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DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

5,6%
ROČNÍ VÝNOS

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Objednání dluhopisů: www.e-finance.eu nebo +420 515 555 555

Zámek Račice, přestavba Obchodní galerie, Jihlava Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-finance.eu.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY
ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Ročníúrok4,1%poceloudobuinvestice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Česká národní banka schvaluje tento prospekt pouze z hlediska
toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a sou-
držnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by
se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které
jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své
vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li
učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika
a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.
Objednání dluhopisů: www.e-finance.eu nebo +420 515 555 555

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

4,1%
ROČNÍ ÚROK

Zastavovaný areál zámku
Račice v rámci dluhopiso-
vého programu e-Finance CZ
v celkové hodnotě uveřejněné
na adresewww.e-finance.eu/
/zajistene-dluhopisy.
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ANTONÍN PELÍŠEK

ČESKÉ VELENICE | Je to více než 500
metrů dlouhé stromořadí vzrostlých jí-
rovců. Svou velikostí a umístěním
nemá v jižních Čechách obdoby. Také
svou historií. Vysadili ho ještě za Ra-
kouska-Uherska a procházel se v něm
třeba místní rodák, malíř a ilustrátor
Adolf Born.

Podle projektu města se mají staré
stromy plošně vykácet a místo nich zasa-
dit nové, ovšem v menším počtu. Ko-
lem záměru vznikla bouřlivá diskuse
a v posledních dnech i petice. Dosud ji
podepsalo více než 1 200 lidí. Radnice
proto projekt zastavila. Nově ho bude
posuzovat zastupitelstvo města.

„Dáváme prostor názorům lidí. Petici
jsme zatím nedostali, počítám, že se jí
budeme zabývat koncem září,“ uvedl sta-
rosta Českých Velenic Jaromír Slíva.

Výsledkem by podle něj měl být kom-
promis, protože město už má zpracova-

nou projektovou studii na revitalizaci
prostoru, který slouží jako průjezd osou
města na hranici s Rakouskem. Vede Re-
voluční třídou kolem vlakového nádra-
ží. Lemuje ji právě alej se vzrostlými jí-
rovci a lipami, chlouba města. Několi-
krát byla vyhodnocena jako Alej Jihočes-
kého kraje a její symbolika, list jírovce,
je i součástí městského znaku.

Podle spoluautorky petice Ireny Šefčí-
kové ze spolku Domovina je sice chvá-
lyhodné, že radnice dává obyvatelům
prostor k diskusi, ale ten se otevřel až
na poslední chvíli. Revitalizace měla za-

čít už letos. „Radní nejdříve postrašili
lidi dendrologickým posudkem, podle
něhož je alej v tak havarijním stavu, že
hrozí úrazy z padajících větví. Veřej-
nost se ale probudila, až když jsme do-
stali oponentní znalecký posudek, který
říká něco jiného. Většina stromů může
po ošetření růst dál,“ tvrdí Šefčíková.

Oponenti dokonce obviňují radnici ze
záměru využít volné pozemky jinak a po-
stupně je nechat zastavět nemovitostmi.
To se naznačuje i ve studii zpracované
pražskou projektovou firmou City Up-
grade, jež ji zveřejnila na svém webu.

Podle ní se má alej po vykácení sice ob-
novit, ale už ne na tak velké ploše.

Výrazně se podle představ radnice
změní lokalita, kde alej začíná, to je
mezi křižovatkou s třídou Čsl. legií
a vlakovým nádražím. Některé místní
pozemky dostalo město od Českých
drah a chce je využít k rozvoji. Teď tu
stojí nevyužité nádražní budovy, viet-
namská restaurace a domov mládež. Vý-
hledově tu má být obchodní centrum
s parkovištěm, plánují se i bytové domy
s komerčními prostorami v přízemí.

Obnova může být postupná

Někteří obyvatelé města a ochránci pří-
rody uspořádali koncem srpna v aleji
happening se sběrem podpisů a plakáty
s nápisy jako Nechte nás žít, dobře vám
sloužíme. Vycházejí z nových znalec-
kých posudků, podle nichž je až 80 pro-
cent stromů z celkových 340 ve středně-
dobé až dlouhodobé dobré kondici.

Dendrologové a zahradní architekti
jako například Zdeněk Tesař nebo profe-
sor Zdeněk Fránek proto doporučují
ošetřit stromy a obnovovat alej postup-
ně a na etapy. Na rozdíl od prvního po-
sudku zadaného radnicí doporučují ošet-
řit i celý park, to znamená nahradit dlaž-
bu mlatovým povrchem a provzdušňo-
vat kořeny stromů. „Je škoda, že tato
diskuse nepředcházela zadání projek-
tu,“ poznamenal arborista David Hora.

Alej vznikla v letech 1910 až 1915, tedy ještě v době, kdy České Velenice tvoři-
ly jeden celek se sousedním rakouským Gmündem. FOTO | PETR LUNDÁK

Boj o jírovce. „Nechte je žít!“
Namasivní protest
proti kácení stromů
se změnila veřejná
diskuse kolem revitalizace
kaštanové aleje
v Českých Velenicích.

XXXLutz

již10x
v ČR

na celý váš nákup

XXXLutz

již10již
x

v ČR

* Podmínky akce na www.xxxlutz.cz.
Sleva platí do 13. 09. 2020 ve všech
obchodních domech XXXLutz.

-20%*

otevírací akce

Velkolepé otevření

Celé Česko
už je XXXL!

Tereza Ramba

…str. 8 a 9

Jsem nervák
a perfekcionistka.
Moje knížka je
pro mě jako
druhé miminko

INZERCE
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DAVID NEBOR

PRACHATICE | Mezi ostatními histo-
rickými domy v centru Prachatic vyční-
vá. Ale rozhodně ne svou krásou. Spíš
vypadá, že už dlouho stát nevydrží. Měš-
ťanské stavení s číslem popisným 181
vKlášterní ulici zůstává i po letech ostu-
dou města. Nyní má novou majitelku.
Není však jasné, zda ho chce opravit,
nebo dál prodat.
Od 90. let kulturní památka stále více

chátrala. Léta byla zatížená exekucemi
a její stav majitel neřešil, na její opravu
neměl peníze. Ještě zkraje loňského
roku zastupitelé Prachatic plánovali, že
dům získají v exekučním prodeji, aby
radnice mohla alespoň zastavit jeho roz-
padání. Nikdo nečekal, že by se do říze-
ní přihlásil soukromý investor, protože
kompletní rekonstrukce by se vyšplhala
k desítkám milionů korun.
„My měli určenou hranici. V prvním

kole prodeje se žádný zájemce nepřihlá-
sil a vyvolávací cena pro nás byla příliš
vysoká. Očekávali jsme, že se v dalším

kole sníží,“ vysvětluje prachatický sta-
rosta Martin Malý (Nezávislí).
Ve druhém kole byla částka skutečně

nižší. „Jenže pro nás byla stále vysoká.
Nereagovali jsme a chtěli počkat ještě
na třetí kolo. K našemu překvapení se
však objevilo hned několik zájemců a je-
den z nich dům koupil za o sto procent
vyšší cenu, než byla ta vyvolávací,“ do-
dává šéf radnice. Přesná kupní cena
není známá.Město svou hranici nastavi-
lo na zhruba 400 tisíc korun.
Radnice měla v plánu dům hlavně sta-

bilizovat. Odhad celkové rekonstrukce
pak vypočítala na 20 milionů. Stav
domu byl v posledních letech skutečně
dezolátní. Město již muselo zasáhnout,
proto zařídilo zajištění statiky. „Radnice
musela zajistit i střechu a její dočasné po-
krytí. Nakonec pohledávka u exekutora
za naše investice činila milion korun. To
byly práce, které jsme ze zákona museli
udělat, aby nedošlo k ohrožení zdraví
nebo majetku,“ pokračuje Malý.
Podle katastru nemovitostí se novou

majitelkou letos v červnu stala Diana

Golube z Litoměřicka. Redakci týdení-
ku 5plus2 se ji nepodařilo kontaktovat,
aby se zeptala na další záměry s domem.
Její zástupce už se na úřadě dotazoval na
možnost dotací. „Já se s novou majitel-
kou jednou sešel a projevila zájem
o opravu. Sdělil jsem jí, že určitá nižší fi-
nanční podpora z naší strany možná je,“
sděluje starosta. Jelikož jde o kulturní pa-
mátku, ve hře jsou i jiné dotační tituly.

Na internetu byl na prodej
za téměř tři miliony
Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by
se na domě mělo začít pracovat. Situace
je ještě nepřehlednější poté, co se před
několika týdny objevila nemovitost na
internetu k prodeji za 2,9 milionu. Nyní
už však stránka s nabídkou není aktivní.
Inzerátu si všiml i opoziční zastupitel

Jakub Nepustil (Živé Prachatice), který
dříve v zastupitelstvu inicioval, aby
město dům koupilo. „Nabízí se to, na co
někteří upozorňovali. Že stavbu někdo
koupí jako spekulaci. Získá ji v dražbě

a pak se ji bude snažit prodat za vyšší
částku. Měli jsme radost a doufali, že
objekt skutečně někdo opraví. Uvidíme,
jaký má nový investor skutečně zájem,“
uvažuje Nepustil, který zároveň provo-
zuje sousední centrum architektury
a designu s názvem Neumannka.
Podle jeho slov by se dal dům využít

například jako galerie nebo muzeum.
„K bydlení se úplně nehodí. Někdo by
ho musel náročně opravit a tomu by pak
odpovídala i cena, za kterou by byt nabí-
zel. To by však v Prachaticích bylo vel-
mi složité,“ tuší Nepustil.
Další osud památky tak zůstává i po

letech nejistý. Je součástí komplexu,
který tvoří s domem číslo 5 přístupným
z Velkého náměstí. Stavení číslo 181 je
jeho zadní částí. Od poloviny 19. století
je nedotčený modernějšími přestavba-
mi. „Dochované jsou rozsáhlé výrob-
ně-skladovací klenuté prostory v sever-
ním traktu přízemí. Dokládají rozmach
řemesel a obchodu na konci 16. století,“
uvádějí památkáři hodnotu starého ob-
jektu v památkovém katalogu.

Měšťanské stavení v Klášterní ulici zůstává i po letech ostudou Prachatic. Teď
má sice novou majitelku, ale jeho osud je nadále nejistý. FOTO | MÚ PRACHATICE

Zdevastovanou budovu v centru Prachatic
chtěla koupit radnice, ale nová majitelka zaplatila
v dražbě víc. S opravou ještě nezačala.

www.burzyskol.cz
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Historický dům
už má majitele,
ale dál chátrá
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LUKÁŠ MAREK

TÁBOR | Když zazní známá melodie
písně Ktož jsú boží bojovníci, nejeden
člověk si ji hned také začne zpívat nebo
alespoň broukat. Je neodmyslitelně spo-
jená s husity, a tedy i městem Tábor, kte-
ré ji u příležitosti letošních 600 let od za-
ložení města znovu oživuje zcela unikát-
ním způsobem.

Prostřednictvím americké akademie
Berklee College of Music v Bostonu ne-
chala radnice vytvořit k výročí novou or-
chestrální a pěveckou aranži chorálu.
Poprvé naplno zazní při 29. ročníku Tá-
borských setkání (11. až 13. září).

„Iniciátorem a producentem projektu
je Miroslav Váňa, táborský rodák, který
na bostonské akademii už 20 let působí
například jako hudební producent. Loni
jsme se spolu na toto téma začali bavit
a letos se proměnilo ve skutečnost,“ uve-
dl starosta města Štěpán Pavlík.

Unikátního projektu se podle něj
účastní dokonce 125 hudebníků ze 41
zemí a šesti kontinentů. Na hlavním pro-
duktu, to znamená na orchestrální a zpí-
vané verzi chorálu, se pak podílí 43 in-
terpretů. „Všichni hudebníci svou účas-
tí na projektu skládají poctu městu Tá-
bor k jeho šestistému výročí založení
v roce 1420,“ sdělil Miroslav Váňa.

Díky nové aranži chorálu se poslu-
chačům představí například jazzové iko-
ny, jako jsou Kenny Werner (USA)
nebo Emil Viklický, ale i hollywoodská
star, producent Clinton Cerejo (Indie).
A nechybí ani české zastoupení. Tuzem-
skou hudební scénu reprezentují Petr
Janda z Olympiku, který chorál natočil
jako duet se svým vnukem, saxofonis-
tou Petrem Jandou nejmladším, český
král swingu Petr Kroutil či Miloš Dodo
Doležal.

„Díky práci na chorálu představíme
jednu z nejnadanějších českých zpěva-

ček a skladatelek Doru Bondy. A aby-
chom tu táborskou šestistovku pořádně
oslavili, přidá se i legenda světové hu-
dební scény Jordan Rudess z Dream The-
ater,“ vyjmenoval Váňa další tvůrce.

Podle starosty Pavlíka bylo cílem na-
hrát dobovou píseň Ktož jsú boží bojov-
níci v duchu současné hudby, aby však
respektovala historickou hodnotu sklad-
by. „Výsledkem je zcela nová verze, ta-
ková moderní adaptace,“ uvedl.

Navíc tím, že se bude nahrávat prak-
ticky ve všech koutech světa, každý
dodá jedinečnost své kultury a žánru.
„Projekt Ktož jsú boží bojovníci bude
pro město Tábor hudebně, umělecky
a historicky důležitá událost. Je zcela ne-
opakovatelný a přinese městu publicitu.
Vzniklé materiály budou skvělou propa-
gací České republiky a města Tábora po
celém světě,“ napsal starostovi muzi-
kant Petr Janda.

Projekt vítá i ředitel Husitského mu-
zea v Táboře a radní Jakub Smrčka. „Je
to nezvyklý hudební počin, který bude
velkým přínosem. Dá se opakovaně a ši-
roce využít, například pro lepší propaga-
ci města a jeho image,“ řekl.

Produkční tým spolupracoval se stu-

denty, absolventy a profesory škol, jako
jsou Hudební akademie múzických
umění, Konzervatoř Jaroslava Ježka,
Státní konzervatoř v Praze i Konzerva-
toř J. Deyla v Praze pro nevidomé.

K oslavám 600 let od vzniku města Tábor hudebníci
ze 41 zemí a šesti kontinentů nazpívali a nahráli
slavný chorál Ktož jsú boží bojovníci.

Táborská setkání
■ 11. až 13. září

Festival je rozdělený na více scén.
V pátek 11. září je připravený
hudební program na Sokolské
plovárně v podání kapel Volant
a Peshata. Na zahradě Střelnice
zahrají nejslavnější skladby
W. A. Mozarta a poté přijdou
na řadu Hot Sisters Swing Band.
V sobotu a neděli bude jarmark
na Žižkově náměstí a řemeslný trh
na Tržním náměstí. Na náměstí
Mikuláše z Husi bude v sobotu
od 10 do 17 hodin připravený
program pro děti. Vstupné
na festival, který se odehrává
napříč Táborem, je zdarma.
Podrobný program je
na webu taborskasetkani.eu.

INZERCE

Chorál husitů zpívá celý svět
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D o politiky vstoupil Radek Neje-
zchleb před více než deseti lety.
V senátních volbách později

kandidoval ve volebním obvodu Pelhři-
mov a Jindřichův Hradec a letos vede
poprvé Komunistickou stranu Čech
a Moravy (KSČM) do krajských voleb
jako jednička.

„Myslím si, že spousta politiků zapo-
míná na fakt, že politika je službou ve-
řejnosti, nikoliv osobním prospěchem,“
uvádí dlouholetý zaměstnanec Českých
drah. Tam si vyzkoušel několik funkcí
od průvodčího osobních vlaků přes
vlakvedoucího mezinárodních spojů
vyšší kvality, kontrolního pracovníka
až po dnešní pozici vlakvedoucího.

„Skutečnost, že jsem dostal důvěru
být krajským lídrem, je důkazem toho,
že v KSČM je kladen důraz na střední
a mladší generaci. Nejsme onou zkost-
natělou stranou, jak nám neustále někte-
ří předhazují,“ věří 46letý Nejezchleb.

Za jedno z hlavních témat pro nadchá-
zející volební období považuje zdravot-
nictví a sociální péči. „Vynasnažíme se
pokračovat v zamezení privatizace zdra-
votních zařízení zřízených krajem, zajis-
tit dostupné a vysoce kvalifikované bez-
platné lékařské služby pro všechny ob-

čany. Opomenout nelze ani podporová-
ní postupné výstavby domů s pečovatel-
skou službou a ústavů následné péče
pro seniory. S tím souvisí i revitalizace
léčebny Hrudkov,“ uvádí.

Věnovat se chce také zemědělství.
„Zasadíme se o podporování rozvoje ze-
mědělské výroby a konkurenceschop-
nosti jejích produktů. To zahrnuje i zlep-
šení podmínek pro život v obcích,“ při-
dává Nejezchleb, jenž pochází z Třebí-
če, ale žije na Jindřichohradecku.

„Z oblasti dopravy bych vypíchl zajiš-
tění dopravní obslužnosti a návaznosti
spojů v celém kraji, urychlení dostavby
D3 Praha – České Budějovice – hranice
a dostavbu D4. Zapomenout nechci ani
na podporování rozvoje jaderné techno-
logie, dostavbu Jaderné elektrárny Te-
melín a využití vyrobeného tepla,“ dopl-
ňuje lídr KSČM.

Za důležité považuje i přizpůsobení
sítě středních škol a odborných učilišť
požadavkům trhu práce a zachování sys-
tému speciálních škol v kraji.

V nadcházejících volbách by chtěl
Nejezchleb udržet stávající počet kraj-
ských zastupitelů, kterých má KSČM
sedm. „Úspěchem bude každý zastupi-
tel, jehož získáme navíc. V první desít-
ce kandidátní listiny je sedm zástupců
střední generace od 39 do 48 let a mezi
nimi i ti, co už v zastupitelstvu pracova-
li. Dvojkou je Vilém Klapsia, nynější
krajský zastupitel. Zkušenosti bude do
kampaně vnášet na třetím místě expo-
slankyně Alena Nohavová,“ představu-
je své kolegy lídr KSČM. (bar)

P rvní dámou Jihočeského kraje je
Ivana Stráská tři roky. Hejtman-
kou se stala v dubnu 2017. Zvole-

na byla poté, co kvůli aféře se stavbou
chaty na Lipně rezignoval její stranický
kolega z ČSSD Jiří Zimola.

A protože je Stráská členkou krajské-
ho zastupitelstva už od vzniku Jihočes-
kého kraje v roce 2000 a od roku 2008
působila nepřetržitě také jako náměstky-
ně hejtmana pro sociální věci a zdravot-
nictví, měla díky práci v krajské radě
i zastupitelstvu detailní přehled ve
všech oblastech jihočeské samosprávy.
Práci jí ulehčuje i fakt, že „její“ sociální
demokracie stojí v čele krajské koalice
už třetí volební období v řadě.

„Rádi bychom se podíleli na krajské
vládě i po volbách, protože jsme tu udě-
lali kus práce. Ať si říká, kdo chce, co
chce, kraj má dobré silnice, dobré ško-
ly, špičkové nemocnice, postaráno o sta-
ré lidi. Nepotýkáme se s tím, že si musí-
me brát úvěry, že neuživíme některé
věci. Máme pořád ještě potenciál, zkuše-
nosti, které můžeme kraji dát,“ konstatu-
je 68letá hejtmanka Ivana Stráská.

Nejbližší je jí pořád oblast sociálních
služeb a zdravotnictví, má detailní pře-
hled o rozvoji krajských domovů pro se-
niory i nemocnic. „Naše nemocnice
jsou nejlepší v republice, a to nemluvím
jen o ekonomice, moderních interiérech
a přístrojích, ale i o přístupu k paciento-
vi. Byť se vždycky najdou excesy, za
které se těm, kteří se s tím setkali, hlubo-
ce omlouvám,“ říká.

Jihočeská hejtmanka je členkou so-

ciální demokracie od roku 2004 a je pře-
svědčena, že politik by neměl měnit
dres, když se straně nedaří. „Řekla jsem
to jasně, můj politický život je spojený
se značkou ČSSD. Když byla úspěšná,
byli jsme s ní úspěšní i my. Teď prožívá-
me těžké časy a nehodlám tuto značku
opouštět,“ tvrdí politička, která byla
v letech 1998 až 2006 starostkou Milev-
ska na Písecku a zastupitelkou města
byla až do roku 2014.

Vystudovala obor český jazyk – děje-
pis na Pedagogické fakultě v Českých
Budějovicích a poté učila na II. základ-
ní škole v Milevsku, kde byla i zástupky-
ní ředitele. Mluví rusky a francouzsky.
Je vdaná a má jednoho syna.

Na konci loňského roku se netajila
tím, že v příštím volebním období už ne-
chce být ve vedení kraje. Chtěla pomoci
sociální demokracii ve volbách, nicmé-
ně už odmítala další politickou kariéru
na uvolněném místě. Svůj postoj změni-
la poté, co exhejtman Zimola v zimě re-
zignoval na post šéfa jihočeské ČSSD
a nakonec se zcela rozešel se stranický-
mi kolegy. Stráská pak dostala nomina-
ce z okresů na lídra kandidátky do kraj-
ských voleb. „Jsem připravena znovu
přijmout roli hejtmanky,“ říká. (lim)

Týdeník 5plus2 představuje před
krajskými volbami kandidáty na
hejtmana. Pořadí 10 lídrů
relevantních stran určil výsledek
posledních parlamentních voleb.

Ivana Stráská bude obhajovat post hejtmanky,
v krajských volbách je jedničkou kandidátky ČSSD.

„Pořád máme
kraji co dát“

„Chci podpořit
dostavbu D4“

KSČM si ve volbách přeje udržet stávající počet
zastupitelů, jejím lídrem je Radek Nejezchleb.

VOLBY 2020
krajské
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IVETA BENÁKOVÁ

ČR | Po koronavirové pauze má Tereza
Ramba za sebou pestré herecké léto.
Měsíc strávila s Jiřím Mádlem při natá-
čení filmové podoby mimořádně úspěš-
né komediální knižní série Deníček mo-
derního fotra a zároveň účinkuje v hlav-
ní roli oceňovaného divadelního před-
stavení Meda. Ve středu 16. září ji však
čeká jedna pro ni nevšední premiéra,
křest její první knížky.

