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LUKÁŠ MAREK

STRÁŽKOVICE | Usilují o něj v Lišo-
vě, staví ho v Českých Budějovicích
a touží po něm v Chýnově, Srubci či
Dasném – obchvat. Silnice, která odklo-
ní velkou část dopravy z obcí a měst. Za-
tímco jinde čekají, ve Strážkovicích
u Trhových Svinů ho začnou za několik
měsíců stavět. „Povede nezastavěným
územím v severovýchodní části Strážko-
vic. Stavba komunikace dlouhé 2,1 kilo-
metru si podle rozpočtových odhadů vy-
žádá 141 milionů korun. Z toho 115 mi-
lionů pokryjí fondy EU a zbytek uhradí
Jihočeský kraj,“ upřesnil náměstek
hejtmanky Josef Knot.

Projekt má stavební povolení. „Záro-
veň připravujeme výběrové řízení na
zhotovitele. Práce by měly začít zhruba
v červnu letošního roku,“ navázal Knot.
Přibližně v polovině roku 2022 by se po
silnici mohla projet první auta.

Pro řidiče to bude znamenat lepší

a rychlejší spojení především na trase
mezi Českými Budějovicemi, Trhový-
mi Sviny a Novohradskými horami.
Nová silnice uleví také přibližně pěti
stovkám obyvatel samotných Strážko-
vic. „Určitě to bude pro naši obec velký
přínos. Projíždí tudy hodně vozidel. Pro-
voz se zklidní, a tak bude bezpečnější
třeba nástup a výstup dětí jedoucích do
a ze školy,“ reagovala starostka Strážko-
vic Hana Halamová.

Provozu se obec úplně nezbaví, křižu-
je ji ještě další komunikace z Třeboně
a Ledenic na Římov a Velešín. „Určitě
tudy dál pojedou třeba řidiči s kamiony
s dřevem a pískem, kteří se rozhodnou
vyhnout hlavnímu tahu,“ podotkla sta-
rostka. Právě z důvodu křížení dvou sil-
nic bude součástí více než dvoukilomet-
rového obchvatu také kruhová křižovat-
ka. Projekt zároveň počítá i s úpravou
současné křižovatky na strážkovické
návsi včetně přilehlých chodníků.
„Hlavní silnice na trase České Budějovi-

ce – Trhové Sviny se v obci změní na
místní komunikaci a z dosavadní vedlej-
ší silnice na trase Třeboň – Římov – Čes-
ký Krumlov se stane silnice hlavní,“
upozornil náměstek Knot s tím, že odha-
dované náklady na tuto akci jsou téměř
28 milionů korun. Z toho 26 milionů
uhradí kraj a zbytek by měl být na obci.
Ta však musí ještě hledat prostředky ve
svém skromném rozpočtu.

Zatímco pro Strážkovice už stačí pou-
ze výběrovým řízením určit zhotovitele
a vše může začít, tak třeba v Chýnově
na Táborsku mají firmu vysoutěženou,
přesto tam však práce zahájit nemohou.
Krajský úřad sice před pár týdny opětov-
ně vydal stavební povolení na akci, ale
dorazilo proti němu odvolání. Obchvat
Chýnova má měřit přes 3,5 kilometru
a bude součástí silnice I. třídy z Tábora
do Pelhřimova. Městem denně projede
až deset tisíc aut, z toho velké množství
kamionů. Stavba je vysoutěžená a má
vyjít na 262 milionů korun bez daně.

MASOPUSTY
Koleda a reje masek obsadí
vesnice i města v kraji ...str. 5

RICHARD KRAJČO
„Ostrava vás hladí po tváři
smirkovým papírem“ ...str. 8 a 9

ZIMNÍ DEHYDRATACE
Pijete-li až při pocitu žízně,
ohrožujete si zdraví ...str. 10

MÝTY O MAMOGRAFII
Může být vyšetření prsu
nebezpečné? ...str. 12

Práce na stavbě obchvatu Strážkovic mají začít zhruba v červnu letošního roku a přibližně v polovině roku 2022 by se
po silnici mohla projet první auta. FOTO | KÚ JIHOČESKÉHO KRAJE

Obchvat zklidní provoz
Dva kilometry dlouhá bude silnice kolem Strážkovic na Budějovicku za 141 milionů

Jaromír Nosek

…str. 6 a 7

Kvůli Účastníkům
zájezdu mě
chlapi zvali
na rande
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MICHAL BĚLSKÝ

JINDŘICHŮV HRADEC | Už samotná
poloha města na řece Nežárce nabízí za-
jímavé možnosti při zeměpisných nebo
vesmírných pozorováních. Jindřichův
Hradec se totiž nachází přesně na 15. po-
ledníku východní délky. A jen pár met-
rů od pomyslné přímky stojí i Hvězdár-
na profesora Františka Nušla, která se le-
tos v dubnu po přibližně dvacetiměsíční
rekonstrukci opět otevře lidem.

Ani zdaleka nebude připomínat sta-
rou hvězdárnu postavenou na začátku
60. let. Novinek je řada, nejvýznamněj-
ší je rozšíření areálu o moderní plane-
tárium pro více než 60 návštěvníků.
„Už teď mohu říci, že naše planetárium
díky nejnovějším projekčním technolo-
giím nabídne to nejlepší, co v tuto chvíli
vůbec existuje. Díky tomu se stáváme
opravdu moderním pracovištěm,“ říká
ředitelka hvězdárny Jana Jirků.

Místnost s desetimetrovou projekční
kopulí je maximálně odhlučněná a vede-
ní hvězdárny očekává, že do ní budou
chodit převážně děti ze škol. „Dopoled-
ne chceme zavést pořady doplňující vý-
uku na školách, a to nejen v astronomii,
ale i v oblasti přírodních věd. Očeká-
vám, že sem zavítá spousta skupin na ex-
kurze a své místo tu budou mít i zájmo-
vé kroužky,“ vysvětluje Jirků.

Právě možnost výuky je podle ní vel-
kým bonusem nového planetária a už
nyní je o něj mezi školami velký zájem.
„Pravidelně sem chodila školní družina
a naše učitelky sem braly žáky podle po-
třeb výuky. Je nám jasné, že teď ty mož-
nosti budou úplně jinde. Chystáme se

využít rozšířeného záběru, žáci se zde
mohou mnoho přiučit i z oblasti zeměpi-
su nebo přírodovědy,“ chválí změny Ja-
roslava Rážová, ředitelka nedaleké ZŠ
Jindřichův Hradec V.

Velkých změn se dočkala také pozo-
rovací kopule hvězdárny, která je kom-
pletně vyměněná. Namísto původních
3,7 metru má nyní průměr o 2,5 metru
větší. „Když už sem chceme zvát školní
třídy, museli jsme sáhnout k takovému
kroku,“ podotýká Jirků s tím, že nová
kopule stojí z důvodu speciálního pozo-
rování přímo na patnáctém poledníku.

„Pořídili jsme také několik nových
dalekohledů. Největší z nich je typu
Newton a má zrcadlo s průměrem 50

centimetrů. Máme tu i čočkový daleko-
hled o průměru 20 centimetrů,“ dodává
Jirků. Hvězdárna má k dispozici ještě
několik menších přístrojů, které může
využít díky speciálním filtrům k pozoro-
vání Slunce.

První návštěvníci by se do vylepšené
hvězdárny s planetáriem měli podívat
na začátku dubna. „Původně jsme měli
areál otevřít už během zkušebního pro-
vozu, který zahajujeme na začátku úno-
ra. Ale kvůli tomu, že se tento typ provo-
zu musí obejít bez lidí, můžeme je dov-
nitř pustit až poté,“ vysvětluje starosta
Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

Celá rekonstrukce vyšla na 52 milio-
nů korun. „Podařilo se nám odhadova-

ný rozpočet dodržet. Jsem moc rád, že
se povedlo prosadit planetárium. Podle
našeho zjištění míří okolo 80 procent
lidí právě tam, zbytek k dalekohle-
dům,“ pokračuje dále Mrvka.

V tuto chvíli zbývá pětici zaměstnan-
ců hvězdárny dodělat jen drobnosti v in-
teriérech. Některé místnosti budou nyní
využívané jako klubovna nebo dílna.
„Právě zde budeme provádět údržbu na-
šich dalekohledů. Máme tu šikovného
kolegu, který je dokonce schopný i men-
ší dalekohled vyrobit,“ líčí Jirků a dodá-
vá, že příští rok oslaví hvězdárna odka-
zující na slavného jindřichohradeckého
rodáka a astronoma Františka Nušla še-
desáté výročí.
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„Naše planetárium díky nejnovějším projekčním technologiím nabídne to nejlepší, co v tuto chvíli vůbec existuje. Díky
tomu se stáváme opravdu moderním pracovištěm,“ říká ředitelka hvězdárny Jana Jirků. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

INZERCE

Hvězdárna má nové dalekohledy
V Jindřichově Hradci rozšířili areál i o moderní planetárium pro 60 návštěvníků. Úpravy stály 52 milionů



14. února 2020 5Jižní Čechy

DAVID NEBOR

JIŽNÍ ČECHY | Jakmile jim starosta pře-
dá klíč, zmocní se obce na celý den. Rej
maškar a masek se za zvuku muziky
vydá na pochod, zastaví se u každého
domu, kde se posilní na další cestu.
Přestrojení na sebe berou malí i starší
koledníci. Takový scénář bude ve zbyt-
ku února k vidění v jihočeských měs-
tech i na venkově.

O víkendu 15. a 16. února mohou zá-
jemci navštívit například Skály u Proti-
vína na Písecku, kde v sobotu začnou
masopust v devět hodin ráno vepřový-
mi hody. Maškarní průvod s Prácheň-
skou kapelou vyrazí v půl jedenácté, za-
vítá i do nedalekých Budičovic. Odpo-
ledne obsadí obecní sál dětský karne-
val, večer se pokračuje maškarním bá-
lem s kapelou Kik Band, kde budou
mimo jiné hodnotit masky.

V sobotu ožijí i Semice na Písecku.
Pestrobarevné procesí s divadelníky
a muzikanty pak projde v neděli Jindři-
chovým Hradcem. Zdejší masopust za-
číná ve 13 hodin u Baráčnické rychty
a ulicemi pokračuje až na Masarykovo
náměstí. Vůbec nejvíce masopustních
akcí pak čeká Jihočechy čtvrtý únorový
víkend. Milevské maškary si letos odbu-
dou svůj 158. ročník. Před čtyřmi lety
vytvořily český rekord, když se do zdej-
šího průvodu zapojilo 1 248 masek.
V Milevsku začínají už v pátek 21. úno-
ra navečer na náměstí Edvarda Beneše.

„Radní v čele s panem starostou
v kostýmu předají maškarám klíč od

města. Ten vrátíme až další den odpo-
ledne, město tak bude patřit přes dvacet
hodin maskám,“ vyhlíží Karel Procház-
ka, předseda milevského Maškarního
sdružení. On sám přestrojený za Švejka
klíč přebere.

Akce na náměstí začne v 19 hodin, ná-
sledovat bude třeba ohňová show. Poté
účastníci oslaví nadvládu nad městem
v několika místních restauracích.

V sobotu 22. února projde Mi-
levskem početný průvod. Seřadí se ko-
lem jedné hodiny u kulturního domu.
Současně bude na náměstí připravený
celodenní program, který začne ráno
vepřovými hody, na pódiu se pak vystří-
dají hudební uskupení, zahraje třeba
místní rocková kapela Fuksy Dus nebo

swingový orchestr Silver Band. „Ústřed-
ní postavou milevského masopustu je
vždy takzvaný Bakus. Až v sobotu dora-
zí kolem čtvrté hodiny průvod na náměs-
tí, tradičně postavu symbolicky usmrtí-
me, hned se však narodí nový, malý Ba-
kus, který povede maškary zase za rok,“
přibližuje zvyky Procházka. Přípravy
Milevských maškar prý zaberou až půl
roku. Pro tento rok zvolili organizátoři
slogan „Nejsme žádný dvojky!“, který
upozorňuje na rekord.

Pestrý masopust budou mít například
i v Českém Krumlově, který v sobotu
a v neděli pozve do klášterních prostor
třeba na výrobu masek, jarmark nebo
vystoupení harmonikářů. Sobotní pro-
gram si připravil i pivovar ve své zahra-
dě. Maskovaný průvod projde centrem
města až v úterý 25. února a obstarají ho
žáci ZUŠ Český Krumlov ve spolupráci
se Střední uměleckoprůmyslovou ško-
lou sv. Anežky České. Připravují čtyři-
cet nových masek.

INZERCE

Koupím paroží,
trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military
tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

Od 3. 2. 2020 
každý den 
ve 21:55 

na TV RELAX

Součástí masopustu je také růžičková koleda, která každoročně nesmí chy-
bět v Nesměni na Českokrumlovsku (na snímku). FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

INZERCE

Na jihu Čech začíná období masopustů. V Milevsku
letos chystají již 158. ročník maškar. Nejvíce
kulturních akcí je v plánu čtvrtý únorový víkend.

Masopusty
15. února
Skály, Semice, Františkov
16. února
Jindřichův Hradec
22. února
Klikov, Nové Hrady (do neděle),
Ševětín, Č. Krumlov (do neděle),
Horní Planá, N. Bystřice, Kovářov,
Milevsko (začíná již v pátek večer),
Blatná, Sedlice, Vráž, Heřmaň,
Stráž nad Nežárkou, Čekanice
23. února
Doudleby, Dačice
25. února
České Budějovice, Písek, Český
Krumlov (průvod), Tábor

Oprava
Ve vydání 7. února jsme chybně uvedli,
že prvního českého plesu v roce 1840 se
zúčastnil i básník Karel Hynek Mácha.
Ten byl však v té době již po smrti. Za
chybnou informaci se omlouváme. (red)

Masopusty jsou tady.
Města i vsi oživí masky
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Má za sebou bezpočet rolí, ovšem
určitému hereckému zaškatulkování se
Jaromír Nosek stejně nevyhnul. „Větši-
nou hraju nácky nebo gaye,“ říká se zá-
měrnou nadsázkou, byť je pravdou, že
kvůli roli homosexuála Ignáce v kultov-
ní komedii Účastníci zájezdu jej dodnes
mnozí fanoušci považují za gaye. Nyní
jej ale můžou vidět v roli psychiatra
v temném snímku Daria.

Mysteriózní thriller není zrovna v Čes-
ku častý žánr. Proč tomu tak je?
Thrillery, natož mysteriózní, se u nás prak-
ticky netočí, protože na ně nejsou peníze,
a vlastně ani herci nejsou na tenhle žánr
zvyklí. Od šedesátých let jsme se hnuli
a děláme takové ty „srandovní“ komedie,
kterých vychází asi tak patnáct ročně. Můj
bývalý kamarád Daniel Miňovský kdysi
napsal Dariu víceméně jako román. Po ně-
jaké době, zdarech a nezdarech začal pře-
mýšlet nad tím, že by mohlo být dobré to
natočit. Tehdy jsem s ním bydlel, takže
jsme spolu scénář hodně řešili a strávili
nad ním spousty času. Celý ten nápad se
mi hrozně líbil. Navíc ambice dělat u nás
thriller byla strašně veliká.

Jak jste se tedy s touhle ambicí vypo-
řádávali?
Chtěli jsme, aby měl výsledek takzvaně
koule. Chtěli jsme tam mít někoho z Ame-
riky, někoho z Polska, ale chtěli jsme také
lidi, kteří umí dělat skvělé masky, protože
se ve filmu objevuje i něco, řekněme, tro-
chu kouzelného. Zkrátka jsme chtěli udě-

lat všechno hrozně poctivě. Měli jsme vý-
borného kameramana Aleše Harta a celý
tým byl báječný.

V titulní roli se ale překvapivě objevi-
la téměř neznámá Klára Miklasová.
Proč jste nevsadili na jistotu?
Chtěli jsme se vyhnout klasickému české-
mu přístupu, který velí obsadit někoho,
koho diváci znají z dvaceti filmů nebo tři-
ceti seriálů. Občas mi totiž připadá, že de-
set lidí hraje pořád dokolečka a upřímně,
hrozně mě to nebaví. Pořádně už pak ani
nevím, který film je o čem. Pokaždé vidím
plakát s těmi skoro stejnými lidmi, kteří na-
víc i vypadají v každém filmu stejně, až si
říkám, jestli je to vůbec nová věc, nebo ně-
jaké pokračování. I proto se nám líbila
myšlenka obsadit Kláru, která není vůbec
známá. Pořád si totiž myslím, že když di-
vák ví o hercově soukromí houby, tím víc
si ho může spojit s postavou, kterou hraje.

Vašeho filmového parťáka si zahrál
Američan Paul Louis Harrell, který se
celousvou roli naučil v češtině.Nemu-
sel jste někdy přemáhat smích? Přeci
jen čeština je pro cizince hodně krko-
lomná.
Abych to vysvětlil. Ve výsledku byl Paul
předabovaný, ale bylo důležité, aby před
kamerou mluvil česky kvůli tomu, aby
správně otevíral pusu a dabing potom zby-
tečně nebil do očí. Říká se tomu lipsing.
Nechal si udělat překlad, takže věděl, co
říká, ale neznal samozřejmě význam kaž-
dého slova. A teď k tomu, na co jste se pta-
la. Nasmáli jsme se strašně! Když se Amík
snaží mluvit česky, tak to jinak ani nejde.
Nedovedl například vyslovit Jižní Město,
takže místo toho říkal „mišn pesto“. Když
se snažil popasovat se slovem kresbičky,
taky to stálo za to – „cross bitch key“.

Vaše postava je psychiatr. Jak jste se
cítil v roli člověka, který nahlíží do lid-
ských duší?
Malinko mi to připomnělo dobu, kdy jsem
měl hrozně rád biologii na škole, a zejmé-
na tu lidskou. Vždycky mě lidské tělo zají-
malo a později díky hraní mě začala ještě
víc zajímat stránka psychiky. S každou dal-
ší rolí, zejména na divadle, se pouštíte do
nového rozboru duše postavy. Vždycky se
rád pídím a zajímá mě, co je ten člověk
zač. Tady jsem si zahrál kluka, který psy-
chiatrii zatím studuje a díky své matce se
dostane na praxi do Bohnic. Jako herce
vás samozřejmě baví, když k něčemu tako-
vému přičichnete. Zvlášť když, jako já, hra-
jete většinou nácky nebo gaye. (smích) To
samozřejmě trochu přeháním. Jiných rolí
bylo sice mnohem víc, ale lidé si mě pořád
pamatují z těch zápornějších. Když potom
hraju mladého psychiatra, rád se nadchnu

i pro ten samotný obor a chvíli si myslím,
že bych něco takového chtěl doopravdy dě-
lat. Jakmile se objeví něco podobně zajíma-
vého, vždycky je to u mě stejné, takže se
mi neustále rozšiřuje spektrum věcí, kte-
rým bych se chtěl věnovat.

Takže v doznívajícím návalu nadšení
po večerech studujete odbornou lite-
raturu?
Spíš je pak člověk takový „chytřejší“, pro-
tože je postižený tím, že si myslí, že
o dané věci něco ví. V praxi pak s lidmi
častěji mluvím v duchu: Ahoj, jak se vlast-
ně cítíš? (smích) Tak je to ale s různými ro-
lemi. Když jsem například ve Vyprávěj
jako Antonín Sova pracoval v antikvariá-
tu, tak jsem si zase pro změnu pořád říkal,
že musím víc číst. To ale není všechno!
Známým jsem v přesvědčení, že knihy
jsou můj obor, pokládal otázky typu:
„A čteš ty vůbec?“

Řadu let jste se vedle hraní živil také
jakobarman.Nebyla vám tahle zkuše-
nost dobrou průpravou pro budoucí
role psychologů a psychiatrů?
Tuhle domněnku vám spíš vyvrátím.
Kdysi jsem si to myslel také, ale po víc
než deseti letech, co jsem tuhle práci dě-
lal, jsem zjistil, že barman není ani psy-
cholog, ani psychiatr, ale pouze vrba.
Nikoho totiž nezajímá, co si barman
o jeho problému myslí. Na druhou stra-
nu v dnešní době hlasité muziky a rych-

lého střihu v celém životě toho člo-
věka vlastně ani neslyšíte, na-

tož aby on slyšel vaši
odpověď.

FOTO | HERMINAPRESS

5plus2
■ ROZHOVOR

Jaromír Nosek
■ Narodil se 1. února 1978 v Jilemnici.
■ Vystudoval Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech a brněnské JAMU.
■ S divadlem začal už za středoškolských studií, před televizní kameru
se poprvé postavil v pohádce O bojácném Floriánovi v roce 1999.

■ Hrál v řadě divadel, například v Národním divadle v Brně,
v Moravském divadle v Olomouci, v Huse na provázku a dalších.

■ Účinkoval v mnoha filmech (Milenci a vrazi, Román pro ženy, Hrubeš
a Mareš jsou kamarádi do deště, Bathory, Špindl atd.), ale diváci
si jej pamatují především z legendární komedie Účastníci zájezdu
a ze seriálu Vyprávěj.

Komedie hořká, černá či romantická. Žánrový kolovrátek
českého filmu se rozhodlmysteriózním thrillerem Daria
nabourat Jaromír Nosek. Ve snímku nejen hraje hlavní
roli, ale promlouval také do scénáře. „Chtěli jsme,
abyměl výsledek takzvaně koule,“ vysvětluje, proč
třeba jednu z postav hraje Američan, který je ale
ve výsledku předabovaný. „Nedovedl například vyslovit
Jižní Město, takžemísto toho říkal ‚mišn pesto‘,“ líčí
hvězda seriáluVyprávěj i komedieÚčastníci zájezdu.

Nebaví mě, že v českých filmech
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To je jenom: „Kolu! Pivo!“ Aby barman
dneska někomu řekl: „Víš, měl bys tý hol-
ce zavolat…,“ to se opravdu neděje.

Čili jste si za baremmoc nepopovídal.
Nejen já. Moje nejoblíbenější příhoda se
stala, když jednou přišly tři holky na bar,
objednaly si dvě nabíječky na iPhone, jed-
nu na Samsung a zabořily zrak do disple-
jů. Po chvíli jim to bylo trapné – sedět na
baru na sucho, tak si objednala každá Ape-
rol, ale pořád jen zíraly do mobilů a nepro-
hodily ani slovo. Nedalo mi to, tak jsem se
jich zeptal, jak to, že si vůbec nepovídají
a z legrace jsem dodal, že si snad píšou
mezi sebou. Jedna z nich se na mě podíva-
la a dotčeně odpověděla: Jo, píšeme si spo-
lu, protože tu máte děsnej hluk!

Zůstaňme tedy raději u herectví. Máte
za sebou natáčení nového seriálu
„Co ste hasiči“, který na jaře poběží
na TV Nova. Zaujalo vás hasičské
téma hned na první dobrou?
Jeden čas jsme v téhle republice byli všich-
ni doktoři, pak zase všichni vařili, načež
jsme pro změnu začali být všichni krimi-
nalisté. Když se objevil projekt „Co ste
hasiči“, řekl jsem si: Vida! Hasiči jsme ješ-
tě nebyli, to by mohlo být dobrý! (smích)
Půjde o osmidílnou sérii, takže má jasně
daný konec, což se mi líbí.

Nepřál jste si být hasičem jako dítě?
Kdepak, já jsem si přál být potápěčem,
později na škole potom veterinářem. Ale
zjistil jsem, že tohle má také něco do sebe.
Režisér Skorka nás vzal do takové maleb-
né vesničky k dobrovolným hasičům, stří-
kali jsme hadicemi, plno věcí jsme si vy-
zkoušeli. To si pak opravdu užíváte jako
dítě. A jsme zase u toho, o čem jsme se ba-
vili. Najednou máte motivaci se to všech-
no naučit. Ve výsledku ale pochytíte je-
nom jejich názvosloví, a když někde v hos-
podě zamachrujete a zrovna tam někde
sedí dobrovolný hasič, jenom se ptá, co to
plácáte. (smích) Natáčení bylo každopád-

ně skvělé. Nejen, že vás baví to, co na
place děláte a začnete se o to zajímat, ale
po chvíli se na dobrovolné hasiče začnete
dívat trochu jinak.

Jak tomyslíte?
To, co dělají, musí mít opravdu rádi, proto-
že za to mají houby peníze. Vždycky jsem
si představoval, že sedí v hasičárně na
směny a jsou nachystaní, když se něco sta-
ne. Ve skutečnosti když někde vypukne
požár a pípne jim SMS, musí se tam rych-
le seběhnout, vzít si mundúry a pak vyra-
zit. Sranda je, že každý běží odjinud. Je-
den z hospody, druhý třeba zrovna spal
s manželkou… A i když o požáry jde má-
lokdy a většinou musí řešit zabouchnuté
klíče nebo kočky na stromech, musí
k tomu přistupovat s naprostou vážností.
Nikdy nevíte, co se může vyklubat z výjez-
du, který se tváří jako prkotina.

Před chvílí jste v žertu řekl, že větši-
nou hrajete nacisty nebo homosexuá-
ly. Pravdou ale je, že role gaye Ignáce
v Účastnících zájezdu je nesmrtelná.

Prý jste díky ní byl svého času oblíbe-
ný v gay komunitě.
Dodnes si někteří lidé myslí, že jsem ho-
mosexuál a že občas s někým chodím jen
proto, aby se nepřišlo na pravdu. To, že
jsem byl například ženatý, je zřejmě jedno.

V době, kdy bylo Účastníků všude plno,
jsem si vůbec nepřipouštěl, že by film
mohl mít takový dosah. Zapovídal jsem se
třeba s někým na pařbě a za dvacet minut
se mě dotyčný zeptal, jestli bychom spolu
zítra nezašli na kafe. Nechápal jsem proč,
když jsme se vůbec neznali. Teprve můj
kamarád mě musel uvést do obrazu.

To asi nebyl jediný případ, že?
Ještě si vzpomínám na jednoho takového
pána, který chodil na všechny moje premi-
éry. Vždycky pak někde poblíž postával,
odhadoval jsem ho tak na padesát let. Po-
dařilo se mu někde ulovit moje číslo a na-
psal mi: Dobrý den, to jsem já ten v těch
brýlích. Jan, je mi 26 a rád bych se s vámi
blíže poznal. To jsem se tehdy trochu lekl.
Navíc mi byl v patách na všech možných
akcích. Jednou dokonce přistoupil na loď,
kde se konala premiéra a odkud nebylo
kam utéct. Choval se slušně, nic si netrouf-
nul, ale bylo to takové divné.

Vás tedymužští fanoušci pronásledo-
vali víc než fanynky?
Nejspíš ano, ale neříkám to zrovna rád.
(smích)

VnovémsnímkuDaria si Ja-
romír Nosek zahrál psychi-
atra. Mezi fanoušky je ale
už druhou dekádu známý
hlavně jako IgnáczÚčastní-
ků zájezdu. FOTO | MAFRA
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www.galeriekodl.cz
Národní 7, Praha 1

Přijímámeobrazy
do jarníauKCe

pořád dokola hrají ti samí herci
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JOSEF HORA

ČR | Byly časy, kdy šlo jen těžko rozpo-
znat, jestli je Richard Krajčo víc zpěvák,
nebo herec. Točil filmy, seriály, hrál v diva-
dle. Po roce 2015 ale v tomto ohledu poně-
kud zmizel z očí a v hlavní roli se vrátil až
nedávno coby „neúplatný policajt“ ve
dvoudílném filmu Vysoká hra, který vládl
víkendové sledovanosti českých televizí.
„Byl to trochu složitější příběh, ale mne
hodně bavil. A byla to výzva,“ zdůrazňuje.

Byť máte za seboumnoho rolí, hodně
lidí vás vnímá především jako zpěvá-
ka. Mají si teď zase zvykat spíš na Ri-
charda Krajča herce?
Tahle škatulka asi není podstatná. Herectví
jsem vystudoval a třeba Ostraváci mě znají
spíš jako herce, tedy divadelního. Dlouho
jsem tam hrál. Hudbu mám ovšem raději.
Kapela Kryštof je takové naše dítě a je to je-
den z důvodů, proč jsem herectví před lety

omezil. Tím hlavním důvodem však byly
děti, chtěl jsem se jim věnovat, a tak jsem
role odmítal. Děti už však povyrostly, pro-
to nastal čas, abych si ve Vysoké hře práci
před kamerou zase připomněl. A zdá se
mi, že hrát jsem úplně nezapomněl.

NedávnomizpěvákPavelDobešv roz-
hovoru řekl, že Ostrava v 60. letech,
kde vyrůstal, měla v celé republice
špatnou pověst. Bylo to prý „ocelové
srdcerepubliky“,kdese tvrděpracova-
lo, tvrděsepilo, kouřiloasprostěmluvi-
lo.Menší problémy se řešily pěstí, větší
nožemanejenOstrava,ale ikaždýzOs-
travyměl trochu divokou pověst. Vaše
dětství jsou spíš 80. léta. Byla a je
„vaše“Ostrava také takdivoká?
Je pravda, že historicky v sobě ostravský
region určitou divokost má. Statistiky
přesně neznám, ale mám pocit, že po Pra-
ze a středních Čechách mají právě ost-
ravští policisté práce nejvíc. K policistům
nejen v Ostravě se snažím chovat respekt,
protože si myslím, že si ho zaslouží a že
ho mnohdy právě tolik nemají. A když se
vrátím k divokosti – víte, ona Ostrava je

prostě jiná. To jí nikdo nikdy nevezme.
Je to region razovity, jak říká náš bard Ja-
rek Nohavica, a já rád dodávám, že je ně-
kdy jako holka, co vás hladí smirkovým
papírem. Ale má své kouzlo a já ji miluju.

VeVysokéhřehrál jednohozezkorum-
povaných politiků Miroslav Donutil.
Potkali jste se před kamerou poprvé?
Bok po boku jsme hráli v Národním diva-
dle, takže v řemesle se známe. Ovšem
před kamerou, a ještě v hlavních
rolích, to je naše premiéra.

Miroslav Donutil, ale i On-
dřej Vetchý a Tomáš
Töpfer, kteří se ve Vy-
sokéhře takéobjevili,
jsou velikáni české-
ho divadla i filmu.
Čím vás práce
s nimi obohacuje?
Nazval bych je bar-
dy českého herec-
tví. Víte, já jsem
původně elektri-
kář, a když jsem
studoval silno-
proud, tak oni už hrá-
li a pro národ to byly
velké filmové
hvězdy. Mne tehdy
vůbec nenapadlo,
že bychom se ně-
kdy v práci střetli.
Oni v herectví mají
tu pomyslnou

5plus2
■ ROZHOVOR

RADIM PASSER

3a
ROKU
IV

aneb
Boží láska

vítězí

Koncem května jsme plánovali další pokus
s naší Bugatkou o překonání 400 km/hod
na německé dálnici, tentokrát i za účasti
Radimka, který se na to velice těšil. A byl
jsem zvědav na další představení Lea
Messiho, který v této sezoně předváděl
výkony, jež pravděpodobně neměly
obdoby v celé historii fotbalu.

CELÝ PŘÍBĚH SI PŘEČTĚTE
V NEJNOVĚJŠÍM DÍLU SÉRIE
KNIH RADIMA PASSERA
3 A 1/2 ROKU
Kniha není vhodná pro čtenáře
trpícího závistí, záští či
samospravedlností. Naopak všichni
ostatní mohou knihu zakoupit
u všech dobrých knihkupců nebo
objednávat na www.radimpasser.cz.

Před pěti lety si Richard Krajčo naordinoval odstup
od světa filmových a televizních kamer, věnoval se
hlavně dětem a takémuzice. Letos se coby herec vrátil
v thrilleru Vysoká hra. „Přišel čas, abych si práci před
kamerou zase připomněl.A zdá semi, že hrát jsem
úplně nezapomněl,“ říká frontman kapely Kryštof.

FOTO | HERMINAPRESS

Ostrava je jako holka, která
vás hladí smirkovým papírem

INZERCE
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laťku hodně vysoko a díky tomu mohu tře-
ba poznat, kam sahá moje herecká úroveň.

Malá odbočka ke studiu silnoproudu.
Ještě se v profesi vyznáte?
Co se silnoproudu týká, dnes už nedokážu
nic a nedokázal jsem to ani, když jsem se
to učil. Jsem fantastický teoretik, cokoliv
v oboru dobře vysvětlím, poradím, ale
abych to zvládl i prakticky? To je praktic-
ky vyloučené.

Rezonovala během natáčení Vysoké
hryhořkáchuť korupcez90., ale i poz-
dějších let, kterou Češi stále cítí?
Říkám o sobě, že jsem takový „hledač“
a nenechávám se strhnout jen proudem in-
formačního mainstreamu, vítám každou
zprávu, o které můžu přemýšlet a dosazo-
vat si ji do svého životního puzzle. Jiří Svo-
boda, který film režíroval, má za sebou ob-
rovské zkušenosti – jak politické, tak život-
ní (Jiří Svoboda zasedl v roce 1990 do Sně-
movny národů Federálního shromáždění,
kam byl zvolen za KSČ. V letech
1990-1993 byl předsedou KSČM, v roce
1992 jej atentátník zranil nožem – pozn.
red.). Poslouchat ho, jak sáhodlouze a pou-
tavě vypráví, jaké věci se tu děly a dějí, to
je neuvěřitelný a inspirativní zážitek.

Proslulý je jeho snímek Sametoví vra-
zi z roku 2005, který byl natočen na
motivy kauzy „orlických vražd“.
Ano, on když se do něčeho zakousne, tak
jde na dřeň. Ve Vysoké hře ale nejde
o konkrétní časové období nebo kauzu čes-
ké politické scény. Je to příběh, který by
mohl být platný po mnoho let polistopado-
vého vývoje.

A co vy, pohyboval jste se někdy
nahranici zákonanebodokonce zaní?
Asi ne, pokud nejde o nějaký přestupek za
volantem. Každý rok ztratím jeden dva
body, to je asi všechno. A jsem rád, že
jsem se v životě nedostal do situace, která
by mě na zmíněnou hranu zákona dovedla.

Jaká zločinecká dráha by vás lákala,
kdybyste si měl zvolit?
Třeba počítačový hacker. Nedávno jsem
viděl film o partě banditů, kteří vyloupí
španělskou národní banku. Takže když už
nějaký zločin, tak na vysoké úrovni.
(smích)

Richard Krajčo
■ Narodil se 1. června 1977 v Ostravě.
■ Původně se vyučil elektrikářem.
Po maturitě studoval na Vysoké škole
báňské v Ostravě, studium ale
po několika semestrech ukončil a začal
se věnovat hudební kariéře. Později
studoval Janáčkovu konzervatoř.

■ V roce 1993 založil v Havířově kapelu
Kryštof, která je už mnoho let jednou
z nejpopulárnějších skupin v Česku.

■ Objevil se v řadě divadelních her
(získal Cenu Alfréda Radoka v kategorii
Talent roku), filmech a seriálech.

■ Je potřetí ženatý, jeho současnou
manželkou je režisérka Karin Babinská.
Má dvě děti.

ČR | Obyčejné kýchnutí bylo pro naše
předky zajímavým jevem. Když se objevi-
ly epidemie dýmějového moru, kterému se
v českých zemích říkalo také „šelma“, lidé
měli z „pšíknutí“ hrůzu. Kýchnutí bylo to-
tiž jedním z projevů této strašlivé choroby.

„Nepomáhaly rady lékařů ani modlitby.
U člověka se v podpaždí objevily hlízy i ve-
likosti brambory, následně černé skvrny
po těle. Lidé padali mrtvi během řeči, žena

opouštěla muže, otec dítě, jeden bratr dru-
hého,“ dochovalo se v jednom středově-
kém svědectví. Právě během epidemií
v 6. století vzniklo spojení „Bůh ti žehnej“,
ze kterého se vyvinulo dodnes používané
„Pozdrav pánbůh“. Znamenalo „Kéž dá
bůh brzké uzdravení!“ Byla to kraťounká
modlitbička, která měla člověka v každo-
denním životě před morem ochránit. Auto-
rem byl papež Řehoř I., který přikázal

(údajně v únoru roku 600, tedy právě před
1420 lety) věřícím, aby takto na kýchnutí re-
agovaly. Kolem kýchnutí, kdy z nosu vyletí
kapénky rychlostí až 170 km/h, panovaly i
další pověry. Egypťané z kýchání věštili,
Slované věřili, že kýchnutí během řeči za-
příčiní, že mluvené se splní, a od toho po-
chází průpovídka „je to pravda“. Staří Říma-
né v kýchnutí zase viděli známku celkové-
ho zdraví a přáli „Žijte dlouho“. (jos)

Pozdrav pánbůh, přikázal papež

INZERCE



ČR | Nedostatek tekutin bývá v zimním
období často podceňovaný. Přitom
k němu může dojít stejně snadno jako
v horkých letních měsících, a to i se stejný-
mi důsledky pro orgány v těle. „Je to dáno
mrazivým počasím i pobytem ve vytápě-
ných prostorech, kdy mráz a suchý
vzduch vysušují sliznice,“ vysvětluje nu-
triční terapeutka Věra Boháčová.

„Přechody z tepla do zimy kladou zvýše-
né nároky na termoregulační systém, který
do značné míry ovlivňují tekutiny v těle,“
dodává Boháčová s tím, že organismus
proto musí být dobře hydratovaný, aby
zvládal výkyvy vnější teploty a nezměnila
se přitom jeho vnitřní tělesná teplota.

Pocitu žízně, kdy už tělo volá o pomoc,
se musí předcházet a nečekat na něj. „Děti
nebo senioři, dehydratací nejvíce ohrože-
né skupiny, se ho ani dočkat nemusí, pro-
tože žízeň často vůbec nepociťují,“ varuje.

Dehydrataci nemusí vždy vyvolávat
prosté zanedbání pitného režimu. Organis-
mus totiž značně zvyšuje své nároky na
potřebu tekutin v průběhu nemoci. Starší
člověk, který v boji s chřipkou propadne
horečnatým stavům, je riziku vystaven ná-
sobně více. Ani tehdy totiž nelze spoléhat,
že ho před nebezpečnou ztrátou tekutin za-
chrání coby poplašný systém pocit žízně.

Z prosté chřipky tak mohou vzniknout
ještě závažnější zdravotní komplikace.

„Snížení objemu tělesné vody
vede ke změnám v prokrvení tělesných or-
gánů. Přednost v zásobení mají životně
důležité orgány, tedy mozek, srdce, plíce,
svaly a nadledviny, zatímco ostatní orgá-
ny jsou prokrvovány méně. Mezi ně patří
trávicí trakt a ledviny a právě tyto orgány

bývají při déletrvající dehydrataci poško-
zeny jako první,“ popisuje Pavel Těšín-
ský, vedoucí lékař Jednotky intenziv-
ní metabolické péče ve FN Královské Vi-
nohrady.

Při horečce pijte minerálku

Stejně jako v létě, tak i v zimě vzrůstá s mí-
rou pocení potřeba doplnění nejen vody,
ale také minerálních látek, které se z těla
dostávají spolu s potem. Jedním z opěr-
ných pilířů pitného režimu by proto
při virózách a chřipkách měly být také mi-
neralizované vody.

Přitom z nedávného průzkumu Aqua-
Life Institutu vyplynulo, že při zvýšeném
pocení doplňuje minerální látky pouze po-

lovina populace. Ve chvíli, kdy se člověk
potýká s virózou, zkrátka intuitivně sáhne
častěji po hrnku s teplým čajem než
po sklenici minerálky. Dopady intenzivní-
ho pocení, které patří k boji s nemocí, si
poklesem cenných minerálních látek
v těle mnohdy nespojí.

Pitnému režimu může v tomto období
naopak nahrávat jídelníček. Více než kdy
jindy totiž při nemoci platí staré známé
„polévka je grunt“.

„Milovník polévek, přičemž stačí i jed-
na za den, který současně dodržuje odbor-
ná doporučení v podobě kousku ovoce
nebo zeleniny ke každému jídlu nebo jako
jeho součást, má poměrně velkou část po-
třeby tekutin splněnou stravou,“ uzavírá
Věra Boháčová. (vrm)

FOTO | SHUTTERSTOCK

Ohrozit organismus
dehydratací je v zimě
stejně tak snadné jako
v létě. Stačí se pořádně
zapotit v boji s chřipkou.
Zvlášť senioři nemívají
pocit žízně, což může
fatálně poznamenat
fungování ledvin.

5plus2
■ ZDRAVÍ

25 procent Čechů pije
nárazově, až když
pociťuje příznaky
dehydratace.

250 mililitrů tekutin
zvládne organismus
jednorázově a přitom
efektivně využít.
Větší náhlý příjem
nevyužije a vyloučí.

INZERCE

1 litr tekutin dokáže
člověk vyloučit denně
pocením a dýcháním.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2
SENIOŘI

„Naší Kamile zůstal nedokonče-
ný dům, v němž by ráda zůstala
a vychovávala své děti. Jenom-
že byla na mateřské dovolené
a půjčku na dostavbu jí samo-
zřejmě nikdo nedal. Což bylo na-
konec dobře, protože by ji stejně
neměla z čeho splácet,“ vypráví
paní Lucie a na čele se jí objevuje
hluboká vráska.

Manželům Martincovým bylo
jasné, že pokud se dům nedo-
staví, jejich dcera s dětmi v něm
nemůže dále zůstat, a to je velmi
trápilo, protože věděli, jak moc je
ten dům pro jejich dceru důleži-

tý. Jenomže oba byli v důchodu
a sami neměli peněz nazbyt.

Potom se paní Lucie na jednom
setkání v klubu seniorů dozvědě-
la o Rentě z nemovitosti neboli
o zpětné hypotéce. „S manželem
jsme si domluvili schůzku ve spo-
lečnosti FINEMO.CZ, která Rentu
z nemovitosti nabízí, a potom
jsme vše důkladně zvažovali.
O bydlení nepřijdeme a jedinou
nevýhodou je, že se o částku
úvěru později sníží hodnota dě-
dictví. Naše dcera tak ale peníze
může využít dřív, když je právě
potřebuje,“ vysvětluje paní Lucie.

Když o tom společně s manželem
dceři řekli, nejdříve tomu nemoh-
la uvěřit a potom bylo vidět, že se
jí velmi ulevilo. A nejen jí. „Je krás-
né vidět naši Kamilu i děti zase
spokojené,“ usmívá se pan Petr
a paní Lucie se k němu přidává.

Zpětná hypotéka zachránila dceru po rozvodu

Výhody Renty Z nemoVitosti:

Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

Za života nemusíte nic splácet.

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

Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

ChCete Vědět VíC?

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

Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.

můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.

Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

PetraLucieMartincoviposlední rokys tichouobavousledovali skomírajícímanželství
své dcery Kamily. Nakonec se podle jejich očekávání rozvedla. S bývalým manželem
jí to neklapalo a během vypořádání rozvodu přišla o většinu hotovosti.

Kdyžmáte pocit žízně, je už pozdě



S manželkou máme dvě dospělé děti
a jsme již v důchodu. Rád bych se
pustil do rekonstrukce bývalého dět-
ského pokoje a přebudoval jej na pra-
covnu a zároveň jako prostor pro mou
celoživotní vášeň – železniční modela-
řinu. Rekonstrukce i s novým vybave-
ním bude stát asi 300 tisíc korun. Část
peněz si chceme naspořit, měsíčně
bychommohli odkládat tři tisíce korun.
Celou rekonstrukci však z vlastních
finančních zdrojů nezvládneme. Pora-
díte, prosím?

Děkuji vám, Jiří M., Těrlicko

Vážený Jiří,
děkuji Vám za dotaz. Je dobře, že
myslíte na budoucnost a plánujete.
Navrhuji Vám financování rekonstruk-
ce dílny rozdělit do dvou kroků.

krok číslo 1: stavební spoření
přímo pro vás
Doporučuji založit si Stavební spoře-
ní 55+ od Wüstenrot, které je určeno
klientům starším padesáti pěti let. Na-
bízí veškeré výhody stavebního spo-
ření, včetně státního příspěvku. Má
atraktivní úrokovou sazbu 1,2 % p.a.,

uzavření smlouvy je bez poplatku. Při
odkládání tří tisíc korun byste měli za
šest let včetně státního příspěvku
naspořeno více než 234 tisíc Kč. Po-
kud budete potřebovat spoření ukon-
čit dříve, můžete již po dvou letech.
Jen upozorňuji, že při ukončení smlou-
vy o stavebním spoření ve vázací
době (zákonem definována na šest
let), přijdete o státní příspěvek.

krok číslo 2: dofinancování
s Půjčkou Probydlení
Zbývající peníze na rekonstrukci mů-
žete získat díky řádnému úvěru. Po-
kud byste chtěli provést rekonstrukci
dříve, než získáte řádný úvěr, nabízí
Wüstenrot Půjčku ProBydlení, u které
si můžete vybrat délku jejího trvání.
Výše měsíčních splátek se v čase ne-
mění, nemusíte se tak obávat růstu
úrokových sazeb. Kromě stavebních
úprav můžete půjčené peníze až do
výše 20 % z celkové sjednané částky
použít i na nákup nábytku do nové
pracovny nebo i do jiné části bytu. Na
doložení faktur za materiál či odvede-
nou práci řemeslníků máte 12 měsíců
od čerpání. Každoročně si samozřej-
mě můžete snížit daňový základ
o zaplacené úroky. Další informace
získáte na www.W.cz nebo u našich
finančních poradců.

rekonstrukce dětského
pokoje na pracovnu

Finanční
poradna
OdbOrník:
Jiří PrOcházka,
PrOduktOvý manažer,
WüstenrOt

F

W

Vyzkoušejte!
Dnešní noviny za jednu SMS

ve vašemmobilu

Pošlete SMS ve tvaru:MFD16
na telefonní číslo 902 11

MLADÁ FRONTA

středa 23. 9. 2015

18 Kč

9 771210 116058

1 5 2 2 3

MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,

Německo, Rakousko - 1,90 €

Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz
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Skandál koncernuVolkswagen dopadne
i na české řidiče. Moto-
ry s programemnapodvádění při měření
emisí mají i některéškodovky.

Jan Sůraredaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte

škodovku, volkswagen či audi s mo-

toremna naftu a byly vyrobeny v le-

tech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návště-

va autoservisu.Velký skandál s podvody při mě-

ření emisí z dieselových motorů,

který objevily u vozů koncernu

Volkswagen americké úřady, dora-

zil i do Česka. Volkswagen včera při-

znal, že problém se týká 11 milionů

aut po celém světě, mezi nimi i za-

tím neupřesněného množství těch,

co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla smotoremoznačo-

vaným koncernem jako EA 189, v

praxi jde o naftové motory o obje-

mu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky kon-

cernu teď dávají dohromady se-

znam všech aut, kterých se závada

na softwaru týká. V Česku půjde na-

příklad o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.

„Vědět bychom to měli během

zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Ba-

láž, mluvčí Škody Auto, které se

skandál také týká. Z Volkswagenu

nakupuje většinu motorů, které do

svých aut montuje.Včera nebylo známo, zda nepří-

jemnosti čekají tisíce, nebo statisí-

ce majitelů aut. Vozy koncernu

Volkswagen jsou v Česku dlouhodo-

bě nejprodávanější a mají až pade-

sátiprocentní podíl na trhu nových

automobilů.Zatím není jasné, co všechno bu-

dou v servisech s auty s takovými

motory dělat. Nejčastěji se mluví o

tom, že bude stačit jen nahrát nový

software. „Technický vývoj skupi-

ny Volkswagen intenzivně pracuje

na technickém řešení. Zákazníky

budeme odpovídajícím způsobem

informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy

nese automobilka. Volkswagen si

už vyhradil 6,5 miliardy eur na kry-

tí ztrát, akcie za dva dny ztratily čty-

řicet procent hodnoty a čím dál

více se mluví o konci šéfa celého

koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích

akcí ale nemusí řidiči trnout hrů-

zou, zda je jejich auto bezpečné.

Software, který umožnil ošálit úřa-

dy při měření emisí, nemá na bez-

pečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že

všechna nová auta ze Škody Auto

aktuálně už podobný problém ne-

mají.
Celý koncern ale musí řešit přede-

vším ohrožení pověsti a důvěry zá-

kazníků. I když je otázkou, jak moc

lidé řeší právě emise. „Aktuální pro-

blémy mohou mít pro koncern

Volkswagen zásadní dopady. Na re-

putaci, tržby a zisk automobilkymo-

hou být značné, a to nejen na úrov-

ni mateřské společnosti, ale i dceři-

ných značek,“ míní David Marek

z poradenské společnosti Deloitte.

Problémy Volkswagenu přitom

nejsou dobrou zprávou ani pro čes-

kou ekonomiku. Volkswagen a od-

byt jeho aut mají totiž na českou

ekonomiku extrémně silný vliv. Jak

na samu Škodu Auto, která je v Čes-

ku největší firmou, tak na další vý-

robce automobilových dílů, kteří

na koncernu VW„vyrostli“ a dodáv-

ky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Ministři vnitra EUschválili velkou větši-
nou kvóty na rozděle-
ní dalších 120 tisícuprchlíků. Česko, kte-
ré nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.Luboš Palataredaktor MF DNESBRUSEL Evropská unie sáhla vče-

ra ke zbrani, kterou v tak důležité

otázce nikdy nepoužila. V hlasová-

ní kvalifikovanou většinou porazila

odpor Česka, Slovenska, Maďarska

a Rumunska proti povinným

kvótám na rozdělení 12O tisíc

uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o

to větší, že se od zbytku visegrád-

ské čtyřky odpojila Varšava, která

odmítla jít do předem prohraného

boje.
„Visegrádská čtyřka přestala do-

časně existovat. Polákům nerozu-

mím,“ řekl ministr vnitra Milan

Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,

která nebude fungovat,“ dodal a na-

značil, že Českomůže proti dohodě

podat žalobu u Evropského soudu

v Lucemburku. Slovenský premiér

Fico dokonce uvedl, že „dohodu

Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíje-

lo Německo, jež je cílem většiny ža-

datelů o azyl a odhaduje, že letos

jich především z válkou zničené Sý-

rie přijme až milion. Berlín dával

najevo, že v případě pokračujícího

odporu Česka a dalších několika

zemí je připraven vynutit si rozhod-

nutí zcela nezvyklým většinovým

hlasováním. „Je nepřípustné, že by

Evropa dala svým občanům a světu

najevo, že tento problém nedokáže

řešit,“ prohlásil německý ministr

vnitra Thomas de Maiziere.Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty pro-

blém neřeší a Německu, alespoň

zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli

největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se to-

tiž podle kvót budou rozdělovat ža-

datelé o azyl z takzvaných „hotspo-

tů“ – registračních center v hranič-

ních zemích schengenského prosto-

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by

měly další země EU převzít asi 66 ti-

síc uprchlíků. Jenže běženci, kteří

by se mohli přerozdělovat, nyní

chybí. Itálie a Řecko je totiž posled-

ní měsíce neregistrují, ale posílají

rovnou dál. Pokud se to nezmění,

budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být pře-

místěno dalších 54 tisíc uprchlíků,

prohlásilo, že „není hraniční zemí

EU“, protože uprchlíci museli pro-

jít Řeckem nebo Itálií či Bulhar-

skem, a odmítlo účast na progra-

mu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Ev-

ropská komise v přerozdělovací re-

zervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

Z domova
Členka vedeníANO Kleslovánabídla svourezignaci

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci

Majitelé škodovekbudoumuset do servisu

Foto: RadekCihla, MAFRA

„V Bruselu byl dnesporažen zdravýrozum.“
Milan Chovanecministr vnitra

UPRCHLÍK:V ČESKUJSEMDOMARozhovor dne Str. 4

VYSOČINAZa jízdu na cyklostezkách plaťte,

navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce

Na radnici řeší, zda nadále pokračovat

v masivním budování tras pro bicykly

Fakta
Kterých škodovekse problém týká:Jedná se o některé dieselové moto-

ry TDI řady EA 189 s objemem 1,6

a 2,0 u starších verzí modelů Ško-

da Fabia, Roomster, Octavia nebo

Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů

vozů. Kolik českých majitelů bude

muset do servisu, automobilka Ško-

da včera neuvedla.

Jen za

16 Kč
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | V České republice se drtivá větši-
na nádorů prsu diagnostikuje již v prv-
ním stadiu, a to velkou zásluhou scree-
ningového programu. Podle muže, kte-
rý stál u jeho zrodu, předního radiologa
a mamodiagnostika Jana Daneše, je pro
úspěch léčby naprosto zásadní faktor
času. U těchto případů je totiž takřka sto-
procentní pravděpodobnost, že nádor
bude vyléčen. Přesto se moderní mamo-
grafie stále potýká s řadou mýtů.

Diagnostika v oblasti nádorů prsu za
poslední necelé dvě dekády urazila ob-
rovský kus cesty. Ostatně jedno rychlé
odebrání vzorku, které dokáže vnést do
situace světlo, bylo ještě relativně ne-
dávno záležitostí z říše snů.

„Biopsie pod ultrazvukovou kontro-
lou, kdy se odebere vzorek z útvaru jeh-
lou, jsou poměrně nové. Používají se
zhruba 20 let a představují obrovský po-
krok,“ říká profesor Jan Daneš, který
byl mimo jiné dlouhých 18 let přednos-
tou Radiodiagnostické kliniky 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy.

Dřívější praxe velela všechny zjiště-
né změny v prsu operovat. „Pacientky
měly mnohočetné jizvy a chodily opako-
vaně například na odstranění nezhoub-
ných nádorů. Dnes tyto zákroky často
odpadají,“ vysvětluje Daneš s tím, že po-
kud jsou nezhoubné nádory malé,
nehmatné a pacientku tedy nijak nestre-
sují, nic se s nimi zpravidla nedělá. Ma-
mografické nálezy, které ve výsledku
neznamenají nebezpečí, nejsou nijak vý-
jimečné. Podle Daneše připadá na sto
provedených biopsií padesát zhoub-
ných nádorů a stejné množství předsta-

vují nádory nezhoubné. Dávno také pře-
stalo platit, že každý zhoubný nádor je
zapotřebí operativně vyjmout co nejdří-
ve. Nyní o každé pacientce diskutuje ví-
cečlenný tým včetně diagnostiků, onko-
logů, gynekologů a chirurgů a hledá pro
ni řešení na míru. „U rychle rostoucích
nádorů velmi často dostává před opera-
tivní léčbou přednost hormonální léčba
či chemoterapie, která nádor oslabí, či
někdy dokonce zničí,“ uvádí Daneš s
tím, že až poté přichází chvíle pro chi-
rurgické řešení.

Bez stresujícího čekání

Péči českých odborných zařízení si už
před lety oblíbila zahraniční
klientela. Příznivější cena za
zdravotnickou péči už dlou-
ho není hlavním láka-
dlem. Jsou to také krátké
čekací doby v některých
centrech. Tato výhoda je
ostatně rozhodující i pro
velké množství tuzem-
ských pacientek, pro kte-
ré je dlouhé čekání na
termín vyšetření často
stresující. Ve svém Ma-
modiagnostickém cen-
tru v Berouně, které má
rovněž pobočku v Pra-
ze 5 na Waltrovce,
se s takovými
pacientkami profe-
sor Daneš setkává
velmi často.

V neposlední
řadě cizinci oceňují
kvalitu zdejší péče a
také technologickou vy-
spělost. V ní Česko, po-
kud jde o screeningo-
vé metody, za svě-
tem nijak nezaostá-
vá. Dokonce se
pyšní lepším vy-
bavením než
některé západ-
ní evropské
země. Jako
expert Ev-
ropské ko-
mise v pro-
jektu Euro-

pean Commission Initiative on Breast
Cancer má Daneš v tomto ohledu mož-
nost srovnávat. „V Belgii a ve Francii
se někde ještě stále používají k diagnos-
tice analogové přístroje. Někteří kolego-
vé ze zahraničí byli značně překvapeni,
že v České republice máme všechny pří-
stroje maximálně osm let staré a plně di-
gitální, takže poskytují daleko přesnější
a kvalitnější snímky,“ vysvětluje.

Stále znějí hlasy nedůvěry

Přesto stále ještě čas od času zaznívají
hlasy nedůvěry vůči mamografu v sou-
vislosti s ozařováním. Přitom screenin-

gový program v Česku odstartoval
už v roce 2003 a již tehdy od-

borníci garantovali jeho
bezpečnost. „Dávka zá-

ření od začátku byla
velmi nízká, přesto v
průběhu let došlo ješ-

tě k jejímu snížení. V zásadě jde o náso-
bek dávky z přírodního pozadí,“ uvádí
Daneš. Ionizující záření se totiž vyskytu-
je zcela běžně všude kolem nás. „Spous-
ta lidí je překvapena, že zatímco chodí
po ulici, jsou neustále vystaveni malé ra-
diaci. Tato dávka je jiná, pokud jste v zá-
padních Čechách, a jiná je například v
Praze,“ uvádí Daneš s tím, že právě zá-
padní Čechy jsou typické vyšší mírou
záření. Jednou příčin může být tamější
vyšší koncentrace radonu.

Názory vědců na problematiku záření
překvapivě nejsou zcela vždy jednotné.
Podle Daneše se dokonce v současné
době diskutuje, zda malé dávky nemo-
hou být i přínosné. „Nedávno jsem zrov-
na četl jednu kontroverzní práci, která
připouští, že velmi malé dávky záření
mohou stimulovat imunitní systém a
tím výskyt některých nádorů dokonce
snižovat,“ nastiňuje jeden ze součas-
ných vědeckých výkladů.

Radiolog a mamodiagnostik Jan Daneš (vlevo) říká, že
digitální přístroje v Česku poskytují mnohem přesnější
snímky než analogové přístroje v Belgii či ve Francii.

Léčbu nádorů prsu
ovlivňuje rychlá
diagnostika. „Biopsie
pod ultrazvukovou
kontrolou je pokrokem,“
míní radiolog Jan Daneš.

FOTO | TOMÁŠ FRAIT

Mýtus: Mamograf, strašák žen

100 biopsií odhalí asi
padesátku
zhoubných nádorů.

INZERCE



1. den: Let do Antalye
Váš průvodce s Vámi bude již od příjezdu a srdečně Vás
přivítá v hotelu při osvěžujícím nápoji. Přenocování v okolí
Antalye.

2. den: Klášter Mevlana – Kappadokie
Snídaně. Jízda do města Konya, bývalého hlavního
města raně středověké Seldžucké říše. Navštívíte kláš-
ter Mevlana – dnes je muzeem islámského umění
a pokladnicí tureckých uměleckých řemesel. Poté bude cesta
pokračovat do Kappadokie. Přenocování v okolí Kappadokie.

3. den: Göreme
Snídaně. V Göreme navštívíte jeskynní chrámy zdobené
freskami (součást kulturního dědictví UNESCO). Zde příro-
da popustila uzdu své fantazii, krajina je tvořena skalními
stěnami, tufovými pyramidami a kužely, které jsou proděra-
věny jako mraveniště. Poté pojedeme do Simeonova údolí,
které je známé také jako„Údolí mnichů“ nebo pod názvem
„Komíny víl“. S úžasem budete pozorovat krajinu tohoto
údolí, která je jedinečná originalitou a dokonalostí svých
tufových kuželů, vysokých přes 10 metrů a rozesetých ve

skupinách i jednotlivě všude kolem. Nakonec si zvenku pro-
hlédneme nejvyšší skalní útvar v Uchisaru. Přes den navští-
víme tradiční gobelínku, kde se dozvíme vše od získávání
surovin, hedvábí, bavlny a vlny přes výrobu až po dokonče-
ní tkaného produktu. Přenocování v okolí Kappadokie.

4. den: Kappadokie – působivá tufová krajina
Snídaně. Oblast Kappadokie připomíná fantastickou mě-
síční scénu, kterou zdůrazňují tufové lomy, s vnitřními
jeskynními útvary a různými rezidencemi. Tvůrcem těchto
úžasných scenérií byla sopka, která během opakovaných
výbuchů katapultovala do okolí obrovské množství tufu.
Během první poloviny dne navštívíme tuto nádhernou
scenérii a v druhé polovině dne se můžete zúčastnit voli-
telného výletu. Přenocování v okolí Kappadokie.

5. den: Kappadokie – Antalya
Snídaně. Opustíme Kappadokii a pojedeme navštívit slav-
ný seldžucký karavanseráj Sultanhanı. Poté bude cesta
pokračovat překrásnou krajinou pohoří Taurus zpět do An-
talye, ve které strávíte poslední 3 noci.

6. den: Antalya – vodpády Karpuzkaldiran
Snídaně. Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst turec-
ké riviéry. Ve skrytu mohutných hor se dobře daří bohaté
vegetaci. Kromě jiného uvidíte symbol města, „flétnový“
minaret Yivli Minare. U Kalekapisi, brány do pevnosti, se
nacházejí hodiny na staré věži městského opevnění. Při
procházce městem se nabízejí možnosti nákupů, zejména
šperků a koženého zboží. Poté bude následovat návštěva
vodopádů Karpuzkaldiran. Přenocování v okolí Antalye.

7. den: Volný čas nebomožnost fakultativního výletu
Snídaně. Vychutnejte si pohodlí Vašeho
hotelu nebo se zúčastněte fakultativního
výletu. Přenocování v okolí Antalye.

8. den: Cesta domů
Snídaně. S nezapomenutelnými zážitky
nastoupíte do letadla do Prahy.

Klášter Mevlana

Vaše doplňkové služby na přání:
• Balíček výletů a požitků: 3990 Kč
• 7 x večeře formou bufetu v hotelu
+ všechny vstupy v rámci okružní cesty dle programu
• Příplatek za jednolůžkový pokoj od 3390 Kč
• Komplexní pojištění vč. storna zájezdu od 490 Kč
• Případné městské nebo hotelové poplatky hradí klient na hotelu
Fakultativní výlety během 4. a 7. dne si můžete zarezervovat namístě.

✔ Zpáteční let z Prahy
do Antalye

✔ Transfer letiště – hotel – letiště
✔ 7x ubytování v dobrých 4* a 5*

hotelech
✔ 7x snídaně – formou bufetu v hotelu
✔ Česky mluvící NIKAL průvodce
✔ Výletní program

Klimatizovaný a komfortní autobus Vás
poveze od jednoho cíle k druhému.

Cena zájezdu zahrnuje: Termíny + cena 2020
Ceny za osobu v Kč ve dvoulůžkovém pokoji

Let z Prahy

Termíny
zájezdu

Běžná
cena

Speciální
cena

31.03. - 07.04. 17980 Kč 8990 Kč
07.04. - 14.04. 18980 Kč 9990 Kč
14.04. - 21.04. 18980 Kč 9990 Kč
21.04. - 28.04. 18980 Kč 9990 Kč
06.10. - 13.10. 18980 Kč 9990 Kč
13.10. - 20.10. 18980 Kč 9990 Kč
20.10. - 27.10. 18980 Kč 9990 Kč
27.10. - 03.11. 17980 Kč 8990 Kč
03.11. - 10.11. 16980 Kč 7990 Kč
10.11. - 17.11. 15980 Kč 6990 Kč
17.11. - 24.11. 14980 Kč 5990 Kč
24.11. - 01.12. 13980 Kč 4990 Kč

Možnost také letu zVídně - zavolejte nám!

Vaše luxusní hotely jsou víc než jen ubytování!
např. 5* hotel Max Holiday

Exkluzivní nabídka pro naše čtenáře!…Spolu
poznáme svet!

^

8 dní

Vč. letu + snídaní
ve 4* a 5* hotelech!

4990 Kč

namísto 13980 Kč

8 dní KAPPADOKIE
Poznejte úchvatnou krajinu Kappadokie! • Včetně letu z Prahy!
Osobně vybrané 4 a 5 hvězdičkové hotely!

Včetně
letu!

Včetně
letu!

Počasí v Turecku
DobaVaší cesty: Duben Říjen Listopad

Teplota
přes den (°C) 23° 24° 19°

Sluneční
svit (h/den) 9 7 6

Teplota
vody (°C) 20° 21° 19°

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186
Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Zavolejte -bezplatná linka:✆ 800 220 901
nebo navštivte naše webové stránky: www.nikal-zajezdy.cz CZ205PL021

Váš akční kód
telefonicky + internet:

…Spolu
poznáme svet!

^



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

U dělat inventuru nejoblíbenějších
českých a slovenských písní o lás-
ce nebyl lehký úkol. V posledních

letech se slovo láska z nových písniček vy-
trácí.TextařkaHanaSorrosová to vysvětlu-
je generačním strachem z velkých slov.
Ale i tak se ve výzkumech nejúspěšnějšího
českého rádia Impuls povedlo vystopovat
pět českých milostných písniček z posled-
ních dvaceti let, kterémají rády nejméně tři
čtvrtiny jeho posluchačů.

Mandrage: Šrouby
a matice (2011)
V poslední době často skloňovaní Man-
drage jsou mistry nadgeneračních milost-
nýchpísní. Ve většině se navíc objeví něja-
ký humorný prvek, který srdceryvné velké

city trochu shazuje.Možná toněkteří poslu-
chači považují za infantilní, ale píseň sbuja-
rými verši „Sahat ti pod sukni, kousat tě na
ruce, dělat ti snídani, říkat ti vopice,“ má
rádo79%posluchačůvšechvěkových sku-
pin.A co je pozoruhodné, další píseňMan-
drageMotýlimá stejně vysoké hodnocení!

Petr Kolář: Ještě, že tě
lásko mám (2003)
Srdcervoucí milostná píseň trochu ze staré
školy je posledním velkým hitem Karla
Svobody. Podnětem k silné baladické me-
lodii, oslovující jeho tehdejší manželku,

byla tragická smrt jejich čtyřleté dcery
Klárky. Petr Kolář se skladby ujal způso-
bem pro Svobodovy písně netypickým –
místo uhlazeného stylu, který známe z ne-
sčetných hitů, jimiž nejúspěšnější český
skladatel obdařil Karla Gotta a další
hvězdy domácího středního proudu, dal
skladbě vášnivě rockový nádech.

Tomáš Klus: Nina (2011)

VehřeRacek odAntona PavlovičeČecho-
va, absolventském představení DAMU z
roku 2012, hrál začínající herec Tomáš
KluspostavuTrigorina. PíseňNina byla za-
mýšlena jako dopis jedné z postav Racka,
adresovanýprávěTrigorinovi. Tovysvětlu-
je fakt, že píseň je psána v ženském rodě:
„Jsimé úzko, jsi krev z řezných ran/Ačko-
li nechci, jsi vemně uschován…“

Marek Ztracený: Ztrácíš
(2008)
Jedna z prvních písní muzikanta ze Želez-
né Rudy patří také do kategorie srdce-
ryvných milostných songů, i když je v je-
jím textu obsažena skrytá víra, že „lidi od

nepaměti se znovu scházej“. Píseň uspěla
nejen kvůli svému silnému textu, ale i díky
Ztraceného pěveckému výkonu. V roce
2018 přišel s další výraznoumilostnou pís-
ní Vlastní svět, která je sice na prvopláno-
vý milostný song „příliš intelektuální“, ale
překvapivě by se do milostné TOP 10 také
vešla.

Bobr a Motýl: Vyznání
(2000)
Něco bizarního na konec. Duo Bobr
aMotýl založili v roce 1999dva bývalí čle-
nové uherskohradišťské skupiny Argema.
V roce 2002 vydali desku, pojmenovanou
podle písně, která snad ani původně nebyla
míněna jako rádiový singl. Po tom, co ji za-
řadilo do programu jedno ostravské rádio,
se jako koronavir začala lavinově šířit do
dalších stanic v České republice. Byla to
vpravém slova smysluodrhovačka. Její po-
pularita kupodivu přetrvala dodnes, ale je
třeba podotknout, že i když má mnoho ob-
divovatelů, má také mnoho odpůrců. Ale
tak to smilostnými písněmi často bývá – je
až neuvěřitelně mnoho lidí, kteří písně
o lásce nemají rádi.

INZERCE

Zamilované písně znějí
nejen na Valentýna. Které
mají lidé nejradši?

„Love Songs“ po česku



TV program týdeníku 5plus2 sobota 15. února 2020

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.30 Polopatě 7.25Nemaluj si čerta
na zeď 8.15 Gejzír 8.45 Durrellovi (1/6) 9.30
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metro-
pole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Kdo probudí Pindruše? 14.10 Panenka
z vltavské tůně 15.05 Madla zpívá Evropě
16.50Nevěsta 17.55Kočka není pes 18.25Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.53 Branky, body, vteřiny
20.05 Peče celá země

Soutěž o nejlepšího amatérské-
ho pekaře a cukráře pokračuje!
Tentokrát budeme ochutnávat
nejtradičnější českou klasiku

21.10 Semafor „60“
Galavečer u příležitosti význam-
ného výročí založení legendární-
ho divadla. Účinkují: F. Slováček
jr., A. J. Slováčková, V. Harapes,
J. Molavcová, J. Suchý

22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.35 Jeden hot a druhý čehý
Komedie (Fr., 1978). Hrají
A. Girardotová, L. de Funès

0.10 Bolkoviny
0.55 Banánové rybičky
1.35 Magie v ulicích
1.50 Sama doma
3.25 Bydlení je hra
3.50 Chalupa je hra
4.15 Zahrada je hra

Nova
6.45 Looney Tunes: Nové příběhy (14, 15) 7.35
Show Toma a Jerryho II (24) 7.55 Bratříček
a sestřička 9.10 Na třetí pokus 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.30 Rady ptáka
Loskutáka 13.45 Výměna manželek XII 15.10
Na sv. Valentýna 17.35 Ochránce 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Král Artuš: Legenda o meči
Fantasy (USA/VB, 2017)

22.50 Červená karkulka
Fantasy horor (USA/Kan., 2011)

0.45 Masakr v Texasu
2.15 Mentalista IV (5)
3.15 Volejte Novu
3.45 Bratříček a sestřička
4.45 Novashopping

Prima
6.35 Gormiti (4) 6.50 Super Wings II (46)
7.00 Meteor Monster Truck 7.20 M.A.S.H (241)
7.50 M.A.S.H (242) 8.20 M.A.S.H (243) 8.55
Autosalon 10.05 Prima Partička – Danův výběr
11.15 Superšéf 24 hodin do pekla a zpět12.40
Vražedné záhady slečny Fisherové II (4) 13.50
Vražedné záhady slečny Fisherové II (5) 15.10
Záhady Emmy Fieldingové: Ztracená osada.
Krimidrama (USA, 2017) 17.00 Mravnost nade
vše. Komedie (ČR, 1937) 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Polda III (5)

Samí zrádci. Krimiseriál (ČR,
2018). Hrají D. Matásek, I. Oro-
zovič, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit

21.35 Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982). Hrají
J. Kodet, A. Hardt, K. Chromík,
J. Boušková, M. Zounar.
Režie J. Schmidt

23.25 10 minut pravdy
Thriller (USA/Kan., 2019).
Hrají B. Willis, M. Chiklis,
M. Williamsová, K. Schmid.
Režie B. A. Miller

1.30 Formule!
Akční drama (USA/Kan./Austr.,
2001). Hrají S. Stallone,
B. Reynolds, K. Pardue

3.55 Vražedné záhady
slečny Fisherové II (4)
Břímě. Krimiseriál (Austr., 2013).
Hrají E. Davisová, N. Page

Joj Family
5.05 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny

6.40 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.50 Na chalupě 10.50 Nové byd-
lení 11.50Ozvířatech a lidech (6) 12.55Dnes v jed-
nom domě (7) 15.05 IQ Taxi CZ 16.15 IQ TAXI CZ
16.50 Rodinné záležitosti 18.05 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Velitel (4) 21.50
IQ Taxi CZ 22.30 IQ Taxi CZ 23.45 Dědictví (13, 14)

Prima cool
6.00 X-Men: Nová generace II (16) 6.50 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VIII (18) 7.45 Top Gear IX
8.50 Pevnost Boyard (8) 11.30 Re-play 12.05
COOL Esport 12.35 Futurama III (14) 13.05
Simpsonovi XII (17-20) 15.05 Futurama III (15)
15.25 COOLfeed 15.35 Formule! 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi XII (21) 18.30 Simpsonovi XIII
(1-3) 19.50 COOLfeed 20.00 Starsky & Hutch
22.10 Bastardi 23.55 Pod černou vlajkou (2)

Nova Cinema
5.40 Past na ženicha 7.30Mentalista IV (4, 5) 9.15
Fletch, krimikomedie 11.40 Star Wars: Epizoda III -
Pomsta Sithů (sci-fi USA 2005) 14.25 Toy Story 2:
Příběh hraček, anim. film (USA, 1999) 16.05 Petr
Pan, rodinný film (USA/VB, 2003) 18.05 Rychle
a zběsile, akční film (USA, 2001) 20.00 Alenka
v říši divů: Za zrcadlem, dobrodružný film (USA,
2016) 22.20 Purpurový vrch, horor (USA/Kan.,
2015) 0.45 Labyrint lží, akční film (USA, 2008)

Prima Max
6.15 Super Wings II (45) 6.35 Gormiti (3) 6.45
Zpravodajství FTV Prima 8.05 Vítejte doma! IX
(19) 9.10 Už je tady zas 11.25 Beznadějný trouba
13.20 Když Harry potkal Sally 15.20 Srdečné
pozdravy z Ruska, akční film (VB, 1963) 17.50 Ali
Baba a čtyřicet loupežníků (1/2), pohádka (Fr.,
2007) 20.00 Koupili jsme zoo, rodinný film (USA,
2011) 22.30 Tyranosaurus: Zhouba Aztéků, horor
(USA, 2008) 0.25 Bastardi, drama (ČR, 2010)

FANTASY

SOBOTA

5.05 Noviny 5.45 Krimi 6.05 Noviny
6.45 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.45 IQ Taxi CZ 11.30 Soudní síň –
cz 12.30 Soudní síň – cz 13.25 Velitel (4) 15.05
Druhý tah pěšcem 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmémnebi 22.20Všechno, comám rád 23.45
Záchranáři v akci 0.40 Záchranáři v akci

NEDĚLE

5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní
noviny 8.35 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.40
Policisté v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.40 Pod
povrchem (47, 48) 14.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Druhý tah pěšcem 21.55 Policisté v akci
22.55 Na chalupě 23.50 Ve jménu zákona (79)

PONDĚLÍ

8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Záchranáři v akci 12.40 Pod povrchem (49,
50) 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Všechno, co mám rád 21.30 Soudní síň – cz 22.25
Policisté v akci 23.30 Na chalupě

ÚTERÝ

8.35 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.55
Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.45 Pod
povrchem (51, 52) 14.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 O zvířatech a lidech (7) 21.25 IQ Taxi CZ
22.35 Policisté v akci 23.35 Na chalupě

STŘEDA

8.35 Soudní síň 10.35 Policisté
v akci 11.35 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (1) 13.40
Zoo (2) 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00Na chalupě 19.00 Krimi 19.30Noviny 20.20
Rodinné záležitosti 21.30 Soudní síň – cz 22.20
Policisté v akci 23.20 Na chalupě

ČTVRTEK

8.35 Soudní síň 9.45 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40 Zoo
(3) 13.50 Zoo (4) 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě
(8) 22.05Má láska s Jakubem 0.10 Policisté v akci

PÁTEK

Relax
6.30 Na červeném koberci 7.00

Teleshopping 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor z hor 9.20
Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Zvěřinec
15.15 Pralinky 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Zvěřinec
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxu sstore

ÚTERÝ

8.20Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Paní domu 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 15. února 2020

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.30 Polopatě 7.25Nemaluj si čerta
na zeď 8.15 Gejzír 8.45 Durrellovi (1/6) 9.30
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metro-
pole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Kdo probudí Pindruše? 14.10 Panenka
z vltavské tůně 15.05 Madla zpívá Evropě
16.50Nevěsta 17.55Kočka není pes 18.25Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.53 Branky, body, vteřiny
20.05 Peče celá země

Soutěž o nejlepšího amatérské-
ho pekaře a cukráře pokračuje!
Tentokrát budeme ochutnávat
nejtradičnější českou klasiku

21.10 Semafor „60“
Galavečer u příležitosti význam-
ného výročí založení legendární-
ho divadla. Účinkují: F. Slováček
jr., A. J. Slováčková, V. Harapes,
J. Molavcová, J. Suchý

22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.35 Jeden hot a druhý čehý
Komedie (Fr., 1978). Hrají
A. Girardotová, L. de Funès

0.10 Bolkoviny
0.55 Banánové rybičky
1.35 Magie v ulicích
1.50 Sama doma
3.25 Bydlení je hra
3.50 Chalupa je hra
4.15 Zahrada je hra

Nova
6.45 Looney Tunes: Nové příběhy (14, 15) 7.35
Show Toma a Jerryho II (24) 7.55 Bratříček
a sestřička 9.10 Na třetí pokus 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.30 Rady ptáka
Loskutáka 13.45 Výměna manželek XII 15.10
Na sv. Valentýna 17.35 Ochránce 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Král Artuš: Legenda o meči
Fantasy (USA/VB, 2017)

22.50 Červená karkulka
Fantasy horor (USA/Kan., 2011)

0.45 Masakr v Texasu
2.15 Mentalista IV (5)
3.15 Volejte Novu
3.45 Bratříček a sestřička
4.45 Novashopping

Prima
6.35 Gormiti (4) 6.50 Super Wings II (46)
7.00 Meteor Monster Truck 7.20 M.A.S.H (241)
7.50 M.A.S.H (242) 8.20 M.A.S.H (243) 8.55
Autosalon 10.05 Prima Partička – Danův výběr
11.15 Superšéf 24 hodin do pekla a zpět12.40
Vražedné záhady slečny Fisherové II (4) 13.50
Vražedné záhady slečny Fisherové II (5) 15.10
Záhady Emmy Fieldingové: Ztracená osada.
Krimidrama (USA, 2017) 17.00 Mravnost nade
vše. Komedie (ČR, 1937) 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Polda III (5)

Samí zrádci. Krimiseriál (ČR,
2018). Hrají D. Matásek, I. Oro-
zovič, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit

21.35 Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982). Hrají
J. Kodet, A. Hardt, K. Chromík,
J. Boušková, M. Zounar.
Režie J. Schmidt

23.25 10 minut pravdy
Thriller (USA/Kan., 2019).
Hrají B. Willis, M. Chiklis,
M. Williamsová, K. Schmid.
Režie B. A. Miller

1.30 Formule!
Akční drama (USA/Kan./Austr.,
2001). Hrají S. Stallone,
B. Reynolds, K. Pardue

3.55 Vražedné záhady
slečny Fisherové II (4)
Břímě. Krimiseriál (Austr., 2013).
Hrají E. Davisová, N. Page

Joj Family
5.05 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny

6.40 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.50 Na chalupě 10.50 Nové byd-
lení 11.50Ozvířatech a lidech (6) 12.55Dnes v jed-
nom domě (7) 15.05 IQ Taxi CZ 16.15 IQ TAXI CZ
16.50 Rodinné záležitosti 18.05 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Velitel (4) 21.50
IQ Taxi CZ 22.30 IQ Taxi CZ 23.45 Dědictví (13, 14)

Prima cool
6.00 X-Men: Nová generace II (16) 6.50 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VIII (18) 7.45 Top Gear IX
8.50 Pevnost Boyard (8) 11.30 Re-play 12.05
COOL Esport 12.35 Futurama III (14) 13.05
Simpsonovi XII (17-20) 15.05 Futurama III (15)
15.25 COOLfeed 15.35 Formule! 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi XII (21) 18.30 Simpsonovi XIII
(1-3) 19.50 COOLfeed 20.00 Starsky & Hutch
22.10 Bastardi 23.55 Pod černou vlajkou (2)

Nova Cinema
5.40 Past na ženicha 7.30Mentalista IV (4, 5) 9.15
Fletch, krimikomedie 11.40 Star Wars: Epizoda III -
Pomsta Sithů (sci-fi USA 2005) 14.25 Toy Story 2:
Příběh hraček, anim. film (USA, 1999) 16.05 Petr
Pan, rodinný film (USA/VB, 2003) 18.05 Rychle
a zběsile, akční film (USA, 2001) 20.00 Alenka
v říši divů: Za zrcadlem, dobrodružný film (USA,
2016) 22.20 Purpurový vrch, horor (USA/Kan.,
2015) 0.45 Labyrint lží, akční film (USA, 2008)

Prima Max
6.15 Super Wings II (45) 6.35 Gormiti (3) 6.45
Zpravodajství FTV Prima 8.05 Vítejte doma! IX
(19) 9.10 Už je tady zas 11.25 Beznadějný trouba
13.20 Když Harry potkal Sally 15.20 Srdečné
pozdravy z Ruska, akční film (VB, 1963) 17.50 Ali
Baba a čtyřicet loupežníků (1/2), pohádka (Fr.,
2007) 20.00 Koupili jsme zoo, rodinný film (USA,
2011) 22.30 Tyranosaurus: Zhouba Aztéků, horor
(USA, 2008) 0.25 Bastardi, drama (ČR, 2010)

FANTASY

SOBOTA

5.05 Noviny 5.45 Krimi 6.05 Noviny
6.45 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.45 IQ Taxi CZ 11.30 Soudní síň –
cz 12.30 Soudní síň – cz 13.25 Velitel (4) 15.05
Druhý tah pěšcem 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmémnebi 22.20Všechno, comám rád 23.45
Záchranáři v akci 0.40 Záchranáři v akci

NEDĚLE

5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní
noviny 8.35 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.40
Policisté v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.40 Pod
povrchem (47, 48) 14.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Druhý tah pěšcem 21.55 Policisté v akci
22.55 Na chalupě 23.50 Ve jménu zákona (79)

PONDĚLÍ

8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Záchranáři v akci 12.40 Pod povrchem (49,
50) 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Všechno, co mám rád 21.30 Soudní síň – cz 22.25
Policisté v akci 23.30 Na chalupě

ÚTERÝ

8.35 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.55
Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.45 Pod
povrchem (51, 52) 14.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 O zvířatech a lidech (7) 21.25 IQ Taxi CZ
22.35 Policisté v akci 23.35 Na chalupě

STŘEDA

8.35 Soudní síň 10.35 Policisté
v akci 11.35 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (1) 13.40
Zoo (2) 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00Na chalupě 19.00 Krimi 19.30Noviny 20.20
Rodinné záležitosti 21.30 Soudní síň – cz 22.20
Policisté v akci 23.20 Na chalupě

ČTVRTEK

8.35 Soudní síň 9.45 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40 Zoo
(3) 13.50 Zoo (4) 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě
(8) 22.05Má láska s Jakubem 0.10 Policisté v akci

PÁTEK

Relax
6.30 Na červeném koberci 7.00

Teleshopping 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor z hor 9.20
Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Zvěřinec
15.15 Pralinky 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Zvěřinec
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxu sstore

ÚTERÝ

8.20Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Paní domu 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

SÉRUM PRAVDY ČÍSLO 300KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠSÉRUM PRAVDY ČÍSLO 300KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 16. února 2020

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Madla

zpívá Evropě 8.10 Úsměvy Stanislava
Neumanna 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (7/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O králi, hvězdáři,

kejklíři a třech muzikantech
14.05 Prsten kohouta Alektrya
15.15 Bylo nás pět (6/6)
16.15 Kdo je kdo
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
19.53 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Past

Historické drama (ČR, 2020)
21.45 168 hodin
22.15 Kabinet dr. Honzáka
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Bolero
0.40 Jeden hot a druhý čehý
2.15 13. komnata Debbi Kahl
2.45 Banánové rybičky

Nova
6.05 Tlapková patrola III (24, 25)
6.55 Looney Tunes:

Nové příběhy (16, 17)
7.45 Show Toma a Jerryho II (25)
8.05 Pasáček vepřů
9.20 Život s Helenou
11.40 Poslední píseň

Romantické drama (USA, 2010)
13.50 Šaman

Dobrodružný film (USA, 1992)
15.55 Mr. Bean:

Největší filmová katastrofa
Komedie (VB, 1997)

17.35 Cesta do středu Země
Dobrodružný film (USA, 2008)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20.20 SuperStar
22.05 Střepiny
22.30 Aljaška v plamenech

Akční film (USA, 1994)
0.20 Mr. Bean:

Největší filmová katastrofa
Komedie (VB, 1997)

1.50 Dr. House II (16)
2.35 Specialisté (55)
3.45 Pasáček vepřů
4.45 Novashopping

Prima
6.25 Gormiti (5)
6.40 Super Wings II (47)
6.55 M.A.S.H (243)
7.35 M.A.S.H (244)
8.00 Přírodní vesmír (9)
9.10 Prima ZOOM Svět
9.45 Ano, šéfe!
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.25 Libovky Pepy Libického
13.50 Jak se staví sen
14.40 Smrt talentovaného ševce

Krimifilm (ČR, 1982)
16.25 Dvojníci

Komedie (ČR, 2016)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Miluji tě modře

Romantický film (ČR, 2017)
22.20 Alibi pro vraha

Thriller (VB, 2003)
0.55 Tajná minulost

Thriller (USA, 2016)
2.50 Přírodní vesmír (9)
3.55 Vražedné záhady

slečny Fisherové II (5)

Nova Cinema
5.40 Past na ženicha 7.20 Petr Pan 9.25 Na třetí
pokus 11.40 Toy Story 2: Příběh hraček 13.25
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 15.45 Bravo Girls:
Bojovat až do konce, komedie (USA) 17.40 Varieté,
muzikál (USA, 2010) 20.00 Vyvolený, thriller (USA,
2000) 22.00 Ségry, komedie (USA, 2015) 0.20 Tři
králové, dobrodružný film (USA/Austr., 1999)

Prima cool
6.30Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (19) 7.35
TopGear IX8.40Pevnost Boyard (9) 11.20Partička
XXL – Bohoušův výběr 12.45 Futurama III (15) 13.15
Simpsonovi XII (21) 13.45 Simpsonovi XIII (1-3)
15.20 Futurama IV (1) 15.40 COOLfeed 15.50
Starsky & Hutch 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XIII (4-7) 19.50COOLfeed 20.00X-Men: První třída
22.45 Narcos II (9) 23.55 Vikingové V (9)

Prima Max
7.50 Super Wings II (46) 8.10 Gormiti (4) 8.30
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Vítejte doma! IX
(19, 20) 11.40 Mravnost nade vše 13.20 Ali Baba
a čtyřicet loupežníků (1/2) 15.25 Koupili jsme zoo
18.05 Ali Baba a čtyřicet loupežníků (2/2) 20.00
Ten pravý, ta pravá?, romantická komedie (USA,
2018) 21.45 10 minut pravdy, thriller (USA/Kan.,
2019) 23.45 Alibi pro vraha, thriller (VB, 2003)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Úsměvy Václava Lohniského
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 Všechno, co mám ráda
14.25 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin VII
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Doktor pro zvláštní případy

Komedie (ČR, 2010)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.45 Columbo
0.15 Kabinet dr. Honzáka
0.55 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3831)
9.45 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Malý Sheldon (3)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (640)
14.05 Mentalista IV (8, 9)
15.55 Dr. House II (18)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3832)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (953)
21.35 Víkend
22.40 Atentát (15)
0.00 Mentalista IV (8, 9)
1.45 Dr. House II (18)
2.25 Malý Sheldon (3)
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (640)
4.45 Novashopping

Prima
6.30 Gormiti (7)
6.45 Super Wings II (49)
7.20 M.A.S.H (246)
8.15 M.A.S.H (247)
8.50 M.A.S.H (248)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Kandidáti na lásku
12.10 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (13)
13.25 Jake a Tlusťoch III (15)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (15)
15.30 Námořní vyšetřovací služba III (22)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Slunečná (12)
21.35 Na Pavláska
22.40 Poklad z půdy
23.55 Policie v akci
0.55 Walker, Texas Ranger IV (15)
1.55 Námořní vyšetřovací služba III (22)
2.55 Jake a Tlusťoch III (15)
3.55 Prostřeno!
5.25 Nad hladinou

Nova Cinema
5.45 Petr Pan 7.45 Mentalista IV (6, 7) 9.30 Život
s Helenou 12.25 Poslední píseň 14.45 Ochránce,
komedie 16.40Mr. Bean: Největší filmová katastro-
fa, komedie (VB, 1997) 18.20 Cesta do středu
Země, dobrodružný film (USA, 2008) 20.00
Nevědomí, akční film (USA, 2013) 22.40 Šílený
Max, sci-fi (Austr., 1979) 0.25 Červená karkulka

Prima cool
9.50 Hvězdná brána (1) 10.50 Po hlavě 11.25 I am
fighter 11.55 Futurama IV (2) 12.25 Simpsonovi XIII
(8-11) 14.25 Teorie velkého třesku VI (2, 3) 15.20
Futurama IV (3) 15.45 COOLfeed 15.55 Hvězdná
brána (2) 17.00 Top Gear IX 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIII (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku VI (4-7) 22.10 Partička
22.55 COOLfeed 23.00 Americký chopper III (4)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.25 Super Wings II (48) 7.45
Gormiti (6) 8.05 Zpravodajství FTV Prima 9.40
Vítejte doma! IX (21) 10.25 Vítejte doma! IX (22)
11.25 Záhady Emmy Fieldingové: Ztracená osada
13.20 Rain Man 16.10 Kopyto 18.10 Smrtelná
pomsta, thriller (USA, 2013) 20.00 Dvanáctý muž,
válečný film (Fin., 2017) 22.45 Zásah z pekla, akční
thriller0.45Seal Team8: Za nepřátelskou linií, akční

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi (1/6) 9.45

Alimenty. Povídka z cyklu Bakaláři
(1977) 10.05 168 hodin 10.35 Poldové
a nemluvně (6/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Hovory H z Paláce K
14.40 Modrý den
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (7/13)
21.15 Most! (7/8)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
23.00 Kriminalista
0.00 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.20 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3830)
9.45 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Malý Sheldon (2)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (639)
14.05 Mentalista IV (6, 7)
15.55 Dr. House II (17)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3831)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (104)
21.25 Specialisté (56)
22.30 Atentát (14)
23.50 Mentalista IV (6, 7)
1.35 Dr. House II (17)
2.15 Malý Sheldon (2)
2.30 Střepiny
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (639)

Prima
6.30 Gormiti (6)
6.45 Super Wings II (48)
7.20 M.A.S.H (244)
8.15 M.A.S.H (245)
8.50 M.A.S.H (246)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Vůně vanilky
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (12)
13.25 Jake a Tlusťoch III (14)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (14)
15.30 Námořní vyšetřovací služba III (21)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (228)
21.35 Jak se staví sen – extra
22.50 Jak se staví sen – tipy a triky
23.25 Policie v akci
0.25 Walker, Texas Ranger IV (14)
1.25 Námořní vyšetřovací služba III (21)
2.20 Jake a Tlusťoch III (14)
3.25 Prostřeno!
5.25 Nad hladinou

Nova Cinema
6.40 Na třetí pokus 8.25 Na sv. Valentýna 11.20
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 13.55 Varieté, muzi-
kál (USA, 2010) 16.15Šaman 18.15Ochránce, kome-
die (Kan./USA, 2005) 20.00 Johnny Worricker:
Bitevní pole, thriller (VB, 2014) 22.00 Krásná
a zvrácená, thriller (USA, 2015) 23.40 Král Artuš:
Legenda o meči, fantasy (VB/USA/Austr., 2017)

Prima cool
10.45 Top Gear IX 11.50 Futurama IV (1) 12.20
Simpsonovi XIII (4-7) 14.20 Těžká dřina 14.50 Re-
play 15.25 Futurama IV (2) 15.45 COOLfeed 15.55
Hvězdná brána (1) 17.00 Top Gear IX 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII (8-11) 20.05Úplně
debilní zprávy 20.15 Po hlavě 20.50 I am fighter
21.25 Teorie velkého třesku VI (2, 3) 22.20 Partička
23.05 COOLfeed 23.15 COOL e-sport

Prima Max
6.05 Super Wings II (47) 6.25 Gormiti (5) 6.35
Zpravodajství FTV Prima 7.30 Kuře s ouškama
10.00 Čas beznaděje, drama (USA, 2014) 12.30 Ali
Baba a čtyřicet loupežníků (2/2) 14.25 X-Men:
První třída 17.10 Rain Man, drama (USA) 20.00
Něco na té Mary je, romantická komedie (USA,
1998) 22.25 Seal Team 8: Za nepřátelskou linií,
akční film (USA, 2014) 0.25 Ten pravý, ta pravá?

pondělí 17. února 2020

úterý 18. února 2020

neděle 16. února 2020

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Madla

zpívá Evropě 8.10 Úsměvy Stanislava
Neumanna 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (7/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O králi, hvězdáři,

kejklíři a třech muzikantech
14.05 Prsten kohouta Alektrya
15.15 Bylo nás pět (6/6)
16.15 Kdo je kdo
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
19.53 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Past

Historické drama (ČR, 2020)
21.45 168 hodin
22.15 Kabinet dr. Honzáka
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Bolero
0.40 Jeden hot a druhý čehý
2.15 13. komnata Debbi Kahl
2.45 Banánové rybičky

Nova
6.05 Tlapková patrola III (24, 25)
6.55 Looney Tunes:

Nové příběhy (16, 17)
7.45 Show Toma a Jerryho II (25)
8.05 Pasáček vepřů
9.20 Život s Helenou
11.40 Poslední píseň

Romantické drama (USA, 2010)
13.50 Šaman

Dobrodružný film (USA, 1992)
15.55 Mr. Bean:

Největší filmová katastrofa
Komedie (VB, 1997)

17.35 Cesta do středu Země
Dobrodružný film (USA, 2008)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20.20 SuperStar
22.05 Střepiny
22.30 Aljaška v plamenech

Akční film (USA, 1994)
0.20 Mr. Bean:

Největší filmová katastrofa
Komedie (VB, 1997)

1.50 Dr. House II (16)
2.35 Specialisté (55)
3.45 Pasáček vepřů
4.45 Novashopping

Prima
6.25 Gormiti (5)
6.40 Super Wings II (47)
6.55 M.A.S.H (243)
7.35 M.A.S.H (244)
8.00 Přírodní vesmír (9)
9.10 Prima ZOOM Svět
9.45 Ano, šéfe!
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.25 Libovky Pepy Libického
13.50 Jak se staví sen
14.40 Smrt talentovaného ševce

Krimifilm (ČR, 1982)
16.25 Dvojníci

Komedie (ČR, 2016)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Miluji tě modře

Romantický film (ČR, 2017)
22.20 Alibi pro vraha

Thriller (VB, 2003)
0.55 Tajná minulost

Thriller (USA, 2016)
2.50 Přírodní vesmír (9)
3.55 Vražedné záhady

slečny Fisherové II (5)

Nova Cinema
5.40 Past na ženicha 7.20 Petr Pan 9.25 Na třetí
pokus 11.40 Toy Story 2: Příběh hraček 13.25
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 15.45 Bravo Girls:
Bojovat až do konce, komedie (USA) 17.40 Varieté,
muzikál (USA, 2010) 20.00 Vyvolený, thriller (USA,
2000) 22.00 Ségry, komedie (USA, 2015) 0.20 Tři
králové, dobrodružný film (USA/Austr., 1999)

Prima cool
6.30Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (19) 7.35
TopGear IX8.40Pevnost Boyard (9) 11.20Partička
XXL – Bohoušův výběr 12.45 Futurama III (15) 13.15
Simpsonovi XII (21) 13.45 Simpsonovi XIII (1-3)
15.20 Futurama IV (1) 15.40 COOLfeed 15.50
Starsky & Hutch 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XIII (4-7) 19.50COOLfeed 20.00X-Men: První třída
22.45 Narcos II (9) 23.55 Vikingové V (9)

Prima Max
7.50 Super Wings II (46) 8.10 Gormiti (4) 8.30
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Vítejte doma! IX
(19, 20) 11.40 Mravnost nade vše 13.20 Ali Baba
a čtyřicet loupežníků (1/2) 15.25 Koupili jsme zoo
18.05 Ali Baba a čtyřicet loupežníků (2/2) 20.00
Ten pravý, ta pravá?, romantická komedie (USA,
2018) 21.45 10 minut pravdy, thriller (USA/Kan.,
2019) 23.45 Alibi pro vraha, thriller (VB, 2003)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Úsměvy Václava Lohniského
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 Všechno, co mám ráda
14.25 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin VII
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Doktor pro zvláštní případy

Komedie (ČR, 2010)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.45 Columbo
0.15 Kabinet dr. Honzáka
0.55 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3831)
9.45 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Malý Sheldon (3)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (640)
14.05 Mentalista IV (8, 9)
15.55 Dr. House II (18)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3832)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (953)
21.35 Víkend
22.40 Atentát (15)
0.00 Mentalista IV (8, 9)
1.45 Dr. House II (18)
2.25 Malý Sheldon (3)
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (640)
4.45 Novashopping

Prima
6.30 Gormiti (7)
6.45 Super Wings II (49)
7.20 M.A.S.H (246)
8.15 M.A.S.H (247)
8.50 M.A.S.H (248)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Kandidáti na lásku
12.10 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (13)
13.25 Jake a Tlusťoch III (15)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (15)
15.30 Námořní vyšetřovací služba III (22)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Slunečná (12)
21.35 Na Pavláska
22.40 Poklad z půdy
23.55 Policie v akci
0.55 Walker, Texas Ranger IV (15)
1.55 Námořní vyšetřovací služba III (22)
2.55 Jake a Tlusťoch III (15)
3.55 Prostřeno!
5.25 Nad hladinou

Nova Cinema
5.45 Petr Pan 7.45 Mentalista IV (6, 7) 9.30 Život
s Helenou 12.25 Poslední píseň 14.45 Ochránce,
komedie 16.40Mr. Bean: Největší filmová katastro-
fa, komedie (VB, 1997) 18.20 Cesta do středu
Země, dobrodružný film (USA, 2008) 20.00
Nevědomí, akční film (USA, 2013) 22.40 Šílený
Max, sci-fi (Austr., 1979) 0.25 Červená karkulka

Prima cool
9.50 Hvězdná brána (1) 10.50 Po hlavě 11.25 I am
fighter 11.55 Futurama IV (2) 12.25 Simpsonovi XIII
(8-11) 14.25 Teorie velkého třesku VI (2, 3) 15.20
Futurama IV (3) 15.45 COOLfeed 15.55 Hvězdná
brána (2) 17.00 Top Gear IX 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIII (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku VI (4-7) 22.10 Partička
22.55 COOLfeed 23.00 Americký chopper III (4)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.25 Super Wings II (48) 7.45
Gormiti (6) 8.05 Zpravodajství FTV Prima 9.40
Vítejte doma! IX (21) 10.25 Vítejte doma! IX (22)
11.25 Záhady Emmy Fieldingové: Ztracená osada
13.20 Rain Man 16.10 Kopyto 18.10 Smrtelná
pomsta, thriller (USA, 2013) 20.00 Dvanáctý muž,
válečný film (Fin., 2017) 22.45 Zásah z pekla, akční
thriller0.45Seal Team8: Za nepřátelskou linií, akční

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi (1/6) 9.45

Alimenty. Povídka z cyklu Bakaláři
(1977) 10.05 168 hodin 10.35 Poldové
a nemluvně (6/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Hovory H z Paláce K
14.40 Modrý den
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (7/13)
21.15 Most! (7/8)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
23.00 Kriminalista
0.00 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.20 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3830)
9.45 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Malý Sheldon (2)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (639)
14.05 Mentalista IV (6, 7)
15.55 Dr. House II (17)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3831)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (104)
21.25 Specialisté (56)
22.30 Atentát (14)
23.50 Mentalista IV (6, 7)
1.35 Dr. House II (17)
2.15 Malý Sheldon (2)
2.30 Střepiny
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (639)

Prima
6.30 Gormiti (6)
6.45 Super Wings II (48)
7.20 M.A.S.H (244)
8.15 M.A.S.H (245)
8.50 M.A.S.H (246)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Vůně vanilky
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (12)
13.25 Jake a Tlusťoch III (14)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (14)
15.30 Námořní vyšetřovací služba III (21)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (228)
21.35 Jak se staví sen – extra
22.50 Jak se staví sen – tipy a triky
23.25 Policie v akci
0.25 Walker, Texas Ranger IV (14)
1.25 Námořní vyšetřovací služba III (21)
2.20 Jake a Tlusťoch III (14)
3.25 Prostřeno!
5.25 Nad hladinou

Nova Cinema
6.40 Na třetí pokus 8.25 Na sv. Valentýna 11.20
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 13.55 Varieté, muzi-
kál (USA, 2010) 16.15Šaman 18.15Ochránce, kome-
die (Kan./USA, 2005) 20.00 Johnny Worricker:
Bitevní pole, thriller (VB, 2014) 22.00 Krásná
a zvrácená, thriller (USA, 2015) 23.40 Král Artuš:
Legenda o meči, fantasy (VB/USA/Austr., 2017)

Prima cool
10.45 Top Gear IX 11.50 Futurama IV (1) 12.20
Simpsonovi XIII (4-7) 14.20 Těžká dřina 14.50 Re-
play 15.25 Futurama IV (2) 15.45 COOLfeed 15.55
Hvězdná brána (1) 17.00 Top Gear IX 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII (8-11) 20.05Úplně
debilní zprávy 20.15 Po hlavě 20.50 I am fighter
21.25 Teorie velkého třesku VI (2, 3) 22.20 Partička
23.05 COOLfeed 23.15 COOL e-sport

Prima Max
6.05 Super Wings II (47) 6.25 Gormiti (5) 6.35
Zpravodajství FTV Prima 7.30 Kuře s ouškama
10.00 Čas beznaděje, drama (USA, 2014) 12.30 Ali
Baba a čtyřicet loupežníků (2/2) 14.25 X-Men:
První třída 17.10 Rain Man, drama (USA) 20.00
Něco na té Mary je, romantická komedie (USA,
1998) 22.25 Seal Team 8: Za nepřátelskou linií,
akční film (USA, 2014) 0.25 Ten pravý, ta pravá?

pondělí 17. února 2020

úterý 18. února 2020



středa 19. února 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.45 Doktor Martin VII 10.35
Vyprávěj 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 Kravata
14.20 Columbo
15.50 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (7/22)
21.15 Masaryk

Drama (ČR/SR, 2016)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Sama v čase normálnosti

Drama (ČR, 2010)
0.45 AZ-kvíz
1.15 Na stopě
1.40 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3832)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (953)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Malý Sheldon (4)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (641)
14.05 Mentalista IV (10, 11)
15.55 Dr. House II (19)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3833)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.35 MasterChef Česko
23.00 Atentát (16)
0.25 Mentalista IV (10)
1.15 Mentalista IV (11)
2.05 Dr. House II (19)
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (641)
4.45 Novashopping

Prima
6.30 Gormiti (8)
6.45 Super Wings II (50)
7.20 M.A.S.H (248)
8.15 M.A.S.H (249)
8.45 M.A.S.H (250)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová: Síla lásky
12.10 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (14)
13.25 Jake a Tlusťoch III (16)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (16)
15.30 Námořní vyšetřovací služba III (23)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (229)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Polda III (5)
0.00 Policie v akci
1.00 Walker, Texas Ranger IV (16)
2.00 Námořní

vyšetřovací služba III (23)
3.00 Jake a Tlusťoch III (16)
4.00 Prostřeno!
5.30 Nad hladinou

Nova Cinema
6.30 Mentalista IV (8, 9) 8.20 Bravo Girls: Bojovat
až do konce 10.50 Šaman 13.15 Cesta do středu
Země 15.00 Nevědomí, akční film (USA, 2013)
17.25 Jarmark marnosti, drama (USA/VB, 2004)
20.00Mámy na pařbě, komedie (USA, 2014) 21.55
Prci, prci, prcičky: Na táboře, komedie (USA, 2005)
23.40 Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979)

Prima cool
11.15 Teorie velkého třesku VI (4, 5) 12.10 Futurama
IV (3) 12.40 Simpsonovi XIII (12-15) 14.35 Teorie
velkého třesku VI (6, 7) 15.35 Futurama IV (4) 15.55
COOLfeed 16.00 Hvězdná brána (3) 16.55 Top
Gear IX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII
(16-19) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička
XXL – Danův výběr 21.45 Teorie velkého třesku VI
(8, 9) 22.40 Partička 23.20 COOLfeed

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Super Wings II (49) 6.45
Gormiti (7) 7.05 Zpravodajství FTV Prima 8.10
Vítejte doma! IX (22, 23) 10.10 Když Harry potkal
Sally 12.10Miluji těmodře, 14.10Mravnost nade vše
15.45 Zataženo, občas trakaře 2, animovaný film
(USA, 2013) 17.45 Tajnosti Paříže, dobrodružný film
(Fr./It., 1962) 20.00 Firma, drama (USA, 1993)
23.15 Vraždící opice, horor (USA, 2013)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Doktor Martin VIII 10.35 Vy-
právěj 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...

Václav Lohniský
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (7/13)
21.05 13. komnata Pavla Fischera
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Banánové rybičky

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3834)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (954)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Malý Sheldon (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (643)
14.05 Mentalista IV (14, 15)
15.55 Dr. House II (21)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3835)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Kameňák (10)
21.30 Rychle a zběsile 2

Akční film (USA/N, 2003)
23.35 Tenkrát v Mexiku

Akční film (USA, 2003)
1.25 Mentalista IV (14)
2.05 Malý Sheldon (5, 6)
3.00 Co na to Češi
3.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (643)

Prima
6.30 Gormiti (10)
6.50 Super Wings II (52)
7.20 M.A.S.H (252, 253)
8.50 M.A.S.H (254)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Láska, zloděj a diamanty
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (16)
13.25 Jake a Tlusťoch III (18)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (18)
15.30 Námořní vyšetřovací služba IV (1)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Superšéf 24 hodin do pekla

a zpět
21.45 96 hodin: Odplata

Akční thriller (Fr./USA, 2012)
23.30 Policie v akci
0.30 Walker, Texas Ranger IV (18)
1.30 Námořní vyšetřovací služba IV (1)
2.30 Jake a Tlusťoch III (18)
3.30 Prostřeno!
5.30 Nad hladinou

Nova Cinema
7.00 Mentalista IV (12, 13) 8.50 Nahlas a naplno
11.40 Mámy na pařbě 13.55 Vezmi si mě, romance
(USA, 2010) 15.45 Star Wars: Epizoda IV – Nová
naděje 18.15 Fletch žije 20.00 Toy Story 3: Příběh
hraček, animovaný film (USA, 2010) 22.00 Je pro-
stě báječná, komedie (USA, 2014) 23.45 Horší než
smrt, komedie (USA, 2010)

Prima cool
10.55 Autosalon (7) 12.10 Futurama IV (5) 12.40
Simpsonovi XIII (20-22) 14.10 Simpsonovi XIV (1)
14.40 Teorie velkého třesku VI (10, 11) 15.35
Futurama IV (6) 15.55 COOLfeed 16.00 Hvězdná
brána (5) 17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XIV (2) 18.45 Simpsonovi XIV
(3-5) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Super 8
22.45 Nástroj zkázy 0.25 Americký chopper III (7)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 Super Wings II (51) 6.35
Gormiti (9) 6.50 Zpravodajství FTV Prima 8.05
Vítejte doma! IX (24, 25) 10.10 Kopyto 12.10
Zataženo, občas trakaře 2 14.00Země naděje 16.15
Záhady Emmy Fieldingové: Staré křivdy 18.10
Greta, romantický film (USA, 2009) 20.00
Goldfinger, dobrodružný film (VB, 1964) 22.20
Akční komando, akční film 0.20 Špinavý trik

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Kravata 10.05 Příběhy slav-
ných... Marie Glázrová 11.00 Všechno,
co mám ráda 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 Neteř
14.25 Durrellovi (1/6)
15.10 Doktor Martin VIII
16.00 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.30 Toulavá kamera
1.05 Zkus mít vkus

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.55 Ulice (3833)
9.50 Specialisté (104)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Malý Sheldon (5)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (642)
14.05 Mentalista IV (12, 13)
15.55 Dr. House II (20)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3834)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (954)
21.35 MasterChef Česko
23.00 Život ve hvězdách
23.35 Mentalista IV (12, 13)
1.20 Dr. House II (20)
2.00 Malý Sheldon (4, 5)
2.20 Život ve hvězdách
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (642)

Prima
6.30 Gormiti (9)
6.50 Super Wings II (51)
7.20 M.A.S.H (250)
8.15 M.A.S.H (251)
8.50 M.A.S.H (252)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Argentinské tango
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (15)
13.25 Jake a Tlusťoch III (17)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (17)
15.30 Námořní vyšetřovací služba III (24)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Slunečná (13)
21.35 Prima Partička
22.50 Ano, šéfe!
0.05 Policie v akci
1.00 Walker, Texas Ranger IV (17)
2.00 Námořní vyšetřovací služba III (24)
3.00 Jake a Tlusťoch III (17)
4.00 Prostřeno!
5.30 Nad hladinou

Nova Cinema
6.05 Mentalista IV (10, 11) 7.55 Jarmark marnosti
11.05Nevědomí 13.55Vezmi si mě, romance (USA,
2010) 15.40Mámy na pařbě, komedie (USA, 2014)
17.30 Koule, sci-fi thriller (USA, 1998) 20.00 Star
Wars: Epizoda IV - Nová nadějem sci-fi film (USA,
1977) 22.30 Horší než smrt, komedie (USA, 2010)
0.20 Prci, prci, prcičky: Na táboře, komedie

Prima cool
12.40 Simpsonovi XIII (16-19) 14.40 Teorie velkého
třesku VI (8, 9) 15.35 Futurama IV (5) 15.55
COOLfeed 16.00 Hvězdná brána (4) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII
(20-22) 19.45 Simpsonovi XIV (1) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie vel-
kého třesku VI (10, 11) 22.25 Akční komando 0.15
Americký chopper III (6)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Super Wings II (50) 6.45
Gormiti (8) 7.05 Zpravodajství FTV Prima 8.40
Vítejte doma! IX (23) 9.30 Vítejte doma! IX (24)
10.25 Ten pravý, ta pravá? 12.15 Tajnosti Paříže
14.25 Firma, drama (USA, 1993) 17.45 Země nadě-
je, drama (USA, 2012)20.00Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku, filmová komedie (ČR, 1970) 22.20 Špinavý
trik, krimidrama (USA, 2013)

čtvrtek 20. února 2020

pátek 21. února 2020

středa 19. února 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.45 Doktor Martin VII 10.35
Vyprávěj 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 Kravata
14.20 Columbo
15.50 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (7/22)
21.15 Masaryk

Drama (ČR/SR, 2016)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Sama v čase normálnosti

Drama (ČR, 2010)
0.45 AZ-kvíz
1.15 Na stopě
1.40 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3832)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (953)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Malý Sheldon (4)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (641)
14.05 Mentalista IV (10, 11)
15.55 Dr. House II (19)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3833)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.35 MasterChef Česko
23.00 Atentát (16)
0.25 Mentalista IV (10)
1.15 Mentalista IV (11)
2.05 Dr. House II (19)
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (641)
4.45 Novashopping

Prima
6.30 Gormiti (8)
6.45 Super Wings II (50)
7.20 M.A.S.H (248)
8.15 M.A.S.H (249)
8.45 M.A.S.H (250)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová: Síla lásky
12.10 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (14)
13.25 Jake a Tlusťoch III (16)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (16)
15.30 Námořní vyšetřovací služba III (23)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (229)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Polda III (5)
0.00 Policie v akci
1.00 Walker, Texas Ranger IV (16)
2.00 Námořní

vyšetřovací služba III (23)
3.00 Jake a Tlusťoch III (16)
4.00 Prostřeno!
5.30 Nad hladinou

Nova Cinema
6.30 Mentalista IV (8, 9) 8.20 Bravo Girls: Bojovat
až do konce 10.50 Šaman 13.15 Cesta do středu
Země 15.00 Nevědomí, akční film (USA, 2013)
17.25 Jarmark marnosti, drama (USA/VB, 2004)
20.00Mámy na pařbě, komedie (USA, 2014) 21.55
Prci, prci, prcičky: Na táboře, komedie (USA, 2005)
23.40 Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979)

Prima cool
11.15 Teorie velkého třesku VI (4, 5) 12.10 Futurama
IV (3) 12.40 Simpsonovi XIII (12-15) 14.35 Teorie
velkého třesku VI (6, 7) 15.35 Futurama IV (4) 15.55
COOLfeed 16.00 Hvězdná brána (3) 16.55 Top
Gear IX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII
(16-19) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička
XXL – Danův výběr 21.45 Teorie velkého třesku VI
(8, 9) 22.40 Partička 23.20 COOLfeed

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Super Wings II (49) 6.45
Gormiti (7) 7.05 Zpravodajství FTV Prima 8.10
Vítejte doma! IX (22, 23) 10.10 Když Harry potkal
Sally 12.10Miluji těmodře, 14.10Mravnost nade vše
15.45 Zataženo, občas trakaře 2, animovaný film
(USA, 2013) 17.45 Tajnosti Paříže, dobrodružný film
(Fr./It., 1962) 20.00 Firma, drama (USA, 1993)
23.15 Vraždící opice, horor (USA, 2013)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Doktor Martin VIII 10.35 Vy-
právěj 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...

Václav Lohniský
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (7/13)
21.05 13. komnata Pavla Fischera
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Banánové rybičky

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3834)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (954)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Malý Sheldon (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (643)
14.05 Mentalista IV (14, 15)
15.55 Dr. House II (21)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3835)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Kameňák (10)
21.30 Rychle a zběsile 2

Akční film (USA/N, 2003)
23.35 Tenkrát v Mexiku

Akční film (USA, 2003)
1.25 Mentalista IV (14)
2.05 Malý Sheldon (5, 6)
3.00 Co na to Češi
3.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (643)

Prima
6.30 Gormiti (10)
6.50 Super Wings II (52)
7.20 M.A.S.H (252, 253)
8.50 M.A.S.H (254)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Láska, zloděj a diamanty
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (16)
13.25 Jake a Tlusťoch III (18)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (18)
15.30 Námořní vyšetřovací služba IV (1)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Superšéf 24 hodin do pekla

a zpět
21.45 96 hodin: Odplata

Akční thriller (Fr./USA, 2012)
23.30 Policie v akci
0.30 Walker, Texas Ranger IV (18)
1.30 Námořní vyšetřovací služba IV (1)
2.30 Jake a Tlusťoch III (18)
3.30 Prostřeno!
5.30 Nad hladinou

Nova Cinema
7.00 Mentalista IV (12, 13) 8.50 Nahlas a naplno
11.40 Mámy na pařbě 13.55 Vezmi si mě, romance
(USA, 2010) 15.45 Star Wars: Epizoda IV – Nová
naděje 18.15 Fletch žije 20.00 Toy Story 3: Příběh
hraček, animovaný film (USA, 2010) 22.00 Je pro-
stě báječná, komedie (USA, 2014) 23.45 Horší než
smrt, komedie (USA, 2010)

Prima cool
10.55 Autosalon (7) 12.10 Futurama IV (5) 12.40
Simpsonovi XIII (20-22) 14.10 Simpsonovi XIV (1)
14.40 Teorie velkého třesku VI (10, 11) 15.35
Futurama IV (6) 15.55 COOLfeed 16.00 Hvězdná
brána (5) 17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XIV (2) 18.45 Simpsonovi XIV
(3-5) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Super 8
22.45 Nástroj zkázy 0.25 Americký chopper III (7)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 Super Wings II (51) 6.35
Gormiti (9) 6.50 Zpravodajství FTV Prima 8.05
Vítejte doma! IX (24, 25) 10.10 Kopyto 12.10
Zataženo, občas trakaře 2 14.00Země naděje 16.15
Záhady Emmy Fieldingové: Staré křivdy 18.10
Greta, romantický film (USA, 2009) 20.00
Goldfinger, dobrodružný film (VB, 1964) 22.20
Akční komando, akční film 0.20 Špinavý trik

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Kravata 10.05 Příběhy slav-
ných... Marie Glázrová 11.00 Všechno,
co mám ráda 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 Neteř
14.25 Durrellovi (1/6)
15.10 Doktor Martin VIII
16.00 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.30 Toulavá kamera
1.05 Zkus mít vkus

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.55 Ulice (3833)
9.50 Specialisté (104)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Malý Sheldon (5)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (642)
14.05 Mentalista IV (12, 13)
15.55 Dr. House II (20)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3834)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (954)
21.35 MasterChef Česko
23.00 Život ve hvězdách
23.35 Mentalista IV (12, 13)
1.20 Dr. House II (20)
2.00 Malý Sheldon (4, 5)
2.20 Život ve hvězdách
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (642)

Prima
6.30 Gormiti (9)
6.50 Super Wings II (51)
7.20 M.A.S.H (250)
8.15 M.A.S.H (251)
8.50 M.A.S.H (252)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Argentinské tango
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk XI (15)
13.25 Jake a Tlusťoch III (17)
14.30 Walker, Texas Ranger IV (17)
15.30 Námořní vyšetřovací služba III (24)
16.30 Odpolední zprávy
16.45 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Slunečná (13)
21.35 Prima Partička
22.50 Ano, šéfe!
0.05 Policie v akci
1.00 Walker, Texas Ranger IV (17)
2.00 Námořní vyšetřovací služba III (24)
3.00 Jake a Tlusťoch III (17)
4.00 Prostřeno!
5.30 Nad hladinou

Nova Cinema
6.05 Mentalista IV (10, 11) 7.55 Jarmark marnosti
11.05Nevědomí 13.55Vezmi si mě, romance (USA,
2010) 15.40Mámy na pařbě, komedie (USA, 2014)
17.30 Koule, sci-fi thriller (USA, 1998) 20.00 Star
Wars: Epizoda IV - Nová nadějem sci-fi film (USA,
1977) 22.30 Horší než smrt, komedie (USA, 2010)
0.20 Prci, prci, prcičky: Na táboře, komedie

Prima cool
12.40 Simpsonovi XIII (16-19) 14.40 Teorie velkého
třesku VI (8, 9) 15.35 Futurama IV (5) 15.55
COOLfeed 16.00 Hvězdná brána (4) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII
(20-22) 19.45 Simpsonovi XIV (1) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie vel-
kého třesku VI (10, 11) 22.25 Akční komando 0.15
Americký chopper III (6)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Super Wings II (50) 6.45
Gormiti (8) 7.05 Zpravodajství FTV Prima 8.40
Vítejte doma! IX (23) 9.30 Vítejte doma! IX (24)
10.25 Ten pravý, ta pravá? 12.15 Tajnosti Paříže
14.25 Firma, drama (USA, 1993) 17.45 Země nadě-
je, drama (USA, 2012)20.00Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku, filmová komedie (ČR, 1970) 22.20 Špinavý
trik, krimidrama (USA, 2013)

čtvrtek 20. února 2020

pátek 21. února 2020



Podpořte imunitu proti chřipcea nachlazení

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčbu dětí konzultujte vždy s lékařem.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000

Více na www.wobenzym.cz

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

Imunita – základ našeho zdraví
Při oslabené imunitě můžeme snáze dostat např. chřipku nebo angínu. Zásadní úlohu pro zdravé
fungování imunitního systému mají speciální proteolytické enzymy, s jejichž pomocí tělo udržuje
imunitní systém v rovnováze. V případech, kdy je imunita oslabena, je vhodné dodat tělu enzymy
zvenčí ve formě léku Wobenzym. Tyto enzymy mobilizují imunitní systém, aby se organismus
co nejlépe bránil sám.

Podpořte imunitu proti chřipce a nachlazení

Závažný průběh chřip-
ky a různé zdravot-
ní komplikace hrozí

především lidem s oslabe-
ným imunitním systémem
- starším osobám, malým
dětem, lidem vyčerpaným
nepřiměřenou fyzickou
námahou a stresem a pa-
cientům s chronickými
chorobami zejména srd-
ce, plic a ledvin. Po chřip-
ce nebo nachlazení u nich
může přetrvávat slabost,
únava a kašel i několik
týdnů. Často hrozí opa-
kované záněty vedlejších
nosních dutin a průdušek
nebo zápaly plic, které
mohou přejít do chronic-
kého stavu.

Jak podpořit oslabenou
imunitu?
Vedle vitamínů, probiotik
a vedení zdravého životního
stylu, které nám pomáhají
udržet co nejlépe fungu-
jící imunitní systém, jsou
v případě, že máme oslabe-
nou imunitu, zvlášť účinné
některé enzymy. V našem
těle totiž mají velký význam
proteolytické, tj. bílkoviny
štěpící enzymy, které po-
máhají zajišťovat rovnováhu
a fungování imunitního sys-
tému. Jestliže však máme
oslabenou imunitu nebo nás
ohrožuje zánět, je důleži-
té podpořit jejich činnost
podáváním obdobných en-
zymů zvenčí. Zabývá se tím

speciální oblast medicíny –
systémová enzymoterapie.
Jejím nejznámějším lékem
je Wobenzym.

Enzymy posilují oslabe-
nou imunitu
Wobenzym působí proti
zánětům a podporuje osla-
benou imunitu, proto by
ho měli lidé nejvíce ohrože-
ní chřipkou začít užívat už
v období zvýšeného výskytu
chřipky. V případě propuk-
nutí nemoci ji Wobenzym
pomáhá rychleji zvládnout
a zkracuje tak dobu léčby.
U průvodních onemocnění
chřipky a u angín, kdy je kvů-
li napadení bakteriemi ne-
zbytné nasadit antibiotika, je

vhodné spolu s nimi podávat
také Wobenzym, který zlep-
šuje celkový účinek léčby.

Aby se nemoc neopako-
vala
I když už jsme z nejhoršího
venku, tedy v období re-
konvalescence, Wobenzym
posiluje stále ještě oslabe-
nou imunitu a je tak účin-
nou obranou proti případ-
nému opakování nemoci
a jejímu přechodu do chro-
nického stavu.

Wobenzym je tradiční lék z přírod-

ních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečli-

vě pročtěte příbalovou informaci.

Léčbu dětí konzultujte s ošetřujícím

lékařem.

INZERCE



ČR | Univerzita Karlova, nejstarší vysoké
učení severněod Itálie a východně odPaří-
že, se zaměřila na vývoj počítačových her.
V lednu založila novou obchodní společ-
nost Charles Games, která má jediný
cíl – počítačové hry vyvíjet, prodávat a za-
pojit do jejich výroby studenty, kteří se bu-
douoboru zároveň učit. Daří se jí tak napl-
ňovat Komenského heslo „Schola ludus“,
tedy Škola hrou.
Na hry se doposud zaměřují dvě fakul-

ty. Filozofická se věnuje výzkumu a studiu
her v rámci oboru Studia nových médií,
Matematicko-fyzikální se pak soustředí na

technické aspekty vývoje. Loni se podaři-
lo studentům i lektorům vydat desítky no-
vých her, největší úspěch slavila univerzi-
ta ale v roce 2017, kdy vydala svou nej-
úspěšnější hru s názvem Attentat 1942
(Atentát 1942).

Učit se při hraní

Děj hry Attentat 1942 se odehrává v pro-
tektorátu po zlikvidováníReinhardaHeyd-

richa. „Osou příběhu je osud poštovního
úředníka Jindřicha Jelínka, kterého bez-
prostředně po atentátu zatklo gestapo.
V roli vnuka či vnučky pátráte po příči-
nách jeho zatčení a skrze rozhovory s jeho
vrstevníky odkrýváte události, o kterých
se svou rodinou nikdynemluvil,“ informu-
je univerzita, která hru za 199korunprodá-
vá. Dobové události sleduje hráč jako ko-
miks, ve kterém sám do příběhu zasahu-
je – přes gestapo musí pašovat informace

nebo schovávat před agenty různé předmě-
ty, za jejich držení hrozila po Heydricho-
vě likvidaci smrt. Hra trvá asi tři hodiny,
má tisíce fanoušků po celém světě a je zá-
roveň naučná i zábavná. „Charles Games
se budou věnovat komercializaci her, dru-
hou oblastí je samotný vývoj, přičemž je
již téměř hotové pokračování Attentatu,
a to Svoboda 1945,“ přibližuje mluvčí
Karlovy univerzity Václav Hájek.

S pomocí historiků

A další hry se připravují. „Již nyní mohu
prozradit, že se můžete těšit například na
akční hru s robotickou tematikou, či na ad-
venturu vyprávějící příběh o tajemném
lese,“ dodává jednatel a hlavní programá-
tor nové společnosti Charles Games Ja-
kub Gemrot s tím, že velké díky patří his-
torikůmzÚstavupro soudobédějinyAka-
demie vědČeské republiky, kteří se s přes-
nými historickými informacemi na vývoji
podíleli a bez jejichž pomoci by podobné
výukové hry jakoAttentat 1942neboSvo-
boda 1945 nevznikly.

www.zf.jcu.cz

P – prezenční forma, K- kombinovaná forma

Zemědělská a dopravní technika:
obchod, servis a služby (P)
Zemědělské biotechnologie (P)*
Zemědělství (P)
Zootechnika (P+K)

* obory v akreditačním řízení, v případě schválení
budou otevřeny později

Bakalářské oBory:
agroekologie (P+K)
agropodnikání (P+K)*
Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)*
pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)

podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení a formulář přihlášky
naleznete na www.zf.jcu.cz

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice / tel.: 389 032 520 / e-mail: jurasek@zf.jcu.cz, suchy@zf.jcu.cz

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta založená již v roce 1960 se stala v roce 1991 jednou ze zakládajících
součástí Jihočeské univerzity a poskytuje vzdělání v celé řadě bakalářských, magister-
ských navazujících a doktorských programů v oblasti zemědělství, zemědělsko-potravi-
nářského komplexu, péče o krajinu a zájmové organismy.

Výukové prostory jsou soustředěny v univerzitním kampusu na západním okraji města
s výbornou dosažitelností centra i řadou možností sportovních a volnočasových aktivit.
V kampusu se nacházejí rovněž všechny ubytovací a stravovací kapacity.

NaBíZíme ve tříletých Bakalářských a dvouletých NavaZuJících
magisterských studiJNích programech tyto oBory:

Zemědělská
a dopravní technika (P)
Zemědělské biotechnologie (P)*
Zemědělské inženýrství (P)
Zootechnika (P+K)

NavaZuJící magisterské oBory:
agroekologie (P+K)
agropodnikání (P+K)*
Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)*
kvalita zemědělských produktů (P)
pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)

Do neobvyklého byznysu
spojeného s výukou se
pustilaUniverzita Karlova.
Studenti v jí založené
společnosti Charles Games
vyvíjejí a poté prodávají
počítačové hry.

Studujte u nás!
Naše fakulta je jedním z nejkomplexnějších pracovišť v Evropě
zaměřeným na rybářství a ochranu vod. Studentům se zájmem
o přírodu, její šetrné využívání a ochranu nabízíme všechny tři
možné úrovně VŠ vzdělání v prezenční i kombinované formě:

- velkorysá stipendia,
- možnost placené práce v laboratořích i v terénu,
- možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.

www.studiumrybarstvi.cz 2020 | 2021

BBaakkaalláářřsskkáá ssttuuddiiaa
RRyybbáářřssttvvíí - tříleté studium
OOcchhrraannaa vvoodd - tříleté studium*

NNaavvaazzuujjííccíí mmaaggiisstteerrsskkéé ssttuuddiiuumm

RRyybbáářřssttvvíí aa oocchhrraannaa vvoodd - dvouleté studium

RRyybbáářřssttvvíí - čtyřleté studium
OOcchhrraannaa vvooddnníícchh eekkoossyyssttéémmůů - čtyřleté studium**

KKrroomměě kkvvaalliittnnííhhoo vvzzdděělláánníí ssttuuddeennttůůmm ppoosskkyyttuujjeemmee::

DDookkttoorrsskkáá ssttuuddiiaa

* NNOOVVĚĚ ii kkoommbbiinnoovvaannáá ffoorrmmaa ssttuuddiiaa
** NNOOVVĚĚ ootteevvřřeennýý ssttuuddiijjnníí pprrooggrraamm

Hra Attentat 1942 oslovila ti-
síce fanoušků. FOTO | MATFYZ.CZ
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Škola hrou? Ano, počítačovou
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LUDMILA MLSOVÁ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Profesor Bo-
humil Jiroušek byl jediným oficiálním
kandidátem při prosincové volbě nové-
ho rektora Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích. Senátoři mu dali
důvěru hned v prvním kole. Podpořili
ho 23 hlasy, což je o dva více, než po-
třeboval. Práci v jejím vedení Jiroušek
zná, je prorektorem pro vnitřní hodno-
cení. Do funkce ho musí ještě jmeno-
vat prezident republiky. Odborník na
české dějiny 19. a 20. století nahradí
Tomáše Machulu, který školu vedl jed-
no funkční období a nyní se již o funk-
ci neucházel.

S jakou vizí jste se ucházel o post
rektora?
Mé základní vize jsou takové, že bych
rád pokračoval v kontinuitě toho, co na-
stolilo současné vedení. Ať se to týká ob-

lasti rozpočtové, nebo zajišťování studij-
ních programů.

V jakém stavu univerzitu převezme-
te po současném rektorovi Tomáši
Machulovi?
Chtěl bych mu poděkovat, protože si
myslím, že ji převezmu ve velmi kvalit-
ním stavu. Univerzita šla v poslední
době velmi nahoru v hodnocení prestiž-
ních mezinárodních žebříčků. Dobře si
vedeme ve financování vědy minister-
stvem školství, zájem studentů odpoví-
dá populační křivce v současné době.
Jsme na tom srovnatelně jako jiné uni-
verzity a nyní máme 9 500 studentů.

Chtěl byste mít Machulu ve svém
týmu?
Ano, to bylo součástí mé vize, kterou
jsem představoval akademickému sená-
tu. Že bych byl rád, kdyby byl Tomáš
Machula jedním z pěti prorektorů.

A uvažujete také o nových posi-
lách?
Nějaké dílčí změny se asi odehrávat bu-
dou. Já jsem jednoznačně prohlásil, že
chci mít tým prorektorů vyvážený. To
znamená, aby v něm byly zastoupeny
obory přírodovědné, zemědělské i hu-
manitně-společenské.

Sám jste nyní prorektorem pro vnitř-
ní hodnocení. Už jste přemýšlel o
svém nástupci?
Přemýšlel, ale myslím, že by to měl vě-
dět dřív akademický senát než vy. Tak-
že úvahy o tom, kdo bude prorektorem
pro jakou oblast, bych ponechal zatím
na interní diskusi na půdě Jihočeské uni-
verzity.

Co se vám ve funkci povedlo?
Doufám, že se celému našemu týmu
kolem současného pana rektora poved-
lo vytvořit řadu předpisů, které po nás
požadovala novela vysokoškolského
zákona. A že se nám daří provádět
nové akreditace, přejít na nový systém
studijních programů a překlopit univer-
zitu z bývalých oborů na nové studijní
programy.

Novým rektorem Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích se stane od dubna profesor Bohumil
Jiroušek z filozofické fakulty.

Ať už se chceš věnovat humanitním nebo přírodovědným
oborům, ekonomii, zemědělství nebo třeba sociální práci,
určitě si v nabídce našich osmi fakult vybereš. www.jcu.cz

Bohumil Jiroušek
(47 let)
Narodil se v Benešově u Prahy, po
studiích na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity (obor český
jazyk a literatura – dějepis) se
během doktorského studia
českých dějin specializoval na
problematiku historiografie a
moderní české a středoevropské
historie a kultury.
V roce 2005 se stal docentem,
v roce 2014 byl jmenován
profesorem českých a
československých dějin.
Působí na Filozofické fakultě JU a
je prorektorem pro vnitřní
hodnocení. Publikoval desítky
studií doma i v zahraničí, je
autorem řady biografií
významných českých historiků,
editorem a spolueditorem
sborníků a kolektivních monografií
k problematice historiografie,
moderní české kultury a
československoitalských vztahů.
Je svobodný, bezdětný.

Chci nadále učit, říká nový
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Čím je to zajímavé pro veřejnost?
To je základ pro odpovědi na dotazy
uchazečů, co se dá na univerzitě studo-
vat. Když se každý rok veřejnost ptá,
jaké nové obory nabízíme, musíme po-
skytovat zajímavé nové studijní progra-
my. A to je právě jeden z úkolů, které
jsem zčásti měl na starosti já.

Vycházíte přitom také z poptávky
trhu práce v regionu?
Bereme v úvahu průzkumy mezi absol-
venty i zaměstnavateli, které organizuje
ministerstvo školství a zčásti si je dělá-
me i sami. Ale nemůžeme vytvářet pro-
gramy, které budou šité na míru fir-
mám. To je nereálné. Studijní program
musí vycházet z toho, aby byl absolvent
flexibilní na příštích 40, 50 let, kdy
bude na trhu práce.

Sám jste velmi aktivním vědcem, ne-
bude vám líto tuto oblast kvůli roli
rektora potlačit?
Já doufám, že ve srovnání s prorekto-
rem ji nebudu muset potlačit o tolik. Po-
čítám s tím, že mi přibudou nové povin-
nosti, ale předpokládám, že nějaký čas
na bádání si najdu. Už teď je to trochu ví-

kendové bádání. Asi to bude pokračo-
vat, že na vědu budu mít čas hlavně o so-
botách a nedělích.

A uhájíte si čas na výuku?
Hodlám i nadále učit, tak jako dosud.
Učím velmi rád a zpětná vazba od stu-
dentů je pro mě docela zajímavá.

Čím se bavíte ve volném čase?
Byť to na mně není úplně vidět, občas
rád chodím do posilovny, zaplavat si, v
létě si rád zajedu na kole. A nejraději si
přečtu nějakou beletrii, která mě poba-
ví. Třeba Gentleman v Moskvě je moc
pěkná knížka.

Co si přejete pro univerzitu do dal-
ších let?
To, co se říká vždycky na konci všech
imatrikulací a promocí: Vivat, crescat,
floreat! Tedy Ať žije, vzrůstá a vzkvé-
tá!, to je mé přání pro univerzitu. Aby o
ní bylo více slyšet, aby byla populární
mezi studenty. Ale také aby ukazovala
vědecký výzkum a dokázala být interna-
cionální, což je v regionu vždycky těžší
než v Praze nebo tam, kde jsou velká le-
tiště. Ale i to je úkol univerzity.

Bohumil Jiroušek vystřídá v dubnu ve funkci současného rektora Jihočeské
univerzity Tomáše Machulu. FOTO | PETR KUBÁT, MAFRA

Nabídka studia na Zdravotně sociální fakultě JU
v Českých Budějovicích v akademickém roce 2020/21

Zdravotně sociální
fakulta JU
J. Boreckého 27,
370 11 České Budějovice
Studijní oddělení:
tel.: +420 389 037 734–9
www.zsf.jcu.cz

STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉ
Výuka v prezenční i kombinované formě:

• Všeobecné ošetřovatelství
• Pediatrické ošetřovatelství
• Laboratorní diagnostika
• Zdravotně-sociální péče
• Sociální práce

Výuka pouze v prezenční formě:
• Porodní asistence
• Radiologická asistence
• Fyzioterapie
• Zdravotnické záchranářství
• Nutriční terapie
• Nursing (anglická verze studijního

programu Všeobecné ošetřovatelství)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Výuka v prezenční i kombinované formě:

• Management sociální práce v organizacích
• Specializace v ošetřovatelství
• Ochrana obyvatelstva – studijní obor

Civilní nouzová připravenost

Termíny podání přihlášek: do 31. 3. 2020
Termíny přijímacího řízení: od 1. do 5. 6. 2020
Talentová zkouška u studijního programu
Zdravotnické záchranářství: od 4. do 7. 5. 2020

Poplatek: 500 Kč

Přihlásit se lze podáním elektronické přihlášky na webových stránkách fakulty www.zsf.jcu.cz
Fakulta uspořádá pro uchazeče přípravné kurzy, a to od 7. 3. do 18. 4. 2020, vždy v sobotu od 9 do 16 hodin.

rektor Jihočeské univerzity

INZERCE
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Spusť svou budoucnost
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INZERCE

MICHAL BĚLSKÝ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Velké změny
čekají na studenty Filozofické fakulty Ji-
hočeské univerzity. Od příštího akade-
mického roku se budou hlásit do nových
studijních programů, jež kromě klasické-
ho jednooborového studia nabízí tzv.
sdružené studium. K hlavnímu oboru
tak bude možné přibrat další zaměření.

„Každému bude vyhovovat jiný mo-
del a my chceme studentům dát možnost
se na fakultě nejprve rozhlédnout a ne-
chat se inspirovat některým z dalších
programů. Přihlášení zájemci se tak ne-
budou muset rozhodovat mezi klasic-
kým jedno- a dvouoborovým studiem,“
říká Jan Radimský, proděkan pro akredi-
tace a řízení kvality filozofické fakulty.

V čem spočívají hlavní změny, které
se týkají stovek vašich budoucích
studentů?

Největší změna je v tom, že na většinu
programů nebude možnost volby mezi
takzvaným jednooborovým a dvouobo-
rovým studiem, namísto toho budou stu-
dovat v takzvaném sdruženém studiu.

Co si lze pod pojmem sdružené stu-
dium představit?
Je to možnost, která vychází z nového
vysokoškolského zákona, který rušil
rozdělení studijních programů dále na
obory. Aby se vrátila možnost kombino-
vat různá zaměření, může si ke svému
studiu přibrat studijní plán jiného pro-
gramu. Znamená to, že studenti vstoupí
do jednooborového studia, a pokud bu-
dou chtít, mohou do jednoho roku začít
studovat ještě druhý obor. Je jen na sa-
motných studentech, zda tuto možnost
využijí.

V čem se liší oproti klasickému dvou-
oborovému studiu?

Zatímco dosud byly pevně dané poměry
obou studijních plánů jedna ku jedné,
nyní přibude možnost asymetrického
studia v poměru dvě ku jedné. V přípa-
dě učitelského studia však zůstane za-
chována symetrie obou zaměření.

Dotknou se novinky i stávajících stu-
dentů?
Ne nijak zásadně, ti dostudují v progra-
mech a oborech, do kterých nastoupili.
Pokud ale budou absolventi pokračovat
v navazujícím studiu, bude se jich týkat
nový model studia.

Jaké výhody v něm vidíte?
Naše fakulta je asi jediná humanitní fa-
kulta v republice, která tuto možnost
pro bakalářské studenty nabízí. Nemusí

si kombinaci volit hned v přihlášce
a mohou se rozhodnout až v průběhu
ročníku. Každému ale může vyhovovat
jiný model a my chceme dát našim stu-
dentům možnost se na fakultě nejprve
porozhlédnout a nechat se inspirovat ně-
kterým z přidružených programů.

Bude si studentmoct svůj výběr dru-
hého zaměření po čase rozmyslet?
Ano, počítáme s tím, že bude mít mož-
nost udělat krok zpět a vrátit se ke své-
mu původnímu studijnímu plánu jedno-
ho programu. Do konce března prvního
ročníku se musí rozhodnout, jestli vstou-
pí do sdruženého studia, a v průběhu ná-
sledujícího roku si pak může vybrat,
jestli se vrátí zpátky, nebo studium do-
končí v této podobě.

Jan Radimský je proděkanem pro akreditace a řízení kvality Filozofické fa-
kulty Jihočeské univerzity. FOTO | PETR KUBÁT, MAFRA

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity od příštího
akademického roku nabídne nové studijní programy.
Už je na ně vypsáno přijímací řízení.

603 539 618 gympt@gympt.cz www.gympt.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23. 1. 2020 od 16:00 h.
• tradice od roku 1865, záruka kvalitního vzdělání
• přívě�vé studijní prostředí, individuální přístup
• osvědčená cesta k univerzitnímu vzdělání
• spojení historie a moderní budoucnos�

Gymnázium Pracha�ce
Zlatá stezka 137

G
G Y M N Á Z I U M
P R A C H A T I C E

• KKOV 79-41-K/81 – gymnázium všeobecné osmileté
• KKOV 79-41-K/41 – gymnázium všeobecné čtyřleté

K hlavnímu oboru si bude moci
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Nemáte obavy, že by pro ně mohl
být problém zvládnout ještě druhý
program k běžnému studiu, které se
zaměřuje pouze na jednu oblast?
To skutečně nemám, všechny programy
jsme díky velikosti naší fakulty předěla-
li najednou, takže veškeré přidružené
plány předpokládají studium pouze ve
druhém a třetím ročníku. Bakalářské stu-
dium tak bude mít stále standardních
180 kreditů. Místo nárůstu povinností
se tak rozšíří záběr studenta. Navíc pro
velmi motivované nebo špičkové stu-
denty bude existovat možnost si vybrat
dva přidružené obory.

Dočká se sdruženého studia v této
podobě i některá z dalších fakult Ji-
hočeské univerzity?
Co jsem se zatím dozvěděl, nějakou
konkrétní podobu sdruženého studia při-
pravuje celá univerzita, ale pokud vím,
tak nikdo zatím nesáhl k této dynamic-
ké variantě, kdy si student přibere zamě-
ření ve druhém ročníku. Zatím jsem ani
neslyšel o tom, že by se touto cestou vy-
dala jiná z českých univerzit.

Kterých programů se novinka týká?

Dotkne se téměř všech neučitelských
programů. Z jazyků je to angličtina, češ-
tina, francouzština, španělština, italšti-
na a němčina. Dále to je archeologie, ar-
chivnictví, historie, estetika, dějiny
umění a kulturní studia. Výhodou bude
naprosto libovolná kombinovatelnost
těchto programů bez jakéhokoliv ome-
zení.

Zájemci o studium učitelství budou
mít nověmožnost doplnit své studi-
um i o programy jiných fakult. Které
to jsou?
Učitelské studium pro střední školy se
na univerzitě studuje na filozofické, pří-
rodovědecké a pedagogické fakultě.
Naše fakulta od příštího roku otevírá stu-
dium angličtiny, češtiny, francouzštiny,
španělštiny a dějepisu. Doufáme, že pro
příští rok ještě zvládneme akreditovat
němčinu. V případě pedagogické fakul-
ty bude možné studovat češtinu a zákla-
dy společenských věd, na přírodovědec-
ké fakultě pak bude možné studovat ang-
ličtinu nebo francouzštinu v kombinaci
s matematikou a fyzikou.

Budou mít studenti učitelství mož-

nost si jedno ze zaměření přibrat
v průběhu studia?
V tomto případě to možné nebude, ucha-
zeči musí být pevně rozhodnutí už před
nástupem na školu. Zde je totiž důležité
mít dobré znalosti v obou aprobacích.

Filozofická fakulta nabízí svým ba-
kalářským studentům také praktic-
ky zaměřené jazykové programy.
Na které státy se zaměřuje?
Jsou to programy takzvané aplikované
filologie a mají pevný plán, těch se kom-
binace netýkají. Bavíme se zde o čes-
ko-německých areálových studiích
a francouzském a španělském jazyce

pro mezinárodní obchod. Tyto progra-
my mají na naší fakultě tradici už od
konce devadesátých let.

Studenti aplikované francouzštiny
se také mohou souběžně ucházet
o titul na Université Bretagne Sud
ve městě Lorient. Využívají studenti
fakulty této možnosti?
Ano, z našich kmenových studentů
máme dohromady dvacet absolventů,
kteří zvládli získat titul na obou ško-
lách. Jezdí k nám také francouzští stu-
denti, jedná se tedy o bilaterální spolu-
práci a oboustranná spolupráce skuteč-
ně funguje.

Jak takové studium vypadá?
Na bakalářském stupni jsou uchazeči
dva roky na domovském studiu a po-
slední rok vyrazí na zahraniční univer-
zitu. V navazujícím studiu to pak mají
půl na půl. Navenek to vypadá jako kla-
sický erasmový pobyt, ale studenti
mají předem daný pevný studijní plán,
společnou obhajobu závěrečné práce,
a pokud uchazeč obě podmínky splní,
získá plnohodnotný diplom z obou uni-
verzit.

ff.jcu.cz

Design
your

Study

Life umění
dějiny

historie

archivnictví

estetika

čeština
archeologie

Filozofická
fakulta

univerzita

Design
your

francouzština
bohemistika

Jihočeská
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nově nabízí
bakalářské programy s volnými kombinacemi.
Po maturitě si vyber jeden program a až
v průběhu prvního ročníku si k němu můžeš přidat druhý.
I letos otevíráme programy učitelství pro střední školy.

Přihlášky ke studiu pro akademický rok ����/���� budou
přijímány do ��. �. ���� (Bc.) nebo do ��. �. ���� (nMgr., Ph.D.).

„ Místo nárůstu
povinností se

rozšíří záběr studenta.
Pro špičkové studenty
bude existovat možnost
si vybrat dva přidružené
obory.

INZERCE

student přibrat další zaměření
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MICHAL BĚLSKÝ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Je jedním
z mála studentů, kteří se rozhodli získat
dva vysokoškolské diplomy najednou.
Díky takzvanému double degree studiu
proudí do Budějovic také mladí Francou-
zi, Maël Boissinot je však úplně prvním
handicapovaným zahraničním studen-
tem na Jihočeské univerzitě v tomto pro-
gramu. Jako kvadruplegik upoutaný od
narození na invalidní vozík bere svůj
roční pobyt na jihu Čech i jako výzvu.

„Samozřejmě jsem měl na začátku
strach, protože jakákoliv cesta je pro mě
organizačně náročná. Ale vždycky jsem
se chtěl při studiu podívat mimo Fran-
cii, což se mi díky spolupráci univerzit
podařilo,“ říká 25letý Boissinot, který
ve Francii studuje španělštinu pro mezi-
národní obchod na Université de Bre-
tagne-Sud v Lorientu a v Budějovicích
ten samý obor na filozofické fakultě.
Velkou roli v jeho pobytu na jihu Čech
sehrálo také univerzitní Centrum podpo-
ry studentů se specifickými potřebami.

Největší rozdíly mezi studiem na do-
movské a Jihočeské univerzitě vidí hlav-
ně v době, kterou musí ve škole strávit.

„Ve Francii máme mnohem více předná-
šek a seminářů, na druhou stranu ale ne-
musíme dělat tolik úkolů a seminárních
prací. Odlišný je taky systém zkoušení,
protože doma musím všechny zvlád-
nout do dvou týdnů maximálně na dva
pokusy, tady je to pro mě o dost jedno-
dušší,“ jmenuje Boissinot.

Výběr cílového města byl pro něho
jasnou volbou už jenom kvůli partner-
ství, které obě univerzity mají. Studen-
ti jedné z nich totiž mohou získat v ba-
kalářském programu druhý titul v rám-
ci takzvaného double degree studia,
a to díky ročnímu pobytu na druhé uni-
verzitě. Boissinot nezastírá, že ho láka-

la právě tato možnost. „Dozvěděl jsem
se to od českých kolegů, kteří byli na
pobytu u nás ve Francii. Samozřejmě
je to hlavní důvod, proč jsem do toho
šel. Rozhodně toho nelituji, protože
České Budějovice jsou město s krás-
nou architekturou a velkým množ-
stvím zeleně v centru,“ vysvětluje a zá-
roveň si pochvaluje i místní veřejnou
dopravu. „Překvapila mě úroveň auto-
busů, které jsou pro vozíčkáře skvěle
přístupné. Ale hlavně městská doprava
funguje i v noci, to skutečně oceňuji,“
líčí Boissinot.

Kromě města mu ale učarovala i sa-
motná univerzita. Chválí si zejména vý-
uku jazyků nebo otevřenost kampusu.
„Mohu tu být se spoustou spolužáků,
s nimiž se setkáváme ve studentském
klubu. Skvělé je, že se tu také naučím
něco málo česky. Zatím tedy umím jen
pár frází, ale pomáhá mi to v komunika-
ci s asistenty,“ říká Boissinot a vmžiku
se jako důkaz představí v češtině.

Mladý Francouz se však nespokojí
jen s výukou v areálu Jihočeské univer-
zity. Na konci letního semestru totiž plá-
nuje absolvovat stáž v českobudějovic-
ké Madetě.

Francouz Maël Boissinot studuje dvojí diplom na Filozofické fakultě Jihočes-
ké univerzity v Českých Budějovicích. FOTO | JČU

Přírodovědecká fakulta JU nabízí
odborné studium zaměřené na biologické,
chemické, fyzikální, informatické
a matematické obory. Součástí nabídky
studijních oborů je také víceoborové
studium učitelství pro SŠ.
Na Přírodovědecké fakultě JU lze v akademickém
roce 2020/2021 studovat následující obory:

V bakalářském stupni
Lze studovat tyto obory: Biologie, Biofyzika,
Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní
technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná
matematika, Chemie, Fyzika, Měřicí a výpočetní
technika, obory vzdělávání budoucích
středoškolských učitelů.

Magisterský stupeň studia
Nabízí řadu biologických oborů a specializací
na katedrách Botaniky, Biologie ekosystémů,
Experimentální biologie rostlin, Molekulární biologie

a genetiky, Medicínské biologie, Parazitologie,
Zoologie a nebiologických oborů na ústavech
Chemie, Fyziky, Aplikované informatiky a Matematiky.

Studium učitelství pro střední školy
V současné době je na středních školách vysoká
poptávka po aprobovaných učitelích především
přírodovědných a technických předmětů.
Přírodovědecká fakulta JU nabízí možnost
dvouoborového studia učitelství biologie, fyziky,
chemie, informatiky, matematiky pro střední školy
v bakalářském i magisterském stupni studia.
Ve spolupráci s Filozofickou fakultou nabízíme
učitelství matematiky a fyziky také v kombinaci
s učitelstvím angličtiny a francouzštiny.

Nově je PřF JU akreditována v systému DVPP
(další vzdělávání pedagogických pracovníků)
v programech ke splnění kvalifikačních předpokladů
pro Učitelství fyziky, informatiky a matematiky pro SŠ.

Stipendium pro talentované studenty
PřF JU již tradičně vypisuje stipendia pro talentované
nastupující studenty. O stipendium se mohou

zájemci ucházet na základě své účasti a dobrých
výsledků v odborných soutěžích (např. Biologická
olympiáda, SOČ). Kromě osobního stipendia budou
součástí tohoto ocenění také finanční prostředky,
které může student v případě zájmu využít na
zahájení vlastní výzkumné činnosti na některé
z kateder či ústavů PřF JU.

Více informací o studiu na PřF JU a o akcích
pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou
dozvědět na webových stránkách fakulty.

Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
tel.: 387 772 262, 387 772 268
fax: 387 776 226
e-mail: studijni@prf.jcu.cz
www.prf.jcu.cz

INZERCE

Studium v Budějovicích? Výzva
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MICHAL BĚLSKÝ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Přírodovědec-
ká fakulta Jihočeské univerzity má
nové vybavení v laboratoři, kde zkou-
má proteiny. Pořídila nový hmotnostní
spektrometr, což je přístroj, který posky-
tuje informaci o poměru hmotnosti a ná-
boje zkoumaných atomů či molekul. Vý-
sledky lze využít třeba při hledání no-
vých metod, jak diagnostikovat nemoci.
Nový přístroj stál univerzitu 15 milionů
korun.
Vědci a studenti oceňují zejména vy-

sokou citlivost přístroje díky použité
technologii PASEF, která je založená
na iontové mobilitě. Právě to umožňu-
je odhalení určitých druhů peptidů,
což jsou chemické sloučeniny organic-
kého původu vznikající spojením ně-
kolika aminokyselin pomocí peptido-
vé vazby.
Spolupráce Přírodovědecké fakulty

Jihočeské univerzity a firmy Bruker
Daltonics, která spektrometr dodala,
tím však nekončí. Potenciální zájemci
si od minulého čtvrtka mohou přístroj
vyzkoušet na skutečných vzorcích díky
takzvané demo laboratoři dodavatele

spektrometru. Právě ta bude sloužit k
objevování nových metod vedoucích k
odhalení chorob.
„Jsme rádi, že jsme i přes poměrně

velkou nabídku podobných přístrojů na
trhu získali právě timsTOF. Už při prv-
ních testech spektrometru se nám ukáza-
lo, že je skutečně velmi citlivý,“ popisu-
je první dojmy z přístroje Filip Dyčka z
Přírodovědecké fakulty Jihočeské uni-
verzity.
Nový přístroj doplnil stávající hmot-

nostní spektrometr s vysokým rozliše-
ním Synapt G2-Si a řadu dalších podob-
ných zařízení pro běžné výzkumy.
„Díky vybavení laboratoře je ale možné
zkoumat kromě peptidů i lipidy, cukry
nebo poskytnout doplňující informace o
vlastnostech povrchů různých materiá-
lů,“ říká mluvčí Jihočeské univerzity
Štěpán Kuděj.
Univerzita díky nim může nyní nabí-

zet řadě vysokých škol, výzkumným
ústavům nebo soukromým firmám širo-
kou škálu analýz, počínaje kvantifikací
proteinů až po analýzu produktů vznik-
lých pomocí metody výměny vodíku za
deuterium, které ve spojení s kyslíkem
tvoří takzvanou těžkou vodu.Za přístroj zaplatila Jihočeská univerzita 15 milionů korun. FOTO | JČÚ

Široké
uplatnění
na trhu
práce

Kvalitní
příprava

pro výkon
povolání

Studujte na Ekonomické fakultě

Infolinka pro uchazeče o studium: 389 032 510,
nebo na webu: www.ef.jcu.cz

Přihlášky ke studiu příjmáme

do 30. 4. 2020
Nabízíme kvalitní komplexní vzdělání v bakalářských a navazujících
magisterských studijních programech zaměřených na Ekonomiku
a Řízení, Finance a Účetnictví, Regionální rozvoj, Podnikovou
informatiku, Analýzu v ekonomické a finanční praxi a navazující
studijní program v cizím jazyce Regional and European Project
management.
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Nový přístroj zkoumá proteiny
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PAVEL KORTUS

VIMPERK |Když si malý Ondra za bará-
kem střílel z dědovy vzduchovky, nikdy
by ho nenapadlo, že v 18 letech přiveze
domů tři stříbrné medaile z mistrovství
světa juniorů. Jihočeský biatlonista On-
dřej Mánek zazářil na světovém šampio-
nátu, kde skončil druhý s českou štafe-
tou, pak ve sprintu a také ve stíhacím zá-
vodě. „Je to neuvěřitelné. Nemůžu
tomu pořád uvěřit,“ raduje se Mánek.

Trojnásobný stříbrný medailista ve
švýcarském Lenzerheide zaznamenal
největší úspěch kariéry. „Na podzim se
mi podařilo shodit pár kilo. Byl jsme
hodně oplácaný. Potřeboval jsem rych-
leji běhat, střelba byla dobrá,“ tvrdí nej-
lepší biatlonový střelec v českém pohá-
ru z minulé sezony. „Kdybych nezhubl,
tak bych takové výsledky nikdy nezajel.
Když taháte o batoh míň, tak je to znát,“
směje se.

Jihočeský mladík ze Záhoříčka u Čky-
ně na Prachaticku lyžoval od útlého
věku. Už ve třech letech stál ve stopě,
později závodil v klasickém lyžování.
Ale ve dvanácti se nedostal na olympiá-
du mládeže, a tak narychlo zkusil biat-
lon. „Vydal jsem se na nominační
závod ve Vimperku. Sice jsem udělal
na střelnici 9 chyb z 10 pokusů, ale bě-
žecky jsem všechny předjel,“ popisuje
obrat ve své kariéře.

Rychlé rozhodnutí o změně disciplí-
ny způsobilo, že si Ondřej Mánek prak-
ticky ani nevyzkoušel ostrou střelbu se
zbraní. „Před závodem jsem střílel asi
jenom dvakrát. Měl jsem navíc starou
mysliveckou zbraň. Do ní se ani nedal
strčit zásobník, náboje se dobíjely po
jednom. Závody pro mě byly o tom,
abych to co nejdříve nějak odstřílel
a zbytek doběhl,“ usmívá se.

Po triumfu na nominačním závodu se
Mánkova biatlonová kariéra rozjela.
„Všiml si mě František Schorný, který
vedl klub ve Starém Městě pod Land-
štejnem. Tři dny poté už jsme s tátou
jeli do Plzně koupit mojí první vzdu-
chovku. Málokdo měl v tu chvíli mož-
nost mít vlastní zbraň. Jsem vděčný ro-
dičům, že mi to umožnili,“ děkuje
a váží si podpory rodiny.

Lyžařský základ měl šumavský ro-
dák výborný, musel se tedy zaměřit na
střelbu. Po angažmá ve Starém Městě
se vrátil do Vimperku, kde vznikl biatlo-
nový klub. „Další zlom přišel v 15 le-
tech, kdy jsem vyhrál celkové republiko-
vé hodnocení v biatlonu i v lyžování.
Ale nešlo dělat oboje. Musel jsem si vy-
brat. V rozhodování mi pomohl kama-
rád Štěpán Machač, za kterým jsem se
vydal na biatlon do Jablonce.“

Zatím to vypadá, že se Mánek rozho-
dl dobře. Může z něho být nová hvězda
českého biatlonu.
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Mánek shodil kila a z MS
přivezl tři stříbrné medaile



HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍMTIPY

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

Investice od 30 000 Kč
Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Možnost předčasného splacení
Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Upsání a převod bez poplatků
Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB
Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Osobní i elektronická objednávka
Smlouvu o upsání dluhopisů jemožno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu nebo 515 555 555

Hotel v centru Brna ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

• 88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2

• Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
• Kongresový sál až pro 100 osob
• Restaurace
• Wellness, fitness a venkovní bazén
• Hotelové taxi do centra Brna zdarma

www.efihotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@efihotel.cz

www.efihotel.cz www.efihotel.cz 

Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.efihotel.cz použijte slevový kód: metro4)
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Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme na základě článku 6 odst.1 f GDPR
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše data také s pomocí poskytovatelů služeb. Další informace naleznete v
našich zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte kdykoliv přístup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo
o ně můžete požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí
krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovární 82/3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí.

Ano! Objednávám exkluzivní mimořádnou ražbu „Svatováclavská koruna“ s
pravými SWAROVSKI® ELEMENTY (výr. č. 917-670-5) za zvýhodněnou cenu
179 Kč (později za 1 349 Kč) – NEPLATÍM POŠTOVNÉ! Po obdržení zásilky mám
právo na vráceni zboží do 21 dnů. Nabízíme Vám sběratelský servis, což je produkt, v rámci
kterého Vám budou po dobu, než Vy sami smlouvu ukončíte, zasílány ke koupi sběratelské předměty.
Pokud Vám některý ze zaslaných výrobků nebude vyhovovat, můžete ho do 21 dnů od obdržení vrátit a
koupi nerealizovat. Jako odměnu při objednání této služby získáte možnost zakoupit si výrobek
mimořádnou ražbu "Svatováclavská koruna" za zvýhodněnou cenu

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD • Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

ODPOVĚDNÍ KUPON

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových stránkách
www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Beru na vědomí podrobné informace o
sběratelském servisu. Vaš smluvni partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Datum / Podpis Datum narození
I I I I I I I I I

Očekává se velká poptávka. Objednejte nyní!

Příjmení/jméno

Ulice/č.

PSČ Obec

Paní Pan

Rychleji to jde po telefonu:
zajistěte si svoji ražbu ještě dnes. Zavolejte nám:

pevná linka +420 371 655 100

„Svatováclavská koruna“ –
symbol moci Českého království

Mimořádná nabídka
Zvýhodněná cena

pouhých

179 Kč!
(později za 1 349 Kč)

NEPLATÍTE POŠTOVNÉ

• Zušlechtěno ryzím zlatem s nákladnou barevnou
aplikací s pravým SWAROVSKI® ELEMENTEM

• V nejvyšší kvalitě – tzv. „leštěné razidlo“
• Limitováno na pouhých 9 999 kompletních kolekcí
• Exkluzivně jen v ČESKÉM MINCOVNÍM OBCHODĚ®

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Zušlechtěno ryzím

ZLATEM
(999/1000)

symbol moci Českého království

Zušlechtěno ryzím

ZLATEM
(999/1 000)

ZDARMA PRO VÁS:
kapesní hodinky v hodnotě 499 Kč

•Moderní řemínek v
imitaci kůže

•Elegantní doplněk
pro každýden

Ø 40 mm

S pravými
SWAROVSKI®

ELEMENTY
v národních barvách!
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