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DAVID NEBOR

MODRAVA |V zimě se běžkaři na Břez-
níku neohřáli. Letní turisté a cyklisté bu-
dou mít větší štěstí. Dají si tu při hor-
kých dnech znovu po roce vychlazené
pivo a limonádu, nebo něco zakousnou.
K hájence z 18. století často vyrážejí po
cestě z Modravy. Právě pod asi sedm ki-
lometrů dlouhou asfaltovou stezkou by
v budoucnu mohla vést kanalizace a
elektrické kabely, které by nadobro vy-
řešily trable chaty s odpadní vodou a
energiemi.

Ale jen možná. Je to jedna z variant.
Celou věc odkanalizování Březníku po-
sunulo dále březnové vyhodnocení vli-

vu na životní prostředí (EIA). To se vy-
jadřovalo k více než třiceti šumavským
záměrům. Jedním z nich bylo právě po-
ložení potrubí a kabelů pod cestu a je-
jich napojení na modravskou síť. Obec
si od toho navíc slibovala, že by se jako
součást prací asfalt odstranil a dále by
sloužila turistům cesta prašná.

Jenže EIA při tomto záměru jakékoli
výkopové práce nepovolila. „Kanaliza-
ce sice pod chodníkem vést může, ale
podmínkou je, že u toho bude využita
bezvýkopová metoda horizontálního
vrtu. Asfaltový povrch tedy zůstane,“
konstatuje mluvčí Správy Národního
parku Šumava Jan Dvořák. Právě sprá-
va je majitelem chaty. Na vyhodnocení

vlivu čekala kvůli ochraně tetřeva hluš-
ce, kterého by stavební práce mohly ru-
šit.

Ze zákazu výkopů je starosta obce
Modrava Antonín Schubert zklamán.
„Cesty s pevným povrchem sice déle vy-
drží, ale do národního parku a rázu jeho
krajiny se zkrátka nehodí. Turistům sta-
čí prašné cesty, pokud jsou kvalitně udě-
lané. Neustále mluvíme o zachování šu-
mavské přírody, ale pak je přeměna z as-
faltu na přírodní povrch zakázaná.
Tomu nerozumím,“ přemýšlí Schubert.

V současné době je na Březníku umís-
těn diesel agregát a jímka. Správa by
však potřebovala trvalé řešení, aby se
neopakovala situace jako před několika
lety, kdy dostala od České inspekce ži-
votního prostředí pokutu v řádech stati-
síců korun právě kvůli problémům s od-
padem a agregátem. Nyní tak majitel
zvažuje dvě varianty.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Březník na léto otevře

JAKOBÍNKA BUDE LETOS HOTOVÁ
Jeřáb podle Leonarda brzy
rozmontují ...str. 2 a 3

SEZONA S PÁDLEM V RUCE
Skrytá vodácká lákadla
i trable s alkoholem ...str. 6 a 7

FENOMÉN „UHO“
Univerzální hnědá omáčka
přežívá, maskuje se ...str. 12 a 13

HOKEJOVÝ ŠAMPIONÁT ZAČÍNÁ
Voráček i Ovečkin. Hvězdy,
které okoření turnaj ...str. 26

Úspěch jako hrom. Volejbalisté Českých Budějovic zvládli sérii s Libercem 3:2 na zápasy a slaví. FOTO | MAFRA

Šumavští turisté se budou moci v hlavní sezoně opět
občerstvit na chatě Březník. Park teď zvažuje dvě
varianty, jak elektřinu a odpady vyřešit trvale.

…str. 4

Klára Melíšková

Často se
mi svěřují
i úplně
cizí lidé

Jihostroj má desátý mistrovský titul
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LUDMILA MLSOVÁ

ROŽMBERK NAD VLTAVOU | Výročí
500 let od úmrtí Leonarda da Vinci, kte-
rý zemřel 2. května 1519, jihočeští pa-
mátkáři připomínají skutečnou poctou
tomuto geniálnímu vynálezci a slavné-
mu umělci. Představují výsledky experi-
mentu, jehož cílem byla výroba funkční
repliky rotačního jeřábu podle Leonar-
dových skic. S pomocí tohoto stroje do-
končují v letošním jubilejním roce re-
staurování středověké věže Jakobínky v
Rožmberku nad Vltavou.

„Podle dostupných informací se jed-
ná o jediný plně funkční stavební stroj
inspirovaný skicami Leonarda da Vinci
v Evropě,“ říká Petr Pavelec, ředitel čes-
kobudějovického pracoviště Národního
památkového ústavu.
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DOKONČENÍ ZE STR. 1

Kromě připojení na modravskou síť pře-
mýšlí i o vytvoření takzvaného ostrovní-
ho systému. Chata by tak měla vlastní
čističku odpadních vod a umístěny by
sem byly solární panely, které by získá-
valy potřebnou energii. Objekt by pak
byl soběstačný.

Správa NP si klade za úkol po obdrže-
ní EIA obě varianty zvážit a rozhodnout
se pro tu vhodnější. Loni v létě bylo ob-
čerstvení na Březníku obnoveno, tento
rok tak bude otevřeno podruhé po tříleté
odmlce. „Nájemce otevře v závislosti na
množství sněhu, nejspíše to však bude
ve druhé polovině května,“ předvídá
mluvčí správy Šumavy Jan Dvořák. „V
minulém roce se zkušebního provozu
ujal modravský pivovar Lyer. Bylo po-
třeba zjistit, jak rychle se například napl-
ní jímka a jak často ji vyvážet, abychom
předešli dalším pokutám,“ pokračuje.

Do letošního výběrového řízení na let-
ní pronájem chaty se přihlásil pouze
zmíněný pivovar, tudíž se o fungování
bistra postará on. Kromě nájemní část-
ky musí sám platit i vyvážení jímky a
energie. „K pití nabídneme pivo z naše-
ho pivovaru, kromě toho například limo-
nády nebo kávu. Chtěli bychom prodá-
vat i ledovou tříšť. Na výběr bude z ně-
kolika malých jídel. Turisté si u nás bu-
dou moci koupit pečivo, koláče nebo si
dát polévku, o tu bývá zájem,“ zve pro-
vozní pivovaru Lyer Vladimír Havlík.

Středověký jeřáb pohání lidská síla. Pro člověka, který chodí po kole, je to
jako chůze do kopce. FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

Na středověké věži
Jakobínka v Rožmberku
nad Vltavou se už naplno
rozjela stavební sezona.
S pomocí funkční repliky
rotačního jeřábu podle
skic Leonarda da Vinci
chtějí památkáři letos její
obnovu dokončit.

Na Březníku na
léto otevře bistro

INZERCE

Jeřáb od Leonarda už
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Z majestátní stavby Jakobínky, která
je zahalená bytelným dřevěným leše-
ním, toho příchozí zatím moc neuvidí.
Jako při každé velké rekonstrukci je i
okolo středověké památky klasické sta-
veniště obehnané kovovým plotem. Ře-
meslníci využívají příznivé počasí, na
věži se naplno rozjela stavební sezona.

„Byla provedena revize jeřábu a leše-
ní včetně jejich drobných oprav. Jeřáb
byl promazán, po zimě vyzkoušen a
zprovozněn. Řemeslníci s jeho pomocí
vyzdvihli materiál na stavbu krovu a se-
stavili ho,“ popisuje stavební technik pa-
mátkového ústavu David Říha.

Replika středověkého jeřábu široká
14 a vysoká 7 metrů stojí na vrcholu
věže a lze jím otáčet okolo své osy. Ke
svému chodu nepotřebuje elektřinu, má
velké dřevěné kolo na lidský pohon.

„Jeřáb může zvedat břemeno o váze
až 500 kilogramů. Z dnešního pohledu
dvacetitunových strojů to může připa-
dat směšné, ale je nutné vzít v úvahu, že
půl tuny zvedne nahoru už člověk váží-
cí 70 kilogramů. A to pomocí chůze, kte-
rá se přibližuje chůzi do kopce, to zna-
mená, že to není žádná extra námaha
pro jedince, aby to zvedl,“ přibližuje

Říha. Vytažení nákladu ze země do při-
bližně 35metrové výšky na vrchol věže
trvá průměrně sedm minut a zajímavos-
tí je, že jeřáb je dvourychlostní. To zna-
mená, že pomocí bubnu, který lze po-
souvat po hřídeli, mohou řemeslníci
buď zvedat těžší břemeno pomaleji a s
menší silou, anebo lehčí zátěž rychleji.

Konstruktérem repliky středověkého
jeřábu je tesařský mistr Petr Růžička a k
impregnaci prvků stavebního stroje, vy-

robeného převážně ze smrkového dřeva
z okolních lesů, tu s úspěchem používa-
li podle vzoru našich předků tvaroh a na
promazání také sádlo.

V současné době se na vrcholu Jako-
bínky odehrávají dokončovací práce na
novém krovu a začíná příprava na mon-
táž střešního pláště v podobě šindelové
modřínové krytiny. Ještě předtím však
řemeslníci udělají klempířské detaily s
pomocí olověného oplechování.

Po montáži krytiny bude následovat
dokončení kamenických prací, zahrnují-

cí finální úpravu nově osazených ka-
menných podpěr, kterým se říká krakor-
ce, římsové desky a koryta. V dílnách
vyrábějí tesaři dřevěný ochoz, který
bude usazen na kamenné krakorce.

„Dřevěný ochoz bude vizuálně hodně
dominantní a umožní návštěvníkům po-
dívat se nejen na hrad, Vltavu, Rožm-
berk a okolní lesy, ale i na vrchol Jako-
bínky,“ říká stavební technik Říha.

Celková obnova věže potrvá do kon-
ce září a náklady na ni se vyšplhaly na
bezmála 12 milionů korun. Přitom uni-
kátní jeřáb už na vrcholu Jakobínky lidé
dlouho neuvidí.

„Předpokládám, že za měsíc začne-
me jeřáb demontovat. Práce budou po-
kračovat tak, že už budeme potřebovat
prostor na vrcholu věže volný. Počítá-
me však s tím, že najdeme vhodné mís-
to na některém z našich zámků nebo hra-
dů, kde budeme jeřáb prezentovat jako
exponát,“ upřesňuje Pavelec.

Otevřít věž pro turisty chtějí památká-
ři příští rok na jaře. Jakobínku získali po
složitém vyjednávání v roce 2012 v
dezolátním stavu od České pošty. První
písemné zmínky o původně strážní věži
jsou z počátku 16. století.

Jeřáb na Jakobínce je ve výšce 30
metrů. Je 14 metrů široký a sedm
metrů vysoký. Utáhne náklad 500
kilogramů.

FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

Předprodej v síti Ticketportal, www.ticketportal.cz
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od 19:00

Český krumlov
Zámecká jíZdárna

německý příjem u české firmy

PŘIJME

solidního
řidiče kamionu

pro střední a krátké trasy.
Volné víkendy, velmi dobré pracovní

a platové podmínky.

Dále přijmeme
řidiče malého nákladního

vozu do 12 t,
řidičský průkaz sk. C.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
NA TEL.: 602 163 178, 388 413 898 - 9

2 rychlosti má středověký
jeřáb podle skic
Leonarda da Vinci.

INZERCE

na Jakobínce dlouho nezůstane
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Televizí obrazovky patří toto jaro
v České televizi Kláře Melíškové. Kro-
mě komediální Zkázy Dejvického diva-
dla opět září v roli šéfky policejních vy-
šetřovatelů tajemných případů ze série
Detektivové od Nejsvětější Trojice.

Jako kriminalistka Marie Výrová si
v sérii Živé terče svůjmužský týmneu-
věřitelně obratně vodíte. Máte tuhle
schopnost i v normálním životě?
To mě na tom moc baví. A nefunguje to
jen s muži. Já vlastně miluju lidi a baví mě
si s nimi povídat a objevovat společná té-
mata. Baví mě, když mi lidé vyprávějí svo-
je příběhy, protože z nějakého důvodu se
mi často a hodně svěřují. Ráda ty příběhy

poslouchám a ráda v nich hledám určité
paralely nebo různé principy. Tohle
všechno mě baví a myslím, že umím na-
slouchat lidem, protože mě zajímají.

Takževy jste ten typ, co jdenahodi-
nový nákup, ze kterého se nakonec
vrátí za půl dne, protože se na kaž-
dém rohu zapovídá?
Ne vyloženě za půl dne, ale stává se mi, že
mě někdo zastaví na ulici, nebo za mnou
přijdou klidně i cizí lidé na natáčení a bě-
hem chvíle si to sedne, jako bychom na
sebe byli napojení. Máme v sebe najednou
důvěru a opravdu mi najednou začnou
říkat své příběhy.

Poznáte, jestli je s někým tohle napo-
jení vůbecmožné, rychle?
Ano, hned. Není na to žádný klíč. Podle
mě to musíte mít v sobě. Buď vás komuni-
kace baví a rozvíjíte ji, nebo zkrátka ne. Cí-
tím, že tohle mám v sobě odmalička a že
to stále jenom rozvíjím.

Před lety jste začínala jako učitelka
na základní škole, že ano?
To bylo opravdu krátce. Byl to takový
supl na půl roku.

Zvláště chlapci si vás prý tehdy doce-
la oblíbili...
To je pravda, dokonce i paní ředitelka říka-
la, že je zvláštní, aby si žáci za půl roku vy-
tvořili takový vztah k učitelce. (smích)
Bylo mi tehdy devatenáct.

V tom případě tuším, čím to mohlo
být.
Každopádně mě ale bavilo s nimi komuni-
kovat už tehdy. Asi i víc než to samotné
učení.

Komunikace s teenagery je někdy
hodněnáročná.Toostatněurčitěpoci-
ťujete opět i dnes jakomáma.
Je to těžké. Teď mám právě teenagera
doma. Můj třináctiletý syn je v pubertě
a někdy mi dává opravdu zabrat. Péruje
mě velmi, ale dá se to.

Před třemi lety, když jsme sebavily na-
posledy, jste mi říkala, že váš nejtvrdší
kritik jevašedcera.Takže toužneplatí?
Teď jsou jimi oba. Tím, jak mě znají
opravdu dobře, tak cítí, když například ně-
kde přehrávám nebo ujedu. Dokážou mi
to pak říct. Ale je pravda, že postupně
zmírňují a začíná je bavit to, co dělám.

Vraťme se ještě k Detektivům od Nej-
světější Trojice. Připravovala jste se

nějak speciálněv rámci předešlých sé-
rií na akční scény?
Ano, učil mě to Hynek Čermák u nás v di-
vadle, kde máme jenom takové imitace
zbraní. Jednou jsem ho o to poprosila, tak-
že jsem s ním pobíhala po divadle a on mě
učil správné postoje. Moc se to ale nepo-
vedlo, protože nakonec mi řekl: Radši to
na place vůbec nedělej. (smích)

VŽivých terčích jste zasemělapříleži-
tost osahat si luk. Bylo to snadnější?
Obojí není jednoduché. Ač se to nezdá, ta-
hle zbraň je velmi těžká, takže zamířit s ní
v natažené ruce není žádná legrace. Ne-
mluvě o tom, jak je těžké už samotné nata-
žení tětivy. Zjistila jsem, že při tom použí-
vám svaly, které vůbec nejsem zvyklá zatí-
nat.

Akční scény
mě učil Hynek
Čermák. Moc
mi to ale nešlo
V roli kriminalistky se Klára
Melíšková sice cítí dobře,
se zbraněmi si ovšem příliš
nerozumí. „Poznala jsem,
že ani střelba lukem není
žádná legrace,“ říká.
Jejími největšími kritiky
jsou obvykle vlastní děti.
„Pérují mě. Vycítí, když
svoji roli přehrávám.“

FOTO |

PETRA PIKKELOVÁ

5plus2
■ ROZHOVOR

Klára Melíšková
■ Narodila se 29. listopadu 1971
v Roudnici nad Labem.

■ Vystudovala herectví na katedře
alternativního a loutkového divadla
na Akademii múzických umění
v Praze.

■ Její ročník pod vedením Miroslava
Krobota vytvořil v roce 1997 základ
dnešního úspěšného divadelního
souboru Dejvického divadla.

■ Má tři České lvy, a to za nejlepší
herečku ve vedlejší roli (snímky Mistři,
Čtyři slunce a Já, Olga Hepnarová).

„ Baví mě, když mi lidé
vyprávějí svoje příběhy,

často a hodně se mi svěřují.



RYCHLÁ
DATA

NOV
Ě

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

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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JOSEF HORA

ČR | Píše se rok 1875 a v Čechách se obje-
vuje vůbec první kanoe. Od jistých Angliča-
nů, kteří jinak obchodovali hlavně se závod-
ními koňmi, ji koupil lékárník z Roudnice
nad Labem Ferdinand Zinke. Londýn byl
tehdy ve vodáctví o míli napřed, už pár let
předtím tam vznikl první kanoistický klub
v Evropě. To česká vodní turistika si na
svůj rozmach musela počkat, nastal až za
první republiky. Řeka se stala symbolem ro-
mantiky a zábavy. Druhá vlna popularity
přišla během normalizace, třetí pak po sa-
metové revoluci, kdy se sjíždění největších
českých řek stalo masovou záležitostí.

Poslední dvě zmíněná období prožil
s pádlem v ruce i Libor Polák, současný
předseda Svazu vodáků České republi-
ky. Pro týdeník 5plus2 vysvětlil, které
téma je podle něj to hlavní pro letošní vo-
dáckou sezonou a také prozradil to, kam se
vydat, pokud zrovna netoužíte po davech
turistů. Mezi vodáky se podle jeho zkuše-

ností v současnosti často řeší to, zda má
být „na vodě“ povolen alkohol. „Osobně
si myslím, že zrušení nulové tolerance způ-
sobí spíš škody. Nepamatuji se, že by se na
lodi kdy pilo. Na břehu, to ano, ale během
jízdy ne,“ říká milovník českých řek.

Z romantiky je jen atrakce

Z postoji k popíjení s pádlem v ruce vyplý-
vá i jeho představa typického vodáckého
„záporáka“: „Tlustý chlap v trenýrkách,
proplešlý a opocený, který sedí na raftu se
čtyřmi sobě podobnými a uprostřed lodi
mají bečku piva. Nebo agresivní opilec na
vodě. Prostě to negativní spojuji s alkoho-
lem,“ vrací se k tématu alkoholu.

Na nejznámější velké české řeky Libor
Polák podle svých slov už několik let ne-
jezdí. „Víte, co mi nejvíc vadilo? Hodino-
vá fronta na jez. A přeplněné kempy, stan
na stanu a to, že na člověka šlapou celou
noc opilci,“ vysvětluje s tím, že z vodácké
romantiky se stala turistická atrakce.

„Dříve jezdilo na řeky mnohem méně
lidí, potkávaly se tak dvě tři party. Jezdili
vodáci, kteří se o vybavení a vše kolem vo-
dácké výpravy museli postarat. Dnes je

řeka přístupná komukoliv, kdo si vezme
žabky, mává kreditkou a říká: Postarejte
se! Lidé dostanou lodě, splují kus řeky, tam
jim lodě vezmou a tradá domů,“ vysvětluje
Polák, který je civilním zaměstnáním sta-
vař. Zručnost se mu velmi hodila před revo-
lucí, kdy si prý mnoho vodáků vyrábělo ka-
noe samo. Na vodu začal jezdit někdy v po-
lovině 70. let coby devítiletý kluk. „Teh-
dy jsme vzimě lodě opravovali nebo i vyrá-
běli, v létě se pak jezdilo. K výrobě lodí

Na českých řekách tráví
Libor Polák, současný
předseda Svazu vodáků
ČR, čas už desítky let.
Na vedlejším snímku je
parta vodáků na řece Su-
šici v polovině 80. let.

FOTO | ARCHIV L. POLÁKA

Matador českých řek: divokost
Berounka či Vltava už
nejsou pro zkušené
vodáky příliš lákadlem.
„Mám raději řeky, kde
nepotkám tlupy vodních
turistů, takže třeba
Ploučnici,“ dává tip
Libor Polák, předseda
vodáckého svazu.

