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Šampaňské teklo v Jelení zahradě v Krumlově proudem. Už 47. ročník Rallye Český Krumlov je minulostí a už pošesté stál
na nejvyšším stupni stejný vítěz Jan Kopecký (uprostřed). Příští rok se může stát rekordmanem. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Krumlovská rallye Kopeckému svědčí

LUKÁŠ MAREK

JIŽNÍ ČECHY | Řidiči z povolání, ale i
ostatní motoristé, kteří pravidelně jezdí
mezi Budějovicemi a Táborem, si mo-
hou do diářů zapsat důležité datum. Dál-
nice D3 má být od 24. června delší o dal-
ších osm kilometrů. Do provozu se do-
stane úsek Bošilec - Ševětín a cesta do
Prahy nebo z ní bude zase o něco málo
pohodlnější a rychlejší. Stavaři tam do-
končují poslední detaily.

Hotových musí být do té doby také ně-
kolik set metrů navazujícího úseku u Še-
větína, kde jsou práce rovněž v plném
proudu a dále pokračují až k Budějovi-
cím. Právě rozestavěný úsek Borek - Še-
větín o délce 11 kilometrů redakce 5+2
podrobně projela se zástupci společnosti
Eurovia CZ, kteří ho budují. Stavba má

celou řadu zajímavostí. Když tudy člo-
věk projíždí, nejspíš si většinou vůbec
nevšimne, že je pod ním v jednom místě
propast hluboká 17 metrů. Aby vedle ní
silnice pevně držela, bylo zapotřebí vy-
tvořit takzvaný armovaný svah. K němu
jsou zapotřebí ocelové sítě, speciální

mříže, sanační polštáře a další technická
opatření. I tak vypadá stavba dálnice D3
v Jihočeském kraji. Všichni se na ní
musí především vypořádávat s tím, že
kolem panuje v podstatě běžný provoz,
což znamená ještě větší důraz na bezpeč-
nost. To také trochu zdržuje při výjez-
dech a vjezdech na stavbu. Termín zpro-

voznění části Borek - Ševětín v březnu
příštího roku ale v každém případě platí.
U Ševětína už je skoro hotovo. Protihlu-
kové stěny stojí, žluté dveře zářící novo-
tou jsou na nich namontované, asfalt je
připravený v obou směrech a zbývá do-
dělat spíše drobnosti. „Tady jsme muse-
li být rychlejší, protože už na 24. června
je naplánované otevření části Bošilec -
Ševětín, na který se ten náš napojuje a
část bude rovněž v provozu,“ potvrzuje
Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí česko-
budějovického závodu firmy Eurovia
CZ. Projekt zná do detailů a se zápalem
o dálnici D3 vypráví. S úsměvem si
vzpomněl, že když v roce 2008 maturo-
val, tak mu ve škole říkali, že se bude
jednou na budování dálnice podílet. „A
to se mi splnilo,“ pokračuje.
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24. května bude otevřen
další osmikilometrový
úsek dálnice D3.
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Dálnice D3 bude delší
Za měsíc se řidičům v jižních Čechách otevře osm kilometrů poblíž Ševětína
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DAVID NEBOR

MODRAVA | Parkoviště pro 150 aut se
rozkládá u soutoku Roklanského a Mod-
ravského potoka. Ještě letos ho budou
turisté v atraktivní obci Modrava využí-
vat. Už v příští sezóně se však pravděpo-
dobně přesune.

Vzniknout má u bývalé čističky od-
padních vod na příjezdu od Srní. „První
práce bychom měli stihnout ještě před
hlavní sezonou. Půjde o stržení zemní
vrstvy a srovnání pláně pro parkoviště.
Na povolení pro samotnou stavební vrst-
vu, tedy parkovací plochu, teprve čeká-
me,“ popisuje starosta obce Antonín
Schubert. Stavba tak nebude dokončena
letos, ale nejspíše za rok.

Parkoviště nabídne stání pro 200
osobních vozidel a podél silnice i pro au-
tobusy. „Turisté a auta si na starém par-
kování vzájemně překážejí. Pěší odtud
vycházejí na Březník nebo Javoří Pilu,“
pokračuje starosta. Podle něj se přemís-
těním také zkrášlí výhled na obec z tera-
sy Klostermannovy chaty. „Na novém
místě nebude parkoviště vidět, nenaruší
tak ráz Modravy a okolní krajiny,“ ví
Schubert a dodává, že obec o přesun par-
kování ze svého centra stojí už řadu let.
V minulosti kvůli tomu prováděla změ-
ny v územním plánu.

Obec má v rozpočtu na stavbu vyhra-
zeno 12 milionů korun. U parkoviště vy-

rostou ještě toalety a sprchy. Projekt po-
čítá i s chodníkem směrem do obce. Stej-
ně jako současné, i plánované stání
bude placené, a to i kvůli pravidelné
údržbě.

Starosta Antonín Schubert předpo-
kládá, že údržba bude náročná hlavně

v zimě. To kvůli částečně přírodnímu
povrchu, který je podmínkou pro stav-
bu ze strany Správy NP Šumava. „Kro-
mě ochrany přírody a rostlinných dru-
hů musíme dbát i na krajinný ráz. Pro-
to není možné, aby zde vznikla jednoli-
tá asfaltová nebo betonová plocha,“

říká mluvčí správy Jan Dvořák. „Připo-
mínka o náročnosti údržby je jistě lo-
gická. Tím, že se parkoviště rozčlení
přírodními plochami, bude prohrnová-
ní sněhu náročnější. Nebude však ohra-
zeno, a tak se bude moci sníh hrnout
směrem k vedlejší Vydře,“ podotýká
vedoucí odboru státní správy NP Šuma-
va Jiří Dolejší.

Obec se však bojí i prohlubní, které
se na přírodním povrchu mohou při prů-
jezdu rolby tvořit. „V nich se bude držet
voda. Požadavky na přírodní vzhled po-
dobných ploch chápeme, na druhou stra-
nu bude obec trpět tím, že každé jaro
bude muset parkoviště nákladně upravo-
vat,“ předvídá Schubert.

Hlavní část pro zhruba sto vozidel by
měla být betonová, zbytek místa pokry-
je kamenný povrch. Ten bude využíván
při turistické špičce. Oba prostory od
sebe oddělí zeleň, stejně jako celé parko-
viště od silnice. Parkovací místa dále
rozčlení kameny, keře nebo stromy.
„Celkově bude parkoviště měřit 0,6 hek-
taru,“ vypočítává Dolejší. Umístěny bu-
dou i lapače olejů, aby při odvodňování
nestékaly do nivy Vydry.

Stávající parkoviště u soutoku poto-
ků stavbaři zatravní, mohlo by tak slou-
žit například jako odpočinková zóna
pro turisty. Podle starosty Antonína
Schuberta navštíví ročně Modravu zhru-
ba 170 tisíc lidí.
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DOKONČENÍ ZE STR. 1

Klepal potvrzuje, že náročné bylo u dál-
nice vytvořit dva armované, tedy zpev-
něné svahy. Jeden je dlouhý dokonce
450 metrů. Stavaři oba dál pečlivě sledu-
jí, zda nejsou v pohybu a půda s dalšími
technickými prvky drží.

„Co se týká vytěžené a navezené zemi-
ny, dělá to dohromady zhruba jeden mili-
on kubíků. Snažili jsme se, abychom to,
co jsme odbagrovali, použili zase jinde
zpátky,“ popisuje. Tak je to třeba i s
odfrézovanou vrstvou asfaltu, který lze
také zčásti zrecyklovat. Některé části
stavby zase vznikaly tak, že se navezla
zemina, pak přišel na řadu stroj se zaříze-
ním na navrtávání půdy. Udělal hluboké
otvory a s jeho pomocí se pak vybetono-
valy piloty, které drží vozovku. „Pak

tady máme dvě retenční nádrže pro zadr-
žení dešťové vody a k tomu ještě pět tak-
zvaných odlučovačů ropných látek, kte-
ré zajistí, aby se při případné havárii ne-
dostaly dál do krajiny škodliviny. Zachy-
tí ale i celou řadu dalších nečistot,“ uka-
zuje Klepal. Nad budoucím úsekem dál-
nice, po kterém dnes auta v jedné polovi-
ně jezdí, nechybí ani koridor pro pře-
chod zvěře. Poblíž Chotýčan v budouc-
nu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ne-
chá postavit odpočívku v každém směru
pro 40 kamionů. Úsek Borek - Ševětín
bude stát 933 milionů bez DPH a proza-
tím má jednu velkou kaňku. ŘSD se do-
stalo do problémů ohledně výkupu malé-
ho pozemku poblíž křižovatky u Lhotic.
Z tohoto důvodu tam tak bude několik
desítek metrů dálnice D3 i po zprovozně-
ní nejspíš chybět.

Místní nechtějí měnit ráz šumavského městečka, i proto musí být parkoviště
v Modravě v souladu s přírodou. FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA

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

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

MuzeuM fotografie a MoM v Jindřichově hradci vás zve

Jan Šplíchal / retrospektiva
výstava / 24. 5. – 14. 7. 2019
vernisáž / 23. 5. 2019 v 17.00 h.

Workshop fotografování
přírody a kraJiny
prozačátečníky
aMírně pokročilé
Termín:
sobota 4. 5. 2019 9.00–16.00 h.
Lektor: Bth. Radim Strojek
Cena: 650 Kč za osobu

Workshop
fotografický portrét
prozačátečníky
aMírně pokročilé
Termín:
sobota 25. 5. 2019 9.00–16.00 h.
Lektor: Bth. Radim Strojek
Cena: 650 Kč za osobu

MuzeJní noc
v Muzeu fotografie a MoM
pátek 31. 5. 2019

Dálnice D3 bude za měsíc
delší o osm kilometrů

INZERCE

V Modravě lidé zaparkují lépe
Turisté dostanou v obci nové parkování. Vejde se na něj více vozidel a pěší si nebudou překážet s auty
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Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
vás zve na česko-rakouskou výstavu

NepředvídaNá
iNformace
12. 4. – 26. 5. 2019

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

výstava vznikla v rámci
projektu „Společné

představení současné
tvorby předních

českých a rakouských
fotografů“, číslo

projektu Kpf-01-166.

Otevírací dOba
úterý až neděle,

svátky 10.00 – 12.30,
13.00 – 17.00 h.

Kostelní 20/I,
Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459
www.mfmom.czfoto Jiří Tiller

Memento Mori

INZERCE

DAVID PELTÁN

TÝNNAD VLTAVOU | Z jejich lodi ješ-
tě doslova koukají žebra, ale zapálení
tvůrci už mají plány na dobrodružné vý-
pravy. „Vlastnosti asi odzkoušíme na
místních vodách, na Bezdrevu či Orlíku,
ale už máme plán dojet z Týna nad Vlta-
vou naMallorcu, to se s námi ale asi žen-
ský rozvedou,“ nešetří tým humorem.
Skupina nadšenců z Týna nad Vlta-

vou už v minulosti postavila pirátskou
plachetnici Miamiti a velkou brigu La
Grace. Teď se pustila do další výzvy.
Lodní konstruktér Daniel Rosecký a
jeho kamarádi stavějí škuner.
„Rozhodli jsme se postavit stabilnější

loď, než je Miamiti, takže padla volba
na škuner, který se ale rozměry stále ve-
jde na vlek auta. Inspiroval jsem se plán-
kem lodě z knihy Architectura navalis
mercatoria z roku 1768, který namalo-
val švédský admirál a lodní konstruktér
Fredrik Henrik af Chapman. Naše loď
bude ale menší, aby šla převážet. V 18.
století by byla širší a aspoň dvanáctimet-
rová. Zatím nevíme, jak se bude jmeno-
vat, návrhy na název přijímáme, také
sháníme člověka, který by nám vyřezal
příďovou sochu,“ říká Daniel Rosecký.
Na lodi s kolegy Vladimírem Bene-

diktem a Vladislavem Šoustarem začali
pracovat v lednu 2018. Už nyní má žeb-
ra i kýl, ale práce potrvají ještě zhruba

dva roky. „Vyplout jsme chtěli už vče-
ra, ale vše děláme ve volném čase a dle
svolení manželek. Pracujeme hlavně v
zimě, kdy není nic jiného na práci,“ do-
dává s úsměvem Vladimír Benedikt.
Loď má délku trupu sedm metrů, šířku

2,6 metru a výtlak bude mít 2,5 tuny.
Škuner bude osazen dvěma stěžni a sed-
mi podélnými plachtami o rozloze 42me-
trů čtverečních. Stěžně budou brázdit ob-
lohu až v devíti metrech nad hladinou.
Kýl a vazy jsou z dubu, obšívka ze spe-

ciální borovice. Žebra jsou z jasanu a pa-

luba bude z červeného dubu. „Šest lidí si
sedne na palubu bez mačkání a nejméně
šest lidí se i vyspí v podpalubí. Půjde ale
spát i na šířku či na palubě, takže počet
může být i vyšší,“ doplňuje Benedikt.
Co se však týče domácí pokladny, ta

prý zas tolik nekrvácí. „Vše si děláme
sami. Ale vzhledem k tomu, že nejdražší
na stavbě lodi je asi práce, ušetříme. A
dub jsme například dostali od souseda.
Loď tak vyjde na desetitisíce. Myslím, že
kdybych chodil ten samý čas do hospody,
utratím více,“ uzavírá Daniel Rosecký.

„Nejdražší na lodi je práce,“ říkají stavitelné škuneru, pro který hledají jmé-
no. Daniel Rosecký je vpravo. Jiří Benedikt vlevo. FOTO | D. PELTÁN, MAFRA

Postavili už pirátskou plachetnici Miamiti i velkou
Brigu La grace. Teď se skupina nadšenců z
Vltavotýnska věnuje škuneru.

Z Týna chtějí
až na Mallorcu
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ROCK FOR PEOPLE
Návštěvníci této tradiční rockové parády se mohou těšit
na pestrobarevný mix zahraničních i tuzemských muzikantů.
Z českých kapel pořadatelé sází na nestárnoucí Olympic nebo
například na Mig 21. Milovníky zahraniční rockové muziky po-
těší agresivní melancholici Bring Me the Horizon, na které měli
pořadatelé políčeno už delší dobu, a velšská legenda Manic
Street Preachers (na snímku). Záplavu pozitivních elektrovib-
rací vychrlí na pódiu britská partička Rudimental.

Kdy a kde: 4. až 6. července, Festivalpark Hradec Králové,
Vstupenky: třídenní permanentka v předprodeji 2 190Kč,

jednodenní vstup 1 290Kč

COLOURS OF OSTRAVA
Festival s dnes již světově zvučným jménem sází letos na více než
350 programových bodů. Kromě muziky se návštěvníci Colours
mohou těšit na divadlo, filmy, diskuze i workshopy. Hlavní hvěz-
dou hudební festivalové scény a zároveň největším tahákem bude
ale nepochybně legendární britská rocková skupina The Cure
(na snímku). Dalším zaručeným lákadlem, které vystoupí v Dol-
ních Vítkovicích, je trojnásobný držitel Brit Awards Rory Graham,
kterého zná svět pod uměleckým jménem Rag'n'Bone Man, a to
především díky jeho globálnímu hitu Human.

Kdy a kde: 17. až 20. července, Ostrava – Dolní Vítkovice
Vstupenky: čtyřdenní permanentka v předprodeji 2 790Kč,

jednodenní vstup 1 990Kč

Festivaly okoření pankáči,
Gott a Zagorová
Skupina Kryštof či Karel Gott. Letošní festivalová sezona
odstartuje už v půlce června ryze česko-slovenským
Votvírákem. To další hudební přehlídky
lákají hlavně na zahraniční esa jako Manic
Street Preachers, Europe nebo punkové
The Cure. FOTO: archiv mafra

 na které měli 

BENÁTSKÁ! S IMPULSEM
Hned dva obří trumfy vytasili letos pořadatelé festivalu Benátská! s Im-
pulsem. Na pódiu se totiž objeví mistr Karel Gott, což by samo o sobě
jako hlavní tahák festivalu bohatě stačilo. Ovšem do Vesce zavítá také
švédská rocková legenda v podobě kapely Europe, která v 80. letech
zaplavila rádiový éter svým hitem The Final Countdown. Chybět nebudou
také Ben Cristovao, Čechomor, Anna K, Jaroslav Uhlíř, Marek Ztracený,
Dalibor Janda a mnoho dalších.

Kdy a kde: 25. až 28. července, areál Vesec, Liberec
Vstupenky: celofestivalová permanentka 1 590Kč

DALŠÍ FESTIVALOVÁ PÓDIA
Pražský Metronome (21. a 22. 6.) přivítá britskou kapelu Morcheeba
a z českých umělců můžeme jmenovat například nesmrtelný Pražský
výběr. Putovní festival Hrady CZ na svých letních zastávkách rozpálí
fanoušky tvrdší muziky skupinou Arakain s Lucií Bílou (na snímku).
Chybět nebude ani Michal Hrůza, MARPO a TroubleGang, Jelen nebo
Sto zvířat. Vizovický Masters of Rock (11. až 14. 7.) láká na nizozemské
Within Temptation. Festival Okoř nabídne 24. 8. návštěvníkům Marka
Ztraceného, Pavla Calltu nebo Vypsanou fiXu.

VOTVÍRÁK
Největší český multižánrový festival,
který každoročně startuje sezonu,
letos na svém pódiu přivítá jako hlav-
ního hosta kapelu Kryštof i její barva-
mi hýřící show. Hana Zagorová zase
na letiště Milovice přiveze své největ-
ší hity, stejně jako kapely Wohnout,
Divokej Bill nebo Mirai. Votvírák se
v rámci občerstvení může pochlubit
i atraktivní novinkou v podobě alko-
holové zmrzliny. Zmražené míchané
koktejly v teplém počasí jistě nad-
chnou nejednoho návštěvníka.

Kdy a kde: 14. až 16. června, letiště
Milovice u Mladé Boleslavi

Vstupenky: klubová karta kombinující
vstup na festival a místo
ve stanovém městečku
529Kč

jednodenní vstup 1 290 Kč

Hned dva obří trumfy vytasili letos pořadatelé festivalu Benátská! s Im-
pulsem. Na pódiu se totiž objeví mistr pulsem. Na pódiu se totiž objeví mistr 
jako hlavní tahák festivalu bohatě stačilo. Ovšem do Vesce zavítá také 
švédská rocková legenda v podobě kapely 
zaplavila rádiový éter svým hitem The Final Countdown. Chybět nebudou 
také 
Dalibor Janda 

Kdy a kde: 
Vstupenky: 

DALŠÍ FESTIVALOVÁ PÓDIA

 i její barva-
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Šest českých vesnic v oblasti Baná-
tu v Transylvánii je domovem více než
tisícovky lidí, kteří sem kolem roku
1823 odešli z tehdejší rakousko-uher-
ské monarchie. Čeští krajané si dodnes
udrželi ojedinělou komunitu v těžko do-
stupné divoké přírodě několik kilomet-
rů nad Dunajem, a to díky naprosté izo-
lovanosti a jazykové a kulturní svébyt-
nosti. Ve vesnicích se proto dodnes do-
mluvíte česky a funguje zde stále tradič-
ní způsob zemědělství. Zdejší krajina si
tak zachovává svůj přírodní ráz.

Jedna z těchto vesnic jménem Eiben-
tál se letos už poosmé stane dějištěm
Festivalu Banát. Ten má jasný cíl – pod-
pořit zde ve spolupráci s Člověkem v tís-
ni program šetrného rozvoje turistiky.
Právě šetrný cestovní ruch je totiž jed-

nou z mála možností, jak ve zdejších čes-
kých vesnicích vytvářet pracovní příle-
žitosti a tím přispět k jejich záchraně.

Půlkilometrový vlak

Jedinečný je i způsob dopravy návštěv-
níků festivalu. Z Česka budou putovat
přes čtyři státy dlouhých patnáct hodin.
Už potřetí je přepraví půl kilometru
dlouhá vlaková souprava, na jejíž palu-
bě se už během cesty odehrají první kon-
certy. Ta vyjíždí směr Rumunsko
na konci prázdnin, 20. srpna.

„Tímto ojedinělým projektem jsme
již při prvním pokusu dokázali za-
ujmout naši veřejnost, kdy se o českém
Banátu začalo zvyšovat povědomí,“
říká jeden z organizátorů Štěpán Slaný.
Nyní chystá třetí výpravu vlakem.
Ceny za balíček obsahující zpáteční jíz-
denku na mimořádný vlak a vstupenku
na festival začínají od 4999 korun pro
dospělé.

Na Festivalu Banát
v Eibentálu (na snímku)
vystoupil pro krajany
a české návštěvníky
dříve například Matěj
Homola se skupinou
Wohnout. Letošní
hvězdy akce pořadate-
lé teprve oznámí.

FOTO | IVO DOKOUPIL/

FESTIVAL BANÁT

Jeden z nejdelších vlaků
v české historii, téměř
1300 pasažérů a cíl česká
vesnice Eibentál ukrytá
v rumunských horách.
Kulturní Festival Banát
opět láká stovky Čechů
na úpatí Karpat.

INZERCE

Muzikanti a stovky Čechů
podpoří krajany v Banátu
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Sarkastická komedie plná černého
humoru. Takové je nové představení Os-
car pro Emily, které na jedno pódium opět
svedlo herecký pár Carmen Mayero-
vá-Petr Kostka. „Na jevišti je pro mě Petr
herec jako každý jiný,“ říká Mayerová, kte-
rou můžete v tomto představení vidět na
Malé scéně Divadla Studio DVA v Praze.

Vaše postava ve hře napjatě čeká,
zda dostane vysněnou pozlacenou
sošku za celoživotní dílo. Snila jste
vy sama o hereckých oceněních
v době, kdy jste jako mladičká začí-
nala na divadle?
Víte, to už je hodně dávno, co jsem byla
mladičká začínající herečka. (smích)
O takových věcech jsem vůbec nesni-
la, ostatně o tom, že něco takového jako
Oscar vůbec existuje, jsem ani nevědě-
la. Jediné, s čím jsem k divadlu šla, byly
mé ideály a chuť hrát.

Ve hře hrajete v ústřední dvojici se
svým mužem Petrem Kostkou. Zda-
leka to ale není poprvé, co vedle
sebe stojíte na jevišti. Vzpomenete
si na vůbec první zkušenost, kdy
jste spolu hráli jako pár?
Vzpomínám si na to velmi dobře, proto-
že to byla hra, kterou jsme měli oba vel-
mi rádi – Dostojevského Bílé noci. Byla
to nádherná práce s panem režisérem Ja-
romírem Pleskotem. Máme na to krásné
vzpomínky.

