvičky - Vysejte přímo na záhon do
řádků vzdálených 15 cm. Jakmile rostliny
vyklíčí, vyjednoťte je na dostatečnou
vzdálenost, aby mohl kořen narůst
do požadovaných rozměrů.

FOTO | MAFRA

Kde jinde to dokážete

ÚSPĚŠNÁ
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

www.KDEJINDE.cz

Jarní počasí posledních
dní vybízí k sázení nejen
zeleniny, ale také třeba
jahod. Abyste se dočkali
brzké úrody, vsaďte
na sazenice zvané frigo.

INZERCE

Poslední šance zasadit jahody
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Oheň v Česku.
Zkáza jako
v Notre-Dame

12. srpna 1881, dva měsíce po slav-
nostním otevření, vyhořelo Národní di-
vadlo v Praze. Oheň, který se rozhořel
na střeše budovy nedbalostí dělníků,
zničil prakticky celé divadlo.

Dodnes nejsou jasné všechny okol-
nosti, které vedly k tomu, co bylo teh-
dy nazváno národní katastrofou. Ne-
štěstí vyvolalo sbírku, za měsíc a něco
se vybral jeden milion zlatých. Z toho
necelou polovinu věnovalo 45 procent
obyvatel Prahy, zbytek pojišťovna,
město Praha, císař František Josef, měs-
ta Plzeň, Smíchov či Karlín, ruský car
nebo šlechtické rody.

Pro srovnání, na obnovu Národního
divadla se složilo přibližně 160 tisíc
drobných i větších dárců, na obnovu pa-
řížské katedrály Notre-Dame přispělo
na nedávném charitativním koncertu té-
měř 300 tisíc drobných dárců.

Další srovnání z hlediska získaných
financí je téměř nemožné kvůli rozdíl-
né ekonomice a kupní síle peněz v Pra-
ze roku 1881 a dnešní Francie.
Nicméně na obnovu
pařížské-
ho sva-
tostánku
se vybralo
od drob-
ných dárců
20 milionů
eur, tedy půl
miliardy ko-
run. Další více
než miliardu
eur, tedy přes
26 miliard ko-
run, přislíbily vel-
ké, často nadná-
rodní společnosti.

„Slyšeli jsme onen zdrcující rachot, který se rozléhal, když
obrovské těleso železného přístřeší se řítilo, když stropy
se bořily a vnitřek krásné a nákladné budovy našeho
znovuzrození měnil se v děsnou zříceninu, viděli jsme
na vlastní oči pláč a nářek tisícův,“ napsaly tehdy České
noviny. FOTO | ARCHIV HZS PRAHA

Pohled do pařížské katedrály. Při ničivém ohni, který minulý týden zachvá-
til dvě třetiny střechy slavné 850 let staré stavby, se zřítila jedna z věží. Po-
moc při obnově katedrály Notre-Dame v podobě sbírky i vyslání zkušených
restaurátorů slíbil ministr kultury Antonín Staněk. „České památky jsou za-
bezpečené lépe než Notre-Dame,“ prohlásil ministr. FOTO | REUTERS

Smutný pohled. Hrozivé záběry hořící pařížské
katedrály Notre-Dame šokovaly svět. Solidarita
i peníze se ale už hrnou ze všech míst zeměkoule.
Prezident Macron vyhlásil národní úkol: do pěti let
obnovit Chrám Matky Boží, symbol Francie.
Česko má však také své požáry historických ikon.

ParlamentníListy.cz

NIKDO VÁM NEVNUCUJE,
CO SI MÁTE MYSLET

Divadlo: Pláč a nářek tisícův

INZERCE
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Při požáru se podařilo chytit
několik najatých žhářů. Rozzuření
Pražané je bez milosti házeli do

plamenů. Další byli chyceni, když
prchali z Čech. Soud jim vyměřil
tzv. „dvojí smrt“. Poté, co byli

katem zpola nebo téměř uškrceni,
byla smyčka povolena. Když se

poprvé zhluboka nadechli,
vzplála pod nimi hranice.

C o je pro Paříž Notre-Dame, to
je pro Prahu chrám sv. Víta.
V roce 1541, kdy při největ-

ším požáru v historii hlavního města
vzplály Hradčany aMalá Strana, sho-
řela i část gotické dominanty. Oheň
se začal šířit z domu Na Baště, v mís-
tě, kde sídlí dnešní Parlament. Zpo-
zorovali ho tesaři na střeše a burcova-
li lid v ulicích. Jenže majitel domu
Ludvík z Gutštejna zatarasil dveře a
nikoho nechtěl vpustit, že prý uhasí
se služebnictvem oheň sám. Bál se,
aby mu doma lidé nekradli. Požár
však neuhasil. V noci shořely dvě tře-
tinyMalé Strany, Hradčany lehly po-
pelem celé, zmizela i velká část Praž-
ského hradu – celkem 200 domů a
paláce. Tavily se zvony, vzplály kos-
tely i královské pokoje, hořely hroby
svatých i relikvie, ohně spálily obra-
zárnu českých panovníků, zbrojnici
i soud. Zmizela sklem a sochami zdo-
bená Kaple Všech svatých postave-
ná Karlem IV. Nebyl ušetřen ani
chrám sv. Víta, kde shořela jedna z
věží, z kostela zbyl jen sklep, shoře-
ly varhany i kaple a hrob sv. Václa-
va, zůstalo jen tělo svatého schované
v kameni. Zemřelo přes 50 lidí. (jos)

Největší teroristický útok
na Prahu21. června 1689 vypukla dnes již zapo-

menutá, ve své době a dlouho poté však
jedna z nejhorších tragédií Prahy. Je
známá jako „Francouzský požár“. Boj
evropských velmocí Francie a Rakous-
ka odneslo před 330 lety hlavní město
Čechů. Tehdy 21. června město zapálili
francouzští agenti – žháři. Útok, při kte-
rém zemřely stovky lidí a plameny
spolkly přes 700 budov včetně mnoha
kostelů, paláců, mlýnů, pil či synagog,
je dodnes považován za největší teroris-
tický útok na Prahu.
Zatímco někteří evropští panovníci

válčili na východě s Osmany, francouz-
ský král Ludvík XIV. se rozhodl, že do-
byje část dnešního Německa, ale i Čes-
ka. Zvolil zvláštní taktiku. Do mnoha
měst nejdříve vyslal žháře, kteří měli
způsobit chaos. Do Čech dorazilo cel-
kem asi 150 agentů – zajatých českých
vojáků a Němců v Čechách žijících, kte-
ří se v zemi vyznali. Zlákaly je peníze,
za odměnu si mohli koupit menší nemo-
vitost. Převlečeni za žebráky, kněze či
vojáky pronikali přes hranici. Během su-
chého jara vyhořely Klatovy, Broumov,
Trutnov, Hořovice a další menší města.
Ale i Praha, kde zaútočilo asi 30 mužů.
Jako první snad vzplál hostinec v Kapro-
vě ulici. Vítr naštěstí foukal směrem k
Vltavě, díky tomu bylo ušetřeno Nové
Město, zato židovské ghetto a Staré
Město lehly popelem. Požár trval 24 ho-
din a zmizela tak velká část Prahy gotic-
ké. Město se z popela zdvihlo, ovšem
už jako barokní. (jos)

Chrám sv. Víta
v plamenech Dojezd 45 km

0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA

Elektromagnetická brzda

Silný motor 800W

Certifikováno pro TP, ZTP
a ZTP/P

Nový výrobek

Elektrické vozíky
pro seniory

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

42 prodejen a servisů

Drhovle u Písku – Pamětice
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o., Pamětice 17
tel.: 608 100 717, tel.: 380 427 000

Písek
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o., Pražská 484
tel.: 382 271 693, tel.: 731 441 904

Strakonice
Milisterfer Jiří – AGROM, Volyňská 145
tel.: 383 324 405, tel.: 777 993 399

Soběslav
Oáza–Cyklosport Švec, Na Ohradě 368
tel.: 381 211 481, tel.: 603 836 119

České Budějovice
AGROZET, U Sirkárny 501/30
tel.: 389 012 230, tel.: 778 714 670

42 prodejen a servisů

Drhovle u Písku – Pamětice

SELVO 4800

72 590 Kč
43 990 Kč

INZERCE



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

V pondělí 29. dubna si Češi připo-
menou pět let od tragické smrti
Ivety Bartošové. Příběh posled-

ních let jejího života vyzněl bohužel až
tragikomicky a téměř volal o literární
zpracování – mnohými vysmívaná ce-
lebrita, médii často zesměšňovaná, na-
víc groteskně pronásledovaná podivný-
mi individui skončí svůj život pod koly

vlaku... Pozornost věnovaná jejím podiv-
ným posledním letům ale neznamená,
že by se její písničky netěšily stále velké
popularitě. Naopak, nejméně pět z nich
patří mezi nejoblíbenější skladby střed-
ní generace posluchačů.
Které to jsou? Na to hledal odpověď

nedávný průzkum vkusu posluchačů Rá-
dia Impuls.

5. Hej pane diskžokej

Po smrti pěveckého partnera Petra Se-
péšiho se v létě roku 1985 Bartošová
zhruba na půl roku odmlčela a pak se vy-
nořila ve skupině Balet. Tady působila
jen velmi krátce, ale zůstal po ní klasický
diskotékový hit Hej pane diskžokej.
Textař Zdeněk Rytíř se v něm přesně tre-
fil do doby, kdy se diskotéky začaly rake-
tovým tempem rozmáhat po celé republi-
ce. Roztomilá naivka, tak novou českou
hvězdu vnímala tehdejší veřejnost.

4. Nekonečná

Jedna z posledních Ivetiných úspěšných
písniček pochází z roku 1998. Vydavatel-
ství Monitor tehdy pracovalo na jejím
velkém comebacku a návrat se vcelku po-
dařil, i když to bylo vzhledem ke zhoršu-
jící se zpěvaččině psychice velmi těžké.
Díky albu Ve jménu lásky, ze kterého pís-
nička pochází, se navenek zdálo, že ko-
nečně našla atraktivní dospělou polohu.

3. Tři oříšky

Film Tři oříšky pro Popelku sice pochá-
zí z roku 1973, ale ústřední melodie zís-
kala svou vokální podobu až v roce
1996. Je zvláštní, že to byl právě Karel
Svoboda, další tragická postava české-
ho popu, kdo pro Ivetu Bartošovou slo-
žil její poslední velký hit.

2. To je naše věc

Iveta Bartošová byla po celou svou kari-
éru velmi žádaná zpěvačka pro různé
duety. Připomeňme si Knoflíky lásky s
Petrem Sepéšim, muzikálovou melodii
Vím, že jsi se mnou, kterou zpívala s Da-
nem Hůlkou, nebo filmovou píseň
V tom, kde ji svým hlasem podporoval
Karel Černoch. To je naše věc vznikla v
roce 1986 ve spolupráci sMichalemDa-
videm a dodnes patří i mezi nejoblíbe-
nější Davidovy písně. Bartošová s Davi-
dem si po hudební stránce dobře sedli.
Koneckonců krátkou dobu společně vy-
stupovali ve skupině Kroky.

1. Víš, lásko

Rok 1987 byl nejúspěšnějším rokem její
kariéry. Začala nastálo spolupracovat s
Orchestrem Ladislava Štaidla a vyšla jí
první dlouhohrající deska I.B. se skladba-
mi, které pro ni napsali nejzkušenější au-
toři. Její dodnes nejpopulárnější skladbu
Víš, lásko, kterou album začíná, vymys-
lel tehdejší Gottův baskytarista Ondřej
Soukup. Textař Eduard Pergner k ní na-
psal slova, která na řadu let definovala
Ivetin profil spíše plaché dívky, jež se za-
tím „jen trochu rozkoukává“ a „od
svých snů strašně moc očekává“. Bohu-
žel, její sny se nikdy úplně nenaplnily.

Iveta Bartošová spáchala
sebevraždu před pěti
lety. Tohle je jejích pět
nejpopulárnějších písní.

/ motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
/ nový motor HONDA GCVx 170
/ variátorová převodovka s plynulou regulací pojezdu
/ centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
/ ocelový skelet, rychlospojka na mytí
/ bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
/ velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
/ ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

ROTAČNÍ SEKAČKAVARI MP1 554H

NOVINKA
2019

ČESKÝVÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

7 modelů rotačních sekaček od 4 890 Kč s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 / Brno, Monsta, Kaštanová 1418, T 725 719 946 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER,
Mírová 15, T 548 531 294 / Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / ČeskéBudějovice, AGROZET Č.B. a.s., U
Sirkárny 30, T 606 648 802 / HavlíčkůvBrod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567
220 595 / Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 / Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR nawww.vari.cz.

INZERCE

Pět perel Ivety Bartošové



ČR | Nejvíce diskuzí mezi chovateli se
vede na téma, jaké granule psovi vy-
brat. Mnozí lidé při výběru hledí přede-
vším na cenu a kupují to nejlevnější kr-
mení na trhu. Odborníci na výživu psů
ale zvedají varovně prst. Protože levné
zpravidla znamená nekvalitní.

„Peníze, které lidé ušetří na krmivu, po-
tom stejně utratí za léčebné výlohy u veteri-
náře, takže takové chování vlastně nedává
smysl. Při nákupu by proto neměla být ur-
čující cena, ale především složení krmiva.
Zdravý pes vyjde chovatele z dlouhodobé-
ho hlediska levněji,“ říká odborník na výži-
vu psů Martin Pučálka. Upozorňuje na to,
že levná krmiva mají minimum masa, na-

opak obsahují přehršel obilovin i chemic-
kých konzervantů a zbytečná dochucova-
dla a soli, které nejsou dobré pro trávení
a kromě toho jsou jedním z nejčastějších
alergenů. Právě obsah masa by měl být při
výběru nejdůležitějším ukazatelem, proto-
že pes je od přírody masožravec a potřebu-
je dostatek živočišných bílkovin.

„Důležitým faktorem při výběru krmi-
va by také mělo být samotné zpracování
surovin. Vždy je vhodné, aby suroviny
byly co nejméně zpracované. Vybírejte
tedy například krmivo, kde je rýže na-
místo rýžové mouky, sušené maso mís-
to moučky, brambory místo bramboro-
vých vloček atd. I toto bude rozhodující
při tom, jak bude krmivo psovi sedět,“
dodává Pučálka.

Pozor na varovné signály

Budete-li psa dlouhodobě krmit nevhod-
ným krmivem, může se projevit velké
množství zdravotních problémů: déletrva-
jící průjmy nebo zvracení, selhávání led-
vin, ale i alergie, které postihují psy podob-

ně jako lidi. Zpravidla je poznáte podle
špatné kvality srsti, pes se škrábe, což
může skončit až takzvanými hotspo-
ty – místy s vylysalou srstí. Také se mo-
hou objevit zanícená ložiska, ekzémy

v okolí řitních žlázek, zarudlé ušní boltce
nebo zvracení. „Lidé se velmi často mylně
domnívají, že psi mají alergii na granule
jako celek. Ve skutečnosti se ale jedná
o alergii na určitou složku, která je v granu-

lích obsažená, například na obi-
loviny, jež obsahují lepek
či chemické konzervanty.
Statistika ukazuje, že touto
alergií trpí každý sedmý
pes,“ doplňuje odborník na
výživu.

Pokud je váš pes na přijí-
manou stravu citlivý a má
některé z výše popsaných
příznaků, měli byste zvážit
změnu krmení. Pro takové
jedince se hodí hypoaler-
genní granule, jež neobsa-
hují suroviny spouštějící
časté alergie. Určitě je
dobré vybírat granule, ve
kterých je jehněčí maso,
losos, případně krůta
nebo zvěřina.

KAMILA HUDEČKOVÁ

ZDRAVÍ PSŮ

FOTO | MAFRA

Ačkoliv své psí miláčky
většina lidí vnímá jako
rovnocenné členy své
rodiny, mnozí mají velké
mezery ve znalostech
toho, jak je správně krmit.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Klinické příznaky atopického ekzému u psů
se většinou objeví na břiše, packách a uších.
Ložiska jsou svědivá a zarudlá. Jelikož si zví-
ře místa drbe, dostávají se do ran nečistoty
z vnějšího prostředí a mohou se přidat sekun-
dárně infekce způsobené bakteriemi, dermato-
fyty nebo kvasinkami.

Tyto infekce nejčastěji postihují ušní boltce
a zevní zvukovody, končetiny, hlavu, krk a oblast
konečníku. Typickým příznakem dermatofytózy
nebo kvasinkové infekce je zarudnutí a mírné
až silné svědění. U zvířat je možné pozorovat
šupinatění, škrábání a lízání postižených míst,

a mohou aktivně hledat potravu (parazitické hou-
by a kvasinky).
Pythium oligandrum také produkuje enzymy, které
rozkládají buněčnou stěnu parazitické houby
a zároveň vytvářejí nepříznivé prostředí pro růst
bakterií. Pokud jsou na pokožce zánětlivá ložiska,
enzymy napomáhají regeneraci a zabraňují tvorbě
hnisu. Ve chvíli, kdy se Pythium oligandrum nemá
čím živit, odrůstá s pokožkou, jelikož živočišný
organismus pro něj není přirozeným prostředím.
Veterinární přípravky s chytrou houbou Ecosin
a Dermasin oil můžeme používat u zvířat jakého-
koliv stáří, u březích a kojících fen nebo i u zvířat
s určitým imunitním deficitem, způsobeným napří-
klad jinou infekcí. U lidí se specifické kmeny Pythi-
um oligandrum využívají k potlačení zápachu no-
hou, mykóz nehtů nebo při vaginálních mykózách.
Jeho využití se rozšířilo i na podporu regenerace
pokožky a bakteriostatický účinek při atopických
ekzémech, lupénce a nehojících se ránách.
Přípravky s chytrou houbou pro psy dostanete
u svého veterinárního lékaře nebo v lékárně, kde
dostanete přípravky i pro humánní použití.

Tlumení příznaků atopických ekzémů a kvasinkových
infekcí u psů pomocí Pythium oligandrum

Výrobce: Bio Agens Research
and Development – BARD, s.r.o.
Infolinka: 728 814 202

Více informací: www.vet-pythium.eu
www.chytrahouba.cz
e-mail: pythium@pythium.cz

čímž je pokožka ještě vícee zatěžována a zapáchá.
Při onemocnění oblasti kkonečníku si pes velice
často zánětlivá ložiska vyykusuje.
Ovšem i na tyto problémyy si příroda našla pomoc,
a to mikroorganizmuus Pythium oligandrum.
Ten napadá pouze jiné parazitické houby
a kvasinky, z kterýcch čerpá živiny pro svůj

reprodukční ccyklus. Vzhledem k této
specififické vlastnosti se mu

říkká „Chytrá houba“.
Pythium oligandrum
tvoří zoospory, které
se ve vodném pro-
středí volně pohybují

Levné granule umí psovi i ublížit

INZERCE



18 26. dubna 2019 Komerční příloha

Myslete
na
CESTU.

záchrana při nehodě

dohled nad vozidlem

platba pojistného
podle ujetých km

slevy za maximální
zabezpečení

UNIQA SafeLine

- unikátní služba

pro motoristy.

www.uniqa.cz
2016 · 2017 · 201

8

2019

Jarní měsíce jsou obdobím, kdy pojišťovny spouští
své kampaně na povinné ručení. ČPP odstartovala tu
svou už začátkem dubna. „Motoristům nabízíme za zvýhodněných podmínek
získání rozšířených asistenčních služeb Autem Bez Starostí. Připojištění za-
hrnuje řadu užitečných výhod nad rámec běžně poskytovaných asistenč-
ních služeb“, upozorňuje Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel České
podnikatelské pojišťovny. Příkladem je odtah vozidla z ciziny domů ze vzdále-
nosti až 1250 kilometrů či přistavení a zapůjčení náhradního vozidla až na osm
dní, a to po celém území EU.V rámci kampaně mohou noví klienti toto připojiš-
tění získat o 600 korun levněji za cenu 1150 korun na celý rok. Navíc současně
získají zdarma jako bonus cestovní pojištění pro čtyři osoby na deset dní.

Motoristická asistence
se slevou a cestovko
zdarma navíc
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Otázky prO OdbOrníka

Lucie Žulavská,
právnička a gestorka
České asociace
pojišťoven

kolik pojišťovny průměrně vyplatí z havarijního pojištění?

Jak mají ale řidiči postupovat v situ-
aci, kdy je auto poničené, nabourané
nebo odcizené, aby likvidace pojist-
né události proběhla bez problémů
a pojišťovna motoristovi vyplatila
pojistné plnění? Postup likvidace
se odvíjí především od dokumentů,
které pojišťovně motorista dodá,
na jejich základě musí likvidá-
tor stanovit, zda se, s ohledem
na zjištěný rozsah poškození vo-
zidla technikem pojišťovny při
prohlídce, jedná o tzv. parciální,
nebo totální škodu. Ale co když vám
auto nebo jeho části odcizí? Tady je
důležité mít na paměti, že pro vý-
platu plnění je v těchto případech
bezpodmínečně nutné, aby událost
šetřila Policie ČR.
Pro likvidaci události je potřeba

Průměrná škoda vyplacená z ha-
varijního pojištění dosahuje téměř
28 000 korun. Jsou ale situace, kdy

doložit doklady, na jejichž
základě likvidátor událost posoudí
a stanoví výši pojistného plnění.
K těmto dokladům patří hlášení
škodní události, kopie technick-
ého průkazu, faktura za opravu,
odtah, protokol Policie ČR, pokud
událost šetřila. V případech, kdy
se jedná o krádež vozid-
la či jeho částí nebo
o vandalismus, je
potřeba doložit
ještě protokol
o trestním ozná-
mení, oznámení
PČR o odložení
případu, orig-
inál technického
průkazu, klíče
od vozidla, doklad
o pořízení vozidla či
mimořádné výbavy.

dokončení z předchozí strany A jaké mohou být i u havarijního
pojištění výluky z pojištění?
U každé pojišťovny je najdeme
v pojistných podmínkách a mo-
hou se lišit. Obecně se ve výlukách
objev uj í

jde o mnohonásobně vyšší částky.
Například v případě krádeží nebo
škod způsobených živly se škody
vyšplhají i na statisíce korun.

Na co všechno se dá ještě připojistit?
V rámci havarijního pojištění je
možné dále připojistit čelní sklo,
přidat úrazové pojištění, rozšířené

především škody způsobené pod
vlivem alkoholu, při řízení bez
řidičského průkazu, škody vzniklé
kvůli nesprávné obsluze a údržbě
vozu nebo například škody při

závodech.

Asistence
k novému autopojištění
• odtah vozidla do vzdálenosti 1 250 km

• náhradní vůz až na 8 dní i při pouhé poruše

• úhrada neopravitelné pneumatiky
na území ČR v limitu 4 000 Kč

• nyní se slevou 600 Kč

Připojištění s touto speciální asistencí lze uzavřít buď pro řidiče auta, anebo pro celou
posádku. Je určena pro osobní, užitková a terénní vozidla. Zajišťuje komplexní servis
pro osoby s handicapem po autonehodě, které nejsou schopné během léčby úrazu
vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně až do celkového limitu
10.000 korun pro každou pojištěnou osobu s omezenou pohyblivostí.

Cena úrazového připojištění včetně úrazové asistence je 300 korun pro řidiče vozu
a 130 korun pro každé sedadlo v autě (pojištění celé posádky). U prémiových produktů
havarijního pojištění UNIQA je cena poloviční.

Co kryje úrazová asistence pro motoristy UNIQA?
� Telefonické zdravotní informace a konzultace (alergie, životospráva, dermatologie,

léky, prevence, konkrétní zdravotní problém apod.).
� Doprava z a do zdravotnického zařízení (do a z bydliště pojištěné osoby; sanitka

nebo taxi).
� Dovoz léků, nákup potravin a hygienických potřeb. Dovoz jednoho teplého nebo

zmrazeného jídla denně do bydliště pojištěného.
� Běžný úklid domácnosti (luxování, vytření, umytí nádobí, praní, žehlení apod.)
� Asistence – pomoc při osobní hygieně, s přípravou jídla apod.
� Opatrování dětí a seniorů ve společné domácnosti (dohled

a pomoc s běžnými denními úkony).
� Zajištění pobytu a doprava psa nebo kočky do nejbližšího

útulku nebo zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.

Služba je dostupná nepřetržitě na telefonu 272 10 10 20.