5plus2
■ TÉMA

Vodácký slang
„Otevírání a zavírání řek“ je poměrně
známý a rozšířený pojem i mezi lidmi,
kteří vodou nežijí. Stejně tak „cvaknout
se“, „zadák“ nebo „háček“ – tedy ten,
který vpředu chytá loď, když přistává.
Jsou ale i méně známé vodácké výrazy.
Třeba „porcelán“. To je člověk, který
jede na lodi, veze se a téměř nic neumí.
Nebo takové „koníčkování“. To bylo
oblíbené v 60. letech. Třeba v sobotu
se vzala loď, navázal se na ni provaz,
takzvaná koníčkovací šňůra, a loďka
se táhla proti proudu.

INZERCE
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jsme měli dvě formy, horní a dolní. Jako
vzor pro formu neboli ‚kopyto‘ sloužila
originální loď, která se dovezla ze zahrani-
čí, autorským právům navzdory. Byla to
ale hnusná práce, laminát smrdí a skelná
tkanina kouše,“ vzpomíná. „Na druhou
stranu jsme o ty loďky strašně pečovali.
Dneska mě baví sledovat, jak desítky lodí
z půjčoven vodáci tahají za sebou, když
do nich udělají díru, tak se nic neděje.
My jsme to měli úplně jinak,“ dodává.

Toky, kde je ještě klid

Stejně jako trampové mají dodnes cesty
a mýtiny, kde je nikdo nenajde, i vodáci
znají toky, na nichž se dá vyhnout davům.
„Na vodě jsem pořád, ale na úplně jiných
řekách, kde tlupy vodních turistů nepotká-
te. Nejsou tam stánky, kempy, ale zato krás-
ná příroda. Třeba Ploučnice, kde se prodírá-
te občas křovím a přitom pozorujete volav-
ky. Teče kolem České Lípy a Máchova je-
zera, oblast kolem starých vojenských pro-
storů je nádherná,“ pochvaluje jednu z ně-
kolika masami neobjevených řek.

Nejčastěji ale Libor Polák vyráží na di-
vokou vodu a vůbec nejraději má pro ne-
zkušené vodáky velmi nebezpečný horní

tok Jizery – jeden z nejtěžších úseků v Čes-
ku, který se sjíždí při jarním tání a v neo-
prenech.

Řek už předseda Svazu vodáků sjel de-
sítky. Miluje, jak je každý český tok jiný.
„Šumavské jsou průhledné a od rašeliny
tmavě hnědé. Taková je i Vltava. Sázava
má zase vodu kalnou. Když se podíváte
na soutok obou řek u Davle, přesně víte,
která je ta špinavá Sázava. Důvodem odliš-
né barvy vody je i to, že Vltava je regulo-
vaná a všechny sedimenty se usazují na
přehradách, kdežto Sázava regulovaná
není,“ vysvětluje.

Vodáci se neradi máčí

A kdy se celoživotní profesionál naposle-
dy takzvaně „cvaknul“, tedy obratil
i s lodí dnem vzhůru? „Tak před třemi
lety, na nejtěžším slalomovém kanále v re-
publice na Trnávce, nedaleko Humpolce.
Upřímně, nikdo z profesionálů si nemyslí,
že by se mu to mohlo stát. Když k tomu
jednou za několik let dojde, je to pro ně po-
tupa. Dlouho se to pak dává k lepšímu při
vyprávění. Většina vodáků, co znám, se
obecně nerada máčí, ani do bazénu necho-
dí,“ uzavírá Polák.

„Češi mají pro vodu cit, proto umí vyhrávat“
Ve vodních sportech patří Češi ke
světové špičce, zejména na divoké vodě.
„Mám pro vysvětlení těchto úspěchů
svou vlastní teorii. Česká republika je
podle mě na vrcholu určitého vodního
koloběhu, Češi tak měli k vodě vždy velmi
blízko. Cit pro vodu mají v krvi a to se
projevuje i ve sportu. Máme excelentní
vodní slalomáře a sjezdaře na divoké
vodě, nejlepší raftaře na světě, dobré
veslaře i kanoisty. Hodně věcí lze
natrénovat, ale ten cit pro vodu, stejně
jako třeba hudební sluch, s tím je třeba
se narodit,“ vysvětluje Libor Polák,
předseda Svazu vodáků ČR.

Rekordní rafťáci
Rafting, v němž jsou české týmy mezi elitou, je relativně mladý sport. Mezinárodní raftová
federace byla založena až v první polovině 90. let. Tedy v době, kdy se do Česka dostalo
nejmodernější vodácké vybavení a tuzemské posádky se do sportu mohly vrhnout naplno.
Netrvalo dlouho a obsazovaly první místa velkých mezinárodních soutěží, což se jim daří
dodnes. „Naprosto nejlepší byl loňský rok, kdy jsme získali historicky nejvíc medailí,“
přibližuje Libor Polák poslední mistrovství světa. To letošní bude v polovině května
v Austrálii. Největšími soupeři Čechů jsou podle něj Brazilci a Japonci, v ženách pak týmy
Nového Zélandu a Slovenska. Nutno podotknout, že dobré výsledky mají překvapivě
i reprezentanti z afrického kontinentu, například z JAR, v minulosti se dařilo i Alžířanům.

I půjčka vámmůže
dělat jenom radost.

Úvěr ve výši 300 000 Kč se splatností 108 měsíců a úrokovou sazbou 8,7 % ročně máměsíční splátku 4 055 Kč. Jednorázový poplatek za vyřízení úvěru činí 3 000 Kč, měsíční poplatek za správu úvěru je 0 Kč, RPSN je 9,5 % a celková částka splatná
spotřebitelem 440 940 Kč. Díky řádnému splácení bude u tohoto úvěru počet odpuštěných splátek 15, doba splácení 93 měsíců, úroková sazba 5,9 % ročně, RPSN 6,4 % a celková částka splatná spotřebitelem 380 115 Kč. Výše měsíční splátky se
nemění. Bližší podmínky odměny ve formě prominutí splátek najdete v úvěrové smlouvě.

Půjčky

S naší půjčkou v klidu vyřešíte všechna svá přání i potřeby. Peníze máte na účtu během
několikaminut a splátky zdarma přizpůsobíte své aktuální situaci. Pokud budete splácet
včas, zkrátíme vám dobu splácení a vy tak ušetříte až 60 000 Kč. Stavte se v kterékoli
naší pobočce amy vám poradíme, jak si půjčit správně a výhodně.

Ušetříte až

60 000 Kč

www.csas.cz/pujcka infolinka: 800 208 208

mám rád, ale alkohol mě štve

INZERCE
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR |V druhé polovině 18. století patřil k
nejvyhledávanějším hudebním skladate-
lům a vzorem byl i pro mladého Mozar-
ta. Přesto JosefMysliveček zemřel izolo-
vaný od přátel a známých, zadlužený a
prakticky v zapomnění. Jeho fascinující
život zachytí chystaný velkofilm v režii
nositele Českého lva Petra Václava.
V Itálii, Mekce operní hudby, se Josef

Mysliveček prosadil jako vážený a nezá-

vislý umělec, který se pohyboval v bez-
prostřední blízkosti šlechty. Muž, který
se vzepřel rodinné tradici a odmítl povo-
lání mlynáře, si v cizí zemi splnil svůj
sen a získával jednu zakázku za druhou.
Režiséra a scenáristu Petra Václava

osobnost českého skladatele zaujala už
dávno. Ovšem až nyní, po deseti letech
příprav, začíná s natáčením životopisné-
ho velkofilmu s rozpočtem 120 milionů
korun. Snímek vzniká v česko-slo-
vensko-italské koprodukci. Role
Josefa Myslivečka se zhostil
ruský herec Egor Koreshkov.
„Náš film vypráví o úspě-

chu Josefa Myslivečka, uka-
zuje talent, jímž disponoval,
ale také úsilí, které věnoval až
do posledního konce své hud-
bě,“ říká Petr Václav, který do své-
ho filmu obsadil hvězdy světových
operních scén. Ve snímku se ale objeví
například i Karel Roden nebo Zdeněk
Godla, kterého proslavila role Franty

v televizním hitu Most!. Hud-
bu, která je pro natáčený film naprosto
zásadní složkou, bude tvořit pochopitel-
ně předevšímMyslivečkovo dílo. Z vel-
ké části půjde o árie a skladby, které ne-
byly téměř 250 let nastudované.
Skladatelův život, i přes obrovský

profesní úspěch, popularitu a peníze, ne-
měl šťastný konec. O ten ho připravil sy-
filis, nemoc, která byla zejména v jeho

době noční můrou nenapravitelných mi-
lovníků žen a těch, kteří se pohybovali
hlavně v hostincích a nebezpečných
doupatech. K takovým při svých
cestách patřil i Mysliveček.
Svou diagnózu se neúspěšně snažil

utajit, stejně jako svou postupně zohave-
nou tvář, kterou skrýval pod maskou.
Nakonec zemřel zadlužený a sám, bez
slávy a uznání.

Koupím paroží,
trofeje i celé sbírKy.

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

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Malá fotografie ukazuje Josefa Myslivečka ve vyobrazení
od Jana Vilímka. Na velkém snímku vlevo představitel Mysli-
večka, herec Egor Koreshov, vpravo režisér Petr Václav.

INZERCE

Dokonce i mladý Mozart
obdivoval skladatele
Josefa Myslivečka.
Nazývali ho Il divino
boemo čili Božský Čech.
Právě o něm vzniká
snímek za 120 milionů.

Velkofilm o božském Čechovi

FOTO | PETRA HAJSKÁ

Ta naše písnička česká...

Mám rád češtinu (i když mluvıḿ pětisvětovými jazyky)a jemi lıt́o, že z čes-kých rádiı́ česká pıśnička téměř vymi-zela. Jsem jediným kandidátem doEU, který má ve svém programu ná-vrat české, moravské a slezské pıśnědo rádiı́ a televizı.́ Prosadıḿ, aby mi-nimálně 25%domácı́ tvorby bylo po-vinné hrát v rádiıćh a televizıć h. Sta-miliony tantiém totiž odnás zbytečněodplývajı́ do zahraničı́ za hranı́ ang-lickýchaamerickýchpıśnı.́

Tak jak mě znáte zTV Slágr a z prezi-dentské kampaně, jako člověka sezdravým rozumem a srdcem na pra-vémmıśtě, takovým zůstanu i v Euro-parlamentu.Proč volitmenšı́ zlo?
Volteprostědobro.ROZUMNE a Národnı́ demokracii –STOP MIGRACI – NECHCEME EURO,č. 12

Já za českoupıśničkubojuji celý život.Mnohým zpěvákům jsem pomohl navýslunı́, třeba Jakubovi Smolı́kovi,Petře Cernocké, Lucii Bıĺé, Vıť́ovi Váv-rovi, St. Procházkovi ml. atd. Sám užléta zpıv́ám tu, kterou jsem věnovalsvémamince, “Domůkmámě“.Samozřejmě je vmém programui spousta jiných, důležitých věcı,́ jakonapřı́klad nikdy nepřijmout euro,které by zdražilo všechno. Důchodyamzdybyzůstalynastejné úrovni.

Mgr. Petr Hannig, č. 2 kandidátnı́ lis-tiny

Děkuji všem, kteřı́ posunuli mou pı-́seň „Znáte to, drhne to“ do inále pıś-ničkové soutěže TV Slágr, jediné tele-vize, kde se zpıv́á česky (a také slo-vensky).

Někteřı́ politici si vzpomenou na TVSlágr vždy před volbami, kvůli vám,

kteřı́ poctivě chodıt́ e volit. Poté, kdyžjim dáte hlas, na českou pıśničku za-pomenou a v rádiıć h se stále omıĺajı́jen tyzahraničnı.́

Mgr. Petr Hannig s vnoučaty, foto: archiv

Zadavatel: ROZUMNÍ a Národní demokracie
– STOP MIGRACI – NECHCEME EURO,
zpracovatel: Adam B. Bartoš
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Hrdinové snímků
režiséra Petra Václava
S cedulí KAN se Julius Oračko v road movie
Skokan (foto uprostřed) pustil stopem do
Cannes. Režisér Petr Václav sleduje jeho
putování v letním cestopisu s prvky komedie i
romance. Vznikl v roce 2017. O tři roky dříve si
Oračko také zahrál malou roli feťáka ve
Václavově filmu Cesta ven. Toto drama
Romky získalo hned sedm Českých lvů,
včetně hlavní představitelky Žanety,
neherečky Klaudie Dudové.

ČR | Absolvent dokumentární režie
na FAMU Petr Václav se spíše než
dokumenty do povědomí zapsal hra-
nými celovečerními filmy. Jeho de-
but, snímek Marian, si vysloužil
řadu zahraničních ocenění.

České akademiky zaujal ale až
později kontroverzním snímkem Ces-
ta ven, do nějž obsadil romské neher-
ce. Film získal sedm Českých lvů.
Nyní se Václav pouští do natáčení ko-
produkčního velkofilmu Il Boemo.
Jak k tématu života českého skladate-
le Josefa Myslivečka přistupuje?

Scénář filmu se snaží být podle re-
žiséra přesný tam, kde se dochovala
svědectví o Myslivečkově životě.
„Zbytek interpretuje s co největší citli-
vostí k duchu doby. Jeho příběh se stá-
vá do jisté míry fikcí. Jinak to ani
není možné. Naším záměrem je při-
spět ke znovuobjevení nespravedlivě
zapomenutého skladatele a jeho výji-
mečné hudby skrze osud pražského ro-
dáka, který zažil umělecký rozmach
mezi Neapolí, severní Itálií i Mnicho-
vem,“ vysvětluje Václav, jenž se Mys-
livečkovým životem začal zabývat už
v roce 2009. Motivů ze skladatelova
života, které by se daly na filmovém
plátně rozehrát, bylo hned několik.
„Cesta vedla buď přes kostel, nebo
přes armádu, nebo přes postel. Asi tu-
šíte, že jsem nechtěl točit film o armá-
dě,“ pousmívá se Václav.

Při psaní scénáře se inspiroval u
světově úspěšných kolegů. „Jedno-
značným vzorem byl pro nás film
Stanleyho Kubricka Barry Lyndon
pro jeho jedinečnou kameru a světlo,
ale také styl, jakým vypráví příběh
ambiciózního hrdiny. Film Amadeus
nás zase inspiruje mistrovstvím, s
nímž Miloš Forman přistoupil k he-
reckému obsazení, a způsob, jakým
řešil operní scény,“ vypočítává Vác-
lav. Amadeus byl podle něj revoluč-
ní, protože rozbil až příliš uctivý po-
hled na slavné umělce. „My nyní tou-
žíme 35 let po jeho premiéře přinést
kromě nového hrdiny a italského pro-
středí také pohled na životní podmín-
ky hudebníků v 18. století,“ dodává
režisér Václav. (vrm)

INZERCE

Zdeněk Godla a Julius Oračko (foto vlevo) si
spolu ještě před seriálem Most! zahráli ve filmu

Cesta ven. Hlavní roli měla Klaudie
Dudová coby Žaneta (vpravo). FOTO | LIDOVKY

Režisér a scenárista Petr Václav
hovoří o filmu. FOTO | PETRA HAJSKÁ

Vzorem byl
Stanley Kubrick
i mistrovství
Miloše Formana
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CURYCH | Když Aurel Stodola spatřil
světlo světa 11. května 1859 v okrajové
části Liptovského Mikuláše, jeho otec
koželuh jenom stěží mohl tipovat, jaká
kariéra synka čeká. O třiatřicet let poz-
ději Aurel v Curychu, největším švýcar-
ském městě, přijal místo na polytechni-
ce, kde učil až do svého důchodu. Coby
kantor měl takové tempo, že si studenti
museli rozdělit role – jedni zapisovali,
co říká, další přemalovávali jeho nákre-
sy z tabule. Obdivně o něm hovořil i teh-
dejší Stodolův žák Albert Einstein.

„Kdyby se narodil v době renesance,
byl by z něho velký malíř nebo sochař,
protože největším impulzem jeho osob-
nosti byla fantazie a neustálá potřeba
tvořit,“ prohlásil o rodákovi od Liptova
budoucí největší vědec 20. století.

„I když primármí hnací silou jeho prá-
ce byla kvetoucí tvořivá činnost, přece
jeho síla spočívala i v neustálé tužbě po
poznání a mimořádné jasnosti jeho myš-
lenek,“ dodal Albert Einstein. Cenil si
Stodolovy nevšední skromnosti i význa-
mu práce. „Každého zrak se rozjasní,
když je řeč o Stodolovi a jeho díle,“ vy-
kládal Einstein. A měl recht.

Jemný člověk Aurel Stodola nenávi-
děl válku a její útrapy. S chirurgem Fer-
dinandem Sauerbruchem v únoru 1916
představili veřejnosti pohyblivou umě-
lou ruku. Když protézu předváděl, Sto-
dola k přítomným prohodil: „To je moje
pomsta válce.“ Ruka poháněná impulzy
těla sloužila řadě vojenských veteránů.

V odborných kruzích se ale proslavil
hlavně jako „otec“ parních a spalova-
cích turbín. Jeho výpočty a konstrukce
daly základ celému tomuto odvětví stro-
jírenství. Aurel Stodola byl dokonce

konstruktérem vůbec prvního te-
pelného čerpadla na světě. A ku-
riozitou je, že jeho tepelné čerpa-
dlo z roku 1928 dodnes vytápí
radnici v Ženevě. Nejde o jedi-
nou pikantérii spojenou se Sto-
dolou. Když chtěl českosloven-
ský komunistický režim uctít ve-
likost vědcova významu, vydal
pamětní známku v hodnotě 40 haléřů:
Aurel Stodola, 1859-1924. Jenže sou-
druzi udělali chybu, Stodola totiž ze-
mřel v roce 1942. (kor)

Světový vynálezce a
Einsteinův učitel Au-
rel Stodola (vlevo na-
hoře) vytvořil pohybli-
vou protézu (vpravo
nahoře). Šlo o první
ovladatelnou umělou
ruku, jejíž prsty se ro-
zevíraly a zavíraly na
základě tělem vysla-

ných povelů. Známka s portrétem
Aurela Stodoly podle návrhu Maxe
Švabinskéhomá chybný rok úmrtí.

FOTO | WIKIPEDIE, MAFRA

Před 160 lety se narodil
Aurel Stodola. Fyzik,
který sestrojil první
tepelné čerpadlo na
světě. Obdivoval ho i
Albert Einstein, geniální
autor teorie relativity.

ZÁBLESK
HISTORIE
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RNDr. Pavel Poc
kandidát do Evropského parlamentu

Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická | Zpracovatel: Kristián, spol. s r.o.
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Einsteinův kantor od Liptova
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Střešní okna

Řešení pro generaci žijící uvnitř budov

DÍKY DENNÍMU SVĚTLU
SE DĚTI LÉPE UČÍ
My jsme na základě tohoto faktu vytvořili ideální řešení
pro zdravý domov. Objevte i to své na velux.cz/reseni

Horku v bytě zabrání roleta.
Okno navíc ochrání před kroupami a bouřkou

Na venkovní zastínění mo-
hou lidé navíc získat dota-
ci z programu Nová zelená
úsporám. Dotaci je možné
využít při zateplení rodin-
ného domu nebo při výmě-
ně oken. Žadatel musí mít
stínící techniku a její popis
v projektu, zažádá při tvor-
bě žádosti o podporu re-
konstrukce a následně vše
doloží. Na rolety s ručním
ovládáním přispěje minis-
terstvo životního prostředí

částkou 500Kč na m2 stíně-
né plochy okna, na ty s au-
tomatickým ovládáním,
které nabízí například sys-
tém VELUX ACTIVE, pak
částkou 1 000 Kč na m2.

S venkovní roletou od spo-
lečnosti VELUX navíc lidé
ušetří na energiích. „Kro-
mě toho, že roleta umí za-
chytit až 95 procent tepla
z letních slunečních pa-
prsků a tím snížit teplotu

v místnosti až o 7 stupňů
Celsia, totiž dobře poslouží
i v zimním období. Dokáže
zabránit úniku tepla skrze
okno a zmenšit tak tepel-
né ztráty až o 17 procent,“
vyzdvihl technický školitel
společnosti VELUX Martin
Masár.