V jednom ze starších rozhovorů jste
zmínila, že zpočátku vás režiséři ob-
sazovali hlavně do rolí potvor
a svůdnic. Máte nějaké své vysvětle-
ní, proč tomu tak bylo?
U divadla to tak chodí. Měla jsem dlou-
hé zrzavé vlasy, dlouhé štíhlé nohy…
Je to samozřejmě takové trošku povrch-
ní, ale režiséři si herce i podle takových
věci zařazují. Hrála jsem však samozřej-
mě i spoustu jiných krásných rolí. Kon-
verzační, dramatické, muzikálové.
Je ale pravda, že když se v reper-
toáru divadla objevila hra, kde
byla něžná citlivá dívka, tak ji
hrála Dana Syslová, a když
tam byla potvora, hrála jsem
ji já. (smích)

Stalo se vám, že jste ně-
jakou roli odmítla
a dodnes toho litu-
jete?
Některé projekty jsem
odmítla, ale to nebylo
v divadle – tam jsme si
to dovolit nemohli.
Jakmile byl člověk v an-
gažmá, tak musel hrát i
to, co se mu dvakrát nelí-
bilo. Jinak to nešlo. Od-
mítla jsem ale například
role v televizi i u filmu, pro-
tože se mi buď nelíbilo téma,
nebo se mi nelíbili lidé. U fil-
mu mi jedno moje odmítnutí
možná ublížilo, protože to přišlo
v době, kdy moje filmová kariéra
mohla někam vést. Já se ale neroz-
hodovala podle toho, zda budu mít
do budoucna nějakou výhodu.

Vraťme se ještě ke hře Oscar pro
Emily a herecké spolupráci s vaším
mužem. Dokážete ho na jevišti vní-
mat čistě jako kolegu a odstřihnout
se například od toho, když se před
představením nepohodnete?
Ano, rozhodně. Na jevišti je to pro mě
kolega jako každý jiný. V práci jsem ni-
kdy nemusela překonávat osobní pro-
blém, protože jako herec se zabýváte ji-
ným příběhem a do něj své osobní poci-
ty vůbec nevkládáte. Náš život měl i svá
krizová období a je pravda, že divadlo
nám vždy pomohlo najít k sobě cestu.

Jednou ze složitějších situací byla
určitě i ta, když jste se po smrti prv-
ní manželky vašeho muže, s níž měl
dvě dcerky, stala ze dne na den troj-
násobnou mámou. V té době jste

měla ještě dceru z předchozího vzta-
hu. Jak moc muselo jít tehdy herec-
tví stranou?
Nejprve jsem se stala trojnásobnou
a později čtyřnásobnou mámou, když se
nám narodila ještě dcera Terezka. Herec-
tví nemuselo jít stranou díky tomu, že
jsem postupně našla dvě chůvy. První
byla teta mé kolegyně Jarmily Smejkalo-
vé a druhá přítelkyně mé kolegyně Kvě-
ty Fialové. Obě se jmenovaly Mařenky
a byly to vzácné ženy. Jsem jim neskona-
le vděčná a svým kolegyním také.

Mít chůvu v tehdejší době určitě ne-
bylo vůbec běžné. Nesetkala jste se
s tím, že by vás za to někdo z okolí
kritizoval?
Možná, že ano, ale to je něco, co mne
pramálo zajímalo. Bylo to nezbytné.
Když máte někoho, kdo vám pomáhá,

neznamená to, že děti šidíte. Jde hlav-
ně o všechen čas, který jim věnu-

jete. A my jsme kromě divadla
trávili veškerý čas s dětmi. Já

i Petr. Myslím, že ta největ-
ší devíza, kterou můžete
dětem dát, je váš vzá-
jemný vztah a energie.

Carmen Mayerová
■ Narodila se 11. září 1944 v Trutnově.
■ Po své mamince Antonii je španělské národnosti,
otcem je trutnovský architekt a akademický malíř
německé národnosti Charles Mayer.

■ Jako herečka začínala v Hradci Králové, nejvíce
let ale strávila v Městských divadlech pražských.

■ Ve filmech se objevuje jen občas, naposledy
v pohádce Strašidla či ve snímku Bastardi 3.
V seriálech hrála například v Ohnivém kuřeti,
Četnických humoreskách či v Ordinaci v růžové
zahradě.

■ Jejím manželem je slavný herec Petr Kostka,
s nímž má dceru Terezu, známou herečku
a moderátorku.

Vmládí jsem spíš než něžné
Strávili spolu už takřka půl století života, přesto si
prý herečka Carmen Mayerová se svým manželem
Petrem Kostkou nelezou na nervy, ani když spolu čas
tráví nejen v soukromí, ale také na jevišti. „Naopak,
divadlo nám vždy pomohlo najít k sobě cestu při
krizových obdobích,“ tvrdí Mayerová, jež v divadle
často hrála role osudově přitažlivých „potvor“.

5plus2
■ ROZHOVOR

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ, DIVADLO STUDIO DVA
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Ne to, že jim uvaříte, že jim koupíte ob-
lečení a hračky. Důležité je, že s nimi
všechno prožíváte. Všechny ty cesty na
klavír, na taneční, na sportovní krouž-
ky. Důležité je, že jim nasloucháte.

Vaše maminka pocházela z Mallor-
ky, takže na tomhle španělském ost-
rově máte své kořeny. Létáte tam
často?
Ano, jezdíme tam často a rádi. Když
jsem na Mallorce, cítím blízkost své ma-
minky. Ráda poslouchám španělštinu,
ráda vnímám místní atmosféru. Petr
umí dost dobře španělský, tak si někdy
i s místními poklábosíme.

Říkala jste, že vaše maminka žila
ve Španělsku. V posledních letech ži-
vota se ale vrátila za vámi, že?
Nejprve to bylo tak, že se v sedmdesá-
tých letech vystěhovala z Čech zpátky
a stala se opět Španělkou. V devadesá-
tých letech ale onemocněla, její souro-
zenci zemřeli a zůstala ve Španělsku
sama. Proto se opět vrátila sem a zůstala
u nás. A protože na tom zdravotně neby-
la dobře, přerušila jsem na pět let karié-
ru, abych se o ni mohla starat.

Jaký byl po těch pěti letech návrat
na jeviště?
Velmi složitý. Dokud maminka
žila, měla jsem pořád dost práce, život
nějak plynul a nepřemýšlela jsem
nad tím, jaké to bude se vrátit. Když ale
zemřela, bylo to najednou hodně těžké.

Byla to dlouhá doba, co jsem nehrála
a myslela jsem si, že už mi to prostě ne-
půjde.

V čem spočívá ta největší radost,
kterou může herec při práci prožít?
Lze to nějak definovat?

Ano, je to to spojení s divákem. Ten mo-
ment, kdy dojde k propojení myšlenek
i emocí. Žádné jiné médium tohle nedo-
káže. Představte si, že osamoceně stojí-
te, strčíte ruku do tmy a z té tmy se vaší
ruky najednou někdo dotkne. To je to
nejkrásnější.

citlivky hrála pořádné potvory

S manželem Petrem Kostkou nyní Car-
men Mayerová vystupuje na Malé scé-
ně Divadla Studio DVA v představení
Oscar pro Emily. S dcerou Terezou
Kostkovou si zahrála před třemi lety
v pohádce Strašidla.

FOTO | V. BERAN (DIVADLO STUDIO DVA), ČSFD.cz

Splňte si přání
s Minutovou půjčkou

4,8
Již od

p.a.

/ Zcela bez poplatků a dalších podmínek

/ Schválení online do 3 minut

/ Předčasné splacení zdarma

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

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

%

www.equabank.cz

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | „Krásná Poldi, krásná Poldi, otisky
mědi a připálená kadeři hvězd... Ocel s
přísadou wolframu a kobaltu se ve skro-
jení podobá barvám motýlích asijských
křídel,“ napsal v roce 1950 Bohumil
Hrabal v básni a povídce Krásná Poldi.
Sám u výhně pecí coby brigádník praco-
val a tavící se ocel a žár ho fascinovaly.

U zrodu Poldi stál vídeňský podnika-
tel Karl Wittgenstein, ředitel Pražskože-
lezářské společnosti, předtím válcoven

v Teplicích. Dne 18. května 1889 zalo-
žil v Kladně ocelárnu a pojmeno-
val ji po své manželce Leo-
poldě, která pocházela z
Prahy. Poldina huť po-
stupně získala věhlas,
vyráběla součásti ra-
kousko-uherských
zaoceánských lodí,
zbraně, ale v roce
1910 třeba i jednu z
prvních nerez ocelí na
světě nazvanou Poldi An-
ticoro. Vyráběly se ušlechti-
lé oceli, což pomohlo budovat stro-
jírenský průmysl. Za 2. světové války
sloužila výroba německé mašinerii,
poté byl podnik znárodněn. „Právě teh-
dy sem nastoupil můj otec,“ začíná vy-
právět Josef Petrik (na snímku v krouž-
ku), který dnes osud Poldovky mapuje
pro Národní technické muzeum.

Sekaná přímo z pece

„Byly jsme čtyři děti. Táta, který zde
dalších 30 let pracoval jako pánvař, do-
volenou neměl. Vydělal ale dost pe-
něz,“ říká rodák z obce Středokluky u
Kladna o prvních vzpomínkách na
věhlasnou ocelárnu. Sám tam nastoupil
během studia průmyslovky.

„Chodili jsme na praxi do válcovny a
dalších provozů, po 2. ročníku jsem tu
brigádničil skoro celé léto,“ popisuje ko-
nec 50. let. Přišla vojna, pak 20 let v hut-
nickém výzkumu v Praze a nakonec
roku 1979 druhý nástup do oceláren.

„Poldováci byli hrdí. Na svou práci i na
fabriku. Zaslechl jsem povídání závod-
ní lékařky, která prý okamžitě poznala
Poldováka, když jí přišel do ordinace.
Působil hrdě a kdo ho neznal, mohl si
myslet, že až nafoukaně. Takoví ale ne-
byli,“ říká Petrik. Náturu chlapů u pecí
dobře poznal už coby mladík. „Byli to,
a teď to myslím dobře, parchanti. Dělali
si různé naschvály, třeba si zavírali tep-
lou vodu ve sprchách,“ vzpomíná. Jed-
nu příhodu si pamatuje dodnes. V oce-

lárně se totiž nechodilo na oběd,
nebyl čas. Zaměstnance ob-

cházela svačinářka, která
jídlo přinesla, nebo si děl-
níci nosili něco k sněd-
ku z domova. „Často
to byla sekaná. Chlapi
si ji obalili do šamotu
(žáruvzdorná hmota,

používaná pro vyzdívky
kamen či pecí, pozn.

red.) a šoupli na okraj pece.
Jednou si někdo odběhl a chla-

pi mu sekanou vyměnili za starý škr-
pál. Když hladový nešťastník tvrdý

šamot rozbil, místo sekané našel peče-
nou botu,“ vzpomíná s úsměvem.

Nedílnou součástí práce bylo pivo,
slabá sedmička, která udržovala jak
hladinu vypocených minerálů, tak dob-
rou náladu. Vedro bylo smrtící a nápoj
chladil.

Bez piva se nedělalo

„Za směnu se vypily tak 3 až 4 litry, i
víc. Každý měl válcovitou anticorovou
(kovovou) nádobu, zvanou podle obje-
mu ‚litr‘. Rekordmanem v žhavém pro-
vozu se stal jistý jeřábník, který za smě-
nu vypil asi 25 piv, všechno to vypotil,“
dodává pamětník.

Svačinářka se starala i o přísun zlaté-
ho moku. „Kovové litrovky byly nasklá-
dané v mokré dřevěné base s ledem. Ne-
bohá žena musela vypité ‚litry‘ nosit do
kantýny, nechat načepovat a přinést
nové, skoro se nezastavila,“ vzpomíná
Petrik. Aby ji neuštvali, vyslali často
nejmladšího z party. „Občas místo sed-
mičky dodal pivovar omylem desítku
nebo i dvanáctku,“ popisuje bývalý za-
městnanec chvíle dělnické radosti.

Slabé pivo se tehdy pilo i ve sklár-
nách, nebylo ale vnímáno coby překáž-
ka v bezpečnosti práci, jak je tomu dnes.
„Bezpečnost se hlídala. Jednou jsem si u
pece ve vedru sundal košili, což se kvůli
létající strusce nesmí. Myslel jsem, že
mě mistr ‚sežere‘,“ vzpomíná Petrik, kte-
rý z podniku odešel počátkem 90. let,
kdy se Poldovka začala potápět.

Tři pilíře úpadku

Proč vlastně světový podnik, který za-
městnával až 20 tisíc lidí, nakonec dopa-
dl, jak dopadl? Bývalý vedoucí obchod-
ně technických služeb Poldovky Jiří
Hruška vidí několik hlavních důvodů.
„Byl jsem tam ještě před rokem 1989.
Po vstupu do kapitalismu prostě nebyly

„ Poldováci
působili hrdě.

Kdo je neznal, mohl si
myslet, že až nafoukaně.

FOTO | DAN MATERNA

Historický plakát hutí Poldi.

Zbrojní výroba. Pohled do staré obrobny střel v roce 1914 na začátku
tzv. Velké války. Více o historii metalurgie a Poldi vypráví expozice Hutnic-
tví Národního technického muzea v Praze. FOTO | ARCHIV NTM

„Krásná“ Poldi.
Co ji čeká?

Poldi Kladno. Ještě po revoluci měla jen tahle
značka cenu až miliardu korun. Tradice hutnického
řemesla ale skončila krachem. Letos je to už 130 let
od založení fabriky a chátrající areál má nového
majitele. Firma Optimo Trade za ni v únoru zaplatila
140 milionů. Co všechno dosud „Poldovka“ zažila?

5plus2
■ TÉMA
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poskytnuty úvěry pro státní podniky, ty
obrovské peníze na zajištění dodávek
elektřiny, surovin a nepřetržitý provoz.
Výroba vázla, až se zastavila úplně,“
vzpomíná Hruška.

Dalším důvodem krachu byla prý pri-
vatizace a nástup Vladimíra Stehlíka.
„To rozdávání podniků bylo jako v Čer-
ných baronech, kde politruk říká: ‚Teď
mi dala strana sem na rotu a až mi dá dě-
lat ředitele Spojených oceláren, tak pů-
jdu tam‘. Stehlík neměl absolutně poně-
tí, co je Poldovka. Nevěřil lidem, hodně
jich poslal pryč a obklopil se těmi, kteří
o podniku nic nevědě-
li. Když se někdo před
ním stal generálním ře-
ditelem, musel to být
huťař, který v podniku
pracoval desítky let,
prošel pozicemi a znal
fabriku,“ říká Hruška.
Jenže exšéf kladenské
Poldi Vladimír Stehlík
to vidí jinak. Za pád
kdysi slavné firmy po-
dle něj může tehdejší
ministr průmyslu Vladimír Dlouhý a díl
viny nese třeba i současný prezident Mi-
loš Zeman. Stehlík své vlastní angažmá
v čele Poldi označil za dobré, fabriku i re-
gion podle něj škrtem pera zničili jiní.
Přesto byl odsouzen za vyvedení majet-
ku z kladenských hutí do nově založené
společnosti Poldi Steel. Díky amnestii
však nedostal trest. „To není konec, ale

začátek kauzy, která jednou svrhne mno-
hé a postaví je před soud,“ bouřil při pře-
líčení Stehlík. „Poldi je třeba zachránit
bez ohledu na následky,“ prohlašoval po
procesu loni v dubnu s tím, že mu jde o
fabriku i o Kladno. Teď už se týdeníku
5plus2 nepodařilo Stehlíka kontaktovat.

Ve Francii by na barikádách
určitě hořely tramvaje
Třetí problém při úpadku vidí Jiří Hruš-
ka v roli státu. „Ten se na Poldovku vy-
kašlal, nechal ji být, nepřispíval k zajiš-

tění kontraktů. V 90.
letech do Poldi přijíž-
děli poradci pro priva-
tizaci a jejich šéf Jean
Charles Jacquet teh-
dy říkal, že kdyby se
ve Francii takto likvi-
doval národní průmy-
sl, tak hoří na bariká-
dách tramvaje. Teh-
dy jen značka Poldi,
která chránila mnoho
vynalezených jakostí

oceli, měla cenu snad miliardy korun.
To všecho zmizelo,“ dodává Jiří Hruš-
ka. „Přitom v průběhu Stehlíkovy karié-
ry zástupci tuzemských strojařů žádali,
ať Poldovka okamžitě rozjede výrobu,
že potřebnou ocel nemohou nikde jinde
sehnat. My jsme ale neměli peníze ani
na šrot, natož na elektrickou energii a
ferroslitiny,“ uzavírá Jiří Hruška.

V e městě uhlí a ocele vznikl
v roce 1924 i legendární ho-
kejový klub. V roce 1959 se

jmenoval SONP Kladno (Spojené
ocelárny n. p. Kladno). Tehdy hoke-
jisté poprvé zvedli nad hlavu mis-
trovskou trofej, narušili tak dlouhou
nadvládu Rudé hvězdy Brno.

Mistry ČSSR se hokejisté s paní
Poldi na prsou stali v letech 1975,
1976, 1977, 1978 a 1980. V roce
1986 byl založen ženský hokejový
klub TJ Poldi SONP Kladno, který
patřil mezi průkopníky ženského ho-
keje v tehdejší ČSSR. „Po pádu leti-
tého garanta kladenského hokeje oce-
láren Poldi se oddíl začal dostávat
do stále více problematické finanční
situace a výjimečně talentované muž-
stvo se postupně rozpadalo. Úplný
krach naštěstí v kritické chvíli odvrá-
til Jaromír Jágr starší, jenž se posta-
vil do čela slavného klubu,“ píše se
na webu dnešních Rytířů Kladno.

Vladimír Stehlík, v 90. letech šéf
kladenských hutí, které kormidlo-
val ke krachu. FOTO | K. ŠULOVÁ

Útočník Jaromír Jágr v dresu
s paní Poldi na prsou.
Za tým hokejistů Kladna
nastoupil poprvé v šestnácti
letech. Bylo 13. září 1988. Dnes
je legendární „Džegr“ majitelem
klubu Rytíři Kladno a stále
i jeho útočníkem. FOTO | MAFRA
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Rytíři namísto paní Poldi

Proč? Ze zkušeností s výkonem primárního práva po Lisabonské smlouvě nevyhnutelně vyplývá,
že reforma EU, která by znamenala svobodu, nezávislost a suverenitu národních států není už z principumožná.
Chtěli byste změnit současnou Lisabonskou
smlouvu? Taková možnost je pouze teoretická.
„Změny vstoupí v platnost po ratifikaci všemi
členskými státy v souladu s jejich ústavními
předpisy,“ praví se v současném znění Lisa-
bonské smlouvy. Doposud přitom směřovaly
všechny prosazené změny fakticky k okleště-
ní práv národních států. Národní parlamenty
členských států EU hrají jednu jedinou hlavní
roli. Administrativně implementují Bruselem
nadiktované zákony do národní legislativy, a to
pod hrozbou sankcí a šílených pokut. K tomu
si přidejte, že Evropský parlament nemá prá-
vo navrhovat legislativu. Může jen hlasovat
onávrzíchpředloženýchEvropskoukomisí.No
a členové Evropské komise jsou podle Lisabon-
ské smlouvy „vybíráni“ z řad těch, u kterých je
záruka dostatečného „evropanství“, aniž by Li-
sabonská smlouva říkala, co to je.
Velice bych si přál, aby se Evropská unie vrátila
ke svobodám, na nichž celý projekt stál, když
začínal, ale to už je dnes fakticky nepředstavi-
telné. Existuje tolik různých zájmů, Německu
a Francii se daří pomocí dotací a pravidel euro-
zóny řídit větší část EU, nebudou se toho chtít

vzdát. Udělají vše pro to, aby se reforma nikdy
nepovedla. Teprve s odchodem národních stá-
tů z EU budou nastolena spravedlivá pravidla
hry. Všechno je o dohodě a lidé a firmy mají
tendenci se vždy raději dohodnout. Zkazit to
můžou jen politici.
Podle výzkumu Eurostatu, který si paradoxně
zadal samotný Evropský parlament vyplývá,
že v naší zemi žije 20% obyvatel, kteří nechtějí
být členy Evropské unie a dalších 20% je s EU
nespokojeno. Tyto lidi zastupuje Strana
nezávislosti České republiky, která jako
jedináprosazujeodchodČRzEU.
A jak toho chceme dosáhnout? Bu-
deme-li do Evropského parlamen-
tu zvoleni, dohodneme se s politiky
ostatních národních států na
společném postupu při de-
montáži EU a na další spo-
lupráci po vystoupení jed-
notlivých členských států
z ní. Nebude to snadná
práce už z toho dů-
vodu, že v současné
době Evropská ko-

mise poskytuje veškeré možné prostředky na
prosazování jediného ideového směru, nepře-
kvapivě toho, který vymývá občanůmEUmoz-
ky s cílem učinit z nich poslušné ovce, které
nevidí jinou budoucnost Evropy, než ve náruči
Evropské unie.
Podle not EU se ostatně ostatně chovají i naše
veřejnoprávní média, která zcela nepokrytě
upozaďují a marginalizují euroskeptické postoje
a názorové proudy. Až v Evropském parlamen-
tu budeme, prosadíme rozdělení těchto pro-
středků tak, aby pomohly prosazovat celé názo-
rové spektrum. Euroskeptikům musí zkrátka
být poskytnut alespoň onen dvacetiprocentní
prostor, vyplývající z průzkumuEurostatu.

Strana nezávislosti České republiky má
ve volbách do Evropského parla-

mentu reálnou šanci na úspěch.
Žádná jiná česká politická
strana totiž opuštění unie
neprosazuje. Voliči, kteří
už v unii nechtějí být, by
tak mezi volebními lístky
měli hledat číslo 2.

Evropskou unii nelze reformovat,
lze ji jedině co nejdřív opustit!
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MARTIN BRABEC

ČR | Šlo o první vskutku načančanou slav-
nostní inauguraci československého prezi-
denta. Zároveň to byl začátek konce jedné
velké a slavné éry, která skončila o 21 mě-
síců později abdikací. Toho dne před
85 lety, 24. května 1934, byl T. G. Masa-
ryk počtvrté zvolen prezidentem. Jenže
pár týdnů předtím 84letý státník prodělal
záchvat mrtvice. Po ní už jen obtížně mlu-
vil, špatně chodil a na jedno oko byl téměř

slepý. Nemocí oslabený prezident brzy po-
znal, že bude třeba předčasně odejít, ačko-
liv jímzválečnéhokvasuvydupanou repub-
liku čekají těžké časy. A nebo právě proto.
Zmiňované Masarykovo čtvrté zvolení

a inaugurace se 24. května 1934 poprvé
odehrály coby oficiální slavnost, kterou
známe z naší nedávné minulosti – tedy ve
Vladislavském sále Pražského
hradu – a nikoliv celkem nená-
padně a bez fanfár v parlamen-
tu, jenž tehdy sídlil v Rudolfi-
nu. ProTGMhlasovalo327 (ně-
kdy uváděno 324) zákonodár-
ců, 38 komunistů volilo Got-
twalda a 53 hlasů bylo „prázd-
ných“ (především od sloven-
ských nacionalistů).