UNIQA
NAbízí úrAzovoU
AsIsteNCI po NehodáCh
pro motorIsty

UNIQA nabízí užitečný doplněk k pojištění
aut – úrazovou asistenci pro motoristy, kteří se
zranili v souvislosti s nehodou anebo užíváním
vozidla. připojištění s asistencí doplnilo paletu
krytí jak k havarijnímu pojištění, tak i povinné-
mu ručení. poúrazová asistence je dostupná 24
hodindenně anení omezena věkempojištěného.

www.uniqa.cz

asistenční služby, zapůjčení
náhradního vozidla, pojištění
spolujezdců, právní ochranu nebo
například pojištění zavazadel.

V čem nejčastěji lidé chybují, když si
sjednávají havarijní pojištění?
Řada lidí bohužel stále mylně
doufá v to, že z povinného ručení

pokryjí případně i škody na vlast-
ním vozidle. Pokud se ale na silni-
ci střetnete se zvěří, budete obětí
vandalismu nebo vám kamínek
od projíždějícího vozu rozbije čelní
sklo, budete si muset tyto škody
zaplatit ze svého. Při sjednávání
pojištění je důležité zvážit rozsah
pojištění a poskytnutých služeb.



Ministerstvo financí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!18+

Více na www.ifortuna.cz

SLEDUJTE

FORTUNA:LIGU

JEDINĚ V O2 TV

ZÁROVEŇ SI MŮŽEŠ VSADIT!

PRO NOVÉ HRÁČE BONUS 700 Kč

ČR | Ve Fortuna lize zbývá odehrát po-
slední kolo základní části, všechna
utkání jsou na programu v sobotu od
17. hodin. Teprve pak bude jasno, kte-
ré týmy se vzájemně utkají v novinko-
vé nadstavbové části. Ta fanouškům
přinese řadu šlágrů, včetně „třetího“ li-
gového derby mezi pražskými S.

Skupina o titul

Prvních šest mužstev bude hrát o titul
a pohárové příčky jednokolově každý
s každým. První, druhý a třetí v pořadí
odehrají tři utkání doma. Čtvrtý, pátý
a šestý nastoupí třikrát venku. Body ze
základní části zůstávají.

Český šampion má jistotu 3. předkola
Ligy mistrů, ale s největší pravděpodob-
ností do kvalifikace vstoupí o kolo pozdě-
ji, čili až v play off. To se stane v případě,
že letošní vítěz Champions League si
účast v příštím ročníku zajistí ze své sou-
těže. Českého vicemistra čeká boj o
Champions League od druhého předkola.

Třetí tým v pořadí půjde do 2. předkola
Evropské ligy. Pokud však triumf v domá-
cím poháru vyhraje tým, který obsadí prv-
ní dvě příčky (Slavia, Sparta), bronzové
mužstvo zabere pozici vítěze Mol Cupu
a o EL bude hrát až od 3. předkola. Čtvrtý
tým v pořadí půjde do 2. předkola a to v si-
tuaci, že domácí pohár vyhraje mužstvo,
které obsadí první tři místa v lize. V tom
případě by pohárová byla i pátá příčka.
Celek, který se na ní umístí, však o kvalifi-
kaci v Evropské lize ještě musí bojovat
v zápase s vítězem prostřední skupiny.

Skupina o Evropu

Do ní půjdou týmy od 7. do 10. příčky,
které budou hrát systémem play off na
dvě utkání. Sedmý proti desátému, osmý
proti devátému doma venku. Vítězové
proti sobě opět na dvě utkání. Kdo tedy
zvládne čtyři zápasy, vyzve právě pátého
či čtvrtého v pořadí z elitní skupiny. Vel-
ké finále se odehraje na stadionu klubu
z první šestky. Pokud Mol Cup ovládne

mužstvo od pátého místa v ligové tabul-
ce níž, do finále s vítězem prostřední sku-
piny půjde právě čtvrtý tým v pořadí.

Skupina o záchranu

Jedenáctý až šestnáctý tým tabulky čeká
stejný formát jako elitní šestku: jednoko-
lově každý s každým, přičemž tři lépe po-
stavené kluby mají výhodu tří domácích
zápasů. Už nyní je jisté, že ve skupině
o záchranu nastoupí Dukla Praha i Karvi-
ná. Je takřka jisté, že bojům o udržení ne-
uniknou ani Příbram s Bohemians.

Po závěrečném dějství nadstavby po-
slední sestoupí. Patnáctý v pořadí si o ligo-
vou příslušnost zahraje s druhým týmem
druhé ligy na dvě utkání doma venku. Čtr-
náctý vyzve třetího z druholigové tabul-
ky. Vítěz základní části druhé ligy postou-
pí přímo mezi elitu. (re, M. Novák)

Česká liga poprvé ve své samostatné historii
neskončí po 30. kole, ale týmy od 3. května
čeká nadstavba. Teprve ta definitivně rozhodne
o mistrovi, účastnících pohárů i sestupujících.

30. kolo Fortuna ligy
Sobota 27. dubna 17:00
Slovácko - Bohemians (O2 TV Fotbal)
Teplice - Příbram (O2 TV Fotbal)
Jablonec - Ostrava (O2 TV Fotbal)
Plzeň - Dukla (O2 TV Sport)
Karviná - Liberec (O2 TV Fotbal)
Opava - Sparta (ČT sport)
Slavia - Olomouc (O2 TV Sport)
Boleslav - Zlín (O2 TV Fotbal)

Jízdní řád nadstavby
Nadstavbová část, oficiálně nazvaná
Finále Fortuna ligy, začne 3. května.
Mistr bude korunován nejpozději
26. května, přímý sestupující bude znám
o den dřív. Hraje se každý víkend,
skupina o titul i skupina o záchranu
odehrají třetí kolo uprostřed týdne
v úterý 14. a ve středu 15. května.
Baráž začne v úterý 28. května,
o účastnících první ligy pro příští
soutěžní ročník bude rozhodnuto
2. června. Finále Mol Cupu je na
programu ve středu 22. května.

Revoluční jaro finišuje
20 26. dubna 2019 Fotbal



TV program týdeníku 5plus2 sobota 27. dubna 2019

ČT1
7.15 Po stopách hvězd 7.45 Jak princezny spaly
na hrášku 8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi III (4/8)
9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Modrý kosatec 14.05 Ty, ty, ty, Moneti
14.45 Rozpaky kuchaře Svatopluka (4/13)
15.55 Jak zničit vlastní mužstvo 17.05 Hercule
Poirot 18.00 Ferdinandovy zahrady II 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Cartouche

Dobrodružná romantická
komedie (Fr./It., 1962). Hrají
J.-P. Belmondo, C. Cardinalová,
J. Rochefort, O. Versoisová,
J. Hahn a další. Režie P. de
Broca

23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.05 Nebuďte policajta
Thriller (Fr., 1988). Hrají
A. Delon, M. Serrault, X. Deluc,
P. Catalifo, S. Reggiani a další.
Režie J. Pinheiro

0.40 Bolkoviny
1.35 Banánové rybičky
2.10 Bydlení je hra
2.40 Chalupa je hra
3.00 Sama doma
4.30 Kuchařská pohotovost
5.00 Žiješ jenom 2x
5.30 Z metropole

Nova
7.00 Looney Tunes: Úžasná show II (24, 25)
7.50 Show Toma a Jerryho II (5) 8.10 Šestka
táhne světem 9.05 The Voice Česko Slovensko
11.25 Koření 12.20 Volejte Novu 12.55 Rady
ptáka Loskutáka 13.55 Výměna manželek
15.20 Láska přes internet 17.40 Jurský park 3
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Mumie: Hrob Dračího císaře
Akční film (Čína/N/USA, 2008)

22.25 Jupiter vychází
Dobrodružný sci-fi film
(Austr., 2015)

0.50 Smrtonosná zbraň 4
Akční film (USA, 1998)

3.00 Holky pod zámkem III
4.05 Šestka táhne světem

Prima
6.15 Ninjago VIII (4) 6.40My Little Pony III (2)
7.10 M.A.S.H (242) 7.40 M.A.S.H (243) 8.10
M.A.S.H (244) 8.45 Autosalon 9.55 Bikesalon
10.30 Prima Partička 11.40 Máme rádi Česko
13.20 Česko Slovensko má talent 14.50
Katakomby. Filmová komedie (ČR, 1940).
Hrají V. Burian, A. Mandlová, J. Marvan,
N. Gollová a další 16.40 Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970). Hrají I. Janžurová,
J. Sovák, F. Filipovský a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Bajkeři

Komedie (ČR, 2017).
Hrají A. Mišík, H. Vagnerová,
C. Buckinghamová, V. Postránecký,
T. Matonoha a další. Režie
M. Kopp

22.20 Na špatné straně hlavně
Akční thriller (USA, 2016).
Hrají S. Seagal, F. Piersic ml.,
J. Ewenová a další. Režie
K. Waxman

0.15 Špion
Akční komedie (USA, 2015).
Hrají M. McCarthyová,
J. Statham, R. Byrneová,
J. Law, M. Hartová a další.
Režie P. Feig

2.45 Vraždy v Midsomeru X
Smrt a prach. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, L. Howardová a další.
Režie S. Hellingsová

4.50 Jak se staví sen

Joj Family
7.05 Policisté v akci 8.10 Na chalupě

9.15 Nové bydlení 10.30 V sedmém nebi 12.25
Třetí patro (2/6) 13.50 Policisté v akci 14.55
Policisté v akci 16.00 Policisté v akci 17.00 Nové
bydlení 18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15 Osvobozeni Prahy
(1/2) 21.45 Nikdo není dokonalý 23.20 Nikdo není
dokonalý 0.55 Nové bydlení

Prima cool
6.40 Poslední loď (1) 7.35 Kurýr (8) 8.50 Pevnost
Boyard (8) 11.15 Re-play 11.50 COOL Esport 12.20
Futurama II (16) 12.50 Simpsonovi XXVIII (8, 9)
13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXVIII (10, 11)
14.45 Futurama III (1) 15.05 COOLfeed 15.15
Terminator Genisys 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XXVIII (12, 13) 18.55 Simpsonovi XXVIII
(14, 15) 19.50 COOLfeed 20.00 Kung Fu Panda 3
22.05 Ulice Cloverfield 10 0.05 Akta X XI (2)

Nova Cinema
5.10427.05Včeranarozeni8.55MentalistaV (13, 14)
10.40 Mistr iluze (4, 5) 13.00 Oscar, komedie
(USA, 1991) 15.10 Strašpytlík, animovaný film
(USA, 2005) 16.35 Babe: Prasátko ve městě,
dobrodružný film (Austr., 1995) 18.20 Má mě rád,
nemá mě rád, romantická komedie (USA, 2010)
20.00 Král Charles III., drama (VB, 2017) 21.55
Americká panna, komedie (USA, 2009) 23.30
Millerovi na tripu, komedie (USA, 2013)

Prima Max
6.25My Little Pony III (1) 6.50Ninjago VIII (3) 7.20
Velké zprávy 8.35 Pekelná kuchyně XIV (10, 11)
10.25 Velká ryba 13.10 Naše dovolená a jiné
pohromy 15.10 Povolení zabíjet, akční film
(VB/USA, 1989) 18.05 Sherlock Holmes: Případ od
Viktoriiných vodopádů (1/2) 20.00 Zohan: Krycí
jméno Kadeřník, komedie (USA, 2008) 22.25
Strážce Attilova meče, horor (USA/Rum., 2005)
0.25 Ulice Cloverfield 10, horor (USA, 2016)

AKČNÍ

SOBOTA

7.50Nové bydlení 9.00Nová zahrada
9.55 Postavíme, opravíme, zvelebíme 10.40 Nikdo
není dokonalý 12.20 Osvobozeni Prahy (1/2),
historický film (ČR/SR, 1975) 13.50 Cirkus v cirkuse,
rodinná komedie (ČR, 1975) 16.45 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 21.55Všechno, comám rád
23.55 Všechno, co má Ander rád 0.25 Noviny

NEDĚLE

8.40Soudní síň – cz9.35Soudní síň –
cz 10.30 Policisté v akci 11.30 První oddělení 11.55
Dr. Stefan Frank (66) 13.00 Aféry 14.00 Aféry
14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Cirkus v cirkuse 23.00
Policisté v akci 0.00 Policisté v akci