Vnější roletu lidé ocení i při
intenzivní bouřce, dešti
nebo v případě velkých
krup. Dokáže totiž tlumit

hluk a chrání střešní okno
před poškozením. V noci
navíc poskytne úplné za-
tmění pro ničím nerušený
spánek.

Pokud obyvatele domu
nebo bytu řeší přehřívání
prostor, ale zároveň si přejí
mít ničím nerušený výhled
z okna, alternativou k ven-
kovní roletě je předokenní
markýza. I ta dokáže snížit
teplotu v místnosti.

Ve dne se šplhá
na pětatřicet
a v noci rtuť

teploměru neklesne
pod dvacet

stupňů. Češi se
tak musí zejména

v posledních
letech vypořádávat

s tropickými letními
teplotami a hledají
proto způsoby, jak
ochladit své domy

a byty. Stále častěji
přitom volí venkovní

stínící doplňky,
které zabrání

přehřívání. Do oken
lidé instalují i vnější

komponenty, které
regulují denní světlo
v místnosti a zajistí

tak ochranu před
pronikavým letním
slunečním svitem.
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Znají ji snad všichni, kdo někdy
chodili do školní jídelny nebo později
do podnikových kantýn, vývařoven či
hospod x-té cenové. Univerzální hnědá
omáčka, tedy zkráceně UHO, provázela
několik generací českých strávníků.
Trochu překvapivě ale „přežívá“ i v sou-
časnosti, kdy se lidé snaží jíst chutněji
a zdravěji.

Jaká byl ale taková klasická „správ-
ná“ UHO měla být? Na prvním místě je
cibulový základ. „Cibule je orestovaná
na barvu, tedy do hněda. Potom se zali-
je vodou, v lepším případě vývarem a to
celé se pak dohustí moukou,“ přibližuje
jednoduchý postup na přípravu univer-
zálního pokrmu s minimem chuti šéfku-
chař Chateau Mcely Honza Štěrba.

Výsledná „hmota“ má v českých ku-
chyních široké uplatnění. „Opečete tře-
ba kuřecí prso, na něj dáte broskev, ei-
dam, podlijete touhle omáčkou a je to,“
směje se šéfkuchař receptuře, kterou
ve svých pořadech s nehraným odpo-
rem kritizoval i Zdeněk Pohlreich.

Od základu všechno špatně

Asi nejklasičtější verzí je pak servírová-
ní této omáčky s knedlíkem či těstovina-
mi – přičemž nejproslulejší kombinaci
UHO tvoří kolínka v podstatě s jakým-
koli druhem podušeného masa. I nad
touto variantou ale Štěrba kroutí hla-
vou. „Stejně si myslím, že knedlík by si
zasloužil nějakou lepší omáčku. Trošku
déle vařenou s alespoň nějakou chutí

a tak dále,“ pokračuje s tím, že UHO
může mít řadu variací.

Kromě obligátní kostky bujonu
a množství soli jsou i další možnosti.
„Když na pánev třeba hodíte kompotova-
né brusinky a zalijete je uhem, máte rá-
zem brusinkovou omáčku. Když místo
brusinek přidáte nivu, máte nivovou a po-

dobně. Pořád ale děláte v podstatě jenom
to, že dáváte chuť bordelu, který jste vy-
robili. Stejně je to od základu všechno
špatně,“ nebere si servítky Štěrba.

V lepších restauracích UHO na talí-
ři nejspíš zákazník nedostane, přesto se
ale v řadě lidovějších podniků stále ser-
víruje.

UHO s kolínky jako ze školní jídelny
Na 4 porce potřebujeme: 2 střední cibule, 1 lžíci
hladké mouky, 1 kostku masoxu, olej, pepř, kmín, sůl.
Postup: Pokud chceme mít UHO úplně jako ze
školní jídelny, necháme kostku masoxu rozpustit
v půl litru vroucí vody. V opačném případě masox
vynecháme a vystačíme si s vodou. Cibuli nakrájíme
nadrobno. Na pánvi rozpálíme olej či ztužený
pokrmový tuk a na něm cibulku osmahneme
dozlatova. Pak zaprášíme hladkou moukou a
opražíme za stálého míchání. Postupně přiléváme
masoxovou vodu nebo horkou vodu. Opepříme,
osolíme a okmínujeme a necháme tak čtvrt hodiny
probublávat. Mezitím uvaříme kolínka podle

návodu na obalu, hrnec odstavíme, přikryjeme poklicí a necháme kolínka v horké vodě
ještě několik minut „dojít“. Získáme tak kolínka krásně krémová a na jazyku i vidličce se
doslova rozplývající... Stačí už jen přelít UHO. Pokud možno – dobrou chuť.

5plus2
■ V KUCHYNI

Tradiční česká „rychlovka“
z jídelen v podobě UHO,
tedy univerzální hnědé
omáčky, pořád přežívá
v řadě běžných hospod
a restaurací. V jídelních
lístcích ji alemaskují
ušlechtilejší názvy.

UHO. Fenomén hnědé omáčky

INZERCE
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Školní jídelny? Od UHO k lososu s bulgurem
UHO neboli neblaze proslulá univerzální hnědá omáčka se ve školních jídelnách -
narozdíl od běžných hospod - příliš neobjevuje. Jejich kvalita je obvykle podstatně
vyšší, než se traduje. Každoročně o tom svědčí i soutěž O nejlepší školní oběd.
„Jaký mýtus je nejčastější? Furt se mluví o té UHO. Nevím, co s tím pořád všichni
mají, ta se vaří minimálně. Je to běžná šťáva, kterou se polévá maso. Tento mýtus
nás pořád pronásleduje. Pořád se také říká, že jídlo ve školních jídelnách není dobré,
ale často to není pravda,“ uvedla před pěti lety Anna Packová, ředitelka zmiňované
soutěže. A situace se od té doby nezměnila. Když kuchařky chtějí a mají um,
dokážou dětem nabídnout chutné i zdravé jídlo. Nutno ovšem podotknout, že školní
jídelny se musí vejít do zoufale nízkých rozpočtů. Mnohdy vaří za peníze, které se
u jedné porce rovnají ceně malé konzervy pro kočky. Rodiče platí za oběd třeba i jen
24 korun za dítě na prvním stupni a 29 korun za ty na stupni druhém. A jak vypadá
jedno z vítězných soutěžních menu? Jako z kvalitní restaurace! Losos podávaný s
bulgurem, quinoou a grilovanou zeleninou. A krémová polévka z pečeného květáku.

Přitom paradoxně ze školních jíde-
len, v jejichž menu tradičně tvořila vý-
znamnou položku, se v posledních le-
tech hnědá omáčka téměř vytratila. „Po-
řád jsme v Česku, takže se v restauraci
můžete potkat s lecčím. Ačkoli nejsem
nijak vybíravý, tak se raději snažím vy-
hýbat všemožným minutkovým pokr-
mům. Raději jdu například do poctivé-
ho vrabce se zelím,“ má jasno Štěrba.

Právě minutková kuchyně je totiž spo-
lehlivou základnou pro šíření UHO do
světa. Asi v žádné restauraci v jídelním
lístku nenajdete výraz UHO. To ale ne-
znamená, že se v pokrmech neskrývá.
Do svého menu však volí restauratéři
o něco sofistikovanější názvy. „Většinou
jsou to všechny ty různé přírodní šťávy.
Když vidíme v lístku kuřecí plátek v pří-
rodní šťávě nebo takzvaně ‚na přírodno‘
pravděpodobně půjde o UHO,“ uzavírá.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry

Dojezd 48 km

Rychlost 25 km/h

0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA

2 nezávislé brzdy

Výkon 500 W (1000 W)

Nový výrobek

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

SELVO 3500.6

58 290 Kč
34 990 Kč

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

„ Když na pánev
hodíte třeba

kompotované brusinky
a zalijete je uhem, máte
rázem brusinkovou
omáčku. Pořád ale děláte
v podstatě jenom to, že
dáváte chuť bordelu,
který jste vyrobili.
Honza Štěrba, šéfkuchař

Tipy a triky aneb
UHO s nadsázkou
Mezi zásadní dilemata při výroběUHOpatří
velikost kostiček, na něž nakrájíme cibuli:
Malé se celkem snadno rozvaří a omáčka je
pak hladší, větší naopak v omáčce zůstávají
a spolu s cuckymouky k zahuštění vytvářejí
na jazyce ten pozoruhodně znepokojivý
pocit. A pak je tu ta věc se zahušťováním:
Musíme se rozhodnout, jakmocmá
mouka z celkové chuti omáčky čouhat.
Pokud omáčku po přimíchání
masoxu povaříte jen krátce, jistě se vám
trochu té fádnímoučnatosti zachovat
podaří. Rozpakymohou nastat i stran
koření: Samozřejmostí je pouze
sůl, často se používá i pepř. Ovšempozor!
V žádnémpřípadě čerstvěmletý, ale takový
ten černý prášek v pytlíku. Skuteční gurmeti
mohou zkusit i kmín. Petra Pospěchová



14 10. května 2019 Česká republika

PARDUBICE | Loni v létě vzbudil veliký
rozruch. Vladimír Handlík z Leteckého
muzeaMetoděje Vlacha vMladé Bolesla-
vi se odhodlal k mimořádnému počinu
v dějinách českého letectví, když s repli-
kou historického letounu Caudron G.3
z období první světové války uskutečnil
dálkový přelet z Mladé Boleslavi do Fran-
cie. Sedmdesátiletý aviatik zvládl dva tisí-
ce kilometrů dlouhou trasu tam a zpět
v otevřeném dvouplošníku za čtyři dny.
Zcestovalý stroj s hvězdicovým moto-

rem, který je pouze jednou ze dvou replik
na světě, si první červnovou sobotu odby-
de svou premiéru během29. ročníkuAvia-
tické pouti v Pardubicích, která je každo-
ročně velkolepým leteckým divadlem ne-
jen na nebi.
„DoPardubic se užmoc těším, na rozdíl

od přeletu do Francie, při kterém jsme
uskutečnili devět mezipřistání, mě čeká
z Boleslavi let na jeden zátah. Pevně dou-
fám, že bude pěkné počasí, protože letadlo
není stavěné na velké poryvy větru. Pardu-
bická ukázka bude trvat zhruba sedm až
osmminut a její součástí budou nízké prů-
lety či různé zatáčky tak, jak to prováděli
piloti v roce 1913 až 1916,“ řekl týdeníku
5plus2Vladimír Handlík, který si devět let

trvající stavbou letounu splnil životní sen.
I proto si unikátní letoun s příběhem na
Aviatické pouti zaslouží samostatné vy-
stoupení. „Mám s pořadateli dohodnuto,
že létat budu pouze v sobotu. O to vzácněj-
ší to pro diváky bude,“ doplnil dnes 71letý
aviatik, kterého simožná někteří návštěvní-
ci Aviatické pouti vybaví, jak před zhruba
deseti lety létal nad hlavami lidí v letadle
konstruktéraMetoděje Vlacha.

Jako na Red Bull Air Race

Jednou z hvězddvoudenního letovéhopro-
gramu se stane také diváky velice oblíbe-
ný akrobat a vzdušný showman Martin
Šonka, který loni dosáhl úspěchu v podo-

bě vítězství v prestižní světové sérii závo-
důRedBull Air Race. DohodnoutMartina
Šonku pro vystoupení na leteckém dni
dalo organizátorům zabrat, úřadující mistr
nejrychlejšíhomotorsportu však kývl orga-
nizátorům na opravdovou lahůdku. V Par-
dubicích to bude 1. a 2. června vypadat
jako při prestižní světové sérii závodů Red
Bull Air Race.
Průlety mezi obrovskými nafukovacími

pylony sice nebudou závodem světové sé-
rie, nicméně podle Martina Šonky jde
oprvní krůček kuspořádání plnohodnotné-
ho podniku mistrovství světa v Česku.
„Naši příznivci si takovou akci rozhodně
zaslouží, celý rok navštěvují naše závody
po celém světě a hodně nám fandí. I když

se v Česku doposud nekonala žádná za-
stávka série, jsme moc rádi, že můžeme
uspořádat alespoň Demo. Chceme před-
vést náš sport v celé jeho kráse, včetně letů
při vysokém přetížení, nebo ukázat atrak-
tivní pull-up manévry,“ řekl Šonka, který
spolu s PetremKopfsteinempřiletí do Par-
dubic se stroji ze stáje Red Bull. (lat)

www.ekonomicke-stavby.cz

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Katka 12C 4+KK

8316 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

katalog 600 domů

AviatikHandlík sCaudronem iakrobatMartinŠonkadivákynadchnou. FOTO | MAFRA

Aviatická pouť
Vedle přehlídky letadel na na zemi
i ve vzduchu bude 1. a 2. června pro
návštěvníky pardubického letiště
připraven i pestrý pozemní program s
rozmanitou paletou atrakcí, dětských
soutěží a ukázek veteránů, vojenské,
policejní a hasičské techniky. Letiště
bude otevřeno od 8 do 20 hodin,
hlavní program po oba dva dny
potrvá od 12 do 17 hodin. Ideální je k
cestě na letiště zvolit posilové osobní
vlaky z pardubického nádraží na
zastávku Pardubice závodiště.
Odsud bude jezdit letištní Expres,
který doveze diváky až do areálu. Kdo
přijede autem, může zaparkovat na
silnici I/37, která bude pro ostatní
provoz po dobu akce uzavřená.
Vstupenka vyjde v předprodeji na
280 korun, na místě 300 korun, děti
od 6 do 15 let zaplatí 50 korun,
rodinné vstupné stojí v předprodeji
550 korun. Kompletní program
najdete na aviatickapout.cz.

INZERCE

Dvě velká překvapení
čekají diváky Aviatické
pouti v Pardubicích. Vzhůru do oblak



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

J méno Ivana Hlase, který právě sla-
ví 65. narozeniny, je spojeno s tak-
zvanou hanspaulskou školou, na-

zvanou podle pražské čtvrti Hanspaul-
ka. Tam se v hospodě U Tyšerů scháze-
ly v sedmdesátých letech party mladých
muzikantů, inspirovaných tehdy mód-
ním folk-rockem, soulem a blues.

V Houtyši, jak se dnes už neexistující
hospodě přezdívalo, se zrodily kapely
Žlutý pes, Krausberry, Yo Yo Band,
Bluesberry, Hlava B a řada dalších.
Vznikla tu i první významnější Hlasova
kapela Žízeň. Málokdo ale ví, že Ivan
Hlas tehdy také zpíval spolu s Ondře-
jem Hejmou ve Žlutém psovi. Dokonce
složil i první hit skupiny, dnes už zlido-
vělé blues Miláčku, vrať se (sjedem to
znova).

Do nahrávacích studií se ale vyučený
knihkupec probíjel jen ztěžka. O kvalitě
jeho písní sice nebylo pochyb, ale doba
písničkářům jeho typu, navíc přátelícím
se s tehdy zakazovanou Jazzovou sekcí,
nepřála. První deska s kapelou Nahlas vy-
šla až v roce 1987 a písničky Trable s Ka-
teřinou a Zas jsem tě hledal dokonce pro-
šly přes přísné cenzurní síto do vysílání
tehdejšího Československého rozhlasu.

Zlatá Hlasova léta přišla až po roce
1991. Tehdy mu vyšlo třetí album Cesta
tam a zase zpátky, na němž najdeme jed-
nu z jeho kultovních písní Malagelo.
Následovalo album Ivan Hlas ´93 a na
něm pověstný Karlín (Tip ta dida…).

Po hitu Aranka se vrátil
ke komorním koncertům
Vrcholem tohoto období byla hudba
k filmu Šakalí léta, který se ostatně
z větší části odehrává v místech, kde se
hanspaulští muzikanti denně pohybova-
li. Pro něj napsal a nazpíval svou nej-
slavnější píseň, rock´n´roll Na kolena.
Jeho dílem byla i další oblíbená píseň
Jednou mi fotr povídá, kterou ale ve fil-
mu zpívá Honza Kalousek. Za písničky
k Šakalím létům obdržel Českého lva.

Po Šakalích létech měl ještě jeden
hit, Aranku, ale pak se vrátil ke komor-
nějším koncertním prostředím, jež mno-
hem lépe vyhovují jeho intimní písnič-
kářské nátuře, která si přímo říká o úzký
kontakt s publikem. V průběhu let si vy-
budoval stabilní a přátelský okruh poslu-
chačů, kteří milují každé nové album,
které Hlas vydá. Má jich na svém kontě
devatenáct. Tu a tam také psal texty pro
jiné autory, má na kontě filmovou muzi-

ku třeba pro Báječná léta pod psa nebo
Verunčinu píseň lásky z pohádky Jak si
zasloužit princeznu.

V poslední době Ivan Hlas úspěšně
překonal rakovinu hlasivek a začal zno-
vu koncertovat se svým triem. Za dosa-
vadní život napsal přes dvě stovky písni-
ček. Mnohé z nich jsou velmi osobní,
ale mají v sobě velkou schopnost zobec-

nění. Jednoduše řečeno – to, o čem se
v nich zpívá, prožívá v různých obmě-
nách každý z nás.

Pětašedesátiny má Ivan Hlas přesně
10. května a ještě předtím mu na jejich
oslavu vyšla kniha vzpomínek V náruči
dejvický noci. A na podzim se chystá
s velkým orchestrem dokonce do Rudol-
fina, jako host Janka Ledeckého.

ČESKÝVÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

/ České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 /
Chotěboř, Lébl s.r.o., 5.května 366, T 724868848 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Mladá Vožice, Holub hobbymarket,
Husovo náměstí 675, T 603442758 / Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská
2989, T 381 212 153 / Žďár nad Sázavou, ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY a.s., Jihlavská 16, T 566 618 566 / Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA,
s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

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

/ travní traktory s elektrostartem
/ výkonnémotory GGP Loncin
/ hydrostatické převodovky
/ dvounožový žací systém
/ šíře záběru 84 a 98 cm
/ nastavení výšky sečení (7 poloh)

/ široká15“a18“kola
/ zvukovásignalizacenaplněníkoše
/ nabíječka baterie součástí stroje

TRAVNÍ TRAKTORYVARI

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 / Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388
/ České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 /

CENYTRAVNÍCHTRAKTORŮ OD

47 490 Kč

INZERCE

Písničkáře Ivana Hlase
proslavila hudba k filmu
Šakalí léta. Po vážné
nemoci zase koncertuje.

Na kolena! Hlas má 65 let



OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz

tvproducts.cztvproducts.cz 100%
GARANCE
KVALITY

CENA 90 dní
GARANCE
VRÁCENÍ

až

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ
Pro bezpečné vypuzení
krtků, hrabošů, hryzců
a jiných neoblíbených
hlodavců.
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks

od129,-/ks

➋

➋ ELEGANT
1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 129 Kč/ks

➌ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

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

499,-

449,-

2v1: 1) stolička
2) klekátko

* včetně kapsy na nářadí

ZAHRADNÍ GRILY
➊ Skládací za 399 Kč
Lehký, přenosný gril.
Ideální pro grilování
v přírodě, zahradě
nebo terase.
Rozměr: 37 × 47 × 37 cm
➋ Multi gril 3v1 za 1 199 Kč
Umožňuje udit, grilovat
i opékat.
Rozměry: Ø grilovací plochy 40 cm,
výška 80 cm

➋➋

799,-

od399,-
ZAHRADNÍ LEHÁTKO
Stabilní, odolné, přenosné.
Skládací, polohovatelné.
Jednoduchá manipulace.
Rozměry: 170 × 57 × 100 cm
(délka pro ležení 190 cm),
složené 135 × 50 × 8 cm

Barvy:

599,-

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

SÍTĚ PROTI HMYZU
Na suchý zip. Udržují v místnosti
čerstvý vzduch a nepustí dovnitř hmyz.

299,-

od149,-

Okenní síť
150× 130 cm
za 149 Kč

Variabilní síť dveřní
210× 100 cm
za 199 Kč

magnetické
zavírání

KEMPINGOVÝ SKLÁDACÍ
STOLEK
Ideálním řešením pro turistiku, stanování a jiné
letní outdoorové aktivity. Pohodlně přenositelný.
2 nastavitelné výšky, deska odolná proti poškrábá-
ní.
Rozměry: rozložený
(š. 90 × v.72 × hl.60 cm,
složený 45 × 6 5 x 60 cm)
Váha: cca 4 k

× 6,5 x 60 cm)
kg

od549,-2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

PARNÍ MOP 5v1
Pomocí vodní páry spolehlivě
odstraní zápach a špínu. Bez použití
jakékoli chemikálie. Regulace páry.
Výkon: 1300W.