Ututlané problémy

Dříve si Masaryk při skládání
prezidentského slibu vystačil
se slovem „Slibuji“, před
85 lety jej poprvé čekalo přednesení celé-
ho slibu. Tomuvšak vzhledemke zdravot-
ním obtížím činilo problémy a ačkoliv se
jej naučil nazpaměť, musel si nechat napo-
vídat. „Při přehlídce čestné roty na hrad-

ním nádvoří mu-
selMasaryka, kte-
rý očividně ne-

mohl hýbat pravou rukou, podpírat a vést
premiér Malypetr a kancléř Šámal,“ po-
psal historik Antonín Klimek. „Při skládá-
ní slibu hlas presidenta je slabý a nejistý.
Také chůze nejistá. Osobní lékař Lány té-

měř neopouští,“ poznamenala siMasaryko-
va sekretářka JarmilaKaloušová. Preziden-
tovy viditelné zdravotní problémy byly
před veřejností, ale dokonce i předmnohý-
mi státními činiteli omlouvány únavou po
údajně prodělané chřipce. Pravda omrtvici
se zamlčovala. A lidé tomu věřili, vždyť
ještě před pár měsíci, 28. října 1933, TGM

Ačkoliv ve svých 83 letech
T. G. Masaryk ještě jezdil
na koni, o pár měsíců
později jej krátce před
čtvrtým zvolením hlavou
státu postihla mrtvice.
Před 85 lety tak začalo
jeho utajované odcházení.

Masaryk počtvrté prezidentem, hlásilo pražské vydání
deníku Národní politika 25. května 1934. Na hlavním
snímku je TGM se synem Janem při projížďce kočárem
v Lánech v říjnu 1935. REPROFOTO | ARCHIV MAFRA A M. BRABCE

ZÁBLESK
HISTORIE

Odcházení TGM. Prezidenta srážely

INZERCE
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přijel na oslavy 15. výročí republiky
na Václavské náměstí na koni.
Nyní bylo vše jinak.
Masarykovi sílilo ochrnutí, postupně se

přidala tak palčivá bolest v koleni, že té-
měř nedokázal vystoupit z auta. Problé-
mem se stala i taková banalita jako podpis
úřední listiny. Prezident svou pravou ruku
přestal ovládat do té míry, že mu bylo vy-
tvořeno razítko s jeho podpisem. To se na-
máčelo do inkoustu a nikoliv do razítkové
barvy. Většinu času trávil v Lánech.
TGM si byl vědom své hrozící nemo-

houcnosti, což jej uvádělo do depresí. Čas
od času se jeho stav sice zlepšil, aby pak
zasepřišly těžké chvíle.Dál si alemaximál-
ně zachovával hrdost. I přes mnohdy silné
bolesti odmítal doporučení spolupracovní-
ků, aby některé návštěvy přijímal z lůžka.
Vždy se oblékl, s pomocí přešel do oficiál-
ních prostor, kde hosty vestoje přijal, pro-
nesl pár slov a poté usedl do křesla.
Zhoršující se zdravotní stav hlavy státu

nešlo dále tajit, oficiální komuniké byla
ale psána velmi obezřetně a s nadějí, že
bude lépe. Také v roce 1935 seMasarykův
stav občas zlepšil, aby poté třeba celý tý-
den takřka nemohl vykonávat svépovinno-
sti. Byl rozhodnutý abdikovat, chystal poli-

tické podmínky pro to, aby v jeho práci po-
kračoval coby hlava státu Edvard Beneš.
Mnozí politici, jako například ministerský
předsedaMilanHodža, TGMpřemlouvali,
aby neodcházel, ale prezident dobře věděl,
že jeho čas v politice se naplnil.

Poslední sbohem národu

Po zhruba roce a půl svého posledního
funkčního období Masaryk 14. prosince
1935 ohlásil abdikaci. Podle jeho blízkých
tak učinil klidně, jako by se mu ulevilo.
Jeho nástupcem byl – tak, jak si přál – par-
lamentem zvolen Edvard Beneš.
Stařičký Masaryk se posléze stáhl do

ústraní zámku vLánech. I nadále jej všich-
ni oslovovali „pane prezidente“. Naposle-
dy se na veřejnosti objevil 4. července
1937, kdy se v Praze zúčastnil Zborov-
ských slavností na strahovském stadionu.
„V otevřeném voze tehdy objel stadion
a na nadšení davů odpovídal unaveným
máváním kloboukem. Diváci jeho přítom-
nost pochopili jako rozloučení se s česko-
slovenskou veřejností,“ uvádí historik
František Emmert, který se životu TGM
podrobně věnuje. O dva měsíce později,
14. září 1937 nad ránem,Masaryk umírá.

Nemocná manželka Charlotta a „první dcera“ Alice

Masarykova žena Charlotta byla sice introvertní, ale zároveň velmi inteligentní
a emancipovanou Američankou, která si Prahu zamilovala. Jenže své státnické úlohy
po vzniku republiky v roce 1918 se příliš zhostit nemohla. Nedovolil to její zdravotní stav,
který poznamenala válka, šikana ze strany rakousko-uherské policie i smrt syna Herberta.
Už v průběhu války Charlottu trápily psychické i fyzické neduhy, léčila se v sanatoriu
na Veleslavíně. Po návratu T. G. Masaryka z emigrace do Prahy v prosinci 1918 se její stav
stabilizoval. Ačkoliv byla u většiny lidí oblíbená, podobně jako v případě samotného
Masaryka byla pro méně vzdělanou část národa Charlotta nechtěným cizákem. Střídavě žila
s rodinou v Lánech, na Pražském hradě i ve veleslavínském sanatoriu, kde si Masaryk zřídil
malou pracovnu, aby s ženou mohl trávit více času. V takovém stavu se ale Charlotta mohla
účastnit jen minima oficiálních akcí. Povinností první dámy se tak stále častěji ujímala dcera
Alice, naplno pak po smrti Charlotty v květnu 1923.Od narození Alice uplynulo na začátku
května 140 let. Alice měla skvělé vystupování i organizační talent, ovládala cizí jazyky.
Už od roku 1919 stála v čele Československého červeného kříže a v této práci pokračovala
ještě v době londýnského exilu v prvních letech nacistické okupace českých zemí.

CharlottaMasaryková a její dcera Alice, která byla TGMvelkou oporou. FOTO | MAFRA

INZERCE
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Krátce poté, co přišel na svět prvo-
rozený syn prince Harryho a jeho man-
želky, bývalé americké herečkyMeghan
Markleové, začal britský, ale i světový
tisk spekulovat, kdo se stane kmotrem
malého Archieho. A protože mezi dob-
ré přátele vévody a vévodkyně ze Susse-
xu patří hollywoodský herec George
Clooney, mezi možnými kandidáty se
opakovaně objevovalo i jeho jméno.
Sám Clooney ale veškeré spekulace

velmi rychle utnul rezolutním ne. Pro
filmovou hvězdu by to byl příliš velký

závazek a odpovědnost. „Byl by to váž-
ně špatný nápad. Já bych kmotrem být
neměl. Mám co dělat, abych byl dob-
rým tátou svým dvojčatům,“ nechal se
slyšet herec. Otevřel tak vlastně zajíma-
vé a v moderním světě do jisté míry po-
zapomenuté téma skutečného významu
kmotrovství.
Zajistit svému potomkovi kmotra

mělo totiž v minulosti především prak-
tické důvody. O čistě symbolickém
aktu, jak jej mnozí vnímají dnes, nemoh-
la být řeč. „Kmotr na sebe bral poměrně
velkou odpovědnost. Zvláště ve středo-
věku bylo dané slovo svaté, lidé málo-

kdy porušili svůj slib. Kmotr se přede-
vším zavazoval, že se v případě smrti ro-
dičů o sirotka postará. A to bylo v době,
kdy občas udeřily smrtelné epidemie,
hladomory nebo války, velmi důležité,”
vysvětluje spisovatelka Alena Vondruš-
ková, která se ve svých publikacích vě-
nuje historii, řemeslům a lidovým zvy-
kům. Ačkoli církev se snažila zdůrazňo-
vat především duchovní význam kmot-
rovství, realita byla taková, že pro rodi-
če bylo zásadní zajistit, aby se o jejich
potomky někdo postaral. Zajímavé je,
že kmotři mohli také dosvědčit původ
dítěte. Jinými slovy mohli potvrdit, že
dítě vzešlo z manželského lože. „To
bylo velmi důležité, protože až do zave-
dení matrik žádné skutečné doklady ne-
existovaly,“ dodává Vondrušková.
Kmotři rozhodně ale nefungovali pou-

ze jako jakási záloha v případě smrti ro-
dičů. Jejich povinností bylo zajímat se o
výchovu svých kmotřenců, o jejich vý-
sledky ve škole a samozřejmostí byly
také dárky. Na tuto hmotnou rovinu se
zvláště v některých zemích klade do-
dnes velký důraz. Například na Kypru
kmotr nejen organizuje křtiny, ale také
platí veškeré náklady za tuto slavnost
podobající se malé svatbě. A to není zda-
leka vše. Svému kmotřenci musí opatřit
nový kufr plný dětské výbavičky v bílé
barvě. Ta totiž symbolizuje nevinnost.
Dále pak ještě zlatý řetízek a náramek.
Už v samotném začátku své dráhy kmot-
ra tedy musí sáhnout celkem hluboko
do kapsy. Dokud dítě nedovrší 18 let,
musí mu na každý svátek, narozeniny,
ale i Vánoce a Velikonoce zajistit hod-
notný dar. Být kmotrem tedy není v ně-
kterých končinách dodnes nic levného.
Ve zmiňovaném středověku šlo o vy-

loženě prestižní záležitost. „Rodiče se
samozřejmě snažili vybírat kmotry s
ohledem na to, aby byli dost bohatí pro
případ nouze. Současně se předpokláda-
lo, že budou na své kmotřence pamato-
vat i v závěti. A tak se stalo, že v honbě
za finanční jistotou se už ve středověku
počet kmotrů pro jedno dítě neúnosně
zvyšoval, až jich nakonec bývalo i více
než deset,“ uvádí Vondrušková s tím, že
rodiny mezi sebou dokonce soutěžily v
množství získaných kmotrů. Církev se
tuto honbu za kmotry snažila usměrňo-
vat nejrůznějšími nařízeními o jejich
maximálním počtu. Přesto se ještě na
konci 19. století našli tací, kteří měli i
dvanáct kmotrů.
Rodiny, které spojovala kmotrovská

vazba, měly odnepaměti často pevnější
vztahy než skuteční příbuzní. I to se
zvláště v některých regionech dosud do-
chovalo. Ne na všech místech jsou ale
pospolitostí plynoucí z kmotrovských
vazeb nadšení. Sicilský arcibiskup Mi-
chele Pennisi před dvěma lety rozhodl,
že mafiánským bossům už nebude
umožňovat stát se kmotry. Do jeho
diecéze spadá také městečko Corleone,
které coby ráj mafie zpopularizoval spi-
sovatel Mario Puzo díky svému svě-
toznámému dílu Kmotr. Sicilský arcibis-
kup není zdaleka jediným italským du-
chovním, který vnímá, že kmotrovství
pomáhá léta sjednocovat zločinecké kla-
ny. Nelíbí se mu také, že si mafie původ-
ně církevní termín přivlastnila.

Herec George Clooney nechtěl být kmotrem syna prince Harryho a jeho
manželky Meghan. Je to prý příliš velká zodpovědnost. FOTO | ARCHIV LN

Skvělý herec Marlon Brando jako
don Vito Corleone ve filmu Kmotr.

Je kmotr dost bohatý?
Finanční jistota, společenská prestiž, rodinné zázemí
i vazby překonávající hranici zákonů. To vše se pojí
s termínem kmotr. Jak je to ale u skutečných kmotrů
novorozeňat? Ta role přinášela velkou odpovědnost.

INZERCE
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Uplynulo jen pár minut
po jeho narození a v pořadí
sedmý nástupník na britský
královský trůn už byl světo-
vou celebritou. A to přitom
ještě neměl ani jméno. První
hodiny po porodu byl nejmlad-
ší člen královské rodiny beze
jména proto, že se na něm rodiče
nedokázali hned shodnout. Veřej-
nosti jej sdělili až v průběhu dne.
Malý Archie Harrison Mountbat-

ten-Windsor přišel na svět 6. května,
ovšem ostře sledované bylo už samotné
těhotenstvíMeghanMarkleové. To brit-
ské daňové poplatníky stálo podle zahra-
ničního tisku 1,1 milionu liber. Jednu
z hlavních rozpočtových položek tvoři-
ly náklady na opulentní těhotenskou
oslavu, která se uskutečnila v USA.
Řadu spekulací pak vyvolával i po-

rod. Vévodkyně ze Sussexu totiž původ-
ně plánovala přivést svého prvního po-
tomka na svět v domácím prostředí. Na-
konec zvolila Portlandskou nemocnici,
neboť odborníci údajně domácí porod
kvůli několikadennímu přenášení a věku
matky prvorodičky nedoporučovali.

O tom, komu
z nich je malý Archie více

podobný, lze zatím jen spekulovat. Jistý
si ostatně není ani sám princ Harry.
„Jeho vzhled se mění každým dnem,
kdo ví?“ nechal se slyšet.

Meghan zůstane vévodkyní

Syn vévody a vévodkyně ze Sussexu se
automaticky stává sedmým adeptem
v pořadí na následnictví trůnu. První je
syn královny princ Charles, druhý princ
William a následují jeho děti v pořadí
princ George, princezna Charlotte
a princ Louis. Až po nich může
uplatnit nárok na trůn princ Harry

a následně jeho potomci. Archieho ne-
dávno zveřejněný rodný list odhalil jed-
nu novou skutečnost, a sice, že jeho mat-
ka Meghan je stejně jako její švagrová
vévodkyně Kate také princeznou Spoje-
ného království. Nejedná se však o for-
mální titul, který by běžně po-
užívala. Pro veřej-
nost tak nadále zů-
stává vévodkyní.

Syn vévodkyně Meghan
a britského prince
Harryho se stal světovou
celebritou ještě dřív,
než dostal jméno.
Rodiče se totiž na něm
nemohli shodnout.

T aké vás v deštivých a chladných
dnech minulého týdne bolely
klouby? Svůj podíl na tom moh-

lomít právě i počasí, a to nenímýtus na-
šich prababiček. I když dosavadní stu-
die prokázaly smíšené výsledky, změny
tlaku vzduchu skutečně mohou způso-
bit, že někteří lidé, zvláště pacienti trpí-
cí artritidou, zaznamenají zvýšenou bo-
lestivost kloubů. Odborníci si to vysvět-
lují tím, že změna atmosférického tlaku
ovlivní i tlak na klouby. „Obecně oprav-
du platí, že revmatici, pacienti s artró-
zou velkých kloubů a páteře i lidé po
operačních náhradách velkých kloubů
reagují na změnypočasí při změnách tla-
ku,“ potvrzuje ortoped Zdeněk Bezvo-
da z Lékařského domu Praha 7. A změ-
ny tlaku v kombinaci například s nepři-
měřenou sportovní zátěží, to už může
být pro vaše klouby pořádně bolestivý
koktejl. V takových případech mohou
úlevu přinést speciální hřejivé tejpovací
pásky, které podporují správný krevní
oběh a umí prohřát pokožku. (re)

Zpravodajskámédia i sociální sítě 8. května za-
plavily fotografie prince Harryho a vévodky-
něMeghan, kteří poprvé ukázali svého synaAr-
chie Harrisona. FOTO | iDNES.cz (REUTERES, AP)

INZERCE

Bolest kloubů
ovlivňují i změny
atmosférického
tlaku. Braňte se

Archie. Princátko číslo 7
ZDRAVÍ



VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Nádor slinivky břišní. Jedno z nej-
zákeřnějších onemocnění trávicího trak-
tu mohou od minulého týdne lépe dia-
gnostikovat odborníci v pražské Tho-
mayerově nemocnici. K dispozici totiž
dostali moderní ultrazvuk za téměř šest
milionů korun, jehož součástí je také vy-
soce kvalitní endoskopická sonda. Léka-
ři od ní mají velká očekávání.

Zpět ovšem k již zmiňovaným nádo-
rům slinivky. Ty mají na svědomí čtvr-

tý nejvyšší počet úmrtí ze všech nádoro-
vých onemocnění v zemi. Ročně si dia-
gnózu rakovina slinivky vyslechne na
dva tisíce Čechů. Klíčovou roli pro tyto
pacienty hraje čas, ovšem včasné stano-
vení diagnózy bývá problematické.

„Slinivka se vyšetřuje složitě, protože
je velmi obtížně dostupná. Na přítom-
nost nádoru se často přijde až v pokroči-
lém stadiu,“ vysvětluje Zdeněk Antoš,
vedoucí zdejšího endoskopického cen-
tra, který věří, že nový přístroj Arietta 70
pomůže odhalovat nádory dříve.

Extrémně přesné zobrazení

Jediné zařízení svého typu v republice
umožní lékařům vidět v detailech mno-
hem více než dosud. „Přístroj je unikát-

ní v tom, že zavedená sonda přiléhá vel-
mi blízko k orgánům, takže umožňuje
extrémně přesné zobrazení,“ říká ředi-
tel nemocnice Zdeněk Beneš.

Přístroj, který pro nemocnici pořídila
Nadace Agrofert, představuje také šetr-
nější řešení pro samotné pacienty.
Umožňuje totiž takzvanou elastografii,
což je metoda, pomocí které lze změřit
tuhost tkání. Díky tomu mohou zdejší
odborníci lépe diagnostikovat onemoc-
nění jater a dokonce ušetřit řadu pacien-
tů od bolestivé a náročné biopsie, což je
odebírání vzorků tkání speciální jehlou.
„Jaterní biopsie není jen bolestivá, ale
má také svá rizika. Toto neinvazivní vy-
šetření nám umožní se v řadě případů bi-
opsii vyvarovat,“ podotýká Antoš.

Zbraň proti smrtelným nemocem

Thomayerova nemocnice předsta-
vila nový diagnostický přístroj,
který pro tamní lékaře pořídila Na-
dace Agrofert. Na snímku vpravo
ředitel nemocnice Zdeněk Beneš
s Monikou Babišovou, členkou
správní rady nadace.

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

ZDRAVÍ

Koupím paroží,
trofeje i celé sbírKy.

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

www.tvojebudoucnost.cz

Brigggigádddáda
naaanapošššoště

Volejte: 800 223 000
www.tvojebudoucnost.cz

Přesedni
na žlutou!

Doručuj poštu
Pomáhej na přepážce
Eviduj zásilky do PC

Pracovní dobu
si domluvíš namíru.

Zaučení
zvládneš snadno.

Odměnumáš
na den přesně.

Angelini Pharma Česká republika s. r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz

Doplněk stravy Acutil
můžete koupit online
na www.acutil.cz nebo
ve vaší lékárně.

ACUTIL. Doplněk stravy. S: Rybí olej 500 mg (kyselina dokosahexaenová 250 mg, kyselina eikosapentaenová 40 mg), extrakt z Ginkgo biloba 60 mg, fosfatidylserin 15 mg, vitamín E 5 mg, kyselina listová 250 μg, vitamín B12 5 μg. I: Doplněk stravy pro podporu paměti
a koncentrace.KI: Přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku. Acutil obsahuje alergeny ze sóji a ryb. ZU: Bez konzultace s lékařem či lékárníkem se nedoporučuje k užívání těhotným nebo kojícím ženám, pacientům užívajícím antikoagulancia či antiagregancia, diabetikům či před
plánovanou operací. Není určen k podávání dětem.D: 1–2 kapsle denně s jídlem nebo nápojem. Jestliže užíváte tento přípravek poprvé, užívejte 2 kapsle denně po dobu prvních 12 týdnů. Vhodné je dlouhodobé užívání.B: 30, 60 kapslí. V: Efamol Ltd., Velká Británie. Doplněk stravy.

Zapomeňte na zapomínání!

www.acutil.czAcutil.cz

Acutil obsahuje vyvážený
poměr látek pro podporu

paměti a koncentraceVitamín E

Omega-3 mastné kyseliny

Ginkgo biloba

Vitamín B12 a kyselina listová

Fosfatidylserin

Doplněk stravy AcutilDoplněk stravy Acutil

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

Nový unikátní přístroj
získali lékaři v pražské
Thomayerově nemocnici.
Snáze a přesněji dokáže
odhalit smrtelná
nádorová onemocnění
a pacientovi navíc ušetří
bolestivá vyšetření.

INZERCE



V teplých měsících se lékařské ordi-
nace plní typickými úrazy cyklis-
tů, běžců či třeba amatérských fot-

balistů. Ten, kdo celou zimu nic nedělal,
by se rozhodně neměl bez přípravy vydat
na maraton nebo vyrazit na desítky kilo-
metrů dlouhou cyklotrasu. Chce to po-
zvolna a pomalu.

„Zranění je až ta nejhorší varianta, ale
i pravidelný sport, který je příliš jed-
nostranný nebo nezvládnutý technicky,
přispívá k prohloubení špatných pohybo-
vých návyků a přetížení některých svalo-
vých skupin. Vždy je proto důležité vní-
mat signály vlastního těla, reagovat na bo-
lest, kterou k nám vysílá, důsledně se pro-
tahovat a regenerovat,“ upozornila Iva
Bílková, hlavní fyzioterapeutka pražské
FYZIOkliniky.

U lidí, kteří nejsou v kondici nebo se
sportem teprve začínají, je velmi nebez-

pečná únava a přecenění sil. „Pak obvyk-
le i při pěší turistice dochází ke zranění
z nepozornosti, jako vyvrtnutí kotníku
nebo podvrtnutí kolene. Pokud se během
pohybu nebo následující den necítí člo-
věk dobře, měl by dopřát tělu větší regene-
raci,“ radí Iva Bílková. „Doporučuji začít
s menší zátěží a kratší trasou, než to tak-
zvaně napálit z nuly do ostrého sportová-
ní. Pro lidi, kteří chtějí jezdit na kole, ale
nemají potřebnou kondici, jsou tu dnes na-
příklad elektrokola. Zkrátka nepřetížit
se,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Čes-
kého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Riziko i na bruslích

Na dotaz, jaké sporty jsou nejrizikovější,
Jana Havrdová odpovídá, že riskantní mo-
hou být všechny, když se na ně patřičně
nevybavíte a nepřipravíte. „Ty s nejtěžší-

mi zdravotními následky bývají skoky do
vody, nejčastější pak úrazy na kole a na
kolečkových bruslích,“ doplňuje. Před
sportem se proto rozhodně nezapomeňte

pořádně protáhnout – u běhu by to měla
být alespoň několikaminutová běžecká
abeceda a základní dynamický strečink.