PONDĚLÍ

9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45Dr. Stefan Frank (67) 12.55Aféry 13.45Aféry
14.35 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
16.55 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (28, 29/
82) 22.25 Policisté v akci 23.30 Policisté v akci

ÚTERÝ

9.45 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Dr. Stefan Frank (68) 13.05 Medicopter 117
(28, 29/82) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý
21.50 Nikdo není dokonalý 23.25 Policisté v akci

STŘEDA

10.35 Policisté v akci 11.35 Dr. Stefan
Frank (69) 13.00 Aféry 2 14.00 Aféry 2 14.50
Soudní síň 15.55 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (30, 31/82)
22.20 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

9.50 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Dr. Stefan Frank (70) 13.05 Medicopter 117
(30, 31) 15.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Třetí patro (3/6) 21.45 Policisté
v akci 22.45 Policisté v akci 23.50Nová zahrada

PÁTEK

Relax
5.05 Doktor z hor 5.55 Doktor z hor

6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor
z hor 10.30 TOP Relax 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20
Esmeralda 21.15 Cabaret 22.50 Filmové novinky
23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů Honzy
Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

5.15 Labyrinty vášně 6.05 Labyrinty
vášně 7.00 Labyrinty vášně 8.30 Labyrinty vášně
9.25 Labyrinty vášně 10.20 Pralinky 11.00 Filmové
novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus
store 15.55 Stefanie 16.50 Stefanie 17.45 Stefanie
18.45 Dámská jízda Heidi 19.40 Stefanie 20.40
Stefanie 21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl
10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 27. dubna 2019

ČT1
7.15 Po stopách hvězd 7.45 Jak princezny spaly
na hrášku 8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi III (4/8)
9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Modrý kosatec 14.05 Ty, ty, ty, Moneti
14.45 Rozpaky kuchaře Svatopluka (4/13)
15.55 Jak zničit vlastní mužstvo 17.05 Hercule
Poirot 18.00 Ferdinandovy zahrady II 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Cartouche

Dobrodružná romantická
komedie (Fr./It., 1962). Hrají
J.-P. Belmondo, C. Cardinalová,
J. Rochefort, O. Versoisová,
J. Hahn a další. Režie P. de
Broca

23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.05 Nebuďte policajta
Thriller (Fr., 1988). Hrají
A. Delon, M. Serrault, X. Deluc,
P. Catalifo, S. Reggiani a další.
Režie J. Pinheiro

0.40 Bolkoviny
1.35 Banánové rybičky
2.10 Bydlení je hra
2.40 Chalupa je hra
3.00 Sama doma
4.30 Kuchařská pohotovost
5.00 Žiješ jenom 2x
5.30 Z metropole

Nova
7.00 Looney Tunes: Úžasná show II (24, 25)
7.50 Show Toma a Jerryho II (5) 8.10 Šestka
táhne světem 9.05 The Voice Česko Slovensko
11.25 Koření 12.20 Volejte Novu 12.55 Rady
ptáka Loskutáka 13.55 Výměna manželek
15.20 Láska přes internet 17.40 Jurský park 3
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Mumie: Hrob Dračího císaře
Akční film (Čína/N/USA, 2008)

22.25 Jupiter vychází
Dobrodružný sci-fi film
(Austr., 2015)

0.50 Smrtonosná zbraň 4
Akční film (USA, 1998)

3.00 Holky pod zámkem III
4.05 Šestka táhne světem

Prima
6.15 Ninjago VIII (4) 6.40My Little Pony III (2)
7.10 M.A.S.H (242) 7.40 M.A.S.H (243) 8.10
M.A.S.H (244) 8.45 Autosalon 9.55 Bikesalon
10.30 Prima Partička 11.40 Máme rádi Česko
13.20 Česko Slovensko má talent 14.50
Katakomby. Filmová komedie (ČR, 1940).
Hrají V. Burian, A. Mandlová, J. Marvan,
N. Gollová a další 16.40 Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970). Hrají I. Janžurová,
J. Sovák, F. Filipovský a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Bajkeři

Komedie (ČR, 2017).
Hrají A. Mišík, H. Vagnerová,
C. Buckinghamová, V. Postránecký,
T. Matonoha a další. Režie
M. Kopp

22.20 Na špatné straně hlavně
Akční thriller (USA, 2016).
Hrají S. Seagal, F. Piersic ml.,
J. Ewenová a další. Režie
K. Waxman

0.15 Špion
Akční komedie (USA, 2015).
Hrají M. McCarthyová,
J. Statham, R. Byrneová,
J. Law, M. Hartová a další.
Režie P. Feig

2.45 Vraždy v Midsomeru X
Smrt a prach. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, L. Howardová a další.
Režie S. Hellingsová

4.50 Jak se staví sen

Joj Family
7.05 Policisté v akci 8.10 Na chalupě

9.15 Nové bydlení 10.30 V sedmém nebi 12.25
Třetí patro (2/6) 13.50 Policisté v akci 14.55
Policisté v akci 16.00 Policisté v akci 17.00 Nové
bydlení 18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15 Osvobozeni Prahy
(1/2) 21.45 Nikdo není dokonalý 23.20 Nikdo není
dokonalý 0.55 Nové bydlení

Prima cool
6.40 Poslední loď (1) 7.35 Kurýr (8) 8.50 Pevnost
Boyard (8) 11.15 Re-play 11.50 COOL Esport 12.20
Futurama II (16) 12.50 Simpsonovi XXVIII (8, 9)
13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXVIII (10, 11)
14.45 Futurama III (1) 15.05 COOLfeed 15.15
Terminator Genisys 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XXVIII (12, 13) 18.55 Simpsonovi XXVIII
(14, 15) 19.50 COOLfeed 20.00 Kung Fu Panda 3
22.05 Ulice Cloverfield 10 0.05 Akta X XI (2)

Nova Cinema
5.10427.05Včeranarozeni8.55MentalistaV (13, 14)
10.40 Mistr iluze (4, 5) 13.00 Oscar, komedie
(USA, 1991) 15.10 Strašpytlík, animovaný film
(USA, 2005) 16.35 Babe: Prasátko ve městě,
dobrodružný film (Austr., 1995) 18.20 Má mě rád,
nemá mě rád, romantická komedie (USA, 2010)
20.00 Král Charles III., drama (VB, 2017) 21.55
Americká panna, komedie (USA, 2009) 23.30
Millerovi na tripu, komedie (USA, 2013)

Prima Max
6.25My Little Pony III (1) 6.50Ninjago VIII (3) 7.20
Velké zprávy 8.35 Pekelná kuchyně XIV (10, 11)
10.25 Velká ryba 13.10 Naše dovolená a jiné
pohromy 15.10 Povolení zabíjet, akční film
(VB/USA, 1989) 18.05 Sherlock Holmes: Případ od
Viktoriiných vodopádů (1/2) 20.00 Zohan: Krycí
jméno Kadeřník, komedie (USA, 2008) 22.25
Strážce Attilova meče, horor (USA/Rum., 2005)
0.25 Ulice Cloverfield 10, horor (USA, 2016)

AKČNÍ

SOBOTA

7.50Nové bydlení 9.00Nová zahrada
9.55 Postavíme, opravíme, zvelebíme 10.40 Nikdo
není dokonalý 12.20 Osvobozeni Prahy (1/2),
historický film (ČR/SR, 1975) 13.50 Cirkus v cirkuse,
rodinná komedie (ČR, 1975) 16.45 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 21.55Všechno, comám rád
23.55 Všechno, co má Ander rád 0.25 Noviny

NEDĚLE

8.40Soudní síň – cz9.35Soudní síň –
cz 10.30 Policisté v akci 11.30 První oddělení 11.55
Dr. Stefan Frank (66) 13.00 Aféry 14.00 Aféry
14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Cirkus v cirkuse 23.00
Policisté v akci 0.00 Policisté v akci

PONDĚLÍ

9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45Dr. Stefan Frank (67) 12.55Aféry 13.45Aféry
14.35 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
16.55 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (28, 29/
82) 22.25 Policisté v akci 23.30 Policisté v akci

ÚTERÝ

9.45 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Dr. Stefan Frank (68) 13.05 Medicopter 117
(28, 29/82) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý
21.50 Nikdo není dokonalý 23.25 Policisté v akci

STŘEDA

10.35 Policisté v akci 11.35 Dr. Stefan
Frank (69) 13.00 Aféry 2 14.00 Aféry 2 14.50
Soudní síň 15.55 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (30, 31/82)
22.20 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

9.50 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Dr. Stefan Frank (70) 13.05 Medicopter 117
(30, 31) 15.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Třetí patro (3/6) 21.45 Policisté
v akci 22.45 Policisté v akci 23.50Nová zahrada

PÁTEK

Relax
5.05 Doktor z hor 5.55 Doktor z hor

6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor
z hor 10.30 TOP Relax 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20
Esmeralda 21.15 Cabaret 22.50 Filmové novinky
23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů Honzy
Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

5.15 Labyrinty vášně 6.05 Labyrinty
vášně 7.00 Labyrinty vášně 8.30 Labyrinty vášně
9.25 Labyrinty vášně 10.20 Pralinky 11.00 Filmové
novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus
store 15.55 Stefanie 16.50 Stefanie 17.45 Stefanie
18.45 Dámská jízda Heidi 19.40 Stefanie 20.40
Stefanie 21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl
10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK
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neděle 28. dubna 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.40 Inspekce

7.05 Jak zničit vlastní mužstvo 8.15
Úsměvy Vlasty Matulové 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Šípková Růženka (10/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Chladné srdce
14.15 O princi Bečkovi
14.55 Cizí lidé
16.00 Začalo to karafiátem
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Živé terče (1/3)
21.10 168 hodin
21.40 Koptashow
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Reportérka (1)
23.25 Taggart
0.15 Manéž Bolka Polívky
1.25 13. komnata Pavla Pafka
1.55 Banánové rybičky

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci V
6.10 Tlapková patrola III (5)
6.35 Tlapková patrola III (6)
7.05 Looney Tunes: Úžasná show II (26)
7.25 Looney Tunes: Nové příběhy (1)
7.50 Show Toma a Jerryho II (6)
8.10 Krok za krokem VI (2)
8.35 Jorinda a Joringel
9.45 Hořké sladkosti

Komedie (USA/N, 2000)
11.35 Zlatý kompas

Fantasy film (USA/VB, 2007)
13.45 Mumie: Hrob Dračího císaře

Akční film (Čína/N/USA, 2008)
15.55 Kulový blesk

Komedie (ČR, 1978)
17.15 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec

vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974)

19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

20.20 The Voice Česko Slovensko
22.15 Střepiny
22.40 Let číslo 93

Drama (USA/VB/Fr., 2006)
0.40 Kulový blesk

Komedie (ČR, 1978)
2.00 Kriminálka Miami IX (1)

Prima
6.15 Ninjago VIII (5)
6.45 My Little Pony III (3)
7.10 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
7.25 M.A.S.H (245)
7.50 Svět ve válce (7)
9.10 Prima ZOOM Svět
9.40 Mordparta (1)
11.00 Partie
11.45 Receptář prima nápadů
12.40 Vychytávky Ládi Hrušky
13.20 Vychytávky Extra
13.45 Ano, šéfe!
14.50 Láska na víně

Romantický film (USA, 2017)
16.45 Bajkeři

Komedie (ČR, 2017)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Temný Kraj (3)

Loupežníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

21.35 Sport Star
22.25 Šibenice

Krimithriller (USA, 2017)
0.40 Bikesalon
1.05 Svět ve válce (7)
2.20 Vraždy v Midsomeru X

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Ulice (3665)
10.05 Specialisté (22)
11.05 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (4)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (441)
14.05 Mentalista V (15, 16)
16.00 Kriminálka Miami IX (2)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3666)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (77)
21.20 Specialisté (23)
22.25 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (7)
23.20 Beze stopy II (2)
0.15 Mentalista V (15, 16)
1.50 Kriminálka Miami IX (2)
2.30 Střepiny
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago VIII (6)
6.40 My Little Pony III (4)
7.25 M.A.S.H (245)
8.10 M.A.S.H (246)
8.50 M.A.S.H (247)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Dotek kouzla
Romantický film (N/VB, 2016)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (4)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (3)
14.30 Komisař Rex II (2)
15.30 Komisař Rex II (3)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (173)
21.35 Jak se staví sen – extra
22.50 Ano, šéfe!
23.55 Policie v akci
0.55 Komisař Rex II (2)
1.55 Komisař Rex II (3)
3.00 Doktor z hor: Nové příběhy VI (3)
4.00 Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Somrák z Beverly Hills 6.50 Strašpytlík 8.10
Neuvěřitelné příběhy 8.40 Neuvěřitelné příběhy
9.05 Má mě rád, nemá mě rád 11.20 Láska přes
internet 13.40 Král Charles III 15.30 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (12-14) 18.20 Jurský park 3
20.00Matrix Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003)
22.25 Půlnoční běh 0.55 Americká panna