1 999,-

1 199,-

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.
➊ SE 4 KARTÁČI za 699 Kč
➋ PROFI za 999 Kč

E

od699,-

➋

➊

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEMVODY
Úspora času, energie i vody bez ústředního ohřevu.
➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TERMO QUICK za 1 299 Kč
➌ DIGITERM

od1

MO QUICK za 1 299 Kč
za 1 599 Kč

299,-

➍ WALL DIGITERM FLEXI za 1 599 Kč
➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč

➊

RELAXAČNÍ BUDÍK
S noční oblohou. S možností
zapnutí světelných efektů nebo
relaxačních zvuků.
1 ks 249 Kč
2 ks

s za 249 Kč
s za 398 Kč

HRNEC NA POMALÉVAŘENÍ
Zdravé vaření. Na přípravu jídel z„jednoho hrn-
ce“. Úspora času při vaření.
Vyjímatelná kameninová nádoba.
Rozměr: 32 × 22 5 × 25
Objem: 3,5
Příkon: 200

2 × 22,5 × 25 cm
5 ℓ
0W

999,-

799,-

SUPER CHOPPER
Multifunkční kuchyňský robot.
Našlehá, rozdrtí, namele, naseká
Nerezový nůž.
Včetně nástavce promixování
tekutých potravin
(objem 1 ℓ,
výška 28 cm).

ká.

1 399,-

899,-
ZVĚTŠOVACÍ BRÝLE ZOOM
Pro precizní práce v domácnosti či dílně (šití, luštění
křížovek, modelářství…). Lze kombinovat s dioptric-
kými brýlemi. Univerzální velikost.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

ODOLNÉ

LEHKÉ

33 g

od199,-/ks
zvětšení

160%

KOREKTOR
VBOČENÉHO PALCE
Pro osoby trpící ‚hallux valgus. Zmírňuje bolest a ko-
riguje vbočený palec. Určeno pro noční používání.
Univerzální velikost. V balení 2 ks (na levou i pravou
nohu).
Materiál: PVC + textil
2 ks za 238 Kč

119,-/ks

NÁPLASTI
NA PODPORU
HUBNUTÍ
100% přírodní. K redukci nadvá-
hy. Snižují chuť
k jídlu a urychlují
spalování tuku.
30ti denní kúra za 300 Kč
60ti denní kúra za 480 Kči denní kúra za 480 Kč

od8,-/ks

od199,-/ks



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
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
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

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA
BAZÉNŮ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

od 2 399,-2 699,-

Pískové filtrace

MALÍŘSKÁ SADA PROFI
Nekapající váleček na malování se zásobní-
kem na barvu.
Příslušenství: malířský váleček (9
váleček na okraje (300ml), násta
odkládací vanička, nádoba na do
skládací prodlužovací rukojeť (až

900ml),
avec na rohy,
oplnění barvy,
ž 71 cm)

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

1 599,-

799,-
ZEŠTÍHLUJÍCÍ BOTY
Street Line
Podporují správné držení těla,
chodíte zcela přirozeně.
1 pár za 599 Kč
2 páry za 1 098 Kč
Barvy / Velikosti

36 - 45
36 - 43

899,-

od549,-/pár

KOMPRESNÍ PUNČOCHY
SE ZIPEM
Ideální pro diabetiky
a osoby s cévními
poruchami. S praktickým
zapínáním na zip.
Barva/velikost:

S/M, L/XL, 2XL
S/M, L/XL, 2XL

1 pár za 299 Kč
2 páry za 398 Kč

PUNČOCHY

m

399,-

od199,-/pár

KOUPELNOVÉVÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
SEDÁTKO
Pro seniory a hůře
pohyblivé osoby.
Protiskluzová úprava
sedáku.
Nosnost:
120 kg

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO
Pro seniory, osoby po operaci
atd, kteří mají problémy
vstávat z křesla či židle
(vhodné i na invalidní vozík).
Rozměr: 45 x 45 x 10 cmRozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěna

399,- * Náhradní povlak za 99,-.

OSOBNÍ ZESILOVAČE
ZVUKU
Zesiluje hovor i jiné zvuky.
Regulace hlasitosti
➊ Klasik za 499
➋ Vocal Plus

za 799 Kč
➌ Mini za 499 K
➍ Dobíjecí POW

za 699 Kč
➎ Digital za 899

lasitosti.
Kč

Kč
WER

9 Kč

➊

➍

➌

➋

➎

od399,-/ks

POLOHOVATELNÁ
OPORA ZAD
Ideální do postele, ke sledování TV, nebo čtení knížky.
Čtyři nastavitelné polohy, pevná kovová konstrukce.
Rozměr: 60 x 60 x 51 cm

799,-

599,-

299 K

PARALYZÉRY
Paralyzér a svítilna v jednom. Pro pocit bezpečí.
Poskytují praktickou ochranu před útočníky.

POZOR! Prodej pouze
osobám sta ší 1

Kč

osobám starším 18 let!

➌ Inferno za 299 K
Výkon max: 100 kV
Doba nabíjení:
2,5 - 3 hodiny
8,9 x 3,2 x 1,7 cm

Kč

➊ Angela za 299 Kč
Výkon max: 500 kV
Ø 23 mm, délka 112 mm
Doba nabíjení: 2-4 hodiny
Barvy:

➊

➋

399,-

od299,-

➋ Orthell za 399 Kč
Výkon max: 1000 kV
Doba nabíjení:
2,5 - 3 hodiny
19,6 x 3,6 cm

1 999,-

1 299,- * v nabídce i jiné modely

Barvy:

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ
MOTORKY
Model Rallye
- motorka s vlastním
elektrickým pohonem,
nosnost 25 kg, zvuk
klaksonu + melodie,
přední světlo (led
světlo měnící barvu).
Pro děti od 3 let.

KAMERA DOAUTA
2,5“ TFT LCD displej, otočný o 270°.
Formáty: 1080p, 720p, VGA. Slot pro paměťové karty
SD/MMC až do 32 GB, mini USB 2.0. Detekce pohybu.
Noční vidění.
Balení obsahuje: držák na okno, kabel USB
- mini USB, nabíječku do auta

bel USB

1 199,-

599,-

KOMUNIKUJE
ČESKY

699,-

SLEVA -200 Kč
PŘI KOUPI

LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ



ČR | Děti to nenáviděly, ale dřív rodiče
i přes jejich odpor nutili své ratolesti poly-
kat rybí tuk. Dobře věděli, že pro zdra-
ví je důležitý. Na důležitost ome-
ga-3 kyselin, obsažených v ně-
kterých rybách a jejich tuku,
pro lidský organismus upo-
zorňují i současní výživoví
poradci a lékaři. Bylo by ale
bláhové si myslet, že přísun
této cenné kyseliny zajistí ja-
kákoli ryba.

Zdaleka ne všechny ryby v jídel-
níčku totiž znamenají zdroj potřebných
omega-3 kyselin. Ty ovlivňují mimo jiné

riziko výskytu kardiovaskulárních cho-
rob. Kapr na talíři tedy podle odborní-
ků není z hlediska těchto kyselin ideál-
ní volbou. Obecně se totiž doporučují
tučnější mořské ryby. „Primární zdroj
je totiž plankton, kterým se tyto ryby

živí, a mořský kril. Jediná sladko-
vodní ryba, která by mohla spl-

nit požadavky na výskyt
omega-3 kyselin, je dravý
pstruh. Klíčové je, čím
jsou ryby krmené,“ říká
výzkumný pracovník
IKEMu Pavel Suchánek.

Ryby z farem mají bohu-
žel obecně málo těchto důle-

žitých kyselin. Způsob chovu je
tedy zásadní, proto platí, že není lo-

sos jako losos.

Před 15 lety vědci vytvořili
test, pomocí kterého lze změřit hodnotu
takzvaného omega-3 indexu v těle. Stačí
k němu pouhá kapka krve. Výsledek se
udává v procentech a zjednodušeně říká,
jak vysokému riziku je dotyčný vystaven.
Optimální hodnota je 8 a více procent. Pro
lepší představu, z dosavadních výzkumů
vyplynulo, že úmrtí v důsledku ischemic-

ké choroby srdeční bylo
vyšší o 35 procent u lidí

s omega-3 indexem do
čtyř procent. Možnosti testo-

vání ovšem v Česku zatím
nejsou dostupné. S distri-

bucí testu i k nám se ale
podle expertů do bu-
doucna počítá.

Pomoc matkám

Srdeční choroby přitom
nejsou zdaleka jediným stra-

šákem pro ty, kteří se rybám a rybímu
oleji obloukem vyhýbají. Podle vědců

by totiž dostatečná úroveň omega-3 kyse-
lin mohla mít také významný zdravotní do-
pad v podobě snížení počtu předčasných po-
rodů a nízké porodní váhy. Výzkumy uka-
zují, že u žen s nízkou úrovní těchto důleži-
tých kyselin existuje až desetkrát vyšší rizi-
ko předčasného porodu. Právě ten je přitom
celosvětově hlavní příčinou úmrtí novoro-
zenců. Každý rok se předčasně narodí zhru-
ba 15 milionů dětí. (vrm)

Pstruh je někdy lepší než losos
Češi se potýkají s nedostatkem důležitých omega-3
kyselin. Ty přitom brání srdečním chorobám a u žen
i předčasnému porodu. Ne každá ryba, a dokonce
ani ne každý losos je ale jejich spolehlivým zdrojem.

FOTO | SHUTTERSTOCK

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2
ZDRAVÍ

5plus2
■ ZDRAVÍ

INZERCE



VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Současní novopečení senioři mají
značně jiné cestovatelské představy, než
tomu bylo u jejich vrstevníků před deseti
či patnácti roky. Osvědčené dovolenkové
destinace jako Itálie, Chorvatsko nebo Špa-
nělsko už dávno v jejich fantazii nefigurují
jako dříve. Nyní boduje Indie a Čína.

Zvláště lidé ve věkové kategorii kolem
šedesátky touží zažít i něco víc než zázemí
útulného rezortu na břehu Středozemního
moře. „Dost často nám klienti po telefonu
říkají: ‚Celý život jsme pracovali, teď chce-
me opravdu něco vidět a zažít.‘ Letí pak
třeba do Číny nebo do Indie,“ říká Patricia
Šebíková z cestovní kanceláře Nikal.

Zájem o klasickou evropskou dovole-
nou u moře sice rozhodně nevymizel,
ovšem v posledních letech výrazně ustupu-
je trendu exotiky. „V současnosti prodává-
me zájezdy do Číny mnohem lépe než na-
příklad do Itálie. V naší nabídce je ale
máme také,“ překvapuje Šebíková s tím,
že výrazně poklesl z řad starších lidí zá-
jem o zájezdy autobusem. Raději si připla-
tí a i do evropské destinace cestují leta-
dlem, což je podstatně komfortnější vari-
anta. I tak ale podle Šebíkové exotika v
současnosti vyhrává.

Dokládá to i skutečnost, že už v tuto
chvíli se konkrétně do Číny začínají zapl-
ňovat místa na sezonu jaro 2020. A to
i přesto, že exotická dovolená není z kate-
gorie nejlevnějších.

Investice právě do cestování je podle
nedávného průzkumu společnosti Sode-
xo Benefity nejčastější volbou, kam sou-
časní senioři vkládají své našetřené pe-
níze. Vyplynulo z něj také, že pokud by
dostali částku 40 tisíc korun na splnění
svého snu, naprostá většina by peníze
využila právě na cestování.

Lepší péče od delegátů

Není proto divu, že starší lidé jsou dnes
ochotni zaplatit kolem 50 tisíc korun za do-
volenou. Zhruba na tolik totiž vyjde
11 dní ve zmiňované Číně. Zájezd kromě
letenek, ubytování, stravy, pojištění, péče

delegáta zahrnuje také výlety. To, čím se
zájezdy určené pro seniory a zásadě liší
od ostatních, je především zvýšená péče
delegáta v místě pobytu. Starší lidé jsou
v cizích zemích daleko více omezeni jazy-
kovou bariérou. Kvůli tomu jim mnohé
vzdálenější konce světa byly dlouho nedo-
stupné. Tento problém ale u seniorských
zájezdů zcela odpadá. Delegát je totiž kli-
entům plně k dispozici a jeho starost je
mnohdy nadstandardní. Starší lidi může
dopředu znepokojovat i proces na letišti.
I na to cestovní kanceláře pomýšlejí.

„Na letišti máme asistenta, který je od-
vede až k přepážce a pomůže jim s odbave-
ním. Na cílovém místě pak stojí člověk

s cedulí, který mluví česky a ujme se
jich,“ popisuje Šebíková.

Kromě zmiňovaných destinací jsou
ve věkové kategorii 55+ mimořádně oblí-
bené také cesty do Spojených států nebo
třeba do Thajska.

„O Thajsko dříve zdaleka nebyl takový
zájem, jaký panuje v poslední době,“ říká
Šebíková. O Thajsku se podle ní v posled-
ních letech stále více mluví, a tak je logic-
ké, že tato země začala lákat i seniory
z Česka.

„Často o této zemi slyší nejen z televize,
ale například i od dětí nebo vnoučat, kteří
se do Thajska vydávají třeba na tři týdny
s batohem. Také je to láká,“ dodává.

Lázně? Sázka na jistotu
Lázeňská dovolená patří mezi
nejoblíbenější volbu především u seniorů
pokročilejšího věku nebo u těch, kterým
zdravotní stav neumožňuje absolvovat
delší výlety. Cestovky prodávají zájezdové
balíčky, které obsahují i lázeňské
procedury. Kromě českých destinací čile
nabízejí pobyty na Slovensku a proslulé
jsou také lázně vMaďarsku. Sedmidenní
lázeňský pobyt včetně stravy a procedur
ve slovenských Trenčianských Teplicích
vyjde zhruba kolem 8000 Kč.
Za přibližně stejné peníze lze pořídit
pětidenní pobyt v maďarském městě
Tapolca.

Senioři investují peníze
do cest, láká je exotika

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Lepší bydlení díky Rentě z nemovitosti
Manželé Jana a Aleš Novotní
vlastnili starý rodinný dům,
který byl už pomnoho let
jejich domovem. Když odešli
do důchodu, uvědomili si, že
by se jim tam žilo lépe, kdy-
by se podařilo dům zrekon-
struovat a zmodernizovat.

Jenomže s odchodem do důcho-
du byli rádi, že s penězi jakžtakž
vystačí a vysněnou rekonstrukci
neměli z čeho zaplatit. Stejně tak
nemohli čekat, že by jim na to fi-
nančně přispěly jejich děti, proto-
že ony samy byly zatížené spláce-
ním hypoték.

„Abych řekla pravdu, ani by mě
nenapadlo se jich ptát, mají svých
starostí dost,“ svěřuje se paní Jana.

A potom se dozvěděli, že míst-
ní klub seniorů pořádal besedu
o finančním produktu Renta
z nemovitosti, který je určen
právě pro seniory. Jenomže se
bohužel nemohli zúčastnit, a tak
si k tomu vyhledali informace
na internetu.

„Zaujalo nás to, ale samozřejmě
jsme měli své obavy,“ říká pan Aleš.

Ale protože jim Renta z nemo-
vitosti nedala spát, domluvili si
osobní schůzku se zástupcem
společnosti FINEMO.CZ, která jako
jediná na českém trhu Rentu z ne-
movitosti nabízí.

„Byli jsme velmi příjemně překvape-
ni,“ usmívá se pan Aleš. „Nejenže
nepřijdeme o vlastní bydlení, tak

za života nemusíme nic splácet.
A nikdy se nesplácí víc, než je cena
nemovitosti.“

Jedinou nevýhodou bylo, že se
díky vyplacení Renty sníží hodno-
ta dědictví.

„Naši synové se však nezlobili a ješ-
tě nám pomohli rekonstrukci za-
řídit,“ vypráví paní Jana, která už
se nemůže dočkat, až bude jejich
domov zrekonstruovaný.

Výhody Renty z nemoVitosti:

Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

Za života nemusíte nic splácet.

Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.

Můžete žít důstojněji a život si více užívat

ChCete Vědět VíC?

Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi
na nejčastější dotazy nawww.rentaznemovitosti.cz.

Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.

můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.

Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

Chorvatsko? Ale kdepak.
Nastupující generaci
seniorů lákají exotičtější
dovolené. Jsou ochotní
si za ně připlatit a vyrazit
třeba do Číny či Thajska.

INZERCE
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | S přibývajícími léty se každá pleť
stává křehčí. Je náchylnější vůči proni-
kání chemikálií, vůči nepřízni počasí
i vůči vysoušení. Rezignovat na péči o
ni s pouhým konstatováním, že ke stáří
zkrátka patří vrásky, je ale velká chyba.

Starší pleť se potýká s tím, že už nedo-
káže regenerovat buňky tak jako dříve.
Proto je přirozeně křehčí a více dehydro-
vaná. To ale není zdaleka jediná pozvol-
ná změna, která se u pleti časem dříve či
později projeví.

Pleť vyžaduje větší ochranu

„Zároveň je snížená soudržnost kožních
buněk, proto často dochází ke zvýšené-
mu pronikání chemických látek nebo
alergenů přes kůži a snadno může dojít
ke vzniku alergické vyrážky, a to i na
krémy, které jsme dříve tolerovali,“ upo-
zorňuje dermatoložka Lucia Mansfeldo-
vá z Perfect Clinic Dermatology.

Pokud se ovšem objeví například
alergie po krému, který je žena zvyklá
bez potíží používat roky, neznamená

to, že by na kosme-
tiku a krémy jako
takové měla rezig-
novat úplně. Je ale
nutné přizpůsobit
péči pleti, která
zjevně vyžaduje
větší ochranu než
dosud.

Podle Mansfeldo-
vé je dobré zaměřit
pozornost na krémy s obsahem antioxi-
dantů a především UV filtry, které po-
kožku chrání. A to bez ohledu na počasí.
Stále totiž přežívá mýtus, že ochranný
faktor má smysl pouze v létě.

„Krémy s SPF faktorem na obličej do-
poručuji používat po celý rok. I pokud
mrzne. Samozřejmě platí, že je žádoucí
pravidelně pleť hydratovat krémy s obsa-
hem antioxidantů, případně aloe vera,“
dodává Mansfeldová.

Zralou pleť je dobré posilovat také ze-
vnitř. Některé potraviny jí umí výrazně

přilepšit. Jsou mezi
nimi například oře-
chy. Ty díky obsa-
hu nenasycených
mastných kyselin
pomáhají udržovat
a posilovat pružnost
tkání, čímž přispíva-
jí ke zpomalení tvor-
by vrásek.

Jako přírodní zpo-
malovač stárnutí pleti dokáže fungovat
také špenát. Už dávno se ví, že svaly
jako jistý kreslený námořník po něm
mít nebudeme. Ale zato obsahuje po-
měrně slušné množství luteinu, který
umí posloužit jako účinný filtr ultrafia-
lového záření. Právě to se nezanedbatel-
nou měrou podílí na poškozování pleti.

Krémy, které umí prozářit

Výrazné změny pleti se začínají ve vel-
kém projevovat s příchodem menopau-

zy. Úbytek estrogenů nemá za následek
pouze ztrátu elasticity. Pleť začíná po-
strádat svěžest a zdravou barvu, což je
patrné už od pohledu.

Jistým estetickým vylepšovákem
jsou krémy a make-up s rozjasňujícím
efektem, které pleť lehce prozáří. „Dej-
te ale pozor na přehnané líčení, které
může kvůli vizuální podpoře vrásek věk
spíše zvýraznit, především v okolí očí,“
dodává dermatoložka.

FOTO 2x | MAFRA

Tvorbu vrásek lze
zpomalit zvenčí i zevnitř.
Kůži udržujte krémy
s filtry a zlepšete stravu.