KAMILA HUDEČKOVÁ

Kondici nepřelstíte,
sportujte pozvolna

Jarní počasí láká
k pohybu na čerstvém
vzduchu. Pozor ale na
úrazy, ať místo příjemně
stráveného odpoledne
nejedete na pohotovost.

Plísně jsou infekce a naše lehkovážnost, že
nebolí, tak nám neškodí, je zavádějící
Tělo musí na obranu proti plísním s
středit imunitní systém do místa inf
ce. Pak se může stát, že bude chy
jinde, při závažnějším onemocnění.

Pythium oligandrum je mikroor-
ganizmus, který přímým parazitiz-
mem vysává jiné plísně a kvasinky. To
není nic nového, takových mikroor-
ganizmů je na světě několik tisíc. Ale
Pythium oligandrum je chytrá houba
a konzumuje pouze plísně a kvasinky
ze kterých čerpá živiny pro svůj rozvoj
a není schopna napadat jiné organiz

my, což se o ostatních mikroskopických predá-
torech říci nedá.

„Začali jsme u nohou, protože jsou na opač-
ném konci než hlava,“ vzpomíná výzkumník Ra-
dim Klimeš a pokračuje. „ Zápach nohou vytváře-
jí sice bakterie, ale ty žijí v symbióze s plísněmi.
Plísně dráždí pokožku a tělo je chce odplavit
potem. Vlhko plísně i bakterie potřebují. Pokud
plísně odstraníme, nohy přestanou zapáchat.
Oříškem byla plíseň pod nehtem, ale vhodnou

zábalovou aplikací jsme s lékaři tento pro-
ém vyřešili.“

Velmi překvapivé bylo čištění ne-
ojících se ran (bércové vředy, diabe-
cké nohy, …) a snížení patogenní mi-
roflóry, která rozkládá tkáně a brání
ojení, takže se nemuselo přistupovat
amputaci.“

„Pythium oligandrum svými zoo-
porami aktivně vyhledává kvasinky,
teré pak vysává. A tak netrvalo dlou-
o, abychom se zaměřili na vaginální
andidózy“ říká Radim Klimeš a dodá-

vá. „Ovšem lidé při svém aktivním životě si přená-
šejí tuto infekci i do úst a tak jsme se nevyhnuli
ani dutině ústní a vyšly nám velmi pozitivní ohla-
sy od gynekologů, dentálních hygieniček a zub-
ních lékařů.“

Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky
pro péči o nohy – BIODEUR 3×1g, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR PREVENT a další.
Pro dutinu ústní – CHYTRÁ HOUBA PYTHIE
BIO PLUS. Pro intimní hygienu a místa náchyl-
ná k výskytu kvasinek – FEEL FRESH. Pro péči
o pokožku a úpravu fyziologické mikrobiální flóry
při hojení poškozené pokožky – BIOMYCOSIN.

Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně.
Vaše otázky, rádi zodpovíme na telefonu: 608 157 744 akutní dotazy na infolince: 773 773 970,
e–mail: pythium@pythium.cz, informace na:www.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.
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Odstraněním plísní si posílíte imunitu

Chůze prospívá. Většinou
■ Pro mnohé je chůze pohyb
nejjednodušší a zároveň nejzdravější.
Zlepšení nebo udržení zdravotního
stavu a kondice je díky rychlé chůzi
poměrně snadné. Navíc je
nejdůležitějším pohybem působícím
proti řídnutí kostí neboli osteoporóze.

■ „Měřit si denně na hodinkách počet
kroků může být orientačně přínosné.
Ale když při tom nosíte tašky, chodíte
pomalu a jdete ochable, tělu to
opravdu neprospívá,“ radí
fyzioterapeut Kryštof Kuba
z McKenzie kliniky.

ILUSTR. FOTO | ARCHIV MAFRA
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TIPY NA DÁRKYtvproducts.cztvproducts.cz 30 dní100%
GARANCE
KVALITY

CENA

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

AKU NŮŽKY 2v1
Pro úpravu okrajů trávníků
a zastřihá á í
B
Li-
Dé
Dé

j ávníků
a zastřihávání okrasných dřevin.
Bezpečnostní spínač. 2 lišty.
-Ion baterie 7,2V / 1500mAh
élka lišty na keře: 150mm
élka lišty na trávu: 90mm

799,-

KEMPINGOVÁ ŽIDLE
Pro rybaření i kempování. Pohodlné
opěrky rukou. Skládací.
Rozměry: rozložená
86 × 89 × 50 cm,
složená 18 × 18 × 90 cm,
sedátko 50 × 40 cm
Barvy:

prostor
na láhev

299,-

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

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

ODPUZOVAČ HMYZU
A HLODAVCŮ
Elektronický zvukový
repelent. Odpudí hmyz,
blechy, šváby, ale také myši
apod. Účinná
plocha až 230 m2.
Ekologický.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

od199,-/ks

ZAHRADNÍ LEHÁTKO
se stříškou
St
Sk
Je
Roz
slo

abilní, odolné, přenosné.
kládací, polohovatelné.
ednoduchá manipulace.
změry: 190 × 59 × 32 cm,
žené 76 × 60 × 16 cm 2 a více kusů

DORUČÍME
ZDARMA!

1 599,-

1 399,-

UNIVERZÁLNÍ STOLEK
Multi 2v1
1) Univerzální stolek (6 úrovní,

3 polohy sklopení desky, nastavitelná výška)
2) Balkonový stolek (jednoduché zavěšení, délka

závěsu v rozsahu 8 cm - 3 polohy)
Nosnost: 5-10 kg (dle způsobu použití)
Materiál: ocel + plast

999,-

499,-
ORTOPEDICKÝ PODSEDÁK
MEMORY BAMBOO
Anatomicky tvarovaný. Prodyšný
bamboo potah. Zvýšené boční strany pro zdravé
držení těla. Zaoblená přední část zabraňující
tlaku na stehna
Rozměr: 45
1 ks za 499 K
2 ks za 798 K

stehna.
x 36 x 6 cm
Kč
Kč

od399,-/ks * Náhradní povlak za 99,-.

Okamžitá úleva. Ideální při artritidě, bolestech zad,
kloubů, svalů. (8–10 hod. max).
1 bal./10 ks 150 Kč (15 Kč/ks)
3 bal./30 ks 360 Kč (12 Kč/ks)

NÁPLASTI PROTI BOLESTI

19,-

od12,-/ ks

ELEKTRONICKÁ
PINZETA
s LED osvět
Odstraní bezbolestn
i ty nejmenší chloup
s kořínky. Vhodná n
obličej, podpaží a tř
Napájení: 2x 1,5V AA
(nejsou součástí balení)

tlením
ně
pky
na
řísla.

299,-
SEDÁTKODOVANY
nastavitelné
Vhodné pro starší a méně pohyblivé osoby. Pevná
konstrukce a protiskluzová úprava povrchu.
Nosnost: až 100 kg

47-66 cm

999,-

699,-

V-KRÁJEČ NEREZ
Multifunkční struhadlo na syrovou zeleninu i ovoce.
Krájení plátků, proužků/hranolek. Snadno se čistí –
stačí opláchnout pod tekoucí vodou.
1 ks za 499 Kč
2 ks za 798 Kč

599,-

od399,-/ks

RÝŽOVA
Pro velmi jedno
všech druhů rý
rýži teplou po d
až 6 hodin.
Příkon: 350W
Objem: 0,6 litru
➊ 0,6 ℓ za 399 Kč
➋ 1 ℓ za 499 Kč

,
ARY
oduchou přípravu
ýže. Automatické vypnutí. Uchová
dobu

699 ,-

od399,-
ZEŠTÍHLUJÍCÍ BOTY
Street Line
Podporují správné držení těla, chodíte zcela přiro-
zeně.
1 pár za 599 Kč
2 páry za 1 098 Kč
Barvy / Velikosti

36 - 45
36 - 43

899,-

od549,-/pár

PEDIKÚRNÍ KARTÁČ 2v1
S více než 1000 štětinkami. Pemza na ztvrdlou a po-
praskanou kůži na patách. Uchycení k povrchu díky
přísavkám.
Univerzální velikost.
Barva:

1 ks za 199 Kč
2 ks za 298 Kč

č
č

399,-

od149,-/ks
➌ Infern Kč
Výkon ma
Doba nab
2,5 - 3 h
8,9 x 3,2

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

POZOR! Prodej pouze
osobám starším 18 let!

no za 299 Kč
ax: 100 kV
bíjení:
odiny
2 x 1,7 cm

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



BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HRADEC KRÁLOVÉ Švehlova 512/14
KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054

OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTRAVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PRAHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PRAHA 1 Václavské nám. 66/808
PRAHA 2 Karlovo nám. 18

ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA
BAZÉNŮ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ 3 399,-4 199,-

Písková filtrace
Rapid

od 4 899,-6 399,-

Bazény Steel Pro RATTAN

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 D

od

WALL TERMO QUICK za 1 299 Kč
IGITERM za 1 599 Kč

1 299,-

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

➊

499,-

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

ROTAČNÍ ELEKTRICKÝ
KARTÁČ SPINMASTER
Bezdrátový dobíjecí kartáč s prodlouže-
nou rukojetí. Čištění koupelen nebylo
nikdy snazší. Vyčistí spáry, velké
imalé plochy.

999,-

599,-

Balení obsahuje:
1x SPINMASTER, 3x vyměnitelné
hlavice, 1x prodlužovací
rukojeť,1x nabíječka

* Sada náhradních kartáčů za 149,-.

ZAHRADNÍ GRIL
KOMFORT

999,-

599,-

ZAPALOVACÍ KOMÍN
Pohodlně a rychle zapálíte dřevěné uhlí nebo brikety.
Urychlí rozhoření až o 30 minut.
Materiál: kov + dřevo
Průměr: 17 cm; výška: 28 c
Váha: cca 900 g

299,

cm

-

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

NÁSTĚNNÉ SOLÁRNÍ LED
SVĚTLO s detektorem pohybu
Nabíjí se automaticky slunečním světlem. Se senzo-
rem setmění a pohybovým senzorem Voděodolnéhybovým senzorem. Voděodolné.

od349,-/ks
POLARIZAČNÍ BRÝLE Klasik
Ideální do mlhy, deště, za sněžení, pro jízdu za šera.
Zlepší kvalitu vidění a zvýší kontrast. Propouštějí pro
naše oči užitečné, vertikálně polarizované světlo.
Vidění přes brýle je pohodlné, kontrastní a bez nepří-
jemného oslnění.

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

299,-

199,- 1 199,-

DUÁLNÍ KAMERA
VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU
Monitorování okolí při jízdě a parkování, FULL HD,
displej 4,3" ve zpětném zrcátku, Osvětlení zadní HD
kamery při couvání. Noční vidění. S příslušenstvím.

KOMUNIKUJE
ČESKY

zadní kamera

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

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

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

1 599,-

799,-

S pojezdovými kolečky.
Odnímatelné víko s
uzavíratelným větracím
otvorem. Praktické
úchyty a dvě zabudova-
ná kolečka pro snadné
přemístění.
Rozměr: Ø grilovací plochy 41 cm,
výška 73 cm
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JOSEF HORA

ČR | Zatímco včelu na své zahradě vítá-
me, vosu nebo mšice vidíme neradi.
Co když se ale na kmeni lípy nebo na zdi
domu objeví kolonie červenočerných
brouků známých jako ploštice? Nezou-
fejte. Její celé jméno je ruměnice pospol-
ná a může být vaší zahradě prospěšná.
Podobných brouků „pomahačů“ žije na
zahradách mnoho, umí hodně a lidé by si
je měli hýčkat.

Stačí pár nedotčených míst, tu kom-
post, jinde hromada dřeva, tamhle zase
pařez nebo dutý kmen, aby měli brouci
pro svůj život vhodné prostředí. Za to se
člověku náležitě odmění.

Ruměnice jako „popeláři“

V Česku se jí někdy lidově říká maruš-
ka, muzikant nebo kněžíček. Co o ní
víme? Jako potrava pro jiná zvířata se
nehodí, je tvrdá a odporná. Psi a kočky
se jí pro zápach spíš vyhýbají, jedovatá

ovšem není. Důležité je, že nelikviduje
rostliny. Občas sice malé ploštice mo-
hou napadnout jahody, nejvýznamnější
složkou potravy tohoto brouka jsou ale
mrtvé květiny a mrtvý hmyz – tedy po-
máhá likvidovat odpad. Přítomnost
ruměnic dobře zbavuje zahradu i okolí
komárů, chcete-li se dobře vyspat nebo
užít si letního večera u vína pod hvězda-
mi a bez komárů, nechte ploštice žít.

Ruměnice se kromě mrtvých rostlin
živí larvami a vajíčky jiného hmyzu.
Komu by ploštice vadila, může ji odpu-
dit česnekem nebo rozprašovačem s roz-
puštěným olejem z máty či čerstvými dr-
cenými mátovými listy. Další možností
je vyskládat v rohu zahrady několik
kusů dřeva, ruměnice dávající přednost

stínu a rády se do zákoutí samy postup-
ně přemístí.

Zlatohlávek dodá hnojivo

Kromě toho, že je to nádherný zlato-zele-
ně se blyštící brouk, mají ho zahrádkáři
rádi. Jeho bzučivý let nejde přehlédnout
ani přeslechnout, konzumuje pyl a rost-
linné šťávy, ovšem prospěšné jsou jeho
larvy. Ty se živí tlejícím odpadem a do
půdy či kompostu dodávají živiny. Jsou
velmi podobné ponravám chrousta, které
však narozdíl od zlatohlávků ničí kořeny
rostlin a na zahradách nejsou příliš oblí-
bené. Některé druhy chrousta jsou dnes,
kvůli vyhubení pesticidy v 50. letech,
chráněné. Tito brouci byli ve staročes-

kých kuchařkách vítanou surovinou do
polévky. Známá je „česká chroustová po-
lévka“ i recept na ni: „Pro 6 osob je třeba
čtvrt kilogramu chroustů. Ve studené

vodě je omyj a vhoď do horké vody, při-
dej všechnu kořínkovou zeleninu, kmín,
trochu soli a nechej v ní zapěniti jemně
sekanou zelenou petržel. Vodu z chrous-
tů sceď, zalij jí připravenou zásmažku
a nechej chvíli povařiti. Pak zakvedluj
do polévky 2 žloutky se 6 lžícemi husté
smetany.“ Inu, dobrou chuť!

Svinky coby „pohřebáci“

Jde o suchozemské korýše, nepatří tedy
mezi hmyz. Ze zahrady je nevyhánějte,
i svinka, jejíž jméno je od schopnosti svi-
nout se v případě nebezpečí do kuličky,
se totiž živí mrtvými rostlinami a těly ži-
vočichů. V přírodním koloběhu vaší za-
hrady tak hraje důležitou roli při oboha-
cování půdy.

5plus2
■ RÁDCE

Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)

Ploštice (Heteroptera) FOTO | ARCHIV MAFRA AWIKIPEDIA

Nemusí se vám zrovna
líbit, ale na zahradě
odvedou pořádný kus
práce. Takový škvor vás
zbaví mšic a třeba
zlatohlávek dodá půdě
potřebné živiny. Platí
tedy: Nechte brouka žít!

Svinka (Armadillidium)

Hýčkejte brouky, zahrada se vám

INZERCE
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Stejnou funkci má pak podobný živočich
stínka, která se ale neumí úplně svinout.
Svinky jsou ovšem nepříjemné, když se
přemnoží. Negativní je jejich výskyt
ve sklepích, kde mohou požírat skladova-
nou zeleninu. Nepříjemné jsou i ve sklení-
ku nebo v pařeništi. Výhodou je, že neumí
putovat na dlouhou vzdálenost, takže kom-
post, kde je jejich výskyt žádoucí, je třeba
založit co nejdál od skleníků či sklepa.

Škvor je lovcem mšic

Na Plzeňsku mu říkají uchavec, na severu
Moravy štipka, na Vysočině ucholák,
v angličtině se zve earwig, tedy něco jako
ušní hmyz, v ruštině uchovjortka. A to
přesto, že se tento brouk opravdu
nespecializuje na zavrtávání do uší a pro-
pichování bubínků. Je všežravec a když

se přemnoží, může napáchat škody na
rostlinách a ovoci, převládá ale jeho pří-
nos. Dává totiž přednost masité potravě
a zejména mšicím, které likviduje ve vel-
kém. Nakonec jeden lékařský předpis
z 15. století na údajného škvora v uchu:
„Vezmi prase mladé a upec jej nad
vohněm. A když se upeče, polož jej na
mísu. A ten člověk ať se zahradí okolo hla-
vy a ať se drží nad tím prasetem, ať pára
v uši jde, ať škvorové k té páře vylezou
k tomu praseti. A to jest jisté.“

Střevlík velkým válečníkem

Už jeho přídomek „zahradní“ svědčí
o tom, že tento poměrně velký (až 4 cm)
a dlouhověký (dožívá se až 3 let) brouk je
pro zahradu přínosem. Je to predátor – po-
mocník, hubí vše, na co stačí. Žere plže,
housenky a červy nebo dospělce často
škodlivých druhů hmyzu. Často si trouf-
ne i na měkkého slimáka, kterého svými

velice silnými kusadly pohodlně rozpor-
cuje. Dříve se vyskytoval velmi hojně,
kvůli postřikům na polích ale v některých
lokalitách vymizel. Ve dne se černý
brouk s kovovým leskem ukrývá pod
kůrou či kameny, aby se sám nestal kořis-
tí. Silně masožravé jsou i jeho larvy.

Hmyzí armagedon. V Česku hynoumiliony brouků
V Česku žije okolo 30 tisíc druhů brouků, much a dalšího hmyzu. Jenže podle posledních
studií přišla česká krajina za posledních 25 let až o tři čtvrtiny (!) těchto nejdrobnějších
tvorů. Důvodem je zejména intenzivní zemědělství. Obrovské monokultury bez plevelů,
které hubí herbicidy, pole plná řepky a kukuřice, zatímco louky, remízky, mokřady, kde
hmyz hlavně žije a rozmnožuje se, mizí. Hmyzí vymírání si může ověřit každý – zatímco
před lety byla čelní skla a hlavně nárazníky plná mrtvých mušek, dnes už jich
na autě najdememnohemméně. Jen v Česku zmizely desítky až stovky tun malých
živočichů, kteří opylovali rostliny, udržovali zdravou půdu, recyklovali živiny a také
sloužili jako potrava statisícům živočichů. Příkladem je dříve běžný modrásek obecný.
Už podle jména je jasné, že šlo o velice rozšířenéhomotýla, dnes ho lze spatřit na několika
málo místech.Vymírají i včely, ne ty medonosné, medu tak bude stále dost,
ale včely divoké. Stejně jako některé druhy čmeláků, vosiček a vos. Alarmující data
zveřejnili nedávno vědci z Německa, lze tak předpokládat, že Česká republika na tom
bude podobně. Vymírání se ovšem týkámnoha zemí světa. Pomoci může každý, stačí
prý nechat na zahradě kousek neposečeného místa.

Střevlík zlatý (Carabus auratus)

Škvor obecný (Forficula auricularia)

INZERCE

Dojezd 45 km

0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA

Elektromagnetická brzda

Silný motor 800W

Certifikováno pro TP, ZTP
a ZTP/P

Nový výrobek

Elektrické vozíky
pro seniory

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

42 prodejen a servisů

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

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

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

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

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

42 prodejen a servisů

Drhovle u Písku – Pamětice

SELVO 4800

72 590 Kč
43 990 Kč

odvděčí



www.ekonomicke-stavby.cz

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 40 5+KK

8920 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

katalog 600 domů

CK Hungariatour – Písek, Harantova 1359, Tel.: 737 332 565

SLEVA 10 % u pobytů v období 1. 7.–31. 8.
Platí při závazné objednávce do 21. 6. 2019

Proč nezkusit něco nového…

SLEVA 10 % b tů bd bí 1 7 31 8
SLOVINSKO – TERMÁLY i v létě

Moravske Toplice – hotel Ajda****/ hotel Livada*****
ZDARMA 1 dítě do 12 let a 1 dítě do 6 let se 2 dosp. os. na pokoji.

Hotely propojené s TERME 3000, doporučujeme rodinám s dětmi
(tobogány, skluzavky…)

Radenci – hotel Radin**** – vhodné pro kardiaky
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Klienti si často neuvě-
domují, že vážné one-
mocnění jim může život
zkomplikovat podstatně
častěji, než úraz. Přesto
v životním pojištění stále
převládá právě pojištění
úrazu. Na riziko vážných
onemocnění a invalidity
klienti často zapomína-
jí. „Když se podíváme
na rok 2017, tak z celko-
vě vyplácených 424 tisíc
invalidních důchodů byl
jen v 19 tisících případů
příčinou invalidity úraz.
Drtivá většina invalidit
tedy vzniká následkem
nemoci“, představuje va-
rovnou statistiku Filip
Král, člen představenstva,
zodpovědný v Kooperativě
za produktovou nabídku.
Invalidita přitom výrazně
zasáhne nejen do života
jednotlivce, ale většinou

i do finanční situace celé
rodiny. Jen počáteční ná-
klady například na úpravu
bydlení nebo automobilu,
případně na nákup inva-
lidního vozíku lehce pře-
sáhnou částku 800 tisíc Kč.
Přiznáním invalidního dů-
chodu dojde zároveň k vý-
raznému snížení příjmu
a růstu životních nákladů.
U zaměstnance s průměr-
ným příjmem 20 tisíc Kč
čistého se příjmy v pří-
padě invalidity sníží asi
o 6500Kč měsíčně. Oproti
tomu vzrostou pravidelné
platby za léky, asistenty
nebo lázně a další léčebné
procedury.
„Systematicky doporuču-
jeme našim poradcům,
aby klientům vysvětlovali
a nabízeli zejména pojiště-
ní pro vážné situace, tedy
závažná onemocnění, in-

FLEXI nabízí dvojnásobné plnění
v případě invalidity 3. stupně

VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ BEREME NA LEHKOU VÁHU
Každý 57. Čech má uznaný nejvyšší stupeň invalidity

96%

60%

případů invalidity
je způsobeno
závažným
onemocněním

4% 800 000 KČ
všech případů
invalidity je
způsobeno
úrazem/nehodou*

o takovou částku mohou vzrůst
počáteční náklady v případě invalidity

42% chybí záložní
finanční plán
v případě invalidity

33%
má sjednáno
životní
pojištění

pouze

6500 KČ
o tolik se sníží rozpočet měsíčně
v případě invalidity*

se domnívá, že hlavní
příčinou invalidity je vážný
úraz nebo autonehoda

* v roce 2017 bylo
vyplaceno 424 000

invalidních
důchodů, z toho

u 19 000 byl
příčinou

invalidity úraz

* u člověka s průměrným čistýmměsíčním
příjmem 20 000 Kč

Koupě elektrického vozíku
90 000 až 120 000 Kč
Bezbariérová úprava koupelny
Až 200 000 Kč
Bezbariérová úprava kuchyně
Až 120 000 Kč
Výtahová plošina
Až 200 000 Kč
Léky
1 000 Kč/měsíc
Lázně
20 000 až 30 000 Kč
Zaplacení asistence
100 až 130 Kč/hodina

1. Povinné ručení

2. Pojištění
domácnosti

3. Úrazové pojištění

4. Životní pojištění

5. Pojištění
nemovitosti

6. Havarijní pojištění
automobilu

Druhy sjednaného
pojištění podle

četnosti: Kolik stojí invalidita?