Prima cool
9.45 Pevnost Boyard (9) 12.15 COOL Motorsport
12.35 Bikesalon 13.10 Futurama III (1) 13.40
Simpsonovi XXVIII (12, 13) 14.30 COOLfeed 14.40
SimpsonoviXXVIII (14, 15) 15.35Futurama III (2) 15.55
COOLfeed 16.05 Kung Fu Panda 3 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi XXVIII (16-19) 19.50 Úplně debilní
zprávy 20.00 Den nezávislosti: Nový útok 22.35
Vikingové V (20) 23.35X-Men: Nová generace (4)

Prima Max
7.25My Little Pony III (2) 7.50Ninjago VIII (4) 8.20
Velké zprávy 9.40 Pekelná kuchyně XIV (11, 12)
11.30 Katakomby 13.20 Sherlock Holmes: Případ
od Viktoriiných vodopádů (1/2) 15.20 Velká ryba
18.05 Sherlock Holmes: Případ od Viktoriiných
vodopádů (2/2) 20.00 Jedna za všechny, komedie
(USA, 2014) 22.20 Na špatné straně hlavně, akční
thriller (USA, 2016) 0.15 Šibenice

Nova Cinema
6.30 Jorinda a Joringel 7.45 Babe: Prasátko ve
městě 9.30 Má mě rád, nemá mě rád 11.40 Král
Charles III. 14.05 Hořké sladkosti 15.50 Zlatý
kompas 17.50 Mumie: Hrob Dračího císaře 20.00
Kdo zabil děti z Atlanty?, drama (USA/N, 2000)
22.05 Mys hrůzy, thriller (USA, 1991) 0.35 Let číslo
93, drama (USA/VB/Fr., 2006)

Prima cool
15.05Re-play 15.40Futurama III (3) 16.00COOLfeed
16.05Americký chopper (1) 17.05TopGearXXII 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXVIII (20-22) 19.45
Simpsonovi XXIX (1) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Simpsonovi XXX (13) 20.45 Teorie velkého
třesku XII (13) 21.15 Teorie velkého třesku VIII (20, 21)
22.05Partička22.50COOLfeed23.05COOLe-sport
23.25Americký chopper (1)0.25 Partička

Prima Max
6.25My Little Pony III (3) 6.55Ninjago VIII (5) 7.25
Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XIV (12, 13)
10.30 Hvězdná brána X (8) 11.35 Naše dovolená
a jiné pohromy 13.35 Sherlock Holmes: Případ od
Viktoriiných vodopádů (2/2) 15.35Den nezávislosti:
Nový útok 18.10Zaprášená tajemství: Svatební šaty
20.00 Vdaná snoubenka 21.55 Vendeta, akční
thriller (USA, 2011) 0.05 Jedna za všechny

Nova Cinema
5.05 Somrák z Beverly Hills 6.40 Oscar 8.40
Mentalista V (15, 16) 10.30 Láska přes internet,
romantická komedie (USA, 1998) 13.20 Zlatý
kompas 15.45 Nebezpečné pády 17.40 Jupiter
vychází 20.00 Spider-Man, akční film (USA, 2002)
22.25 Bratři Kisselovi, drama (Kan., 2008) 0.05
Krevní pouto, thriller (USA, 1998)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku VIII (20, 21) 15.35
Futurama III (4) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper (2) 17.00 Top Gear XXII 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXIX (2-5) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (5)
21.20 Teorie velkého třesku VIII (22, 23) 22.15
Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.05 COOLfeed
23.15 Americký chopper (2) 0.15 Partička

Prima Max
6.55My Little Pony III (4) 7.20Ninjago VIII (6) 7.50
Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XIV (13, 14)
11.00 Hvězdná brána X (9) 12.00 Láska na víně
13.50 Zaprášená tajemství: Svatební šaty 15.45
Vdaná snoubenka 17.45 Osudová ztráta, drama
(USA, 2014) 20.00 Čas hrdinů, válečný film (VB,
2011) 22.05 Krvavá minulost, akční film (USA,
2009) 0.10 Vendeta, akční thriller (USA, 2011)

pondělí 29. dubna 2019

úterý 30. dubna 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.55 Neobyčejné životy 10.45
O princi Bečkovi 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Úsměvy Ilji Prachaře
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Je třeba zabít Sekala

Válečné drama
(ČR/SR/Fr./Pol., 1998)

21.55 Columbo
23.24 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.25 Taggart
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (4/8) 9.50

168 hodin 10.20 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (4/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Herecká dráha

Komedie (ČR, 1978)
14.35 Začalo to karafiátem

Komedie (ČR, 1981)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
23.55 Švédská zápalka
1.05 Kalendárium

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3666)
9.55 Specialisté (77)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (5)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (442)
14.05 Mentalista V (17, 18)
15.55 Kriminálka Miami IX (3)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3667)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (893)
21.40 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (8)
23.20 Beze stopy II (3)
0.20 Mentalista V (17, 18)
1.55 Kriminálka Miami IX (3)
2.55 Krok za krokem VI (4)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago VIII (7)
6.40 My Little Pony III (5)
7.25 M.A.S.H (247)
8.10 M.A.S.H (248)
8.50 M.A.S.H (249)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Jako z daleké hvězdy
Romance (N/VB, 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (5)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
14.30 Komisař Rex II (4)
15.30 Komisař Rex II (5)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (63)
21.35 Mordparta (2)
22.55 TOP STAR magazín
23.40 Policie v akci
0.35 Komisař Rex II (4)
1.40 Komisař Rex II (5)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
3.50 Prostřeno!

neděle 28. dubna 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.40 Inspekce

7.05 Jak zničit vlastní mužstvo 8.15
Úsměvy Vlasty Matulové 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Šípková Růženka (10/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Chladné srdce
14.15 O princi Bečkovi
14.55 Cizí lidé
16.00 Začalo to karafiátem
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Živé terče (1/3)
21.10 168 hodin
21.40 Koptashow
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Reportérka (1)
23.25 Taggart
0.15 Manéž Bolka Polívky
1.25 13. komnata Pavla Pafka
1.55 Banánové rybičky

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci V
6.10 Tlapková patrola III (5)
6.35 Tlapková patrola III (6)
7.05 Looney Tunes: Úžasná show II (26)
7.25 Looney Tunes: Nové příběhy (1)
7.50 Show Toma a Jerryho II (6)
8.10 Krok za krokem VI (2)
8.35 Jorinda a Joringel
9.45 Hořké sladkosti

Komedie (USA/N, 2000)
11.35 Zlatý kompas

Fantasy film (USA/VB, 2007)
13.45 Mumie: Hrob Dračího císaře

Akční film (Čína/N/USA, 2008)
15.55 Kulový blesk

Komedie (ČR, 1978)
17.15 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec

vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974)

19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

20.20 The Voice Česko Slovensko
22.15 Střepiny
22.40 Let číslo 93

Drama (USA/VB/Fr., 2006)
0.40 Kulový blesk

Komedie (ČR, 1978)
2.00 Kriminálka Miami IX (1)

Prima
6.15 Ninjago VIII (5)
6.45 My Little Pony III (3)
7.10 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
7.25 M.A.S.H (245)
7.50 Svět ve válce (7)
9.10 Prima ZOOM Svět
9.40 Mordparta (1)
11.00 Partie
11.45 Receptář prima nápadů
12.40 Vychytávky Ládi Hrušky
13.20 Vychytávky Extra
13.45 Ano, šéfe!
14.50 Láska na víně

Romantický film (USA, 2017)
16.45 Bajkeři

Komedie (ČR, 2017)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Temný Kraj (3)

Loupežníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

21.35 Sport Star
22.25 Šibenice

Krimithriller (USA, 2017)
0.40 Bikesalon
1.05 Svět ve válce (7)
2.20 Vraždy v Midsomeru X

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Ulice (3665)
10.05 Specialisté (22)
11.05 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (4)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (441)
14.05 Mentalista V (15, 16)
16.00 Kriminálka Miami IX (2)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3666)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (77)
21.20 Specialisté (23)
22.25 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (7)
23.20 Beze stopy II (2)
0.15 Mentalista V (15, 16)
1.50 Kriminálka Miami IX (2)
2.30 Střepiny
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago VIII (6)
6.40 My Little Pony III (4)
7.25 M.A.S.H (245)
8.10 M.A.S.H (246)
8.50 M.A.S.H (247)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Dotek kouzla
Romantický film (N/VB, 2016)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (4)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (3)
14.30 Komisař Rex II (2)
15.30 Komisař Rex II (3)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (173)
21.35 Jak se staví sen – extra
22.50 Ano, šéfe!
23.55 Policie v akci
0.55 Komisař Rex II (2)
1.55 Komisař Rex II (3)
3.00 Doktor z hor: Nové příběhy VI (3)
4.00 Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Somrák z Beverly Hills 6.50 Strašpytlík 8.10
Neuvěřitelné příběhy 8.40 Neuvěřitelné příběhy
9.05 Má mě rád, nemá mě rád 11.20 Láska přes
internet 13.40 Král Charles III 15.30 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (12-14) 18.20 Jurský park 3
20.00Matrix Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003)
22.25 Půlnoční běh 0.55 Americká panna

Prima cool
9.45 Pevnost Boyard (9) 12.15 COOL Motorsport
12.35 Bikesalon 13.10 Futurama III (1) 13.40
Simpsonovi XXVIII (12, 13) 14.30 COOLfeed 14.40
SimpsonoviXXVIII (14, 15) 15.35Futurama III (2) 15.55
COOLfeed 16.05 Kung Fu Panda 3 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi XXVIII (16-19) 19.50 Úplně debilní
zprávy 20.00 Den nezávislosti: Nový útok 22.35
Vikingové V (20) 23.35X-Men: Nová generace (4)

Prima Max
7.25My Little Pony III (2) 7.50Ninjago VIII (4) 8.20
Velké zprávy 9.40 Pekelná kuchyně XIV (11, 12)
11.30 Katakomby 13.20 Sherlock Holmes: Případ
od Viktoriiných vodopádů (1/2) 15.20 Velká ryba
18.05 Sherlock Holmes: Případ od Viktoriiných
vodopádů (2/2) 20.00 Jedna za všechny, komedie
(USA, 2014) 22.20 Na špatné straně hlavně, akční
thriller (USA, 2016) 0.15 Šibenice

Nova Cinema
6.30 Jorinda a Joringel 7.45 Babe: Prasátko ve
městě 9.30 Má mě rád, nemá mě rád 11.40 Král
Charles III. 14.05 Hořké sladkosti 15.50 Zlatý
kompas 17.50 Mumie: Hrob Dračího císaře 20.00
Kdo zabil děti z Atlanty?, drama (USA/N, 2000)
22.05 Mys hrůzy, thriller (USA, 1991) 0.35 Let číslo
93, drama (USA/VB/Fr., 2006)

Prima cool
15.05Re-play 15.40Futurama III (3) 16.00COOLfeed
16.05Americký chopper (1) 17.05TopGearXXII 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXVIII (20-22) 19.45
Simpsonovi XXIX (1) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Simpsonovi XXX (13) 20.45 Teorie velkého
třesku XII (13) 21.15 Teorie velkého třesku VIII (20, 21)
22.05Partička22.50COOLfeed23.05COOLe-sport
23.25Americký chopper (1)0.25 Partička

Prima Max
6.25My Little Pony III (3) 6.55Ninjago VIII (5) 7.25
Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XIV (12, 13)
10.30 Hvězdná brána X (8) 11.35 Naše dovolená
a jiné pohromy 13.35 Sherlock Holmes: Případ od
Viktoriiných vodopádů (2/2) 15.35Den nezávislosti:
Nový útok 18.10Zaprášená tajemství: Svatební šaty
20.00 Vdaná snoubenka 21.55 Vendeta, akční
thriller (USA, 2011) 0.05 Jedna za všechny

Nova Cinema
5.05 Somrák z Beverly Hills 6.40 Oscar 8.40
Mentalista V (15, 16) 10.30 Láska přes internet,
romantická komedie (USA, 1998) 13.20 Zlatý
kompas 15.45 Nebezpečné pády 17.40 Jupiter
vychází 20.00 Spider-Man, akční film (USA, 2002)
22.25 Bratři Kisselovi, drama (Kan., 2008) 0.05
Krevní pouto, thriller (USA, 1998)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku VIII (20, 21) 15.35
Futurama III (4) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper (2) 17.00 Top Gear XXII 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXIX (2-5) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (5)
21.20 Teorie velkého třesku VIII (22, 23) 22.15
Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.05 COOLfeed
23.15 Americký chopper (2) 0.15 Partička

Prima Max
6.55My Little Pony III (4) 7.20Ninjago VIII (6) 7.50
Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XIV (13, 14)
11.00 Hvězdná brána X (9) 12.00 Láska na víně
13.50 Zaprášená tajemství: Svatební šaty 15.45
Vdaná snoubenka 17.45 Osudová ztráta, drama
(USA, 2014) 20.00 Čas hrdinů, válečný film (VB,
2011) 22.05 Krvavá minulost, akční film (USA,
2009) 0.10 Vendeta, akční thriller (USA, 2011)

pondělí 29. dubna 2019

úterý 30. dubna 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.55 Neobyčejné životy 10.45
O princi Bečkovi 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Úsměvy Ilji Prachaře
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Je třeba zabít Sekala

Válečné drama
(ČR/SR/Fr./Pol., 1998)

21.55 Columbo
23.24 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.25 Taggart
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (4/8) 9.50

168 hodin 10.20 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (4/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Herecká dráha

Komedie (ČR, 1978)
14.35 Začalo to karafiátem

Komedie (ČR, 1981)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
23.55 Švédská zápalka
1.05 Kalendárium

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3666)
9.55 Specialisté (77)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (5)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (442)
14.05 Mentalista V (17, 18)
15.55 Kriminálka Miami IX (3)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3667)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (893)
21.40 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (8)
23.20 Beze stopy II (3)
0.20 Mentalista V (17, 18)
1.55 Kriminálka Miami IX (3)
2.55 Krok za krokem VI (4)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago VIII (7)
6.40 My Little Pony III (5)
7.25 M.A.S.H (247)
8.10 M.A.S.H (248)
8.50 M.A.S.H (249)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Jako z daleké hvězdy
Romance (N/VB, 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (5)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
14.30 Komisař Rex II (4)
15.30 Komisař Rex II (5)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (63)
21.35 Mordparta (2)
22.55 TOP STAR magazín
23.40 Policie v akci
0.35 Komisař Rex II (4)
1.40 Komisař Rex II (5)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
3.50 Prostřeno!



středa 1. května 2019

ČT1
6.00 Kráska a zvíře. 7.25 O vodě, lásce

a štěstí 8.20 Kačenka a strašidla.
Pohádková komedie (ČR/N/Rak./
Švýc., 1992) 9.45 Všechno, co mám
ráda 10.10 Pytlákova schovanka.
Parodie (ČR, 1949)

12.10 Restaurace U Prince
13.05 Boháč a chudák
14.20 Fany

Drama (ČR, 1995)
15.55 O zatoulané princezně

Pohádka (ČR, 1988)
17.30 Ať žijí duchové!

Komedie (ČR, 1977)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Peklo s princeznou

Pohádka (ČR, 2009)
21.40 Léto s kovbojem

Komedie (ČR, 1976)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Pytlákova schovanka

Parodie (ČR, 1949)
1.05 Rajské zahrady
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55 Oggy a Škodíci V
6.10 Scooby-Doo a plážová příšera
6.30 Scooby-Doo: Shaggyho souboj
7.55 Jak se krotí krokodýli

Komedie (ČR, 2006)
10.15 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec

vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974)

12.20 Rodinné trampoty oficiála Tříšky
Komedie (ČR, 1949)

13.55 50x a stále poprvé
Romantická komedie
(USA, 2004)

15.45 Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978)

17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3668)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.25 MasterChef Česko
22.50 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (9)
23.40 Beze stopy II (4)
0.40 Rodinné trampoty oficiála Tříšky

Komedie (ČR, 1949)
2.10 Kriminálka Miami IV
3.15 Co na to Češi

Prima
6.25 Ninjago VIII (8)
6.55 My Little Pony III (6)
7.20 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
7.55 Jak vycvičit draka
9.55 Milionový závod

Dobrodružná komedie
(USA, 2001)

12.15 Pravá blondýnka
Komedie (USA, 2001)

14.20 Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)

16.10 Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)

17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Jak se budí princezny

Pohádka (ČR, 1977)
22.15 Show Jana Krause
23.10 Cesty k úspěchu
23.25 Temný Kraj (3)

Loupežníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

0.50 Pravá blondýnka
Komedie (USA, 2001)

2.50 Nebezpečný svůdce
Thriller (Kan., 2017)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3667)
9.35 Ulice (3668)
10.30 MasterChef Česko
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (443)
14.05 Mentalista V (19, 20)
16.00 Kriminálka Miami IX (4)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3669)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (894)
21.40 Život ve hvězdách
22.10 Aljaška v plamenech

Akční film (USA, 1994)
0.10 Mentalista V (19, 20)
2.00 Kriminálka Miami IX (4)
2.45 Život ve hvězdách
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (443)

Prima
6.15 Ninjago VIII (9)
6.40 My Little Pony III (7)
7.25 M.A.S.H (249)
8.15 M.A.S.H (250)
8.50 M.A.S.H (251)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Duch z Cassley
Romance (N/VB, 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (6)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (5)
14.25 Komisař Rex II (6)
15.30 Komisař Rex II (7)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (64)
21.35 Prima Partička
22.45 Ano, šéfe!
23.55 Policie v akci
0.50 Komisař Rex II (6)
1.50 Komisař Rex II (7)
2.55 Doktor z hor: Nové příběhy VI (5)
3.55 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Medvědi 6.50 Mentalista V (17, 18) 8.35
Sherlock Holmes: Jak prosté II (12-14) 11.50 Hořké
sladkosti 14.05 Jurský park 3 15.45 Spider-Man
18.05 Dohazovač 20.00 Zakázané uvolnění,
komedie (ČR, 2014) 21.40 Prci, prci, prcičky: Kniha
lásky, komedie (USA, 2009) 23.35 Matrix
Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku VIII (22, 23) 15.35
Futurama III (5) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper (3) 17.00 Top Gear XXII 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXIX (6-9) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Partička 21.10 Teorie velkého třesku
VIII (24) 21.40 Teorie velkého třesku IX (1) 22.05
Prima Partička 23.00 COOLfeed 23.10 Americký
chopper (3) 0.10 Prima Partička

Prima Max
7.45My Little Pony III (5) 8.10Ninjago VIII (7) 8.40
Velké zprávy 10.00 Pekelná kuchyně XIV (14, 15)
11.50 Zaprášená tajemství: Svatební šaty 13.45
Osudová ztráta 15.55 Jak vycvičit draka 18.10 Můj
letní princ, romantická komedie (USA, 2016) 20.00
Zůstaň semnou, romantický film (USA, 2014) 22.15
Žena v Berlíně, válečné drama (N/Pol., 2008) 1.00
Šibenice, krimithriller (USA, 2017)

Nova Cinema
5.15 Nebezpečné pády 7.00 Scooby-Doo:
Shaggyho souboj 8.25 Dohazovač 10.55 Spider-
-Man 13.45 Dej mi domov 15.25 Vodonoš 17.05
Bitva v Ardenách, válečný film (USA, 1965) 20.00
Mistr iluze (6, 7), miniseriál (USA, 2018) 21.55
Pokání, drama (VB/Fr./USA, 2007) 0.10 Kdo zabil
děti z Atlanty?, drama (USA/N, 2000)

Prima cool
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXIX (8, 9)
14.40 Teorie velkého třesku VIII (24) 15.05 Teorie
velkého třesku IX (1) 15.35 Futurama III (6) 15.55
COOLfeed 16.00 Americký chopper (4) 17.00 Top
Gear XXII 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXIX
(10-13) 20.05Úplně debilní zprávy 20.15Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku IX (2, 3) 22.20 Rudé
horko 0.30 Americký chopper (4)

Prima Max
7.50My Little Pony III (6) 8.15Ninjago VIII (8) 8.45
Velké zprávy 10.10 Pekelná kuchyně XIV (15, 16)
11.55 Vdaná snoubenka 13.50 Můj letní princ 15.45
Zůstaň semnou, romantický film (USA, 2014) 18.05
Vraždy v Lisabonu, krimifilm (N, 2017) 20.00
Smích se lepí na paty, komedie (ČR, 1986) 22.10
Komici s.r.o. v Lucerně 0.10 Žena v Berlíně, válečné
drama (N/Pol., 2008)

Nova Cinema
5.05 Bitva v Ardenách 7.50 Mentalista V (19, 20)
9.35 Příběh dinosaura 11.20 Vodonoš 13.40 Jako
vejce vejci, komedie (USA, 1996) 15.55 Mistr iluze
(6, 7) 17.45 Jak se krotí krokodýli, komedie (ČR,
2006) 20.00 Eldorádo, animovaný film (USA,
2000) 21.50 O život, komedie (ČR, 2008) 23.35
Aljaška v plamenech, akční film (USA, 1994)

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXIX (10, 11) 13.35 COOLfeed
13.45 Simpsonovi XXIX (12, 13) 14.40 Teorie
velkého třesku IX (2, 3) 15.35 Futurama III (7) 15.55
COOLfeed 16.00 Americký chopper (5) 17.00 Top
Gear XXII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXIX
(14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Válka
mozků 22.10 Zabijácká hora 23.55 Americký
chopper (5) 0.55 Vikingové IV (1)

Prima Max
8.10My Little Pony III (7) 8.35Ninjago VIII (9) 9.05
Velké zprávy 10.25 Pekelná kuchyně XIV (16) 11.15
Pekelná kuchyně XV (1) 12.20Dovolená s Andělem
14.05 Vraždy v Lisabonu 16.05 Rosa: Svatby na
klíč, romantická komedie (N, 2015) 18.05 Luisa
a Lotka, rodinný film (N, 2017) 20.00 Noc a zma-
tek, krimifilm (Fr., 1958) 22.05 Vetřelec, thriller
(VB/USA, 1979) 0.35 Komici, s. r. o., v Lucerně

čtvrtek 2. května 2019

pátek 3. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Cizí lidé. Psychol. film

(ČR, 1983) 10.00 Léto s kovbojem.
Komedie (ČR, 1976) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Karel Kachyňa
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tajemství staré bambitky

Pohádka (ČR, 2011)
21.25 13. komnata Jiřího Klema
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.40 Kriminalista
0.40 AZ-kvíz
1.05 Objektiv
1.35 Banánové rybičky

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Doktor Martin 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (4/8)
14.45 13. komnata Ivana Hlase
15.15 Columbo
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život je ples (16/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 AZ-kvíz
0.30 Banánové rybičky
1.10 Toulavá kamera
1.45 Kuchařská pohotovost
2.15 Dobré ráno

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3669)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (894)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (7)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (444)
14.05 Mentalista V (21, 22)
15.55 Kriminálka Miami IX (5)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.35 Co na to Češi
18.25 Ulice (3670)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Jak se zbavit nevěsty

Romantická komedie (ČR, 2016)
22.05 Bláznivá dovolená

Dobrodružná komedie
(USA, 2015)

0.05 Mentalista V (21, 22)
1.45 Kriminálka Miami IX (5)
2.25 Specialisté (23)
3.25 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago VIII (10)
6.40 My Little Pony III (8)
7.25 M.A.S.H (251)
8.15 M.A.S.H (252)
8.50 M.A.S.H (253)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Zrada a láska
Romantický film (N, 2014)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (7)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (6)
14.25 Komisař Rex II (8)
15.30 Komisař Rex II (9)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Zabít Gunthera

Akční komedie (USA, 2017)
23.55 Komisař Rex II (8)
1.00 Komisař Rex II (9)
2.00 Doktor z hor: Nové příběhy VI (6)
3.00 Prostřeno!
4.00 Policie v akci

středa 1. května 2019

ČT1
6.00 Kráska a zvíře. 7.25 O vodě, lásce

a štěstí 8.20 Kačenka a strašidla.
Pohádková komedie (ČR/N/Rak./
Švýc., 1992) 9.45 Všechno, co mám
ráda 10.10 Pytlákova schovanka.
Parodie (ČR, 1949)

12.10 Restaurace U Prince
13.05 Boháč a chudák
14.20 Fany

Drama (ČR, 1995)
15.55 O zatoulané princezně

Pohádka (ČR, 1988)
17.30 Ať žijí duchové!

Komedie (ČR, 1977)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Peklo s princeznou

Pohádka (ČR, 2009)
21.40 Léto s kovbojem

Komedie (ČR, 1976)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Pytlákova schovanka

Parodie (ČR, 1949)
1.05 Rajské zahrady
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55 Oggy a Škodíci V
6.10 Scooby-Doo a plážová příšera
6.30 Scooby-Doo: Shaggyho souboj
7.55 Jak se krotí krokodýli

Komedie (ČR, 2006)
10.15 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec

vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974)

12.20 Rodinné trampoty oficiála Tříšky
Komedie (ČR, 1949)

13.55 50x a stále poprvé
Romantická komedie
(USA, 2004)

15.45 Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978)

17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3668)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.25 MasterChef Česko
22.50 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (9)
23.40 Beze stopy II (4)
0.40 Rodinné trampoty oficiála Tříšky

Komedie (ČR, 1949)
2.10 Kriminálka Miami IV
3.15 Co na to Češi

Prima
6.25 Ninjago VIII (8)
6.55 My Little Pony III (6)
7.20 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
7.55 Jak vycvičit draka
9.55 Milionový závod

Dobrodružná komedie
(USA, 2001)

12.15 Pravá blondýnka
Komedie (USA, 2001)

14.20 Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)

16.10 Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)

17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Jak se budí princezny

Pohádka (ČR, 1977)
22.15 Show Jana Krause
23.10 Cesty k úspěchu
23.25 Temný Kraj (3)

Loupežníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

0.50 Pravá blondýnka
Komedie (USA, 2001)

2.50 Nebezpečný svůdce
Thriller (Kan., 2017)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3667)
9.35 Ulice (3668)
10.30 MasterChef Česko
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (443)
14.05 Mentalista V (19, 20)
16.00 Kriminálka Miami IX (4)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3669)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (894)
21.40 Život ve hvězdách
22.10 Aljaška v plamenech

Akční film (USA, 1994)
0.10 Mentalista V (19, 20)
2.00 Kriminálka Miami IX (4)
2.45 Život ve hvězdách
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (443)

Prima
6.15 Ninjago VIII (9)
6.40 My Little Pony III (7)
7.25 M.A.S.H (249)
8.15 M.A.S.H (250)
8.50 M.A.S.H (251)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Duch z Cassley
Romance (N/VB, 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (6)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (5)
14.25 Komisař Rex II (6)
15.30 Komisař Rex II (7)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (64)
21.35 Prima Partička
22.45 Ano, šéfe!
23.55 Policie v akci
0.50 Komisař Rex II (6)
1.50 Komisař Rex II (7)
2.55 Doktor z hor: Nové příběhy VI (5)
3.55 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Medvědi 6.50 Mentalista V (17, 18) 8.35
Sherlock Holmes: Jak prosté II (12-14) 11.50 Hořké
sladkosti 14.05 Jurský park 3 15.45 Spider-Man
18.05 Dohazovač 20.00 Zakázané uvolnění,
komedie (ČR, 2014) 21.40 Prci, prci, prcičky: Kniha
lásky, komedie (USA, 2009) 23.35 Matrix
Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku VIII (22, 23) 15.35
Futurama III (5) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper (3) 17.00 Top Gear XXII 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXIX (6-9) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Partička 21.10 Teorie velkého třesku
VIII (24) 21.40 Teorie velkého třesku IX (1) 22.05
Prima Partička 23.00 COOLfeed 23.10 Americký
chopper (3) 0.10 Prima Partička

Prima Max
7.45My Little Pony III (5) 8.10Ninjago VIII (7) 8.40
Velké zprávy 10.00 Pekelná kuchyně XIV (14, 15)
11.50 Zaprášená tajemství: Svatební šaty 13.45
Osudová ztráta 15.55 Jak vycvičit draka 18.10 Můj
letní princ, romantická komedie (USA, 2016) 20.00
Zůstaň semnou, romantický film (USA, 2014) 22.15
Žena v Berlíně, válečné drama (N/Pol., 2008) 1.00
Šibenice, krimithriller (USA, 2017)

Nova Cinema
5.15 Nebezpečné pády 7.00 Scooby-Doo:
Shaggyho souboj 8.25 Dohazovač 10.55 Spider-
-Man 13.45 Dej mi domov 15.25 Vodonoš 17.05
Bitva v Ardenách, válečný film (USA, 1965) 20.00
Mistr iluze (6, 7), miniseriál (USA, 2018) 21.55
Pokání, drama (VB/Fr./USA, 2007) 0.10 Kdo zabil
děti z Atlanty?, drama (USA/N, 2000)

Prima cool
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXIX (8, 9)
14.40 Teorie velkého třesku VIII (24) 15.05 Teorie
velkého třesku IX (1) 15.35 Futurama III (6) 15.55
COOLfeed 16.00 Americký chopper (4) 17.00 Top
Gear XXII 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXIX
(10-13) 20.05Úplně debilní zprávy 20.15Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku IX (2, 3) 22.20 Rudé
horko 0.30 Americký chopper (4)

Prima Max
7.50My Little Pony III (6) 8.15Ninjago VIII (8) 8.45
Velké zprávy 10.10 Pekelná kuchyně XIV (15, 16)
11.55 Vdaná snoubenka 13.50 Můj letní princ 15.45
Zůstaň semnou, romantický film (USA, 2014) 18.05
Vraždy v Lisabonu, krimifilm (N, 2017) 20.00
Smích se lepí na paty, komedie (ČR, 1986) 22.10
Komici s.r.o. v Lucerně 0.10 Žena v Berlíně, válečné
drama (N/Pol., 2008)

Nova Cinema
5.05 Bitva v Ardenách 7.50 Mentalista V (19, 20)
9.35 Příběh dinosaura 11.20 Vodonoš 13.40 Jako
vejce vejci, komedie (USA, 1996) 15.55 Mistr iluze
(6, 7) 17.45 Jak se krotí krokodýli, komedie (ČR,
2006) 20.00 Eldorádo, animovaný film (USA,
2000) 21.50 O život, komedie (ČR, 2008) 23.35
Aljaška v plamenech, akční film (USA, 1994)

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXIX (10, 11) 13.35 COOLfeed
13.45 Simpsonovi XXIX (12, 13) 14.40 Teorie
velkého třesku IX (2, 3) 15.35 Futurama III (7) 15.55
COOLfeed 16.00 Americký chopper (5) 17.00 Top
Gear XXII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXIX
(14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Válka
mozků 22.10 Zabijácká hora 23.55 Americký
chopper (5) 0.55 Vikingové IV (1)

Prima Max
8.10My Little Pony III (7) 8.35Ninjago VIII (9) 9.05
Velké zprávy 10.25 Pekelná kuchyně XIV (16) 11.15
Pekelná kuchyně XV (1) 12.20Dovolená s Andělem
14.05 Vraždy v Lisabonu 16.05 Rosa: Svatby na
klíč, romantická komedie (N, 2015) 18.05 Luisa
a Lotka, rodinný film (N, 2017) 20.00 Noc a zma-
tek, krimifilm (Fr., 1958) 22.05 Vetřelec, thriller
(VB/USA, 1979) 0.35 Komici, s. r. o., v Lucerně

čtvrtek 2. května 2019

pátek 3. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Cizí lidé. Psychol. film

(ČR, 1983) 10.00 Léto s kovbojem.
Komedie (ČR, 1976) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Karel Kachyňa
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tajemství staré bambitky

Pohádka (ČR, 2011)
21.25 13. komnata Jiřího Klema
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.40 Kriminalista
0.40 AZ-kvíz
1.05 Objektiv
1.35 Banánové rybičky

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Doktor Martin 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (4/8)
14.45 13. komnata Ivana Hlase
15.15 Columbo
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život je ples (16/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 AZ-kvíz
0.30 Banánové rybičky
1.10 Toulavá kamera
1.45 Kuchařská pohotovost
2.15 Dobré ráno

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3669)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (894)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (7)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (444)
14.05 Mentalista V (21, 22)
15.55 Kriminálka Miami IX (5)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.35 Co na to Češi
18.25 Ulice (3670)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Jak se zbavit nevěsty

Romantická komedie (ČR, 2016)
22.05 Bláznivá dovolená

Dobrodružná komedie
(USA, 2015)

0.05 Mentalista V (21, 22)
1.45 Kriminálka Miami IX (5)
2.25 Specialisté (23)
3.25 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago VIII (10)
6.40 My Little Pony III (8)
7.25 M.A.S.H (251)
8.15 M.A.S.H (252)
8.50 M.A.S.H (253)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Zrada a láska
Romantický film (N, 2014)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (7)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (6)
14.25 Komisař Rex II (8)
15.30 Komisař Rex II (9)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Zabít Gunthera

Akční komedie (USA, 2017)
23.55 Komisař Rex II (8)
1.00 Komisař Rex II (9)
2.00 Doktor z hor: Nové příběhy VI (6)
3.00 Prostřeno!
4.00 Policie v akci
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ČR | Na severu Čech se tentokrát k plot-
ně postaví hned kvarteto mužů a jediná
žena. Kdo si odnese výhru? Sledujte po-
řad Prostřeno! na televizi Prima každý
všední den od 17.50 hodin. Vybíráme
z receptů soutěžících.

Předkrm: Slaná palačinka se špená-
tem
Ingredience – palačinky: 400 ml mlé-
ka, 200 g hladké mouky, 2 vejce, 1 špet-
ka soli. Náplň: sýr eidam, sýr gouda,
uzená slanina, anglická slanina. Přílo-
ha: baby špenát, smetana (30 %). Po-
stup: Z uvedených ingrediencí na pala-
činku vypracujeme lité těsto a usmaží-
me palačinky na oleji. Palačinky naplní-
me sýrem, slaninou, zamotáme a nechá-

me vychladit. Po vychlazení palačinky
obalíme v trojobale a usmažíme. Přílo-
ha: Špenát dáme do hrnce, zalijeme vo-
dou, necháme povařit, než se zredukuje
voda. Poté přidáme smetanu, necháme
rozvařit a podáváme jako přílohu k pala-
čince.

Hlavní chod: Kachní prso, silná omáč-
ka z portského vína, batátové pyré
Ingredience: kachní prsa, batáty, smeta-
na, pažitka, petržel, portské víno, šalot-
ka, máslo, vývar, povidla. Postup: Na-
solená a opepřená kachní prsa opečeme
zprudka na suché pánvi. Pak na 2 až

3 minuty otočíme, vyndáme a zabalíme
do alobalu, dáme do vyhřáté trouby na
8 až 10 minut maximálně na 140 °C. Ba-
táty oloupeme a uvaříme doměkka.
Poté slijeme, přidáme máslo, pažitku,

petržel, smetanu, sůl a pepř, případně
bílé víno či ocet. Rozmixujeme do poža-
dované konzistence. Výpek z kachny
podlijeme portským vínem, přidáme lží-
ci povidel, můžeme přidat trochu tymiá-
nu či kořenovou zeleninu, panáka výva-
ru a nakonec máslo.

Dezert: Staročeské dvojctihodné ko-
láče
Ingredience: 500 g polohrubé mouky,

250 ml vlažného mléka, 100 g krupico-
vého cukru, 1 vanilkový cukr, 30 g drož-
dí, 1 vejce, 2 žloutky, 150 g másla,
1 lžička citronové kůry, špetka soli. Po-
stup: Suroviny na těsto dáme do domá-
cí pekárny a necháme kynout. Mezitím
si připravíme náplně: smícháme tvaroh
se žloutkem, cukrem a spařenými rozin-
kami. Povidla rozmícháme a dochutíme
rumem. Vykynuté těsto rozdělíme na
20 až 25 dílů, mírně roztáhneme prsty,
naplníme tvarohovou náplní, zakulatí-
me a uložíme na plech s pečicím papí-
rem. Bochánky uprostřed stiskneme prs-
tem a do důlku dáme povidlovou náplň.
Okraje koláčů potřeme rozšlehaným vej-
cem, pečeme na 180 °C asi 15 minut.

Soutěžní Prostřeno!
putuje do Ústeckého
kraje. O výhru 60 tisíc
od pondělí zabojuje muž
v domácnosti Václav,
občasný tatér Oliver,
stavebník František,
otec na plný úvazek
Roman a nastávající
maminka Markéta.

EVROPSKÁ UNIE

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

www.prazskyvoucher.cz

DĚKUJEME, ŽE
JSTE SE ZAPOJILI!

Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie,
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na
vyzva@pamatnik-terezin.cz!

Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami vězně-
nými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující věznění
v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných
nacistických perzekučních zařízeních.

Děkujeme především za naše budoucí generace!

Památník Terezín
státní příspěvková organizace

Minulost do popelnice nepatří!

Kvarteto mužů u plotny

INZERCE
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kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky

a získáte 10volnýchminut
dovšech sítí

1. nákup produktů v akci

2. 10min. do všech sítí zdarma

3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní

po
ři

ďt
e si c

oo
pmobil a nakupujte

levn
ěji

přenos
čísla

zdarma

platí pro zákazníky coopmobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOPmezera DATUMNÁKUPUmezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01042019 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.4.2019 do 31.5.2019
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla nawww.coopmobil.cz

volejte
zdarma 1 2 3 4 5 666

7 8 9 10 11 1222

nabídka
duBen / květen 2019

7 8 9

JJJupík
aquuua jaaahoda

0,5 l

kofffola
originnnál, 2 l

birrrell
světttlý 0,5 l

raJec
mateřídouška

0,5 l

raJec
pampeliška

0,5 l

birrrell
polotmmmavý 0,5 l

birell
zelený ječmen 0,5 l

vppp kozel
MMMistrův
ležák
0,5 l

vp kozel
Florián

0,5 l

kozzzel 11
0,5 l



Francouzský básník Charles Baudelaire: Práce je méně...

Tajenka:...nudnánežzábava.

Francouzský básník Charles Baudelaire: Práce je méně...

Tajenka:...nudnánežzábava.
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PETR LUNDÁK

ČESKÉ BUDĚJOVICE |Den po Veliko-
nočním pondělí mohl slavit. Stejně jako
celý tým, klub i město. Jenže všechno je
jinak. Hokejisté českobudějovického
Motoru se do extraligy nedostali. Sou-
časná baráž byla nad jejich síly. Čeká je
tedy další sezona v domácí druhé nejvyš-
ší soutěži. Už sedmá v pořadí. A na tu se
bude muset pořádně nachystat i 50letý
generální manažer Motoru Stanislav
Bednařík. Ještě předtím ale může začít
hodnotit stávající ročník, který oficiálně
skončil v úterý zápasem v Chomutově.

Byť se opět nepovedl postup do ho-
kejové extraligy, já osobně bych se
nebál označit sezonu jako úspěš-
nou. Co vy?
Na to, abych s vámi mohl souhlasit, je
brzy. Nyní jsem silně ovlivněný emoce-
mi z nepovedené baráže, ale i z toho, že
tam nehrajeme úplně důstojnou roli.
Jako úspěšná se mi tedy hodnotí těžko.
S příchodem nového trenéra jsme vždy

tak trochu na začátku cesty. Takže tahle
sezona byl první díl, protože Václav
Prospal má v klubu dvouletou smlouvu,
tak je jistě na čem stavět a vmnoha ohle-
dech jsme se zlepšili.

Na druhou stranu, diváků chodí na
Motor pořád hodně, hrají mladíci...
Ano, minimálně v první čtvrtině sezo-
ny jsme hráli hodně atraktivní hokej s
dobrými výsledky. Jeden z cílů byl i
ten, že chceme hrát na špici ligy. I to se
povedlo, soutěž jsme nakonec vyhráli.
Co se týče dalšího tradičního předse-
zonního cíle zařazování mladých hráčů
do kádru, tak na to můžu říct jen jedno
slovo – konečně! Je dobré, že se našel
trenér, který má odvahu dát mladíkům
skutečnou šanci, a myslím si, že obstá-
li. I play off bylo z naší strany velmi
dobré, série se Vsetínem byla výborná.
Ale pak přišla baráž... I když ani tam ne-
jsou naše výkony až tak špatné a hraje-
me vyrovnaná utkání.

Zejména v závěru sezony bylo vi-

dět, že týmu chybí výrazná tvář.
Střelec a tahoun mužstva, který dá
pět gólů za tři zápasy.
Anebo dá gól, když to potřebujeme. Tře-
ba v přesilovce za nerozhodného stavu.
V průběhu ročníku nám tady vykrystali-
zovaly dvě formace, které byly schopné
tým táhnout. A to ta Gilbertova v základ-
ní části a v play off pak Bradleyho. Jen-
že, ani jedna z těchto lajn nebyla natolik
dominantní, aby se na ni trenéři mohli
spolehnout v důležité chvíli zápasu,
hlavně teď v baráži.

Hledali jste někoho takového?
Ano, jenže takoví na trhu nakonec neby-
li. Náš klub jednal i s takovými hokejis-
ty, kteří svojí výkonností vysoce převy-

šují tuhle soutěž. Například Rudolf Čer-
vený nebyl včas uvolněn Slovanem. I
tak ale nemohu s jistotou tvrdit, že by se-
zonu dohrál v Motoru. Tomáš Mertl do-
končil sezonu v Kunlunu, Jiří Novotný
se s předstihem dohodl na prodloužení
smlouvy ve Švýcarsku. A nikdo jiný, o
kom bychom si řekli, to je hráč, který
nám pomůže, nikde nebyl. Finance při-
pravené ale byly.

Budete muset změnit strategii klu-
bu, když se bude v následující prvoli-
gové sezoně postupovat do extrali-
gy přímo? Třeba tím, že dáte větší
částku z rozpočtu přímo na stavbu
nového kádru?
Každý rok se tu bavíme o tom, že daná
sezona nebyla až tak špatná, ale pokaž-
dé jsme nedosáhli všeho, čeho jsme
chtěli. A já mám teď obavy, jak bude
další ročník v první lize vypadat z hle-
diska diváckého a zájmu partnerů.

Změní postupové novinky, kdy se
už nebude hrát baráž s extraligový-
mi celky, první ligu?
Přibude finálová série play off. Podle
mého tak bude pro tým z naší soutěže
snazší postoupit než teď. Budeme tedy
muset být zase nejlepší tým naší soutě-
že. Ale favoritů bude opět víc.

Stanislav Bednařík je od obnovyMo-
toru šéfem klubu. FOTO | MAFRA

Generální manažer prvoligových hokejistů Motoru
Stanislav Bednařík opět přemýšlí, proč postup unikl
a už se chystá na nadcházející sezonu bez baráže.

„Teď může být postup lehčí“



Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

novascala.cz

Vychutnejte si nejmodernější technologie v modelu
ŠKODA SCALA
Zbrusu nová ŠKODA SCALA nabízí všechny výhody moderních technologií. Vyznačuje
se progresivním designem, nejnovějšími pohonnými jednotkami a pokročilými
asistenčními systémy, které jsou samozřejmostí u modelů vyšších tříd.

již od Kč

NOVÝ INFOTAINMENT
AMUNDSEN 9,2“

VIRTUÁLNÍ
KOKPIT 10,25“

BLUETOOTH
S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM

NOVÁ
ŠKODA SCALA

Dostane vás. Dál.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AR SERVIS s.r.o.
Jarošovská 869/II
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 005
www.arservis.cz

349 900



Garance
výměny

nevhodného dárku!

tvproducts.cztvproducts.cz

BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HRADEC KRÁLOVÉ Švehlova 512/14
KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTRAVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PRAHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)

PRAHA 1 Václavské nám. 66/808
PRAHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

AŽ
AKUNŮŽKY 2v1
Pro úpravu okrajů trávníků
a zastřihávání okrasných dřevin.
B č

ý
Bezpečnostní spínač. 2 lišty.
Li-Ion baterie 7,2V / 1500mAh
Délka lišty na keře: 150mm
Délka lišty na trávu: 90mm

799,-

ZAHRADNÍ STOLIČKA
A KLEKÁTKO 2v1
Pohodlným otočením získáte požadovaného pomocníka.
Rozměry: 56 × 47 × 27 cm
2v1: 1) stolička

2) klekátko

499,-

449,-* včetně kapsy na nářadí

499,-

MECHANICKÝ ZAMETAČ
SHIROON
Na všechny druhy podlahových krytin. Žádné sáčky
ani filtry. Tyč šroubovací ze tří částí. 3 kruhové
kartáče, 4 boční gumové kartáčky.
Rozměr: 28 x 19 x 6,5 cm
Délka tyče: 107 cm

MULTIFUNKČNÍ HRNEC 8v1
CERAMIC
Pečení, vaření, vaření v páře, smažení,
fritování, zapékání fondue pomalé vaření Bez použití tuku
S nepřilna
keramický
povrchem
Skleněné
víko.
Objem: 5 l.

zapékání, fondue, pomalé vaření. Bez použití tuku.
avým
ým

m.

1 999,-

1 599,-
ELEKTRONICKÁ
PINZETA
s LED osvět
Odstraní bezbolest
i ty nejmenší chlou
s kořínky. Vhodná n
obličej, podpaží a t
Napájení: 2x 1,5V AA
(nejsou součástí balen

tlením
tně

upky
na
třísla.

ní)

299,-

ZVÝŠENÉ SEDÁTKO
NAWC
s poklopem
Nástavec na WC mísu
- ideální pro hůře se
pohybující osoby,
handicapované
a seniory.
Zvýšení sedu cca o 10 cm
Šířka 36 cm, hloubka 39 cm
Max. nosnost uživatele 135 kg

1 199,-

899,-

Pro spolehlivé
uchycení

ORTOPEDICKÝ PODSEDÁK
MEMORY BAMBOO
Anatomicky tvarovaný. Prodyšný bamboo potah. Zvýšené boč
strany pro zdravé držení těla. Zaoblená přední část zabraňující
tlaku na stehna.
Rozměr: 45 x 36 x 6 cmRozmě
1 ks za 499 Kč
2 ks za 798 Kč

od399,-/ks

ní
í

* Náhradní povlak za 99,-.

POLARIZAČNÍ BRÝLE Klasik
Ideální do mlhy, deště, za sněžení, pro jízdu za šera. Zlepší kvalitu
vidění a zvýší kontrast. Propouštějí pro naše oči užitečné, vertikálně
polarizované světlo. Vidění přes brýle je pohodlné, kontrastní a bez
nepříjemného oslnění.

V nabídce i další modely:
Scout, Clip, Spectre, Travel a Sport.

299,-

199,-

Rozměr:
9,5 x 12,5 x 5,7 cm
1 ks za 399 Kč
2 ks za 698 Kč

NÁSTĚNNÉ SOLÁRNÍ
LED SVĚTLO s detektorem pohybu
Nabíjí se automaticky slunečním světlem. Se senzorem setmění
a pohybovým senzorem Voděodolnéorem. Voděodolné.

od349,-/ks

MALÍŘSKÁ SADA PROFI
Nekapající váleček na malování se zásobníkem
na barvu.
Příslušenství: malířský váleče
váleček na okraje (300ml), ná
odkládací vanička, nádoba na
skládací prodlužovací rukojeť

ek (900ml),
ástavec na rohy,
a doplnění barvy,
ť (až 71 cm)

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

1 599,-

799,-

499,-

UNIVERZÁLNÍ STOLKY
➊ Univerzální
Nastavitelný náklon desky, nastavitelná výška,
až 100 různých poloh.
Rozměr: deska 40 × 52 cm,

➋Multi 2v1
Nosnost: 5-10 kg (dle způsobu
použití). Materiál: ocel + plast.

1) Univerzální stolek
(6 úrovní, 3 polohy
sklopení desky, na-
stavitelná výška)

2) Balkonový stolek
(jednoduché zavěšení,
délka závěsu v rozsahu
8 cm - 3 polohy)

➋