Špenát může pomoci
ochraňovat zralou pleť

INZERCE
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Užíváte víc léků najednou?
Pozor na lékové interakce

Jakmile člověk užívá
víc než jeden druh

léků, může teoretic-
ky dojít ke vzájem-

nému ovlivnění léků
– interakci. U nežá-
doucích interakcí se

léky lidově řečeno
„poperou“ a jejich

účinek se neplánova-
ně zvýší, sníží nebo

změní. S narůsta-
jící spotřebou léků
(danou především

věkem) roste u paci-
enta pravděpodob-
nost vzniku lékové

interakce. Odborníci
apelují, aby se lidé
více zajímali o uží-

vané léky a dbali rad
lékařů či lékárníků.

Pomoci můžou
i on-line zdroje jako
internetová poradna

Znám své léky.

Díky poradně může být odhalena potenciální nežádoucí léková interakce mezi léčivy anebo duplicita, což je případ,
kdy člověk užívá dva nebo více léků s jinými obchodními názvy, avšak se stejnou nebo podobnou účinnou látkou.
Pacient může být také upozorněn na konkrétní potraviny a bylinky, kterým je lepší se s danou medikací vyhnout.

... nabízí od roku 2014 široké veřejnosti možnost si bezplatně a zcela
anonymně ověřit, zda lidé neužívají nevhodné kombinace léčiv.
Stačí na adrese www.znamsveleky.cz vyplnit všechny léky, které

pacient užívá – pravidelně i občasně, léky na předpis i volně prodejné
– a připojit e-mailovou adresu, na kterou garanti poradny z řad

farmaceutických odborníků doručí odpověď.

On-line
poradna...

Poradna je na internetu na adrese www.znamsveleky.cz

Problémů s nežádoucími in-
terakcemi neubývá. Naopak
je jich rok od roku více.
Naznačují to čísla z poradny
Znám své léky, kterou provo-
zuje Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu
(AIFP) a která běhempěti let
své existence zodpověděla
přes 50 000 dotazů. „V roce
2018 dosáhl podíl dotazů
s alespoň jednou potenciální
lékovou interakcí skoro 41
procent. Když jsme dotazy
sčítali na jaře 2017, vychá-
zelo to na 35,5 procenta,
ale do konce roku podíl vys-
toupal na 37 procent,“ řekl
výkonný ředitel asociace
Jakub Dvořáček.
On-line poradna nabízí
od roku 2014 široké
veřejnosti možnost si
bezplatně a zcela anonymně
ověřit, zda lidé neužívají
nevhodné kombinace
léčiv. Stačí na adrese www.
znamsveleky.cz vyplnit
všechny léky, které pa-

cient užívá – pravidelně
i občasně, léky na předpis
i volně prodejné – a připojit
e-mailovou adresu, na kter-
ou garanti poradny z řad
farmaceutických odborníků
doručí odpověď.
Díky poradně může být
odhalena potenciální
nežádoucí léková interakce
mezi léčivy anebo duplicita,
což je případ, kdy člověk
užívá dva nebo více léků
s jinými obchodními náz-
vy, avšak se stejnou nebo
podobnou účinnou látkou
(což může vést vlastně
k „předávkování“). Pacient
může být také upozorněn
na konkrétní potraviny
a bylinky, kterým je lepší se
s danou medikací vyhnout.
Všechny lékové interakce
nejsou stejně nebezpečné.
Pohybují se od méně
závažných až po velmi
závažné, kdy dochází
ke kombinaci kontrain-
dikovaných léků. Tedy ta-

kových, jejichž současné
užívání může znamenat
nebezpečí pro pacientovo
zdraví nebo i život. Podle
výpočtu AIFP na základě
dat z britské studie mohou
lékové interakce v České
republice zabít přes 200
lidí ročně a způsobit škody
za téměř 850milionů korun.
Řada odhalených možných
interakcí v poradně není
závažná a vyžaduje nanejvýš
poradu s lékařem. „Jsou však
i takové, které představují
přímé ohrožení zdraví
a života. Takových jsme
u tazatelů loni odhalili 65.
V medikaci 22 tazatelů se
vyskytovalo dokonce víc
než deset potenciálních
lékových interakcí najed-
nou. Rekordní počet byl
18 interakcí u jediného
uživatele,“ popisuje odborný
garant poradny, farmaceut
Mgr. Petr Průša, který
zároveň vyzývá, aby se pa-
cienti v případě pochybností

obrátili na své lékárníky či
lékaře.

Podle farmakologa ze 3.
lékařské fakulty Univerzity
Karlovy MUDr. Jiřího Slívy,
Ph.D., spočívá problém
s nežádoucími interakcemi
a duplicitami i v tom, že
si lidé opatřují více volně
prodejných léků či doplňků
stravy. „Chtějí pro své zdraví
udělat maximum, neváhají
do něj investovat. U léků
bez receptu nebo u doplňků
stravy málokdo čeká riziko.
P řemírou užívaných
přípravků si však můžeme
snadno uškodit,“ dodává
farmakolog a vysokoškolský
pedagog.
Riziko podle jeho slov zvyšuje
také nedodržování režimu
léčby. „Někteří pacienti
příliš nedbají na stanovené
dávkování. Berou léky, jak
uznají za vhodné. Například
vysadí jednu nebo více dávek,
a aby to vyrovnali, vezmou si

potom větší množství léku
najednou. To všechno zvyšuje
riziko nežádoucích účinků
včetně interakcí,“ upozorňuje
MUDr. Slíva.
Problémem může být také
kombinace určitých léčiv
a potravin. „Klasickým pří-
kladem je kombinace war-
farinu proti srážení krve
a potravin s vysokým ob-
sahem vitaminu K,“ uvedl
Slíva. K těmto potravinám
se řadí zejména listová
a košťálová zelenina. Zná-
mé jsou také interakce me-
zi některými léky a grape-
fruitovou šťávou. Ta brá-
ní odbourávání řady lé-
čivých látek a zvyšuje
tak jejich hladinu v těle
pacienta. Mezi bylinky
s možnými kontraindi-
kačními účinky v kombi-
naci s určitými léky patří
například třezalka teč-
kovaná nebo podběl, z ko-
ření například třeba nebo
pepř černý.
Lékové interakce nemusí být
pouze nežádoucí. Správné
kombinace léků, které
posilují svoje účinky, mo-
hou naopak léčbu pacienta
zefektivňovat. To ale patří
do kompetence lékařů.

Elektronická preskripce
může interakce pohlídat
V České republice prozatím
nefunguje jednotný systém
evidence léků, které má pa-
cient předepsané. Přitom by
to byl užitečný pomocník
v boji proti nežádoucím in-
terakcím.
Až na výjimky se už všude
používá elektronický re-
cept, který umožnuje
preskripci evidovat a tím
pádem upozorňovat lékaře
a lékárníky na hrozící
nežádoucí lékové interakce.
Elektronickému receptu
ale chybí klíčová funkcio-
nalita, totiž lékový záznam
pacienta. Lékař stále nemá
šanci dovědět se o léku
předepsaném jiným lékařem,
pokudmu oněmpacient sám
neřekne. „Kdyby se lékový
záznam zavedl, v poradně
Znám své léky by nám asi
výrazně ubylo práce,“ uvažuje
garant poradny Petr Průša.
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SLEDUJTE

FORTUNA:LIGU

JEDINĚ V O2 TV

ZÁROVEŇ SI MŮŽEŠ VSADIT!

PRO NOVÉ HRÁČE BONUS 700 Kč

ČR | Stačilo první kolo nadstavbové čás-
ti Fortuna ligy a z boje o titul je zase vět-
ší drama, než by ještě před pár týdny kdo
tipoval. Poté, co Plzeň v posledních šesti
minutách otočila nepříznivý vývoj duelu
s Jabloncem (2:1) a Slavia v Liberci hrá-
la bez gólu, ztrácí Západočeši na sešíva-
né už jen dva body. V neděli od 18 hodin
(zápas vysílá O2 TV Sport) se oba rivalo-
vé střetnou v bitvě, která může rozhod-
nout celou sezonu.

V lepší pohodě do klání půjde nepo-
chybně Plzeň. Mnozí už její šance na ob-
hajobu titulu během sezony několikrát
odepisovali, ovšem po uplynulém víken-
du už předstižení dosud suverénní Sla-
vie není jen chimérou. „Kdo zápas se
Slavií ovládne, udělá ohromný krok k ti-
tulu. Čeká nás klíčové utkání možná
celé sezony, navíc když jsme se dostali
na dostřel,“ uvědomuje si kouč vikto-
riánů Pavel Vrba. „Favoritem je ale Sla-
vie, hraje v domácím prostředí a má
náskok,“ dodává. „Abych se přiznal, ne-

jsem příznivcem nového systému, ve vel-
kých ligách nic podobného nemají. My
s asistenty hrajeme poprvé o titul, už
jsme ho mohli mít, ale zrovna to vyšlo
tak, že se hraje nadstavba,“ litoval kouč
Jindřich Trpišovský už před startem nad-

stavby. Teď má nepochybně náladu ješ-
tě chmurnější. A nervozita stoupá.

Pevnost bez Tribuny Sever

V základní části tohoto ročníku si oba ri-
valové uhájili domácí pevnost. V září
Slavia v Edenu zostudila Vrbovu partu
4:0 (2x Souček, Stoch, Zmrhal), v jarní
odvetě však ve Štruncových sadech vy-
hráli Západočeši 2:0 (Chorý, Beauguel).
Určitou nevýhodou slávistů v tomto due-
lu bude fakt, že kvůli disciplinárnímu
trestu mají zavřenou Tribunu Sever,
kam chodí nejhlučnější fanoušci. (mb)

Nedělní zápas v Edenumezi Slavií a Plzní bude
zřejmě klíčovou přímou bitvou o vítězství ve
Fortuna lize. Oba rivaly od sebe dělí jen dva body.

FOTO | R. VONDROUŠ, MAFRA

Slavia versus Plzeň.
Souboj o titul vrcholí

Nejbližší program
Skupina o titul
2. kolo
Jablonec - Ostrava (SO 11. 5., 17:30)
Sparta - Liberec (SO 11. 5., 20:00)
Slavia - Plzeň (NE 12. 5., 18:00)
Skupina o Evropu
Semifinále - 2. zápas: Boleslav - Teplice,
Olomouc - Zlín (oba NE 12. 5., 15:00)
Skupina o záchranu
2. kolo: Příbram - Karviná,
Opava - Dukla, Bohemians - Slovácko
(vše SO 11. 5., 15:00)

Střípky z nadstavby Fortuna ligy

■ Ještě nikdy se v éře samostatné české ligy nestalo, aby
v poločase tým vedl 6:0. Bylo jasné, že fotbalisté Teplic mají
proti Mladé Boleslavi „našlápnuto“ k jednomu z nejvyšších
výsledků ligy. Což se nakonec i stalo. Páteční duel hosté vyhráli
8:0. „Jsem zděšen přístupem hráčů, rovnal se naprosté
anarchii,“ prohlásil po strašlivém kolapsu trenér Stanislav
Hejkal. Podobný debakl zažila česká liga jen dvakrát: V roce
1995 Slavia porazila Uherské Hradiště 9:1, o tři roky později
Jablonec zesměšnil Budějovice 8:0.

■ Demolici Teplic podpořil dvěma góly Nikolaj Komličenko,
který tak zaznamenal 26. gól v sezoně, čímž překonal rekord
Davida Lafaty. Ten ještě v dresu Jablonce vsítil v ročníku
2011/2012 branek 25, ovšem na rozdíl od Komličenka neměl
k dispozici víc než 30 kol základní části. V pořadí třetím
střelcem je Radek Drulák (22 gólů v sezoně 1995/96)
a Vratislav Lokvenc (22 gólů, 1999/00).

■ Celý fotbalový víkend se ovšem odehrál ve stínu tragické
smrti reprezentanta Josefa Šurala. Jeho pohřeb se v neděli
uskutečnil v Brně. Hráči i fanoušci napříč republikou si
někdejšího kapitána Sparty připomněli speciálními dresy,
minutou ticha či choreem na tribunách.

22 10. května 2019 Fotbal



TV program týdeníku 5plus2 sobota 11. května 2019

ČT1
8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi III (6/8) 9.25
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metro-
pole, Týden v regionech 12.25Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Modrá krev 13.55 Rozpaky kuchaře Svatopluka
(6/13) 15.10 Vysílací čas vyhrazený pro
kandidující politické strany, politická hnutí
a koalice 15.35 Poslední mohykán 17.05Hercule
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

Zábavná show
21.10 Smrt na Nilu

Detektivka (VB, 1978).
Hrají P. Ustinov, L. Chilesová,
J. Birkinová, M. Farrowová,
D. Niven a další. Režie
J. Guillermin

23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.30 Gambit
Krimikomedie (USA, 2012). Hrají
C. Firth, C. Diazová, A. Rickman,
T. Courtenay, S. Tucci. Režie
M. Hoffman

0.55 Banánové rybičky
1.35 Na forbíně TM
2.15 Sama doma
3.50 Žiješ jenom 2x
4.15 Bydlení je hra
4.35 Kuchařská pohotovost
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

Nova
6.40 Looney Tunes: Nové příběhy (6, 7) 7.30
Show Toma a Jerryho II (9) 7.50 Kosmáček
9.05 The Voice Česko Slovensko 11.05 Koření
12.00 Volejte Novu 12.40 Rady ptáka
Loskutáka 13.50 Výměna manželek 15.15
Baby Máma 17.20 Znovu sedmnáctiletý 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.25 The Voice Česko Slovensko
23.40 Vikingové

Dobrodružné fantasy (USA, 1999)
1.35 Mentalista VI (8)

Krimiseriál (USA, 2013)
2.15 Život ve hvězdách
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

(448)

Prima
6.15 Jurský svět – Utajená expozice (1). Anim.
pohádka (USA/Dán., 2018) 6.45 My Little
Pony IV (3) 7.10 M.A.S.H (10) 7.45 M.A.S.H (11)
8.15 Autosalon 9.35 Bikesalon 10.00 Parta
z penzionu 11.10 Máme rádi Česko 12.50
Česko Slovensko má talent Semifinále 15.15
Metráček. Rodinný film (ČR, 1971). Hrají
V. Menšík, B. Holišová, V. Vydra, D. Medřická,
V. Freimanová a další 16.55 Půl domu bez
ženicha. Komedie (ČR, 1980) 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Decibely lásky

Hudební komedie (ČR, 2016).
Hrají F. Cíl, A. Bartošová,
R. Hrušínský ml., I. Janžurová
a další. Režie M. Halík

22.15 John Wick 2
Akční film (USA, 2017).
Hrají K. Reeves, L. Fishburne,
R. Scamarcio, R. Roseová,
P. Stormare, B. Moynahanová,
F. Nero, J. Leguizamo a další.
Režie Ch. Stahelski

0.45 Clouseau na stopě
Komedie (VB/USA, 1964). Hrají
P. Sellers, E. Sommerová,
G. Sanders a další. Režie
B. Edwards

2.55 Vraždy v Midsomeru XIII
Vraždy šité na míru. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie P. Smith

4.55 Policie v akci

Joj Family
6.10Noviny6.45Policisté v akci 7.45

Policisté v akci 8.50Na chalupě 9.50Nové bydlení
2 11.00 V sedmém nebi 12.45 Třetí patro (4/6)
14.20 Policisté v akci 15.20 Policisté v akci 16.20
Policisté v akci 18.20 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zákony pohybu (1/13) 21.30 Nikdo není dokonalý
23.05 Nikdo není dokonalý 0.35 Nové bydlení 2

Prima cool
7.00 Kurýr (12) 8.05 Top Gear XXIII 9.15 Pevnost
Boyard (2) 11.50 Re-play 12.25 COOL e-sport
12.55 Futurama III (14) 13.25 Simpsonovi II (8, 9)
14.15 COOLfeed 14.25 Simpsonovi II (10, 11) 15.25
Futurama III (15) 15.55 COOLfeed 16.05
Supertornádo 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi II
(12, 13) 18.55 Simpsonovi II (14) 19.30 Simpsonovi
II (15) 19.50 COOLfeed 20.00 Madagaskar 22.05
Povinnost a čest 0.15 Akta X XI (6)

Nova Cinema
5.50 Scooby-Doo: Prokletí Speed Démona 7.20
Mentalista VI (7, 8) 9.00 Mistr iluze (8, 9) 11.20
Třetí skoba pro Kocoura 13.00 Smrt krásných
srnců 14.30 G-Force, dobrodružná komedie (USA,
2009) 16.05 Gremlins 2: Nová generace, fantasy
komedie (USA, 1990) 18.10 Zachraňte Willyho 2,
dobrodružný film (USA, 1995) 20.00 Johnny
Worricker: Strana osm, thriller (VB, 2011) 22.05
Americký gangster, drama (USA, 2007)

Prima Max
7.35 My Little Pony IV (2) 8.05 Jurský svět:
Indominus na útěku 8.35 Velké zprávy 9.45
Pekelná kuchyně XV (8, 9) 11.40 Nebojsa 13.25
Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni v Africe 15.25
Butch Cassidy a Sundance Kid 17.50 Agent Cody
Banks 2, dobrodružný film (USA, 2004) 20.00
Italské námluvy, romantická komedie (USA, 1994)
22.20 Krokodýl zabiják, thriller (USA, 2007) 0.15
Povinnost a čest, akční film (USA, 2012)

ZÁBAVA

SOBOTA

6.15 Noviny 6.55 Soudní síň 8.00
Soudní síň 9.05 Nové bydlení 2 10.10 Nová
zahrada 11.05 Postavíme, opravíme, zvelebíme
11.50 Nikdo není dokonalý 13.25 Zákony pohybu
(1/13) 14.45 Samorost 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 21.55 Všechno, co mám rád 23.30
Na chalupě 0.35 Nové bydlení

NEDĚLE

8.40 Soudní síň – cz 10.40 Policisté
v akci 11.40 Dr. Stefan Frank (76) 12.50 Aféry 2
13.50 Aféry 2 14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň –
cz 16.55 Policisté v akci 18.00Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Samorost 22.25
Policisté v akci, seriál (SR, 2016) 23.25 Policisté
v akci, seriál (SR, 2016) 0.25 Nová zahrada

PONDĚLÍ

9.35 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.40 Dr. Stefan Frank (77) 12.50 Aféry 2 13.50
Aféry 2 14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové
případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(36, 37) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ÚTERÝ

9.50 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Dr. Stefan Frank (78) 13.00 Medicopter 117
(36, 37/82) 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 23.05 Policisté v akci

STŘEDA

9.40 Soudní síň 10.40 Policisté
v akci 11.40Dr. StefanFrank (79) 12.50Aféry 2 13.55
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
(38, 39) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

11.00 Policisté v akci 12.00 Dr. Stefan
Frank (80) 13.00Medicopter 117 (38, 39/82) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Policisté
v akci 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Třetí patro (5/6) 21.50 Policisté
v akci 22.50 Policisté v akci 23.50 Nová zahrada

PÁTEK

Relax
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 Vysílá televize První republika 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30
Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40Vladimír 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, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

10.50TopRelax 11.25Pohodové 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

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 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 11. května 2019

ČT1
8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi III (6/8) 9.25
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metro-
pole, Týden v regionech 12.25Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Modrá krev 13.55 Rozpaky kuchaře Svatopluka
(6/13) 15.10 Vysílací čas vyhrazený pro
kandidující politické strany, politická hnutí
a koalice 15.35 Poslední mohykán 17.05Hercule
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

Zábavná show
21.10 Smrt na Nilu

Detektivka (VB, 1978).
Hrají P. Ustinov, L. Chilesová,
J. Birkinová, M. Farrowová,
D. Niven a další. Režie
J. Guillermin

23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.30 Gambit
Krimikomedie (USA, 2012). Hrají
C. Firth, C. Diazová, A. Rickman,
T. Courtenay, S. Tucci. Režie
M. Hoffman

0.55 Banánové rybičky
1.35 Na forbíně TM
2.15 Sama doma
3.50 Žiješ jenom 2x
4.15 Bydlení je hra
4.35 Kuchařská pohotovost
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