Jste známá jako herečka, ale nyní
vásmůžeme označovat už i coby spi-
sovatelku. Proč jste se rozhodla se-
psat jako svou prvotinu zrovna ces-
topis s názvem DobroDruhům?
Píšu celý život, ale vždycky jsem se
bála to komukoliv ukázat. Během cesty
po Vietnamu jsem manželovi psala taj-
ný deník, moc se mu líbil. Při putování
Kostarikou už mě donutil nějaké části
zveřejnit. Byl tím motorem, díky které-
mu jsem DobroDruhům vydala. Je duší
té knihy. Odevzdala jsem mu ji po roce
a půl v PDF a on může za to, jak je krás-
ná a voňavá. Zkrátka kvalitní. Moje sest-
ra, výtvarnice a kreslířka, je zase její spi-
rit. A grafik – a dovolím si říct umělec –
Jakub Straka je její tvar. Ještě před Dob-
roDruhům jsem rozepsala scénář a ro-
mán, které bych ráda od října, kdy mě

čeká úplné volno od herectví, začala po-
zvolna dokončovat.

Zanechal ve vás nějaký cestovatel-
ský zážitek až extrémní dojem?
Takových jsou miliony, proto cestuji.
I o tom je samozřejmě DobroDruhům.
O pijavicích v džungli, indiánech
na místech, kam bílí nesmí, medvědech
a pumách v horách, úžehu v poušti i hus-
ky psech na póle. Budete si ji muset pře-
číst. (smích)

Ale lidé vás uvidí také v novém fil-
mu. Dokončila jste snímek Deníček
moderního fotra, ve kterém účinku-
jete i s kamarádem Jiřím Mádlem.
Hrála se vám postava jeho manželky
a matky jinak, když samamáte dítě?
Myslím, že ne, láska se nemění. Teď to
bylo možná jednodušší, představitelněj-
ší. U scénáře jsem se chechtala jako malé
dítě a navíc jsem skoro měsíc strávila
v kuse s Jiříkem, to je sen. Stejně jsme si
ale nestihli vše doříct. (smích) Doufám,
že chechtat se budou i diváci v kině.

Už jsme zmínili vašeho manžela Ma-
tyáše, jehož jméno jste loni po
svatbě přijala. U známých žen
to není automatické, nebo
si nechají obě jména. Pře-
mýšlela jste o jiné va-
riantě, než být Tere-
za Ramba?
Ne. Jsem pyšná,
že mohu nést man-

želovo jméno. Svatba je krásný přecho-
dový rituál od otce k muži. Nechávat si
jméno pouze z důvodu slávy mi přišlo
nesprávné.

Loni jste se také stala matkou, a ač-
koliv jste třeba na Instagramu aktiv-
ní, své dítě neukazujete, ani není
moc známo, jak se jmenuje. Mluvíte
o něm jako o Slunci. Měli jste s mu-
žemod začátku jasno, že takto ucho-
váte jeho soukromí?
Já rozhodně, i když je tak krásné, že mě
někdy úplně bolí, že nemohu Slunce svě-
tu a těm dobrým lidem ukázat, pochlubit
se – a manžel tohle nechává
na mně. Bohužel jsou na
sítích i hrůzní lidé,

kteří by mohli fotky zneužít. A Slunce
není herec ani akrobat, nežije náš život.
Je to dítě. A chci, aby vyrůstalo normál-
ně. Děti si zaslouží klid a soukromí.

Na sociálních sítích někteří díky dě-
tem ale vydělávají.
Se mnou je to těžké, nejsem obchodník
a nechci lidi balamutit a cokoliv jim
cpát. Samotné se mi to nelíbí. Naštěstí
jsou firmy, které mají stejnou filozofii
jako já. Znají svou kvalitu a cenu a ne-
mají zapotřebí komukoliv cokoliv cpát.
To velice oceňuji.

Daří se vám kombinovat role matky,
manželky a herečky? Práce evi-

dentně stíháte pořád hodně.
Co vás teď čeká?

Čeká mě úplné volno. Mělo tr-
vat rok, teď to vypadá na půl

roku. Když mi volají režisé-
ři, prosím je, ať už mi nic

nenabízejí, že jdu o rok
později na mateřskou.

(smích) Myslím, že
kombinovat se nám to
daří dobře. Děti se
mají milovat a tahat
s sebou, nebo spíše
na sobě, jako koťa-
ta. Jsme zdraví
a šťastní, a to je dů-

kaz, že láska je.

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

5plus2
■ ROZHOVOR

Když se Tereza Voříšková minulý rok vdala, bez
váhání si změnila jméno po manželovi a stala se
z ní Tereza Ramba. Mezi umělkyněmi to není
obvyklé rozhodnutí. „Jsem pyšná, že můžu nést
manželovo jméno,“ zdůrazňuje herečka, která slaví
úspěch i se svou knižní prvotinou - cestopisem
DobroDruhům. „Putování džunglí či v horách ve mně
zanechalo spoustu extrémních dojmů,“ vypráví.

Tereza Ramba
■ Narodila se 29. června 1989 v Praze, jako herečka se proslavila
ještě pod dívčím příjmeném Voříšková.

■ Vystudovala Pražskou konzervatoř, ve filmu se poprvé
objevila v roce 2006 v teenagerských komediích Rafťáci
a Ro(c)k podvraťáků. Zazářila však hlavně o dva roky později
hlavní rolí v populární komedii Bobule. Z dalších snímků:
Venkovský učitel, Peklo s princeznou, Po strništi bos či dvě
další pokračování Bobulí.

■ Zahrála si i v prestižních zahraničních produkcích - v britském
seriálu Borgia či americkém The Missing. Vloni získala Českého
lva za nejlepší ženský herecký výkon - film Vlastníci.

■ Je provdaná za tanečníka Matyáše Rambu, společně se jim
vloni na podzim narodilo dítě.

Nechávat si jméno pouze kvůli
slávě mi přišlo nesprávné
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To nadšení z vás přímo sálá, ale pojď-
me k vaší další práci. Vy jste spíš
byla vždy vnímaná jako filmová než
divadelní herečka. Před lety jste
ovšem napřed začala hrát v Letních
shakespearovských slavnostech Ju-
lii, poté přišla Amerikánka, ze které
se stal až naddivadelní projekt...
Ano, Ameriánka už dávno není divadel-
ní hra. Je to améba, kterou jsme s tý-
mem schopni odehrát a dostat k lidem
na nejrůznějších platformách. Jsem pyš-
ná na to, že jsem její součástí. Vnímám
to jako velice důležité v této době, která
je pro kulturu velmi těžká! Přitom kultu-
ra je duše státu. Musíme ji pěstovat
a podporovat. Přímo odráží nás samé.
Bez tvorby není nic. Bez tvorby není
svoboda. A Amerikánka je semknutí ně-
kolika velkých talentů. Jsem ráda, že se
můžu nechat inspirovat.

Letos jste se také představila jako
Meda ve hře o známé donátorce
umění, jaká je tato role?
Meda je něco úplně jiného. Je to hravý, ve-
selý portrét jedné velké ženy. Užívala
jsem si každé představení jako nějakou
vášnivou letní lásku. Jako primárně ma-
minka od děťátka si každý volný večer piji
pěkně do dna. Miluji hraní venku a miluji
ten starý platan, pod kterým hrajeme.

Vraťme se k vaší knize DobroDru-
hům, která sice vyšla už před karan-
ténou, ovšem křest bude mít až
v září a mezitím už došlo na její do-
tisk. Jste ten typ, co je nervózní
a sleduje čísla prodejů?
Jsem perfekcionista a extrémní nervák.
To, že se aktuálně chystá třetí dotisk, je
pro nás v týmu obrovské překvapení
a skoro bych řekla, že šok. Strašně jsem
doufala, že se knížce bude dařit. Je to
s Matyášem takové naše miminko.

Během zmiňované jarní koronaviro-
vé karantény jste ze své knihy před-
čítala na internetu. Dělala jste to
pro lidi, nebo hlavně jako osobní
psychohygienu?
Všechno, co děláte pro lidi, děláte v první
řadě pro sebe. Vidím to i na festivalu
Mental Power. Nesnesla jsem pomyšlení,
že budu sedět doma na zadku, potřebova-
la jsem se zapojit, být lidem blíž. Nako-
nec z toho vznikl podcast Do duší, což je
taková naše občansko-dobrovolnická ak-
tivita, která nás neskutečně baví.

Podcast Do duší je povídání zná-
mých na různá témata, která je baví,
a vysílá se na internetu. Jak často se
mu teď stihnete věnovat, když jste
naskočila zpět do práce?
Teď máme malou pauzu a od října to
chceme pořádně nakopnout. Do duší
vzniklo jako odpověď na dobu karantény,
čtení na sociálních sítích mi přišlo málo,
chtěla jsem lidi opravdu povzbudit.
Já i sestra milujeme mluvené slovo ve
všech formách, přišlo mi, že by to mohlo
být funkční. Samozřejmě jsem netušila,
kolik s tím bude práce. Tu ale naštěstí
odedře Matyáš. (smích)

Ráda používáte také slovní spojení
„láska je“, jak v proslovu na Českých
lvech, tak u vašich příspěvků na soci-
álních sítích. Nejnověji jej máte také
na tričkách, plánujete vlastní e-shop?
Laskaje.cz není tak úplně e-shop nebo
web. Je to spíš myšlenka. Chtěli jsme

sdružit všechny naše aktivity, aby
si lidé mohli snadno najít nový podcast
i s videem, objednat knihu s věnováním,
nebo cokoliv z naOsobě, což je naše no-
vinka, merchandising. Chtěli jsme něco
ekologického, takže máme veganská
fairwear trika, s motivy kréda do duší,
dobrodruh nebo láska je vepředu, která
mají na zádech nádhernou kresbu med-
věda od mojí sestry Sáry. A samozřej-
mě dětské bodýčko dobrodruh, to jsem
neodolala. Nedělali jsme kompromisy,
vybírali jsme materiály i střihy tak, jak
bychom si je přáli my. Myslím, že je dů-
ležité připomínat si, že láska je. Že je dů-
ležité někomu koupit dárek. A nejdůleži-
tější koupit dárek sobě. (smích) Jsme
z toho absolutně nadšeni. Strašně nás to
baví.

Kde Terezu potkáte?
Kromě projektů se svým manželem
Matyášem, jako je podcast Do duší či web
laskaje.cz, si Tereza Ramba před pracovní
pauzou naplánovala ještě několik akcí.
■ Křest knihy DobroDruhům 16. září
v 17:00 v kavárně ČRo, Vinohradská 12,
křest je spojen s vernisáží kreseb –
ilustrací z knihy Tereziny sestry Sáry.

■ Představení Meda se v Museu Kampa
v Praze hraje do 15. září.

■ Kromě toho hraje Amerikánku na
Jatkách 78, a to od 18. do 25. září
a od 16. do 19. listopadu.

Umanželů Te-
rezy a Matyá-
še Rambo-
vých se v na-
hrávací studio
pro podcast
Do duší pro-
měnil přímo je-
jich obývák,
kterýpřestavěli.
FOTO |

VÍTĚZSLAV RAMBA

PAPRIKA
ČERVENÁ
1 kg

24,90
32,90� 24%

CENABEZPENNYKARTY

44,80
99,90 55%

39,90
59,90� 33%

21,90
26,90� 18%

44,90

129,90

TAVENÝ SÝR
MADETKA
smetanový
45 % tuku v s.
200 g
100 g 12,45 Kč

STOLNÍ VÍNO
EL JARDIN DE VINOS*
červené, bílé
5 l
1 l 25,98 Kč

PIVO PILSNER
URQUELL
světlý ležák
0,5 l
1 l 43,80 Kč
záloha
na lahev 3,- Kč

KUŘE DUO*
chlazené
cena za 1 kg

MILKA
vybrané druhy
270–300 g
100 g 37,-–33,30 Kč
v limitované nabídce
také další druhy Milka
270–300 g za 44,80 Kč

ODČTVRTKADOSTŘEDY
10.9. –16. 9. 2020

Nakupujte
hezky česky

Chyby v tisku vyhrazeny.Mohoubýt použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Taktooznačenéproduktynenáleží do stálého sortimentu,mohou
být dodánynaprodejny vmenšímmnožství, protonabídkana toto zboží platí pouzeprvní den
uvedenéhoobdobí akce.Další podmínkynabídky nawww.penny.cz.

VÝHODNÉNÁKUPY
Více informací naleznete

v našem letáku
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JOSEF HORA

ČR | Potůčky a potoky, rybníky a jeze-
ra, říčky i velké řeky, dohromady jich
jsou v České republice desítky tisíc.
Lidé se od pradávna naučili používat je-
jich sílu a toky osadili tolika vodními
mlýny, že se v rámci Evropy staly české
země v tomto směru velmocí.

Mnohé stavby jsou dodnes zachová-
ny a milovníci mlýnů vytvořili jejich
největší a nejpropracovanější databázi
na světě. Najdete ji na vodnimlyny.cz a
obsahuje téměř devět tisíc vodních, par-
ních i elektrických obilných mlýnů včet-
ně fotografií, historie, technického profi-
lu či mapy. „Dodnes v Česku stojí ko-
lem šesti tisíc vodních mlýnů, k tomu
jsme zmapovali i ty zaniklé, zničené ze-
jména během třicetileté války a pak ve
druhé polovině 20. století. Celkem jich
na českém území vzniklo asi 10 až 12 ti-
síc,“ vysvětluje autor databáze Rudolf
Šimek, starosta obce Starosedlský Hrá-
dek na Příbramsku a zároveň majitel
tamního barokního vodního mlýna, kte-
rý před lety zachránil.

Jak kolo neklapalo správně,
byl mlynář ve střehu
„V českých zemích stály téměř na kaž-
dém potůčku. Lidé si často mleli jen pro
sebe nebo pro pár stavení,“ hledí hlubo-
ko do historie známý český molinolog,
tedy badatel zabývající se mlýny.

„Za zmínku stojí i mlynáři. Ti bývali
neuvěřitelně manuálně zruční a záro-
veň vzdělaní. Kdo chtěl řemeslo dělat,
musel umět vykroužit mlecí kámen,
opravit dřevěné vodní kolo, byli to tro-
chu tesaři, trochu kameníci, zemědělci,
zároveň rybníkáři, kteří rozuměli
vodě,“ popisuje autor databáze.

Právě mlýnské kolo bývalo základem
celého hospodářství, výroba trvala asi
měsíc. Pracoval na něm tzv. sekerník,
dnes téměř zaniklé povolání, které v
Česku provozují asi tři lidé. „Kola se dě-
lala z dubu, někdy z jedle, modřínu

nebo olše, ta se ale musela dát na dva
týdny do tekoucí vody, aby se odplavily
nežádoucí látky,“ vysvětluje molino-
log. „Mlynář měl skvěle vycvičený
sluch, jakmile něco začalo klapat jinak,
byl ve střehu,“ dodává Šimek.

Mlynáři se často dostávali do sporů s
rybáři a voraři. Jak říkal už Jan Werich
ve svých pohádkách, „kde bylo jedno-
mu vody málo, druhému bylo moc a ob-
ráceně“. „Kvůli sporům vznikly už ve
14. století přesně zaměřené cejchy, tako-
vé body či značky. Vodním cejchem se
mohl stát také práh stavení nebo pevný
kůl u jezu či náhonu. Dodnes bývají sta-
ré cejchy u mnoha mlýnů patrné,“ vy-
světluje autor databáze.

Zatímco v českých zemích byl mly-
nář poměrně vážený člověk, jinak tomu
bylo v sousedním Německu. „Tam jsme
našli spoustu pramenů a přísloví, ze kte-
rých plyne, že mlynáři občas žili téměř
na okraji společnosti, třeba jako kat
nebo lehká žena. Byli zváni šizuňky a
podvodníky. V Čechách byla tradice
úplně jiná. Ale i zde se samozřejmě
kradlo, nepoctivé pekaře i mlynáře tře-
ba ‚koupali v koši‘, to víme z pramenů
doby Karla IV.“

Akademiky mlýny
„neberou“, dali ruce pryč
Nápad zmapovat vodní mlýny dostal
Rudolf Šimek kolem roku 2000, po za-
koupení knihy Dílo a život
mlynářů a sekerníků v Če-
chách. „Tehdy byly služ-
by IT poměrně drahé, zá-
roveň jsem čekal, až do-
studuji,“ vypráví. Trva-
lo ještě 12 let, než při-
šel ostrý start. „Na roz-
jezd databáze

bylo třeba asi 50 tisíc korun. Tehdy jsem
požádal o grant v Nadaci české architek-
tury, tam pro mě nezvedl ruku ani jediný
akademik,“ vzpomíná na těžké začátky.
Nakonec požádal o dar milovníky vod-
ních mlýnů ze všech koutů republiky a
lidé ho vyslyšeli. „Slíbil jsem, že do roka
bude zmapováno a uveřejněno prvních
sto mlýnů. Jenže během těch několika
měsíců jich najednou bylo tisíc, k tomu
jsme organizovali přednášky,“ říká.

Databáze se rozrůstala, lidé přidáva-
li nové stavby i informace, dnes je den-
ní návštěvnost webu ve stovkách.
Každý si může díky filtrům
vyhledat mlýny podle
data vzniku, součas-
ného stavu, jména
vodního toku, dru-
hu vodního mo-
toru, typu či
technologie.
Návštěvník
najde infor-
mace
také o
t r a g é -

diích, požárech, ale třeba i stovky po-
zoruhodných mlynářských přísloví.

Největší rozmach vodních mlýnů na-
stal ve 2. polovině 19. století, nejvíce jich
bylo v Praze. S příchodem páry a elektři-
ny začal význam vody coby pohonu upa-
dat. „Studovali jsme i mlynářská příjme-
ní, objevili jsme jich kolem devíti tisíc.
Nejčastější byl Procházka, pak Novotný.
Zajímaví jsou Zelenkové, kteří mleli na
jihu a jihovýchodě Čech, je hezké sledo-
vat, jak ten či onen rod byl rozšířen v rám-
ci určitého regionu,“ dodává Ru-

dolf Šimek.

5plus2
■ TÉMA

„ V Německu si
mlynářů nikdy

nevážili. Byli nazýváni
šizuňky a podvodníky.

Molinologie je věda o mlýnech. V Česku zejména
o těch vodních, kterých bylo během několika staletí
postaveno přes deset tisíc. Dnes jemapuje
nejpropracovanější databáze na světě.

Rudolf Šimek u kola vodního
mlýnu. Zatímco Čechy jsou
zmapované poměrně dobře,

mnoho mlýnů chybí popsat na
Moravě. „Třeba v Beskydech

dodnes stojí desítky
nezmapovaných menších

‚šroťáčků‘,“ říká znalec mlýnů.
FOTO | ARCHIV

RUDOLFA ŠIMKA

Kolo, kolo mlýnský aneb Soupis
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Vloni se Rudolf Šimek vydal na svě-
tovou molinologickou konferenci do
Berlína, kde se sešlo kolem stovky věd-
ců. „Tam jsem databázi představil a po-
tvrdilo se, že patří mezi nejpodrobnější
na světě. Mlýny byly a jsou i v okolních
evropských zemích, jenže tam podobné
databáze nemají, takže se přesné počty
nevědí.“

Sbírka na databázi:
Každá koruna dobrá
Přestože jde o světový unikát, je česká
databáze v problémech a hrozí její ko-
laps. „Je tam přes 100 tisíc fotografií a
lidé přidávají další. Technicky ji potře-
bujeme vylepšit a zvětšit místo, což sto-
jí kolem šesti tisíc korun. Věnuji se jí po
práci po večerech, všechny příspěvky
kontroluji, vždy jsem vše dělal z darů
nebo na vlastní náklady, teď jsem se ale
rozhodl uspořádat sbírku. Pokud by
chtěl někdo pomoci, je možné poslat
dar na účet 270054731/2010,“ uzavírá
autor databáze Rudolf Šimek.

K do se chce podívat, jak vodní
mlýn pracuje, ať se vydá do
Slupi nedaleko Znojma. Tam-

ní renesanční velkomlýn ve správě
Technického muzea v Brně je asi nej-
výstavnější v Česku, má čtyři vodní

kola a mlýnský náhon. Sa-
mozřejmě funkční techno-
logii mletí obilí, kde si ná-
vštěvníci prohlédnou do-
konce čtyři kompletní vý-
robní celky – staročeské
mlýnské složení, kašník,
amerikánské a válcové
mlýnské složení. První
zmínka o mlýnu je z roku
1512, dnes je národní kul-

turní památkou. Technická památka
je i Krhovicko-jaroslavický náhon, na
kterém mlýn leží. Dosahuje délky
přes 30 km a první písemná zmínka je
z roku 1302, takže vodní mlýny zde
fungovaly už mnohem dříve. (jos)

Z a nejstarší dochovaný vodní
mlýn v Česku i ve střední Ev-
ropě je považován Hoslovic-

ký mlýn u Strakonic. Mohl fungovat
už někdy kolem roku 1352 a docho-
val se díky zajímavé souhře náhod.

V roce 1829 ho koupila rodina Ha-
rantů, od 50. let v mlýně hospodařili
dva bratři Harantové – František a
Karel. Nejdříve odmítli vstoupit do
družstva, když museli na vojnu, stara-
la se o stavení neprovdaná sestra
Anna, nakonec se odřízli od světa.
Sourozenci byli soběstační, jedli, co
si sami vypěstovali, obilí mlátili ce-
pem, měli kravky, kozu, slepice, krá-
líky, v sadu jablka, dokázali opravit i

vodní kolo a odmítali lékařskou po-
moc. Díky tomu, že se bratři bránili
jakýmkoli zásahům v rodovém
mlýně, zůstal technický stav zakon-
zervovaný tak, jaký byl na přelomu
19. a 20. století, protože již jejich ro-
diče neměli prostředky na moderniza-
ci. Starší František zemřel roku 1982,
Anna rok poté, Karel až roku 2004.

Koupím paroží,
trofeje i celé sbírKy.