Jak vybrat rizika v život-
ním pojištění, aby co nej-
lépe splnilo účel?
Je to podobné jako s pojiš-
těním domu nebo bytu.
Také si nepojišťujeme
rychlovarnou konvici,
ale je důležité mít dobře
pojištěnou celou domác-
nost nebo dům. Často se
setkáváme s tím, že kli-
entům stačí získat z po-
jistky peníze za zlomenou
nohu nebo za dvoutýden-
ní neschopenku. Když

nás ale postihne vážná ne-
moc, můžeme se ocitnout
na dlouhou dobu bez svého
obvyklého příjmu. A v pří-
padě následné invalidity to
může být natrvalo. Z naše-
ho průzkumu vyplynulo,
že téměř polovina Čechů
(42%) není na možnost in-
validity připravena.

Většina lidí je asi přesvěd-
čena, že i takovou situaci
nějak zvládne…
Průzkum nám ukázal, že

když už Češi o invalidi-
tě přemýšlí, dvě třetiny
z nich netuší, o kolik by
jim snížila měsíční příjem.
Například při čistém pří-
jmu 20 tisíc Kč se bude ne-
mocenská pohybovat okolo
14 tisíc korun. To je propad
o 6 tisíc. První měsíc to vět-
šinou nějak zvládneme, ale

jsme-li doma tři měsíce,
začíná už jít do tuhého.
A když se nemoc kompliku-
je a staneme se invalidním,
příjem klesne trvale.

Předpokládám, že vý-
znamné výdaje si vyžádá
i případná úprava bydlení
nebo vozidla?
Invalidita výrazně zasáhne
nejen do života jednotlivce,
ale většinou i do finanční
situace celé rodiny. Jen po-
čáteční náklady například
na úpravu bydlení nebo au-
tomobilu, případně na ná-
kup invalidního vozíku
lehce přesáhnou částku
800 tisíc Kč. Navíc každý
měsíc chybí zmíněných
šest tisíc korun. Celkem
tedy může jít o miliony.
Dobře nastavené životní
pojištění v takových pří-
padech téměř dorovná
náš původní příjem. A to
je jeho nejdůležitější vlast-
nost.

Přesto se stále setkáváme
s tím, že klienti některá
vážná rizika podceňují,
je nějaká cesta, jak je
přesvědčit?
Naši poradci využívají mo-
derní nástroj pro sjednává-
ní pojištění tzv. PRŮVOD-
CE. Díky němu poradce
podrobně stanoví potřeby
klienta, z jejichž analýzy
PRŮVODCE vypracuje do-
poručenou pojistnou ochra-
nu klienta. Pokud si podle
těchto parametrů klient
sjedná pojistnou smlouvu,
má jistotu, že je kvalitně
pojištěn. A samozřejmě se
i snažíme ta nejzávažnější
rizika zvýhodnit. Napří-
klad těm, kteří si do 30.
června 2019 sjednají pojiš-
tění invalidity v rámci FLE-
XI nebo FLEXI JUNIORnebo
si ho přidají do stávajícího
pojištění a v budoucnu se
stanou invalidními 3. stup-
ně, vyplatíme dvojnásobek
sjednané pojistné částky.

Klientům, kteří si od 1. dubna do
30. června 2019 sjednají pojištění
invalidity v rámci FLEXI nebo
FLEXI JUNIOR a v budoucnu se
stanou invalidními 3. stupně, vyplatí
Kooperativa dvojnásobek sjednané
pojistné částky. Akce platí i pro stávající
pojištěné, kteří si riziko invalidity
do smlouvy poprvé přidají.

validitu, úmrtí živitele ro-
diny, případně dlouhodo-
bou pracovní neschopnost.
Zároveň se snažíme klien-
ty na tato rizika upozornit
zvýhodněnými nabídka-
mi“, doplňuje Filip Král.
Dvojnásobné plnění v pří-
padě invalidity 3. stupně

získají jak ti, kteří si od
1. 4. do 30. 6. 2019 nově
sjednají smlouvy nebo do-
datky k FLEXI životní po-
jištění nebo FLEXI JUNIOR,
tak i ti s novou smlouvu
FLEXI rizikové životní po-
jištění. Nabídka platí pro
dospělé osoby i děti, pro

invaliditu způsobenou
úrazem i vážným one-
mocněním, a to až do výše
1 milionu Kč navíc po ce-
lou dobu trvání sjedna-
ného pojištění invalidity
3. stupně nebo dlouhodo-
bé péče. Minimální pojist-
ná částka je 100 000Kč.

Vážná onemocnění Češi stále podceňují
Vyplynulo z průzkumu, který si nechala
zpracovat pojišťovna Kooperativa. „Když
nás postihne vážná nemoc, případně
invalidita, rázem se dlouhodobě ocitneme
bez svého obvyklého příjmu. Na tuto situaci
není připravena téměř polovina Čechů,“
odhaluje závažné zjištění Filip Král, člen
představenstva v Kooperativě.
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Plněné masové taštičky z dýně a květáku
Na 4 porce potřebujeme: 500 g dýně hokaido nebomáslové,
500 g květáku, sůl, 15 g ghee (přepuštěnémáslo), sádla nebo olivového
oleje, 50 g cibule, 50 g čerstvé papriky, 300 gmletého hovězíhomasa,
5 g česneku, 5 gmletého římského kmínu, 5 g uzené papriky, pepř,
50 g rajčatového protlaku, 50 g krémového sýru (Goldessa,
Philadelphia aj.), 150 g strouhaného čedaru.
Postup: Dýni zbavíme semínek, nastrouháme najemno; květák rozdrtíme
namalá zrníčka a vše osolíme. Na pánvi opečeme nadrobno nakrájenou
cibuli a papriku, párminut restujeme. Přidámemaso, které rozdrobíme,
aby se nepeklo do hrudek. Osolíme a necháme vypéct šťávu. Přidáme
rozdrcený česnek a směs koření a krátce osmahneme. Smícháme
s protlakem a následně vmícháme krémový sýr. Zeleninu zbavíme vody,
smícháme s vejci a nastrouhaným čedarem. Ze zhruba 70 g zeleninové
směsi vytvoříme oválnou tenčí placku. Na jednu její polovinu umístíme asi
40 gmasové směsi a překlopíme přes ni druhou půlku placky. Vzniklou
taštičku po okrajích spojíme prsty a dáme na plech. V troubě vyhřáté na
190 °C pečeme 30minut. Pak taštičky posypeme čedarem a pečeme ještě
dalších 10minut. Můžeme podávat s rajčatovým salátem, avokádovou
salsou či třeba zakysanou smetanou. Recept: Lucie Grusová

Čínské taštičky z pařeného těsta
Potřebujeme - těsto: 550 g hladké mouky, 1/4 l vařící vody,
50 g mouky na vál. Na náplň: 400 g mletého vepřového masa,
2 pórky, 4 lžíce sójové omáčky, asi 3 lžíce alkoholu (bez výrazného
aroma), 1 lžičku zázvoru, 1/4 lžičky Glutasolu, sůl, 5 lžic oleje,
1/8 l vody. Omáčka: 1 díl sójové omáčky, 1 díl vody, 1/2 dílu octa,
podle chuti lisovaný česnek nebo chilli koření.
Postup: Nejprve si nachystáme nádivku. Okořeněné maso
smícháme se studenou vodou. Jakmile se z masa vytvoří bělavá
hustá kaše, zakápneme ji alkoholem a přidáme nadrobno
nakrájený pórek a olej. Poté připravíme pařené těsto. Těsto
připravíme tak, že do mouky vlijeme vařící vodu, těsto zamícháme
vařečkou a necháme chvilku vychladnout. Ještě teplé těsto
zpracováváme rukama na válu zhruba 10 minut. Poté na vál
nasypeme mouku, z těsta utvoříme válečky a z nich nakrájíme asi
60 stejně velkých kousků. Každý kousek zmáčkneme rukou na
placičku a do středu dáme náplň. Musíme ale dávat pozor, aby
náplň nezamastila okraje - taštičky by se při vaření rozlepily. Při
vaření používejte větší hrnec s napařovací vložkou. Pod nízkou
vložku dáme kastrolek, aby se pod něj vešlo dost vody a vytvořilo
se hodně páry, na děrovanou vložku položíme listy hlávkového
salátu nebo zelí a na ně položíme taštičky. Listy zabrání tomu, aby
se taštičky přilepily k vložce. Zdroj: ONA DNES

Tradiční čínské plněné taštičky. FOTO | ARCHIVMAFRA

Znají je snad všechny
kuchyně světa. Různé
varianty plněných
taštiček najdeme
v jídelníčcích evropských,
ale i afrických či
asijských. Pravda, jejich
příprava vyžaduje trochu
trpělivosti, ale díky
mnoha možnostem
náplně vám nezevšední.

ParlamentníListy.cz

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

5plus2
■ V KUCHYNI

Řecké taštičky Manti
Potřebujeme - na těsto: 2 hrnky hladkémouky, sůl,
2 žloutky na potření těsta.Na náplň: 30 dkgmletéhomladého
hovězíhomasa (možné použít i maso kuřecí krájené na velmi
drobno), 1 cibuli, sůl, pepř, olivový olej, ochucenémáslo
(budeme potřebovat na konec) a čerstvé změklémáslo, kmín,
pálivou papriku, 1 tučný čerstvý jogurt, rozetřený česnek.
Postup: Zmouky, soli a vody vypracujeme těsto. Až bude
vláčné, necháme ho odpočinout nejméně půl hodiny překryté
utěrkou. Připravíme náplň smíchánímmasa, trochy olivového
oleje, soli, pepře, cibule. Těsto rozdělíme na dva díly.
Za pomoci válečku vyválíme na co nejslabší pláty,
můžeme trochumouky nebo škrobu použít při válení.
První vyválené těsto potřeme rozkverlaným žloutkem, lžičkou
rozmístíme náplň v přiměřené vzdálenosti od sebe (půl lžičky
na každý kousek těsta). Přikryjeme druhýmplátem těsta a za
pomoci kulaté formičky vykrajujeme taštičky, jejichž okraje
pečlivě přimáčkneme. Házíme je do vařící osolené vody
(přidáme do ní nepatrně oleje), když vyplavou na povrch
(2 až 3minuty), sítem je vyjmeme a polijeme rozpuštěným
máslem. Na každý talíř dáme jogurt smíchaný s česnekem,
na něj navršíme taštičky a na ně dáme kousek ochuceného
pikantníhomásla. Recept: Petr Jachnin

Taštičky s fetou a medem
Potřebujeme: 1 listové těsto, 200 g sýru feta, 1 bílek na
potření, olej na vymazání plechu, med. Postup: Těsto
vyválíme na placku a vykrájíme si sedmicentimetrová
kolečka. Do středu každého kolečka vložíme kousek
fety, přehneme, vytvoříme taštičku. Vložíme na
vymazaný pekáč, potřeme rozšlehaným bílkem.
Pečemepři teplotě 180 °C 20 až 30minut dozlatova.
Podáváme teplé, pokapanémedem. Petr Jachnin

FOTO | SHUTTERSTOCK

Cesta kolem světa s taštičkami

INZERCE



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

ČR | Klasické dílo českého rocku, album
Želva od skupiny Olympic, vzniklo před
52 lety, ale svou premiéru má i letos –
30. května bude Rádio Impuls vysílat
jeho kompletní koncertní provedení, kte-
ré kapela natočila přímo pro nejúspěšněj-
ší českou rozhlasovou stanici v hudeb-
ním klubovém prostředí studia Doupě.
Petr Janda navíc písničky vylepšil vtip-
ným průvodním slovem, v němž vzpomí-
ná na dobu, ve které deska vznikala.

Shodou okolností také právě vyšla pů-
vodní Želva v nové remasterované po-
době na CD a na vinylu.

Čím je Želva tak důležitá? V době
svého vydání znamenala hudební revo-
luci. Především prolomila ve své době
hranice, které nastavilo bdělé oko teh-
dejší partajní cenzury. Už jen to, že des-
ku natočila rocková kapela, bylo tehdy
neuvěřitelným zázrakem. Důležité také
bylo, že písničky byly úplně jiné, než
jaké vyžadovala dobová estetika. Zpíva-
lo se v nich například o pití alkoholu,
což jako téma socialistická morálka zá-
sadně odmítala, a některé skladby, včet-
ně titulní Želvy, byly pro většinové pub-
likum nesrozumitelné. I to bylo ještě
v roce 1967 skoro nepředstavitelné.

Právě tyto vlastnosti se staly zákla-
dem moderní české rockové hudby. Žel-
va navíc přinesla svérázný humor, smy-
sl pro parodii, nekonvenční milostnou
lyriku a reálný obraz našeho světa, kte-
rý zdaleka není černobílý.

Ještě důležitější byl fakt, že Želva ob-
sahovala původní písně v češtině.
I Olympic hrál zpočátku přejaté sklad-
by britských skupin v angličtině. To, že
přešel na český jazyk, mu získalo mno-
hem širší okruh příznivců, ale ovlivnilo
to i hudbu kapely. Slovanské jazyky
mají jinou melodii i rytmus, než má po-
měrně tvrdá angličtina. Na poznatku, že
pop i rock se dá zpívat česky, staví čes-
ká populární hudba dodnes.

Jako každá deska má Želva silné i sla-
bé momenty. Sám Janda na koncertě při-
znal, že písničku Jen Bůh ví nemá zrov-
na ve velké lásce. Možná i závěrečný
Psychiatrický prášek je až moc poplat-
ný době vzniku. Hlavní jsou ale nadča-
sové písně jako titulní Želva, Vzpomín-
ka plíživá nebo Snad jsem to zavinil já.
V novém koncertním provedení pro Im-
puls vynikly i některé občas přehlížené
skladby jako Dědečkův duch, Telefon
a hlavně Línej skaut.

Jeden paradox na konec. Čeští muzi-
kanti i jejich publikum v době vzniku Žel-

vy považovali domácí hudbu ve srovnání
s anglickou a jinou západní produkcí za
tragicky špatnou. Skoro se za ni styděli.
Dnes se ale řada zahraničních hudebních
odborníků s odstupem času domnívá, že
nahrávky jako právě Želva měly v evrop-
ském kontextu vysokou úroveň a jejich
originalita si mnohdy nezadala s nejlepší-
mi angloamerickými produkty. Jejich

smůla byla jen v tom, že vznikly v zemi,
o kterou se hudební svět příliš nezajímal.

Želva má i po více než 50 letech neopa-
kovatelnou atmosféru, která pamětní-
kům evokuje vůni doby květinového hnu-
tí a mladším připadá jako retro, které je
dodnes živé. Další z Živáááák Rádia Im-
puls z klubu Doupě můžete slyšet na Im-
pulsu ve čtvrtek 30. května od 20 hodin.

Olympic znovu natočil
celé album Želva z roku
1967. Jako unikátní
koncert pro Rádio Impuls.

Želva zazní znovu naživo

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

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 /
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.

/ motor s technologií InStart exkluzivně proVARI
/ až 75 startů na jedno nabití, nabíjení cca 30 minut
/ startování tlačítkem
/ inovovaný tvar krytu žacího bubnu
/ bezpečnostní brzda disku
/ dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
/ pevná náprava pro přesné vedení stroje
/ nezávislé zapínání sečení a pojezdu
/ originální kalené nože VARI
/ široká 6“ šípová kola

PRVNÍ BUBNOVÁ SEKAČKA S ELEKTROSTARTEM

19 490 Kč

CENY BUBNOVÝCH SEKAČEK OD:

FOTO | ONDŘEJ LUKÁŠ



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!

BRATISLAVA | Psal se rok 2011.
Po utkání o bronz novináři, které nervova-
la blížící se uzávěrka, netrpělivě vyhlíželi
trenéra Hadamczika. Jenže ten nikde.
„Už ho volali na tiskovou konferenci, ale
když uslyšel, že jsou tady Dvořáci, musel
se s námi vyfotit,“ zavzpomíná usměvavá
dáma. „A ještě nám půjčil medaili.“

Osm let stará příhoda z Bratislavy vy-
kresluje, jak neodmyslitelně patří manže-
lé Hana a Drahoslav k hokejovým šam-
pionátům. „Někdo si odkládá peníze do
obálky na uhlí, my tři čtvrtě roku šetříme
na hokej,“ usměje se Dvořák.

S manželkou je na svém 21. mistrov-
ství světa. V Bratislavě navíc pomáhají
během turnaje jako dobrovolníci. Přes
den perou týmům oblečení, před český-
mi zápasy ale navléknou vlastní dresy
a zamíří na tribuny. Vždy s sebou mají
vlajku, kterou zručná Hana sama spíchla
ze zbylých kousků látky. Na ní je nápis:
OLBRAMOVICE DVOŘÁCI. „Celá

vesnice sleduje zápasy, jestli nás neuvidí.
I babičky přepínají ze seriálů,“ popisuje
Hana. A vsaďte se, že jste ji určitě už ně-
kdy viděli. Na šampionát rodina z obce
kousek od Benešova poprvé vyrazila
v roce 1998. Drahoslava vytáčeli chybují-
cí komentátoři Novy, která tehdy vlastni-
la televizní práva. „Tohle nebudu poslou-
chat, jedeme!“

Dovolenou nám určuje IIHF

Ve Švýcarsku stejně jako na několika dal-
ších šampionátech přespávali v autě, ale
nevadilo to. Bylo krásně, pár z Česka
okouzlila i příroda a přátelská atmosféra.
Objevili vášeň, která se jich drží dodnes.

„Ročně máme dvě dovolené. V létě
jezdíme po Česku na túry do hor a dru-
hou nám určuje IIHF,“ říkají věrní fa-
noušci. Chyběli jen na šampionátu v Pet-
rohradě (2000). Ručinský, Varaďa nebo
Patera, ty všechny Dvořákovi znají.
„Dřív kluci víc chodili do města, potkáva-
li jsme je, popovídali jsme si. To je pro
nás největší odměna,“ líčí Hana. „Teď už
hráči tolik ven nechodí,“ srovnává.

Dnes mají manželé po šedesátce.
Oba jsou v penzi, ale na jarním putování
za sportem se nic nezměnilo. Už se nekou-
pouv jezerech, raději sinajdou levnějšíuby-
tovnu nebo bydlení přes aplikaci Airbnb.
Hana už týdny před odjezdem nechystá
obědydozavařovaček.Všesikoupínamís-
tě. „Jen ty lístky jsou už ve skupině předra-
žené,“ posteskne si Hana.

Za vstupenky utratí manželé desetitisí-
ce korun, za roky přišli na pár fíglů.
Když chtějí koupit lístek od překupníka,
vyčkávají do začátku zápasu, po kterém
šíbři vstupenky výrazně zlevňují. „A ne-
jen mezi českými fanoušky máme kama-
rády. Když třeba vypadnou Finové, dají
nám je,“ přibližuje Hana, jejímž oblíben-
cem je kapitán českého týmu Jakub Vorá-
ček. Jan Daněk (iDNES.cz)

20 let na hokeji s tváří Fantomase
Dvě desetiletí, s výjimkou šampionátů v Rusku 2010 a 2016,
povzbuzuje české hokejisty na každémmistrovství světa
také muž s nepřehlédnutelnou maskou Fantomase. Skrývá
se za ní ústecký podnikatel Vasil Simkovič, který si masku
slavného padoucha přibalil na cestu na klání v Lillehammeru.
Celkem jich vystřídal už na pětadvacet. Zrodil se tak velký
fanouškovský fenomén, že dokonce se na tribunách
v předchozích letech objevili i jeho „dvojníci“. (re)

Český tým se dosud na
slovenském šampionátu
mohl spolehnout
na věrné fanoušky.
Tak třebamanželé
Dvořákovi už jsou
na svém 21. mistrovství.
A nechybí ani Fantomas.