Nova
6.40 Looney Tunes: Nové příběhy (6, 7) 7.30
Show Toma a Jerryho II (9) 7.50 Kosmáček
9.05 The Voice Česko Slovensko 11.05 Koření
12.00 Volejte Novu 12.40 Rady ptáka
Loskutáka 13.50 Výměna manželek 15.15
Baby Máma 17.20 Znovu sedmnáctiletý 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.25 The Voice Česko Slovensko
23.40 Vikingové

Dobrodružné fantasy (USA, 1999)
1.35 Mentalista VI (8)

Krimiseriál (USA, 2013)
2.15 Život ve hvězdách
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

(448)

Prima
6.15 Jurský svět – Utajená expozice (1). Anim.
pohádka (USA/Dán., 2018) 6.45 My Little
Pony IV (3) 7.10 M.A.S.H (10) 7.45 M.A.S.H (11)
8.15 Autosalon 9.35 Bikesalon 10.00 Parta
z penzionu 11.10 Máme rádi Česko 12.50
Česko Slovensko má talent Semifinále 15.15
Metráček. Rodinný film (ČR, 1971). Hrají
V. Menšík, B. Holišová, V. Vydra, D. Medřická,
V. Freimanová a další 16.55 Půl domu bez
ženicha. Komedie (ČR, 1980) 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Decibely lásky

Hudební komedie (ČR, 2016).
Hrají F. Cíl, A. Bartošová,
R. Hrušínský ml., I. Janžurová
a další. Režie M. Halík

22.15 John Wick 2
Akční film (USA, 2017).
Hrají K. Reeves, L. Fishburne,
R. Scamarcio, R. Roseová,
P. Stormare, B. Moynahanová,
F. Nero, J. Leguizamo a další.
Režie Ch. Stahelski

0.45 Clouseau na stopě
Komedie (VB/USA, 1964). Hrají
P. Sellers, E. Sommerová,
G. Sanders a další. Režie
B. Edwards

2.55 Vraždy v Midsomeru XIII
Vraždy šité na míru. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie P. Smith

4.55 Policie v akci

Joj Family
6.10Noviny6.45Policisté v akci 7.45

Policisté v akci 8.50Na chalupě 9.50Nové bydlení
2 11.00 V sedmém nebi 12.45 Třetí patro (4/6)
14.20 Policisté v akci 15.20 Policisté v akci 16.20
Policisté v akci 18.20 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zákony pohybu (1/13) 21.30 Nikdo není dokonalý
23.05 Nikdo není dokonalý 0.35 Nové bydlení 2

Prima cool
7.00 Kurýr (12) 8.05 Top Gear XXIII 9.15 Pevnost
Boyard (2) 11.50 Re-play 12.25 COOL e-sport
12.55 Futurama III (14) 13.25 Simpsonovi II (8, 9)
14.15 COOLfeed 14.25 Simpsonovi II (10, 11) 15.25
Futurama III (15) 15.55 COOLfeed 16.05
Supertornádo 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi II
(12, 13) 18.55 Simpsonovi II (14) 19.30 Simpsonovi
II (15) 19.50 COOLfeed 20.00 Madagaskar 22.05
Povinnost a čest 0.15 Akta X XI (6)

Nova Cinema
5.50 Scooby-Doo: Prokletí Speed Démona 7.20
Mentalista VI (7, 8) 9.00 Mistr iluze (8, 9) 11.20
Třetí skoba pro Kocoura 13.00 Smrt krásných
srnců 14.30 G-Force, dobrodružná komedie (USA,
2009) 16.05 Gremlins 2: Nová generace, fantasy
komedie (USA, 1990) 18.10 Zachraňte Willyho 2,
dobrodružný film (USA, 1995) 20.00 Johnny
Worricker: Strana osm, thriller (VB, 2011) 22.05
Americký gangster, drama (USA, 2007)

Prima Max
7.35 My Little Pony IV (2) 8.05 Jurský svět:
Indominus na útěku 8.35 Velké zprávy 9.45
Pekelná kuchyně XV (8, 9) 11.40 Nebojsa 13.25
Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni v Africe 15.25
Butch Cassidy a Sundance Kid 17.50 Agent Cody
Banks 2, dobrodružný film (USA, 2004) 20.00
Italské námluvy, romantická komedie (USA, 1994)
22.20 Krokodýl zabiják, thriller (USA, 2007) 0.15
Povinnost a čest, akční film (USA, 2012)

ZÁBAVA

SOBOTA

6.15 Noviny 6.55 Soudní síň 8.00
Soudní síň 9.05 Nové bydlení 2 10.10 Nová
zahrada 11.05 Postavíme, opravíme, zvelebíme
11.50 Nikdo není dokonalý 13.25 Zákony pohybu
(1/13) 14.45 Samorost 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 21.55 Všechno, co mám rád 23.30
Na chalupě 0.35 Nové bydlení

NEDĚLE

8.40 Soudní síň – cz 10.40 Policisté
v akci 11.40 Dr. Stefan Frank (76) 12.50 Aféry 2
13.50 Aféry 2 14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň –
cz 16.55 Policisté v akci 18.00Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Samorost 22.25
Policisté v akci, seriál (SR, 2016) 23.25 Policisté
v akci, seriál (SR, 2016) 0.25 Nová zahrada

PONDĚLÍ

9.35 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.40 Dr. Stefan Frank (77) 12.50 Aféry 2 13.50
Aféry 2 14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové
případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(36, 37) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ÚTERÝ

9.50 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Dr. Stefan Frank (78) 13.00 Medicopter 117
(36, 37/82) 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 23.05 Policisté v akci

STŘEDA

9.40 Soudní síň 10.40 Policisté
v akci 11.40Dr. StefanFrank (79) 12.50Aféry 2 13.55
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
(38, 39) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

11.00 Policisté v akci 12.00 Dr. Stefan
Frank (80) 13.00Medicopter 117 (38, 39/82) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Policisté
v akci 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Třetí patro (5/6) 21.50 Policisté
v akci 22.50 Policisté v akci 23.50 Nová zahrada

PÁTEK

Relax
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 Vysílá televize První republika 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30
Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40Vladimír 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, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

10.50TopRelax 11.25Pohodové 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

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 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 12. května 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.40 Pyšná

princezna 8.10 Úsměvy Jany
Bouškové 8.50 Polopatě 9.40
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (2/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Podivná nevěsta
13.55 O princezně Jasněnce a létajícím

ševci
15.26 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

15.50 Já to tedy beru, šéfe...!
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 (3/3)
21.15 168 hodin
21.45 Koptashow
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Reportérka (3)
23.30 Taggart
0.25 Bolkoviny

NOVA
5.55 Oggy a Škodíci V
6.05 Tlapková patrola III (13, 14)
6.55 Looney Tunes: Nové příběhy (8)
7.20 Looney Tunes: Nové příběhy (9)
7.45 Show Toma a Jerryho II (10)
8.05 Ďábel se třemi zlatými vlasy

Pohádka (N/Rak., 2009)
9.40 Báječný svět shopaholiků

Komedie (USA, 2009)
11.50 Hrátky s čertem

Pohádka (ČR, 1956)
13.25 Čertova nevěsta

Pohádka (ČR, 2011)
15.35 Holky z porcelánu

Komedie (ČR, 1974)
17.40 Prázdniny pro psa

Rodinná komedie (ČR, 1980)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (1)

Za lepších okolností. Krimiseriál
(ČR, 2008)

21.45 Střepiny
22.15 Noční běžec

Thriller (USA, 2015)
0.25 Holky z porcelánu

Komedie (ČR, 1974)
2.00 Holky pod zámkem III

Prima
6.20 Jurský svět – Utajená expozice (2)
6.50 My Little Pony IV (4)
7.15 M.A.S.H (11)
7.50 M.A.S.H (12)
8.20 Svět ve válce (9)
9.35 Prima ZOOM Svět
10.05 Rozpal to, šéfe!
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.25 Vychytávky Extra
13.45 Jak se staví sen – extra
14.50 Copak je to za vojáka...

Komedie (ČR, 1987)
16.50 Decibely lásky

Hudební komedie (ČR, 2016)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 Sport Star
20.15 Temný Kraj (5)

Hříšníci 1/2. Krimiseriál (ČR, 2016)
21.35 V. I. P. vraždy (1)

Nad propastí. Detektivní seriál
(ČR, 2016)

22.55 Krycí jméno: Farewell
Životopisné drama (Fr., 2009)

1.20 Bikesalon
1.55 Svět ve válce (9)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3675)
9.35 Policie Modrava (1)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (12)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (449)
14.05 Mentalista VI (9, 10)
16.00 Kriminálka Miami IX (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3676)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (79)
21.15 Specialisté (25)
22.20 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (14)
23.05 Beze stopy II (8)
23.50 Mentalista VI (9, 10)
1.20 Kriminálka Miami IX (10)
2.00 Střepiny
2.25 Krok za krokem VI (12)

Prima
6.15 Ninjago IX (1)
6.40 My Little Pony IV (5)
7.25 M.A.S.H (12)
8.15 M.A.S.H (13)
8.55 M.A.S.H (14)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Osudové setkání
Romantický film (N, 2005)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (12)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (11)
14.25 Komisař Rex III (3)
15.30 Komisař Rex III (4)
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 (175)
21.30 Poklad z půdy
22.45 Rozpal to, šéfe!
23.30 Policie v akci
0.30 Komisař Rex III (3)
1.30 Komisař Rex III (4)
2.35 Doktor z hor: Nové příběhy VI (11)
3.35 Prostřeno!

Nova Cinema
5.00MiláčekHerbie6.40ZachraňteWillyho 28.30
Neuvěřitelné příběhy 8.55 Neuvěřitelné příběhy
9.25 Gremlins 2: Nová generace 11.55 G-Force
13.30 Johnny Worricker: Strana osm 15.30
Sherlock Holmes: Jak prosté II (18-20) 18.10 Znovu
sedmnáctiletý 20.00 Pán prstenů: Společenstvo
prstenu 23.30 Kobra, akční film (USA, 1986)

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard (3) 12.10 COOL Motorsport
12.35 Bikesalon 13.05 Futurama III (15) 13.35
Simpsonovi II (12, 13) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi II (14, 15) 15.40 Futurama IV (1) 16.00
COOLfeed 16.10 Madagaskar 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi II (16-19) 19.50 Úplně debilní zprávy
20.00 Rezistence 22.25 American Horror Story:
Roanoke (2) 23.20X-Men: Nová generace (6)

Prima Max
7.35 My Little Pony IV (3) 8.05 Jurský svět –
Utajená expozice (1) 8.35 Velké zprávy 9.45
Pekelná kuchyně XV (9, 10) 11.40 Metráček 13.15
Agent Cody Banks 2 15.25 Italské námluvy 17.45
Zlatíčka pro každého 20.00Charlieho andílci, akční
komedie (USA, 2000) 22.10 John Wick 2, akční
film (USA, 2017) 0.45 Krycí jméno: Farewell,
životopisné drama (Fr., 2009)

Nova Cinema
6.15 Horší než smrt 7.55 Báječný svět shopaholiků
9.50 Johnny Worricker: Strana osm 12.20 Baby
máma 14.10 Teleshopping 14.45 Pán prstenů:
Společenstvo prstenu 18.05 Čertova nevěsta
20.00 McFarland: Útěk před chudobou 22.30
Vzkříšení démona, sci-fi horor (USA, 2015) 0.00
Vikingové, dobrodružné fantasy (USA, 1999)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi II (18, 19) 14.25
Sport Star 14.50 Re-play 15.25 Futurama IV (2)
15.45COOLfeed 15.55Americký chopper (11) 16.55
Top Gear XXIV 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi
II (20-23) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Simpsonovi XXX (15) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (15) 21.15 Teorie velkého třesku IX (14, 15) 22.05
Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL e-sport

Prima Max
7.45 My Little Pony IV (4) 8.10 Jurský svět –
Utajená expozice (2) 8.40 Velké zprávy 10.05
Pekelná kuchyně XV (10, 11) 11.50 Vraždy podle
Solveig 13.50Zlatíčka pro každého 16.00Charlieho
andílci 18.10 Falešná snoubenka, romantický film
(USA, 2016) 20.00 Salon krásy, komedie (USA,
2005) 22.15 Virtuální vězni, thriller (USA, 2012)
0.45 Rezistence, sci-fi film (USA, 2015)

Nova Cinema
6.00 Gremlins 2: Nová generace 7.55Mentalista VI
(9, 10) 10.15 Pán prstenů: Společenstvo prstenu
14.05 Znovu sedmnáctiletý 16.00McFarland: Útěk
před chudobou 18.25 Prázdniny pro psa, rodinná
komedie (ČR, 1980) 20.00 Skleněné peklo,
katastrofický film (USA, 1974) 23.10 Tvář teroru,
akční film (USA, 2003) 1.00 Noční běžec

Prima cool
13.25 Simpsonovi II (22, 23) 14.25 Teorie velkého
třesku IX (14, 15) 15.20 Futurama IV (3) 15.40
COOLfeed 15.50 Americký chopper (12) 16.50 Top
Gear XXIV 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi III
(2-5) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 (7) 21.20 Teorie velkého třesku
IX (16, 17) 22.15 Partička 23.00 Cesty k úspěchu
23.05 COOLfeed 23.15 Americký chopper (12)

Prima Max
7.45 My Little Pony IV (5) 8.15 Ninjago IX (1) 8.45
Velké zprávy 10.10Pekelná kuchyněXV (11, 12) 11.55
Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni v Africe 13.50
Falešná snoubenka 15.45 Salon krásy, komedie
(USA, 2005) 18.05 Utajená pravda, thriller (USA,
2016) 20.00 Hrdina Max, dobrodružné drama
(USA, 2015) 22.20 Jump Street 22, akční komedie
(USA, 2014) 0.45 Virtuální vězni

pondělí 13. května 2019

úterý 14. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Poslední mohykán 11.15 Spáč
11.33 Vysílací čas vyhrazený pro
kandidující politické strany, politická
hnutí a koalice

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
14.25 Syn
14.45 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

17.10 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 Zloději zelených koní
21.30 Columbo

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (5/8) 9.45

168 hodin 10.20 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (6/13) 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 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

14.25 Já to tedy beru, šéfe...!
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

17.10 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

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3676)
9.55 Specialisté (79)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem VI (13)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (450)
14.20 Mentalista VI (11, 12)
16.10 Kriminálka Miami IX (11)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3677)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (897)
21.40 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (15)
23.25 Beze stopy II (9)
0.15 Mentalista VI (11, 12)
1.45 Kriminálka Miami IX (11)
2.25 Krok za krokem VI (13)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago IX (2)
6.40 My Little Pony IV (6)
7.25 M.A.S.H (14)
8.15 M.A.S.H (15)
8.55 M.A.S.H (16)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Hvězdy nad

Ölandem
Romantický film (N, 2014)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk IV (13)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (12)
14.25 Komisař Rex III (5)
15.30 Komisař Rex III (6)
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 (67)
21.35 Mordparta (4)
22.55 TOP STAR magazín
23.40 Policie v akci
0.35 Komisař Rex III (5)
1.40 Komisař Rex III (6)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (12)
3.50 Prostřeno!

neděle 12. května 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.40 Pyšná

princezna 8.10 Úsměvy Jany
Bouškové 8.50 Polopatě 9.40
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (2/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Podivná nevěsta
13.55 O princezně Jasněnce a létajícím

ševci
15.26 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

15.50 Já to tedy beru, šéfe...!
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 (3/3)
21.15 168 hodin
21.45 Koptashow
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Reportérka (3)
23.30 Taggart
0.25 Bolkoviny

NOVA
5.55 Oggy a Škodíci V
6.05 Tlapková patrola III (13, 14)
6.55 Looney Tunes: Nové příběhy (8)
7.20 Looney Tunes: Nové příběhy (9)
7.45 Show Toma a Jerryho II (10)
8.05 Ďábel se třemi zlatými vlasy

Pohádka (N/Rak., 2009)
9.40 Báječný svět shopaholiků

Komedie (USA, 2009)
11.50 Hrátky s čertem

Pohádka (ČR, 1956)
13.25 Čertova nevěsta

Pohádka (ČR, 2011)
15.35 Holky z porcelánu

Komedie (ČR, 1974)
17.40 Prázdniny pro psa

Rodinná komedie (ČR, 1980)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (1)

Za lepších okolností. Krimiseriál
(ČR, 2008)

21.45 Střepiny
22.15 Noční běžec

Thriller (USA, 2015)
0.25 Holky z porcelánu

Komedie (ČR, 1974)
2.00 Holky pod zámkem III

Prima
6.20 Jurský svět – Utajená expozice (2)
6.50 My Little Pony IV (4)
7.15 M.A.S.H (11)
7.50 M.A.S.H (12)
8.20 Svět ve válce (9)
9.35 Prima ZOOM Svět
10.05 Rozpal to, šéfe!
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.25 Vychytávky Extra
13.45 Jak se staví sen – extra
14.50 Copak je to za vojáka...

Komedie (ČR, 1987)
16.50 Decibely lásky

Hudební komedie (ČR, 2016)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 Sport Star
20.15 Temný Kraj (5)

Hříšníci 1/2. Krimiseriál (ČR, 2016)
21.35 V. I. P. vraždy (1)

Nad propastí. Detektivní seriál
(ČR, 2016)

22.55 Krycí jméno: Farewell
Životopisné drama (Fr., 2009)

1.20 Bikesalon
1.55 Svět ve válce (9)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3675)
9.35 Policie Modrava (1)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (12)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (449)
14.05 Mentalista VI (9, 10)
16.00 Kriminálka Miami IX (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3676)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (79)
21.15 Specialisté (25)
22.20 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (14)
23.05 Beze stopy II (8)
23.50 Mentalista VI (9, 10)
1.20 Kriminálka Miami IX (10)
2.00 Střepiny
2.25 Krok za krokem VI (12)

Prima
6.15 Ninjago IX (1)
6.40 My Little Pony IV (5)
7.25 M.A.S.H (12)
8.15 M.A.S.H (13)
8.55 M.A.S.H (14)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Osudové setkání
Romantický film (N, 2005)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (12)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (11)
14.25 Komisař Rex III (3)
15.30 Komisař Rex III (4)
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 (175)
21.30 Poklad z půdy
22.45 Rozpal to, šéfe!
23.30 Policie v akci
0.30 Komisař Rex III (3)
1.30 Komisař Rex III (4)
2.35 Doktor z hor: Nové příběhy VI (11)
3.35 Prostřeno!