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

J eště během studia dějin umění v Olomouci
se zaměřením na památkovou péči zakoupil
Rudolf Šimek na Hrádeckém potoce na Pří-

bramsku starý barokní mlýn. Okamžitě se pustil do
oprav i průzkumu a s profesory se domluvil, že téma-
tem bakalářské práce bude památková hodnota
mlýnů na tomto potoce. „Objevili jsme, že poslední
úpravy pocházejí z roku 1780, starší trámy pak až ze
17. století. Zachovalo se i kompletní technologické vy-
bavení,“ říká Rudolf Šimek. Mlýn prozkoumal a mimo
jiné v podlaze našel 5 různých bot a dívčí živůtek.
„Byla to obětina, takové ochranářské gesto i přání mly-
náře, aby měl syna. V matrikách se nám podařilo spolu s
kolegyní Posekanou z Hornického muzea vypátrat, že se
syn opravdu narodil a v řemesle pokračoval,“ vypráví
Šimek. Zjistil také, že na povodí Hrádeckého potoka fungo-
valo v minulosti celkem jedenáct mlýnů. „Čtyři by bylo
možné prohlásit za nemovitou kulturní památku, jen kdyby
majitelé chtěli. Během let dva mlýny tyto památkové hod-
noty nenávratně ztratily,“ krčí nad škodou rameny. Kromě

obětin
objevil v pramenech další

mlynářské rituály a pověry. Když se napří-
klad kvůli častým poruchám zdálo, že mlýn je začarovaný,
tak se na sv. Jána vykuřoval. Nebo když se dávalo nové
vodní kolo, podle obyčeje stačilo pár kapek, aby se, pokud
bylo dobře udělané, roztočilo. „Mlýny mě tak nějak celý ži-
vot pronásledují. V bývalém Podbranském mlýně, nyněj-
ším Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem, dnes
pracuji. Vlastní mlýn jsem před několika lety prohlásil za
kulturní památku,“ uzavírá molinolog.

Unikátní stavení ve Slupi Do Hoslovic

FOTO | MAFRA, WIKIPEDIE, ARCHIV RŠ

INZERCE

www.5plus2.cz

Barokní památka

Internet v mobilu zdarma?

JJ Stačí si jen dobít za 200 KčInternet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více o výhodách předplacené
karty na www.mobil.cz

mlýnů za více než čtyři rýnský
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V oblasti životního pojištění
a zajištění se na stáří platí
v současné době stále fakt,
že životní pojištění Češi ještě
poměrně často podceňují v poro-
vnání s pojištění svého majetku.
Je ovšem pravdou, že i současná

letošní pandemická situace
mnoho lidí donutila toto stano-
visko přehodnotit a pojišťovny
zaznamenávají postupný nárůst
zájmu o tento typ pojištění.
A to i o pojištění dětí. Právě
znovu odstartoval školní rok
a řada rodičů uvažuje ještě více
opojištění svéhodítěte. Důvodem
může být i fakt, že k mnoha
dětských úrazů totiž dochází
právě ve škole. Pojišťovny však
nabízí vedle typického samo-
statného úrazového pojištění
dětí také produkty životního
pojištění, kdy zároveň dochází
i k vytváření finanční rezervy.
„Pokud chce klient své dítě zabezpečit
pro případ, že by se mu něco stalo,
měl by volit speciální produkty určené

dětem, jejichž škála je na našem po-
jistném trhu rovněž široká. Vedle
krytí nejrůznějších rizik, které mohou
naše děti potkat, je nespornou výho-
dou u těchto druhů pojištění pak vý-
plata finančního obnosu při dožití se
konce sjednané pojistné doby, kterou
náš potomek může využít jako vítaný
vklad do startu svého samostat-
ného života,“ říká Petr Koblížek,
odborník na životní pojištění
z České asociace pojišťoven.

V rámci životního pojištění dětí
lze tedy sjednat kombinaci pojist-
né ochrany dítěte a rodiče s tvor-
bou finanční rezervy. Základní
složkou tohoto pojištění je vždy
krytí rizika smrti pojištěného
(rodiče nebo jiné dospělé osoby)
a rizika dožití se konce pojistné
doby. Tento typ pojištění také
umožňuje krytí rizika úrazu
a závažných onemocnění dospělé
osoby nebo dítěte, případně

Podceňované životní Pojištění
a hledání řešení pro dlouhodobou
péči ve stáří

Výkonný ředitel České asociace
pojišťoven Jan Matoušek

Pojišťovny však nabízí
vedle typického samo-
statného úrazového
pojištění dětí také
produkty životního

pojištění, kdy zároveň
dochází i k vytváření

finanční rezervy.

pokračování na straně 14
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Pojistné částky by se měly odvíjet
od životní situace klienta
Kooperativa proto nedávno rozšířila
aplikaci, ve které její obchodníci při-
pravují nabídku životního pojištění pro
klienty, o názorná doporučení. Jejich
cílem je upozornit klienta na to, jaká
z jeho konkrétní životní situace vyplý-
vají nejdůležitější rizika, proti kterým
by měl být pojištěn, i částky, na které
by pojištění měl uzavřít.

Například jste vlk samotář, rodinu ne-
máte a nechcete, vyhovuje vám styl
„single“? Pak pojištění pro případ smrti
nejspíš vůbec nepotřebujete. Ale jste
čerstvý otec novorozence? Pak by vaše
pojištění smrti mělo toto dítě zajistit
na nezbytné minimum až do doby jeho
prvního výdělku. Máte ho takto oprav-
du nastavené? Zamyslet by se měli i ti,
co už mají pojištění nějakou dobu sjed-
nané a jsou například čerstvými rodiči.
Navýšit limity si mohou kdykoliv.

Pojištění nám nemůže vrátit zdraví, ale může život s po-
škozeným zdravím podstatně ulehčit. Pokud je nastaveno
správně. A podle průzkumu, který si Kooperativa interně
zpracovala, tomu tak často bohužel není.

případ smrti ve výši 4,1 milionu Kč.
A když takovou částku porovnáme
s průměrně sjednávanou pojist-
nou částkou pro riziko úmr-
tí u našeho FLEXI (cca
550 tisíc Kč), je jasné,
že většina klientů toto
riziko značně pod-
hodnocuje,“ apelu-
je na důkladné zvá-
žení životní situace
Petr Procházka.

On-line likvidace
urychluje výplatu
pojistného plnění
„Důležitou informaci o tom, jak
pojištění plní svůj účel, čerpáme z lik-
vidace pojistných událostí. Každý pra-
covní den vyplácíme jen ze životního
pojištění téměř 10 milionů Kč, za úraz
plníme přes 50% všech škod do 36
hodin od dodání podkladů klientem,
za složitější invaliditu do 8 dní,“ do-
kladuje práci likvidátorů v Kooperativě
Petr Procházka.

Samozřejmě se najdou i případy, kdy
nemá klient na pojistné plnění nárok.
Nejčastějším důvodem je, že hlásí

událost, na kterou vůbec pojištěn ne-
byl. Druhým nejčastějším důvodem je

to, že k události došlo ještě před
začátkem pojištění. „Proto

jsme pro klienty připravili
názorný přehled navr-
hovaného pojištění,
který mu vysvětluje,
k čemu je konkrét-
ní pojištění dobré
a proč mu ho do-
poručujeme. Pokud
přesto naše doporu-
čení odmítne, dostává

od nás upozornění, že
jím sjednané pojištění by

mohlo být v případě nešťastné
události nedostatečné,“ představuje
novinky při sjednávání pojištění Petr
Procházka.

Nahlášení události on-line je dalším
užitečným nástrojem, jak urychlit vý-
platu pojistného plnění. Webová apli-
kace klienta celým procesem provede
tak, aby na nic nezapomněl, připome-
ne, které lékařské doklady má přiložit,
případně ho upozorní, že u Koopera-
tivy má další starší pojištění, na které
úplně zapomněl.

Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění
osob v Kooperativě k tomu říká: „Důraz
na správně nastavené pojištění pro ka-
ždého klienta klademe již dlouho. Nyní
jsme ale pro klienty připravili názorněj-
ší vysvětlení, jak by výše jejich pojiště-
ní měla být odvozena. Nechceme totiž
nabídku odbýt léta používanou zkrat-
kou ´Pojistná částka má být ve výši 1-3
roční příjmy .́ Někdo potřebuje daleko
vyšší částku, někdo jiný určitý typ po-
jištění nepotřebuje vůbec.“

Podívejme se na konkrétní příklad kli-
enta ve věku 35 let, který má měsíční
příjem 30 tisíc Kč. Jak se bude odlišo-
vat doporučená pojistná částkách pro
riziko úmrtí dle jeho rodinného stavu?
„Pokud žije sám, stačí mu pojištění
pro případ úmrtí v minimální výši,
například 50 tisíc Kč. Pokud ale žije
v páru a má například dvouleté dítě,
doporučili bychom mu jako živiteli
rodiny nastavit pojistnou částku pro

S pojistnými částkami u životního pojištění
je dobré pracovat i v průběhu trvání smlouvy
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i dalších
připojištění. Vyplacené finanční
prostředky z těchto rizik lze
využít např. na vyrovnání ztráty
ušlého výdělku, jež rodiči vznikne
v důsledku ošetřování dítěte při
léčbě úrazu nebo závažné nemoci.

Kdo se o nás postará ve stáří?
Stáří by nemělo být pro niko-
ho strašákem, ale je potřeba
včas hledat řešení financování
dlouhodobé péče. Očekává se,
že vlivem stárnutí populace se
v následujících čtyřiceti letech
při zachování současných pod-
mínek ztrojnásobí počet osob,
které se dostanou do situ-
ace nesoběstačnosti a kterým
vznikne nárok na příspěvek na
péči. Z dnešní přibližně 360 000
osob se dostaneme kolem roku
2060 na 1,1 milionu lidí pobíra-
jící příspěvek na péči. Státu však
z hlediska financování kapacit
dlouhodobé péče dochází dech.
A nedostatek kapacit se bude
dále prohlubovat a bude potřeba
do systému dostat nové zdroje.

Za dané situace přichází Česká
asociace pojišťoven s iniciativou,
jejímž cílem je vyvolat na téma
dlouhodobé péče veřejnou de-
batu, která vyústí v konkrétní

návrhy opatření. Například zda
by řešením nemělo být pojištění
dlouhodobé péče, na němž by
se podílel stát i občan samotný.

Možná obdobně, jako je tomu už
delší dobu v případě doplňkového
penzijního pojištění.
Do systému je třeba dostat nové
zdroje. Výkonný ředitel České

asociace pojišťoven Jan Matoušek
k tomuto tématu říká: „Chceme
ukázat, že soukromá participace na
financování zdravotní péče je možná
a potřebná, že není asociální, ale že
ve skutečnosti otevírá daleko širšímu

počtu osob naději na důstojnou,
dostupnou a kvalitní péči bez zásad-
ních dopadů na jejich rodiny, bez
úplatků a beze strachu o budoucnost.“

Z pohledu občanů je oblast
nesoběstačnosti a dlouhodobé
péče hodna významné pozornos-
ti. Lidé s ní mají osobní zkušenost,
mnohdy z vlastní rodiny při péči
o své rodiče či prarodiče. Význ-
amná část obyvatel je ochotna
vzdát se svého pracovního úvaz-
ku či jej omezit, aby se mohla
starat o osobu blízkou. A většina
lidí je dokonce ochotna finančně
přispívat své blízké osobě na péči
o ni. V této situaci nepřekvapí,
že významná část dlouhodobé
péče probíhá v režimu 24/7
v domácím prostředí a je plně
tažena nejbližšími rodinnými
příslušníky. Jan Matoušek k tomu
dodává: „Péče v domácím prostředí
je odborníky i uživateli všeobecně
preferovaná a považovaná za
prospěšnou pro seniory. Tento způsob
však velice komplikuje fakt, že kapac-
ity terénní, ambulantní i stacionární
péče jsou limitované a nemohou us-
pokojit poptávku. Pečující osoby si
mnohdy nemohou vydechnout, což
je mimořádně psychicky a fyzicky
zatěžující, nemluvě také o často
výrazné ztrátě příjmu v domácnosti,
pokud je dlouhodobá péče poskytnuta
na úkor (zcela či částečně) přerušené
pracovní kariéry pečující osoby.“

Z průzkumů České asociace
pojišťoven vyplynulo, že
58 % dotázaných by mělo zájem
o pojištění dlouhodobé péče,
66 % respondentů by preferova-
lo pravidelnou měsíční částku,
34 % by preferovalo jednorázo-
vou výplatu, 56 % lidí považuje
za zásadní, aby jim toto
pojištění umožnilo zajistit místo
v zařízeních sociálních služeb
a závěrem bylo také to, že lidé
jsou ochotni platit za tento
typ pojištění přibližně 600 Kč
měsíčně. Nejvíce by měli lidé
v rámci komerčního zdravotního
pojištění o zajištění dlouhodobé
péče, lepšího zdravotnického
materiálu a pomůcek, lázeňskou
péči, stomatologickou péči a nad-
standard v porodnictví či při poby-
tu v nemocnici, nárok na návštěvu
lékaře doma a rozsáhlejší krytí
pro fyzioterapii nebo alternativní
medicínu.

pokračování ze strany 12

NEON
POJIŠTĚNÍ PRO KAŽDÝ ŽIVOTNÍ ZKRAT

Když jsou lidé zdraví, nic je nebolí a netrápí žádné zdravotní komplikace, tak si ani
neuvědomují, jak vzácný může být tento stav. Velice rychle se to změní, když v rodi-
ně někdo vážně onemocní nebo si přivodí nějaký závažný úraz. V takových chvílích
potřebujete pojištění, na které se můžete spolehnout.

Přesně takový je NEON od ČPP – pojištění pro
každý životní zkrat. S NEONEM si vyberete jednu
ze tří variant a nastavíte si pojistnou ochranu
tak, jak skutečně potřebujete. Klíčová rizika jsou
závažná onemocnění, trvalé následky po úrazech,
invalidita a smrt.

Varianty RISK a LIFE jsou vhodné pro krytí rizik,
INVEST je varianta pojištění, která spojuje krytí ri-
zik s možností zhodnocení finančních prostředků
a čerpáním daňových výhod.

Ať už se invalidním či postiženým stane kdokoli
v rodině, vždy to má fatální následky na rodinný
rozpočet a fungování rodiny, pokud někdo
vyžaduje dlouhodobou péči. A tomumůže
zabránit pojištění NEON. Je maximálně variabilní
a umožňuje pojistit nejen dospělé, ale i celou
rodinu včetně dětí.

ČPP slaví 25 let působení na trhu a nabízí až
do konce roku jako speciální dárek 25procentní
slevu z připojištění invalidity.

Více na www.cpp.cz nebo infolince 957 444 555.



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

J aké je nejčastější původní povolání
českých zpěváků? Před třiceti roky
to bývali učitelé hudby nebo kulisá-

ci, ale doba se změnila a jak se zdá, správ-
ný český muzikant má za sebou právnic-
kou fakultu. Někteří z nich dokonce ještě
trochu praxe vykonávají.

Průkopníkem českého „právnického
popu“ byl jihočeský písničkář Ivo Jahelka.
V polovině 80. let byl nesmírně populární
svými zhudebněnými vtipnými soudnička-
mi a jeho deska Soudili se z roku 1985
byla ve své době velkým bestsellerem.
A nepřekvapí, že ve svých šestašedesáti
stále ještě vystupuje a baví publikum nejen
písněmi, ale i perlami ze soudních zápisů.

První polistopadovou zpívající právnic-
kou hvězdou byl Janek Ledecký. Ještě
v době studií na právnické fakultě založil
v roce 1982 skupinu Žentour, s níž měl na
konci 80. let řadu hitů. Je mezi nimi i jed-
na listopadová „hymna“ Nenechme si
lhát. Od roku 1992 je na sólové dráze a na
svém kontě má už 14 alb a dva vysoce ce-
něnémuzikály Galileo a Hamlet.

Populární herec a zároveň zpěvák skupi-
ny Mig 21 Jiří Macháček se prý čtyřikrát
pokoušel dostat na DAMU. Málo se ví, že
v roce1991mělbýtprvnímrannímmoderá-
torem Evropy 2, ale nakonec se chytil na
právnické fakultě a kupodivu ji dostudoval.
Vzhledem k bohatému vytížení v českých
filmechakaždoročním turnéhumorně ladě-
ného Mig 21 se ve svých čtyřiapadesáti už
asi nejspíš k právnické praxi nedostane.
To vitální zpěvák Petr Pečený, lídr praž-

ské rockové skupinyDoktor P.P., stále ad-
vokátskou praxi provozuje a dokonce má
ve svémoboru velmi slušnou pověst. Těž-

ko si představit solidního pána v uhlaze-
ném společenském obleku, jak po veče-
rech vystupuje někde na akci se spřízněný-
mi Třemi sestrami, ale muž dvou tváří to
zvládá s neuvěřitelnou suverenitou.

Aspoň jedna mladá puška

Jiným respektovanýmprávníkemv oblas-
ti populární hudby je PetrOstrouchov.Cti-
telé stylu ska si ho pamatují z let 1993 až
2006 jako člena skupiny Sto zvířat. Letos
se prosadil na cenách Anděl jako produ-
cent a šéf doprovodné kapely Blue Sha-
dows, s níž natočil pětinásobné oceněné al-
bumVladimíraMišíka Jednou tě potkám.
I Chinaski mají svého právníka. Jeden

ze zakladatelů skupiny, kytarista František
Táborský, dokončil práva v roce 2002.
V souboru sice zůstává trochu ve stínuMi-
chala Malátného, ale právě on je kapelní-
kem a častým spoluautorem jejich největ-
ších hitů. A nepochybně také hlavním rád-
cem svých spoluhráčů ve věcech právních.
Většina zpívajících právníků, o nichž je

řeč, jsou muži ve věku mezi čtyřicítkou
a padesátkou. Ale je tu i jedna výjimka
z mladší generace. Mirai Navrátil, osma-
dvacetiletý zakladatel a šéf skupinyMirai,
má za sebou Právnickou fakultu Masary-
kovy univerzity vBrně. Jestli se ale někdy
bude věnovat právům, to je otázka. Jeho
kapela patří k nejžádanějším na naší scéně
a vzhledem k tomu, že právě připravuje
už své třetí album, zdá se, že jim populari-
ta ještě pár let vydrží.

Rocker Petr Pečený provozuje ad-
vokátskou praxi, i když se stále na-
plno věnuje i muzice. FOTO | MAFRA

Elektrické vozíky
a skútry

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Dojezd 45 km

0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA

Elektromagnetická brzd

Silný motor 800W

Certifikováno pro TP, ZT
a ZTP/P

Nový výrobek

A

a

TP

SELVO 4800

72 590 Kč
44 990 Kč

SLEVA 38 %

Drhovle u Písku - Pamětice
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,

Pamětice 17,
tel.: 608 100 717, 380 427 000

Písek
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.,

Pražská 484,
tel.: 382 271 693, 731 441 904

Strakonice (ul. Volyňská)
Milisterfer s.r.o.,

Radošovice 146,
tel.: 383 324 405, 777 993 399

Soběslav
Oáza-Cyklosport Švec,

Na Ohradě 368,
tel.: 381 211 481, 603 836 119

Další nejbližší prodejny: České Budějovice 2x,
Plzeň 2x, Vlašim, Praha a další

Show zpívajících právníků

INZERCE
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ČR | V Česku snad není nikdo, kdo by
někdy u příbuzných či přátel nedostal
jako letní pohoštění koláč. Jsou jich de-
sítky druhů, nejčastější jsou však ty tak-
zvaně „na plech“. Jsou rychlé a jednodu-
ché na přípravu a když využijete sezon-
ní letní ovoce a navrch třeba ještě přidá-
te drobenku, nemůžete zklamat žádnou
návštěvu. Je to ideální způsob, jak zpra-
covat bohatou úrodu z vaší zahrádky.

Mimochodem, Česko je vůbec rájem
koláčů, kde každý kraj a oblast má své
vlastní speciality. Domažlické, morav-
ské, jihočeské a valašské frgále se svojí
chráněnou značkou původu jsou toho
dostatečným příkladem. „Dokonce si
myslím, že gastronomické bohatství ko-
láčů ještě nedosáhlo svého pravého oce-
nění. Pokud by se denně pekly pravé
české koláče ve všech hotelích a podáva-
ly se k snídani, jsem přesvědčena, že by
od nás zahraniční turisté odjížděli s po-
znáním: České a moravské koláče jsou
jedinečné,“ míní foodblogerka Dagmar
Heřtová. (re, lidovky.cz)

5plus2
■ V KUCHYNI

FOTO | SHUTTERSTOCK

Třešňový koláč podle
M. D. Rettigové z roku 1843
„Vymaž formumáslem, vysyp strouhanou
žemličkou, dej asi přes polovic třešní, pěkně
přemytých, do formy, vezmi do hrnka 5 celých
vajec a půl žejdlíka sladké smetany, dej do toho
ustrouhanou jednu žemličku, trochu cukru,
trochu citronové kůry. Vlej to na ty třešně,
pokrájej asi 2 loty novéhomásla na to, posyp
cukrem a nech to hezky v troubě vypéct
a posypané cukremdones na stůl.“

Borůvkový štrúdl s mascarpone
Potřebujeme: listové těsto, 200 g borůvek, 100 gmascarpone, cukr, 2 vejce, šlehačku.
Postup:Mascarpone promícháme se žloutkem (na 200 gmascarpone 1 žloutek) a cukrem, na
závěr přidáme čerstvé borůvky. Takto připravenou směs naneseme na rozválený plát listového
těsta, který jsme předtím potřeli rozšlehaným vejcem z vnitřní strany, důkladně zavineme, aby
směs nevytekla ven, celý závin potřeme opět rozšlehaným vejcem a dáme péct do trouby
předehřáté na 180 °C na 15 až 20minut. Závin podáváme s čerstvou šlehačkou.

Zdroj receptů: Ilona Smetanová (ONA DNES)

Kynutý koláč s pudinkem a ovocem
Potřebujeme - na těsto: 125 až 150mlmléka, 20 g droždí, 70 g cukru krupice,
500 g hladkémouky, špetku soli, 80 gmásla, 2 velká vejce.Na náplň: 1 vanilkový pudink,
400mlmléka, 6 lžic cukru, 500 g tvarohu,meruňky, borůvky, drobenku.
Postup: Připravíme si a necháme vzejít kvásek. Mouku promícháme se špetkou soli, máslo
rozpustíme a promícháme s teplýmmlékem. Z připraveného kvásku, mouky, mléka
smáslem, vajec a cukru zaděláme vláčnéměkké těsto, které necháme zakryté kynout dvě
hodiny. Troubu rozehřejeme na 200 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Vanilkový
pudink rozmícháme s několika lžícemimléka. Zbylémléko zahřejeme s cukrem, přilijeme
pudink a svaříme, dokud nezhoustne. Necháme prochladnout a promícháme s utřeným
tvarohem. Těsto roztáhneme naolejovanýma rukama na plech, kraje necháme vyšší.
Na těsto rozetřeme pudink s tvarohem, poklademe omytými a osušenými borůvkami
a pokrájenýmimeruňkami a posypeme drobenkou. Pečeme ve vyhřáté troubě půl hodiny.

INZERCE

Září je ideální měsíc na zpracování letního ovoce,
které jste sklidili na zahrádce, přivezli od babičky
nebo jednoduše koupili na trhu. Skvělé koláče, buchty,
štrúdly či bublaniny připravíte jak zmeruněk či
švestek, tak třeba zmirabelek. Inspirovat se můžete
i slavnouMagdalenou Dobromilou Rettigovou.

www.ekonomicke-stavby.cz

Kristýna 40
5+KK

8489 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

OBJEDNÁVEJTE
KATALOG 500 DOMŮ

+420 377 825 782

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.

V programu Nulová hotovost

Dobroty upečené na plechu
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Koláč s tvarohem a rybízem
Na jednu kulatou formu potřebujeme - na těsto:
180 g hladké mouky, 50 g moučkového cukru,
120 g másla, 1 až 2 lžíce studené vody, špetku soli.
Na náplň: 500 gměkkého tvarohu, 1 sáček
vanilkového pudinku, 80 gmoučkového cukru,
3 vejce. Postup: Všechny ingredience na těsto
odvážíme na vál a rychle je propracujeme v hladké
těsto. To zabalíme do mikrotenové fólie a dáme
nejméně na hodinu do chladničky. Pak těsto
vyválíme a pomocí válečku přeneseme do kulaté

formy. Přebytečné okraje odřízneme. Tvaroh, pudinkový prášek, cukr a vejce
utřeme a vzniklý krém nalijeme do formy na těsto. Povrch bohatě poklademe
červeným rybízem.

Smetanový meruňkový koláč
Na jeden plech potřebujeme: půl kila meruněk,
3 vejce, 250 ml smetany, 150 g cukru moučky, 250 g
polohrubé mouky, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva.
Postup: Meruňky omyjeme, vypeckujeme a zbavíme
stopek. Necháme okapat a pak rozpůlíme. Mouku
a cukr prosejeme do jedné mísy, přidáme prášek
do pečiva a vanilkový cukr, vše promísíme. Smetanu
a žloutky společně rozšleháme. Bílky vyšleháme do
sněhu. Troubu dáme rozehřát na 220 stupňů Celsia,
plech vymažeme a vysypeme hrubou moukou.

Žloutky se smetanou a sypkou směs smícháme v míse, postupně přidáváme bílky, dokud nevznikne
celistvá hmota. Tu vylijeme na plech a poklademe meruňkami. Necháme 5 minut péct
na 220 stupňů, potom troubu stáhneme na 180 a pečeme, dokud koláč nezezlátne (asi 30 minut).

Švestková bublanina

Na jeden plech
potřebujeme: půl kila
švestek, 2 hrnky
polohrubé mouky,
1 hrnek mléka, 1 hrnek
cukru krupice, půl
hrnku slunečnicového

oleje, 2 vejce, 1 vanilkový cukr, 1 prášek
do pečiva, cukr moučka.
Postup: Mouku prosejeme, smícháme
s práškem do pečiva, cukrem, vanilkovým
cukrem a promísíme. Pak postupně
zapracováváme vejce, mléko a olej, dokud
nevznikne hladké tekuté těsto. Není třeba
míchat dlouho, jen potud, abychom se
zbavili žmolků. Plech vymažeme
a vysypeme, troubu předehřejeme
na 200 stupňů Celsia. Švestky omyjeme,
zbavíme pecek a stopek a rozpůlíme.
Na plech vlijeme těsto tak, aby tvořilo
rovnoměrnou vrstvu, pak jej poklademe
půlkami švestek. Dáme péct, dokud
povrch nezezlátne.

Drobenková buchta
s mirabelkami

Na jeden plech
potřebujeme:
mirabelky nebo
blumy, 2 hrnky
polohrubé
mouky, 1 hrnek
krupicového
cukru,
1 vanilkový cukr,
1 hrnek mléka,

3 vejce, 1 prášek do pečiva.
Na drobenku: 80 g hrubé mouky,
80 g krupicového cukru, 50 g másla.
Postup: Mirabelky (nebo blumy)
omyjeme, osušíme, vypeckujeme
a nakrájíme na kousky. Mouku, oba cukry
a prášek do pečiva smícháme. Mléko
a vejce prošleháme, do řídké směsi
vmícháme po lžících suchou směs. Plech
vyložíme pečicím papírem (nebo ho
vymažeme máslem a vysypeme moukou)
a nalijeme do něj těsto. Z hrubé mouky,
cukru a másla prsty zpracujeme
drobenku. Těsto poklademe nakrájeným
ovocem a to posypeme drobenkou.
Pečeme při 175 °C asi 25 minut.
Zdroj receptů: Petra Pospěchová (Víkend

DNES), Johana Křížková (iDNES.cz)
a Ilona Smetanová (ONA DNES)

SEATMÓeKickScooter
Svoboda v pohybu.

Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. seat.cz/MO

Objevte městskou mobilitu SEAT MÓ, která se dokonale naladí na vaše tempo a na
rytmus vašeho města. Technologie elektromobility a konektivity přináší nové možnosti
pro to, jak žít naplno a bez omezení. Navštivte prodejce SEAT a vyzkoušejte SEAT MÓ
eKickScooter 25 s dojezdem až 25 km, nebo vylepšený SEAT MÓ eKickScooter 65 pro
dlouhé výlety s dojezdem až 65 km. Elektrické koloběžky v unikátním designu SEAT MÓ,
ve spojení s technikou Segway, představují chytré, šetrné a bezpečné řešení, jak se
pohybovat po městě i okolí. Zjistěte více na seat.cz/MO



ČR | S přibývajícími roky se zvyšují rizika
zdravotních komplikací, preventivní pro-
hlídky u praktického lékaře by měly být
proto samozřejmostí. Ovšem nejen u něj,
například riziko očních obtíží je zvláště
v seniorském věku potřeba zachytit co
nejdříve. A důležité také je nebát se přiznat
i problémy intimnějšího charakteru. Jed-
ním z častých neduhů, s nímž se ženy stydí
obrátit na lékaře, je samovolný únik moči.

Inkontinence je jako problém tabuizo-
vaná, ačkoliv se s ní občas setká každá
třetí žena po šedesátce. Existují různé pří-
činy, nicméně v dnešní době se dá s tím-
to problémem bojovat. „Ke konzervativ-
ním léčebným postupům patří změna ži-
votosprávy, rehabilitace a fyzikální léč-
ba. Sem patří trénink močového svěrače,
gymnastika svalů pánevního dna, elek-
trostimulace včetně vaginální elektrické
stimulace svalů pánevního dna či překo-
návání nutkání,“ vyjmenovává Marek
Babjuk, hlavní lékař pražské urologické
kliniky UroKlinikum.

Navíc jsou k dostání i pomůcky,
jako vložky či kalhotky, díky kterým mo-
hou lidé žít běžným životem.

S léty se také zhoršuje zrak, navštěvo-
vat očního lékaře by podle odborníků
mělo být stejně samozřejmé jako prohlíd-
ky u zubaře či na gynekologii. „Preven-
tivní prohlídka slouží nejen k případné-
mu stanovení dioptrií, ale i k odhalení zá-
važných očních chorob, které dlouho pro-
bíhají nepozorovaně a pacient si jich
sám nevšimne,“ upozorňuje primářka
Oční kliniky DuoVize Praha Lucie Vale-
šová. Zelený nebo šedý zákal jsou v sou-
časnosti běžně operovatelné obtíže.

„Čím dříve přijdete, tím bude operace
jednodušší a šetrnější. Čím je šedý zákal
pokročilejší, tím je oční čočka tvrdší
a její odstranění je při operaci náročněj-

ší,“ přibližuje Šárka Skorkovská, primář-
ka brněnské oční kliniky NeoVize.

Cukrovku nepřelstíte

Snaha o dodržování vyváženého jídelníč-
ku, pravidelného pohybu i pobytu na čers-
tvém vzduchu a sluníčku, ze kterého si
lidské tělo bere vitamín D, je mladší gene-
raci už vesměs vlastní. Senioři ale tato zá-
kladní pravidla podle zkušeností lékařů
mnohdy velmi podceňují. Přitom nevhod-
ný životní styl může mít za následek na-
příklad diabetes druhého typu.

Varovné příznaky mohou být únava,
stálá žízeň a s tím spojené časté močení,

zhoršený zrak a sluch, svědění kůže, mra-
venčení až necitlivost rukou a nohou,
zvýšený hlad. Lidé příznaky buď podce-
ňují, nebo mají strach, že cukrovka zna-
mená, že život, jaký mají rádi, končí.

„Moderní postupy léčby umožňují dia-
betikům vést stejně kvalitní život jako
zdravým lidem, v první řadě ale záleží na
vůli pacienta dodržovat veškerá léčebná
doporučení. Ta jsou sice individuální, kaž-
dý pacient ale musí vždy důkladně porozu-
mět tomu, proč je nutné zvýšit jeho pohy-
bovou aktivitu, nastavit vyvážený jídelní-
ček nebo třeba ubrat na váze,“ vysvětluje
Marta Klementová, vedoucí lékařka diabe-
tologického centra DIAvize v Praze. (ib)

FOTO | SHUTTERSTOCK

Skrytá hrozba nemocí ve stáří

„Zubařka mi řekla, že buď půjdu
na operaci zubů, která mě bude stát
dvě stě tisíc korun, protože pojišťov-
na to nehradí, anebo že dostanu pro-
tézu,“ líčí paní Věra, která z toho měla
těžkou hlavu. Tolik peněz k dispozici
neměla, stěží si mohla od někoho
půjčit, a navíc se stejně nerada zadlu-
žovala. Nikdy nikomu nic nedlužila
a chtěla, aby to tak zůstalo. Jenomže
na protézu si ve svých šedesáti pěti
letech připadala ještě mladá.

Potom v televizi zaslechla o Rentě
z nemovitosti od společnosti FINE-

MO.CZ a rovnou si domluvila schůzku
s obchodní zástupkyní společnosti. Ta
paní Věře vysvětlila, že Renta z nemo-
vitosti jí poskytne peníze, které jsou
zajištěné jejím bytem. „Když jsem to
uslyšela, tak mě jako první napadlo,
že bych mohla přijít o vlastní bydlení,
ale naštěstí to byla zbytečná obava.
Zjistila jsem, že i nadále zůstanu vlast-
níkem nemovitosti a během svého
života nemusím nic splácet. O částku
úvěru bude později snížena hodnota
dědictví,“ říká paní Věra, která se roz-
hodla o výplatu jednorázové částky,
z níž si zaplatila nákladnou operaci.

„Konečně se mohu zase bez obav
usmívat,“ dodává a roztahuje koutky
úst do širokého úsměvu.

Díky zpětné hypotéce od FINEMO.CZ
se zase bez obav usmívám

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.

PaníVěraodešladodůchoduažila si vcelkuspokojeně.Neměla sicepřílišpeněznazbyt,
ale se svým příjmem si dokázala vystačit. Byla skromná a moc toho nepotřebovala.
Jenomže potom se jí, stejně jako kdysi její matce, zhoršily dlouhodobé problémy se
zuby. Přestože doufala, že se to nestane, najednou to pro ni byla děsivá realita.

Navštěvovat očního
lékaře stejně pravidelně
jako třeba zubaře by
pro seniory mělo být
samozřejmé. Obdobně
jako potlačení studu při
řešení intimních obtíží.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2
SENIOŘI

Kam a jak často na preventivní prohlídku
■ Praktický lékař: Všeobecná preventivní prohlídka u praktického
lékaře se provádí jednou za dva roky a lidé by ji měli podstoupit,
i když nemají žádné zdravotní problémy.

■ Mamograf: Screeningové vyšetření nádorů prsu by měly ženy
podstoupit jednou za dva roky (v případě rizikových skupin
jednou ročně).

■ Gynekologie: Mnohé ženy, které mají po menopauze, nabudou
dojmu, že se jich preventivní roční gynekologické prohlídky již
netýkají.

■ Oční: Lidé nad padesát let by měli absolvovat preventivní oční
prohlídku jednou za jeden až dva roky, anebo když se jim
zhoršuje vidění.

■ Zubní: Na preventivní stomatologickou prohlídku máte nárok
dvakrát ročně.

■ Screening nádorů tlustého střeva a konečníku: Provádí se
jednoduše prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice,
který si lze udělat i doma. Od 55 let se provádí jednou za dva roky.
Jednou za deset let se doporučuje screeningová kolonoskopie.

■ Kožní: V rámci onkologické prevence byste si měli nechat každý
rok preventivně vyšetřit znaménka na kůži.

INZERCE
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OPRAVDU RYCHLE
Rezervujte online a vyzvedněte do 30 minut
na prodejně.
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na celý den
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512GB SSD disk

11hodinová výdrž

2K rozlišení

2× USB-C



20 11. září 2020 Česká republika

ČR |Aplikaci eRouška si na chytrém te-
lefonu stáhnete a nastartujete za pouhé
dvě minuty. Telefon pak sleduje, zda
jste se nepotkali s nakaženým. Novou
verzi si už za pár dní bude moci stáh-
nout každý. Zdarma.
Dosavadní aplikaci eRouška užívá ko-

lem 300 tisíc lidí, denně přibývají další.
Teď ale vývojáři přicházejí s novou ver-
zí 2.0. Stačí ji zdarma stáhnout na svůj
chytrý telefon a ten vás bude určitým

způsobem
c h r á n i t
proti náka-
ze korona-
virem.
Jak přes-

ně? Tele-
fon umí
v n í m a t

ostatní chytré telefony ve vašem okolí.
Pokud je někdo nakažený, zároveň také
používá ve svém telefonu aplikaci
eRouška a dá souhlas se zveřejněním in-
formací o své nákaze, jeho mobilní tele-
fon bude všem chytrým telefonům
v okolí dávat signál, že jeho majitel je
nakažený.
Informace o styku s nakaženým se ob-

jeví u každého, kdo s ním přišel do kon-
taktu na méně než dva metry po dobu
kolem 15 minut. Eliminují se tak varo-

vání, kdy jste s nakaženým třeba chvíli
seděli vedle sebe na semaforu každý ve
svém autě. Pokud obdržíte informaci,
že jste byli v rizikovém kontaktu, nezna-
mená to, že máte koronavir, ale spíše to,
že byste se měli například pozorovat,
zda se neprojeví příznaky.
Jak eRoušku stáhnout? Na chytrém te-

lefonu si najdete ikonu Google Play,
spustíte a do vyhledávače zadáte heslo
eRouška. Pak už jen spustíte automatic-
kou instalaci, která trvá asi minutu, vypl-
níte své telefonní číslo, zadáte ověřova-
cí kód, který přijde automaticky přes
SMS a je hotovo.
Aplikaci před několikaměsíci vyvinu-

li bez nároku na honorář dobrovolníci z
české IT komunity a dnes ji spravujeMi-
nisterstvo zdravotnictví. Nová verze 2.0
je lepší v tom, že by měla fungovat bez
problémů na všech chytrých telefonech,

ušetří baterii a spolupracuje s podobný-
mi aplikacemi v zahraničí, samozřejmě
vše je zdarma a anonymní.
„Stát nebere odpovědnost za jednání

lidí. Je na každém z nás, jak tu aplikaci
využije. Je to dobrovolné, ale je to to
nejmenší, abychom situaci zvládli,“
řekl ministr zdravotnictví Adam Voj-
těch. (jos)

Najděte si prověřeného makléře ve
vašem okrese nawww.realitakroku.cz.

Prodáváte byt či dům?

Hlavní partneři projektu Realiťák roku: Mediální partner:

Chytřejší eRouška 2.0
Více šetří baterii a umí
spolupracovat
s podobnými aplikacemi
v zahraničí. Startuje
nová verze eRoušky, do
14 dní bude ke stažení.

INZERCE



TÝM CNN PRIMA NEWS

B rňák Michal Janotka patří k výraz-
ným a také všestranným reporté-
rům CNN Prima NEWS. Diváci si

ho neoblíbili jen díky jeho práci v terénu
Jihomoravského kraje, ale i jako moderá-
tora KRIMI ZPRÁV. Ty nabízejí každý
všední den odpoledne témata, která se tý-
kají nás všech. Pohřešovaní lidé, těžké do-
pravní nehody, přepadení. Tahle práce je
nápor na emoce.

„Ano, někdy to nejsou moc příjemné si-
tuace, ale i ty k životu patří. Na začátku
není jednoduché se s tím vším smířit, ale
postupem času a let se s tím člověk naučí
pracovat. Nesmí se těmito nepříjemnými
událostmi zabývat více, než je třeba, jinak
by ho vše postupem času semlelo. Důleži-
té je také jasně odfiltrovat práci od soukro-
mí,“ vysvětluje Michal Janotka, kterého
novinařina provází už od vysoké školy.

„Je to už tak 17 let a tahle práce mě stále
baví, člověk se totiž neustále učí a zdoko-
naluje,“ říká Michal Janotka.

Vímo věcech dřív než ostatní

Stát se dobrým reportérem ovšem nejde ze
dne na den. Vyžaduje to píli a čas. I o tom
se Michal na začátku kariéry přesvědčil.
„Nebylo to vůbec jednoduché. Novinařina
je také o informacích a kontaktech, a ty si
člověk buduje postupně. Vše je také zalo-
ženo na důvěře, která se nesmí zklamat. Po
těch letech už můžu říct, že mám hlavně
v Brně a na jižní Moravě vybudovanou vel-
mi dobrou informační síť, díky které často
víme o věcech dřív než ostatní – a jsme tak-
zvaně první,“ vysvětluje.

Michal se musel nedávno také důvěrně
seznámit i s největším zpravodajským stu-
diem ve střední Evropě. „KRIMI ZPRÁ-
VY jsem moderoval sedm let z terénu, být
ve studiu je proto změna, navíc se vše vysí-
lá živě. Studio je krásné, moderní. Dalo
mi ale zabrat, než jsem se naučil, kam si
přesně stoupnout a do jaké kamery se zrov-

na podívat,“ popisuje. Práce mu dělá i ra-
dost. KRIMI ZPRÁVY totiž už od roku
2010 i díky své Krimi lince píšou šťastné
konce lidských příběhů. „Případů, kdy
jsme někomu pomohli, je nespo-
čet – a jsem za to rád. Vím potom, že tahle
práce má smysl. Stalo se i několik přípa-
dů, kdy se pachatelé viděli v KRIMI

ZPRÁVÁCH a šli se raději sami udat na
policii,“ usmívá se. Emoce nejen z práce
jde nejčastěji ventilovat do tělocvičny.
„Já odpočívám hlavně sportem. Velmi čas-
to, v podstatě denně, chodím na kruhové
tréninky, navíc hraji dvě amatérské bad-
mintonové ligy a myslím, že i úspěšně.
Přenesl jsem se nedávno přes těžké obdo-

bí, co se týká soukromí a osobních vztahů.
Nechávám teď život plynule plout a jsem
zvědavý, co mi přichystá,“ uzavírá s úsmě-
vem Michal Janotka. (rs)

KRIMI ZPRÁVY můžete sledovat
každý všední den v 16:30 na CNN Pri-
ma NEWS a v 17:25 na Primě.

Michal Janotka
FOTO | CNN PRIMA NEWS
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PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S

SEKAČKY / MULČOVAČE / MALOTRAKTORY / KARTÁČE / ŠTÍPAČE / A DALŠÍ

/ s vyklápěcím návěsem ANV-380

MALOTRAKTORVARI GLOBAL

AKCE
64 400 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 / Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297,
777 064 455 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER,Mírová 15, T 548 531 294 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30,
T 606 648 802 / HavlíčkůvBrod, MAT-MILANMILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 / Humpolec, PIPEK, Nerudova 176, T 565 532
406, 777 583 996 / Jihlava, MARREKO, RomanaHavelky 2, T 567 220 595 / Strakonice, Milisterfer, s.r.o., Volyňská 97, T 777 993 399

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

/ s vyklápěcím návěsem ANV 380
a motoremVARI XP-200A
za akční cenu 49 990 Kč s DPH

/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy

/ vystavení technického
průkazu pro provoz
na veřejných komunikacích

AKCE 49 990 Kč

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

STOJAN MONTÁŽNÍ
SM-01

TŘETÍ KOLO
TK-01

Příslušenství je doporučené pro podzimní práce a není součástí akčního setu.

Práci odfiltrovávám od soukromí
REPORTÉR A MODERÁTOR MICHAL JANOTKA



ČR | Její název vybízí k představě, jako
by šlo o nějakou odpočinkovou aktivitu
pro milovníky podzemních jeskyní. Spe-
leoterapie je sice nevšední, ale přitomvel-
mi účinnou a nenáročnou klimatickou lé-
čebnoumetodu určenou takřka pro každé-
ho. Ovšem skutečně probíhá v přírodním
podzemním prostředí.
Vhodná je pro pacienty s astmatem,

chronickými onemocněními dýchacích
cest, alergiemi či například ekzematiky.
Jde o soubor léčebnýchmetod, jejichž zá-
kladem je využívání opakovaného vlivu
mikroklimatu podzemního prostředí kra-
sových jeskyní a jiných podzemních pro-
stor k léčbě některých chronických one-
mocnění.

Metoda známá stovky let

Z historie je patrno, že využívání pozitiv-
ního vlivu podzemního prostředí na lid-
ský organizmus bylo známo už v antic-
kémŘecku a Římě. První písemné zmín-

ky o speleoterapii jsou z 15. století ze sol-
ných dolů Wieliczka. Moderní základ
speleoterapie vytvořil v 50. letech 20. sto-
letí lékař Karl Hermann Spannagel, který
v lázeňském městě Ennepetal začal vy-
užívat speleoterapii už nikoliv jako balne-
ologickou, ale jako léčebnou metodu
u dospělých astmatiků. Jeho zkušenosti
a hlavní zásady byly potom převzaty a
rozvíjeny v různých speleoterapeutic-
kých centrech v celé Evropě.
Tato centra jsou většinou zdravotnická

zařízení lázeňského či léčebenského cha-

rakteru se školeným zdravot-
nickým personálem. V 60. a
70. letech se rozvíjejí i česko-
slovenská speleoterapeutická
centra v Gombasecké a Bystri-
anské jeskyni na Slovensku, v
Sloupsko-šošůvských jeskyních, v Ama-
térské jeskyni vMoravskémkrasu, v Tře-
sínské jeskyni vMladči u Litovle, poté i v
jeskyních v Javoříčku. V 90. letech pak
vznikla speleoterapie také ve Zlatých Ho-
rách ve zrekonstruovaném důlním díle.

Stálá teplota i vlhkost

Co činí přírodní podzemní klima využíva-
né pro speleoterapii tak zvláštním? Mik-
roklima podzemního prostředí je tvořeno
aerosolem, který má určité vlastnosti. Ty
podmiňují, zda je podzemní prostředí pro
speleoterapii vhodné či nikoliv. Hlavní a
nutnou podmínkou těchto vlastností je je-
jich stálost. Stálá teplota a stálá a vysoká
vlhkost zajišťují minimální proudění
vzduchu, přičemž se zároveň postarají o

to, aby se zde nevyskytovaly žádné aler-
geny, plísně či prach. Vysoká vlhkost
pak výrazně napomáhá zvlhčování dý-
chacích cest a tím i jejich čištění. Účinek
speleoterapie je výrazně podpořen, je-li
doplněna o vhodnou a odborně vedenou
rehabilitaci a cvičení.
Speleoterapii je rozhodně vhodné vy-

užít v obdobích nepříznivých klimatic-
kých podmínek, jako například v období
inverze, která se často vyskytuje v prů-
myslových oblastech, anebo také v obdo-
bí vysoké nemocnosti dětí při nástupu do
kolektivního zařízení.
V České republice je v dnešní době

speleoterapie jako léčebnámetoda posky-
tována v dětských léčebnách ve Zlatých
Horách a v Ostrově u Macochy.

ZDRAVÍ

Astmatici či třeba lidé
s chronickými problémy
dýchacích cest si mohou
dopřát nevšední zážitek
a zároveň efektivní
léčbu. Stačí vyzkoušet
speleoterapii.

5plus2
■ ZDRAVÍ

Co od speleoterapie
očekávat?
■ snížení nemocnosti
■ snížení užívání léků
■ posílení imunity a otužení organismu

Pro koho je vhodná?
■ astmatiky, alergiky, atopiky, často
nemocné

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií s dlouholetou tradicí
a výbornými výsledky léčby
Krásné prostředí ekologicky nezatíženého podhůří Jeseníků
Léčba se opírá především o speleoterapii, klimatoterapii, inhalace,
rehabilitační cvičení a otužování
Věk pacientů 2 – 18 let, do 6-ti let je možný pobyt s doprovodem,
pobyty v délce 4 – 8 týdnů
Vlastní ZŠ a MŠ; individuální přístup ve výuce díky nízkému počtu žáků ve třídě
Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR
Nepřetržité měření čistoty a kvality ovzduší
Pacientům je k dispozici infrasauna, bazén venkovního relaxačního areálu,
dětská hřiště, venkovní fitness stezka v přilehlém parku, discgolf
Široká nabídka masáží, rehabilitační služby
K zapůjčení koloběžky, kola, saně, boby
Pro zájemce je k dispozici ubytovna Edel, vhodná jak pro návštěvy,
tak i pro větší skupiny
Okolí léčebny a Zlatých Hor svou nabídkou vybízí ke krásným výletům
a různým sportovním aktivitám

Tel.: 584 425 327 – 8
edel@speleoterapie.cz
www.speleoterapie.cz

SANATORIUM EDEL s.r.o.
Lázeňská 491
793 76 Zlaté Hory

Když jeskyně dokáže léčit
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Krvavý podzim 1938

Jiří Padevět
Průvodce zavede
čtenáře na známá
i méně známá místa
spojená s útoky hen-
leinovců a Frei-
korpsu na českoslo-
venské bezpečnost-
ní složky i civilisty
na podzim roku

1938. Stranou pozornosti autora nezů-
stala ani činnost polských diverzních
jednotek a polské armády proti Těšín-
sku, Slovensku a Podkarpatské Rusi.
Kniha nekončí obsazením odtrženého
území, ale líčí i pokračující násilí, zamě-
řené zejména proti Židům, Čechům a ně-
meckým antinacistům. Výpravná kniha
je pokračováním oblíbené série průvod-
ců, v níž v poslední době vyšly úspěšné
tituly jako například Pod palbou hloub-
kařů, Estébáckou Prahou, Kostnice
v českých zemích, Hornické památky
České republiky nebo Komunistické
lágry.

592 stran, Nakladatelství Academie

Peru 1970

Libor Dušek
Je tomu právě půl sto-
letí, co nepředvídatel-
ná přírodní katastro-
fa předčasně utnula
snahy českosloven-
ské expedice Peru
1970. Nekompromis-
ně destruktivní lavi-
na ledu a kamení způ-

sobená rozsáhlým zemětřesením v pohoří
jihoamerických Bílých Kordiller pohřbila
v základním táboře pod Huascaránem sna-
hy a cíle všech jejích čtrnácti členů. Větši-
na z nich horolezecky vyrostla mezi pís-
kovcovými věžemi Skaláku a pro mnohé
z nich to byl jejich první kontakt s veleho-
rami. Mene tekel přišlo už dva týdny před-
tím, když tragicky zahynul jeden ze členů
expedice. Ničivý otřes půdy v horách si
vyžádal v řádu minut životy úhrnem sedm-
desáti tisíc kečuánských indiánů. Srdce Bí-
lých Kordiller však tepe dál. Na přetrže-
nou nit navázali po letech profesionální ho-
rolezci i alpinisté srdcaři.

356 stran, Nakladatelství JOTA

Asi to skončím

Iain Reid
Jede se představit ro-
dičům svého přítele
Jakea, jenže zimní
návštěva odlehlé far-
my asi není nejlepší
nápad, zvlášť když
se kolem vztahu
těch dvou od začát-
ku vrší pochybnosti.

Jakeův domov se sice nachází jen dvě tři
hodiny jízdy z města, ale stejně by pro ni
asi bylo bývalo lepší nikam se nehrnout,
protože nadaný vědec, s nímž se zná
sotva sedm týdnů, je pořádný intelektuál-
ní svéráz. Když pár dorazí na farmu, v
mrazu se válí mrtvá zvířata a samo stave-
ní uvnitř vypadá málem jako motel Nor-
mana Batese. Křečovitě usměvavá máti
je chodící sbírkou neuróz a Jakeova pra-
babička zešílela. Další hrůzy tam snad ne-
čekají – avšak co ve sklepě…? Tento nej-
očekávanější horor sezony na filmové
plátno pro kanál Netflix převedl oscaro-
vý scenárista a režisér Charlie Kaufman.

232 stran, Nakladatelství LEDA

Naděje v dějinách

Martin Bedřich, Tomáš Petráček
Kniha rozhovorů
se známým histori-
kem, teologem a ka-
tolickým knězem
Tomášem Petráč-
kem propojuje řadu
světů. Petráčkovy
úvahy o dějinách
a dějinnosti se pro-

plétají s jeho reflexí současného křes-
ťanství a katolické církve, stejně jako
celé společnosti. Studium historie je
pro něj v prvé řadě klíčem k porozumě-
ní tomu, jak jsme se dostali do situace,
v níž jsme, zároveň je mu ale zdrojem
inspirace a naděje, že lidské úsilí ote-
vřené spolupráci s Boží milostí může
proměňovat svět. Čtenář má v rozhovo-
ru příležitost seznámit se s kořeny Pe-
tráčkových duchovních i společen-
ských postojů, setkat se s osobnostmi,
které ho formovaly, či nahlédnout do
procesu svatořečení kněze Josefa Tou-
fara.

192 stran, Nakladatelství Vyšehrad

Ono nejde o to, zda bych kandidovat chtěl či nikoliv. Získat podpisy
10 senátorů při dnešním složení Senátu je nemožné. Zbývá 20 pod-
pisů poslanců. Předsedové stran nyní působících v parlamentu, roz-
hodně nedovolí svým poslaneckým klubům, aby mou kandidaturu
podpořily.

Takže není žádná cesta, jak vyhovět velkémupočtu
Vašich příznivců?
Existuje cesta. Začít tak zvaně od píky. Je třeba, aby se Rozumní do-
stali příští rok do Poslanecké sněmovny. Úspěšná cesta začíná už le-
tos, ve volbách do krajských zastupitelstev. Každýmůj podporovatel
by si neměl nechat ujít možnost volit v letošních krajských volbách
a volit skutečnou změnu. Rozumné.

Viděla jsem, že existuje pouze 6 stran či hnutí, které
kandidují samostatně ve všech krajích a Rozumní jsoumezi
nimi. Znamená to, že přisuzujete krajským volbámvelkou
důležitost?
Rozhodně. Každý, kdo se podívá na stav našich lesů musí pocítit
smutek a hořkost. Kdysi naše největší přírodní bohatství je v tros-
kách. A není to jenom suchem. Pamatujete se, jak se před deseti
lety přivazovali aktivisté z neziskovek ke kmenům stromů napade-
ných kůrovcem, s tím, že si příroda poradí sama? Takže si příroda
poradila. Na Šumavě je dnes v těch místech skoro poušť a kůrovec
se rozletěl po celé zemi. Krajské volby jsou předstupněm k volbám

To je panHannig, že?Myhomáme rádi
Takto se o Vás zmínila paní uvaděčka, když jste šel přede mnou na film Havel. Zaznamenala
jsem od spousty lidí názor, že by Vás rádi viděli jako příštího prezidenta, že jste jim byl sympa-
tický jako kandidát při minulé prezidentské volbě. Budete znovu kandidovat?

parlamentním. Je třeba změnit zákony tak, aby bylo možno lesy
účinně sanovat, dále donutit firmy, aby svážely stromy po vrstevni-
cích. Současná, k příroděnecitlivá praxe těžby, způsobuje, že veškerá
vláha z lesů okamžitě odteče a navíc ještě způsobuje lokální záplavy.
Nezapomínejme, že zdravé lesy jsou nepominutelnou zásobárnou
pitné vody.

Jaký je váš volební program?
Hlavnímbodem je regionální soběstačnost, včetněpotravinové.Vrá-
tit na naše pole tradiční plodiny. Na Vysočinu brambory, do Polabí
a na Hanou obilí atd. Důsledná kontrola odváděných prací při opra-
vách silnic, aby se vlivem šlendriánu nemuselo za tři roky opravovat
znovu. Lékaře, včetně zubařů, vrátit do všech míst, kde se jich nyní
nedostává. Jak? Jednak jim zařídit ordinace a bydlení v místě, ale
hlavně zajistit, aby po atestaci alespoň5 let vraceli daňovýmpoplat-
níkům to, že studovali zadarmo, za jejich peníze. Je hluboce nemo-
rální okamžitě jít pracovat za většími výdělky do zahraničí. V rámci
kraje podporovat učňovské školství. Všude scházejí mladí odborníci
a staří už odcházejí, nebo přestávají vlivem různých, slušně řečeno,
omezení podnikat. Musíme změnit myšlení nás všech. Vrátit se
k tomu, co bylo po staletí funkční a pro život přínosné a neodporující
zdravému rozumu. A začít právě teď. V krajských volbách volit č. 82,
Rozumné

Děkujeme za rozhovor

Zadavatel a zpracovatel ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty

Po stopách tragédií i víry v Boha

INZERCE



Na vás záležíRizikové životní pojištění

Zamilujte si
pomerančovou.
NN Orange Risk
Nové rizikové životní pojištění
za atraktivní cenu

NN Orange Risk – kvalitní pojistka, která se vám přizpůsobí.
Navíc s dobrými garancemi vážných rizik.

Navštivte nás na obchodním místě v Českých Budějovicích, Krajinská 1.
Pro sjednání schůzky můžete kontaktovat:
Petr Vach, tel.: 721 307 332
www.nnorange.cz

Jakékoli údaje a informace uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587.
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ČR | Pořad Prostřeno! v Královéhradec-
kém kraji přivede k plotně v pondělí in-
validního důchodce Jiřího alias Jerry-
ho (58 let). Riskuje a sází na zvěřinu.
Uspěje s ní? A jak si soupeři pochutnají
na lívancích, které budou plavat v oleji?
U stolu se ale sejde sympatická parta, a
tak mu dobrý pocit nikdo nezkazí.

V úterý se předvede číšník Jirka (22).
Baví ho pétanque, a dokonce v něm sla-
vil nemalé úspěchy. Chystá se vařit ve
vypůjčené kuchyni. Jirka ale nenechá
nic náhodě a všechno, co by se mohlo
pokazit, udělá pro jistotu předem. Jak
uspěje s burgery, hráškovým krémem
nebo muffiny?

Ve středu pohostí soupeře učitelka v
mateřské školce Kristýna (29). Ráda
sportuje – dělá jumping. Jak se jí podaří
pohostit čtyři hladové krky ovesnými
bliny? Nachystá fitness menu, protože
zdravý životní styl je jí blízký.

Ve čtvrtek uvaří bývalý fotbalista Pa-
trik (25). Jeho plány změnila nemoc v
rodině, nakonec ho ale zachrání kama-
rád a půjčený byt – jenomže bez trouby.

Povedou se mu steaky na grilu? Ať se
děje, co se děje, Patrikovi sebevědomí
ani úsměv na tváři nechybí.

Jako poslední se v pátek ukáže poho-
dář a rentiér Luboš (47). Nechce zvítě-
zit pro sebe, ale peníze míní předat spe-
ciální škole, kam chodí jeho syn. Pro
hosty upeče kus prasete na rožni, připra-
ví i další pochoutky a ukáže, že je duše
citlivá, když slzy neudrží na uzdě.

Kdo vyhraje 60 tisíc korun? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17:50 hodin. (kot)

Burger s kuřecím prsem, volským
okem, slaninou a hranolkami

Ingredience na bul-
ky: 550 g hladké mou-
ky, 340 ml teplé
vody, 40 ml oleje,
40 g čerstvého drož-

dí, 2 lžičky cukru krupice, 3 lžičky soli,
2 vejce. Na náplň: 10 listů salátu,
10 plátků slaniny, 2 rajčata, 10 plátků
okurky, 1 cibule (může být červená),
5 plátků čedaru, 5 volských ok, 5 kuře-

cích prsou, grilovací koření, oregano,
olej, sůl, pepř. Na dip: 4 lžíce majoné-
zy, 4 stroužky česneku. Hranolky: 10
brambor, olej, sůl. Postup: Kuřecí prsa
naklepeme, naložíme do oleje, přidáme
grilovací koření, oregano, sůl, pepř a ne-
cháme uležet. Bulky: Droždí rozdrolí-
me a mícháme s cukrem, dokud se neroz-
pustí. Přidáme vlažnou vodu. Ke zbytku
vlažné vody přidáme olej a půl vejce.
Mouku osolíme, promícháme a vložíme
ostatní suroviny (droždí s cukrem a vo-
dou + vodu, olej a půl vejce). Mícháme,
klidně i hnětačem. Propracujeme těsto.
Dáme kynout na 45 až 60 minut na teplé
místo. Pak pomoučíme povrch, vyndá-
me těsto a vytvarujeme bulky. Zbavíme
se bublin v těstě. Snažíme se přidávat co
nejméně mouky a uděláme měšec.

Dáme na pečicí papír, pod utěrkou ne-
cháme 20 minut dokynout a po dokynutí
potřeme půlkou vejce s kapkou studené
vody. Pečeme v předehřáté troubě na
200 °C asi 10 až 13 minut. Upečené bul-
ky necháme vychladnout pod utěrkou.
Maso pečeme z obou stran, nakonec
dáme plátek čedaru, aby se krásně rozte-
kl. Rozříznutou bulku rozpečeme, poté
potřeme česnekovým dipem (majonéza
+ česnek). Slaninu opečeme a můžeme
plnit bulky listy salátu, rajčetem, okur-
kou, cibulí, masem, sýrem a volským
okem. Hranolky: Syrové brambory vlo-
žíme do kráječe na hranolky, ty poté 4
minuty povaříme ve slané vodě a násled-
ně vysušíme. Do hrnce si nalejeme dosta-
tečné množství oleje a hranolky smaží-
me do zlatova. Podle chuti dosolíme.

Soutěžící z Královéhradeckého kraje. FOTO | FTV PRIMA

Přijdou i slzičky
Televizní Prostřeno! v Královéhradeckém kraji

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY

A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

1. NÁKUP produktů V AKCI

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PO
ŘI

ĎT
E SI COOP MOBIL A NAKUPUJTE

LEVN
ĚJI

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01082020 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

NABÍDKA
SRPEN / ZÁŘÍ 2020VOLEJTE

ZDARMA

COOP Mobil nebo pošlete 
DATUM NÁKUPU mezera  ČÍSLO PRODEJNY
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max. 
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020 ve vybraných prodejnách 
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých 
prodejnách COOP odlišovat.

Pořiďte si COOP Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny, známých
a volejte mezi nimi zcela ZDARMA!

AKCE
ČASOVĚ

OMEZENA!
Více na: www.coopmobil.cz

Platí pro zákazníky COOP Mobil.Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu 
Platí pro zákazníky COOP Mobil.Pořiďte si Pořiďte si COOP MobilCOOP Mobil

BIRBIRELL 
BezBezovka

0 0,5 l

BIREL
Citronáda 0,5 lCitronáda 0,5 l

BIRELLBIRELLBIRELL
Ledový čaj 0,5 l

BIRELLBIRELL
Cola 0,5 lCola 0,5 l

ORNÁKLÁŠTORNÁKLÁŠTORNÁ
AKALCIA

ycená 1,5 ljemně sycená 1,5 l

KLÁŠTKLÁŠTORNÁ
KKALCIA

sycená
1,5 l

BIRELL
Červený

pomeranč
0,5 l

BIRELL
polotmavý
Citrón 0,5 l

BIBIRELL 
LimeLimetka & 

MalinMalina 0,5 l

BIRELL
pPomelo & Grep 0,5 l

BIRELL 
,5 lsvětlý 0,5 l

BIRELLBIRELL
vý 0,5 lpolotmavý 0,5 lpolotmavý 0,5 lpolotmavý 0,5 l

KOFOLA originál 2 l

SEMTEX SEMTEX SEMTEX 
Originál 0,5 lOriginál 0,5 lOriginál 0,5 l

SEMTEX
Forte 0,5 l

SEMTEX
High 0,5 l

SEMTEX 
Krvavý pomeranč

0,5 l0,5 l

VVELKO
OPOPOPOVICKÝ POPOVICKÝ 

KKOZEL
svěsvětlý 0,5 l

PILSNERPILSNER 
URQUELL
ležák 0,5 l
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TV program týdeníku 5plus2 sobota 12. září 2020

ČT1
7.15 Jak se stal Matěj Cvrček doktorem 7.45
Taková normální rodinka (2/8) 8.40 Příběhy
slavných... Petr Čepek 9.40 Gejzír 10.15
Durrellovi IV (2/6) 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Zachýsek, zvaný Rumělka 14.10 Lhát se
nemá, princezno! 14.50 Táto, sežeň štěně! 16.10
Hercule Poirot 17.55 Milovníci vína (2/16) 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda

21.20 Prohnilí proti prohnilým
Komedie (Fr., 1990).
Hrají P. Noiret, T. Lhermitte,
G. Marchand, J.-P. Castaldi,
G. de Capitaniová. Režie C. Zidi

23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.05 To je vražda, napsala: Keltská
hádanka
Detektivka (USA, 2003). Hrají
A. Lansburyová, F. Flanaganová,
C. O’Reilly. Režie A. P. Shaw

0.35 Banánové rybičky
1.10 Bydlení je hra
1.35 Přes nový práh
2.00 Sama doma
3.30 Móda-Extravagance-Manýry
3.55 Zahrada je hra
4.20 Chalupa je hra
4.40 Pod pokličkou

Nova
6.50 Looney Tunes: Úžasná show II (26) 7.20
Příběhy Toma a Jerryho II (12) 7.40 Tvoje tvář
má známý hlas VII 10.25 Koření 11.25 Volejte
Novu 12.00 Rady ptáka Loskutáka 13.00 Tipy
ptáka Loskutáka 13.15 MasterChef Česko
14.35 Záchranáři 17.20 Souboj Titánů 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
22.50 Repo Men

Akční film (USA/Kan., 2010)
1.05 Záchranáři

Dobrodružný film (USA, 2006)
3.40 Dáma a Král (14)

Smrt favorita. Detektivní seriál
(ČR, 2017)

4.35 Novashopping

Prima
6.20 Psí život (26) 6.50 Ninjago VIII (3) 7.20
Meteor Monster Truck 7.50 M.A.S.H (44) 8.20
M.A.S.H (45) 8.55 Autosalon.tv 10.15 Vůně
zločinu (2) 11.20 Zlatá maska 13.05 Vraždy
v Brokenwoodu VI (2) 15.20 Snové léto.
Romantický film (USA, 2018). Hrají C. Bellová,
C. Mathisonová, J. Prasida, P. O'Brien,
K. Torrance, M. Young, S. Thaminová. Režie
M. Wood 17.15 Nezlobte dědečka. Komedie
(ČR, 1934) 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55
SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Špunti na vodě

Komedie (ČR, 2017). Hrají
H. Čermák, J. Langmajer,
P. Liška, A. Polívková,
T. Vilhelmová. Režie J. Chlumský

22.05 Bílý jaguár
Akční thriller (USA, 2018). Hrají
N. Cage, F. Janssenová,
K. Durand. Režie N. Powell

0.15 Mstitel bezpráví 3
Akční komedie (USA, 2015).
Hrají D. Trejo, D. Glover, J. Amos,
J. Bennett. Režie C. Moss

1.55 Vetřelec: Vzkříšení
Sci-fi film (USA, 1997).
Hrají S. Weaverová, D. Pinon,
R. Perlman. Režie J.-P. Jeunet

4.05 Lovci prokletých pokladů (11)
Návrat královny. Dobrodružný
seriál (USA, 2019). Hrají M. Barr,
S. Pernasová, J. Callis

5.10 Pohoda u krbu

Joj Family
5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Policisté v akci 7.50 Policisté v akci 8.50
Policisté v akci 9.55Na chalupě 10.55Nové bydle-
ní 12.00Velitel (6/6) 13.40O zvířatech a lidech (4)
14.50 Stříbrná pila (3/6) 16.10 30 případů majora
Zemana (28) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 O zvířatech a lidech (5) 21.25
Bambinot (3, 4) 0.05 Soudní síň – cz

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.30 Pevnost Boyard 9.55
Re-play 10.25 COOL e-sport 10.55 Teorie velkého
třesku XI (10, 11) 11.50 Futurama IX (10, 11) 12.50
Simpsonovi VIII (25) 13.20 Simpsonovi IX (1) 13.50
Simpsonovi IX (2) 14.20 Simpsonovi IX (3) 14.50
Noc v muzeu 17.10 Futurama IX (12) 17.40
Futurama IX (13) 18.15 Simpsonovi X (3-6) 20.15
Doba ledová 2 – Obleva 22.15 X-Men Origins:
Wolverine 0.40 Simpsonovi X (3)

Nova Cinema
7.05 Odložené případy IV (22, 23) 9.00 Bravo
Girls: Bojovat až do konce 11.05 Teleshopping 11.35
Až tak moc tě nežere, romantická komedie
(USA/N/Niz., 2009) 14.00 Toy Story 3: Příběh hra-
ček, animovaný film (USA, 2010) 15.55 Ten kluk je
postrach 2, rodinná komedie (USA, 1991) 17.40
Zápisník jedné lásky, romantické drama (USA,
2004) 20.00 Auta 2, animovaný film (USA, 2011)
22.10 Skrytá identita, krimidrama (USA/HG, 2006)

Prima Max
6.15 Super Wings II (3) 6.35 Psí život (25) 7.05
Super Wings II (4) 7.20 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (10) 8.15 Jsem nesmělý, ale léčím se 10.10
Ďábel nosí Pradu 12.35 Kletba Růžového pantera
14.50 Pro pár dolarů navíc 17.45 Kšefty s tátou,
krimikomedie (USA, 1994) 20.00 Souboj pohlaví,
sportovní drama (VB/USA, 2017) 22.40 Bojiště
Země: Sága roku 3000, sci-fi film (USA, 2000)
0.55 X-Men Origins: Wolverine

ZÁBAVA

SOBOTA

5.15 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi
6.40 Noviny 7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté
v akci 9.25 Soudní síň – cz 10.10 Soudní síň – cz
11.00 Bambinot (3, 4) 13.45 O zvířatech a lidech
(5) 14.50 Čtyři v kruhu 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.30 Všechno, co mám rád 0.05
Aféry 0.45 Aféry, seriál (SR, 2010)

NEDĚLE

8.25 Soudní síň 9.25 Soudní síň
10.30 Policisté v akci 11.25 Kutyil, s. r. o. II (4, 5)
12.55 První oddělení (12, 13) 13.55 Soudní síň
15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Čtyři v kruhu 22.20Ochránci 23.15
Policisté v akci 0.10 Nová zahrada

PONDĚLÍ

10.50 Policisté v akci 11.50 Kutyil,
s. r. o. II (6, 7) 13.20 První oddělení (14) 13.50
Ochránci 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Stříbrná pila (4) 21.25 Ochránci 22.25
Soudní síň – cz 23.20 Policisté v akci

ÚTERÝ

8.45 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Kutyil, s. r. o. II (8, 9) 13.25 První oddělení
(15) 13.50 Ochránci 14.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba
Skláře (1) 21.35 Ochránci 22.30 Policisté v akci

STŘEDA

9.25 Soudní síň 10.25 Policisté
v akci 11.25 Kutyil, s. r. o. II (10, 11) 12.55 První
oddělení (16, 17) 13.55 Ochránci 14.50 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (29)22.00Ochránci23.00Soudní síň – cz

ČTVRTEK

10.30 Policisté v akci 11.35 Kutyil, s. r. o.
II (12, 13) 13.00 První oddělení (18, 19) 13.55
Ochránci 14.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (2) 21.30
Aféry mé ženy 23.25 Policisté v akci

PÁTEK

Relax
6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping

7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové
zprávy 10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

10.45 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax
14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 12. září 2020

ČT1
7.15 Jak se stal Matěj Cvrček doktorem 7.45
Taková normální rodinka (2/8) 8.40 Příběhy
slavných... Petr Čepek 9.40 Gejzír 10.15
Durrellovi IV (2/6) 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Zachýsek, zvaný Rumělka 14.10 Lhát se
nemá, princezno! 14.50 Táto, sežeň štěně! 16.10
Hercule Poirot 17.55 Milovníci vína (2/16) 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda

21.20 Prohnilí proti prohnilým
Komedie (Fr., 1990).
Hrají P. Noiret, T. Lhermitte,
G. Marchand, J.-P. Castaldi,
G. de Capitaniová. Režie C. Zidi

23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.05 To je vražda, napsala: Keltská
hádanka
Detektivka (USA, 2003). Hrají
A. Lansburyová, F. Flanaganová,
C. O’Reilly. Režie A. P. Shaw

0.35 Banánové rybičky
1.10 Bydlení je hra
1.35 Přes nový práh
2.00 Sama doma
3.30 Móda-Extravagance-Manýry
3.55 Zahrada je hra
4.20 Chalupa je hra
4.40 Pod pokličkou

Nova
6.50 Looney Tunes: Úžasná show II (26) 7.20
Příběhy Toma a Jerryho II (12) 7.40 Tvoje tvář
má známý hlas VII 10.25 Koření 11.25 Volejte
Novu 12.00 Rady ptáka Loskutáka 13.00 Tipy
ptáka Loskutáka 13.15 MasterChef Česko
14.35 Záchranáři 17.20 Souboj Titánů 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
22.50 Repo Men

Akční film (USA/Kan., 2010)
1.05 Záchranáři

Dobrodružný film (USA, 2006)
3.40 Dáma a Král (14)

Smrt favorita. Detektivní seriál
(ČR, 2017)

4.35 Novashopping

Prima
6.20 Psí život (26) 6.50 Ninjago VIII (3) 7.20
Meteor Monster Truck 7.50 M.A.S.H (44) 8.20
M.A.S.H (45) 8.55 Autosalon.tv 10.15 Vůně
zločinu (2) 11.20 Zlatá maska 13.05 Vraždy
v Brokenwoodu VI (2) 15.20 Snové léto.
Romantický film (USA, 2018). Hrají C. Bellová,
C. Mathisonová, J. Prasida, P. O'Brien,
K. Torrance, M. Young, S. Thaminová. Režie
M. Wood 17.15 Nezlobte dědečka. Komedie
(ČR, 1934) 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55
SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Špunti na vodě

Komedie (ČR, 2017). Hrají
H. Čermák, J. Langmajer,
P. Liška, A. Polívková,
T. Vilhelmová. Režie J. Chlumský

22.05 Bílý jaguár
Akční thriller (USA, 2018). Hrají
N. Cage, F. Janssenová,
K. Durand. Režie N. Powell

0.15 Mstitel bezpráví 3
Akční komedie (USA, 2015).
Hrají D. Trejo, D. Glover, J. Amos,
J. Bennett. Režie C. Moss

1.55 Vetřelec: Vzkříšení
Sci-fi film (USA, 1997).
Hrají S. Weaverová, D. Pinon,
R. Perlman. Režie J.-P. Jeunet

4.05 Lovci prokletých pokladů (11)
Návrat královny. Dobrodružný
seriál (USA, 2019). Hrají M. Barr,
S. Pernasová, J. Callis

5.10 Pohoda u krbu

Joj Family
5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Policisté v akci 7.50 Policisté v akci 8.50
Policisté v akci 9.55Na chalupě 10.55Nové bydle-
ní 12.00Velitel (6/6) 13.40O zvířatech a lidech (4)
14.50 Stříbrná pila (3/6) 16.10 30 případů majora
Zemana (28) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 O zvířatech a lidech (5) 21.25
Bambinot (3, 4) 0.05 Soudní síň – cz

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.30 Pevnost Boyard 9.55
Re-play 10.25 COOL e-sport 10.55 Teorie velkého
třesku XI (10, 11) 11.50 Futurama IX (10, 11) 12.50
Simpsonovi VIII (25) 13.20 Simpsonovi IX (1) 13.50
Simpsonovi IX (2) 14.20 Simpsonovi IX (3) 14.50
Noc v muzeu 17.10 Futurama IX (12) 17.40
Futurama IX (13) 18.15 Simpsonovi X (3-6) 20.15
Doba ledová 2 – Obleva 22.15 X-Men Origins:
Wolverine 0.40 Simpsonovi X (3)

Nova Cinema
7.05 Odložené případy IV (22, 23) 9.00 Bravo
Girls: Bojovat až do konce 11.05 Teleshopping 11.35
Až tak moc tě nežere, romantická komedie
(USA/N/Niz., 2009) 14.00 Toy Story 3: Příběh hra-
ček, animovaný film (USA, 2010) 15.55 Ten kluk je
postrach 2, rodinná komedie (USA, 1991) 17.40
Zápisník jedné lásky, romantické drama (USA,
2004) 20.00 Auta 2, animovaný film (USA, 2011)
22.10 Skrytá identita, krimidrama (USA/HG, 2006)

Prima Max
6.15 Super Wings II (3) 6.35 Psí život (25) 7.05
Super Wings II (4) 7.20 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (10) 8.15 Jsem nesmělý, ale léčím se 10.10
Ďábel nosí Pradu 12.35 Kletba Růžového pantera
14.50 Pro pár dolarů navíc 17.45 Kšefty s tátou,
krimikomedie (USA, 1994) 20.00 Souboj pohlaví,
sportovní drama (VB/USA, 2017) 22.40 Bojiště
Země: Sága roku 3000, sci-fi film (USA, 2000)
0.55 X-Men Origins: Wolverine

ZÁBAVA

SOBOTA

5.15 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi
6.40 Noviny 7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté
v akci 9.25 Soudní síň – cz 10.10 Soudní síň – cz
11.00 Bambinot (3, 4) 13.45 O zvířatech a lidech
(5) 14.50 Čtyři v kruhu 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.30 Všechno, co mám rád 0.05
Aféry 0.45 Aféry, seriál (SR, 2010)

NEDĚLE

8.25 Soudní síň 9.25 Soudní síň
10.30 Policisté v akci 11.25 Kutyil, s. r. o. II (4, 5)
12.55 První oddělení (12, 13) 13.55 Soudní síň
15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Čtyři v kruhu 22.20Ochránci 23.15
Policisté v akci 0.10 Nová zahrada

PONDĚLÍ

10.50 Policisté v akci 11.50 Kutyil,
s. r. o. II (6, 7) 13.20 První oddělení (14) 13.50
Ochránci 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Stříbrná pila (4) 21.25 Ochránci 22.25
Soudní síň – cz 23.20 Policisté v akci

ÚTERÝ

8.45 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Kutyil, s. r. o. II (8, 9) 13.25 První oddělení
(15) 13.50 Ochránci 14.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba
Skláře (1) 21.35 Ochránci 22.30 Policisté v akci

STŘEDA

9.25 Soudní síň 10.25 Policisté
v akci 11.25 Kutyil, s. r. o. II (10, 11) 12.55 První
oddělení (16, 17) 13.55 Ochránci 14.50 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (29)22.00Ochránci23.00Soudní síň – cz

ČTVRTEK

10.30 Policisté v akci 11.35 Kutyil, s. r. o.
II (12, 13) 13.00 První oddělení (18, 19) 13.55
Ochránci 14.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (2) 21.30
Aféry mé ženy 23.25 Policisté v akci

PÁTEK

Relax
6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping

7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové
zprávy 10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

10.45 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax
14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

SÉRUM PRAVDY ČÍSLO 326SÉRUM PRAVDY ČÍSLO 326
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neděle 13. září 2020

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Táto,

sežeň štěně! Rodinná komedie (ČR,
1964) 7.40 Babička je ráda. Komedie
(ČR, 1978) 8.10 Úsměvy Jiřího Hálka
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Hotel Herbich (12/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 100 + 1 princezna
14.05 Pane králi, jdeme z dáli
14.55 Pohádka o splněných přáních
16.15 Sokratův podzim
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
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případ pro lyžaře
21.20 168 hodin
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Druhý tah pěšcem
23.15 Případy detektiva Murdocha XI
0.00 Večeře
0.15 Po stopách hvězd
0.50 Banánové rybičky

Nova
6.40 Looney Tunes: Nové příběhy (1)
7.05 Příběhy Toma a Jerryho II (13)
7.35 Kačeří příběhy (1)
7.55 Bratříček a sestřička
9.10 Ladíme 2

Komedie (USA, 2015)
11.20 Univerzita pro příšerky

Animovaný film (USA, 2013)
13.20 Hop – a je tu lidoop

Komedie (ČR, 1977)
14.50 Probudím se včera

Komedie (ČR, 2012)
17.15 Jak básníci přicházejí o iluze

Komedie (ČR, 1985)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Babovřesky

Komedie (ČR, 2013)
23.05 Střepiny
23.35 Mariňák

Válečné drama
(USA/VB/N, 2005)

1.55 Hop – a je tu lidoop
Komedie (ČR, 1977)

3.20 Krok za krokem V (13)
3.50 Bratříček a sestřička

Pohádka (N, 2008)
4.45 Novashopping

Prima
6.10 Astro Boy (1)
6.40 Ninjago VIII (4)
7.05 M.A.S.H (45)
7.40 M.A.S.H (46)
8.05 Svět ve válce (3)
9.20 Prima SVĚT
9.55 Prima Mazlíček
10.20 Božské dorty od Markéty
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Libovky Pepy Libického
13.10 Vychytávky Ládi Hrušky
13.50 Jak se staví sen
14.40 Holka na zabití

Krimikomedie (ČR, 1975)
16.45 Ženy v běhu

Komedie (ČR, 2019)
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Zlatá maska
22.05 Neumírej sám

Thriller (USA, 2004)
23.55 Bojiště Země: Sága roku 3000

Sci-fi film (USA, 2000)
2.20 Vraždy v Brokenwoodu VI (2)
4.20 Vůně zločinu (2)
5.30 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.55 Dohazovač 7.45 Ten kluk je postrach 2 9.30
Neděle u Tiffanyho 11.50 Toy Story 3: Příběh hraček
13.45 Auta 2 15.50 Jako kočky a psi: Pomsta
prohnané Kitty 17.20 Záchranáři 20.00 Život je boj,
akční drama (USA, 2009) 22.10 Annabelle 2:
Zrození zla, horor (USA, 2017) 0.20 Šakal, akční
thriller (USA/VB/N/Jap./Fr., 1997)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.50 Pevnost Boyard 10.15
Autosalon.tv 11.30 Teorie velkého třesku XI (12, 13)
12.15 Futurama IX (12, 13) 13.15 Simpsonovi IX (4-7)
15.15 Doba ledová 2 – Obleva 17.15 Futurama X (1)
17.45 Futurama X (2) 18.15 Simpsonovi X (7-10)
20.15 Mission: Impossible – Ghost Protocol 23.00
American Horror Story: Cult (9) 0.10 Simpsonovi X
(7) 0.40 Simpsonovi X (8)

Prima Max
5.05 American Horror Story: Roanoke (5) 6.20
Super Wings II (4) 6.40 Psí život (26) 7.10 Super
Wings II (5) 7.20Námořní vyšetřovací služba IX (10,
11) 9.15 Fantastická čtyřka 11.15 Nezlobte dědečka
12.50 Kšefty s tátou 15.10 Souboj pohlaví 17.45Můj
milý,můj drahý 20.00Twilight sága: Rozbřesk (1/2)
22.20 Rambo II, akční film (USA, 1985) 0.20
Neumírej sám, thriller (USA, 2004)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Holka na vdávání. Komedie (ČR,
1972) 10.20 Sokratův podzim. Drama
(ČR, 1991) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Úsměvy Josefa Kobra
15.05 Panství Downton III (6/10)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Gangster Ka: Afričan

Krimidrama (ČR, 2015)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.45 Kolo plné hvězd
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3891)
9.55 Specialisté (111)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (15)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(785)
14.05 Odložené případy V (2, 3)
16.00 Castle na zabití (7)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3892)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko
21.40 Víkend
22.40 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (20)
23.35 Castle na zabití (7)
0.30 Odložené případy V (2, 3)
2.10 Víkend
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (3)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (47)
9.50 M.A.S.H (48)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Neobyčejná láska
Romantický film (N, 1996)

12.25 Walker, Texas Ranger II (6)
13.25 Jake a Tlusťoch II (5)
14.25 Policie Hamburk V (8)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(4)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (42)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.55 Ano, šéfe!
0.00 Policie v akci
1.00 Námořní vyšetřovací služba VII

(4)
1.55 Walker, Texas Ranger II (6)
2.55 Jake a Tlusťoch II (5)
3.55 Prostřeno!
5.30 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.35 Ten kluk je postrach 2 7.20 Odložené případy
IV (24) 8.20 Odložené případy V (1) 9.15 Zápisník
jedné lásky 12.10 Život je boj 14.45 Souboj Titánů
16.40Nesnesitelná krutost 18.35Hop – a je tu lido-
op, komedie (ČR, 1977) 20.00 Let číslo 93, drama
(USA/VB/Fr., 2006) 22.15 Zpátky ve hře, sportovní
drama (USA, 2012) 0.25 Repo Men

Prima cool
7.20Americký chopper (12) 8.40 Flash (6, 7) 10.25
Hvězdná brána VIII (7, 8) 12.30 Futurama X (3, 4)
13.20 Simpsonovi IX (12-15) 15.10 Hvězdná brána
VIII (9, 10) 17.15 Futurama X (5, 6) 18.15 Simpsonovi
X (15-18) 20.15 Simpsonovi XXXI (11) 20.45 Teorie
velkého třesku XI (15) 21.15 Teorie velkého třesku XI
(16) 21.30 Partička 22.30 Na schovávanou (3)
23.35 Flash (8) 0.40 Simpsonovi X (15)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Astro Boy (2) 6.50
Super Wings II (7) 7.05 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (12, 13) 9.05 Krabat: Čarodějův učeň 11.25
Twilight sága: Rozbřesk (1/2) 13.45 Vražedné
pochyby 15.40 Netvor 17.25 Ruský dům 20.00
Přebytečná zátěž, akční film (USA, 2018) 21.50
Osudový dotek, thriller (USA, 2004) 0.10 Temné
osnovy, fantasy horor (USA, 2018)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi IV (2/6)

10.00 168 hodin 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 Po stopách hvězd
14.30 Druhý tah pěšcem

Špionážní film (ČR, 1985)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Labyrint (1/7)
21.05 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.05 Rajské zahrady

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3890)
9.40 Policie Modrava II (8)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (14)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(784)
14.05 Odložené případy IV (24)
15.00 Odložené případy V (1)
15.55 Castle na zabití (6)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3891)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (111)
21.20 Specialisté (96)
22.25 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (19)
23.20 Castle na zabití (6)
0.15 Odložené případy IV (24)
1.10 Odložené případy V (1)

Prima
6.15 Astro Boy (2)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (46)
9.50 M.A.S.H (47)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Dvě sestry
Romantický film (N, 1997)

12.25 Walker, Texas Ranger II (5)
13.25 Jake a Tlusťoch II (4)
14.25 Policie Hamburk V (7)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(3)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (6)
21.35 Poklad z půdy
22.55 Hudson a Rex (11)
23.55 Policie v akci
0.55 Námořní vyšetřovací služba VII

(3)
1.50 Walker, Texas Ranger II (5)
2.50 Jake a Tlusťoch II (4)
3.50 Prostřeno!
5.25 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Bravo Girls: Bojovat až do konce 7.40
Bratříček a sestřička 8.50 Ladíme 2 11.35 Auta 2
14.15 Neděle u Tiffanyho 16.00 Život je boj 18.10
Souboj Titánů 20.00 Nesnesitelná krutost, kome-
die (USA, 2003) 22.00 Štěstí ve hře, romantické
drama (USA/N/Austr., 2007) 0.25 Annabelle 2:
Zrození zla, horor (USA, 2017)

Prima cool
8.40 Flash (5, 6) 10.25 Hvězdná brána VIII (5, 6)
12.30 Futurama X (1, 2) 13.20 Simpsonovi IX (8-11)
15.10 Hvězdná brána VIII (7, 8) 17.15 Futurama X
(3, 4) 18.15 Simpsonovi X (11-14) 20.15 Cesta kolem
světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem
(3)20.45Podivuhodnéprázdniny rodinySmolíkovy
(8) 21.20 Teorie velkého třesku XI (14) 21.45
Partička 22.30 7 pádůHonzyDědka 23.35 Flash (7)

Prima Max
6.15 Astro Boy (1) 6.45 Super Wings II (6) 6.55
Námořní vyšetřovací služba IX (11, 12) 8.50 Mořské
panny 11.10 Fantastická čtyřka 13.10 Můj milý, můj
drahý 15.20 Mission: Impossible – Ghost Protocol
18.10 Vražedné pochyby 20.00Netvor, romantické
drama (USA, 2011) 21.45 Temné osnovy, fantasy
horor (USA, 2018) 23.45 Twilight sága: Rozbřesk
(1/2), dobrodružné fantasy (USA, 2012)

pondělí 14. září 2020

úterý 15. září 2020

neděle 13. září 2020

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Táto,

sežeň štěně! Rodinná komedie (ČR,
1964) 7.40 Babička je ráda. Komedie
(ČR, 1978) 8.10 Úsměvy Jiřího Hálka
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Hotel Herbich (12/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 100 + 1 princezna
14.05 Pane králi, jdeme z dáli
14.55 Pohádka o splněných přáních
16.15 Sokratův podzim
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
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případ pro lyžaře
21.20 168 hodin
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Druhý tah pěšcem
23.15 Případy detektiva Murdocha XI
0.00 Večeře
0.15 Po stopách hvězd
0.50 Banánové rybičky

Nova
6.40 Looney Tunes: Nové příběhy (1)
7.05 Příběhy Toma a Jerryho II (13)
7.35 Kačeří příběhy (1)
7.55 Bratříček a sestřička
9.10 Ladíme 2

Komedie (USA, 2015)
11.20 Univerzita pro příšerky

Animovaný film (USA, 2013)
13.20 Hop – a je tu lidoop

Komedie (ČR, 1977)
14.50 Probudím se včera

Komedie (ČR, 2012)
17.15 Jak básníci přicházejí o iluze

Komedie (ČR, 1985)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Babovřesky

Komedie (ČR, 2013)
23.05 Střepiny
23.35 Mariňák

Válečné drama
(USA/VB/N, 2005)

1.55 Hop – a je tu lidoop
Komedie (ČR, 1977)

3.20 Krok za krokem V (13)
3.50 Bratříček a sestřička

Pohádka (N, 2008)
4.45 Novashopping

Prima
6.10 Astro Boy (1)
6.40 Ninjago VIII (4)
7.05 M.A.S.H (45)
7.40 M.A.S.H (46)
8.05 Svět ve válce (3)
9.20 Prima SVĚT
9.55 Prima Mazlíček
10.20 Božské dorty od Markéty
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Libovky Pepy Libického
13.10 Vychytávky Ládi Hrušky
13.50 Jak se staví sen
14.40 Holka na zabití

Krimikomedie (ČR, 1975)
16.45 Ženy v běhu

Komedie (ČR, 2019)
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Zlatá maska
22.05 Neumírej sám

Thriller (USA, 2004)
23.55 Bojiště Země: Sága roku 3000

Sci-fi film (USA, 2000)
2.20 Vraždy v Brokenwoodu VI (2)
4.20 Vůně zločinu (2)
5.30 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.55 Dohazovač 7.45 Ten kluk je postrach 2 9.30
Neděle u Tiffanyho 11.50 Toy Story 3: Příběh hraček
13.45 Auta 2 15.50 Jako kočky a psi: Pomsta
prohnané Kitty 17.20 Záchranáři 20.00 Život je boj,
akční drama (USA, 2009) 22.10 Annabelle 2:
Zrození zla, horor (USA, 2017) 0.20 Šakal, akční
thriller (USA/VB/N/Jap./Fr., 1997)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.50 Pevnost Boyard 10.15
Autosalon.tv 11.30 Teorie velkého třesku XI (12, 13)
12.15 Futurama IX (12, 13) 13.15 Simpsonovi IX (4-7)
15.15 Doba ledová 2 – Obleva 17.15 Futurama X (1)
17.45 Futurama X (2) 18.15 Simpsonovi X (7-10)
20.15 Mission: Impossible – Ghost Protocol 23.00
American Horror Story: Cult (9) 0.10 Simpsonovi X
(7) 0.40 Simpsonovi X (8)

Prima Max
5.05 American Horror Story: Roanoke (5) 6.20
Super Wings II (4) 6.40 Psí život (26) 7.10 Super
Wings II (5) 7.20Námořní vyšetřovací služba IX (10,
11) 9.15 Fantastická čtyřka 11.15 Nezlobte dědečka
12.50 Kšefty s tátou 15.10 Souboj pohlaví 17.45Můj
milý,můj drahý 20.00Twilight sága: Rozbřesk (1/2)
22.20 Rambo II, akční film (USA, 1985) 0.20
Neumírej sám, thriller (USA, 2004)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Holka na vdávání. Komedie (ČR,
1972) 10.20 Sokratův podzim. Drama
(ČR, 1991) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Úsměvy Josefa Kobra
15.05 Panství Downton III (6/10)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Gangster Ka: Afričan

Krimidrama (ČR, 2015)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.45 Kolo plné hvězd
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3891)
9.55 Specialisté (111)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (15)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(785)
14.05 Odložené případy V (2, 3)
16.00 Castle na zabití (7)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3892)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko
21.40 Víkend
22.40 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (20)
23.35 Castle na zabití (7)
0.30 Odložené případy V (2, 3)
2.10 Víkend
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (3)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (47)
9.50 M.A.S.H (48)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Neobyčejná láska
Romantický film (N, 1996)

12.25 Walker, Texas Ranger II (6)
13.25 Jake a Tlusťoch II (5)
14.25 Policie Hamburk V (8)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(4)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (42)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.55 Ano, šéfe!
0.00 Policie v akci
1.00 Námořní vyšetřovací služba VII

(4)
1.55 Walker, Texas Ranger II (6)
2.55 Jake a Tlusťoch II (5)
3.55 Prostřeno!
5.30 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.35 Ten kluk je postrach 2 7.20 Odložené případy
IV (24) 8.20 Odložené případy V (1) 9.15 Zápisník
jedné lásky 12.10 Život je boj 14.45 Souboj Titánů
16.40Nesnesitelná krutost 18.35Hop – a je tu lido-
op, komedie (ČR, 1977) 20.00 Let číslo 93, drama
(USA/VB/Fr., 2006) 22.15 Zpátky ve hře, sportovní
drama (USA, 2012) 0.25 Repo Men

Prima cool
7.20Americký chopper (12) 8.40 Flash (6, 7) 10.25
Hvězdná brána VIII (7, 8) 12.30 Futurama X (3, 4)
13.20 Simpsonovi IX (12-15) 15.10 Hvězdná brána
VIII (9, 10) 17.15 Futurama X (5, 6) 18.15 Simpsonovi
X (15-18) 20.15 Simpsonovi XXXI (11) 20.45 Teorie
velkého třesku XI (15) 21.15 Teorie velkého třesku XI
(16) 21.30 Partička 22.30 Na schovávanou (3)
23.35 Flash (8) 0.40 Simpsonovi X (15)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Astro Boy (2) 6.50
Super Wings II (7) 7.05 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (12, 13) 9.05 Krabat: Čarodějův učeň 11.25
Twilight sága: Rozbřesk (1/2) 13.45 Vražedné
pochyby 15.40 Netvor 17.25 Ruský dům 20.00
Přebytečná zátěž, akční film (USA, 2018) 21.50
Osudový dotek, thriller (USA, 2004) 0.10 Temné
osnovy, fantasy horor (USA, 2018)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi IV (2/6)

10.00 168 hodin 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 Po stopách hvězd
14.30 Druhý tah pěšcem

Špionážní film (ČR, 1985)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Labyrint (1/7)
21.05 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.05 Rajské zahrady

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3890)
9.40 Policie Modrava II (8)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (14)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(784)
14.05 Odložené případy IV (24)
15.00 Odložené případy V (1)
15.55 Castle na zabití (6)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3891)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (111)
21.20 Specialisté (96)
22.25 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (19)
23.20 Castle na zabití (6)
0.15 Odložené případy IV (24)
1.10 Odložené případy V (1)

Prima
6.15 Astro Boy (2)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (46)
9.50 M.A.S.H (47)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Dvě sestry
Romantický film (N, 1997)

12.25 Walker, Texas Ranger II (5)
13.25 Jake a Tlusťoch II (4)
14.25 Policie Hamburk V (7)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(3)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (6)
21.35 Poklad z půdy
22.55 Hudson a Rex (11)
23.55 Policie v akci
0.55 Námořní vyšetřovací služba VII

(3)
1.50 Walker, Texas Ranger II (5)
2.50 Jake a Tlusťoch II (4)
3.50 Prostřeno!
5.25 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Bravo Girls: Bojovat až do konce 7.40
Bratříček a sestřička 8.50 Ladíme 2 11.35 Auta 2
14.15 Neděle u Tiffanyho 16.00 Život je boj 18.10
Souboj Titánů 20.00 Nesnesitelná krutost, kome-
die (USA, 2003) 22.00 Štěstí ve hře, romantické
drama (USA/N/Austr., 2007) 0.25 Annabelle 2:
Zrození zla, horor (USA, 2017)

Prima cool
8.40 Flash (5, 6) 10.25 Hvězdná brána VIII (5, 6)
12.30 Futurama X (1, 2) 13.20 Simpsonovi IX (8-11)
15.10 Hvězdná brána VIII (7, 8) 17.15 Futurama X
(3, 4) 18.15 Simpsonovi X (11-14) 20.15 Cesta kolem
světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem
(3)20.45Podivuhodnéprázdniny rodinySmolíkovy
(8) 21.20 Teorie velkého třesku XI (14) 21.45
Partička 22.30 7 pádůHonzyDědka 23.35 Flash (7)

Prima Max
6.15 Astro Boy (1) 6.45 Super Wings II (6) 6.55
Námořní vyšetřovací služba IX (11, 12) 8.50 Mořské
panny 11.10 Fantastická čtyřka 13.10 Můj milý, můj
drahý 15.20 Mission: Impossible – Ghost Protocol
18.10 Vražedné pochyby 20.00Netvor, romantické
drama (USA, 2011) 21.45 Temné osnovy, fantasy
horor (USA, 2018) 23.45 Twilight sága: Rozbřesk
(1/2), dobrodružné fantasy (USA, 2012)

pondělí 14. září 2020

úterý 15. září 2020



středa 16. září 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.45 Panství Downton III (6/10)
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 Profesionálové
14.55 Panství Downton III (7/10)
15.45 To je vražda, napsala II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (14/39)
21.55 Hercule Poirot

Vraždy podle abecedy.
Krimidrama (VB, 1992)

23.39 Výsledky losování Šťastných 10
23.40 Komici na jedničku
0.35 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.05 Dobré ráno

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3892)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (974)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (16)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (786)
14.00 Odložené případy V (4, 5)
15.55 Castle na zabití (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3893)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.40 Malé lásky II
22.45 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (21)
23.40 Castle na zabití (8)
0.35 Odložené případy V (4, 5)
2.15 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (20)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (4)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (48)
9.50 M.A.S.H (49)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Spící tygr
Romantický film (N, 1996)

12.25 Walker, Texas Ranger II (7)
13.25 Jake a Tlusťoch II (6)
14.25 Policie Hamburk V (9)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(5)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (7)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Polda III (5)
23.55 Policie v akci
0.55 Námořní vyšetřovací služba VII

(5)
1.50 Walker, Texas Ranger II (7)
2.50 Jake a Tlusťoch II (6)
3.50 Prostřeno!
5.25 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.10 Souboj Titánů 7.05 Odložené případy V (2, 3)
9.00 Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 11.10
Nesnesitelná krutost 13.30 Univerzita pro příšerky
15.25 Jak básníci přicházejí o iluze 17.35 Probudím
se včera 20.00 Nejistá sezona, komedie (ČR, 1987)
21.35 Arachnofobie, horor (USA, 1990) 23.45
Mariňák, válečné drama (USA/VB/N, 2005)

Prima cool
7.20Americký chopper (13) 8.40 Flash (7, 8) 10.25
Hvězdná brána VIII (9, 10) 12.30 Futurama X (5, 6)
13.20 Simpsonovi IX (16-19) 15.10 Hvězdná brána
VIII (11, 12) 17.15 Futurama X (7) 17.45 Futurama X
(8) 18.15 Simpsonovi X (19-22) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Teorie velkého třesku XI (17) 21.50 Partička
22.35 Holky za mřížemi (10) 23.50 Flash (9) 0.50
Simpsonovi X (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Super Wings II (7)
6.55 Astro Boy (3) 7.25 Super Wings II (8) 7.35
Námořní vyšetřovací služba IX (14) 8.35 Snové léto
10.25 Nezlobte dědečka 12.05 Ruský dům 14.40
Tenkrát na Západě 18.10 Svatba snů, romantický
film (USA, 2017) 20.00 Hačikó – příběh psa, rodin-
ný film (USA/VB, 2009) 22.00 Kód Navajo, váleč-
ný film (USA, 2002) 0.50 Osudový dotek

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Panství Downton III (8/10)
11.00 Babička je ráda. Komedie (ČR,
1978) 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... Petr Haničinec
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Četnické humoresky (15/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Banánové rybičky
1.45 Přes nový práh

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3894)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2

(975)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (18)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(788)
14.00 Odložené případy V (8)
15.00 Odložené případy V (9)
15.55 Castle na zabití (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3895)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Policie Modrava III (1)
21.35 Dáma a Král (16)
22.50 CHIPS: Bláznivá hlídka

Akční krimikomedie (USA, 2017)
0.55 Odložené případy V (8, 9)
2.55 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (6)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (50)
9.50 M.A.S.H (51)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Růže z Kerrymoru
Romantické drama (N, 2001)

12.25 Walker, Texas Ranger II (9)
13.25 Jake a Tlusťoch II (8)
14.25 Policie Hamburk V (11)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(7)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Polda III (6)
21.30 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec

vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974)

23.45 Policie v akci
0.45 Námořní vyšetřovací služba VII

(7)
1.40 Walker, Texas Ranger II (9)
2.40 Jake a Tlusťoch II (8)
3.40 Prostřeno!

Nova Cinema
6.25 JohnnyWorricker: Bitevní pole8.20Odložené
případy V (6, 7) 10.10 Liga spravedlnosti: Vzpoura
v Gotham City 12.20 Nejistá sezona 14.20 Tři
uprchlíci 16.15 Šéfka 18.10 Fletch, krimikomedie
(USA, 1985) 20.00 101 dalmatinů, animovaný film
(USA, 1961) 21.45 Zásnuby na dobu neurčitou,
komedie (USA, 2012) 0.05 Let číslo 93

Prima cool
5.05 American Horror Story: Roanoke (9) 6.05
Umění je cool 6.55 Americký chopper (15) 8.15
Autosalon.tv9.30Re-play9.55COOLe-sport 10.25
Hvězdná bránaVIII (13, 14) 12.30FuturamaX (9, 10)
13.20 Simpsonovi IX (24, 25) 14.20 Simpsonovi X
(1, 2) 15.10 Hvězdná brána VIII (15, 16) 17.15
Futurama X (11, 12) 18.15 Simpsonovi XI (4-7) 20.15
Rambo III 22.10 Kongo 0.25 Simpsonovi XI (4, 5)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Špinavá práce II (18)
7.00 Super Wings II (9) 7.20 Astro Boy (5) 7.45
SuperWings II (10) 8.00Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (16, 17) 9.50 Doba ledová 2 – Obleva 11.50
Kšefty s tátou 14.00 Mystic Pizza 16.15 Sladko-
slaná láska 18.05 Syn Růžového pantera 20.00
Bounty, dobrodružný film (VB/USA, 1984) 22.45
Predátor 0.55 Tahle země není pro starý

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.45 Panství Downton III (7/10) 10.35
Po stopách hvězd 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 Všechnopárty
14.45 Panství Downton III (8/10)
15.55 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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Zpátky se Sobotou
23.30 To je vražda, napsala: Keltská

hádanka
Detektivka (USA, 2003)

0.55 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3893)
9.40 Výměna manželek XII
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (17)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(787)
14.05 Odložené případy V (6, 7)
15.55 Castle na zabití (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3894)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(975, 976)
23.05 Život ve hvězdách
23.40 Castle na zabití (9)
0.35 Odložené případy V (6, 7)
2.15 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (21)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (5)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (49)
9.50 M.A.S.H (50)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Zbloudilá srdce
Romantický film (N, 1996)

12.25 Walker, Texas Ranger II (8)
13.25 Jake a Tlusťoch II (7)
14.25 Policie Hamburk V (10)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(6)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (43)
21.45 Vinaři II (9)
23.20 Ano, šéfe!
0.25 Policie v akci
1.20 Námořní vyšetřovací služba VII

(6)
2.15 Walker, Texas Ranger II (8)
3.15 Jake a Tlusťoch II (7)
4.15 Prostřeno!
5.45 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Univerzita pro příšerky 7.15Odložené případy
V (4, 5) 9.10 Mambo 11.30 Jak básníci přicházejí
o iluze 13.40 Teleshopping 14.10 Probudím se
včera 16.40Nejistá sezona 18.10 JohnnyWorricker:
Bitevní pole 20.00 Šéfka, komedie (USA, 2016)
22.00 Clevelandský únos, drama (USA, 2015)
23.45 Arachnofobie, horor (USA, 1990)

Prima cool
8.25 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
a Lukášem Pavláskem (3) 8.55 Podivuhodné prázd-
niny rodiny Smolíkovy (8) 9.35 Simpsonovi XXXI (11)
9.55 Jak se točí pohádka (3) 10.25 Hvězdná brána
VIII (11, 12) 12.30 FuturamaX (7, 8) 13.20 Simpsonovi
IX (20-23) 15.10 Hvězdná brána VIII (13, 14) 17.15
Futurama X (9, 10) 18.15 Simpsonovi X (23) 18.45
Simpsonovi XI (1-3) 20.15 Válka světů 22.40 Četa

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Super Wings II (8)
6.35 Astro Boy (4) 6.55 Super Wings II (9) 7.10
Námořní vyšetřovací služba IX (14, 15) 9.10 Kletba
Růžového pantera 11.30 Nouzový let 13.55 Svatba
snů 15.50 Hačikó – příběh psa 17.50 Mystic Pizza,
20.00 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků
v Čechách, filmová komedie (ČR, 1974) 22.05 Tahle
země není pro starý 0.35 Kód Navajo

čtvrtek 17. září 2020

pátek 18. září 2020

středa 16. září 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.45 Panství Downton III (6/10)
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 Profesionálové
14.55 Panství Downton III (7/10)
15.45 To je vražda, napsala II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (14/39)
21.55 Hercule Poirot

Vraždy podle abecedy.
Krimidrama (VB, 1992)

23.39 Výsledky losování Šťastných 10
23.40 Komici na jedničku
0.35 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.05 Dobré ráno

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3892)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (974)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (16)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (786)
14.00 Odložené případy V (4, 5)
15.55 Castle na zabití (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3893)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.40 Malé lásky II
22.45 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (21)
23.40 Castle na zabití (8)
0.35 Odložené případy V (4, 5)
2.15 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (20)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (4)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (48)
9.50 M.A.S.H (49)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Spící tygr
Romantický film (N, 1996)

12.25 Walker, Texas Ranger II (7)
13.25 Jake a Tlusťoch II (6)
14.25 Policie Hamburk V (9)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(5)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (7)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Polda III (5)
23.55 Policie v akci
0.55 Námořní vyšetřovací služba VII

(5)
1.50 Walker, Texas Ranger II (7)
2.50 Jake a Tlusťoch II (6)
3.50 Prostřeno!
5.25 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.10 Souboj Titánů 7.05 Odložené případy V (2, 3)
9.00 Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 11.10
Nesnesitelná krutost 13.30 Univerzita pro příšerky
15.25 Jak básníci přicházejí o iluze 17.35 Probudím
se včera 20.00 Nejistá sezona, komedie (ČR, 1987)
21.35 Arachnofobie, horor (USA, 1990) 23.45
Mariňák, válečné drama (USA/VB/N, 2005)

Prima cool
7.20Americký chopper (13) 8.40 Flash (7, 8) 10.25
Hvězdná brána VIII (9, 10) 12.30 Futurama X (5, 6)
13.20 Simpsonovi IX (16-19) 15.10 Hvězdná brána
VIII (11, 12) 17.15 Futurama X (7) 17.45 Futurama X
(8) 18.15 Simpsonovi X (19-22) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Teorie velkého třesku XI (17) 21.50 Partička
22.35 Holky za mřížemi (10) 23.50 Flash (9) 0.50
Simpsonovi X (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Super Wings II (7)
6.55 Astro Boy (3) 7.25 Super Wings II (8) 7.35
Námořní vyšetřovací služba IX (14) 8.35 Snové léto
10.25 Nezlobte dědečka 12.05 Ruský dům 14.40
Tenkrát na Západě 18.10 Svatba snů, romantický
film (USA, 2017) 20.00 Hačikó – příběh psa, rodin-
ný film (USA/VB, 2009) 22.00 Kód Navajo, váleč-
ný film (USA, 2002) 0.50 Osudový dotek

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.50 Panství Downton III (8/10)
11.00 Babička je ráda. Komedie (ČR,
1978) 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... Petr Haničinec
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Četnické humoresky (15/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Banánové rybičky
1.45 Přes nový práh

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3894)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2

(975)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (18)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(788)
14.00 Odložené případy V (8)
15.00 Odložené případy V (9)
15.55 Castle na zabití (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3895)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Policie Modrava III (1)
21.35 Dáma a Král (16)
22.50 CHIPS: Bláznivá hlídka

Akční krimikomedie (USA, 2017)
0.55 Odložené případy V (8, 9)
2.55 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (6)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (50)
9.50 M.A.S.H (51)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Růže z Kerrymoru
Romantické drama (N, 2001)

12.25 Walker, Texas Ranger II (9)
13.25 Jake a Tlusťoch II (8)
14.25 Policie Hamburk V (11)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(7)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Polda III (6)
21.30 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec

vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974)

23.45 Policie v akci
0.45 Námořní vyšetřovací služba VII

(7)
1.40 Walker, Texas Ranger II (9)
2.40 Jake a Tlusťoch II (8)
3.40 Prostřeno!

Nova Cinema
6.25 JohnnyWorricker: Bitevní pole8.20Odložené
případy V (6, 7) 10.10 Liga spravedlnosti: Vzpoura
v Gotham City 12.20 Nejistá sezona 14.20 Tři
uprchlíci 16.15 Šéfka 18.10 Fletch, krimikomedie
(USA, 1985) 20.00 101 dalmatinů, animovaný film
(USA, 1961) 21.45 Zásnuby na dobu neurčitou,
komedie (USA, 2012) 0.05 Let číslo 93

Prima cool
5.05 American Horror Story: Roanoke (9) 6.05
Umění je cool 6.55 Americký chopper (15) 8.15
Autosalon.tv9.30Re-play9.55COOLe-sport 10.25
Hvězdná bránaVIII (13, 14) 12.30FuturamaX (9, 10)
13.20 Simpsonovi IX (24, 25) 14.20 Simpsonovi X
(1, 2) 15.10 Hvězdná brána VIII (15, 16) 17.15
Futurama X (11, 12) 18.15 Simpsonovi XI (4-7) 20.15
Rambo III 22.10 Kongo 0.25 Simpsonovi XI (4, 5)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Špinavá práce II (18)
7.00 Super Wings II (9) 7.20 Astro Boy (5) 7.45
SuperWings II (10) 8.00Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (16, 17) 9.50 Doba ledová 2 – Obleva 11.50
Kšefty s tátou 14.00 Mystic Pizza 16.15 Sladko-
slaná láska 18.05 Syn Růžového pantera 20.00
Bounty, dobrodružný film (VB/USA, 1984) 22.45
Predátor 0.55 Tahle země není pro starý

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II

9.45 Panství Downton III (7/10) 10.35
Po stopách hvězd 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 Všechnopárty
14.45 Panství Downton III (8/10)
15.55 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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Zpátky se Sobotou
23.30 To je vražda, napsala: Keltská

hádanka
Detektivka (USA, 2003)

0.55 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3893)
9.40 Výměna manželek XII
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (17)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(787)
14.05 Odložené případy V (6, 7)
15.55 Castle na zabití (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3894)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(975, 976)
23.05 Život ve hvězdách
23.40 Castle na zabití (9)
0.35 Odložené případy V (6, 7)
2.15 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans IV (21)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (5)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (49)
9.50 M.A.S.H (50)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Zbloudilá srdce
Romantický film (N, 1996)

12.25 Walker, Texas Ranger II (8)
13.25 Jake a Tlusťoch II (7)
14.25 Policie Hamburk V (10)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(6)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (43)
21.45 Vinaři II (9)
23.20 Ano, šéfe!
0.25 Policie v akci
1.20 Námořní vyšetřovací služba VII

(6)
2.15 Walker, Texas Ranger II (8)
3.15 Jake a Tlusťoch II (7)
4.15 Prostřeno!
5.45 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Univerzita pro příšerky 7.15Odložené případy
V (4, 5) 9.10 Mambo 11.30 Jak básníci přicházejí
o iluze 13.40 Teleshopping 14.10 Probudím se
včera 16.40Nejistá sezona 18.10 JohnnyWorricker:
Bitevní pole 20.00 Šéfka, komedie (USA, 2016)
22.00 Clevelandský únos, drama (USA, 2015)
23.45 Arachnofobie, horor (USA, 1990)

Prima cool
8.25 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
a Lukášem Pavláskem (3) 8.55 Podivuhodné prázd-
niny rodiny Smolíkovy (8) 9.35 Simpsonovi XXXI (11)
9.55 Jak se točí pohádka (3) 10.25 Hvězdná brána
VIII (11, 12) 12.30 FuturamaX (7, 8) 13.20 Simpsonovi
IX (20-23) 15.10 Hvězdná brána VIII (13, 14) 17.15
Futurama X (9, 10) 18.15 Simpsonovi X (23) 18.45
Simpsonovi XI (1-3) 20.15 Válka světů 22.40 Četa

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Super Wings II (8)
6.35 Astro Boy (4) 6.55 Super Wings II (9) 7.10
Námořní vyšetřovací služba IX (14, 15) 9.10 Kletba
Růžového pantera 11.30 Nouzový let 13.55 Svatba
snů 15.50 Hačikó – příběh psa 17.50 Mystic Pizza,
20.00 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků
v Čechách, filmová komedie (ČR, 1974) 22.05 Tahle
země není pro starý 0.35 Kód Navajo

čtvrtek 17. září 2020

pátek 18. září 2020



Střešní okna

Více oken,
více světla,
více pohodlí

Využijte
dotaci

až 2 500 Kč
na nákup
střešního
okna*

Výměna střešních oken vám
přinese více denního světla,
úsporu energie za vytápění
a pohodlnější ovládání.
Využijte až do konce října
dotaci na nová okna včetně
elektrického nebo solárního
pohonu a užijte si zimu
bez starostí!

vicesvetla.cz

*Jednotlivé dotace se vztahují na střešní okna VELUX (1 000 Kč na každé
okno), doplňky k elektrickému nebo solárnímu pohonu (1000Kč na každou
motorickou jednotku) a systém VELUX ACTIVE (500 Kč na řešení pro
jednu domácnost) při nákupu uskutečněném do 31. 10. 2020.

info.cz@velux.com
531 015 506

Střešní okna

Podzimní nákup střešního
okna VELUX se vyplatí

Moderní střešní okna VELUX
s izolačním trojsklem zajišťu-
jí tepelný komfort po celý rok
– v letních vedrech snižují pře-
hřívání interiéru, v zimě brání
únikům tepla opačným směrem.
A v každém ročním období přiná-
šejí do interiéru přirozené světlo
i čerstvý vzduch, což je předpo-
klad zdravého bydlení. Přestože
jsou střešní okna VELUX stále
dřevěná, v bezúdržbovém pro-
vedení je nemusíte ani brousit,
ani lakovat. Jejich jádro z tepel-
ně upraveného dřeva je totiž po-
kryto bílou vodotěsnou vrstvou
polyuretanu (tl. 3-5 mm), která

dřevo chrání a zajišťuje dlouhou
životnost. Bezúdržbová střešní
okna VELUX se proto hodí i do
místností s vyšší vlhkostí, jako
jsou koupelny či kuchyně.

V rámci podzimní akce spo-
lečnosti VELUX můžete získat
tisícikorunovou dotaci na ná-
kup ručně otvíraného okna
VELUX s izolačním trojsklem, ale
i dva tisíce na dálkově ovládané
okno VELUX INTEGRA®. Jest-
liže chcete střešní okno pouze
doplnit motorem na elektrický
nebo solární pohon, počítejte
s dotací tisíc korun. Pokud zvo-
líte maximální pohodlí v podobě
sestavy smart okna s balíčkem
VELUX ACTIVE, uspoříte při je-
jím nákupu 2500 korun.

Inteligentní jednotka VELUX
ACTIVE with NETATMO je vrcho-
lem luxusu při ovládání střeš-
ních oken. Interiérovou teplotu,
vlhkost a čistotu vzduchu (obsah
CO2) za vás doma hlídají čidla.
Na základě naměřených hodnot
a on-line předpovědi počasí
chytrý systém zajišťuje auto-
matické otvírání, zavírání i za-
stínění oken. Před bouřkou či
větrem VELUX ACTIVE vyvětrá,
v případě velkých veder posune
větrání na později anebo v urči-
tou hodinu vytáhne rolety – to
když chcete být ráno probuzeni
slunečními paprsky.

O tomto luxusu nemusíte jen
snít, i starší manuálně ovládaná
střešní okna VELUX lze dovyba-
vit elektrickým nebo solárním
pohonem a následně ovládat
inteligentním systémem VELUX
ACTIVE. Dotační akce pamatuje
příspěvkem na všechny varianty
vylepšení.

www.vicesvetla.cz

Chcete-li si vylepšit
podkrovní bydlení
a přemýšlíte o novém
střešním okně nebo
jen o výměně toho
dosluhujícího, vyplatí
se vám do konce září
podívat na stránky
www.vicesvetla.cz.
Najdete zde návod,
jak na nákup jednoho
střešního okna VELUX
získat dotaci až 2500
korun, stačí se jen na
webu www.vicesvetla.cz
do 30. září
zaregistrovat.
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Data v mobilu zadarmo?

JJ SIM kup v trafice,
nebo online

Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více na www.mobil.cz
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ČR | Nenápadné kousnutí od klíštěte
může někdy skončit „napadením“ srd-
ce, kloubů či celé nervové soustavy.
„Boreliózu přenášenou klíšťaty si lidé
často spojují s letními prázdninami.
Klíšťatům se ale velmi daří ve vlhku,
takže koncem léta a začátkem podzimu
jejich aktivita naopak zase narůstá,“
upozorňují odborníci.

Hrozba boreliózy tak může trvat i do
začátku listopadu. Pro úspěšnou léčbu
nemoci je důležité odhalit a podchytit ji
co nejdříve. Urychlit rekonvalescenci
pomohou také bylinné kúry.

Dvojnásobná kontrola

Jako u každé nemoci je nejlepším řeše-
ním před boreliózou prevence. Ta ne-
znamená vyhýbat se procházkám do pří-

rody. „Pokud se pohybujeme v riziko-
vějších oblastech, vhodnější je nosit
dlouhé kalhoty a oblečení světlé barvy,
na kterém jsou klíšťata dobře vidět. Ješ-
tě důležitější je prohlídka celého těla,
nejlépe dvojí. Ihned po návratu z příro-
dy máme šanci na kůži najít ještě nepři-
sátá klíšťata. Druhá kontrola by měla
proběhnout večer před spaním – pokud
jsme některé klíště přehlédli, a přece
jen se zvládlo přisát, při včasném odstra-
nění se nemoc do těla nestihne rozšířit,“
uvedla bylinkářka Jarmila Podhorná.

Levandule, tymián,
citronová tráva
Oblečení je vhodné vytřepat nad vanou.
Obezřetní by měli být i majitelé psů.
„Nejenže klíšťata číhají i na psích výbě-
zích a na trávnících uprostřed sídlišť,
ale navíc mohou na lidi přelézt až po ně-
kolika dnech. Tohoto cizopasníka tak
na sobě můžete nalézt, i když jste celý
den trávili doma,“ upozornila.

Je potřeba si uvědomit, že borelie ne-
přenášejí jen klíšťata, ale také komáři,
muchničky a další hmyz. „Pokud použí-
váte ochranné spreje, dejte si pozor

zvláště u těch, které se nanášejí přímo
na kůži. Šetrnější jsou většinou ty s pří-
rodním složením. Jako přírodní repe-
lent lze použít levanduli, citronovou trá-
vu a tymián,“ popsala bylinkářka.

Místo po přisátém klíštěti je třeba
kontrolovat: jedním z příznaků borelió-
zy je červená skvrna, která se může obje-
vit v řádu dnů i týdnů. Neobjeví se
vždy, takže je vhodné nepodceňovat ani
další příznaky. „Pokud se nákaza rozší-
ří, doprovázejí ji příznaky typické pro
chřipku – zvýšená teplota, třesavka, bo-
lest svalů a kloubů a celková slabost a
únava,“ popsala Podhorná. Tyto přízna-
ky nelze podceňovat – neléčená bore-
lióza může přejít v chronickou infekci,
kterou doprovází závažná onemocnění
kloubů, srdce nebo nervové soustavy.

Zničit bakterie

Nasazení antibiotik je nejvhodnější v ra-
ném stadiu nemoci, ve většině případů
po nich infekce odezní. Pozdní nasazení
však účinnost léčby snižuje. V rané
i pozdější fázi je vhodné je doplnit bylin-
nou léčbou, která pomůže organismus
od nežádoucích bakterií očistit. „Pro po-

moc organismu můžeme z přírodních
prostředků využít topol a štětku souke-
nickou. Je třeba se zaměřit na následky
boreliózy. Napadá především játra, zde
můžeme využít tinkturu z jalovce a ost-
ropestřce. Vždy je též napaden pohybo-
vý aparát – klouby, záda. V tomto ohle-
du nám pomůže olše, třezalka na záněty
a gemmoterapeutikum z vrby na bolesti-
vé stavy,“ poradila bylinkářka.

Borelie často napadají rovněž nervo-
vý systém, štítnou žlázu a kůži. Při napa-
dení nervového systému pomůže podle
Podhorné gemmoterapeutikum z bělotr-
nu, javoru babyky a třezalka. Štítnou
žlázu podpoří rozchodnice a aronie.

Jako přírodní repelent proti klíšťa-
tům mohou lidé použít například
levanduli, citronovou trávu nebo
tymián. ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

Bylinky proti klíšťatům
Babí léto je tady, klíšťata
však dál řádí. Následky
boreliózy pomohou
lidem zmírnit i bylinky.

MUDr.Martin Kuba

Napumpujeme
krajské peníze
do vašich
měst a obcí.
Kraj jste
promě vy!
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VYŠKOV, ČESKÉ BUDĚJOVICE |
„Kdo by nechtěl hrát za Vyšehrad? Já
bych nechtěl hrát za Vyšehrad,“ zní jed-
na z hlášek stejnojmenného seriálu,
v němž Julius Lavický, zvaný Lavi, ba-
vil diváky jako vyhasínající fotbalová
hvězda ověnčená skandály a večírky.

Právě v době, kdy seriál vrcholil, za-
mířil z Českých Budějovic do pražské-
ho klubu Michal Klesa. „Lavi za nás
hrál přátelák v Edenu proti Slavii. Teh-
dy to letělo a hodně lidí si s ním Vyše-
hrad spojovalo. Řada známých se mě
ptala, jaký Lavi je. Ale já to tak ani ne-
bral. Pro mě to na hřišti i v kabině byl
prostě Kuba Štáfek,“ vypráví 37letý zá-
ložník.

Internetový seriál před čtyřmi lety
pronikl i mezi tehdejší hráče Slavoje.
„Hlášky v kabině letěly. Asi i majitel,
pan Jaroslav Klíma, to bral s nadhle-
dem. Klub to zviditelnilo,“ doplňuje
Klesa.

Po vyšehradském angažmá se rodák
z Prahy přestěhoval na jih Moravy, kde
ve Vyškově stále hravě stačí na třetí nej-
vyšší soutěž. „Mám smlouvu ještě na
rok, ale v zimě se uvidí. V kariéře jsem
naštěstí žádná větší zranění neměl, když
vynechám problémy s kolenem. Stále
mám chuť, mladým klukům pořád sta-
čím. I kdybych se vracel do Prahy, tak
bych tam třetí ligu nebo divizi hrál,“ má
jasno.

I v nižší soutěži nadále funguje Kleso-
va velká přednost – zpětná klička. „Bý-
valý spoluhráč Ivo Táborský mi často
píše, že by tu zasekávačku měli patento-
vat. Jako je třeba zidanovka,“ směje se
kapitán a nejstarší hráč Vyškova.

Fotbal krajního záložníka či obránce
stále baví, přestože první ligu už sleduje
jen v televizi. „Je to moje vášeň, chuť
mi nechybí. Mám z toho nějaké peníze,
ale už při něm musím i pracovat,“ ví.

Ještě v Praze dělal v kamarádově fir-
mě vzdušné spoje a lezl po střechách.
A ve Vyškově v oboru zůstal. „U inter-
netu jsem nadále, ale už stojím nohama
na zemi. Dělám pro firmu, která má in-
ternetovou optickou síť. Připojuji lidi
k internetu, dělám servis. Baví mě to, na-
učil jsem se plno nových věcí, mám
skvělého kolegu,“ chválí Klesa.

První šanci mu dal Starka

Nadále sleduje i své bývalé spoluhráče
z Českých Budějovic. „Loni byl v týmu
ještě brankář Zdeněk Křížek, se kterým
jsem byl každé soustředění a před kaž-
dým zápasem na pokoji. Hrával jsem
i s Ivošem Táborským, s Patrikem Čavo-
šem jsem zase rok bydlel na bytě,“ vyba-
vuje si.

V minulé sezoně Dynamo jako nová-
ček do posledního kola bojovalo o umís-
tění v elitní šestce. „Loni mi kluci dělali
radost. Dařilo se jim až nad očekávání.
Nechybělo moc a mohli hrát i předkola

evropských pohárů. Uvidíme, jak to pů-
jde dál,“ přemítá Klesa.

Na jihu Čech zkušený fotbalista půso-
bil šest sezon mezi lety 2011 až 2017.
Byl u jednoho sestupu a jednoho postu-
pu. „Sestupy jsem zažil vlastně dva. Jen-
že ten druhý ne na hřišti, protože jsem tr-
pěl na tribuně se zraněným kolenem. Po
podzimu jsme byli asi desátí a na jaře
vyhráli už jen jednou. Byly to ale krás-
né roky, rád na ně vzpomínám,“ přiky-
vuje.

Podobnou dobu předtím strávil v Pří-
brami. „Pan Starka (příbramský boss –
pozn. red.) mi dal první šanci v lize. Po-

stupem času jsem nastupoval pravidel-
ně. Na obě angažmá vzpomínám rád,
i když k Dynamu jsem si vytvořil bližší
vztah,“ srovnává.

Ve své kariéře Klesa odehrál devět se-
zon v první lize. Nastoupil ke 190 zápa-
sům, v nichž vstřelil 18 branek. „Moc si
vážím toho, kam jsem to dotáhl. Zažil
jsem hodně fotbalistů, kteří byli talento-
vanější než já. Ale nakonec neodehráli
v lize tolik utkání nebo třeba ani jedno.
Byl jsem soudný a věděl jsem, že mám
limity. I proto jsem hrdý, co jsem ve fot-
bale prožil. Jen škoda 10 zápasů, které
mi chybí do dvoustovky,“ bilancuje.

V barvách budějovického Dynama odehrál Michal Klesa (vlevo) šest sezon.
Zažil jeden postup do ligy a dva sestupy. FOTO | MILOSLAV JANČÍK

Fotbalový záložník Michal Klesa ve Vyšehradu potkal
Laviho. K pokračující kariéře ve třetí lize přes den
připojuje lidi k internetu a Dynamu fandí na dálku.

NATANKUJTE ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání poukázky
na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem České Budějovice

106.4 FM | R-CB

O

INZERCE

„Na svou kariéru jsem hrdý“



Francouzský spisovatel Jean De la Fontaine: Pestrost je pěkná věc, leč v duši musí tkvět, ...

Tajenka:..anejennašatech.

Francouzský spisovatel Jean De la Fontaine: Pestrost je pěkná věc, leč v duši musí tkvět, ...

Tajenka:..anejennašatech.

Nezmeškejte akci 7 dní Peugeot. Pouze od 14. do 20. září si můžete pořídit skvěle vybavený Peugeot za skvělou cenu!

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu modelu Peugeot 308: 3,4–4,6 l/100 km, 91–105 g/km, Peugeot 3008: 3,8–5,6 l/100 km, 99–128 g/km, Peugeot 108: 3,7 l/100 km,
85 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

AR SERVIS s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Jarošovská 869, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 733 608 126 – www.arservis.cz

SKVĚLE VYBAVENÉ VOZY ZA SKVĚLÉ CENY

INZERCE
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Výlety do šumavské divočiny za krásami, které
jen tak nenajdete jinde v Evropě. To nabízí Lipno,
které je již několik let známé jako ráj pro rodiny
s dětmi. A pokud k tomu navštívíte zdejší Králov-
ství lesa nebo Stezku korunami stromů, budete
odjíždět domů spokojeni se zážitky, které vám
budou ostatní závidět.

Inspirace lesem
„Všechny atrakce v Království lesa jsou inspirová-
ny lesem a životem v něm. Staňte se alespoň na
chvíli pracovitými mravenci v mraveništi, hbitými
veverkami hopkajícími po stromech či línými je-
zevci v norách. Objevte zvučnost stromů i kouzlo
zemního telefonu. Na obřích trampolínách pro-

táhnete celé tělo, které pak klidně necháte rela-
xovat v příjemně tvarovaných a houpajících se
lehátkách,“ popsal atrakce v království lesa marke-
tingový a obchodní ředitel Jiří Falout.

Čistý vzduch na Stezce
Nejprve procházka šumavským lesem, který vás
zcela pohltí a pak překrásný výhled na Šumavu,
lipenské jezero, ale i Novohradské hory nebo
Blanský les. Nejen to vás čeká na Stezce korunami
stromů Lipno, první v České republice.
„Při cestě vzhůru vás čekají nejen adrenalinové
zastávky, ale i zajímavosti o šumavských ptáčcích,
které tvoří ucelenou ptačí stezku. Na vyhlídko-
vé věži se pak můžete zaposlouchat do ptačího
zpěvu na unikátních ptačích hodinách,“ dodává
Falout.

Vstupenky kupujte online na www.lipnocard.cz
Více informací najdete na www.lipno.info

Lipno – ráj hlavně pro rodiny s dětmi uprostřed zdravé šumavské přírody
INZERCE

PAVEL KORTUS

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Osmé místo,
skvělá domácí bilance a sympatické vý-
kony. Futsalistům Dynama před minu-
lou sezonou nikdo nevěřil. Oni ale prak-
ticky bez tréninku stačili často i profe-
sionálním týmům.

Loňský ročník je však nenávratně
pryč a týmy stojí na prahu nové sezony
se stejnou startovní pozicí. Teď už Dy-
namo nikdo nepodcení. „Bude to pro
nás těžší. Navíc jsme všichni zase o rok
starší. Ale po dlouhé pauze jsme hodně
natěšení,“ hlásí Petr Benát, jedna z opor
mužstva.

Obhájit loňské pozice, to je cíl jediné-
ho jihočeského účastníka nejvyšší soutě-
že. „Bude hodně záležet na tom, jak se
budeme scházet. Ale věřím, že můžeme
navázat na loňské umístění,“ doplňuje
Benát. A jeho slova potvrzuje i slibný
start do soutěže, v němž jeho tým pro-
hrál jen o gól na půdě mistrovské Chrudi-
mi (1:2).

Soustředit se čistě na záchranu proto
tým složený zejména z úspěšných fotba-
listů nechce. „Všichni hrajeme ve vol-
ném čase pro radost a jsme natolik sou-
těživí, že nikdo z nás nemyslí jen na zá-
chranu. Každý kvalitní zápas nás posu-

ne a i utkání v play off nám můžou po-
moct,“ zdůrazňuje.

Extraligu po minulém ročníku opusti-
ly poslední dva celky – Vysoké Mýto
a Hodonín. Jejich pozice zaujali nováč-
ci Ústí nad Labem a Žabinští Vlci Brno.
„Pět týmů je někde jinde zázemím, roz-
počtem i hráčským kádrem. Zbytek je
vyrovnaný a každý může porazit každé-
ho. Rozhodují pak zejména domácí zá-
pasy,“ ví 40letý bývalý záložník.

Pěti odskočenými mužstvy Benát
myslí pražské celky Spartu a Slavii,
dále úřadujícího šampiona Chrudim
a pak celky Plzně a Teplic. Za nimi
skončilo s výrazným odstupem Helas
Brno a před osmé Dynamo se loni o bod
vmáčkl ještě sedmý Liberec.

Žádných zásadních změn budějovic-
ký tým během dlouhé letní pauzy nedo-
znal. „Ze Slovenska se vrátil a měl by
být častěji k dispozici Jakub Hric. Připo-
jil se k nám útočník Lomu Martin Sla-
vík, který dlouhé roky hraje i futsal.
Mrzí nás, že skončil Ondra Hačka,
přestože svůj odchod dopředu plánoval.
Otázkou je, jak to bude se zdravím Ro-
mana Lengyela,“ vypočítává.

Jihočeši oproti ostatním extraligis-
tům vynikali i tím, že nastupovali téměř
bez tréninku. Většina hráčů totiž nadále

působí ve fotbale a musí svůj futsalový
koníček skloubit i se zaměstnáním.

V novém ročníku by Dynamo chtělo
trénovat častěji. „Chceme se víc schá-
zet. Někdy budeme trénovat sami, ale

domlouváme se i s celkem budějovické-
ho Absolut teamu, který postoupil do
druhé nejvyšší soutěže. S klukama se
dlouho známe a možná je i hráčská vý-
pomoc,“ navrhuje Benát.

Petr Benát (v černobílém dresu) patří i ve 40 letech k velkým oporám česko-
budějovických futsalistů. FOTO | PETR LUNDÁK

Budějovický tým loni jako nováček překvapoval,
teď už se s ním musí počítat. Dokázal to hned
v prvním kole, kdy o gól podlehl obhájci titulu.

Nikdo už nás nepodcení, vědí
extraligoví futsalisté Dynama



máme
největší výběr
koberců, PVC a vinylu

bytové PVC
nabízíme také v šířích5m

ZÁŘÍ
2020

Inspirujte se
ve Vaší nejbližší
prodejně BRENO
s nejširším
sortimentem
podlahových
krytin

Platí pouze do 30. 9. 2020!
Nevztahuje se na akční či zlevněné zboží,

na služby, na zboží na objednávku.
Nelze uplatnit zpětně. Slevy se nesčítají.
Kupón platí na prodejně i v e-shopu.

-15%%

BRENO.cz
59x v ČR

facebook.com/koberce.breno
instagram.com/koberce_breno Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Řezání podlahové
krytiny na míru

Obšívání
koberců

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

při nákupu

Akce platí do 30. 9. 2020 nebo
do vyprodání zásob. Za případné
tiskové chyby neručíme. Ceny jsou
uvedeny včetně DPH. Zobrazené
fotografie jsou pouze ilustrační.

KUPON NA SLEVU

Kó
d
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:5
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20
9

NOVÁ
KOLEKCE
kusových koberců

Diamond
&Diamond Kids

Výprodej
vinylových lamel

Lepené i Click

již od 369,-
Kč/m2

Vinylová
podlaha...
skvělá volba do bytových
i komerčních prostor.
Jedinečnost je v její snadné
instalaci, nenáročné údržbě,
vizuální atraktivnosti,
odolnosti a tichosti. PLATÍ

POUZE DO
VYPRODÁNÍ

!

Velký výběr dekorů
dřeva i dlažby

materiál
100% PP Frisé,

výběr z více vzorů,
rozměrů a barevných

kombinací

již od

1248,-
cena za rozměr 80x150 cm

Kč/ks