VŽDYNATRIBUNĚ.Hana aDrahoslavDvořákovi – bývalá pokladní a řemeslník –
nechyběli na hokejovémMS za posledních 18 let ani jednou. FOTO | iDNES.cz (ČTK)

Srdcaři v Bratislavě
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TV program týdeníku 5plus2 sobota 25. května 2019

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Komu straší ve
věži 8.10Úsměvy Jiřího Korna 8.45Durrellovi III
9.35Columbo 11.05Všechnopárty 12.00Zmetro-
pole, Týden v regionech 12.25Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Rabín a jeho Golem 14.15 Jaké vlasy má Zlato-
vláska 14.45 Rozpaky kuchaře Svatopluka 16.05
Ďábelské líbánky 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Rozbité zrcadlo

Detektivka (VB, 1980). Hrají
A. Lansburyová, E. Taylorová,
R. Hudson, K. Novaková, E. Fox.
Režie G. Hamilton

22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.55 Piti piti pa
Komedie (Fr., 1970). Hrají L. de
Funès, O. de Funès, P. Préboist,
N. Adamová, P. Adamsová
a další. Režie S. Korber

0.20 Banánové rybičky
0.55 Na forbíně TM
1.35 Chalupa je hra
2.00 Zahrada je hra
2.25 Bydlení je hra
2.50 Sama doma
4.20 Kuchařská pohotovost
4.45 Pod pokličkou
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Nova
6.10 Tlapková patrola III 7.00 Looney Tunes:
Nové příběhy 7.45 Show Toma a Jerryho II (13)
8.10 The Voice Česko Slovensko 10.50 Koření
11.45 Volejte Novu 12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.35 Výměna manželek 15.00 Jíst, meditovat,
milovat 17.40 Čapí dobrodružství 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.25 The Voice Česko Slovensko
23.20 Červená karkulka

Fantasy horor (USA/Kan., 2011).
Hrají A. Seyfriedová, G. Oldman

1.15 Jíst, meditovat, milovat
Romantické drama (USA, 2010)

3.25 Volejte Novu
4.15 Holky pod zámkem III
5.05 Novashopping

Prima
6.20 Ninjago X (3) 6.50 My Little Pony IV (17)
7.20 M.A.S.H (36) 7.50 M.A.S.H (37) 8.25
Autosalon 9.40 Bikesalon 10.05 Parta
z penzionu 11.15Máme rádi Česko 12.55 Česko
Slovensko má talent 14.30 Přednosta stanice.
Komedie (ČR, 1941). Hrají V. Burian, J. Marvan,
Z. Kabátová, Č. Šlégl a další 16.30 Holka na
zabití. Krimikomedie (ČR, 1975). Hrají
D. Veškrnová, I. Prachař, V. Olmer, J. Abrhám,
K. Augusta a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Třetí princ

Pohádka (ČR, 1982). Hrají
P. Trávníček, L. Šafránková,
J. Bartoška, L. Munzar,
J. Hlaváčová a další. Režie
A. Moskalyk

22.15 Kartel smrti
Akční film (USA, 2016).
Hrají S. Seagal, L. Goss,
G. St-Pierre a další. Režie
K. Waxman

0.20 Růžový panter znovu zasahuje
Komedie (VB, 1976). Hrají
P. Sellers, H. Lom, B. Kwouk
a další. Režie B. Edwards

2.30 Vraždy v Midsomeru XIII
Šílená Molly. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie P. Smith

4.40 Policie v akci
Opravdoví policisté, skutečné
případy a volání o pomoc

Joj Family
7.30 Policisté v akci 8.30Na chalupě

9.35 Nové bydlení 2 10.50 V sedmém nebi 12.25
Třetí patro (6/6) 14.05 Policisté v akci 15.00
Policisté v akci 16.00 Policisté v akci 17.00 Nové
bydlení 2 18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu
(3/13) 21.30 Nikdo není dokonalý 23.05 Nikdo
není dokonalý 0.35 Nové bydlení 2

Prima cool
6.30 Extant (4) 7.25 Top Gear XXV 8.35 Pevnost
Boyard (6) 11.05Re-play 11.40COOL e-sport 12.10
Futurama V (1) 12.40 Simpsonovi IV (19, 20) 13.30
COOLfeed 13.40 Simpsonovi IV (21, 22) 14.40
Futurama V (2) 15.00 COOLfeed 15.10 Star Trek:
Do temnoty 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi IV
(23) 18.30 Simpsonovi V (1-3) 19.50 COOLfeed
20.00 Madagaskar 3 22.05 Elita armády 0.20
Akta X XI (10)

Nova Cinema
6.10 Člověk z ledu 8.05 Scooby-Doo: Franken-
hrůza 9.25 Mentalista VII (5, 6) 11.05 Mistr iluze
(12, 13) 13.25 Superpes 14.50 Máma mezi Marťany
16.35 Jak jíst smažené žížaly 18.05 Zachraňte
Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky, dobrodružný
film (USA, 2010) 20.00 Johnny Worricker: Bitevní
pole, thriller (VB, 2014) 21.55 Pařba v Bangkoku,
komedie (USA, 2011) 23.55 Prci, prci, prcičky:
Svatba, komedie (USA/N, 2002)

Prima Max
7.05My Little Pony IV (16) 7.35Ninjago X (2) 8.05
Velké zprávy 9.40 Pekelná kuchyně XVI (6, 7)
11.30 Růžový panter znovu zasahuje, komedie
(VB, 1976) 13.45 Učitelé na zakázku, komedie (Fr.,
2013) 15.40 Velká vlaková loupež, dobrodružný
film (VB, 1978) 18.05 Kung Fu Panda 2, animovaný
film (USA, 2011) 20.00 Válka Roseových, komedie
(USA, 1989) 22.25 Válka dronů, akční film (USA,
2016) 0.15 Elita armády, akční film (USA, 2006)

ZÁBAVA

SOBOTA

5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Soudní
síň 7.50 Soudní síň 8.55Nové bydlení 2 10.10Nová
zahrada 11.05 Postavíme, opravíme, zvelebíme
11.50 Zákony pohybu (3/13) 13.05 Boj o Moskvu,
válečný film (Rus., 1985) 16.55 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmémnebi 22.20Všechno, comám rád 23.45
Na chalupě 0.50 Nové bydlení

NEDĚLE

9.40 Soudní síň – cz 10.45 Policisté
v akci 11.45 Dr. Stefan Frank (86) 12.55 Záchranáři
v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45 Soudní síň
15.55 Soudní síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30Noviny 20.20 Boj
o Moskvu 1 – Agrese 22.30 Policisté v akci 23.30
Policisté v akci 0.35 Nová zahrada

PONDĚLÍ

10.40 Policisté v akci 11.40 Dr. Stefan
Frank (87) 12.50 Záchranáři v akci 13.45 Záchranáři
v akci 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(44, 45) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ÚTERÝ

10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
12.05 Dr. Stefan Frank (88) 13.05 Medicopter 117
(44, 45/82) 15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý
21.45 Nikdo není dokonalý 23.25 Policisté v akci

STŘEDA

11.40 Dr. Stefan Frank (89) 12.45
Záchranáři v akci 13.40 Záchranáři v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 16.50
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (46, 47) 22.20
Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

ČTVRTEK

9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
12.00 Dr. Stefan Frank (90) 13.00 Medicopter 117
(46, 47/82) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci, seriál (SR, 2016) 17.55 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Rodáci
(1/13) 22.30 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

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,
seriál (Mex., 1997) 21.15 Cabaret 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

10.50 Indian – Pořad o hrách 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

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 25. května 2019

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Komu straší ve
věži 8.10Úsměvy Jiřího Korna 8.45Durrellovi III
9.35Columbo 11.05Všechnopárty 12.00Zmetro-
pole, Týden v regionech 12.25Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Rabín a jeho Golem 14.15 Jaké vlasy má Zlato-
vláska 14.45 Rozpaky kuchaře Svatopluka 16.05
Ďábelské líbánky 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Rozbité zrcadlo

Detektivka (VB, 1980). Hrají
A. Lansburyová, E. Taylorová,
R. Hudson, K. Novaková, E. Fox.
Režie G. Hamilton

22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.55 Piti piti pa
Komedie (Fr., 1970). Hrají L. de
Funès, O. de Funès, P. Préboist,
N. Adamová, P. Adamsová
a další. Režie S. Korber

0.20 Banánové rybičky
0.55 Na forbíně TM
1.35 Chalupa je hra
2.00 Zahrada je hra
2.25 Bydlení je hra
2.50 Sama doma
4.20 Kuchařská pohotovost
4.45 Pod pokličkou
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Nova
6.10 Tlapková patrola III 7.00 Looney Tunes:
Nové příběhy 7.45 Show Toma a Jerryho II (13)
8.10 The Voice Česko Slovensko 10.50 Koření
11.45 Volejte Novu 12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.35 Výměna manželek 15.00 Jíst, meditovat,
milovat 17.40 Čapí dobrodružství 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.25 The Voice Česko Slovensko
23.20 Červená karkulka

Fantasy horor (USA/Kan., 2011).
Hrají A. Seyfriedová, G. Oldman

1.15 Jíst, meditovat, milovat
Romantické drama (USA, 2010)

3.25 Volejte Novu
4.15 Holky pod zámkem III
5.05 Novashopping

Prima
6.20 Ninjago X (3) 6.50 My Little Pony IV (17)
7.20 M.A.S.H (36) 7.50 M.A.S.H (37) 8.25
Autosalon 9.40 Bikesalon 10.05 Parta
z penzionu 11.15Máme rádi Česko 12.55 Česko
Slovensko má talent 14.30 Přednosta stanice.
Komedie (ČR, 1941). Hrají V. Burian, J. Marvan,
Z. Kabátová, Č. Šlégl a další 16.30 Holka na
zabití. Krimikomedie (ČR, 1975). Hrají
D. Veškrnová, I. Prachař, V. Olmer, J. Abrhám,
K. Augusta a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Třetí princ

Pohádka (ČR, 1982). Hrají
P. Trávníček, L. Šafránková,
J. Bartoška, L. Munzar,
J. Hlaváčová a další. Režie
A. Moskalyk

22.15 Kartel smrti
Akční film (USA, 2016).
Hrají S. Seagal, L. Goss,
G. St-Pierre a další. Režie
K. Waxman

0.20 Růžový panter znovu zasahuje
Komedie (VB, 1976). Hrají
P. Sellers, H. Lom, B. Kwouk
a další. Režie B. Edwards

2.30 Vraždy v Midsomeru XIII
Šílená Molly. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie P. Smith

4.40 Policie v akci
Opravdoví policisté, skutečné
případy a volání o pomoc

Joj Family
7.30 Policisté v akci 8.30Na chalupě

9.35 Nové bydlení 2 10.50 V sedmém nebi 12.25
Třetí patro (6/6) 14.05 Policisté v akci 15.00
Policisté v akci 16.00 Policisté v akci 17.00 Nové
bydlení 2 18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu
(3/13) 21.30 Nikdo není dokonalý 23.05 Nikdo
není dokonalý 0.35 Nové bydlení 2

Prima cool
6.30 Extant (4) 7.25 Top Gear XXV 8.35 Pevnost
Boyard (6) 11.05Re-play 11.40COOL e-sport 12.10
Futurama V (1) 12.40 Simpsonovi IV (19, 20) 13.30
COOLfeed 13.40 Simpsonovi IV (21, 22) 14.40
Futurama V (2) 15.00 COOLfeed 15.10 Star Trek:
Do temnoty 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi IV
(23) 18.30 Simpsonovi V (1-3) 19.50 COOLfeed
20.00 Madagaskar 3 22.05 Elita armády 0.20
Akta X XI (10)

Nova Cinema
6.10 Člověk z ledu 8.05 Scooby-Doo: Franken-
hrůza 9.25 Mentalista VII (5, 6) 11.05 Mistr iluze
(12, 13) 13.25 Superpes 14.50 Máma mezi Marťany
16.35 Jak jíst smažené žížaly 18.05 Zachraňte
Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky, dobrodružný
film (USA, 2010) 20.00 Johnny Worricker: Bitevní
pole, thriller (VB, 2014) 21.55 Pařba v Bangkoku,
komedie (USA, 2011) 23.55 Prci, prci, prcičky:
Svatba, komedie (USA/N, 2002)

Prima Max
7.05My Little Pony IV (16) 7.35Ninjago X (2) 8.05
Velké zprávy 9.40 Pekelná kuchyně XVI (6, 7)
11.30 Růžový panter znovu zasahuje, komedie
(VB, 1976) 13.45 Učitelé na zakázku, komedie (Fr.,
2013) 15.40 Velká vlaková loupež, dobrodružný
film (VB, 1978) 18.05 Kung Fu Panda 2, animovaný
film (USA, 2011) 20.00 Válka Roseových, komedie
(USA, 1989) 22.25 Válka dronů, akční film (USA,
2016) 0.15 Elita armády, akční film (USA, 2006)

ZÁBAVA

SOBOTA

5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Soudní
síň 7.50 Soudní síň 8.55Nové bydlení 2 10.10Nová
zahrada 11.05 Postavíme, opravíme, zvelebíme
11.50 Zákony pohybu (3/13) 13.05 Boj o Moskvu,
válečný film (Rus., 1985) 16.55 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmémnebi 22.20Všechno, comám rád 23.45
Na chalupě 0.50 Nové bydlení

NEDĚLE

9.40 Soudní síň – cz 10.45 Policisté
v akci 11.45 Dr. Stefan Frank (86) 12.55 Záchranáři
v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45 Soudní síň
15.55 Soudní síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30Noviny 20.20 Boj
o Moskvu 1 – Agrese 22.30 Policisté v akci 23.30
Policisté v akci 0.35 Nová zahrada

PONDĚLÍ

10.40 Policisté v akci 11.40 Dr. Stefan
Frank (87) 12.50 Záchranáři v akci 13.45 Záchranáři
v akci 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(44, 45) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ÚTERÝ

10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
12.05 Dr. Stefan Frank (88) 13.05 Medicopter 117
(44, 45/82) 15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý
21.45 Nikdo není dokonalý 23.25 Policisté v akci

STŘEDA

11.40 Dr. Stefan Frank (89) 12.45
Záchranáři v akci 13.40 Záchranáři v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 16.50
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (46, 47) 22.20
Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

ČTVRTEK

9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
12.00 Dr. Stefan Frank (90) 13.00 Medicopter 117
(46, 47/82) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci, seriál (SR, 2016) 17.55 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Rodáci
(1/13) 22.30 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

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,
seriál (Mex., 1997) 21.15 Cabaret 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

10.50 Indian – Pořad o hrách 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

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 26. května 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Svatební

cesta aneb Ještě ne, Evžene! 6.45
Ďábelské líbánky 8.15 Úsměvy Elišky
Balzerové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (4/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Potrhlá Andula
14.00 O Všudybylovi
14.55 Chobotnice z II. patra
15.55 Causa Králík

Komedie (ČR, 1979)
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 Jak vytrhnout velrybě stoličku

Komedie (ČR, 1977)
21.25 168 hodin
21.55 Koptashow
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Agentura Puzzle (2/3)
23.55 Taggart
1.05 Banánové rybičky

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci VI
6.10 Tlapková patrola III (21, 22)
7.05 Looney Tunes: Nové příběhy (16)
7.25 Looney Tunes: Nové příběhy (17)
7.50 Show Toma a Jerryho II (14)
8.10 Král Drozdí brada

Pohádka (N, 2008)
9.25 Ledové sny

Romantický film (USA, 2010)
11.25 Návrat do budoucnosti 2

Sci-fi film (USA, 1989)
13.30 Ženy v pokušení

Komedie (ČR, 2010)
15.50 Trhák

Komedie (ČR, 1980)
17.20 10 pravidel, jak sbalit holku

Komedie (ČR, 2014)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (3)
21.35 Eurovolby 2019: Volební noc
22.50 Eurovolby 2019: Výsledky
0.30 Dřív než půjdu spát

Thriller (VB, 2014)
2.10 Trhák

Komedie (ČR, 1980)
4.00 Král Drozdí brada

Pohádka (N, 2008)

Prima
6.15 Ninjago X (4)
6.45 My Little Pony IV (18)
7.15 M.A.S.H (37)
7.45 M.A.S.H (38)
8.20 Svět ve válce (11)
9.35 Prima ZOOM Svět
10.05 Rozpal to, šéfe!
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.50 Jak se staví sen – extra
14.55 Rosa: Láska bez předsudků

Romantický film (N, 2016)
16.50 Třetí princ

Pohádka (ČR, 1982)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 Sport Star
20.15 Temný Kraj (7)

Pekelníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

21.35 V. I. P. vraždy (3)
22.55 Stalo se

Sci-fi thriller (USA/Indie/Fr., 2008)
0.50 Bikesalon
1.25 Svět ve válce (11)
2.30 Vraždy v Midsomeru XIII
4.40 Policie v akci

NOVA
5.55 Eurovolby 2019 – evropská snídaně
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (3685)
9.50 Policie Modrava (3)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (22)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (459)
14.05 Mentalista VII (7, 8)
15.55 Kriminálka Miami IX (20)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3686)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (81)
21.20 Specialisté (27)
22.25 Námořní vyšetřovací služba:

New Orleans II (20)
23.10 Beze stopy II (14)
23.55 Mentalista VII (7, 8)
1.25 Kriminálka Miami IX (20)
2.10 Koření
2.55 Krok za krokem VI (22)

Prima
6.20 Gormiti (1)
6.40 My Little Pony IV (19)
7.20 M.A.S.H (38)
8.10 M.A.S.H (39)
8.50 M.A.S.H (40)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Čas na lásku

Romantický film (N/Švéd., 2016)
12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (22)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (8)
14.30 Komisař Rex IV (10)
15.30 Komisař Rex IV (11)
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 (179)
21.30 Poklad z půdy
22.45 Rozpal to, šéfe!
23.30 Policie v akci
0.30 Komisař Rex IV (10)
1.30 Komisař Rex IV (11)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (8)
3.30 Prostřeno!
4.35 Policie v akci

Nova Cinema
8.55 Neuvěřitelné příběhy 9.25 Neuvěřitelné
příběhy 9.50 Jak jíst smažené žížaly 11.50 Máma
mezi Marťany 13.35 Johnny Worricker: Bitevní
pole 15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (24)
16.25 Sue Thomas: Agentka FBI (1, 2) 18.20 Čapí
dobrodružství 20.00 Pán prstenů: Návrat krále
23.50 Torque: Ohnivá kola, akční film (USA, 2004)

Prima cool
9.35 Pevnost Boyard (7) 12.10 COOL Motorsport
12.30 Bikesalon 13.05 Futurama V (2) 13.35
Simpsonovi IV (23) 14.05 Simpsonovi V (1) 14.25
COOLfeed 14.35SimpsonoviV (2, 3) 15.35Futurama
V (3) 15.55 COOLfeed 16.05 Madagaskar 3 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi V (4-7) 19.50 Úplně
debilní zprávy 20.00 Arn 22.50 American Horror
Story: Roanoke (4) 23.45X-Men: Nová generace (8)

Prima Max
6.50 My Little Pony IV (17) 7.15 Ninjago X (3) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XVI (7, 8) 10.55
Přednosta stanice 12.55 Kung Fu Panda 2 14.50
Bídníci, historické drama (ČR/VB/N/USA, 1998)
17.45 Mořská panna, romantická komedie (USA/
Austr., 2006) 20.00 Kráska a zvíře, romance (Fr.,
2014) 22.30 Kartel smrti, akční film (USA, 2016)
0.40 Stalo se, sci-fi thriller (USA/Indie/Fr., 2008)

Nova Cinema
5.05 Křivé obvinění 6.45 Ledové sny 8.35
Johnny Worricker: Bitevní pole 11.00 Návrat do
budoucnosti 2 13.05 Teleshopping 13.35 Pán
prstenů: Návrat krále 17.25 Jíst, meditovat 20.00
Underground: Pravdivý příběh Juliana Assange
21.50 Podvedená, thriller (USA, 1991) 0.00 Červená
karkulka, fantasy horor (USA/Kan., 2011)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi V (6, 7) 14.25
Sport Star 14.50 Re-play 15.25 Futurama V (4)
15.45COOLfeed 15.55Americký chopper (21) 16.55
Top Gear II 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi V
(8-11) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Simpsonovi
XXX (17) 20.45 Teorie velkého třesku XII (17) 21.15
Teorie velkého třesku X (10, 11) 22.10 Partička 22.50
COOLfeed 23.05 COOL e-sport

Prima Max
6.35My Little Pony IV (18) 7.05 Ninjago X (4) 7.35
Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XVI (8, 9)
10.45 Velká vlaková loupež 13.00 Mořská panna
15.20 Kráska a zvíře 17.50 Pomsta Růžového
pantera, komedie (VB, 1978) 20.00 Rande měsíce,
komedie (USA, 2006) 22.20 Brutální Everly, akční
thriller (USA, 2014) 0.20 Arn, dobrodružné drama
(Švéd./VB/Dán./Nor./Fin./N, 2007)

Nova Cinema
6.00 Návrat do budoucnosti 2 7.55 Mentalista VII
(7, 8) 10.15 Pán prstenů: Návrat krále 14.35 Čapí
dobrodružství 16.15 Underground: Pravdivý příběh
Juliana Assange 18.05 10 pravidel, jak sbalit holku
20.00 Dokonalá bouře, dobrodružný film (USA,
2000) 22.30Olověná vesta, válečný film (USA/VB,
1987) 0.45 Podvedená, thriller (USA, 1991)

Prima cool
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi V (10, 11) 14.35
Teorie velkého třeskuX (10, 11) 15.30FuturamaV (5)
15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper (22)
16.55TopGear II 18.00COOLfeed 18.10Simpsonovi
V (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 To
nejlepší z TopGearu: Top 41 (9) 21.20 Teorie velkého
třesku X (12, 13) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed
23.05 Americký chopper (22) 0.05 Partička

Prima Max
6.15 My Little Pony IV (19) 6.40 Gormiti (1) 7.05
Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně XVI (9, 10)
10.15 Bídníci 13.05 Pomsta Růžového pantera,
komedie (VB, 1978) 15.15 Rande měsíce, komedie
(USA, 2006) 17.40Papírováměsta, romantický film
(USA, 2015) 20.00Dost, thriller (USA, 2002) 22.25
Vymítání Molly Hartleyové, horor (USA, 2015) 0.35
Brutální Everly, akční thriller (USA, 2014)

pondělí 27. května 2019

úterý 28. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.50 168 hodin 10.20 Příběhy
slavných... Jaroslav Dietl 11.15 Přání
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Venkovský učitel

Drama (ČR/Fr./N, 2008)
22.05 Columbo
23.39 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.40 Taggart
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (7/8) 9.50

Kluk 10.15 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (8/13) 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 Po stopách hvězd
14.30 Causa Králík

Komedie (ČR, 1979)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
23.55 AZ-kvíz
0.25 Banánové rybičky
0.55 Pod pokličkou

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3686)
9.50 Specialisté (81)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (23)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (460)
14.10 Mentalista VII (9, 10)
16.00 Kriminálka Miami IX (21)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3687)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (901)
21.40 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (21)
23.25 Beze stopy II (15)
0.20 Mentalista VII (9, 10)
1.45 Kriminálka Miami IX (21)
2.55 Krok za krokem VI (23)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.20 Gormiti (2)
6.40 My Little Pony IV (20)
7.20 M.A.S.H (40)
8.10 M.A.S.H (41)
8.50 M.A.S.H (42)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Smím prosit?

Romantický film (N/Švéd., 2017)
12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (23)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (9)
14.25 Komisař Rex IV (12)
15.30 Komisař Rex IV (13)
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 (71)

Mazlíčci a jiné potvory.
Komediální seriál (ČR, 2018)

21.35 Mordparta (6)
22.55 TOP STAR magazín
23.40 Policie v akci
0.35 Komisař Rex IV (12)
1.35 Komisař Rex IV (13)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VII (9)

neděle 26. května 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Svatební

cesta aneb Ještě ne, Evžene! 6.45
Ďábelské líbánky 8.15 Úsměvy Elišky
Balzerové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (4/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Potrhlá Andula
14.00 O Všudybylovi
14.55 Chobotnice z II. patra
15.55 Causa Králík

Komedie (ČR, 1979)
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 Jak vytrhnout velrybě stoličku

Komedie (ČR, 1977)
21.25 168 hodin
21.55 Koptashow
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Agentura Puzzle (2/3)
23.55 Taggart
1.05 Banánové rybičky

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci VI
6.10 Tlapková patrola III (21, 22)
7.05 Looney Tunes: Nové příběhy (16)
7.25 Looney Tunes: Nové příběhy (17)
7.50 Show Toma a Jerryho II (14)
8.10 Král Drozdí brada

Pohádka (N, 2008)
9.25 Ledové sny

Romantický film (USA, 2010)
11.25 Návrat do budoucnosti 2

Sci-fi film (USA, 1989)
13.30 Ženy v pokušení

Komedie (ČR, 2010)
15.50 Trhák

Komedie (ČR, 1980)
17.20 10 pravidel, jak sbalit holku

Komedie (ČR, 2014)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (3)
21.35 Eurovolby 2019: Volební noc
22.50 Eurovolby 2019: Výsledky
0.30 Dřív než půjdu spát

Thriller (VB, 2014)
2.10 Trhák

Komedie (ČR, 1980)
4.00 Král Drozdí brada

Pohádka (N, 2008)

Prima
6.15 Ninjago X (4)
6.45 My Little Pony IV (18)
7.15 M.A.S.H (37)
7.45 M.A.S.H (38)
8.20 Svět ve válce (11)
9.35 Prima ZOOM Svět
10.05 Rozpal to, šéfe!
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.50 Jak se staví sen – extra
14.55 Rosa: Láska bez předsudků

Romantický film (N, 2016)
16.50 Třetí princ

Pohádka (ČR, 1982)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 Sport Star
20.15 Temný Kraj (7)

Pekelníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

21.35 V. I. P. vraždy (3)
22.55 Stalo se

Sci-fi thriller (USA/Indie/Fr., 2008)
0.50 Bikesalon
1.25 Svět ve válce (11)
2.30 Vraždy v Midsomeru XIII
4.40 Policie v akci

NOVA
5.55 Eurovolby 2019 – evropská snídaně
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (3685)
9.50 Policie Modrava (3)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (22)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (459)
14.05 Mentalista VII (7, 8)
15.55 Kriminálka Miami IX (20)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3686)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (81)
21.20 Specialisté (27)
22.25 Námořní vyšetřovací služba:

New Orleans II (20)
23.10 Beze stopy II (14)
23.55 Mentalista VII (7, 8)
1.25 Kriminálka Miami IX (20)
2.10 Koření
2.55 Krok za krokem VI (22)

Prima
6.20 Gormiti (1)
6.40 My Little Pony IV (19)
7.20 M.A.S.H (38)
8.10 M.A.S.H (39)
8.50 M.A.S.H (40)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Čas na lásku

Romantický film (N/Švéd., 2016)
12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (22)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (8)
14.30 Komisař Rex IV (10)
15.30 Komisař Rex IV (11)
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 (179)
21.30 Poklad z půdy
22.45 Rozpal to, šéfe!
23.30 Policie v akci
0.30 Komisař Rex IV (10)
1.30 Komisař Rex IV (11)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (8)
3.30 Prostřeno!
4.35 Policie v akci

Nova Cinema
8.55 Neuvěřitelné příběhy 9.25 Neuvěřitelné
příběhy 9.50 Jak jíst smažené žížaly 11.50 Máma
mezi Marťany 13.35 Johnny Worricker: Bitevní
pole 15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (24)
16.25 Sue Thomas: Agentka FBI (1, 2) 18.20 Čapí
dobrodružství 20.00 Pán prstenů: Návrat krále
23.50 Torque: Ohnivá kola, akční film (USA, 2004)

Prima cool
9.35 Pevnost Boyard (7) 12.10 COOL Motorsport
12.30 Bikesalon 13.05 Futurama V (2) 13.35
Simpsonovi IV (23) 14.05 Simpsonovi V (1) 14.25
COOLfeed 14.35SimpsonoviV (2, 3) 15.35Futurama
V (3) 15.55 COOLfeed 16.05 Madagaskar 3 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi V (4-7) 19.50 Úplně
debilní zprávy 20.00 Arn 22.50 American Horror
Story: Roanoke (4) 23.45X-Men: Nová generace (8)

Prima Max
6.50 My Little Pony IV (17) 7.15 Ninjago X (3) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XVI (7, 8) 10.55
Přednosta stanice 12.55 Kung Fu Panda 2 14.50
Bídníci, historické drama (ČR/VB/N/USA, 1998)
17.45 Mořská panna, romantická komedie (USA/
Austr., 2006) 20.00 Kráska a zvíře, romance (Fr.,
2014) 22.30 Kartel smrti, akční film (USA, 2016)
0.40 Stalo se, sci-fi thriller (USA/Indie/Fr., 2008)

Nova Cinema
5.05 Křivé obvinění 6.45 Ledové sny 8.35
Johnny Worricker: Bitevní pole 11.00 Návrat do
budoucnosti 2 13.05 Teleshopping 13.35 Pán
prstenů: Návrat krále 17.25 Jíst, meditovat 20.00
Underground: Pravdivý příběh Juliana Assange
21.50 Podvedená, thriller (USA, 1991) 0.00 Červená
karkulka, fantasy horor (USA/Kan., 2011)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi V (6, 7) 14.25
Sport Star 14.50 Re-play 15.25 Futurama V (4)
15.45COOLfeed 15.55Americký chopper (21) 16.55
Top Gear II 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi V
(8-11) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Simpsonovi
XXX (17) 20.45 Teorie velkého třesku XII (17) 21.15
Teorie velkého třesku X (10, 11) 22.10 Partička 22.50
COOLfeed 23.05 COOL e-sport

Prima Max
6.35My Little Pony IV (18) 7.05 Ninjago X (4) 7.35
Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XVI (8, 9)
10.45 Velká vlaková loupež 13.00 Mořská panna
15.20 Kráska a zvíře 17.50 Pomsta Růžového
pantera, komedie (VB, 1978) 20.00 Rande měsíce,
komedie (USA, 2006) 22.20 Brutální Everly, akční
thriller (USA, 2014) 0.20 Arn, dobrodružné drama
(Švéd./VB/Dán./Nor./Fin./N, 2007)

Nova Cinema
6.00 Návrat do budoucnosti 2 7.55 Mentalista VII
(7, 8) 10.15 Pán prstenů: Návrat krále 14.35 Čapí
dobrodružství 16.15 Underground: Pravdivý příběh
Juliana Assange 18.05 10 pravidel, jak sbalit holku
20.00 Dokonalá bouře, dobrodružný film (USA,
2000) 22.30Olověná vesta, válečný film (USA/VB,
1987) 0.45 Podvedená, thriller (USA, 1991)

Prima cool
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi V (10, 11) 14.35
Teorie velkého třeskuX (10, 11) 15.30FuturamaV (5)
15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper (22)
16.55TopGear II 18.00COOLfeed 18.10Simpsonovi
V (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 To
nejlepší z TopGearu: Top 41 (9) 21.20 Teorie velkého
třesku X (12, 13) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed
23.05 Americký chopper (22) 0.05 Partička

Prima Max
6.15 My Little Pony IV (19) 6.40 Gormiti (1) 7.05
Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně XVI (9, 10)
10.15 Bídníci 13.05 Pomsta Růžového pantera,
komedie (VB, 1978) 15.15 Rande měsíce, komedie
(USA, 2006) 17.40Papírováměsta, romantický film
(USA, 2015) 20.00Dost, thriller (USA, 2002) 22.25
Vymítání Molly Hartleyové, horor (USA, 2015) 0.35
Brutální Everly, akční thriller (USA, 2014)

pondělí 27. května 2019

úterý 28. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.50 168 hodin 10.20 Příběhy
slavných... Jaroslav Dietl 11.15 Přání
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Venkovský učitel

Drama (ČR/Fr./N, 2008)
22.05 Columbo
23.39 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.40 Taggart
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (7/8) 9.50

Kluk 10.15 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (8/13) 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 Po stopách hvězd
14.30 Causa Králík

Komedie (ČR, 1979)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
23.55 AZ-kvíz
0.25 Banánové rybičky
0.55 Pod pokličkou

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3686)
9.50 Specialisté (81)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (23)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (460)
14.10 Mentalista VII (9, 10)
16.00 Kriminálka Miami IX (21)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3687)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (901)
21.40 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (21)
23.25 Beze stopy II (15)
0.20 Mentalista VII (9, 10)
1.45 Kriminálka Miami IX (21)
2.55 Krok za krokem VI (23)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.20 Gormiti (2)
6.40 My Little Pony IV (20)
7.20 M.A.S.H (40)
8.10 M.A.S.H (41)
8.50 M.A.S.H (42)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Smím prosit?

Romantický film (N/Švéd., 2017)
12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (23)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (9)
14.25 Komisař Rex IV (12)
15.30 Komisař Rex IV (13)
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 (71)

Mazlíčci a jiné potvory.
Komediální seriál (ČR, 2018)

21.35 Mordparta (6)
22.55 TOP STAR magazín
23.40 Policie v akci
0.35 Komisař Rex IV (12)
1.35 Komisař Rex IV (13)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VII (9)



středa 29. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala XII

9.45 Doktor Martin 10.35 Všechno, co
mám ráda 11.00 Po stopách hvězd
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 Jožin
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.30 Nemocnice na kraji města (7/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Grantchester III (5/6)
23.20 Případy detektiva Murdocha IX
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz
1.35 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3687)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (901)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (24)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (461)
14.05 Mentalista VII (11, 12)
15.55 Kriminálka Miami IX (22)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3688)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

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

New Orleans II (22)
23.45 Beze stopy II (16)
0.35 Mentalista VII (11, 12)
2.05 Kriminálka Miami IX (22)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (461)

Prima
6.20 Gormiti (3)
6.40 My Little Pony IV (21)
7.20 M.A.S.H (42)
8.10 M.A.S.H (43)
8.50 M.A.S.H (44)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Kuchařka lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (24)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)
14.30 Komisař Rex IV (14)
15.30 Komisař Rex IV (15)
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 (180)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Temný Kraj (7)
0.00 Policie v akci
1.00 Komisař Rex IV (14)
2.00 Komisař Rex IV (15)
3.05 Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)
4.05 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3688)
9.45 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VII (1)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (462)
14.10 Mentalista VII (13)
15.05 Můj přítel Monk (1)
15.55 Kriminálka Miami X (1)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3689)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (902)
21.40 Život ve hvězdách
22.15 Grizzly zabiják

Thriller (Kan./USA, 2015)
0.00 Mentalista VII (13)
0.50 Můj přítel Monk (1)
1.35 Kriminálka Miami X (1)
2.20 Kolotoč

Prima
6.25 Gormiti (4)
6.40 My Little Pony IV (22)
7.25 M.A.S.H (44)
8.15 M.A.S.H (45)
8.55 M.A.S.H (46)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Hry lásky v Samlundu
Romantický film (N/Švéd., 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (25)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
14.30 Komisař Rex IV (16)
15.30 Komisař Rex IV (17)
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 (72)
21.35 Parta z penzionu
22.45 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.50 Komisař Rex IV (16)
1.50 Komisař Rex IV (17)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
3.50 Prostřeno!

Nova Cinema
6.15 Mentalista VII (9, 10) 8.00 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (24) 8.50 Sue Thomas: Agentka FBI
(1, 2) 11.15 Underground: Pravdivý příběh Juliana
Assange 13.40 Průvodce osamělého muže 15.20
Dokonalá bouře 17.40 Ženy v pokušení 20.00
Bestiář, romantické drama (ČR, 2007) 22.20 Best
Man Holiday 0.45 Olověná vesta

Prima cool
12.40 Simpsonovi V (12, 13) 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi V (14, 15) 14.40 Teorie velkého třesku X
(12, 13) 15.35 FuturamaV (6) 15.55COOLfeed 16.00
Americký chopper (23) 17.00 Top Gear II 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi V (16-19) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku X (14-17)
22.05 Parta z penzionu 23.00 COOLfeed 23.10
Americký chopper (23) 0.10 Parta z penzionu

Prima Max
9.10 My Little Pony IV (20) 9.35 Gormiti (2) 9.50
Velké zprávy 11.25 Pekelná kuchyně XVI (10) 12.15
Pekelná kuchyně XVI (11) 13.20 Papírová města,
romantický film (USA, 2015) 15.45 Dost, thriller
(USA, 2002) 18.15 Vzájemná výpomoc, komedie
(USA, 2009) 20.00 Zkáza zámku Herm,
dobrodružný film (Fr., 2007) 23.15 Tyranosaurus:
Zhouba Aztéků, horor (USA, 2008)

Nova Cinema
6.00 Sue Thomas: Agentka FBI (1, 2) 7.50
Mentalista VII (11, 12) 10.10 Dokonalá bouře 13.10
Ohnivá sedla 15.00 Gorily v mlze 17.30 Generál
MacArthur, válečný film (Jap./USA/Austr., 1977)
20.00 Vzhůru nohama, romantická komedie (USA,
2001) 21.45 Klíč, thriller (USA/N, 2005) 23.40 Best
Man Holiday, komedie (USA, 2013)

Prima cool
12.25 Simpsonovi V (16, 17) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi V (18, 19) 14.25 Teorie velkého třesku X
(16, 17) 15.20 Futurama V (7) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper (24) 16.50 Top Gear II
18.00COOLfeed 18.10Simpsonovi V (20-22) 19.40
Simpsonovi VI (1) 20.05Úplně debilní zprávy 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku X (18, 19)
22.15Příkaz k popravě0.10Americký chopper (24)

Prima Max
8.45 My Little Pony IV (21) 9.10 Gormiti (3) 9.30
Velké zprávy 11.10 Pekelná kuchyně XVI (11, 12)
12.55 Vzájemná výpomoc 14.45 Zkáza zámku
Herm 17.55 Stopa Růžového pantera, komedie
(VB/USA, 1982) 20.00 Na samotě u lesa, filmová
komedie (ČR, 1976) 21.50 Komici, s. r. o. The Tour,
komedie (ČR, 2016) 23.55 Tyranosaurus: Zhouba
Aztéků, horor (USA, 2008)

Nova Cinema
5.15 Gorily v mlze 7.30 Generál MacArthur 9.55
Mentalista VII (13) 10.45 Můj přítel Monk (1) 12.10
Operace Frankton 14.35 Rocketeer 16.40 Vzhůru
nohama 18.20 Stůj, nebo maminka vystřelí 20.00
Zataženo, občas trakaře, animovaný film (USA,
2009) 21.40 Nebezpečné myšlenky, drama (USA,
1995) 23.35 Klíč, thriller (USA/N, 2005)

Prima cool
12.05 Futurama V (7) 12.35 Simpsonovi V (20, 21)
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi V (22) 14.05
Simpsonovi VI (1) 14.35 Teorie velkého třesku X
(18, 19) 15.30 Futurama V (8) 15.50 COOLfeed
15.55 Americký chopper (25) 16.55 Top Gear II
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi VI (2-5) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Star Trek: Do neznáma
22.45 Požírač kostí 0.40 Americký chopper (25)

Prima Max
8.20 My Little Pony IV (22) 8.45 Gormiti (4) 9.05
Velké zprávy 10.45 Pekelná kuchyně XVI (12, 13)
12.30 Vzájemná výpomoc 14.20 Stopa Růžového
pantera 16.25 Léto snů, rodinný film (USA, 2015)
18.15 Učitelé na zakázku 2, komedie (Fr., 2015)
20.00Vpravé poledne,western (USA, 1952) 22.00
Vetřelec vs. Predátor, sci-fi film (USA, 2004) 0.15
Komici, s. r. o. The Tour, komedie (ČR, 2016)

čtvrtek 30. května 2019

pátek 31. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Waldemar

Matuška
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 Korunní princ
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha IX
0.05 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.00 Banánové rybičky
1.35 Žiješ jenom 2x

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Na kus řeči 10.25 Nemocnice
na kraji města (7/20) 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 Durrellovi III (7/8)
14.50 Host
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
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
0.20 Grantchester III (5/6)
1.05 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera
2.10 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3689)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (902)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VII (2)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (463)
14.05 Můj přítel Monk (2)
15.00 Můj přítel Monk (1)
15.55 Kriminálka Miami X (2)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3690)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Rafťáci

Komedie (ČR, 2006)
22.35 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Komedie (USA, 2012)
0.45 Můj přítel Monk (2)
1.30 Kriminálka Miami X (2)
2.45 Život ve hvězdách
3.10 Co na to Češi

Prima
6.20 Gormiti (5)
6.40 My Little Pony IV (23)
7.20 M.A.S.H (46)
8.10 M.A.S.H (47)
8.50 M.A.S.H (48)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Ten správný odstín lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (1)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (12)
14.30 Komisař Rex IV (18)
15.30 Komisař Rex V (1)
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 Kodex spravedlnosti

Akční film (USA, 2014)
0.00 Komisař Rex IV (18)
1.00 Komisař Rex V (1)
2.05 Doktor z hor: Nové příběhy VII (12)
3.05 Prostřeno!
4.00 Policie v akci

středa 29. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala XII

9.45 Doktor Martin 10.35 Všechno, co
mám ráda 11.00 Po stopách hvězd
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 Jožin
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.30 Nemocnice na kraji města (7/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Grantchester III (5/6)
23.20 Případy detektiva Murdocha IX
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz
1.35 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3687)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (901)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (24)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (461)
14.05 Mentalista VII (11, 12)
15.55 Kriminálka Miami IX (22)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3688)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

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

New Orleans II (22)
23.45 Beze stopy II (16)
0.35 Mentalista VII (11, 12)
2.05 Kriminálka Miami IX (22)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (461)

Prima
6.20 Gormiti (3)
6.40 My Little Pony IV (21)
7.20 M.A.S.H (42)
8.10 M.A.S.H (43)
8.50 M.A.S.H (44)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Kuchařka lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (24)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)
14.30 Komisař Rex IV (14)
15.30 Komisař Rex IV (15)
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 (180)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Temný Kraj (7)
0.00 Policie v akci
1.00 Komisař Rex IV (14)
2.00 Komisař Rex IV (15)
3.05 Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)
4.05 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3688)
9.45 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VII (1)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (462)
14.10 Mentalista VII (13)
15.05 Můj přítel Monk (1)
15.55 Kriminálka Miami X (1)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3689)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (902)
21.40 Život ve hvězdách
22.15 Grizzly zabiják

Thriller (Kan./USA, 2015)
0.00 Mentalista VII (13)
0.50 Můj přítel Monk (1)
1.35 Kriminálka Miami X (1)
2.20 Kolotoč

Prima
6.25 Gormiti (4)
6.40 My Little Pony IV (22)
7.25 M.A.S.H (44)
8.15 M.A.S.H (45)
8.55 M.A.S.H (46)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Hry lásky v Samlundu
Romantický film (N/Švéd., 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (25)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
14.30 Komisař Rex IV (16)
15.30 Komisař Rex IV (17)
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 (72)
21.35 Parta z penzionu
22.45 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.50 Komisař Rex IV (16)
1.50 Komisař Rex IV (17)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
3.50 Prostřeno!

Nova Cinema
6.15 Mentalista VII (9, 10) 8.00 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (24) 8.50 Sue Thomas: Agentka FBI
(1, 2) 11.15 Underground: Pravdivý příběh Juliana
Assange 13.40 Průvodce osamělého muže 15.20
Dokonalá bouře 17.40 Ženy v pokušení 20.00
Bestiář, romantické drama (ČR, 2007) 22.20 Best
Man Holiday 0.45 Olověná vesta

Prima cool
12.40 Simpsonovi V (12, 13) 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi V (14, 15) 14.40 Teorie velkého třesku X
(12, 13) 15.35 FuturamaV (6) 15.55COOLfeed 16.00
Americký chopper (23) 17.00 Top Gear II 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi V (16-19) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku X (14-17)
22.05 Parta z penzionu 23.00 COOLfeed 23.10
Americký chopper (23) 0.10 Parta z penzionu

Prima Max
9.10 My Little Pony IV (20) 9.35 Gormiti (2) 9.50
Velké zprávy 11.25 Pekelná kuchyně XVI (10) 12.15
Pekelná kuchyně XVI (11) 13.20 Papírová města,
romantický film (USA, 2015) 15.45 Dost, thriller
(USA, 2002) 18.15 Vzájemná výpomoc, komedie
(USA, 2009) 20.00 Zkáza zámku Herm,
dobrodružný film (Fr., 2007) 23.15 Tyranosaurus:
Zhouba Aztéků, horor (USA, 2008)

Nova Cinema
6.00 Sue Thomas: Agentka FBI (1, 2) 7.50
Mentalista VII (11, 12) 10.10 Dokonalá bouře 13.10
Ohnivá sedla 15.00 Gorily v mlze 17.30 Generál
MacArthur, válečný film (Jap./USA/Austr., 1977)
20.00 Vzhůru nohama, romantická komedie (USA,
2001) 21.45 Klíč, thriller (USA/N, 2005) 23.40 Best
Man Holiday, komedie (USA, 2013)

Prima cool
12.25 Simpsonovi V (16, 17) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi V (18, 19) 14.25 Teorie velkého třesku X
(16, 17) 15.20 Futurama V (7) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper (24) 16.50 Top Gear II
18.00COOLfeed 18.10Simpsonovi V (20-22) 19.40
Simpsonovi VI (1) 20.05Úplně debilní zprávy 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku X (18, 19)
22.15Příkaz k popravě0.10Americký chopper (24)

Prima Max
8.45 My Little Pony IV (21) 9.10 Gormiti (3) 9.30
Velké zprávy 11.10 Pekelná kuchyně XVI (11, 12)
12.55 Vzájemná výpomoc 14.45 Zkáza zámku
Herm 17.55 Stopa Růžového pantera, komedie
(VB/USA, 1982) 20.00 Na samotě u lesa, filmová
komedie (ČR, 1976) 21.50 Komici, s. r. o. The Tour,
komedie (ČR, 2016) 23.55 Tyranosaurus: Zhouba
Aztéků, horor (USA, 2008)

Nova Cinema
5.15 Gorily v mlze 7.30 Generál MacArthur 9.55
Mentalista VII (13) 10.45 Můj přítel Monk (1) 12.10
Operace Frankton 14.35 Rocketeer 16.40 Vzhůru
nohama 18.20 Stůj, nebo maminka vystřelí 20.00
Zataženo, občas trakaře, animovaný film (USA,
2009) 21.40 Nebezpečné myšlenky, drama (USA,
1995) 23.35 Klíč, thriller (USA/N, 2005)

Prima cool
12.05 Futurama V (7) 12.35 Simpsonovi V (20, 21)
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi V (22) 14.05
Simpsonovi VI (1) 14.35 Teorie velkého třesku X
(18, 19) 15.30 Futurama V (8) 15.50 COOLfeed
15.55 Americký chopper (25) 16.55 Top Gear II
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi VI (2-5) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Star Trek: Do neznáma
22.45 Požírač kostí 0.40 Americký chopper (25)

Prima Max
8.20 My Little Pony IV (22) 8.45 Gormiti (4) 9.05
Velké zprávy 10.45 Pekelná kuchyně XVI (12, 13)
12.30 Vzájemná výpomoc 14.20 Stopa Růžového
pantera 16.25 Léto snů, rodinný film (USA, 2015)
18.15 Učitelé na zakázku 2, komedie (Fr., 2015)
20.00Vpravé poledne,western (USA, 1952) 22.00
Vetřelec vs. Predátor, sci-fi film (USA, 2004) 0.15
Komici, s. r. o. The Tour, komedie (ČR, 2016)

čtvrtek 30. května 2019

pátek 31. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Waldemar

Matuška
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 Korunní princ
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha IX
0.05 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.00 Banánové rybičky
1.35 Žiješ jenom 2x

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Na kus řeči 10.25 Nemocnice
na kraji města (7/20) 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 Durrellovi III (7/8)
14.50 Host
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
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
0.20 Grantchester III (5/6)
1.05 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera
2.10 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3689)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (902)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VII (2)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (463)
14.05 Můj přítel Monk (2)
15.00 Můj přítel Monk (1)
15.55 Kriminálka Miami X (2)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3690)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Rafťáci

Komedie (ČR, 2006)
22.35 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Komedie (USA, 2012)
0.45 Můj přítel Monk (2)
1.30 Kriminálka Miami X (2)
2.45 Život ve hvězdách
3.10 Co na to Češi

Prima
6.20 Gormiti (5)
6.40 My Little Pony IV (23)
7.20 M.A.S.H (46)
8.10 M.A.S.H (47)
8.50 M.A.S.H (48)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Ten správný odstín lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (1)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (12)
14.30 Komisař Rex IV (18)
15.30 Komisař Rex V (1)
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 Kodex spravedlnosti

Akční film (USA, 2014)
0.00 Komisař Rex IV (18)
1.00 Komisař Rex V (1)
2.05 Doktor z hor: Nové příběhy VII (12)
3.05 Prostřeno!
4.00 Policie v akci
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ČR | V soutěžním pořadu Prostřeno! se
po neděli v Pardubickém kraji o výhru
60 tisíc utkají tři ženy a dva muži. Jako
první uvaří Monika. Překvapí ji výstřed-
ní fitnesák Aleš, který vezme s sebou i
svého psa. Povolí mu pondělní hostitel-
ka, aby s nimi stoloval? Úterní večeři si
bere na starost Barbora, co je na mateř-
ské. Kvůli nepodařenému pokusu o žert
se ale všichni soupeři naštvou na Aleše
a vyhodí ho od stolu. Číšník Tomáš ve
středu předvede, jaký „super“ život má
se svým přítelem. Soupeřům přichystá
dračí polévku a překvapí i jinými chutě-
mi a jídly. Ve čtvrtek konečně dojde na
fitnesáka Aleše. Na chatě s bojovými
podmínkami slibuje proteinově bohaté
menu. Jenže hosté zůstanou hladoví,
Aleš bude víc doktor než kuchař.

Jako poslední se v pátek k plotně po-
staví maminka na mateřské a vegetarián-
ka Kristýna. Monika nedorazí, skončí v
nemocnici kvůli starším zdravotním
komplikacím. Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17.50 hodin
a zkuste některý ze soutěžních receptů.

Dračí polévka s masovými knedlíčky
Ingredience: kořenová zelenina (půlka
celeru, 2 mrkve, 1 petržel), 1/2 hlávky
zelí, limetka nebo citron, polévkové ko-
ření, 2 kapie, 1 pórek, kari podle chuti,
chilli, bobkový list, nové koření, 1/4 kg
mletého vepřového masa, 1 vejce, tro-

chu strouhanky, sůl, pepř. Postup: Veš-
kerou zeleninu očistíme a nakrájíme na
větší kostky. Připravíme si zeleninový
vývar (stačí zeleninový bujón). Přivede-
me k varu a postupně přidáváme zeleni-
nu (podle tvrdosti), poté dochutíme pe-
přem, solí, kari a chilli podle chuti. Do-
chutíme si vepřové mleté maso a z těsta
si uválíme malé kuličky, které pak zava-
říme do polévky. Na konec polévku pro
chuť zakápneme limetkovou šťávou.

Jehněčí kotletka s ratatouille
Ingredience: 10 jehněčích kotletek,
2 lilky, 4 cukety, 3 rajčata, 3 červené pa-
priky, 1 žlutá paprika, 1 velká plechov-
ka loupaných rajčat, 6 stroužků česne-
ku, 5 středně velkých cibulí, rozmarýn,
tymián, sůl, pepř, olivový olej, 1 dl čer-
veného vína. Postup – ratatouille:
Všechnu zeleninu kromě cuket nakrájí-
me na kostičky. Cuketu podélně rozpůlí-
me a pak nakrájíme na plátky. Vše ope-
čeme na olivovém oleji, cuketa a čes-
nek přijdou až úplně naposled. Podlije-
me rajčaty i se šťávou a podusíme asi
půl hodiny. Nakonec přidáme nasekané
bylinky a nadrcený česnek. Jehněčí kot-
lety řádně očistíme, nasolíme, opepříme

a zprudka opečeme na másle asi jen dvě
minuty z obou stran (nezapomínat pod-
lévat vzniklou šťávou), k masu přidáme
snítku tymiánu. Kotletky vytáhneme a
necháme tři minuty odpočinout. Do vý-
peku přilejeme trochu vína a šťávu pova-
říme, aby zhoustla, při podávání ji pou-
žijeme na přelití masa, které podáváme
s ratatouille.

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Více na www.jobdnes.cz

Administrativa

Více na www.jobdnes.cz

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Více na www.jobdnes.cz

Řemesla, výroba

Více na www.jobdnes.cz

25 300 - 27 700 Kč / měsíc

20 000 - 22 000 Kč

20 000 22 000 Kč

Všeobecná sestra - Karlovy Vary

Operátor výroby - 27.700 Kč/měs.

Pečovatel/ka - moderní zařízení v Praze, 20-22 000 Kč,…

Ošetřovatel/ka - moderní zařízení v Praze, 20-22 000 Kč…

P č t l/k d í ří í P h 20 22 000 Kč

35 000 - 35 000 Kč / měsícAsistentka produktového manažera, fix 35.000Kč

Referent zákaznického servisu

Zákaznický servis - junior

Studuješ a chceš získat praxi v personalistice?!

Stáž l ič í ú k P

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

20 000 - 40 000 Kč / měsíc

Učitel/učitelka českého jazyka

Zástupce ředitelky Základní školy v Dolních Břežanech

Učitel/učitelka 1. stupeň ZŠ

Učitel matematiky

Č ů

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

22 000 - 25 000 Kč / měsíc

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Nástrojář forem

Svářeč s praxí

Svářeč - junior

Plánovač výroby

Aleš (41 let) se zlatým řetězem a potápěčskými brýlemi je v pořadu prý pro-
to, že se těší na výhru. Jeho soupeři ale mají jiné mínění. FOTO | FTV PRIMA

U stolu je i pes
Prostřeno! na Pardubicku bude trochu výstřední

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

INZERCE
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ČR | Před dvěma lety si pro sebe bratři
Martin a Michal Křížkovi ze Slavkova
u Brna chtěli vyrobit sportovní koloběž-
ku. „Tak jsme se do problematiky výro-
by zakousli, až z toho vyšel model elek-
trokoloběžky, který prostě musel ven
mezi lidi,“ vzpomíná s úsměvem Mar-
tin Křížka.

Jejich elektrokoloběžka nedávno za-
ujala i odborníky na pražském veletrhu
For Bikes a získala druhou cenu v kate-
gorii zajímavost veletrhu. Upoutala ze-
jména svou konstrukcí. Autorům se to-
tiž povedlo skloubit sportovní koloběž-
ku s elektrickým pohonem tak, že zacho-
vali její sportovní vlastnosti.

„Akumulátor jsme umístili do nášla-
pu rámu tak, že jeho tloušťka je pouhé
tři centimetry. Jezdec se tak může poho-
dlně odrážet i v případě, že se rozhodne
sportovat bez použití motoru. Elektro-
rozvody i řídicí jednotka jsou schované
v samotném rámu, takže na první po-
hled nepoznáte, že se jedná o elektrova-
riantu,“ vysvětluje Křížka. Elektrokolo-
běžky mají motor s takzvanou volnoběž-
kou, takže když se jezdec rozhodne ne-
používat za jízdy motor, neklade žádný
odpor. „Na displeji si navolí stupeň asis-

tence pohonu elektromotoru od jednič-
ky až po pětku. Poté stačí otočným akce-
lerátorem na pravé rukojeti ovládat sílu
motoru. Kdykoli během jízdy si může
snadno přepnout stupeň této přípomoci
nebo zkrátka akcelerátor uvolnit, když
se mu zrovna chce více sportovat a jet
na koloběžce pouze díky své vlastní
síle,“ popisuje Křížka. Koloběžka ze
slavkovské dílny je vhodná pro lidi star-

ší čtrnácti let. Pro aktivní sportovce, se-
niory, kteří ocení pomoc motoru, i pro
lidi, kterým nevyhovuje jízda na kole,
ale nechtějí se vzdát aktivního pohybu.
Na jedno nabití ujede vzdálenost až 30
kilometrů a její nejvyšší rychlost je 25
kilometrů za hodinu.

Podle Křížky jsou nyní elektrokolo-
běžky v kurzu a lidé mají chuť vyrážet
na různé výlety a trávit svůj volný čas

aktivně. I proto ve spolupráci s infor-
mačním centrem plánuje ve Slavkově
půjčovnu. „O možnosti půjčování kolo-
běžek v místním infocentru právě jedná-
me a věříme, že půjčování brzy spustí-
me,“ dodává. Vyrazit na výlet do okolí
Slavkova by zájemci mohli už v létě.
„Za takový nápad jsme rádi. Loni jsme
otevřeli novou cyklostezku na Hodějice
a více se snažíme oslovovat cílovou sku-
pinu cyklistů. Když sem návštěvníci při-
jedou autem a budou chtít vyrazit na vý-
let do okolí Slavkova nebo do přírody,
mohou se na koloběžce vydat až do Ždá-
nického lesa. Pro turisty to jistě bude
atraktivní nabídka,“ uvedla mluvčí slav-
kovské radnice Veronika Slámová.

Kdo si elektrokoloběžku nechce hned
kupovat a nechce ani čekat na otevření
nové půjčovny, může si ji už nyní za
500 korun na den půjčit ve slavkovské
firmě Spolmetal. (zub)

Elektrokoloběžky Mamibike ze Slavkova ocenili odborníci na cykloveletrhu
v kategorii zajímavost. FOTO | SPOLMETAL

Na koloběžce bez dřiny

Ing. Marie Bastlová, ředitelka školy

Nabízíme Vám zajímavé novinky ve výukových programech.
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích

programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.
Mohou zde studovat i studenti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dokladem kvality výuky jsou velmi dobré výsledky MZ.

PřIjďte studovat k náM
PokračujeMe v PřIjíMání žáků
Pro školní rok 2019/2020

soukromá střední odborná škola
a Gymnázium Bean, s. r. o.
trnkova 125, 345 61 staňkov

bastlova@bean.cz, 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

GYMnáZIuM – denní 4letÉ studIuM
Studenti klasického gymnázia jsou důsledně připravováni ke studiu
na vysokých školách všech typů a ke studiu na vyšších odborných školách.

důvody pro studium na naší škole jsou především:
◗ kvalitní výuka a přiměřené nároky
◗ příprava ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí
◗ možnost stanovení individuálního způsobu výuky
◗ velký důraz na výuku cizích jazyků
◗ používání informačních technologií při vyučování
◗ plně kvalifikovaný pedagogický sbor
◗ výměnné pobyty v zahraničí a spolupráce se zahraničními školami

výběr z předmětů:
český jazyk a literatura, dva cizí jazyky (výběr z ANJ, NEJ, FR, RJ a latiny),
matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika , společenské vědy a dějepis.
studiumGymnázia je možné pouze denní formou.

vZdělávání dosPělých
obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření:
◗ cestovní ruch
◗ diplomatický protokol
◗ dopravní akademie – nové zaměření

Pro aBsolventY
tříletých učeBních
oBorů

Podnikání – tříleté dálkové studium
zakončené maturitní zkouškou

kominík – jednoleté zkrácené studium,
podmínka vyučení v jiném oboru nebo
maturita

našI školuMůžete navštívIt.
je nutnÉ telefonIckY sI doMluvIt schůZku.

koMIník – 1letÉ ZkrácenÉ studIuM
neBo 3letÉ denní studIuM

obor kominík je žádaný z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce.
Tento obor si volí lidi, kteří pracují kominických firmách,
případně ve firmách kamnářských, topenářských a instalatérských.

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně
vykonávat činnosti spojené s čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv. Montovat komíny a komínové vložky. Měřit spaliny.
Předpokladem pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadova
pro fyzicky náročný charakter finančně dobře oceňované profese

Prototo studIuM jenutnýnejMÉněvýuční lIst
Z dřívějšíhostudIa. obor koMIník lze studovat
formou 3letého denního či 1letého zkráceného studia.

aný
e.

„ Rozvody i
řídicí jednotka

jsou schované v rámu,
takže na první pohled
nepoznáte, že se jedná
o elektrickou
variantu koloběžky.

INZERCE



Básník Karel Havlíček Borovský: Nečinně se chovat, ...

Tajenka:...jenazpětjít.

Básník Karel Havlíček Borovský: Nečinně se chovat, ...

Tajenka:...jenazpětjít.

30 www.5plus2.cz

INZERCE



24. května 2019 31Jižní Čechy

FILIP KORTUS

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Víc než rok
hrál první ligu v Prostějově a teď Radek
Prokeš přichází do Motoru České Budě-
jovice, který ho vychoval. Je jednou z
šesti posil, které dosud Motor přivedl.

Věří, že pod trenérem Václavem Pro-
spalem najde v sestavě místo, které mu
v minulosti už třikrát uniklo, a bude dů-
ležitým článkem týmu.

Už v průběhu uplynulého ročníku se
začalo jednat o tom, že se útočník vrátí.
„Volal mi pan Prospal, měl o mě zájem
na další ročník a domluvili jsme se,“ po-
pisuje návrat. Uplynulý ročník odehrál
v dresu prostějovských Jestřábů, se kte-
rými vypadl ve čtvrtfinále play off. Na
Hané tak zavládlo zklamání, protože ve-
dení stanovilo cíl umístit se mezi nejlep-
šími čtyřmi týmy první ligy.

Stopku v play off vystavil Vsetín, roz-
hodovalo se až v posledním sedmém utká-

ní. Klíčovou bitvu Valaši vyhráli a po vý-
hře 6:2 postoupili. „Kromě prvního zápa-
su, který jsme nezvládli, se hrály napros-
to vyrovnané duely a rozhodovaly malič-
kosti. Prohrávali jsme 1:3 na zápasy, ale
dokázali jsme ještě srovnat. Mrzí mě, že
jsme to nezvládli.“ Prostějov měl slibný
úvod do sezony, ale nakonec šel do vyřa-
zovacích bojů až ze sedmé pozice. „Nedo-
kázali jsme udělat žádnou delší bodovou
šňůru, to zapříčinilo naše horší umístění
v základní části,“ krčí rameny.

Z osobního hlediska zažil budějovic-
ký odchovanec nejlepší sezonu v první
lize, když dohromady posbíral solid-
ních 36 bodů. Přesto na ledě moc prosto-
ru nedostával a jeho ice time v průměru
nepřesahoval čtrnáct minut.

„Každý hráč chce hrát co nejvíce,
ovšem v Prostějově to bylo postavené
na zkušenějších hráčích a třeba na přesi-

lovku jsem se dostal jen tehdy, když ně-
kdo z nich absentoval. Více prostoru
jsem dostával na oslabení,“ vzpomíná.
Na dřinu pod trenérem Prospalem se těší
a očekává, že ho čeká něco jiného než v
předchozích sezonách pod Černou věží.
„Kdybych nevěřil tomu, že to bude jiné,
tak bych se sem nevracel. Bude záležet
na mně, jak se předvedu a ukážu. Věřím,
že by to mohlo být dobré,“ přeje si.

Jeho hlavním cílem na jihu Čech
bude, aby ukázal, že umí být platným
hráčem a vybojuje si místo v sestavě.
„Chtěl bych všem dokázat, že na to
mám. Vše se teprve ukáže na ledě, ne-
chám tam maximum. Motor je ambici-
ózní klub, přišlo už plno posil a konku-
rence v týmu bude velká,“ je si vědom
čtyřiadvacetiletý forvard.

Letní přípravu absolvuje podobně

jako před minulou sezonou. Konzulto-
vat ji bude s kondičním trenérem Moto-
ru Tomášem Cibulkou. „Chci navázat
na spolupráci s Davidem Skřivánkem, s
nímž jsme se připravovali minulý rok.
Zároveň vše budu řešit s Tomášem, tak-
že to snad pro mě bude ideální kombina-
ce, abych byl na sezonu dobře připrave-
ný,“ přibližuje suchou přípravu Prokeš.

První ligu čeká poměrně zásadní změ-
na, protože od září se bude hrát novým
systémem. Spokojení jsou s ním i před-
stavitelé Motoru, kteří pro tento formát
hlasovali. „Vypadá to zajímavě. Bude
se hrát více utkání mezi nejlepšími
týmy. Kvituji hlavně to, že se obnovilo
předkolo play off, protože lepší týmy
budou mít delší odpočinek a více týmů
má o co hrát. Plno celků končilo sezonu
velmi brzo,“ dodává na závěr.

Radek Prokeš měl úspěšnou sezo-
nu v Prostějově. FOTO | MAFRA

Radek Prokeš se už
několikrát v kariéře
snažil prosadit do
prvoligového kádru
Motoru. Věří, že čtvrtý
pokus bude ten pravý.

AUTOVRAKOV
Ekologická likvidace autovraků

Zdarma včetně odvozu a odhlášení

777 816 749
www.autovrakov.cz

www.kores.cz

CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU? HLEDÁME:
• SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH LINEK •

• SKLADNÍK •
Napište nám na hr@kores.cz

Víte, že nejznámější lepicí tyčinky se vyrábí v jižních Čechách?
Kores je rodinným výrobcem a inovátorem kancelářských a školních produktů.
Naše společnost byla založena v roce 1887 a od té doby vyrábíme a prodáváme
značkové výrobky Kores po celém světě.

www.kores.czwww.kores.czwww.kores.cz

lepicí tyčinky ze Strmilova do celého světa
Víte, že nejznámější lepicí tyčinky se vyrábí v jižních Čechách?
Kores je rodinným výrobcem a inovátorem kancelářských a školních produktů. 
Naše společnost byla založena v roce 1887 a od té doby vyrábíme a prodáváme 
značkové výrobky Kores po celém světě.
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PETR LUNDÁK

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Zvolili ho nej-
lepším volejbalistou uplynulého roční-
ku extraligy. Byl klíčovou postavou
týmu, který v této sezoně ovládl domácí
nejvyšší soutěž. Chválil ho jednak jeho
trenér, tak i soupeři.

Španělský nahrávač českobudějovic-
kého Jihostroje Miguel De Amo. Jiho-
českému celku pomohl v nedávno skon-
čeném ročníku vyhrát Český pohár i ju-
bilejní desátý extraligový titul v historii
klubu.

„Náš volejbal sedí mému stylu hry a
to je ten důvod, proč jsem hrál dobře.
Možná to bude znít jako klišé, ale my
jsme opravdový tým, a proto se nám tak
dařilo,“ říkal 33letý De Amo po posled-
ním utkání sezony.

Vedení klubu má nejen pro fanouš-
ky Jihostroje dobrou zprávu. Nahrá-
vač ze španělské Málagy bude v Budě-
jovicích pokračovat i v následující se-
zoně. V té kromě Českého poháru i do-

mácí extraligy bude Jihostroj hrát i
Ligu mistrů.

V mistrovském týmu naopak skončil
australský 24letý smečař Max Staples.
Na jeho post přichází první posila -

25letý smečař z Karlovarska Marek
Zmrhal. „Věřím, že Marek zapadne do
našeho týmu jak herně, tak lidsky. Je to
bojovník a dříč. Očekáváme od něj vel-
kou útočnou sílu, má na to špičkové
smečařské parametry a věřím, že se u
nás může i v ostatních herních činnos-
tech ještě posunout,“ říká manažer klu-
bu Robert Mifka k 203 centimetrů vyso-
kému volejbalistovi.

Zmrhal působil poslední tři roky v
Karlových Varech, kde byl i u jednoho
mistrovského titulu z roku 2018 či u
dvou druhých míst, které Západočeši
uhráli v Českém poháru.

Budějovický celek opouští i 24letý
nahrávač Filip Kupilík. Ten se rozhodl,
že s vrcholovým volejbalem skončí.
„Odcházím do týmu Volejbal Domažli-
ce. Usoudil jsem, že mě nečeká žádná
velká volejbalová kariéra, tak jsem se
rozhodl směřovat své úsilí jinam. Chci
se věnovat hlavně škole, v budoucnu za-
městnání, a sportem už se jenom bavit.
Budějovice mi budou hodně chybět,“
připouští Kupilík.

De Amovi tak bude v následující se-
zoně pomáhat 20letý talent českého vo-
lejbalu, nahrávač Ondřej Piskáček. Ten
působil naposledy v Benátkách nad Jize-
rou, v Kladně a je také letošním junior-
ským vicemistrem Evropy.

Filip Kupilík se během svého angažmá v Jihostroji výrazněji neprosadil a své
místo přepouští novému talentu Piskáčkovi. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Tým úřadujících mistrů
republiky z
budějovického Jihostroje
se mění. Odešli Staples a
Kupilík. Nahradí je nové
tváře Zmrhal s
Piskáčkem.

RYCHLÁ
DATA
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kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky

a získáte 10volnýchminut
dovšech sítí

1. nákup produktů v akci

2. 10min. do všech sítí zdarma

3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní
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pmobil a nakupujte
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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
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Jihostroj získal nahrávače