Nova Cinema
5.00MiláčekHerbie6.40ZachraňteWillyho 28.30
Neuvěřitelné příběhy 8.55 Neuvěřitelné příběhy
9.25 Gremlins 2: Nová generace 11.55 G-Force
13.30 Johnny Worricker: Strana osm 15.30
Sherlock Holmes: Jak prosté II (18-20) 18.10 Znovu
sedmnáctiletý 20.00 Pán prstenů: Společenstvo
prstenu 23.30 Kobra, akční film (USA, 1986)

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard (3) 12.10 COOL Motorsport
12.35 Bikesalon 13.05 Futurama III (15) 13.35
Simpsonovi II (12, 13) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi II (14, 15) 15.40 Futurama IV (1) 16.00
COOLfeed 16.10 Madagaskar 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi II (16-19) 19.50 Úplně debilní zprávy
20.00 Rezistence 22.25 American Horror Story:
Roanoke (2) 23.20X-Men: Nová generace (6)

Prima Max
7.35 My Little Pony IV (3) 8.05 Jurský svět –
Utajená expozice (1) 8.35 Velké zprávy 9.45
Pekelná kuchyně XV (9, 10) 11.40 Metráček 13.15
Agent Cody Banks 2 15.25 Italské námluvy 17.45
Zlatíčka pro každého 20.00Charlieho andílci, akční
komedie (USA, 2000) 22.10 John Wick 2, akční
film (USA, 2017) 0.45 Krycí jméno: Farewell,
životopisné drama (Fr., 2009)

Nova Cinema
6.15 Horší než smrt 7.55 Báječný svět shopaholiků
9.50 Johnny Worricker: Strana osm 12.20 Baby
máma 14.10 Teleshopping 14.45 Pán prstenů:
Společenstvo prstenu 18.05 Čertova nevěsta
20.00 McFarland: Útěk před chudobou 22.30
Vzkříšení démona, sci-fi horor (USA, 2015) 0.00
Vikingové, dobrodružné fantasy (USA, 1999)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi II (18, 19) 14.25
Sport Star 14.50 Re-play 15.25 Futurama IV (2)
15.45COOLfeed 15.55Americký chopper (11) 16.55
Top Gear XXIV 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi
II (20-23) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Simpsonovi XXX (15) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (15) 21.15 Teorie velkého třesku IX (14, 15) 22.05
Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL e-sport

Prima Max
7.45 My Little Pony IV (4) 8.10 Jurský svět –
Utajená expozice (2) 8.40 Velké zprávy 10.05
Pekelná kuchyně XV (10, 11) 11.50 Vraždy podle
Solveig 13.50Zlatíčka pro každého 16.00Charlieho
andílci 18.10 Falešná snoubenka, romantický film
(USA, 2016) 20.00 Salon krásy, komedie (USA,
2005) 22.15 Virtuální vězni, thriller (USA, 2012)
0.45 Rezistence, sci-fi film (USA, 2015)

Nova Cinema
6.00 Gremlins 2: Nová generace 7.55Mentalista VI
(9, 10) 10.15 Pán prstenů: Společenstvo prstenu
14.05 Znovu sedmnáctiletý 16.00McFarland: Útěk
před chudobou 18.25 Prázdniny pro psa, rodinná
komedie (ČR, 1980) 20.00 Skleněné peklo,
katastrofický film (USA, 1974) 23.10 Tvář teroru,
akční film (USA, 2003) 1.00 Noční běžec

Prima cool
13.25 Simpsonovi II (22, 23) 14.25 Teorie velkého
třesku IX (14, 15) 15.20 Futurama IV (3) 15.40
COOLfeed 15.50 Americký chopper (12) 16.50 Top
Gear XXIV 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi III
(2-5) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 (7) 21.20 Teorie velkého třesku
IX (16, 17) 22.15 Partička 23.00 Cesty k úspěchu
23.05 COOLfeed 23.15 Americký chopper (12)

Prima Max
7.45 My Little Pony IV (5) 8.15 Ninjago IX (1) 8.45
Velké zprávy 10.10Pekelná kuchyněXV (11, 12) 11.55
Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni v Africe 13.50
Falešná snoubenka 15.45 Salon krásy, komedie
(USA, 2005) 18.05 Utajená pravda, thriller (USA,
2016) 20.00 Hrdina Max, dobrodružné drama
(USA, 2015) 22.20 Jump Street 22, akční komedie
(USA, 2014) 0.45 Virtuální vězni

pondělí 13. května 2019

úterý 14. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Poslední mohykán 11.15 Spáč
11.33 Vysílací čas vyhrazený pro
kandidující politické strany, politická
hnutí a koalice

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
14.25 Syn
14.45 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

17.10 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 Zloději zelených koní
21.30 Columbo

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (5/8) 9.45

168 hodin 10.20 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (6/13) 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 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

14.25 Já to tedy beru, šéfe...!
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

17.10 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

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3676)
9.55 Specialisté (79)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem VI (13)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (450)
14.20 Mentalista VI (11, 12)
16.10 Kriminálka Miami IX (11)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3677)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (897)
21.40 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (15)
23.25 Beze stopy II (9)
0.15 Mentalista VI (11, 12)
1.45 Kriminálka Miami IX (11)
2.25 Krok za krokem VI (13)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago IX (2)
6.40 My Little Pony IV (6)
7.25 M.A.S.H (14)
8.15 M.A.S.H (15)
8.55 M.A.S.H (16)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Hvězdy nad

Ölandem
Romantický film (N, 2014)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk IV (13)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (12)
14.25 Komisař Rex III (5)
15.30 Komisař Rex III (6)
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 (67)
21.35 Mordparta (4)
22.55 TOP STAR magazín
23.40 Policie v akci
0.35 Komisař Rex III (5)
1.40 Komisař Rex III (6)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (12)
3.50 Prostřeno!



středa 15. května 2019

ČT1
10.35 Všechno, co mám ráda 11.05 AZ-kvíz

11.33 Vysílací čas vyhrazený pro
kandidující politické strany, politická
hnutí a koalice

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

17.10 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
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.15 Nemocnice na kraji města (5/20)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester III (3/6)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3677)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (897)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (14)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (451)
14.05 Mentalista VI (13, 14)
15.55 Kriminálka Miami IX (12)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3678)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.20 MasterChef Česko
22.45 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (16)
23.40 Beze stopy II (10)
0.35 Mentalista VI (13, 14)
2.10 Kriminálka Miami IX (12)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (451)

Prima
6.10 Ninjago IX (3)
6.40 My Little Pony IV (7)
7.20 M.A.S.H (16)
8.10 M.A.S.H (17)
8.50 M.A.S.H (18)
9.25 Inga Lindströmová:

Osudová výměna
Romantický film (N, 2015)

11.25 Policie Hamburk IV (14)
12.15 Polední zprávy
12.30 Doktor z hor:

Nové příběhy VI (13)
14.30 Komisař Rex III (7)
15.30 Komisař Rex III (8)
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 (176)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Temný Kraj (5)
0.05 Policie v akci
1.00 Komisař Rex III (7)
2.05 Komisař Rex III (8)
3.05 Doktor z hor:

Nové příběhy VI (13)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3678)
9.40 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (15)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (452)
14.05 Mentalista VI (15, 16)
15.55 Kriminálka Miami IX (13)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3679)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (898)
21.40 Život ve hvězdách
22.15 Boj o přežití

Akční krimithriller (USA, 2015)
0.05 Mentalista VI (15, 16)
1.45 Kriminálka Miami IX (13)
2.30 Život ve hvězdách
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (452)

Prima
6.05 Ninjago IX (4)
6.35 My Little Pony IV (8)
7.20 M.A.S.H (18)
8.10 M.A.S.H (19)
8.50 M.A.S.H (20)
9.20 Inga Lindströmová:

Rasmus a Johanna
Romantický film (N/Rak., 2017)

11.20 Policie Hamburk IV (15)
12.10 Polední zprávy
12.25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (1)
13.25 Komisař Rex III (9)
14.25 Komisař Rex III (10)
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 (68)

Velikonoční zázrak. Komediální
seriál (ČR, 2018)

21.35 Parta z penzionu
22.45 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.50 Komisař Rex III (9)
1.50 Komisař Rex III (10)
3.55 Prostřeno!

Nova Cinema
5.25Mentalista VI (11, 12) 7.10 Sherlock Holmes: Jak
prosté II (18-20) 9.45 Babymáma 12.10McFarland:
Útěk před chudobou 15.05 Skleněné peklo 18.10
Múza 20.00 Obsluhoval jsem anglického krále,
komediální drama (ČR/SR/N/Maď., 2006) 22.10
Lupiči paní domácí, krimikomedie (USA, 2004)
0.05 Kandidát, komediální thriller (SR/ČR, 2013)

Prima cool
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi III (4, 5) 14.40
Teorie velkého třesku IX (16, 17) 15.30 Futurama IV
(4) 15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper (13)
16.55 Top Gear XXIV 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi III (6-9) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku IX (18-21) 22.05 Parta
z penzionu 23.00 COOLfeed 23.10 Americký
chopper (13) 0.10 Parta z penzionu

Prima Max
6.50 My Little Pony IV (6) 7.15 Ninjago IX (2) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XV (12, 13)
10.55 Agent Cody Banks 2 13.10 Utajená pravda
15.10 Hrdina Max, dobrodružné drama (USA, 2015)
17.35 Jeden a půl rytíře, komedie (N, 2008) 20.00
Šaty pro královnu, romantický film (Austr., 2015)
22.30 Halloween II, horor (USA, 2009) 0.50 Jump
Street 22, akční komedie (USA, 2014)

Nova Cinema
5.05 Ďábel se třemi zlatými vlasy 6.25 Mentalista
VI (13, 14) 8.10 Múza 10.20 Skleněné peklo 14.00
Svatební války 15.45 Obsluhoval jsem anglického
krále 18.05 Memphiská kráska, válečný film (USA,
1990) 20.00 Mistr iluze (10, 11) 21.55 Síť 2.0, akční
thriller (USA, 2006) 23.30 Dolores Claiborneová,
drama (USA, 1995)

Prima cool
12.25 Simpsonovi III (6, 7) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi III (8, 9) 14.25 Teorie velkého třesku IX
(20, 21) 15.20 Futurama IV (5) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper (14) 16.50 Top Gear XXIV
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi III (10-13) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku IX (22, 23) 22.20 Lovec bouřek0.20
Americký chopper (14)

Prima Max
7.10 My Little Pony IV (7) 7.35 Ninjago IX (3) 8.05
Velké zprávy9.20Pekelná kuchyněXV (13, 14) 11.10
Falešná snoubenka 13.05 Jeden a půl rytíře 15.30
Šaty pro královnu, romantický film (Austr., 2015)
18.05 Vraždy podle Solveig, krimiseriál (N, 2016)
20.00 Ten svetr si nesvlíkej, komedie (ČR, 1980)
21.45 Století Miroslava Zikmunda 23.50 Halloween
II, horor (USA, 2009)

Nova Cinema
6.10 Memphiská kráska 8.05 Mentalista VI (15, 16)
9.50Válečný vůz 12.15Obsluhoval jsem anglického
krále 15.05 Cesta peklem 16.45 Mistr iluze (10, 11)
18.35 Agent WC40, komedie (USA, 1996) 20.00
Mravenčí polepšovna, animovaný film (USA, 2006)
21.40 Whiplash, drama (USA, 2014) 23.40 Boj
o přežití, akční krimithriller (USA, 2015)

Prima cool
9.35 Americký chopper (14) 10.45 Autosalon 11.55
Futurama IV (5) 12.25 Simpsonovi III (10, 11) 13.15
COOLfeed 13.25 Simpsonovi III (12, 13) 14.25 Teorie
velkéhotřesku IX(22,23) 15.20FuturamaIV(6) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper (15) 16.55 Top
Gear XXIV 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi III
(14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Star Trek
22.50Vražedná chapadla0.45Americký chopper

Prima Max
7.45My Little Pony IV (8) 8.10 Ninjago IX (4) 8.40
Velké zprávy 10.05 Pekelná kuchyně XV (14, 15)
11.50 Salon krásy 14.10 Vraždy podle Solveig 16.10
Rosa: Svatební romance 18.05 Dobrodružství
v divočině 3: Sloní příběh, dobrodružný film
(Kan./JAR, 2018) 20.00 Afričan, dobrodružná
komedie (Fr., 1982) 22.10 Vetřelec 3, thriller (USA,
1992) 0.40 Století Miroslava Zikmunda

čtvrtek 16. května 2019

pátek 17. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala XII

9.45 Doktor Martin 10.35 Nemocnice
na kraji města (5/20) 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
15.15 Příběhy slavných – Jaroslav

Marvan
16.10 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

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 O pokladech
21.25 13. komnata Kristýny Frejové
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha IX
0.30 AZ-kvíz

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Syn 10.00 Pošta pro tebe
11.05 AZ-kvíz 11.33 Vysílací čas
vyhrazený pro kandidující politické
strany, politická hnutí a koalice

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (5/8)
14.48 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XII
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Gejzír
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3679)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (898)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (16)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (453)
14.05 Mentalista VI (17, 18)
15.55 Kriminálka Miami IX (14)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3680)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Honza málem králem

Pohádka (ČR, 1977)
22.00 Prci, prci, prcičky 2

Komedie (USA, 2001)
0.05 Mentalista VI (17, 18)
1.40 Kriminálka Miami IX (14)
2.20 Krok za krokem VI (15, 16)
2.45 Kolotoč
3.20 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago IX (5)
6.40 My Little Pony IV (9)
7.25 M.A.S.H (20)
8.15 M.A.S.H (21)
8.55 M.A.S.H (22)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

S Lilli si nezahrávej
Romantický film (N, 2015)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (16)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (2)
14.25 Komisař Rex III (11)
15.30 Komisař Rex III (12)
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 Mizerové

Akční komedie (USA, 1995)
0.30 Komisař Rex III (11)
1.30 Komisař Rex III (12)
2.35 Doktor z hor: Nové příběhy VII (2)
3.35 Prostřeno!
4.30 Policie v akci

středa 15. května 2019

ČT1
10.35 Všechno, co mám ráda 11.05 AZ-kvíz

11.33 Vysílací čas vyhrazený pro
kandidující politické strany, politická
hnutí a koalice

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

17.10 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
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.15 Nemocnice na kraji města (5/20)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester III (3/6)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3677)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (897)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (14)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (451)
14.05 Mentalista VI (13, 14)
15.55 Kriminálka Miami IX (12)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3678)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.20 MasterChef Česko
22.45 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (16)
23.40 Beze stopy II (10)
0.35 Mentalista VI (13, 14)
2.10 Kriminálka Miami IX (12)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (451)

Prima
6.10 Ninjago IX (3)
6.40 My Little Pony IV (7)
7.20 M.A.S.H (16)
8.10 M.A.S.H (17)
8.50 M.A.S.H (18)
9.25 Inga Lindströmová:

Osudová výměna
Romantický film (N, 2015)

11.25 Policie Hamburk IV (14)
12.15 Polední zprávy
12.30 Doktor z hor:

Nové příběhy VI (13)
14.30 Komisař Rex III (7)
15.30 Komisař Rex III (8)
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 (176)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Temný Kraj (5)
0.05 Policie v akci
1.00 Komisař Rex III (7)
2.05 Komisař Rex III (8)
3.05 Doktor z hor:

Nové příběhy VI (13)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3678)
9.40 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (15)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (452)
14.05 Mentalista VI (15, 16)
15.55 Kriminálka Miami IX (13)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3679)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (898)
21.40 Život ve hvězdách
22.15 Boj o přežití

Akční krimithriller (USA, 2015)
0.05 Mentalista VI (15, 16)
1.45 Kriminálka Miami IX (13)
2.30 Život ve hvězdách
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (452)

Prima
6.05 Ninjago IX (4)
6.35 My Little Pony IV (8)
7.20 M.A.S.H (18)
8.10 M.A.S.H (19)
8.50 M.A.S.H (20)
9.20 Inga Lindströmová:

Rasmus a Johanna
Romantický film (N/Rak., 2017)

11.20 Policie Hamburk IV (15)
12.10 Polední zprávy
12.25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (1)
13.25 Komisař Rex III (9)
14.25 Komisař Rex III (10)
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 (68)

Velikonoční zázrak. Komediální
seriál (ČR, 2018)

21.35 Parta z penzionu
22.45 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.50 Komisař Rex III (9)
1.50 Komisař Rex III (10)
3.55 Prostřeno!

Nova Cinema
5.25Mentalista VI (11, 12) 7.10 Sherlock Holmes: Jak
prosté II (18-20) 9.45 Babymáma 12.10McFarland:
Útěk před chudobou 15.05 Skleněné peklo 18.10
Múza 20.00 Obsluhoval jsem anglického krále,
komediální drama (ČR/SR/N/Maď., 2006) 22.10
Lupiči paní domácí, krimikomedie (USA, 2004)
0.05 Kandidát, komediální thriller (SR/ČR, 2013)

Prima cool
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi III (4, 5) 14.40
Teorie velkého třesku IX (16, 17) 15.30 Futurama IV
(4) 15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper (13)
16.55 Top Gear XXIV 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi III (6-9) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku IX (18-21) 22.05 Parta
z penzionu 23.00 COOLfeed 23.10 Americký
chopper (13) 0.10 Parta z penzionu

Prima Max
6.50 My Little Pony IV (6) 7.15 Ninjago IX (2) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XV (12, 13)
10.55 Agent Cody Banks 2 13.10 Utajená pravda
15.10 Hrdina Max, dobrodružné drama (USA, 2015)
17.35 Jeden a půl rytíře, komedie (N, 2008) 20.00
Šaty pro královnu, romantický film (Austr., 2015)
22.30 Halloween II, horor (USA, 2009) 0.50 Jump
Street 22, akční komedie (USA, 2014)

Nova Cinema
5.05 Ďábel se třemi zlatými vlasy 6.25 Mentalista
VI (13, 14) 8.10 Múza 10.20 Skleněné peklo 14.00
Svatební války 15.45 Obsluhoval jsem anglického
krále 18.05 Memphiská kráska, válečný film (USA,
1990) 20.00 Mistr iluze (10, 11) 21.55 Síť 2.0, akční
thriller (USA, 2006) 23.30 Dolores Claiborneová,
drama (USA, 1995)

Prima cool
12.25 Simpsonovi III (6, 7) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi III (8, 9) 14.25 Teorie velkého třesku IX
(20, 21) 15.20 Futurama IV (5) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper (14) 16.50 Top Gear XXIV
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi III (10-13) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku IX (22, 23) 22.20 Lovec bouřek0.20
Americký chopper (14)

Prima Max
7.10 My Little Pony IV (7) 7.35 Ninjago IX (3) 8.05
Velké zprávy9.20Pekelná kuchyněXV (13, 14) 11.10
Falešná snoubenka 13.05 Jeden a půl rytíře 15.30
Šaty pro královnu, romantický film (Austr., 2015)
18.05 Vraždy podle Solveig, krimiseriál (N, 2016)
20.00 Ten svetr si nesvlíkej, komedie (ČR, 1980)
21.45 Století Miroslava Zikmunda 23.50 Halloween
II, horor (USA, 2009)

Nova Cinema
6.10 Memphiská kráska 8.05 Mentalista VI (15, 16)
9.50Válečný vůz 12.15Obsluhoval jsem anglického
krále 15.05 Cesta peklem 16.45 Mistr iluze (10, 11)
18.35 Agent WC40, komedie (USA, 1996) 20.00
Mravenčí polepšovna, animovaný film (USA, 2006)
21.40 Whiplash, drama (USA, 2014) 23.40 Boj
o přežití, akční krimithriller (USA, 2015)

Prima cool
9.35 Americký chopper (14) 10.45 Autosalon 11.55
Futurama IV (5) 12.25 Simpsonovi III (10, 11) 13.15
COOLfeed 13.25 Simpsonovi III (12, 13) 14.25 Teorie
velkéhotřesku IX(22,23) 15.20FuturamaIV(6) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper (15) 16.55 Top
Gear XXIV 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi III
(14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Star Trek
22.50Vražedná chapadla0.45Americký chopper

Prima Max
7.45My Little Pony IV (8) 8.10 Ninjago IX (4) 8.40
Velké zprávy 10.05 Pekelná kuchyně XV (14, 15)
11.50 Salon krásy 14.10 Vraždy podle Solveig 16.10
Rosa: Svatební romance 18.05 Dobrodružství
v divočině 3: Sloní příběh, dobrodružný film
(Kan./JAR, 2018) 20.00 Afričan, dobrodružná
komedie (Fr., 1982) 22.10 Vetřelec 3, thriller (USA,
1992) 0.40 Století Miroslava Zikmunda

čtvrtek 16. května 2019

pátek 17. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala XII

9.45 Doktor Martin 10.35 Nemocnice
na kraji města (5/20) 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
15.15 Příběhy slavných – Jaroslav

Marvan
16.10 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

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 O pokladech
21.25 13. komnata Kristýny Frejové
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha IX
0.30 AZ-kvíz

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Syn 10.00 Pošta pro tebe
11.05 AZ-kvíz 11.33 Vysílací čas
vyhrazený pro kandidující politické
strany, politická hnutí a koalice

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (5/8)
14.48 Vysílací čas vyhrazený pro

kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XII
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Gejzír
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3679)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (898)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (16)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (453)
14.05 Mentalista VI (17, 18)
15.55 Kriminálka Miami IX (14)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3680)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Honza málem králem

Pohádka (ČR, 1977)
22.00 Prci, prci, prcičky 2

Komedie (USA, 2001)
0.05 Mentalista VI (17, 18)
1.40 Kriminálka Miami IX (14)
2.20 Krok za krokem VI (15, 16)
2.45 Kolotoč
3.20 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago IX (5)
6.40 My Little Pony IV (9)
7.25 M.A.S.H (20)
8.15 M.A.S.H (21)
8.55 M.A.S.H (22)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

S Lilli si nezahrávej
Romantický film (N, 2015)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (16)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (2)
14.25 Komisař Rex III (11)
15.30 Komisař Rex III (12)
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 Mizerové

Akční komedie (USA, 1995)
0.30 Komisař Rex III (11)
1.30 Komisař Rex III (12)
2.35 Doktor z hor: Nové příběhy VII (2)
3.35 Prostřeno!
4.30 Policie v akci



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

Více informací na ifortuna.cz.
Akce platí 6. 5.–26. 5. 2019.

ČEŠI LETOS HR
AJÍ

O 3 000 000 Kč
PŘICHÁZÍ ČAS

VÝHER!

ČR | Česko, Švédsko či Kanada. Týmy
z elitní světové osmičky avizují jednu
zvučnou posilu z NHL za druhou. Jest-
li ale někdo může svůj výběr pro právě
začínající slovenské mistrovství světa
označit za skutečně exkluzivní, je to
Rusko. „Myslím, že máme nejsilnější
tým za posledních deset let,“ prohlásil
Jevgenij Malkin, hvězdný útočník
Pittsburghu.
Nemístné sebevědomí? Spíš ne, po-

hled na soupisku vskutku budí respekt.
Tak třeba Nikita Kučerov. Od dobWay-
na Gretzkého nebyl v NHL tak produk-
tivní hráč. Kučerov z Tampy vyhrál ka-
nadské bodování soutěže se ziskem
128 bodů, čímž se na dva body přiblížil
Gretzkého 130 bodům ze sezony
1993/94. Nebo velezkušený Ilja Koval-
čuk. Ale hlavněAlexandr Ovečkin. Vět-
ší hvězdu slovenský šampionát mít ne-
bude. Ovečkin je na rozdíl od některých
jiných Rusů týmovým hráčem, šéfem.
Ne nadarmo se mu říká „ruský car“.
Tradičně silná bude Kanada, jejíž se-

stavě vévodí John Tavares, nejlépe pla-
cený hokejista v NHL s 15,9 milionu
dolarů za rok. Pak tu máme Švédsko,

jeden z top tří největších favoritů klání
pod Tatrami. Už jen obrana budí re-
spekt – Oliver Ekman-Larsson, Adam
Larsson, Erik Gustafsson. A v bráně
37letý olympijský vítěz Henrik
Lundqvist. Tým USA může počítat
s veteránem Ryanem Suterem a hlavně
s trojnásobným vítězem Stanley Cupu
Patrikem Kanem, jenž vloni svým
skvělým výkonem pomohl ve čtvrtfiná-
le vyřadit Česko.
Právě Češi mohoumít radost, že ten-

tokrát se omluvenky z NHL nemnoží
tolik, jako se tomu stávalo v některých
posledních letech. Největšími hvězda-
mi bude beze sporu duo z Philadelphie
Jakub Voráček – Radko Gudas. Tahu-
ny týmu budou i další borci z NHL
jako Filip Chytil, Ondřej Palát, Micha-
el Frolík, Dominik Simon, Jan Rutta,
Filip Hronek či Dmitrij Jaškin. Ti
všichni se dostali do finální nominace,
kterou trenérMiloš Říha zveřejnil v ne-
děli večer.
Domácí Slováci mají v NHL jen mi-

nimum hráčů, na turnaji se ale předsta-
ví šikovní útočníci Tomáš Tatar či Ri-
chard Pánik. Jistě nepříjemným soupe-

řem bude Finsko, které sice na Euro
Hockey Tour v Brně nepřivezlo hvězd-
né družstvo, ovšem i tak se v sestavě
objevil například obránce Chicaga
Henri Jokiharju. O překvapení se opět
mohou postarat týmy Německa nebo
Švýcarska. (mb, jip)

Jakub Voráček, Česko Alexandr Ovečkin, Rusko Henrik Lundqvist, Švédsko John Tavares, Kanada

Hokejový šampionát v Bratislavě a v Košicích zlákal
řadu předních hráčů NHL. Turnaj startuje už dnes,
tedy v pátek 10. května. Na koho se těšit nejvíc?

MS 2019 na Slovensku

■ Hraje se od 10. do 26. května
v Bratislavě (kapacita haly 9774 míst)
a v Košicích (8165 míst).

■ V obou městech jsou připraveny
fanzóny s velkoplošnými obrazovkami
pro fanoušky, na které se nedostaly
vstupenky. Vstup do nich je zdarma.

■ Medaile pro tři nejúspěšnější týmy váží
okolo 350 gramů a je na nich motiv
hokejisty s pukem, a to na pozadí
slovenských hor.

■ Maskotem šampionátu je medvěd
Macejko (na snímku).

Hvězdy míří pod Tatry
26 10. května 2019 Hokej
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ČR | Středočeské Prostřeno! na televizi
Prima rozčílí soutěžící seniorku Aničku
tak, že bude chtít odejít. Úterní hostitel-
ka Katka se totiž pochlubí hospodář-
stvím s roztomilými králíky a ovečka-
mi. Jenže králíčci končí na talíři a jeh-
ňátka pro změnu v klobáskách. Jak to
všechno dopadne a kdo vyhraje? Sleduj-
te Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin.

Fazolová polévka z uzených žeber se
smetanou

Ingredience: plechovka fazolí, 500 g
uzených žebírek, 1 cibule, 1 smetana na
vaření, 2 lžíce octa, 1 bobkový list, 2 lží-
ce červené sladké papriky, 500 ml vody,
olej, sůl, pepř. Postup: Nakrájíme si na-
drobno cibuli, kterou osmažíme v hrnci
na oleji. Až se cibule osmaží, lehce ji za-
sypeme červenou sladkou paprikou a
podlijeme půl litrem vody. Když se za-
čne polévka vařit, přidáme uzené maso
(žebírka) a vaříme dál. Mezitím si olou-
peme brambory, které nakrájíme na kos-
tičky a přidáme do polévky. Osolíme,
přidáme pepř, bobkový list, zakápneme
polévku lžící octa. Až se polévka prova-
ří a brambory změknou, přidáme červe-
né fazole a necháme povařit. Na závěr

přidáme smetanu, polévku dochutíme a
necháme ještě chvíli provařit.

Hlavní chod: Králík na víně se šťou-
chanými bramborami
Ingredience: králičí stehna, krůtí prsa,
slanina, cibule, špek, červené víno, na-
kládané cibulky, schwarzwaldská šun-
ka, sůl, pepř. Šťouchané brambory:

brambory, jarní cibulka, slanina, máslo,
sůl, pepř. Postup: Krůtí maso nakrájí-
me, naklepeme, okořeníme dle libosti,
položíme plátky slaniny a schwarzwald-
ské šunky, zavineme. Králíka prošpiku-
jeme špekem a slaninou. V hrnci opeče-
me pokrájenou cibuli spolu se slaninou,
poté přidáme králičí stehna a roládu,
opečeme ze všech stran. Zalijeme červe-
ným vínem a dusíme doměkka. Ke kon-

ci přihodíme nakládané cibulky, houby
a povaříme ještě 20 minut. Úplně nako-
nec omáčku můžeme zjemnit máslem a
dochutit dle libosti. Šťouchané bram-
bory: Brambory oloupeme, nakrájíme
na kostičky a uvaříme v osolené vodě.
Poté rozšťoucháme spolu s máslem a při-
dáme opečenou slaninu a jarní cibulku,
zamícháme.

Dezert: Zmrzlina z lesních plodů
Ingredience: mražené lesní plody,
1,5 kelímku smetany na šlehání, 3 lžíce
cukru moučka, máta na ozdobení. Po-
stup: Mražené lesní plody smícháme se
smetanou a rozmixujeme, dosladíme
moučkovým cukrem a necháme zmra-
zit. Zmrzlinu podáváme ozdobenou má-
tou a posypanou cukrem moučka.

Pořad Prostřeno! v Praze
a ve Středočeském kraji
přivede k plotnám čtyři
soutěžící ženy a jediného
muže. V pondělí uvaří
maminka na mateřské
Gábina, v úterý
nastávající maminka
Katka, pak makléř Dan,
důchodkyně Anna a v
pátek servírka Kateřina.

Administrativa

Více nawww.jobdnes.cz

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

Více nawww.jobdnes.cz

Bezpečnost, ostraha

Více nawww.jobdnes.cz

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Více nawww.jobdnes.cz

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

35 000 - 35 000 Kč / měsíc

Specialista zákaznického servisu

Payroll support

Executive office assistant s AJ Praha

Asistentka produktového manažera, fix 35.000Kč

St d j š h š í k t i li ti ?!

Rezervační agent/ka

Assistant Front Office Manager

Recepční

Číšník/Servírka

Číš ík/ í k

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Bezpečnostní technik (35–40.000 Kč)

Specialista BOZP a PO (40–45.000 Kč)

EHS specialista s AJ

Manažer BOZP

26 000 - 30 000 Kč / měsíc

20 000 - 30 000 Kč / měsíc

25 000 - 100 000 Kč / měsíc

Osobní bankéř/ka - Děčín

Bankéř junior

Realitní makléř/ka - lokalita Praha

Junior finanční účetní

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si běhemminuty nabídku
finančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

INZERCE

Jehně do klobás, králík na talíř
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LADISLAV VAINDL

ČR | Dlouhou cestu urazil během druhé
světové války americký voják Robert Ir-
vine Gilbert. Ze své rodné Floridy se
přes Normandii dostal až do Domažlic,
na jejichž osvobození se podílel.
Město si velmi oblíbil a od roku

1990 do něho často jezdil vždy na osla-
vy svobody. Naposledy sem zamířil
před třemi lety. V roce 2017 zemřel. O

tom, že Chodsko patřilo k jeho zamilo-
vaným regionům, svědčí i fakt, že pří-
buzní jeho pozůstalost věnovali městu
Domažlice.
Proto si mohou zájemci v těchto

dnech v Muzeu Chodska v Domažlicích
prohlédnout jeho originální uniformy,
vyznamenání i věci, které si přivezl z ev-
ropských bojišť po druhé světové válce.

„Jako jeden z mála amerických vojá-
ků měl s sebou v Evropě fotoaparát, tak-
že přestože se to nesmělo, pořizoval na
svých cestách snímky. Ty jsou velkým
unikátem a jsou zde také k vidění. Ne-
chybí ani dojemné dopisy adresované
jeho manželce, kterou si vzal těsně před
tím, než narukoval,“ říká Kristýna Pin-
krová z Muzea Chodska. Gilbert byl
jako absolvent Floridské univerzity pro
důstojníky povolán do služby v roce
1942. V Normandii se vylodil den po
Dni D. Prošel si bitevní vřavou a dostal
se až na západ Čech.
Do Domažlic přišel s první průzkum-

nou jednotkou ještě před tím, než sem

dorazilo hlavní vojsko. Na to, že pomá-
hal západní Čechy osvobodit, byl vždy
velmi hrdý. Po roce 1990 Domažlice
často navštěvoval. Byl zde více než de-
setkrát. „V roce 2016 zde při své posled-
ní návštěvě získal čestné občanství,“ do-
dala Pinkrová. Věci z Gilbertovy po-
zůstalosti budou v muzeu k vidění do

12. května. „V současnosti město opra-
vuje bývalý pivovar. Jedna z místností
bude sloužit jako expozice života v po-
hraničí. Předměty z pozůstalosti, které
souvisí s druhou světovou válkou, zde
budou umístěny. Zbytek uložíme v de-
pozitáři. Při některých příležitostech je
ale opět vystavíme,“ konstatuje.Robert Gilbert. FOTO | ARCHIV MUZEA

Kristýna Pinkrová z Muzea Chodska v Domažlicích u jedné z Gilbertových
uniforem. FOTO | LADISLAV VAINDL

Unikáty z pozůstalosti
amerického vojáka
Roberta Irvina Gilberta
jsou vidět na západě
Čech. Chodsko patřilo k
jeho milovaným místům.

„ Na cestách
Evropou

pořizoval snímky.

INZERCE

Z Floridy do Domažlic



JAK SE TO DĚLÁ
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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Když se na vás klient obrátí, co mu
nabídnete?
Nejprve mě zajímá, v čem mu mohu po-
moci. Až poté hledáme vhodnou služ-
bu. Velmi často se mi stává, že mě oslo-
vují klienti, kteří chtějí koupit větší ne-
movitost, například byt, ale ještě nena-
šli ten vhodný. Chtějí jej financovat pro-
dejem menšího bytu, ve kterém bydlí.
Jak mají začít? Nejprve hledat, nebo
prodávat? S tím jim poradím.

Na čem zakládáte svou spolupráci
se zákazníky?
Na důvěře. Po úspěšně ukončeném
prodeji se ptám svých klientů, jak vní-
mali naši společnou spolupráci. Právě
důvěra a férové jednání od počátku
jsou nejčastějšími odpověďmi. V jed-
nom případě mi kupující řekla, že prá-
vě důvěra ve mě a v informace, které

dostala, ji přesvědčily, že nemovitost
koupí.

Které pobočky společnosti Next rea-
lity fungují na jihu Čech?
Jsme celorepubliková realitní kancelář.
To dává pohodlí klientům, kteří prodáva-
jí nemovitosti vzdálenější od svých do-
movů. Osobně vedu pobočku v Jindřicho-

vě Hradci, velmi brzy otevřeme pobočky
v Budějovicích a Krumlově. V jižních
Čechách máme ještě pobočku v Písku.

Na prodej kterých nemovitostí se za-
měřujete?
Nejvíce nabízíme bytové jednotky, násle-
dují rodinné domy a rekreační objekty.
Máme také specialisty na pronájmy. Sa-
mostatná část je pak prodej stavebních po-
zemků. Největšími raritami jsou mimo
nabídky rybníků třeba předválečný bunkr
nebo zřícenina hradu z 16. století.

Ovlivnil nějak vaši práci realitního
makléře strmý nárůst cen nemovi-
tostí v posledních letech?
Neovlivnil. Stále platí, že prodávající
chce vytěžit maximum a kupující zapla-
tit minimum. To se nikdy nezmění. Po-
žadavky klientů se stále zvyšují, a je to
jen dobře. Čím budou mít zákazníci vyš-
ší nároky, tím poroste tlak na vzdělání
realitního makléře. Na trhu přežijí pou-
ze ti nejlepší s profesionálním přístu-
pem a službami.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Jan Kubeš vede pobočku Next reality v Jindřichově Hradci. FOTO | ARCHIV

Síť realitních kanceláří
NEXT REALITY působí v
celé republice. Na jihu
Čech má dvě pobočky a
otevírat bude další. Tu v
Jindřichově Hradci vede
makléř Jan Kubeš.

Prodávají bunkr i zříceninu hradu



Německý psycholog Erich Fromm: Láska je především...

Tajenka:...dávat,nepřijímat.

Německý psycholog Erich Fromm: Láska je především...

Tajenka:...dávat,nepřijímat.
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FILIP KORTUS

ČESKOBUDĚJOVICKO | Šest hráčů
odešlo a šest přišlo. To jsou hlavní po-
čty hokejistů Motoru České Budějovi-
ce. Osa týmu zůstala po skončené sezo-
ně stejná, ale k pohybu došlo. V novém
ročníku Chance ligy nebudou oblékat
barvy Motoru obránci Zdeněk Kutlák a
Mitch Fillman, který zamířil do Mladé
Boleslavi. Pokračovat nebude ani jedna
z opor Cody Bradley, novou smlouvu
nepodepsal Miloslav Čermák, do Vsetí-
na zamířil Jakub Doktor a do Třince
odešel gólman Petr Kváča.

Při hledání nových posil vybírali tre-
néři podle několika kritérií, ale těmi
hlavními bylo, aby se Jihočechům poda-
řilo zlepšit koncovku a přesilové hry.
Tedy činnosti, se kterými svěřenci Vác-
lava Prospala bojovali celou sezonu.

„Největší posílení přijde v útoku. Hle-
dali jsme hráče, kteří nám pozvednou
přesilovku a budou produktivní. Chtěli
jsme hokejisty s vyššími fyzickými pa-
rametry,“ uvedl asistent trenéra Aleš
Totter. A přesně takovému popisu by

měla odpovídat šesti nových i starono-
vých hráčů.

První je jedenatřicetiletý útočník Mi-
roslav Holec, který přichází z Olomou-
ce a poslední léta hrál pravidelně extrali-
gu.

Jakub Suchánek je ve 34 letech další
zkušenou posilou, která se vrací do klu-
bu, ze kterého vystřelil až do extraligy.
Urostlý obránce a odchovanec táborské-
ho hokeje přišel do Motoru před pěti
lety a dvakrát se s mužstvem probojoval
až do baráže. Následně si ho po postupu
do extraligy vyhlédla Jihlava, se kterou
však ve stejné sezoně sestoupil.

Tu uplynulou rozmělnil mezi Duklu
a Litvínov, když k Severočechům přišel
v půlce října a v týmu vydržel až do kon-
ce roku. Na Vysočinu se vrátil na klíčo-
vé boje, ovšem ani on nezabránil semifi-
nálové porážce s Kladnem. V dubnu
usoudil, že by se chtěl vrátit blíže k do-
movu a zvolil cestu zpět do Českých Bu-
dějovic. Na jihu Čech se stal oblíbeným
a fanoušci jeho návrat kvitují.

Jedna z nejvýznamnějších postav v
první lize v posledních letech se jmenu-

je Jan Kloz. Dvaatřicetiletý centr je be-
zesporu nejzvučnější posila do útočných
řad. Poslední čtyři ročníky v první lize
zakončil s více než čtyřiceti body a letos
se dočkal i prvních startů v extralize. Se-
zonu začal v Litoměřicích, kde převážně
plnil roli prvního centra a za 45 utkání
posbíral úctyhodných 48 bodů. Dobrý
úvod mu přinesl pozvánku do extraligo-
vého Litvínova, za který si v listopadu
připsal první start v nejvyšší soutěži. Se-
zonu ale nakonec dohrával v Pardubi-
cích, kam přišel poslední lednový den.

Dvaadvacetiletý Vít Christov je mož-

ná nejméně známé jméno z výčtu no-
vých posil. Je odchovancem třineckého
hokeje, v jehož dresu se podíval i do ex-
traligy. V nejvyšší soutěži nasbíral pat-
náct startů, z toho tři v uplynulé sezoně.

Drtivou většinu posledního ročníku
strávil křídelní útočník v barvách prvoli-
gového Frýdku-Místku.

Urostlá posila do útoku přichází na
jih Čech z Ústí nad Labem. Jan Veselý
je odchovanec pardubického hokeje a
poprvé nakoukl mezi dospělé v pou-
hých osmnácti letech, kdy za Dynamo
posbíral pět startů v nejvyšší soutěži. Po-
řádně se ale prosadil až o dva roky poz-
ději, kdy se Slavií neuspěl v baráži a na
rok opustil nejvyšší soutěž.

V uplynulé sezoně vystřídal 24letý
hráč hned tři týmy, když v Chance lize
hrál za Ústí a Slavii a připsal si i jeden
start za Spartu.

Dalším navrátilcem do budějovické-
ho dresu je místní odchovanec Radek
Prokeš, který strávil poslední dvě sezo-
ny převážně v prvoligovém Prostějově.
Na ledě vyniká dravostí a na dřinu pod
trenérem Prospalem se těší.

Radek Prokeš se vMotoru zkusí pro-
sadit už počtvrté. FOTO | MAFRA
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Šest posil pro hokejový Motor
Prvoligoví hokejisté po neúspěšné baráži tvoří kádr pro nadcházející sezonu. Už mají i nová jména



sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

299,-BRENO.cz

odolává
UV záření

NOVINKA
DO BYTU
I NA ZAHRADU... Terazza

kusové koberce

materiál 100% PP BCF,
více velikostí a barevných kombinací

již od
Kč/ks

cena za rozměr 60x110 cm

363,-

luxusní
bytový koberec

Santa Fé
scroll, materiál 100% PP

šíře 4 m, podklad filc

BlhepsZX

239,-
akční cena

Kč/m2

máme
největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC
nabízíme také v šířích 5m

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Řezání podlahové
krytiny na míru

Obšívání
koberců

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

Platí do 31. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

KUPON NA SLEVU

Platí pouze do 31. 5. 2019!
Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.

Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.

při nákupu
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Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR


