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Pěší turisté i cyklisté už se bezpečně dostanou z Netolic na Prachaticku k nedalekému zámku Kratochvíle. Asfaltová
stezka, která několik let končila v půlce trasy, už vede až k vlakovému nádraží na okraji města. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
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MONIKA PROKÝŠKOVÁ

JIŽNÍ ČECHY | Letní lino v Písku je
v provozu od roku 1967 a v současnosti
zdaleka nesplňuje standardy moderního

areálu pro promítání pod hvězdami.
„V nevyhovujícím stavu je nejen pódi-
um či plátno. Přes každoroční údržbu
a pravidelné revize je celkově kino na
hraně životnosti, možná za ní,“ potvrdil
místostarosta Ondřej Veselý.

Už před třemi lety statik rozhodl o od-
stranění střechy hlediště, která se kvůli
špatnému stavu stala nebezpečnou pro
návštěvníky. Letos se v areálu ani nepro-
mítají filmy, zvládli jen pár akcí. Ani
pro ně však není prostor ideální. „Vnitř-
ní zázemí je vlhké, stejně jako záchody,
ty jsou už léta zavřené, nahradily je mo-

bilní toalety. Schodiště jsou polorozpad-
lá,“ shrnul Veselý.

Zastupitelé tak na svém posledním za-
sedání odsouhlasili rekonstrukci letního
kina. Město počítá s tím, že úpravy vy-
jdou na 35 milionů korun bez daně.
I přes výši investice představitelé města
o opravě dlouho nerozmýšleli. Roli se-
hrál i fakt, že areál patří mezi nejnavště-
vovanější v Česku. „Třeba v létě 2019
navštívilo akce, ať už promítání, nebo
koncerty, osm tisíc lidí,“ připomněl ředi-
tel Centra kultury Josef Kašpar.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

V Prachaticích už
se do opravy pustili,
v Písku začnou asi příští
rok, v Budějovicích
to mají v plánu.

Vladimír Hron

…str. 8 a 9

Rok po těžké
nehodě na motorce
mi vědma řekla,
že už jsem zemřel

Dokončili cyklostezku ke Kratochvíli

Letní kina města mění
na multifunkční centra
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MICHAL BĚLSKÝ

PRACHATICE | Nedostatek praktic-
kých lékařů a s tím spojená nedostup-
nost základní péče je podle lídryně SPD
v Jihočeském kraji Ivety Štefanové
značným problémem ve zdravotnictví.
„Trápí mě také nerovnoměrné financo-
vání různých nemocnic. Zejména na
jihu Čech dostávají zařízení daleko
méně než větší nemocnice v jiných re-
gionech,“ myslí si 38letá lékařka, která
v čele kandidátky dostala přednost před
poslancem Miloslavem Roznerem.

V Prachaticích provozujete lékař-
skou praxi. Předpokládám tedy, že
zdravotnictví bude vaším hlavním
tématem.
Jednoznačně, a je třeba se v něm věno-
vat celé škále problémů, které tíží nejen
Jihočechy. Když ale zůstanu u nás v kra-
ji, potýkáme se zde s nedostatkem finan-
cí a personálu. Momentálně nám chybí
až osmdesát lékařů. Bohužel nám často
z regionu odcházejí za hranice k souse-
dům z Rakouska a Bavorska, kde je do-
kážou lépe ohodnotit.

Kde se nedostatek nejvíce odráží?
Jsou to často praktičtí lékaři, tím pádem
se obyvatelům v kraji výrazně prodlužu-
je dojezdová vzdálenost k lékařskému
ošetření. Tím se zhoršuje dostupnost pri-
mární zdravotní péče. Rozhodně by
bylo třeba si udělat analýzu útrat ve
zdravotnictví a zamezit předraženým ná-
kupům. Je také třeba lépe finančně
ohodnotit všechny zdravotníky, protože

tento obor stojí na personálním obsaze-
ní. Trápí mě také nerovnoměrné finan-
cování různých nemocnic.

To se týká i Jihočeského kraje?
Ano, je to patrné zejména v hrazení stej-
ných zákroků, kdy za ně jihočeské ne-
mocnice dostávají i několikanásobně
méně peněz než velké nemocnice jinde.
Právě menší nemocnice jsou pak často
silně podfinancované, což se musí odra-
zit i na kvalitě jejich péče.

Na své facebookové stránce jste
zmiňovala, že byste chtěla podporo-
vat bydlení pro mladé rodiny. Jak
byste toho chtěla dosáhnout a jak
by takové bydlení mělo vypadat?
Mladí dnes mají obrovské problémy se-
hnat bydlení a právě na jihu Čech je situ-
ace jedna z nejhorších v celé republice.

Vhodným řešením je podle mě podpora
družstevního bydlení. Bytová družstva
bychom chtěli podpořit bezúplatným po-
skytnutím pozemků a rodiny by mohly
využívat výhodné úvěry, což by se dalo
využít třeba u manželských půjček.

Měl by se do bytové výstavby zapo-
jit i stát namísto toho, aby byty bu-
dovaly developerské firmy?
Jednoznačně, podpora státu je nutnost.
Pomůže nový stavební zákon, který zjed-
nodušuje a urychluje vydání stavebního
povolení. S tím souvisí snazší dostup-
nost vlastního či nájemního bydlení.

Jižní Čechy jsou oblíbenou turistic-
kou destinací, jenže velká část za-
městnanců v době pandemie opusti-
la obory na ni přímo napojených.
Jak je přilákat zpátky?

Pandemie zasadila turismu na jihu Čech
obrovskou ránu, spousta podniků ukon-
čila svou činnost. Významnou roli mo-
hou sehrát zahraniční centra krajů, která
si rozhodně zaslouží velkou podporu.
Na celostátní úrovni je velmi důležitá or-
ganizace CzechTourism, na kterou se
v tomto ohledu nesmí zapomínat.

Kam konkrétně by podpora měla
směřovat uvnitř krajů?
Když vezmeme jižní Čechy, určitě je
třeba uvolnit prostředky na opravy histo-
rických kulturních památek. Máme jich
tu nespočet a rozhodně mají velký po-
tenciál přilákat spoustu návštěvníků ze
zahraničí. Vedle krásné přírody vyniká-
me i řadou pamětihodností také v men-
ších obcích, na které se nesmí zapomí-
nat. Významná část turistů vyhledává
právě zapadlé kouty kraje.

Nemáte obavy z cest do Prahy, po-
kud vás lidé zvolí do parlamentu?
Přece jen není spojení jihočeských
měst do hlavního města ideální.
Byť je to poměrně krátká vzdálenost,
musím s vámi souhlasit. Je třeba se jed-
noznačně zaměřit na dobudování dálnič-
ní sítě, z pohledu Jihočecha chybí hlav-
ně dokončení dálnice D3, které by ulevi-
lo katastrofální dopravě v Českých Bu-
dějovicích. Určitě je třeba dále apelovat
na Středočeský kraj, aby s její výstav-
bou pokročil.

V čele kandidátky jste dostala před-
nost před minulým lídrem a poslan-
cem Miloslavem Roznerem. Věříte,
že ho v poslanecké lavici doplníte?
Věřím v to. Preference máme celkem
dobré a navíc krátce před volbami stále
stoupají. Myslím si, že držíme poměrně
slušnou šanci vyslat do parlamentu dva
Jihočechy, ale uvidíme, kolik procent
od voličů nakonec získáme. Žádné kon-
krétní číslo jsme si za cíl nedávali, ale
nepochybuji o tom, že to bude dvouci-
ferné číslo.
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Týdeník 5plus2 představuje
před sněmovními volbami lídry stran
a hnutí v jednotlivých krajích.
Pořadí určil výsledek posledních
sněmovních voleb a u těch,
které v nich tehdy nekandidovaly,
průzkumy veřejného mínění.

Lídryně SPD Iveta Štefanová si konkrétní cíl do podzimních voleb nedává,
ráda by však dosáhla na dvouciferné číslo. FOTO | ARCHIV IVETY ŠTEFANOVÉ

Jihočeskou SPD povede
do říjnových sněmovních
voleb lékařka Iveta
Štefanová. „Věřím, že
na jihu Čech získáme
dva mandáty,“ tvrdí.

Pro mladé rodiny chceme více
dostupných družstevních bytů

VOLBY
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Plánované úpravy zahrnují rekonstruk-
ci povrchu hlediště, objektu promítárny
a toalet, rozšíření pódia, nový přístřešek
nad částí hlediště i nový objekt pro po-
kladnu a rychlé občerstvení. Nové bude
i oplocení. „Kino je variabilní díky la-
vičkám, které se dají přesouvat, a tak to
také zůstane. Pak ještě počítáme s digita-
lizací kina Portyč. Techniku, kterou
tam využíváme teď, přesuneme napev-
no do letního,“ doplnil Kašpar.

Přestavbu plánuje Centrum kultury
už několik let. Loni ji oddálila pande-
mie covidu. Projekt je tak hotový, stej-
ně jako stavební povolení. „Předpoklá-
dáme, že bychom do konce roku zkusili
vybrat zhotovitele, a jakmile to počasí
příští rok na jaře dovolí, začneme s re-
konstrukcí,“ dodal Veselý. Práce by
měly trvat přibližně devět měsíců.

Stejnou cestou jako v Písku se vydali
i v Prachaticích. Rozsáhlá rekonstrukce
areálu postaveného v roce 1963 začala
v červnu. „Letní kino v Prachaticích má
obrovskou tradici. Teď je všechno srov-
nané se zemí. Stály tam objekty, které
nebyly odizolované, záchody nebyly
bezbariérové. Obrovská vlhkost ani ne-
šla odstranit. Strhli jsme i promítací plát-
no. Rekonstrukcí získáme multifunkční

kulturní centrum, kde se nebudou jen
promítat filmy, ale poskytne zázemí
i pro divadelní a hudební scénu,“ infor-
moval starosta Prachatic Martin Malý.

Za plátnem kina vznikne další záze-
mí pro účinkující. „V objektu, odkud se
bude promítat, bude i vstup na toalety
pro návštěvníky a počítáme také s bufe-
tem. Hlediště bude kryté asi z jedné třeti-
ny a textilně zastřešené bude i pódium,“
nastínil Malý, který konečnou cenu

akce odhaduje na méně než 50 milionů
korun. Hotovo má být příští rok.

A vylepšení letního kina plánují
i v Českých Budějovicích. „Máme při-
pravený základní podklad pro vypsání
architektonické soutěže na revitalizaci
parku Háječek, v němž kino stojí. Sou-
částí podkladu je i zachování multi-
funkční letní arény. Předpoklad vyhláše-
ní soutěže je letošní prosinec,“ potvrdil
náměstek primátora Juraj Thoma.

Letní kino v Českých Budějovicích stojí v parku Háječek. Město plánuje pro-
měnu této lokality u soutoku Vltavy a Malše. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Kancelář: Biskupská 6
Po–Pá: 7.00–15.30
So–Ne: 9.00–13.00

Pohřební služba
Otýlie s.r.o.
Biskupská 6,

České Budějovice

Bezplatná nonstop linka:
800 111 002
Stálá služba:

602 443 478, 602 443 475

zajištuje veškeré
pohřební a kremační

služby.

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

INZERCE

Proměny letních kin
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Členská i voličská základna KSČM
nezadržitelně stárne. Jakými kon-
krétními programovými návrhy
chcete usilovat o hlasy mladých a
ekonomicky produktivních lidí?
Analýzy jednoznačně poukazují na
fakt, že cílovou skupinou KSČM není
pouze skupina 65+, ale také 50+ a 25+.
Není tedy pravdou, že voličská základ-
na KSČM stárne. Ostatně pokud se po-
díváte na volební lídry KSČM, tak je-
jich věkový průměr je 51 let. Rozhodně
tedy nejsme stranou seniorů pro se-
niory, jak se někdy snaží pravicová mé-
dia prezentovat.

Našimi hlavními programovými cíli je
mimo jiné zastavení zvyšování daní pro
pracující s podprůměrnou mzdou, zajiště-
ní dostupného bydlení pro všechny, novo-
manželské bezúročné půjčky, minimální
mzda alespoň 20 tisíc korun. Ale také
obědy, školní pomůcky a jízdné na zá-
kladní školy zdarma a řada dalších.
KSČM, jako jediná parlamentní levicová
strana, nabízí šanci na nový začátek pro
všechny, kdo již nechtějí být druhořadý-
mi obyvateli EU. Lidé musí mít právo na
důstojný život a děti na šťastné dětství.

Po téměř celé čtyři roky držíte u
moci vládu ANO a ČSSD. Jak srozu-
mitelně vysvětlíte svým voličům, že
toto rozhodnutí bylo správné? Kte-
ré vlastní programové priority jste
díky tomu prosadili?
S odstupem času můžeme říci, že jsme
neodhadli sílu mediální manipulace An-
dreje Babiše a nedařilo se nám v počát-
ku spolupráce najít adekvátní odpověď
na jeho kampaň ve stylu: Dělejte si co
chcete, pokud to bude zajímavé, stejně
si to přivlastním jako vlastní úspěch.

Časem se nám však podařilo za-

ujmout viditelnější pozici a naše progra-
mové požadavky nabyly na významu.
Také se nám dařilo i v mediální prezen-
taci a naše názory začaly více rezonovat
ve společnosti. Na to, že máme pouze
15 poslanců, jsme tím získali docela
dost prostoru k plnění našeho progra-
mu. Hlavními programovými cíli byly
sociální oblasti. Nesmíme ale ani zapo-
mínat na medializaci zlodějiny století,
nazývané církevní restitucí, aby již ni-
kdo nemohl říkat, že o tom nikdy nic
neslyšel. Na rozdíl od ČSSD jsme ne-
podlehli touze vládních křesel v menši-
nové vládě a raději jsme se soustředili
na práci pro občany a náš volební pro-
gram. A hlavně kdybychom v rozhodu-
jícím okamžiku nepodpořili vládu, byly
by důsledky podstatně horší.

Vládu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL
jsme již zažili a osobně ji považuji za dru-
hou nejhorší po nepřekonatelné loupež-
nické vládě Václava Klause st. v devade-
sátých letech. KSČM proto raději na chví-
li podpoří oligarchu Babiše za protihod-
notu plnění volebního programu KSČM
ve prospěch občanů ČR než pravicové tu-
neláře myslící jen na horních 10 tisíc.

Usilovali jste o škrty v rozpočtu re-
zortu obrany. Jak to jde dohromady
s tím, že vaším dlouhodobým cílem
je odchod Česka z NATO a v tom dů-
sledku tedy nutnost zajistit si obra-
nyschopnost po vlastní linii?
Jak nám ukazuje historie, tak aktuální si-
tuace v Afghánistánu, NATO je stude-
noválečné monstrum, neschopné jiného
jednání než ve prospěch USA, a to i na
úkor svých takzvaných spojenců.

Cílem KSČM je silná česká armáda
schopná ochránit Českou republiku
před nebezpečím migrace a terorismu.
To vyžaduje prostředky primárně pro
naše firmy, abychom se stali soběstačný-
mi v základním bezpečnostním mate-
riálovém vybavení. Kdysi jsme uměli
vyrobit vojenské proudové letadlo, obr-
něné transportéry, samohybné houfnice
a třeba i ikonické SA58 a cz75.

Naším cílem je idea peněz čes-
kých daňových poplatní-
ků pro české fir-

my na české výrobky. Mezinárodní spo-
lupráci vidíme v oblasti okolních států
V4 a se všemi, kteří prosazují mír a neza-
pojují se do válečných konfliktů po svě-
tě bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.

Co považujete za svůj předvolební
trumf, který vámmůže získat hlasy i
nerozhodnutých voličů?
Pokud bychom prozradili svůj předvo-
lební trumf, přestane být trumfem…

Které své tři programové návrhy
a sliby vnímáte jako nejdůležitější?
Udržení růstu mezd a důchodů, aby
reálně neklesaly, dosažení zákona o re-
ferendu, ochranu státního a veřejného
majetku.

Jakou bude Česko zemí v roce
2025, pokud uspějete a budete čty-
ři roky u vlády?
Bude směřovat k návratu k suverenitě a
potravinové soběstačnosti. Bydlení
bude dostupné pro každého a výrazně
ubyde počet zadlužených domácností.

Co rozhodne letošní volby? Bude to
aktuální situace s covidem, ekono-
mická situace, marketingové schop-
nosti? Na jakou část svého progra-
mu se chcete v rámci horké kampa-
ně posledních týdnů soustředit?
Pro nás je důležitá pří-
má komunikace s vo-
liči. Nesázíme na

billboardy s lacinými populistickými
frázemi. Věříme, že voliči budou umět
číst mezi řádky a pochopí, že jsme jedi-
nou levicovou stranou v České republi-
ce a nesloužíme zájmům nadnárodních
korporací.

Koalice se skládají až po volbách,
ovšem můžete už nyní jasně říct, s
kým pro vás nepřichází povolební

spolupráce v úvahu?
Nevidím žádnou shodu s

ODS ani TOP 09. Přiroze-
ný partner pro povoleb-

ní jednání je ČSSD
a ANO. (mb)

Týdeník 5plus2 pokračuje v sérii
předvolebních rozhovorů s celostátními
lídry významných stran a hnutí. Startovali
jsme představením lídrů Přísahy
a uskupení Trikolora Svobodní
Soukromníci, kterým průzkumy dávají
šance na vstup do Sněmovny. Následují
lídři v pořadí, v jakém jejich strany uspěly
při posledních sněmovních volbách.
Dosud vyšlo: 3. 9. Jan Hamáček (ČSSD)

5x o sobě
Vojtěch Filip
Kdybyste měl čistě pro sebe 24 hodin
volna na cokoliv, jak byste je strávil?
Určitě bych šel do lesa a odpočíval bych
s rodinou na chalupě.
Za co utrácíte nejvíce peněz?
Za věci na myslivost, za knihy.
Co pokládáte za svůj největší profesní
úspěch?
Největší profesní úspěch jsem měl jako
advokát u Evropského soudu pro lidská
práva.
Vaše nejoblíbenější místo v Česku?
Nejoblíbenější místo jsou mé rodné jižní
Čechy.
Vaše oblíbená kniha a film?
Dobrý voják Švejk od Jaroslava Haška
a film? Cokoliv od Zdeňka Trošky.

VOLBY

Vojtěch Filip (KSČM) slibuje v případě volebního
úspěchu návrat k suverenitě a potravinové
soběstačnosti, bydlení každému améně zadlužených.

Nebýt druhořadými obyvateli EU

FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
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JOSEF HORA

ČR | Sám o sobě říká, že je hlavně kome-
diant. Vladimír Hron, kterého si většina
Čechů pamatuje především jako výbor-
ného imitátora a zpěváka, v červnu osla-
vil 55. narozeniny. „Žádnou velkolepo-
pu oslavu jsem nedělal. Zvládl jsem to
tím nejlepším možným způsobem, a to
je práce. Byl to ten nejhezčí dárek, pro-
tože jsem mohl zase vystupovat a tak se
věnovat tomu, co miluji,“ říká.

Do takového baviče by lidé asi ne-
řekli, že se spokojí s komorní rodin-
nou večeří, místo aby třeba uspořá-
dal akci a bavil hromadu hostů.
Vlastní oslavu bych si nikdy nemodero-
val. My jdeme skutečně jen posedět a
povídat do dobré hospůdky. Nebo ně-
kam na dortík. Nebo jdeme do lanového
centra, což byl také jeden z darů. Ne-
jsem příznivcem pozvat padesát příbuz-
ných, kteří se opijí do němoty a druhý
den ani nevědí, že na oslavě byli. My
slavíme aktivně, aquapark, lezení do ko-
run stromů, šlapadlo na řece, nebo ales-
poň nějaká hezká procházka.

Prý jste abstinent, je to pravda?
Opravdu. Nepiji, nekouřím, sprostě ne-
mluvím. (smích) O mně vždy v mládí ří-
kali: „To je ten slušnej.“ Ale to není
pravda, měl jsem jiné neřesti. Nejsem
ale typ člověka, který rád a často oslavu-
je. Alkoholové dýchánky mi nic neříka-
jí, což je vzhledem k mé branži trochu
zvláštní. Zároveň jsem měl kolem sebe
několik tragických „alkoholových“ udá-
lostí jako smrt a zmrzačení kamarádů.
Kromě toho mívám na večírcích větši-
nou skvělou náladu i bez alkoholu, tak-
že mi pít přijde jaksi zbytečné.

Měl jste po roční covidové pauze na-
bité léto?
Jsem rád, že už zase mohu zpívat a ba-
vit publikum. Lidé tančí a smějí se, je to
jako návrat k životu po nějaké katastro-
fě. Na prvních vystoupeních se mi ale di-
váci zdáli až vyděšení, jen stáli, dívali
se a nevěděli, co mají dělat. Až po třetí
čtvrté písni se začali otevírat, brzy pak
už zpívali a tančili. To bylo naprosto

nádherné a měl jsem vážně na krajíčku.
Jako vidět rozkvétat rostlinu.

Máte obavy z podzimu, že nebudete
moci vystupovat?
Skryté obavy mám, ale věřím, že k žád-
ným lockdownům už nedojde. Mám oba-
vu, že se lidé budou na podzim bát přijít
do vnitřních sálů. Byl bych rád, aby se ne-
báli, a to myslím i obecně, protože strach
je podle mě zárodkem snad všech chorob
na světě. Mé krédo je: „Žijme s tím, že
to, co je před námi, nás stejně nemine.“

Vy o strachu a osudu něco víte, že?
Jste po několika generacích první
mužský Hron, jehož život nevyhasl
s příchodem 30. roku.
Ano, je pravda že jsme měli jisté rodin-
né prokletí – tři, možná čtyři generace
mužů přede mnou umíraly před třicít-
kou. Pradědeček z tatínkovy strany ze-
mřel v nejlepších letech po kopnutí ko-
něm, jeho syn a můj dědeček zemřel
mlád za války rukou banderovců, tatí-
nek se jako další v řadě ve třiceti zabil v
rodném Mostě na motorce. Když jsem
dospíval a začal řešit otázky života a
smrti, měl jsem tyto tragédie stále před
očima. Do svých třicátých narozenin
jsem pořád čekal, co se stane, co přijde.

Potkalo vás v roce 1996, tedy když
jste oslavil 30 let, nějaké neštěstí?
Potkalo. Měl jsem strašně ošklivou ne-
hodu na motorce. Velmi zvláštní je, že
můj otec zemřel v roce 1969, já měl nej-
spíš zemřít v roce 1996. Když se podívá-
te na ty číslice, tak je stačí otočit, taková
magická záležitost. Já tu nehodu ale pře-
žil a od té doby se motocyklu vyhýbám.
Vnímám to jako vyšší znamení. Zatím
žiju, uvidíme, co bude dál.

Věříte na osudovost, která může za-
sáhnout do lidského života?
Věřím. Jsem trochu fatalista, i když
na druhou stranu tvrdím, že
člověk, je-li dostatečně
cílevědomý, dokáže
s osudem něja-
kým způso-
bem po-
hnout. Rok
po nehodě
jsem šel za
v ě d m o u ,
která si pro-

hlédla mou čáru života. Řekla mi, že
jsem zemřel a že to je asi rok. Až jsem se
lekl, jak to ví. „Vy teď žijete život, který
jste dostal jako dar za něco, co jste udě-
lal,“ říkala ta vědma. Dodnes nevím, co
jsem udělal, nevím, jestli to je třeba má
práce a to, že zpívám, že rozdávám ra-
dost a dobrou náladu. Možná tam je za-
kopaný pes, a proto pořád dělám to, co
dělám. A stále s velkou láskou, protože
podle mě v životě platí „dej a bude ti
dáno, přej a bude ti přáno“.

Prý svým uměním imitací občas ro-
zesmáváte i lidi na ulici či v obcho-
dě. Koho jste překvapil naposledy?
Onehdy jsem napodobil vlastní mamin-

ku tak, že se až rozplakala. Nedávno
jsem pobavil třeba paní pokladní v Li-
dlu. Neznámé lidi rozesmávám skuteč-
ně denně. Prostě když vidím někoho,
kdo třeba nemá úplně ideální náladu, a
cítím, že bych mu ji mohl trochu spra-
vit, tak to zkusím. Ne vždycky to vyjde.
Jsem takový klaun, nebo chcete-li
šašek, i v osobním životě. A vůbec se za
to nestydím. Naopak. Když mě zastaví
policie a chce po mně pokutu, tak vždy
vytáhnu třeba Luďka Sobotu nebo Feli-
xe Holzmanna. A dokud policistům ne-
vypadne propiska z rukou, pokračuji.
Před lety jsem uměl ke dvěma stům
osobností, dnes už je to více.

V minulosti patřilo jméno Vladimír
Hron ke špici zábavy v Česku. Jak je
to teď?
Vystupuji stále dál, troufnu si říct, že po
celém světě, protože už mi chybí jenom
jeden kontinent, Austrálie. Zpívám a ba-
vím lidi tam, kam mě pozvou. Třeba
jsme se vydali na koncert do Káhiry.
V divadle byla rozbitá klimatizace, má-
lem jsem tam v 60 stupních zemřel, i tak

ale bylo naprosto fenomenál-
ní publikum. Jsem

schopen zpívat
v několika

jazycích.

Jsou hvězdy, které nehasnou. To hlásil Vladimír
Hron dlouhé roky v televizním pořadu, kde věrně
napodoboval stovky českých i světových zpěváků
a připomínal jejich největší hity. Jeho vlastní hvězda
také ještě nevyhasla, i když už většinou zpívá pro
menší publikum než dřív. „Mládež frčí na YouTube,
ale když předvádím Elvise, pořád se skvěle baví,“ těší
showmana z Mostu.

5plus2
■ ROZHOVOR

FOTO | ARCHIV V. HRONA

Překonal jsem rodinné prokletí.
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Řekl bych ale, že styl zábavy se neustá-
le mění. Mládež frčí na YouTube a dal-
ších sociálních sítích. O to zajímavější
je, že když vyjedeme třeba na „pioný-
rák“ nebo školní představení, děti se při
předvádění Elvise Presleyho, kterého
už téměř nemusí znát, výborně baví.
Fungují i hvězdy jako Sinatra, Mercury,
Tom Jones, ale i Karel Gott.

V roce 2019 jste odešel z Prahy do
malé obce v okolí středočeských Po-
poviček. Jaká to byla změna?
Jsme v zapadlém domečku, kde občas
pokecám se sousedy přes plot. Máme
to, jak říkám, „na klid“ – občas vyleze-
me na zahrádku na lehátka nebo jedeme
někam na výlet. Ale nežijeme komunit-
ním životem, na to nejsme správné
typy. Užívám si naprosté soukromí,
tedy to, co v pracovním životě nemám.
Z náměstí plného lidí přijíždím domů
do klidu, zalezu si a prostě existuji.

V roce 1966 jste se narodil v Mostě
na severu Čech, tam mohlo být do-
cela drsné dětství. Můžete srovnat
dobu tehdy a dnes?
Je to diametrální odlišnost. Říkalo se, že

kraj byl drsný sám o sobě. Vyrůstali
jsme v úplně jiných podmínkách než
dnešní děti, ale zpětně je za drsné nepo-
važuji. Prostě za takové, jaké tehdy pla-
tily a my jsme je museli přijmout. Horší
pověst než Most měla snad jen Bílina.
Jako kluk jsem kupříkladu pobíhal ještě
po starém Mostě, který už neexistuje,
místo něj je teď jezero. Zbyla jediná stav-
ba, to je renesanční kostel, a vlastně ješ-
tě část Zahražany a stará průmyslovka.

A co tamní „vyhlášený“ vzduch?
Toho se týká asi nejzásadnější promě-
na. Životní prostředí tehdy bylo drsné.
Zažil jsem tělocvik, kdy bylo ve vzdu-
chu tolik zplodin, že jsme po tříkilomet-
rové trati omdlévali a museli nás odná-
šet do tělocvičny. Když pak hlásili v rá-
diu, že je zákaz vycházení, tak nám tělo-
cvikář říkal: „Kluci, hlavně neříkejte,
že jsme byli na tělocviku.“ (smích) Čas-
to jsme nejen cítili, ale i viděli, co dýchá-
me. Jako dítě jsem přes mlhu zplodin ne-
dohlédl na dva metry. Teď tam za ma-
minkou a sestrou jezdím na návštěvu a
skutečně dýchám čerstvý vzduch.

Jaké speciality má Mostecko?

Dobrá otázka. Chtěl jsem říct hnědé
uhlí, ale to asi není specialita (smích) a
navíc je těžba v útlumu. Samozřejmě
jsme měli ještě chemičku. Když jste jeli
tramvají kolem Záluží a zrovna vypouš-
těli čpavek, to byla „velká specialita“.
Specialitu ale vařila také paní Lancová,
co bydlela patro nad námi. Říkávala
tomu „uhlířina“. Byl to takový hornický
„melšpajs“, tedy co dům dal. Bylo to
hrozně dobré a je to moje dětství. Teď
se těším, až začne fungovatMostecké je-
zero, což by mělo být už brzy.

Projevily se už v dětství vaše umě-
lecké sklony?
Samozřejmě. Na táborech jsem recito-
val, účastnil jsem se i pěvecké soutěže.

Když byla možnost se někde předvést,
tak jsem se hlásil. Moje maminka vyprá-
ví příběh o mém prvním uměleckém ho-
noráři. Byly mi asi čtyři roky a v kempu
Višňová jsem jedno dopoledne zmizel.
Maminka už chtěla volat policii, když za-
slechla v nedaleké hospůdce prapodivný
ryk. Šla tam a spatřila mě, jak stojím na
obráceném barelu od nafty. Přede mnou
poslouchala celá hospoda, jak vyprávím
anekdoty, i ty přisprostlé, které mě učili
doma. Za odměnu mě cpali hospodský-
mi dobrotami – meloun, tatranky, kofola
a malinovka. Já si to nepamatuji, ale ma-
minka dodnes říká, že jsem pak celé od-
poledne „blil jako amina“. Tak to byl
můj první honorář v životě a asi už tehdy
se rozhodlo o tom, že budu komediant.

Pořád žiju!

UŽ TEĎ NOVÝ DÍL

INZERCE

VLADIMÍR HRON
■ Narodil se 25. června 1966 v Mostě.
■ Je ženatý a má dceru.
■ Poprvé se objevil v televizi v roce 1985
v roli dýdžeje ve filmu Pohlaď kočce uši.

■ Od roku 1992 moderoval v regionálním
rádiu, po pár letech se začal plně věnovat
bavení publika na veřejných akcích.

■ Proslavil se jako zpěvák, imitátor
a moderátor pořadů Abeceda hvězd
a Jsou hvězdy, které nehasnou na ČT.
Uváděl třeba i Silvestr 2002 (na snímku).

■ Získal několik cen televizní popularity
TýTý, vydal sedm hudebních alb.
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JOSEF HORA

ČR | Tohle je Jarmilka. Prasečí slečna
plemene mangalica, nejmastnějšího ple-
mene, kde až 70 procent hmotnosti tvo-
ří sádlo. Jako malé selátko byla Jarmil-
ka s mašlí ovázanou kolem pasu dár-
kem, roztomilým rozmarem, chvilkou
pomíjivé emoce nových majitelů. Jenže
jak prasátko rostlo, nebyl na něj čas.
A tak skončila v útulku Zvířátkov
v Olešné u Hořovic. Tam dnes žije s dal-
ší prasečí kamarádkou, také dárkem, je-
jíž majitel ale nakonec odjel do USA
hrát hokej a prasátka se také zbavil.

Zvířecích příběhů, jako je ten prasát-
ka Jarmilky, jsou v Česku tisíce. Petr So-
kolík je jedním z těch, kteří se rozhodli

podobné osudy němých tváří změnit.
Vymyslel projekt Den zvířat a každoroč-
ně také organizuje v Praze, Plzni, Brně
a dalších městech běh lidí se psy. „Před
covidem-19 dorazilo do pražské Stro-
movky 1500 lidí a možná dvě tři stovky
psů. Loni o trochu méně,“ popisuje asi
největší sraz „páníčků“ se psy v Česku.
„Jedna paní mi říkala, že její pes na
všechny pořád štěká. Když se ale ocitl
mezi obřím davem dalších psů, byl prý
tak vyjevený a zvědavý, že zapomněl
na všechny štěkat a jen vyjeveně kou-
kal,“ líčí s úsměvem terapeutický úči-
nek celého běhu Petr Sokolík s tím, že
zmíněný „štěkoun“ tolik psů pohroma-
dě v životě neviděl.

Běh se letos ve Stromovce koná 3. říj-
na a oficiálně se jmenuje Běhejme a po-
máhejme útulkům.

Den zvířat a milion útulkům

Akce Den zvířat, kterou vymyslel, už v
předchozích letech zvířatům v útulcích
přinesla miliony korun. Ke zrodu podpo-
ry došlo před několika lety. „Když jsem

šel jednou do útulku odnést granule ze
supermarketu, říkali mi, že potřebují kr-
mivo jiné, kvalitní, protože se k nim do-
stávají pejsci ve špatném stavu. A pak
že je velmi důležitý veterinář. A že jim
nejvíc pomůžou finance,“ vysvětluje mi-
lovník zvířat důvod, proč běh založil.

Brzy mu začali volat z dalších měst,
ale Sokolík, coby zaměstnanec bankov-
ní spořitelny, by další běhy ve volném
čase už nezvládl. „Zároveň mi bylo líto
ostatních zvířat, koní, oslů, prasátek
a dalších, původně jsme totiž podporo-
vali pouze psy a kočky. Takže jsem se
rozhodl v roce 2019 založit charitativní
sbírku Den zvířat,“ říká.

Tehdy se vybralo přes 400 tisíc ko-
run, následující ročník už přes milion.
Finance pro útulky rozděluje pečlivě.
„Hlídáme si, jak hospodaří s penězi, zda
mají pravidelné kontroly veterinární
správy, zda se jim daří zvířata umisťo-
vat do rodin. Takovým útulkům pak pe-

níze předáváme,“ uzavírá Petr Sokolík
s tím, že zrovna před pár dny poslal do
dvou stanic 50 tisíc korun.

Letošní sbírka odstartovala 1. září
a skončí na Františka 4. října, kdy si při-
pomínáme Světový den zvířat. „Zvířata
slaví svůj mezinárodní den od roku
1931, tedy letos mají 90. výročí. Patro-
nem je ochránce zvířat František z Asis-
si, který zemřel 3. října 1226. Je zajíma-
vé, že já mám ten den narozeniny,“ upo-
zorňuje s úsměvem Sokolík. Sám má to-
lik práce, že si vlastní zvíře stále neopat-
řil, hodně psů mají ale jeho rodiče. „Pro-
sím každého, kdo nemá na zvíře čas, ať
si ho nepořizuje. Je to velká zodpověd-
nost na několik let,“ varuje dobrodinec.

Kde všude se letos poběží, najdete na
behproutulky.cz, pomoci můžete na
denzvirat.cz. Akci podpořili videem am-
basadoři projektu Ivan Trojan, Ben Cris-
tovao, Patricie Pagáčová, Alice Bendo-
vá, Eva Samková, Ondřej Neff a další.

Běhejme a pomáhejme útulkům. Při akci se každoročně sejdou stovky nad-
šenců podporujících opuštěná zvířata. FOTO 3x | ARCHIV PETRA SOKOLÍKA

Prasátko Jarmilka žije v útulku.

Petr Sokolík založil charitativní sbí-
ku Den zvířat, letos končí 4. října.

Den zvířat je největší
česká sbírka určená
opuštěným zvířecím
miláčkům. Ambasadory
projektu jsou třeba Ivan
Trojan, Ben Christovao
nebo Eva Samková.

všechny dostupné údaje. Po schůzce se zástup-
cem firmy se jí konečně trochu ulevilo, protože se
tak pro její maminku objevila nová naděje.

„Nejdřív jsem měla obavy, že přijdu o své vlastní
bydlení, ale dcera mi vysvětlila, že i dále zůstanu
vlastníkem nemovitosti, a že kvůli úvěru se potom
sníží dědictví. Měla by to být sice samozřejmost, ale
musím říct, že mě velmi potěšilo, že pro dceru je dů-
ležitější mé zdraví než peníze,“ říká paní Jiřina.

Poté se paní Jiřina sešla se zástupcem firmy FI-
NEMO.CZ a po podepsání smlouvy jí začala pra-
videlně jednou měsíčně chodit na bankovní účet
částka, kterou potřebovala na léčení.

„Opravdu jsem se bála, že už neuvidím vnoučka
vyrůstat,“ svěřila se paní Jiřina se svými předcho-
zími obavami, „ale prostřednictvím Renty z nemo-
vitosti si mohu dovolit kvalitnější lékařskou péči
a lepší léky. Získala jsem tak novou naději,“ dodává
s úsměvem.

Paní Jiřina ve svých 66 letech vážně onemocněla a čekala ji náročná a drahá léčba,
kterou si jako vdova, která sotva vystačí s důchodem, nemohla dovolit platit.

Renta z nemovitosti mi dala novou naději

„Nechtěla jsem s tím svou dceru zatěžovat, ale
nakonec stejně poznala, že se něco děje. A společně
jsme začaly přemýšlet, jak situaci vyřešit,“ líčí paní
Jiřina.

Léčba byla bohužel tak finančně náročná, že
ani dcera paní Jiřiny na ni neměla peníze. Půjčku
si ani jedna z nich vzít nemohla, protože by ji ne-
měly z čeho splácet. A potom se dcera paní Jiřiny
doslechla o Rentě z nemovitosti a zjistila si o ní

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.

INZERCE

Mazlíčkům dají lásku i peníze
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POMOCNÁ RUKA
Z VAŠÍ LÉKÁRNY!

PRO ŽIVOT V POHODĚ

DIAMizin
GURMAR

NEBOJTE SE POŽÁDAT O POMOC, JSME TADY PRO VÁS!

Nedovolte, aby vaše sebevědomí podkopávaly nepří-
jemné pocity kvůli potížím smočením a vyřešte palčivý
problém silou osvědčeného a tradičně užívaného
extraktu Saw palmetta.
Ulevte si od potíží a zajděte si pro nepostradatelného par-
ťáka No-Prostal Strong. Jedná se o nejsilnější doplněk

stravy na trhu na potíže s prostatou* díky
maximálnímu obsahu extraktu Saw palmetta
(latinsky Serenoa repens), který pomáhá udr–
žet správnou funkci prostaty a močového
ústrojí. Díky přidanému vitaminu E také chrá-

ní buňky před oxidativním
stresem. Účinné složení
tohoto přípravku slouží
k udržení zdravé prostaty,
redukuje noční močení
a podporuje silný a nepře-
rušovaný proud moči.

*nejvyšší obsah Saw palmetta – srovnáno
s doplňky stravy na lékárenském trhu,
duben 2021

Už žádné trápení, starosti ani vnitřní neklid! Nastal čas přemoci psychickou nepohodu i občas-
né poruchy nálady, naladit se do pozitivna a opět se naplno radovat ze života! Poznejte recept,
jak povznést svou náladu do plusu s jedinečným přípravkem.
Objevte přímou a bezpečnou cestu k plnohodnotnému životu. Vyzkoušejte tradicí ověřený, originální
přípravek L-TryptofanTherapill. Tento unikátní doplněk stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan,
jenž je přirozeným zdrojem hormonu štěstí (serotoninu). Složení je doplněno o vitamin B6, který
přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. L-Tryptofan Therapill vám proto pomůže navrátit duševní
klid a ztracenou pohodu. Při jeho užívání se zároveň nebudete muset obávat nežádoucích účinků,
jako je omezení bdělosti či návykovost.

J

Žádejte
originál.

DIAMizin
GURMAR

Jedním z největších strašáků dneška jsou potíže
s nedostatkem inzulinu v těle, což obvykle bývá
zapříčiněno obezitou, nezdravým životním sty-
lem, nedostatkem pohybu a dědičností. Hledáte-
-li způsob, jak vyrovnat kolísající hladinu cukru
v krvi, vsaďte na účinný přípravek.
Vyzkoušejte DIAMizin® Gurmar – zabiják cukru,
ověřený doplněk stravy, který stabilizuje a udržuje
hladinu cukru v krvi a omezuje chuť na sladké.
Přípravek obsahuje extrakt z rostliny Gymnema
sylvestre. Její účinné látky, kyseliny gymnemové,
přispívají k optimální hladině glukózy v krvi a snižují
chuť na sladkosti. Napomáhají tak redukci nadváhy.

ZABIJÁK CUKRU!
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Trpíte suchostí rukou či chodidel, jejich šupina-
těním a vznikem prasklin? Pokud problém řešíte
vazelínou či krémy na jejím základě, dost možná
si zaděláváte na nekonečný kolotočmazání. Věř-
te, že mnohem lepší služby, než vazelína vyrábě-
ná z ropy, kůži prokáží přírodní látky.
Konopná mast Konopka obsahuje pouze přírodní
složky. V jejím složení s certifikací CPK bio hraje hlav-
ní roli 50 % bio konopného oleje a bambucké máslo
doplněné o sójový olej, včelí vosk a šalvěj. Konopka
vytváří na povrchu pokožky prodyšnou ochrannou
vrstvu, která brání jejímu vysušování a vzniku prask-
lin. Na rozdíl od vazelíny je Konopka kompatibilní
s kožními lipidy, a proto hloubkově hydratuje kůži
a obnovuje její přirozenou ochrannou bariéru.
Konopka je vhodná nejen pro ruce, ale také pro
suché paty a ošetření pokožky atopiků a lupénkářů.

ZAPOMEŇTE NA VAZELÍNU,
KONOPKA KŮŽI ROZUMÍ!

MAXIMÁLNÍ
ÚČINNOST
NA POTÍŽE
S PROSTATOU
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MARTIN BRABEC

ČR | Pokud pomineme ty „koňácké“ a vo-
dácké, seriálů z ryze sportovního prostře-
dí v české televizní tvorbě nenajdeme
mnoho. Tři z nich však stojí za pozornost,
každý přitom z jiných důvodů. Dlouhá
míle (1989) zajímavě a přitom i díky pro-
fesionálním poradcům poměrně realistic-
ky líčí příběhy běžců, do hokejové Posled-
ní sezony (2006) se podařilo zlákat repre-
zentační hvězdy v čele s Jaromírem Já-
grem a Okresní přebor (2010) mnoho fa-
noušků kopané a také řada televizních kri-
tiků označuje za jeden z nejlepších čes-
kých komediálních seriálů vůbec.

Ale popořadě. Pod šestidílnou Dlouhou
mílí je podepsán režisér Jiří Adamec, který
na sebe v 80. letech upozornil dvěma zcela
odlišně pojatými seriály. Slavnou Sanit-
kou (1984), která upoutala dynamickým
pojetím, a Rodáky (1988), již byli natoče-

ni na politickou objednávku KSČ k oslavě
40. výročí Vítězného února a jsou známí
jako úmorné, propagandou prolnuté histo-
rické drama s nesympatickým hlavním hr-
dinou v podání Jana Šťastného. Dlouhá
míle má naštěstí blíž k Sanitce, a to nejen
díky Adamcovi a scenáristovi Ivanu Hejno-
vi (vl. jménem Ivan Hubač), ale také přiči-
něním odborných poradců, kteří herce v ro-
lích běžců instruovali. „Díky lidem z atletic-
ké branže se věrohodnost a úroveň běžec-
kých scén zvedla nejméně o třicet procent,“
hodnotila po televizní premiéře scenáristka
Markéta Zinnerová, jež napsala například
známé seriály My všichni školou povinní
nebo Tajemství proutěného košíku.

Makačka místo gauče

Hlavní role Ondřeje Veseckého připadla
Svatopluku Skopalovi, který už předtím re-
kreačně běhal, ale před natáčením si ještě
naordinoval několikaměsíční každodenní
dvoufázový trénink. Zhubl asi 10 kilogra-
mů a před kamerou proto působil věrohod-
ně. Stejně tak sedla role v seriálu i Janu
Čenskému, jenž sám v mládí závodně bě-
hal. „Dlouhá míle byl splněný sen. Půl
roku jsem trénoval tam, kde jsem chtěl vy-
růstat a kde jsem o tom snil. Hrál jsem si
na reprezentanta republiky. Půl roku nás
nutili běhat. V osm ráno jsme ve Hvězdě
na Bílé hoře a trénujeme tam. Dostali jsme
trenéra Milana Jílka. Měli jsme k dispozici
bazén, posilovnu, korkárnu na Strahově,

sauny, masáže. To bylo úžasné. Pak jsme
půl roku točili i při autentických závo-
dech,“ vzpomínal později Čenský. A také
Skopal se do běžeckých treter zamiloval
natolik, že je pravidelně obouval ještě asi
dalších 15 let po dotočení.

Příběh vypráví o běžci na 1500 metrů Ve-
seckém, kterého po třicítce postihl útlum
formy, a musí tak najít novou motivaci. Na-
táčení probíhalo hlavně na strahovském Sta-
dionu Evžena Rošického, přičemž některé

závodní pasáže vznikaly při skutečných bě-
žeckých kláních. A ač byl seriál v mnohém
realistický, v některých momentech si sa-
mozřejmě museli tvůrci pomoci atraktivněj-
ším podáním, což posléze líčil jeden z od-
borných poradců Milan Jílek: „Snesla se na
mě vlna kritiky, jak jsem třeba mohl dopus-
tit, aby Vesecký před závodem tvrdě tréno-
val v posilovně a polykal stovky kilomet-
rů? Ale byl to především televizní seriál,
který vyžadoval i určitou míru uměleckého
a divácky zajímavého dokreslení. Nemohl
jsem přece režisérovi říct, že se bude točit
to, jak odpočívá a válí se doma na gauči, pří-
padně, že si dá na dráze pár rovinek,“ popi-
soval pro server Běhej.com.

VNHL i (O)okresnímpřeboru

Zatímco Dlouhá míle je dodnes televizní-
mi diváky vnímána vesměs kladně (73 %
na ČSFD.cz), snaha využít atraktivní ho-
kejové prostředí se alespoň podle hodno-
cení ne úplně podařila Poslední sezoně
z roku 2006 (48 %). Role Jana Krola, kte-
rý se z hvězdné NHL vrací do Česka a ne-
chá se přesvědčit, že bude ještě rok hrát do-
mácí extraligu, každopádně sedla Martinu
Dejdarovi. Ten svou roli zahrál přesvědči-
vě nejen díky výborné fyzické kondici,
ale hlavně zásluhou toho, že hokej miluje
a aktivně hraje i v soukromém životě.

Tvůrcům v čele s režisérem Hyn-
kem Bočanem se podařilo zlákat k natáče-
ní i skutečné hvězdy NHL – Jiřího Šlégra,

Letní seriálové retro

Předchozí díly
2. července: Bláhovy vysílala televize
živě, dochoval se pouze jediný díl
9. července: Blažej a spol. aneb
Fenomén bílých plášťů
16. července: České televizní fantasy?
Návštěvníci, ale i Křeček v noční košili
23. července: Nuda až trapno. Vyjma
„rodinky“ a Comebacku Češi sitcomy neumí
30. července:Ve jménu strany. „Major
Zeman“ i další falšovali dějiny
6. srpna: Od Vacátka po malý pitaval.
Krimi zaujalo vždy
13. srpna: Otočit prstenem, poklepat si
na buřinku. A dějí se kouzla
20. srpna: „Písaře“ zasáhla smrt,
F. L. Věka drtila cenzura
27. srpna: Kuřátkovi diváci radili
zhasínáním, Žena za pultem dráždila
3. září: Chalupáři jsou legenda,
ač o ně režisér zpočátku nestál
Přečíst si je můžete na www.5plus2.cz.
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Tvrdý trénink na roli běžce
Veseckého přetavil herec
Svatopluk Skopal v osobní
vášeň. NaopakMartin
Dejdar si splnil hokejový
sen rolí hvězdy NHL.
AOndřej Vetchý?
To je prostě Jirka Luňák!
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Na dráze a ledu.
Sport uchvátil
herce i v reálu
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1) Dlouhá míle
2) Poslední sezona
3) Okresní přebor

FOTO | ČSFD.cz, ČT, MAFRA
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Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

NABÍDKA OD ČTVRTKA DO STŘEDY
9. 9. – 15. 9. 2021

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

ilustrační foto

47,90
99,90 52%

84,90
119,90 29%

17,90
29,90 40%

CENABEZPENNYKARTY

21,90
32,90 33%

Qjed

79,90

7,50
14,90 49%

2 l

BRAMBORY
KONZUMNÍ POZDNÍ
volné | 1 kg

MILKA MLÉČNÁ
270/300 g
100 g 17,74/15,97 Kč
v limitované nabídce také
Milka 300 g a 280 g za 47,90 Kč

KÁVA JACOBS
VELVET
instantní
200 g
100 g 42,45 Kč

KOFOLA
original
2 l
1 l 8,95 Kč

OKURKY
PENNY
670/350 g
100 g za 6,26 Kč
(běžně
za 9,40 Kč)

VEPŘOVÁ
PEČENĚ
balená ve
vakuu
cena za 1 kg

Podpořte dětský sport
Hlasujte ve své prodejně PENNY
pro týmy z vašeho regionu.

Martina Straku, Jaroslava Špačka a hlav-
ně Jaromíra Jágra, jenž v době natáčení
byl s týmem Omsku na soustředění
ve Švýcarsku. „Nabouralo mi to tréninko-
vý program, ale Martin Dejdar mě přemlu-
vil. Je to můj dlouholetý kamarád. Udělal
jsem to pro něj,“ nechal se slyšet Jágr.

A v úvodu taktéž zmiňovaný Okresní
přebor? Ten doslova zlidověl a mnohé hláš-
ky z něj zní na fotbalových stadionech i po
hospodách dodnes. „Seriálová kronika rela-
tivních úspěchů a absolutních blamáží Sla-
voje Houslice dosvědčila, že ‚lidový‘
a chytrý humor nemusí být vždycky
v příkrém protikladu. Evidentní lásku
k venkovskému sportu dokázal scenárista

a režisér Jan Prušinovský manifestovat bez
sentimentu a poetických příkras,“ shrnul
v recenzi Lidových novin Marcel Kabát.

Postava „kapitána a trenéra“ Jirky Luňá-
ka je navíc možná jedním z nejlepších he-
reckých výkonů Ondřeje Vetchého v ka-
riéře, ač je tento jinak emočně vypjatý he-
rec hlavně v posledních letech ve filmech
obsazován především do vážných rolí.

Nechte si dobře poradit
Spojte se s jedním z našich
nejlepších poradců ve vašem
regionu, který pomohl už stovkám
lidí udělat si život bezstarostnější.

Jihočeský kraj:
Alena Nováková
608 466 383
alena.novakova@poradce.nn.cz

Rozmazlovat se a hýčkat vlastní zdraví? To se Češi teprve
učí. Ve svém volnu pečují o svou fyzickou i psychickou
pohodu jen, když jim zbude čas.
Dlouhý spánek je tou nejrozšíře-
nější formou péče o sebe, kterou
si podle průzkumu NN Životní
pojišťovny dokážeme dopřát. Po-
lovina Čechů se snaží zdravě jíst
aspoň několikrát za týden. Stej-
ně často sportuje už jen třeti-
na. A každý třetí také přiznává,
že vůbec nechodí na preventivní
zdravotní prohlídky.

O důvod navíc
„Potvrzuje se, že mnozí řeší pro-
blémy, až když vzniknou, nesna-
ží se jim předcházet,“ říká Michal

Korejs, produktový ředitel NN Ži-
votní pojišťovny. Nedostatek po-
hybu a špatné stravování často ve-
de k obezitě a následně k dalším
zdravotním obtížím.
Nejtěžší je najít motivaci ke změ-
ně a vytrvat. NN proto nabízí tře-
ba výraznou slevu na pojištění pro
lidi s lehkou obezitou, když se za-
váží, že do tří let shodí asi 6 kg. Ale
ušetřit mohou i pravidelní spor-
tovci, dárci krve, nebo ten, kdo ne-
vynechá žádnou preventivní pro-
hlídku u lékaře.

Myslet na zdraví
se vyplatí
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DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

5,6% ROČNÍ
ÚROK

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Investiční
strategií e-Finance je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio investic najdete na www.e-finance.eu.

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

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET

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

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

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.

• Výměra 24 –45 m2, umístění 2. –5. NP
• Kuchyňský kout v každém apartmánu
• Příjemné zázemí a komfortní postele
• Prostorné koupelny v moderním stylu
• K dispozici fitness, wellness, restaurace,
venkovní bazén

• Parkování na uzavřeném parkovišti
• Dostupnost do centra pěšky 10 minut,
MHD 2 zastávky

Pronájem bytů 1+kk od 10 200 Kč/měsíc
Pronájem bytů 2+kk od 13 300 Kč/měsíc
Prohlídky možné kdykoli po domluvě

eFi Palace Hotel, Bratislavská 52, Brno +420 720 220 760, hanzelkova@efihotel.cz, www.efihotel.cz

ZAŘÍZENÉ BYTY 1+KK a 2+KK V CENTRU BRNA
K DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU OD 10 200 KČ MĚSÍČNĚ

propagační sdělení



FINÁLE HÝBEME SE HEZKYČESKY

JE TADY!

Distanční výuka, zavřená sportoviště, ne-
dostatek pohybu, to vše se se zpožděním
začíná projevovat na zdraví našich dětí.
„Potvrzuje se, to, co dlouhá léta víme, ale
v dnešní době často podceňujeme. A to, jak
je pro děti a jejich zdravý vývoj sport a po-
hyb samotný zásadní. Podle údajů minis-
terstva zdravotnictvímávícenežpětinadětí
ve věku 11 až 15 let nadváhu nebo je obéz-
ní. Během lockdownu těchto dětí přibylo,
a to podle některých údajů přibližně o 4 %.
Může to znít jako malé procento, ale ono to
znamená, že prakticky každé třetí dítě má
problémy s nadváhou (nárůst z 25 % na
29 %)“, varuje sportovní psycholožka
a lékařka PhDr. Lenka Čadová a dodává:
„Nadváha a obezita má přímou souvislost
s psychikou dítěte. Jestliže se necítí fyzicky
v pohodě, pak není v pohodě ani po psy-
chické stránce. Zvláště došlo-li k tak zá-
sadní změně během krátké doby. Mohou
se zhoršit nejen jeho školní výsledky, ale
v kombinaci s omezením sociálních kontak-
tů dítě, zvláště v pubertálním věku, snadno
podlehne nespokojenosti se sebou samým,
a může začít propadat do depresí. Násled-
ky pak můžeme napravovat léta, a k tomu
je zapotřebí ho, co nejdříve vrátit do kolekti-
vu a k pohybu, tedy ideálně ke sportu.“

Projekt, který připravilo Penny ve spoluprá-
ci s Českou obcí sokolskou a Asociací škol-

ních sportovních klubů, odstartoval na jaře
a přihlásilo se do něj více než 1 100 týmů ze
všech koutů celé republiky. Z nich pak veřej-
nost vybrala hlasováním finalisty, kteří se
nyní utkají o konkrétní výši podpory. „Bylo
by snadné vypsat jednu velkou cenu a udě-
lat okolo toho kampaň. Naším cílem je ov-
šem skutečně pomoci, a pomoci, co nejvíce
dětem. Podpořit kluby a pomoci jim vytvá-
řet podmínky k tomu, aby mohli po přeru-
šení své činnosti znovu pracovat, a věno-
vat se dětem i v těch nejmenších obcích
a městech“, vysvětluje Vít Vojtěch, vedoucí
strategického marketingu Penny. Hlasovat
se bude na všech prodejnách tohoto ře-
tězce, přičemž celá země je rozdělena na
150 mikroregionů. Tým, který dostane
vdanémmístěnejvícehlasůobdrží podporu
15 000 korun, zbývající dva finalisté pak po
5 000 korunách. Všechny týmy pak dosta-

nou balíčky zdravévýživypro celý tým, které
do poslední fáze projektu vstupují na stejné
startovní čáře. „Každý, kdo chce podpořit
právě ten svůj tým v daném mikroregionu
mu může dát mu svůj hlas. Ne jeden, ale
pokaždé, když nakoupí, bude mít možnost
vhodit svůj hlas do připravených hlasova-
cích boxů. Očekáváme, že to bude napínavé
až do samotného konce, protože jen jeden
ze tří finalistů dostane podporu v hodno-
tě 15 000 korun a nikdo nebude po celou
dobu hlasování oproti internetové podobě
znát stav hlasování“, vysvětluje Vojtěch.
Fanoušci, příznivci i veřejnost tedy v ná-
sledujících týdnech rozhodnou o tom,
jak vysoké podpory se jednotlivým týmům
dostane. Ve které prodejně mohou dát
lidé hlas právě svému týmu zjistí snadno
na webu:
www.hybemesehezkycesky.cz.

Vrátit děti na sportoviště, vrátit jim
radost z pohybu a zmírnit následky
uplynulého více než roku, kdy měly
značně omezenou možnost pohybu,
a během kterého přibylo dětí s nad-
váhou. To je cíl projektu HÝBEME SE
HEZKY ČESKY, který nyní vstupuje
do své rozhodující fáze.

Komerční prezentace



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

J edna z největších hvězd české po-
pulární hudby Hana Zagorová se
6. září dožila 75 let. Interpretka

nejméně padesáti nadčasových hitů
a nositelka devíti Zlatých slavíků v jed-
nom zátahu v letech 1977 až 1985 vstou-
pila v roce 2014 do Síně slávy. Prodala

deset a půl milionů desek. Pro-
slula jako textařka, herečka, mo-
derátorka a dokonce zasáhla do
české politiky. Obrovské dílo
na jeden lidský život!

Širší veřejnost ji objevila
v roce 1968 jako herečku v úspěšné tele-
vizní inscenaci Josefína podle divadelní
komedie Vladimíra Vančury. V té době

už měla i pár nahrávek v ostrav-
ském rozhlasovém studiu. Přišla
se zvláštním písňovým stylem,
pro nějž se ujal název beatový
šanson. Pro řadu poetických skla-
deb, v nichž vynikla její schop-

nost herečky, která umí svou výpověď
zahrát, si dokonce napsala texty sama.

Ostravsko, odkud pocházela, pro ni

bylo brzy malé, přesídlila do Prahy, vy-
stupovala ve společném pořadu s Vikto-
rem Sodomou a pak v letech 1972 až
1974 byla členkou divadla Semafor.
Proslavila se tam rolí bludičky v parafrá-
zi Erbenovy Kytice. Už z tehdejšího gra-
mofonového záznamu se dá snadno vy-
číst, čím zpěvačka v příštích letech za-
ujala veřejnost. Byla křehká, rozzářeně
usměvavá, v každé situaci pozitivní.
Její publikum v ní cítilo své vlastní poci-
ty, zvláště touhu po naplněných vzta-
zích. Není divu, že když kolem roku
1980 napsali Zdeněk Svěrák a Ladislav
Smoljak scénář k filmu Trhák, obsadili
do role hodné, jemné a laskavé učitelky
z mateřské školy právě ji.

Rozhodující pro její kariéru byla spo-
lupráce se skupinou Karla Vágnera.
Principál kapely dokázal pro Zagoro-
vou získat od všech dostupných čes-
kých autorů písničky „na tělo“, nechal
přetextovat řadu zahraničních hitů (čas-
to s kvalitnějšími texty, než byly původ-
ní), a také sám pro ni napsal řadu úspěš-
ných melodií. Ke konci sedmdesátých
let se zdálo, že se ze Zagorové stává
cosi jako mluvčí ženského publika na-
stupující generace.

Tvořila na dvou liniích. Na jedné stra-
ně hitové popěvky, pro něž byly většinou
vyhrazeny malé desky na 45 otáček, na
druhé vážnější písně a šansony, které se
objevovaly na dlouhohrajících deskách.
Tímto způsobem se jí dařilo oslovovat
dvě generace najednou – ty nejmladší roz-
vernější singlovou produkcí, ty starší,
zkušenější a náročnější zase elpíčky.

Říká se, že se v roli generační hvězdy
necítila šťastná. Navíc měla už od sedm-
desátých let vážné problémy s krvetvor-
bou, a proto v druhé polovině osmdesá-
tých let mírně zpomalila tempo. Zklid-
ňující období však skončilo v polovině
roku 1989, kdy k velkému překvapení
podepsala petici Několik vět, v níž Char-
ta 77 požadovala propuštění politických
vězňů. Následoval zákaz vystupování,
ale pád režimu přišel brzy. Jestli měl ně-
jaký zpěvák vliv na události z listopadu
1989, byla to ona. Stal se z ní symbol.

Po listopadu se jako zpěvačka odmlče-
la. Několik let moderovala v televizi po-
řad „Když nemůžu spát“, pak měla s man-
želem Štefanem Margitou zábavný pořad
Hogo Fogo. V roce 1996 se vrátila ke kon-
certům a vydávala i nové nahrávky. Za-
tím posledním úspěšným songem byla v
roce 2019 skladba Já nemám strach, kte-
rou pro ni napsal Marek Ztracený.

Pak přišla pandemie a k Haničce-pís-
ničce, jak se jí odjakživa říká, nebyla mi-
losrdná. Zagorová skončila s těžkým prů-
během koronaviru v nemocnici. Rekon-
valescence se protáhla a zpěvačka muse-
la zrušit všechny koncerty až do konce
října. Oslavy byly asi jiné, než si předsta-
vovala, ale respekt k ženě, která natočila
skoro tisícovku písní, to určitě neoslabí.

Elektrické vozíky
a skútry

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Dojezd 50 km

Rychlost 25 km/h

0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA

Hydraulické kotoučové
brzdy

Výkon 1000 W

Nový výrobek

10x delší životnost
baterie za příplatek

SELVO 41000

79 900 Kč
č

A

49 990 Kč

SLEVA 37 %

Služby na libovolné adrese
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,

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

Písek-Pražská
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.,

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

Písek-Harantova
CYKLOŠVEC,

Harantova 1317, tel.:382 221 175

Strakonice
Milisterfer Jiří - AGROM,

Volyňská 145,
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

INZERCE

Písničková cesta Hany Z.



NABÍDKA PRÁCE:
Řidič/ka nákladního automobilu a tahače
nad 12 tun s HR:
Firma PETRA spol. s r.o patří mezi největší tuzemské firmy ve svém oboru. Zabývá
se těžbou dřeva jako suroviny a s tím souvisejícími činnostmi – zejména přeprava
dříví na území ČR, EU a od roku 2019 i mimo území EU. Do svých řad hledáme
spolehlivé, flexibilní řidiče, a to na několik lesních správ po republice:

Požadujeme:
• řidičský průkaz sk. C, E, profesní průkaz, karta řidiče
• spolehlivost a časovou flexibilitu
• trestní bezúhonnost
• dobrá fyzická kondice
• praxe na HR nutná (strojní průkaz na hydraulickou ruku)
• organizační schopnosti

Nabízíme:
• pracovní smlouvu na HPP
• pravidelná výplata (nadstandartní finanční ohodnocení)
• motivační prémie
• zázemí stabilní společnosti, která je na trhu již od roku 1992
• nástup možný ihned

Celá ČR (nutně sháníme na tyto lokality: Ledeč nad Sázavou, Nové Hrady,
Český Rudolec, Třeboň, Telč, Pelhřimov, NovéMěsto naMoravě, Františkovy Lázně)

Kontakt:
Berger Adam +420 702 081 981 email: berger@firma-petra.cz

PRACUJ
U NÁS

GPN GmbH
Stálá provozovna ČR
Husova 1056, 374 01 Trhové Sviny

Bc. Lucie Kollarová
387 844 902, 387 844 900
e-mail: Lucie.Kollarova@gpn.cz

www.gpn.cz
gpn@gpn.cz

Trhové Sviny

LEDÁME N: ABÍZÍME:

STABILNÍ PRACOVNÍ MÍSTO
ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTUPNÍ MZDU
ZARUČENÉ ZVYŠOVÁNÍ MZDY

PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ JIŽ OD 10 km
ŘADU DALŠÍCH BENEFITŮ

více nawww.pracevgpn.cz

Jsme stabilní zaměstnavetel patřící domezinárodního holdingu
Greiner, který působí v Trhových Svinech již od roku 1993.
Zabýváme se výrobou nástrojů a strojů pro extruzi plastu.

PROGRAMÁTOR CAD / CAM
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

LEŠTIČ
SVÁŘEČ

TECHNICKÁ PŘÍPRAVAVÝROBY

POŽADUJEME
Spolehlivost, pracovitost, pečlivost, práci ve vícesměnném provozu, praxe

na obdobné pozici výhodou, AJ, NJ výhodou, manuální zručnost.

NÁPLŇ PRÁCE
Obsluha a základní nastavení výrobní linky, kontrola prvotní kvality

výrobků, dodržování standardů.

NABÍZÍME
Zajímavé mzdové ohodnocení, zaškolení, stravenkový paušál, odměna za

docházku, eBenefity, bonus za práci bez absence..

POŽADUJEME
Manuální zručnost, ochota učit se, pracovitost, pečlivost, práci ve

dvousměnném provozu (v provoze JH ranní-odpolední,v provoze Hamr-Kosky
možnost ranní-odpolední i ranní–noční,).

NABÍZÍME
Zajímavé mzdové ohodnocení, zaškolení, stravenkový paušál, odměna za

docházku, eBenefity, bonus za práci bez absence.

PŘIJME DO SVÉHO TÝMU ZAMĚSTNANCE
do našich provozů:

- (Hamr 148, Suchdol nad Lužnicí)

- (arch. Teplého 434, Jindřichův Hradec)

NNabídka pracovních pozic:

www.lexa-posel.cz

OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY

PRACOVNÍK/CE VE VÝROBĚ RELÉ



DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

5,6% ROČNÍ
ÚROK

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Investiční
strategií e-Finance je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio investic najdete na www.e-finance.eu.

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

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET

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

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

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.

• Výměra 24 –45 m2, umístění 2. –5. NP
• Kuchyňský kout v každém apartmánu
• Příjemné zázemí a komfortní postele
• Prostorné koupelny v moderním stylu
• K dispozici fitness, wellness, restaurace,
venkovní bazén

• Parkování na uzavřeném parkovišti
• Dostupnost do centra pěšky 10 minut,
MHD 2 zastávky

Pronájem bytů 1+kk od 10 200 Kč/měsíc
Pronájem bytů 2+kk od 13 300 Kč/měsíc
Prohlídky možné kdykoli po domluvě

eFi Palace Hotel, Bratislavská 52, Brno +420 720 220 760, hanzelkova@efihotel.cz, www.efihotel.cz

ZAŘÍZENÉ BYTY 1+KK a 2+KK V CENTRU BRNA
K DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU OD 10 200 KČ MĚSÍČNĚ

propagační sdělení
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Více na na prodejnách
nebo nawww.iWant.cz

Bonus až 2 000 Kč
na nový iPhone?

To chceš.



ZBOŽÍ NA ČESKÉM TRHU
Přesvědčte se sami v našich prodejnách nebo na eshopu levnoshop.cz

NEJLEVNĚJŠÍ

Dětské pleny
Joystar, 44 ks,
velikosti: 1 newborn,
2 mini, 3 midi

1 plena = 1,82 Kč

Česká Lípa | 2× Hradec Králové | Jihlava | Kladno | Liberec | 5× Praha | Plzeň | Příbram | Teplice

Další tisíce produktů za super
ceny v našich 14 prodejnách.

Sprchové gely
různé druhy,
300 ml990

75%

běžně 39,-

UŠETŘÍTE

Dámské a pánské
zimní bundy
James & Nicholson, 3 barvy

Dámská fleece
mikina
Mac & Jill

199,-
běžně 499,-

60%

UŠETŘÍTE

James & Nicholson, 3 barvy

7990
běžně 299,-

73%

UŠETŘÍTE

299,-

80%

běžně 1499,-

UŠETŘÍTE

Platnost cen a nabídky od 9. 9. do 19. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob v prodejnách LEVNO a na eshopu levnoshop.cz.
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JOSEF HORA

ČR |Kdo zavítá na novou výstavu v Ná-
rodnímmuzeu v Praze, může si prohléd-
nout devět řádů a vyznamenání, která
ve chvíli smrti při atentátu v Sarajevu
28. června 1914 zdobila hrdlo a hruď ná-
sledníka rakousko-uherského trůnu
Františka Ferdinanda d’Este. Vystave-
né medaile jsou dodnes potřísněné krví.
Proč vlastně následník Franz Ferdi-

nand do Sarajeva přijel? Na kontrolu
manévrů vlastní armády. Po inspekcích

v kasárnách byla v plánu ještě závěreč-
ná nedělní cesta městem.
Bylo hezky, a tak si 50letý mocnář

zvolil otevřený automobil. Řídil ho ro-
dák z Telče Leopold Lojka, vyučený
řezník, který pár let předtím během vo-
jenských manévrů v okolí Velkého Me-
ziříčí málem přišel o oko. Lojka tehdy
patřil mezi 60 tisíc vojáků, kteří měli
ukázat sílu rakouské armády. Sloužil u
dragounů, jenže když se splašilo stádo
asi 150 koní a přehnalo se přes vojen-
ský tábor, byl vážně zraněn. Jako jistou

kompen-
zaci se ho ujal hrabě

Harrach, který manévry na svém pan-
ství hostil, a vyučil ho svým řidičem.
Lojkovi se služba celých pět let tuze za-
mlouvala a zavedla ho i do osudového
Sarajeva, kde hrabě Harrach působil
coby pobočník následníka trůnu.

Chyba moravského řidiče

Osudný den seděl v otevřeném luxus-
ním voze kroměmoravského řidiče Loj-
ky, pobočníka Harracha a dvou hodnos-
tářů samozřejmě Franz Ferdinand s čes-
kou chotí Žofií Chotkovou.
Po trase ale už stálo několik atentátní-

ků ze srbské organizace Černá ruka. Při
jízdě po nábřeží jeden z nich hodil na au-
tomobil granát. Lojka ale přidal plyn a

bomba dopadla na srolovanou plátěnou
střechu. Snad sama, snad rukou samot-
ného následníka či někoho z delegace,
ale spadla na silnici a výbuch zranil
dvacet lidí. Následovala návštěva rad-
nice a další cesta městem, když Lojka
špatně odbočil. Snažil se vycouvat,
ale byl pomalý. K vozu přiskočil his-

toricky známý hubený student Gavrilo
Princip a vystřelil. První kulka se odrazi-
la od konstrukce střechy a trefila tehdy
těhotnou hraběnku do břicha. Druhá
skončila v následníkově krku. Zemřel
během chvíle, za pár minut po manželo-
vi vykrvácela i hraběnka.
Krví potřísněná vyznamenání se poz-

ději dostala zpátky do Čech, do sídla
šlechtické rodiny na zámek Konopiště,
který byl ale v roce 1921 na základě
zvláštního zákona potomkům vyvlast-
něn. „Vyznamenání zachránilo Národní
muzeum v roce 1963, kdy byly exponá-
ty z fondů zámku vyřazeny a určeny k
roztavení ve Státní zkušebně pro drahé
kovy. Následně se ukázalo, že jde o his-
toricky nesmírně cenné památky,“ zve
na jejich výstavu mluvčí muzea Šárka
Bukvajová.

Národní muzeum
zachránilo před
roztavením řády, které
měl na hrudi František
Ferdinand d’Este při
atentátu v Sarajevu. Teď
je v Praze vystavují.

Více nawww.jobdnes.cz/detail/1QNE0F

UNEX a.s.

Výroba, průmysl

Více nawww.jobdnes.cz

Ostatní

Více nawww.jobdnes.cz

IT - vývoj aplikací a systémů

Více nawww.jobdnes.cz

Zámečník - Uničov. Baví vás kusová nebo
malosériová výroba? Láká vás stabilita
strojírenské firmy s tradicí delší než 70 let?
Tak pojďte k nám do UNEXu! Na zámečníky
čeká nábor. příspěvek až 20.000 Kč. Více
informací na prace@unex.cz, tel:
585072727, www.prace.unex.cz.

18 000 - 30 000 Kč / měsíc

Produktový manažer

Inženýr zákaznické kvality | Ostrava

Seřizovač vstřikolisů - Polnička

Operátor výroby

S i li t úd žb ý b

21 000 - 26 000 Kč / měsíc

25 000 - 28 000 Kč / měsíc

Operátor skladu/picker

Skladník/ skladnice| vzv| krupka

Skladník - řidič VZV

Skladník | 26 000 Kč | nástup ihned

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Programátor webových aplikací – C#/.NET

Retail Marketing Manager | Dental Care

Marketingový specialista | sociální sítě

Senior Product Manager

Zleva František Ferdinand d’Este,
uprostřed uniforma, kterou měl na
sobě v době atentátu, a zachráně-
né řády. FOTO | ARCHIV MAFRA

INZERCE

Zkrvavené medaile následníka

ZÁBLESK
HISTORIE
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P andemie byla podle Zdeňka Po-
hlreicha tvrdá, na další měsíce se
ale dívá se vztyčenou hlavou. „Do

podzimu jdeme se střízlivým optimis-
mem. Myslím si, že restaurační byznys
má obrovskou schopnost sebeobnovení
se, a proto věřím, že to bude dobré,“ řekl
v pořadu Interview na CNN Prima
NEWS populární kuchař.

I když o sobě Pohlreich mluví jako o op-
timistovi, u pandemie se mu pozitiva daří
najít jen těžko. „Jsme ještě méně naivní
než dříve. Před rokem jsem si říkal, že to
bude krize, ale za tři měsíce z ní budeme
venku. Lidé dostanou ťafku a budou si vá-
žit práce. To se ale neděje. Těžko v pande-
mii hledat něco pozitivního,“ řekl populár-
ní šéfkuchař a gastronom, kterého lock-
downy a situace kolem covidu-19 silně za-
sáhly.

Nejhorší měsíce pandemie přirovnal
k měnové reformě z 50. let. „Lidé něco
měli a najednou o to přišli. Přečíst si v
šest ráno na internetu, že najednou zaví-
ráte, nebylo pěkné. Byla to situace, na

kterou nebyl nikdo připravený, a nikdo
ani nevěděl, jak to celé skončí,“ uvedl
Pohlreich.

S pandemií koronaviru žijeme téměř
dva roky. I pro něj coby majitele restaura-
ce to byly těžké časy. „Byla to velká
zkouška. Zase jsem po letech blbě spal.
Nechci si ale stěžovat ani brečet. Všichni
to měli těžké,“ doplnil.

Na současnou situaci se dívá už s vět-
ším optimismem. „Lidé se tak dlouho
báli, že se brzy přestanou bát, ať se děje,
co se děje,“ zhodnotil Pohlreich.

O covidu se dalo
informovat chladnokrevněji
Na otázku, zda podle něj hrozí další lock-
down, Pohlreich odpověděl, že nevěří
tomu, že by taková situace nastala. Další
lockdown podle něj vůbec nic nevyřeší a
navíc si ho už ani nemůže nikdo dovolit.

„Myslím, že převládnou vysloveně pro-
zaické skutečnosti, a to takové, že lock-
down představuje obrovské finanční ztrá-

ty a že na něj nebudeme mít peníze. Ve
světě je ta nálada taková, že se od toho
zkrátka upouští,“ sdělil Pohlreich s tím, že
politikům vůbec nevěří.

Přesto by jim nedával celou situaci za
vinu. Velkou roli podle něj sehrála také
média. „Narazilo se na žílu, bylo furt
o čem mluvit a vysílat. Špatné zprávy jsou
samozřejmě živná půda. Myslím si ale, že
se situace může zvládnout v klidu. Dalo se
o covidu informovat chladnokrevněji.
Zbytečně moc se z toho těžilo,“ zhodnotil
Pohlreich.

Známý restauratér si nedávno vyzkou-
šel i novou disciplínu. Stal se hostitelem te-
levizní seznamky s názvem První večeře.
Rande se totiž odehrává v jeho restauraci.
„Já ty lidi osobně obdivuju. Do takového
pořadu bych se sám nikdy nepřihlásil. Asi
to je nějaký životní postoj, ta motivace
může být všemožná. Nikomu není dobře
samotnému,“ uzavřel Zdeněk Pohlreich a
nepřímo se tak znovu vrátil k pandemii,
během které bylo i jednoduché randění
značně složité. (ms)

Interview se slavnými lidmi a zají-
mavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17.30.

CNN PRIMA NEWS

BETON S NÍZKÝMI
EMISEMI CO2

BUDOUCNOST.
NYNÍ.

Budujeme lepší budoucnost. Odpovědně.

Představujeme Vám produkt Vertua®, naši
novou řadu betonů s nízkými emisemi CO2.

CEMEX.CZ

To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

www.ekonomicke-stavby.cz

Blanka 23
6+1

12162 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.

V programu Nulová hotovost

+420 377 825 782

Zase jsempo letech blbě spal

INZERCE
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Objednejte si
týdeník 5plus2

www.5plus2.cz/schrankovne

www.galeriekodl.cz

Národní 7, Praha 1
Tel. +420602 117 440

PŘIJÍMÁME
OBRAZY
DOAUKCE

JosefŠíma: INTerIér
vyvolávací cena: 3 500 000 Kč
dosažená cena: 5 800 000 Kč

STARTUJEME
MIMOSEZONNÍ CENY!

Wellness pobyty s ALL INCLUSIVE
programem (neomezená
konzumace vína a piva).

Těšíme se na Vás
ve vnitřním a venkovním
wellness centru.

www.hotelkamzik.cz
INZERCE

ČR | Recept byl inspirovaný dovolenou
u moře, ale zároveň je naprosto jednodu-
chý, přesně pro ty dny, kdy se vám ne-
chce stát v kuchyni věčnost.

Pečený sýr feta s olivami

Suroviny: 150 g sýru feta, 2 lžíce seka-
ných sušených rajčat, 3 lžíce černých
oliv, 3 lžíce zelených oliv, olivový olej
a olej ze sušených rajčat, 1/2 lžičky pro-
vensálských bylinek, špetka nastrouha-
né citronové kůry, špetka chilli vloček,
bílá bageta k podávání, 1 stroužek čes-
neku k potření bagety.

Postup: Do vhodné zapékací misky
nalijeme trochu olivového oleje nebo
oleje, ve kterém jsou naložena sušená
rajčata. Na olej položíme sýr feta a ko-
lem nandáme zelené a černé olivy a se-
kaná sušená rajčata (můžeme klidně po-
užít i čerstvá cherry rajčata).

Vše posypeme provensálskými bylin-
kami (můžeme použít sušené, ale i čers-
tvé – tymián, oregano, rozmarýn, ba-
zalku…), citronovou kůrou a chilli vloč-
kami. Opět vše pokapeme olivovým ole-

jem, zakryjeme alobalem a dáme péci
do předehřáté trouby na 180 stupňů Cel-
sia asi na 20 až 30 minut.

Plátky bílé bagety pokapeme olivo-
vým olejem a z obou stran opečeme na
pánvi. Ještě teplé je potřeme trochou
česneku. Podáváme je s pečeným sý-
rem feta.

„Zálohy mám online
pod kontrolou“
V ČEZ ON-LINE mám o všem perfektní přehled.
Třeba zálohy si můžu kdykoliv sama měnit podle toho,
jak zrovna potřebuju. Mám to prostě pod kontrolou.

Přejděte k nám.
www.cezonline.cz
800 900 700

Sýr feta je původem z Řecka. Vyrá-
bí se z čerstvého ovčího a kozího
mléka. FOTO A TEXT | COOLINARKA.cz

Letos jste dovolenou trávili za deště jen na
Vysočině? To nevadí, dnešní dobrota vás přenese
přímo k moři. Ochutnejte pečený sýr feta s olivami.

5plus2
■ V KUCHYNI

S pekáčkem až
do Středomoří



Stárnutí populace představuje pro-
blém v několika rovinách. Jednou
z těch nejdůležitějších je otázka
dlouhodobé péče a jejího financo-
vání, které by bylo při zachování
současné situace těžko udržitelné.
Ukazuje se totiž, že příspěvek na
péči bude v horizontu několika
desetiletí potřebovat třikrát tolik
lidí než dnes. „V oblasti dlouhodobé
péče se tvoří zásadní problém v celé

části veřejných rozpočtů, které musí
čelit stárnutí populace. Současně je pro-
blém velmi v pozadí a není tak dobře
znám jako problematika důchodů nebo
standardní zdravotní péče. Je to tedy
tak trochu utajený problém,“ uvádí
expert na oblast penzí a pojišťov-
nictví Vladimír Bezděk, podle kte-
rého má přitom oblast dlouhodo-
bé péče možnost stát se dobrým
příkladem úspěšné spolupráce

veřejného a komerčního sektoru,
díky níž se hrozící problém podaří
odvrátit. Příspěvek na péči, který
dostávají lidé vyžadující nějaký
stupeň pomoci, byl v roce 2018
vyplácen 360 tisícům obyvatel. Pre-
dikce ovšem ukazují, že už za 15
let se počet pobírajících zdvojnáso-
bí, a v polovině 60. let se dokonce
ztrojnásobí, takže bude atakovat
hranici 1,1 milionu obyvatel. „Tak
ostrou dynamiku nenajdeme v důcho-
dové oblasti ani ve zdravotnictví,“ kon-
statuje Bezděk. Aby si Česká aso-
ciace pojišťoven zmapovala, o co
mají lidé v oblasti zdravotnictví
zájem, nechala si udělat průzkum
na vzorku tisícovky obyvatel. Ten
ukázal, že lidé by uvítali právě při-
pojištění na dlouhodobou péči. Na
tu by bylo ochotno se připojistit
skoro 55 procent dotazovaných,
zatímco na druhou nejčastěji uvá-
děnou položku v podobě lepšího
zdravotnického materiálu a pomů-
cek by bylo ochotno se připojistit

necelých 35 procent respondentů.
Za dané situace přichází Česká
asociace pojišťoven s iniciativou,
jejímž cílem je vyvolat na téma
dlouhodobé péče veřejnou deba-
tu, která vyústí v konkrétní návr-
hy opatření. Například zda by
součástí řešení mohlo být pojiš-
tění dlouhodobé péče. Státu však
z hlediska financování dlouhodo-
bé péče dochází dech. Navíc už
dnes nejsou dostatečné kapacity
na péči, ať už terénní, či pobyto-
vou. Nedostatek kapacit i financí
se bude dále prohlubovat a bude
potřeba do systému dostat nové
zdroje.

Výkonný ředitel České asociace
pojišťoven Jan Matoušek k tomu-
to tématu říká: „Chceme ukázat, že
soukromá participace na financování
zdravotní péče je možná a potřebná, že
není asociální, ale že ve skutečnosti ote-
vírá daleko širšímu počtu osob naději
na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči

Říká se o něm,
že má vůli ze
železa. To se už
však nedá říct
o jeho kostech.

Někde tam je.
A proto je tady naše
životní pojištění.

DOPATNÁCTI LET
VZROSTE POČET LIDÍ
ČERPAJÍCÍCHPŘÍSPĚ-
VEKNAPÉČI VE STÁŘÍ
DVAKRÁT

STÁTU VŠAK Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ PÉČE DOCHÁZÍ DECH

POJIŠTĚNÍ MAJETKU komerční příloha pátek 10.září 2021
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bez zásadních dopadů na jejich rodiny,
bez úplatků a beze strachu o budouc-
nost.“

Jak vypadá péče o nesoběstačné-
ho člena rodiny?
Každý z nás zažil ve své rodině
nebo blízkém okolí situaci, kdy
bylo potřeba se rychle posta-
rat o člověka, který onemocněl
a nedokázal se už o sebe postarat
sám. Jsou to psychicky i emoč-
ně náročné příběhy, které se nás
osobně dotýkají. Chceme svým
blízkým zajistit co nejdůstojněj-
ší a nejlepší péči, zároveň sami

potřebujeme vydělávat peníze
a živit sebe a rodinu. Podle našich
odhadů se přitom dnes nedostá-
vá na 20–40 % žadatelů o místa
v pečovatelských domech. V této

situaci nepřekvapí, že významná
část dlouhodobé péče probíhá
v nepřetržitém režimu v domá-
cím prostředí a je plně tažena nej-
bližšími rodinnými příslušníky.

Tento způsob péče je hodnocen
odborníky velmi pozitivně a je
také často vítanou alternativou
samotnými seniory, nicméně
pečující osoby nutně potřebují
podporu terénních zdravotních
i sociálních pracovníků. Těch
je však také nedostatek a peču-
jící osoby si mnohdy nemohou
vydechnout. To je samozřejmě
mimořádně psychicky a fyzicky
náročné, nemluvě o často výraz-
né ztrátě příjmu v domácnosti,
pokud je dlouhodobá péče posky-
tována na úkor výdělečné činnos-
ti pečující osoby.

Chceme lidem pomoci řešit
problémy, nejen platit škody

ký právní spor nebo si jen neví rady
s nastavením nové tiskárny a potře-
buje IT pomoc. A v případě potřeby
vyšleme na pomoc i řemeslníky. To
vše na jediném telefonním čísle,
na které se klienti dovolají non-stop.

Komu a kdy může pomoci?
Primárně je to služba pro klienty
řekněme nad 50 let. Kromě odbor-
ných zdravotních, sociálních, práv-
ních a IT konzultací, totiž nabízí i zá-
sahy a fyzickou pomoc v domácnosti
při situacích, které mohou člověka
přivést do tíživé situace. V případě
havarijní situace umíme zařídit
pomoc v podobě rychlého vyslání
řemeslníka nejen do domácnosti
pojištěného, ale i jeho blízkých.
A pro pojištěného v jeho domácnosti
nabízíme i pomoc při akutní opra-
vě, pokud sám není zručný nebo ji
prostě nestíhá – služby Hodinového
manžela.

Jak vůbec pojišťovna dojde k závě-
ru, že je třeba rozšířit nabídku pro
tuto cílovou skupinu?
Kooperativa už delší dobu vnímá
potřebu rozšířit nabídku životního
pojištění o nové služby vhodné pře-
devším pro stárnoucí českou popu-
laci. Loni jsme představili asistenč-
ní službu Maják. Letos vycházíme
z dalších námětů na její rozšíření
od našich obchodníků a od klientů.
Na základě této klientské zkušenos-
ti jsme službu rozšířili a zpestřili.
A máme tu Maják+.

Co vlastně MAJÁK+ nabízí?
Jedná se o unikátní kombinaci slu-
žeb, které někdy potřebuje každý.
Klient může využít konzultace s od-
borníky při zdravotních nebo so-
ciálních potížích, pokud řeší něja-

Prevence, konzultace
a asistence jsou moderní
tváří pojištění, protože
chceme pomoci klientům
řešit problémy a ne
„pouze“ platit škody,
zdůrazňuje lídr projektů
PRO ŽIVOT 50+ Ondřej Poul
z pojišťovny Kooperativa.

ČEŠI PODCEŇUJÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ,
PŘITOMMŮŽE ZNAMENATZÁCHRANU
RODINNÉHOROZPOČTU
Mnoho obyvatel České republiky si raději pojistní
auto, byt nebo drahou elektroniku, než aby si uzavřeli
životní pojištění a zajistili tak nejen sebe, ale i svou
rodinu. Základním posláním pojištění osob je totiž
zabezpečení sebe a rodiny proti nenadálým životním
událostem nebo závažné změně postavení pojištěného.
Může to být například dlouhodobý výpadek příjmu
v důsledku těžké nemoci nebo komplikovaného úrazu
či kompenzace v případě smrti pojištěného.

Co za nižší propojištěností vězí?
Mnoho lidí netuší, comá od svého
životního pojištění vlastně očeká-
vat, jaké potřeby jim má pokrýt.
Petr Koblížek, garant pojištění
osob z České asociace pojišťoven,
k tomu říká: „Velmi silné konkurenč-
ní prostředí pojišťoven v oblasti život-
ního pojištění dává klientům možnost
výběru z tolika produktů, že jim mno-
ho z nich může připadat v podstatě
stejné, bojí se, že si vyberou špatně,

nebo nemají čas ani chuť si nabídky
detailně prostudovat a rozhodnout
se.“ Upozorňuje ale také na to,
jak může být uzavřené životní
pojištění pro mnoho lidí v růz-
ných situacích zásadní: „Účelem
životního pojištění je poskytnutí pojist-
né ochrany pro případ, že nastanou
nejrůznější nepříjemné situace, které
nás mohou během života potkat, a to
nejen pojištěnému, ale i jeho blízkým,
typicky v případě dlouhodobé nemoci,

invalidity nebo úmrtí.“ Životní pojiš-
tění si nejčastěji uzavírá živitel
rodiny, na jehož příjmech a tím
i na jeho dobrém zdraví je závislá
celá rodina a její životní úroveň.
Životní pojištění je však vhod-
ným řešením i pro zaměstnanou

matku pro případ, kdy v jejím
životě dojde k výpadku příjmu
a i krátkodobá pracovní neschop-
nost jí může způsobit existenční
finanční potíže, například při
splácení hypotéky či plnění dal-
ších finančních závazků.



Na českém trhu se objevila nová, neobvyklá metoda
hubnutí, která již teď je velkým hitem ve Spojených
státech. Dokonce i ti nejobéznější lidé, u nichž diety
a cvičení nefungují, mohou zhubnout 6 až 10 kil.

D

LIDÉ HUBNOU
jako šílení,
ale byla to Češka,
kdo překonala rekord!

SPECIÁLNÍ AKCE!

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod. Obyčejný místní hovor

bez dodatečných poplatků

Prvních 120 osob, které zavolají před
13. zářím 2021, obdrží sadu transdermálních

náplastí se slevou 73%! (doprava ZDARMA)!

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY

oposud díky nové me-
todě, vyvinuté odbor-
níky na výživu z Mi-

nnesoty, dosáhla nejlepšího
výsledku při hubnutí právě
Češka! 38letá Anežka z Klad-
na nechala obézní Američany
daleko za sebou: za 2 měsíce
zhubla 21 kg! A to bez jakých-
koli diet a cvičení. Udržuje si
novou váhu už přes 5 měsíců
a je šťastná jako nikdy před-
tím. Anežka V. vzpomíná:
“Připadalo mi, že se moje tělo
změnilo v kalorický hořák. Ze
stehen a hýždí mizel tuk a bři-
cho se zplošťovalo“.

Jak je možné, že za
tak krátkou dobu
zhubla 21 kg?
Paní Anežka vypráví: “Můj ži-
votní styl nikdy nenapomáhal
hubnutí. Práce v kanceláři, a
k tomu ještě stres. Měla jsem
záchvaty vlčího hladu a v noci
jsem nejradši jedla tyčinky a
chipsy. Vůbec jsem si nepřipa-
dala atraktivní, protože jsem
byla... no prostě velmi tlustá!
Dokonce i můj manžel se začal
dívat po jiných ženách. Slyšela
jsem, jak svému příteli říkal:

Měla by zhubnout aspoň 20
kilo, váží více než já, nevypa-
dá jako dřív... Asi nemusím
říkat, jak jsem se hrozně cíti-
la! Ale 13. února se všechno
změnilo... Jedná moje kama-
rádka, která žije ve Spojených
státech, mi poslala balíček. Na
růžový kousek papíru napsala:
Anežko, nevzdávej se! Zkus to
a bojuj za sebe! Tohle je...“

Anežka V. před zahájením kúry(vážila 83 kg) a po ukončeníkúry (váha klesla na 62 kg)

„Ztratila jsem 19 kg!
Po těhotenství jsem nemohla
vůbec zhubnout. Nejedla jsem
moc, ale váha se ani nehnula.
Začala jsem si nalepovat ty
náplasti a průlom! Za 2 dny
jsem zhubla 2 kg. A navíc jsem
neměla takové záchvaty hladu
jako předtím. Necvičila jsem,
protože jsem na to neměla čas,
a přesto jsem hubla. Nyní si zase
připadám atraktivní, nemám
už tu příšernou pneumatiku na
břiše. Místo 78 kg vážím 59 kg -
19 kilo méně. Skvělá metoda!“

Anna K., (33 let), Zlín

Paní Anna ze Zlína také zhubla
díky metodě Rapid Slim:

Absolutní hit
pro hubnutí!
„Balíček zahrnoval 2 krabice
speciálních transdermálních
náplastí na hubnutí. Funguje
to tak, že si takovou náplast
nalepíte třeba na břicho, a ta
poskytuje tělu rostlinné látky,
které mohou spalovat tuky 24
hodin denně. Na webu jsem
přečetla, že je to bezpečná me-
toda, není návyková a nezatě-
žuje játra, jako některé pilulky
na hubnutí. Každý den jsem si
na břicho nebo stehno nalepila

1 náplast a také jsem pila hod-
ně vody. Jedla jsem normálně,
ale všimla jsem si, že ty straš-
né záchvaty hladu se zmenši-
ly. Byla jsem rychleji najedená
a nemusela jsem neustále
něco svačit. Nyní vím, že to
bylo těmi náplastmi! Hned po 3
dnech překvápko – kalhoty byly
příliš volné! Den za dnem se
moje pneumatika na břiše po-
stupně zmenšovala, tuk se roz-
pouštěl jako máslo, dokonce
i na zátylku! Po 8 týdnech jsem
vážila 62 kg, což je přesně
o 21 kg méně! Byla jsem ta-
ková šťastná! Konečně jsem
si mohla bez studu obléknout
bikiny a jet s manželem na vy-
sněnou dovolenou k moři. Můj
metabolismus se zrychlil, takže
můžu jíst všechno jako dřív“.

V čem spočívá síla
metody Rapid Slim?
Za prvé: transdermální náplasti
mohou uvolňovat látky rovno-
měrně každou minutu, 24 hodin
denně.
Za druhé: kombinace rostlin-
ných výtažku může eliminovat
záchvaty vlčího hladu a výraz-
ně snižovat chuť k jídlu.

Za třetí: přísady se mohou
vstřebávat do krve i tkání do-
konce v 96%, zatímco pilulky
na hubnutí se vstřebávají pou-
ze v 5–10%.
Za čtvrté: přípravek pomá-
há rozbíjet tzv. tvrdou tukovou
tkáň, které se těžko zbavuje.
Tato metoda může jednoduše
zrychlovat odstraňování zby-
tečné tukové buňky a přivádět
tělo do režimu intenzivního
spalování tuků. Může také po-
vzbuzovat metabolismus, po-
zitivně ovlivňovat jeho poruchy
a „učit“ tělo pravidelně spalovat
kalorie. Z toho důvodu může
být hubnutí pomocí náplastí
rychlejší. Transdermální ná-
plasti na hubnutí Rapid Slim
jsou poslední dobou dostupné
také v České republice. Lze je
objednat pouze telefonicky.

Technologie jejich výroby
není... levná. Ale omezený počet
lidí je může koupit až o 73% lev-
něji. Počet balíčků je omezený,
rozhoduje pořadí objednávek.

296 183 073

BEZPEČNÉ
A STERILNÍ
DORUČENÍ
OBJEDNEJTE

Z POHODLÍ VAŠEHO
DOMOVA

PLAT’TE KARTOU
PŘI PŘEVZETÍ

INZERCE



TV program týdeníku 5plus2 sobota 11. září 2021

ČT1
8.50 Úsměvy Otakara Vávry 9.25 Gejzír
10.00 Z archivu Sherlocka Holmese 10.45
Polobotky 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Ptačí král 14.15 O Johance
s dlouhými vlasy 15.00 Dobro a zlo 15.30
Cech panen kutnohorských 17.05 Hercule
Poirot 17.55 Bydlet jako... s raubíři 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Premiérová zábavní show, kde
největší hvězdou je příroda
sama

21.20 Všechnopárty
22.15 Hana Zagorová 70
23.14 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.15 Maigret: Vražda v kupé první

třídy
Krimidrama (ČR/Fr., 1999). Hrají
B. Cremer, A. Brasseur, H. de
Saint-Pere, V. Vargaová. Režie
Ch. Chalonge

0.40 Komisař Montalbano
Tři karty ve hře. Krimiseriál
(It., 2006). Hrají L. Zingaretti,
C. Bocci, P. Mazzotta,
S. Cavallariová, S. Dionisi.
Režie A. Sironi

2.20 Sama doma
3.55 Banánové rybičky
4.20 Bydlení je hra

Nova
6.05 Looney Tunes: Úžasná show (10, 11) 7.00
Kačeří příběhy (89-91) 8.15 Šípková Růženka
9.25 SuperStar 11.40 Koření 12.40 Volejte
Novu 13.15 Rady ptáka Loskutáka 14.15 Tipy
ptáka Loskutáka 14.30 Souboj na talíři 15.35
Hněv Titánů 17.25 Popelka 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Svatba na první pohled II
Toužili po lásce, ale svůj protěj-
šek poznají až před oltářem

21.55 Padesát odstínů šedi
Romantické drama (USA, 2015)

0.20 Poldové
Akční komedie (USA, 2010)

2.15 Život ve hvězdách
2.55 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (3) 6.45 Pirátova rodinka (4)
7.15 M.A.S.H (156) 7.45 M.A.S.H (157) 8.15
M.A.S.H (158) 8.45 Autosalon.tv 9.50 Česko
Slovensko má talent 11.40 Máme rádi Česko
13.30 Hvězdy nad hlavou (2) 14.55 Léto
s kovbojem. Komedie (ČR, 1976). Hrají
D. Kolářová, J. Hanzlík, O. Vízner,
M. Rosůlková, D. Medřická a další. Režie
I. Novák 16.55 Andula vyhrála. Komedie (ČR,
1938) 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME
20.15 Dvojka na zabití (2)

Vražda na talíři. Krimiseriál
(ČR, 2021). Hrají J. Prachař,
S. Sandeva, M. Vladyka, N. Lichý,
M. Šteindler. Režie L. Kodad

21.35 Polda II (3)
Lovci pokladů. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit

22.55 Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976). Hrají
D. Kolářová, J. Hanzlík, O. Vízner,
M. Rosůlková, D. Medřická. Režie
I. Novák

0.55 Logan: Wolverine
Sci-fi film (Kan./Austr./USA,
2017). Hrají H. Jackman,
P. Stewart, B. Holbrook,
D. Keenová, S. Merchant.
Režie J. Mangold

3.50 Vymítání Molly Hartleyové
Horor (USA, 2015)

Joj Family
7.45 Policisté v akci 8.50 Nová

zahrada 9.45Na chalupě 10.50Nové bydlení 11.55
DELUKSE (2) 13.00 První oddělení 13.30 Doktor
z vejminku (2) 14.25 Konec dětských lásek (5)
15.35 Konec dětských lásek (6/6) 16.55 Nová
zahrada 17.50 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 30 případů
majora Zemana (24) 0.05 DELUKSE (2)

Prima cool
6.00 Pevnost Boyard (6, 7) 11.10 Re-play 11.45
COOL e-sport 12.10 Podivuhodné prázdniny rodi-
ny Smolíkovy (1, 2) 13.15 Simpsonovi XI (20-22)
14.45 Simpsonovi XII (1) 15.10Madagaskar 2: Útěk
do Afriky 17.05 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (3, 4) 18.15 Simpsonovi XIII (5) 18.45
Simpsonovi XIII (6) 19.15 Simpsonovi XIII (7) 19.45
Simpsonovi XIII (8) 20.15 Doba ledová 2 – Obleva
22.10 Hitman 0.05 Simpsonovi XIII (5, 6)

Nova Cinema
5.05 Kontakt, sci-fi drama (USA, 1997) 7.20
Strašpytlík, animovaný film (USA, 2005) 8.45 Můj
přítel Monk VII (5, 6) 10.30 Teleshopping 11.00
Nevědomí, akční film (USA, 2013) 13.25 Dumbo,
dobrodružný film (USA, 2019) 15.25 Auta, animo-
vaný film (USA, 2006) 17.40 Ženy v pokušení,
komedie (ČR, 2010) 20.00 Pokémon: Detektiv
Pikachu, akční film (USA, 2019) 21.55 Méďa 2,
komedie (USA, 2015) 0.15 Mizerové

Prima Max
5.05Nad zimní krajinou 6.05Námořní vyšetřovací
služba L. A. XI (12, 13) 8.05 Dvanáct do tuctu,
rodinná komedie (USA, 2003) 10.05 Mission:
Impossible, akční thriller (USA, 1996) 12.20 Škola
ro(c)ku, hudební komedie (N/USA, 2003) 14.45
Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985) 17.20
Borsalino, krimifilm (Fr., 1970) 20.00 Pomsta
hříšnice, romantické drama (N/Rak., 2012) 22.45
Labutí píseň 0.40 Hitman

REALITY SHOW

SOBOTA

6.25 Noviny 7.00 Dr. Ludsky (3/10)
8.10Dr. Ludsky (4/10) 9.15 Záchranáři v akci 10.05
Záchranáři v akci 11.00Nemocnice 13.10Bučkovi 2 –
Slunce, seno, vesnice 14.45 Pokus o vraždu 16.50
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Konec dětských lásek (5) 21.25
Konec dětských lásek (6/6) 22.40 Inženýrská
odysea (12/13) 0.00 Záchranáři v akci

NEDĚLE

7.00 Soudní síň 10.55 Policisté
v akci 11.55 Klan – V dobrém i ve zlém (5) 12.55Dr.
Ludsky (3) 14.05 Soudní síň 15.05 Soudní síň
16.05 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr.
Ludsky (5) 21.30 Kam nikdo nesmí 23.30 První
oddělení II 0.15 Nové bydlení

PONDĚLÍ

12.00 Klan – V dobrém i ve zlém (6)
13.05 První oddělení II 14.00 Soudní síň 16.05
Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 První
oddělení 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (24)
22.00 Nemocnice (5) 23.00 První oddělení II

ÚTERÝ

12.55 První oddělení II 13.45 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 První oddělení 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Inženýrská odysea (12) 21.25 Doktor z vejminku (3)
22.25 První oddělení II 23.20 Nové bydlení 23.55
Klan – V dobrém i ve zlém (7) 0.50 Krimi

STŘEDA

11.05 Policisté v akci 12.05 Klan –
V dobrém i ve zlém (8) 13.25 První oddělení II 14.20
Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz 17.25 Záchranáři
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dr. Ludsky (6) 21.25 Nemocnice (6) 22.30
První oddělení II 23.30 Nové bydlení

ČTVRTEK

10.55 Záchranáři v akci 11.50 Klan –
Vdobrém i ve zlém (9) 13.00První oddělení II 14.00
Soudní síň 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.10
Policisté v akci 18.20Novébydlení 19.00Krimi 19.30
Noviny 20.20 Případ mrtvého muže 22.25 Bučkovi
2 – Slunce, seno, vesnice 0.00 Nové bydlení

PÁTEK

Relax
5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Esmeralda 9.20 Novotný za
humny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 15.55 Vášnivý polibek 16.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Hotel
Herbich 20.55 Vášnivý polibek 21.55 Vášnivý poli-
bek 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Esmeralda 9.20 Krampovo-
loviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Hotel
Herbich 15.55 Vášnivý polibek 16.55 Vášnivý poli-
bek 17.55 Esmeralda 18.55 Esmeralda 19.55
Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

NEDĚLE

7.00 Teleshopping 7.25 Esmeralda
9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55Námořní hlíd-
ka 15.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55
Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-
shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Vášnivý
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ka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ
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STŘEDA
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v akci 11.55 Klan – V dobrém i ve zlém (5) 12.55Dr.
Ludsky (3) 14.05 Soudní síň 15.05 Soudní síň
16.05 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr.
Ludsky (5) 21.30 Kam nikdo nesmí 23.30 První
oddělení II 0.15 Nové bydlení

PONDĚLÍ

12.00 Klan – V dobrém i ve zlém (6)
13.05 První oddělení II 14.00 Soudní síň 16.05
Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 První
oddělení 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (24)
22.00 Nemocnice (5) 23.00 První oddělení II

ÚTERÝ

12.55 První oddělení II 13.45 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 První oddělení 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Inženýrská odysea (12) 21.25 Doktor z vejminku (3)
22.25 První oddělení II 23.20 Nové bydlení 23.55
Klan – V dobrém i ve zlém (7) 0.50 Krimi

STŘEDA

11.05 Policisté v akci 12.05 Klan –
V dobrém i ve zlém (8) 13.25 První oddělení II 14.20
Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz 17.25 Záchranáři
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dr. Ludsky (6) 21.25 Nemocnice (6) 22.30
První oddělení II 23.30 Nové bydlení

ČTVRTEK

10.55 Záchranáři v akci 11.50 Klan –
Vdobrém i ve zlém (9) 13.00První oddělení II 14.00
Soudní síň 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.10
Policisté v akci 18.20Novébydlení 19.00Krimi 19.30
Noviny 20.20 Případ mrtvého muže 22.25 Bučkovi
2 – Slunce, seno, vesnice 0.00 Nové bydlení

PÁTEK

Relax
5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Esmeralda 9.20 Novotný za
humny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 15.55 Vášnivý polibek 16.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Hotel
Herbich 20.55 Vášnivý polibek 21.55 Vášnivý poli-
bek 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Esmeralda 9.20 Krampovo-
loviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Hotel
Herbich 15.55 Vášnivý polibek 16.55 Vášnivý poli-
bek 17.55 Esmeralda 18.55 Esmeralda 19.55
Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

NEDĚLE

7.00 Teleshopping 7.25 Esmeralda
9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55Námořní hlíd-
ka 15.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55
Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-
shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Vášnivý
polibek 20.55Vášnivý polibek 21.55Námořní hlíd-
ka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-
shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Hotel
Herbich 20.55 Vášnivý polibek 21.55 Vášnivý poli-
bek 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-
shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Hotel Herbich 15.55 Vášnivý polibek 17.55
Esmeralda 18.55 Esmeralda 19.55 Vášnivý polibek
20.55 Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

9.20 Novotný za humny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Vášnivý polibek 17.55
Esmeralda 19.55 Vášnivý polibek 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK
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neděle 12. září 2021

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Cech

panen kutnohorských. Komedie (ČR,
1938) 8.00 Domek 8.20 Pečení na
neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Zlatá princezna
14.05 Hádanice
14.55 Kruh
16.10 Podnájemníci

Komedie (ČR, 1976)
17.30 Zdivočelá země (20)
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 Ochránce (2/10)
21.15 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Setkání v Praze, s vraždou

Detektivka (ČR, 2009)
23.25 Případy detektiva Murdocha XII
0.10 Banánové rybičky
0.50 Kuchařská pohotovost

Nova
6.00 Looney Tunes: Úžasná show

(12, 13)
6.50 Kačeří příběhy (92-94)
8.10 Pohádka o dešťové víle

Pohádka (N, 2018)
9.20 Země zítřka

Sci-fi film (USA/Šp., 2015)
11.50 Pohádky na dobrou noc

Komedie (USA, 2008)
13.40 Hodíme se k sobě, miláčku?

Komedie (ČR, 1974)
15.50 Bobule

Komedie (ČR, 2008)
17.45 Pod Jezevčí skálou

Dobrodružný rodinný film (ČR,
1978)

19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-
ny, Počasí

20.20 SuperStar
22.35 Střepiny
23.10 Teror

Thriller (USA, 2011)
0.50 Hodíme se k sobě, miláčku?

Komedie (ČR, 1974)
2.30 Odložené případy IV (12)
3.10 Volejte Novu
3.50 Pohádka o dešťové víle

Pohádka (N, 2018)

Prima
6.10 Iron Man (4)
6.40 Pirátova rodinka (5)
7.10 M.A.S.H (158)
7.40 M.A.S.H (159)
8.00 Druhá světová válka: Cena říše

(2)
9.15 Prima SVĚT
9.50 Vařte jako šéf!
10.30 Prima Mazlíček
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Libovky Pepy Libického
13.10 Vychytávky Ládi Hrušky
13.50 Dvojka na zabití (2)
15.05 Polda II (3)
16.25 Andílek na nervy

Komedie (ČR, 2015)
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Přes prsty

Romantická komedie (ČR, 2019)
22.30 Řetězec smrti

Thriller (USA, 2019)
0.30 Pomsta hříšnice

Romantické drama (N/Rak., 2012)
3.10 Vraždy podle Agathy Christie (9)

Nova Cinema
6.00 Drsňák Dudley 7.20 Auta 10.10 Dumbo 12.10
Ženy v pokušení 14.35 Pokémon: Detektiv Pikachu
16.30 Robinsonovi 18.15 Má mě rád, nemá mě rád
20.00 Strážci Galaxie Vol.2, akční dobrodružná
komedie (USA/N. Zél./Kan., 2017) 22.40Přepadení
ve vzduchu, akční film (USA, 1992) 0.15 Padesát
odstínů šedi, romantické drama (USA, 2015)

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.05 Pevnost Boyard (7, 8)
10.55 Autosalon.tv 12.10 Podivuhodné prázdniny
rodiny Smolíkovy (3, 4) 13.15 Simpsonovi XII (2-5)
15.10 Doba ledová 2 – Obleva 17.05 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (5) 17.40 Podi-
vuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (6) 18.15
Simpsonovi XIII (9-12) 20.15 Mission: Impossible 2
22.50 Rambo 0.45 Simpsonovi XIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.05 Iron Man (2) 9.35
Iron Man (3) 9.55 Námořní vyšetřovací služba L. A.
XI (13, 14) 11.50 Amazonka 13.45 Jestřábí žena
16.15 Andula vyhrála, komedie (ČR, 1938) 18.10 Je
prostě báječná, komedie (USA, 2014) 20.00
Bohové musí být šílení II, komedie (USA, 1988)
22.10 Vražda na úrovni, detektivní film (VB/Kan.,
1979) 0.45 Řetězec smrti, thriller (USA, 2019)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Úsměvy Františka Vlčka 10.35
Dobrodružství kriminalistiky (13/26)
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 Podnájemníci

Komedie (ČR, 1976)
15.45 Na krok od nebe 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
20.10 Nejlepší trapasy
21.20 Sanitka 2 (13/13)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.20 Neobyčejné životy
23.15 Případy detektiva Murdocha XII
0.00 Kriminalista
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (4106)
9.50 Specialisté (138)
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Gympl s (r)učením omezeným

(5)
14.00 Odložené případy IV (14)
15.00 Můj přítel Monk VII (9)
15.55 Můj přítel Monk VII (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.35 Na lovu
18.25 Ulice (4107)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko V
21.40 Souboj na talíři
22.45 Víkend
23.45 Můj přítel Monk VII (9)
0.45 Můj přítel Monk VII (10)
1.35 Odložené případy IV (14)
2.20 Střepiny
3.00 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (6)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (160, 161)
9.15 Hvězdy nad hlavou (3)
10.25 První večeře
11.30 Walker, Texas Ranger III (24)
12.30 Jake a Tlusťoch (22)
13.30 Policie Hamburk VII (23)
14.30 Komisař Rex VI (7)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (123)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.05 Komisař Rex VI (7)
3.05 Jake a Tlusťoch (22)
4.05 Policie Hamburk VII (23)
5.45 Pohoda u krbu

Uklidňuje vás praskání dřeva
v krbu? Pak si neváhejte
zapnout prima noční pohodičku!

Nova Cinema
5.40 Pohádka o dešťové víle 6.50 Můj přítel Monk
VII (7, 8) 8.30 Země zítřka 11.30 Strážci Galaxie Vol.
2 14.40 Hodíme se k sobě, miláčku? 16.40 Pod
Jezevčí skálou 18.10 Pohádky na dobrou noc,
komedie (USA, 2008) 20.00 Star Wars: Epizoda
VIII – Poslední z Jediů, sci-fi film (USA, 2017) 22.55
Hokejový zázrak, drama (USA, 2004)

Prima cool
10.00 Hvězdná brána II (39, 40) 12.05 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (7, 8) 13.10 Simpsonovi
XII (10-13) 15.00 Hvězdná brána II (41, 42) 17.05
Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (9, 10)
18.15Simpsonovi XIII (17-20) 20.15Cesta kolem světa
s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem (5, 6)
21.05 Show Jana Krause 22.10 Lovci prokletých
pokladů (11) 23.15 Těžká dřina 23.50 Simpsonovi XIII

Prima Max
5.35 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.45 Iron Man (5) 8.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XI (15, 6) 10.05 Zoufalá matka 12.05 Nejlepší
přítel Blue 13.45 Madagaskar 2: Útěk do Afriky
15.35 Souboj pohlaví 18.05 Dvanáct do tuctu 2,
rodinná komedie (USA, 2005) 20.00 Vysoká
hra patriotů, thriller (USA, 1992) 22.25 V moci
posedlosti, thriller (Kan./USA, 1993) 0.45 Ronin

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Z archivu Sherlocka

Holmese 9.50 168 hodin 10.30
Osada (2/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Smolař
14.30 Měsíční údolí
15.45 Na krok od nebe 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 Rapl II (2/13)
21.15 Reportéři ČT
21.55 Krotitelé dluhů – Pavel Veselý
22.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra renty
22.20 Cesta do Vídně a zpátky

Komedie (ČR, 2007)
23.55 AZ-kvíz
0.25 Banánové rybičky
1.05 V kondici

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (4105)
9.45 Specialisté (43)
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Gympl s (r)učením omezeným

(4)
14.05 Odložené případy IV (13)
15.00 Můj přítel Monk VII (7, 8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4106)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (138)
21.20 Specialisté (44)
22.30 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (9)
23.25 Můj přítel Monk VII (7, 8)
1.10 Odložené případy IV (13)
1.50 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (9)
3.00 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (5)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (159, 160)
9.05 Přešlapy II (2)
10.15 Tlouštíci
11.20 Walker, Texas Ranger III (23)
12.30 Jake a Tlusťoch (21)
13.30 Policie Hamburk VII (22)
14.30 Komisař Rex VI (6)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Hvězdy nad hlavou (3)
21.30 První večeře
22.40 Tlouštíci
23.50 Ano, šéfe!
0.55 Policie v akci
1.55 Komisař Rex VI (6)
2.55 Jake a Tlusťoch (21)
3.55 Policie Hamburk VII (22)
5.35 Pohoda u krbu

Uklidňuje vás praskání dřeva
v krbu? Pak si neváhejte
zapnout prima noční pohodičku!

Nova Cinema
5.45 Šípková Růženka 6.55 Strašpytlík 8.20
Pokémon: Detektiv Pikachu 10.50 Má mě rád,
nemá mě rád 13.10 Země zítřka 15.35 Strážci
Galaxie Vol. 2 18.15 Hněv Titánů, fantasy film
(USA/Šp., 2012) 20.00 Popelka, romantické fanta-
sy drama (USA/VB, 2015) 22.05 Vyvolený, thriller
(USA, 2000) 0.05 Poldové, akční komedie

Prima cool
8.50 Top Gear XXI (5) 10.00 Hvězdná brána II
(37, 38) 12.05 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (5, 6) 13.10 Simpsonovi XII (6-9) 15.00
Hvězdná brána II (39, 40) 17.05 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (7, 8) 18.15 Simpsonovi
XIII (13-16) 20.15Prima Partička 21.15Partička 22.10
Teorie velkého třesku XII (20, 21) 23.05 Re-play
23.40 Simpsonovi XIII (13) 0.10 Simpsonovi XIII (14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.05 Iron Man (4) 8.30
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (14, 15) 10.20
Sestřička z hor: Zlomené srdce 12.20 Den dobytí
Bastily 14.15 Je prostě báječná 16.10 Nejlepší přítel
Blue, rodinný film (Austr., 2016) 17.55 Bohové musí
být šílení II, komedie (USA, 1988) 20.00 Dvanáct
do tuctu 2, rodinná komedie (USA, 2005) 22.00
Ronin 0.30Mission: Impossible 2

pondělí 13. září 2021

úterý 14. září 2021

neděle 12. září 2021

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Cech

panen kutnohorských. Komedie (ČR,
1938) 8.00 Domek 8.20 Pečení na
neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Zlatá princezna
14.05 Hádanice
14.55 Kruh
16.10 Podnájemníci

Komedie (ČR, 1976)
17.30 Zdivočelá země (20)
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 Ochránce (2/10)
21.15 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Setkání v Praze, s vraždou

Detektivka (ČR, 2009)
23.25 Případy detektiva Murdocha XII
0.10 Banánové rybičky
0.50 Kuchařská pohotovost

Nova
6.00 Looney Tunes: Úžasná show

(12, 13)
6.50 Kačeří příběhy (92-94)
8.10 Pohádka o dešťové víle

Pohádka (N, 2018)
9.20 Země zítřka

Sci-fi film (USA/Šp., 2015)
11.50 Pohádky na dobrou noc

Komedie (USA, 2008)
13.40 Hodíme se k sobě, miláčku?

Komedie (ČR, 1974)
15.50 Bobule

Komedie (ČR, 2008)
17.45 Pod Jezevčí skálou

Dobrodružný rodinný film (ČR,
1978)

19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-
ny, Počasí

20.20 SuperStar
22.35 Střepiny
23.10 Teror

Thriller (USA, 2011)
0.50 Hodíme se k sobě, miláčku?

Komedie (ČR, 1974)
2.30 Odložené případy IV (12)
3.10 Volejte Novu
3.50 Pohádka o dešťové víle

Pohádka (N, 2018)

Prima
6.10 Iron Man (4)
6.40 Pirátova rodinka (5)
7.10 M.A.S.H (158)
7.40 M.A.S.H (159)
8.00 Druhá světová válka: Cena říše

(2)
9.15 Prima SVĚT
9.50 Vařte jako šéf!
10.30 Prima Mazlíček
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Libovky Pepy Libického
13.10 Vychytávky Ládi Hrušky
13.50 Dvojka na zabití (2)
15.05 Polda II (3)
16.25 Andílek na nervy

Komedie (ČR, 2015)
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Přes prsty

Romantická komedie (ČR, 2019)
22.30 Řetězec smrti

Thriller (USA, 2019)
0.30 Pomsta hříšnice

Romantické drama (N/Rak., 2012)
3.10 Vraždy podle Agathy Christie (9)

Nova Cinema
6.00 Drsňák Dudley 7.20 Auta 10.10 Dumbo 12.10
Ženy v pokušení 14.35 Pokémon: Detektiv Pikachu
16.30 Robinsonovi 18.15 Má mě rád, nemá mě rád
20.00 Strážci Galaxie Vol.2, akční dobrodružná
komedie (USA/N. Zél./Kan., 2017) 22.40Přepadení
ve vzduchu, akční film (USA, 1992) 0.15 Padesát
odstínů šedi, romantické drama (USA, 2015)

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.05 Pevnost Boyard (7, 8)
10.55 Autosalon.tv 12.10 Podivuhodné prázdniny
rodiny Smolíkovy (3, 4) 13.15 Simpsonovi XII (2-5)
15.10 Doba ledová 2 – Obleva 17.05 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (5) 17.40 Podi-
vuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (6) 18.15
Simpsonovi XIII (9-12) 20.15 Mission: Impossible 2
22.50 Rambo 0.45 Simpsonovi XIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.05 Iron Man (2) 9.35
Iron Man (3) 9.55 Námořní vyšetřovací služba L. A.
XI (13, 14) 11.50 Amazonka 13.45 Jestřábí žena
16.15 Andula vyhrála, komedie (ČR, 1938) 18.10 Je
prostě báječná, komedie (USA, 2014) 20.00
Bohové musí být šílení II, komedie (USA, 1988)
22.10 Vražda na úrovni, detektivní film (VB/Kan.,
1979) 0.45 Řetězec smrti, thriller (USA, 2019)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Úsměvy Františka Vlčka 10.35
Dobrodružství kriminalistiky (13/26)
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 Podnájemníci

Komedie (ČR, 1976)
15.45 Na krok od nebe 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
20.10 Nejlepší trapasy
21.20 Sanitka 2 (13/13)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.20 Neobyčejné životy
23.15 Případy detektiva Murdocha XII
0.00 Kriminalista
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (4106)
9.50 Specialisté (138)
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Gympl s (r)učením omezeným

(5)
14.00 Odložené případy IV (14)
15.00 Můj přítel Monk VII (9)
15.55 Můj přítel Monk VII (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.35 Na lovu
18.25 Ulice (4107)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko V
21.40 Souboj na talíři
22.45 Víkend
23.45 Můj přítel Monk VII (9)
0.45 Můj přítel Monk VII (10)
1.35 Odložené případy IV (14)
2.20 Střepiny
3.00 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (6)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (160, 161)
9.15 Hvězdy nad hlavou (3)
10.25 První večeře
11.30 Walker, Texas Ranger III (24)
12.30 Jake a Tlusťoch (22)
13.30 Policie Hamburk VII (23)
14.30 Komisař Rex VI (7)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (123)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.05 Komisař Rex VI (7)
3.05 Jake a Tlusťoch (22)
4.05 Policie Hamburk VII (23)
5.45 Pohoda u krbu

Uklidňuje vás praskání dřeva
v krbu? Pak si neváhejte
zapnout prima noční pohodičku!

Nova Cinema
5.40 Pohádka o dešťové víle 6.50 Můj přítel Monk
VII (7, 8) 8.30 Země zítřka 11.30 Strážci Galaxie Vol.
2 14.40 Hodíme se k sobě, miláčku? 16.40 Pod
Jezevčí skálou 18.10 Pohádky na dobrou noc,
komedie (USA, 2008) 20.00 Star Wars: Epizoda
VIII – Poslední z Jediů, sci-fi film (USA, 2017) 22.55
Hokejový zázrak, drama (USA, 2004)

Prima cool
10.00 Hvězdná brána II (39, 40) 12.05 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (7, 8) 13.10 Simpsonovi
XII (10-13) 15.00 Hvězdná brána II (41, 42) 17.05
Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (9, 10)
18.15Simpsonovi XIII (17-20) 20.15Cesta kolem světa
s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem (5, 6)
21.05 Show Jana Krause 22.10 Lovci prokletých
pokladů (11) 23.15 Těžká dřina 23.50 Simpsonovi XIII

Prima Max
5.35 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.45 Iron Man (5) 8.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XI (15, 6) 10.05 Zoufalá matka 12.05 Nejlepší
přítel Blue 13.45 Madagaskar 2: Útěk do Afriky
15.35 Souboj pohlaví 18.05 Dvanáct do tuctu 2,
rodinná komedie (USA, 2005) 20.00 Vysoká
hra patriotů, thriller (USA, 1992) 22.25 V moci
posedlosti, thriller (Kan./USA, 1993) 0.45 Ronin

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Z archivu Sherlocka

Holmese 9.50 168 hodin 10.30
Osada (2/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Smolař
14.30 Měsíční údolí
15.45 Na krok od nebe 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 Rapl II (2/13)
21.15 Reportéři ČT
21.55 Krotitelé dluhů – Pavel Veselý
22.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra renty
22.20 Cesta do Vídně a zpátky

Komedie (ČR, 2007)
23.55 AZ-kvíz
0.25 Banánové rybičky
1.05 V kondici

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (4105)
9.45 Specialisté (43)
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Gympl s (r)učením omezeným

(4)
14.05 Odložené případy IV (13)
15.00 Můj přítel Monk VII (7, 8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4106)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (138)
21.20 Specialisté (44)
22.30 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (9)
23.25 Můj přítel Monk VII (7, 8)
1.10 Odložené případy IV (13)
1.50 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (9)
3.00 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (5)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (159, 160)
9.05 Přešlapy II (2)
10.15 Tlouštíci
11.20 Walker, Texas Ranger III (23)
12.30 Jake a Tlusťoch (21)
13.30 Policie Hamburk VII (22)
14.30 Komisař Rex VI (6)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Hvězdy nad hlavou (3)
21.30 První večeře
22.40 Tlouštíci
23.50 Ano, šéfe!
0.55 Policie v akci
1.55 Komisař Rex VI (6)
2.55 Jake a Tlusťoch (21)
3.55 Policie Hamburk VII (22)
5.35 Pohoda u krbu

Uklidňuje vás praskání dřeva
v krbu? Pak si neváhejte
zapnout prima noční pohodičku!

Nova Cinema
5.45 Šípková Růženka 6.55 Strašpytlík 8.20
Pokémon: Detektiv Pikachu 10.50 Má mě rád,
nemá mě rád 13.10 Země zítřka 15.35 Strážci
Galaxie Vol. 2 18.15 Hněv Titánů, fantasy film
(USA/Šp., 2012) 20.00 Popelka, romantické fanta-
sy drama (USA/VB, 2015) 22.05 Vyvolený, thriller
(USA, 2000) 0.05 Poldové, akční komedie

Prima cool
8.50 Top Gear XXI (5) 10.00 Hvězdná brána II
(37, 38) 12.05 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (5, 6) 13.10 Simpsonovi XII (6-9) 15.00
Hvězdná brána II (39, 40) 17.05 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (7, 8) 18.15 Simpsonovi
XIII (13-16) 20.15Prima Partička 21.15Partička 22.10
Teorie velkého třesku XII (20, 21) 23.05 Re-play
23.40 Simpsonovi XIII (13) 0.10 Simpsonovi XIII (14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.05 Iron Man (4) 8.30
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (14, 15) 10.20
Sestřička z hor: Zlomené srdce 12.20 Den dobytí
Bastily 14.15 Je prostě báječná 16.10 Nejlepší přítel
Blue, rodinný film (Austr., 2016) 17.55 Bohové musí
být šílení II, komedie (USA, 1988) 20.00 Dvanáct
do tuctu 2, rodinná komedie (USA, 2005) 22.00
Ronin 0.30Mission: Impossible 2

pondělí 13. září 2021

úterý 14. září 2021



středa 15. září 2021

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Domek 10.20 Nejlepší trapasy
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 13. komnata Kateřiny Brožové
14.25 Od sedmi do čtyř
15.45 Na krok od nebe 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
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Dobrodružství kriminalistiky

(14/26)
21.00 Labyrint III (2/7)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Hercule Poirot
22.55 Komici na jedničku
23.50 AZ-kvíz
0.20 Máte slovo s M. Jílkovou
1.20 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (4107)
9.40 MasterChef Česko V
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Gympl s (r)učením omezeným

(6)
14.05 Odložené případy IV (15)
15.00 Můj přítel Monk VII (11)
15.55 Můj přítel Monk VII (12)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4108)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko V
21.40 Výměna manželek XII
23.00 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (10)
23.55 Můj přítel Monk VII (11)
0.50 Můj přítel Monk VII (12)
1.45 Odložené případy IV (15)
3.05 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (7)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (162)
8.45 Slunečná (123)
10.00 7 pádů Honzy Dědka
11.15 Walker, Texas Ranger III (25)
12.25 Jake a Tlusťoch (23)
13.30 Policie Hamburk VII (24)
14.30 Komisař Rex VI (8)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 1. MISE (4)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
1.55 Komisař Rex VI (8)
3.00 Jake a Tlusťoch (23)
4.00 Policie Hamburk VII (24)
5.40 Pohoda u krbu

Uklidňuje vás praskání
dřeva v krbu? Pak si neváhejte
zapnout prima noční pohodičku!

Nova Cinema
5.15 Auta 7.15 Můj přítel Monk VII (9, 10) 8.55 Pod
Jezevčí skálou 10.55 Pohádky na dobrou noc 13.20
Popelka 15.20 Star Wars: Epizoda VIII – Poslední
z Jediů 18.15 Čivava z Beverly Hills, komedie (USA,
2008) 20.00 Král Artuš, dobrodružný film
(USA/VB/Irs., 2004) 22.30 Prci, prci, prcičky: Kniha
lásky, komedie (USA, 2009)0.25 Teror

Prima cool
12.05 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(9, 10) 13.10 Simpsonovi XII (14-17) 15.00 Hvězdná
brána II (43, 44) 17.05Podivuhodnéprázdniny rodiny
Smolíkovy (11, 12) 18.15 Simpsonovi XIII (21, 22) 19.15
SimpsonoviXIV(1,2)20.15Autosalon.tv21.25Osobní
řidič Míra Hejda (3) 21.55 Moto(s)poušť aneb Moto
cestou necestou 22.25 Next (1) 23.40 COOL e-sport
0.05 Simpsonovi XIII (21, 22)

Prima Max
5.40Nadzimníkrajinou6.00Nadzimníkrajinou7.05
IronMan (6) 7.30Námořní vyšetřovací služba L. A. XI
(16, 17) 9.20 Andula vyhrála 11.15 Bez dcerky neode-
jdu 13.40 Zoufalá matka, thriller (USA, 2017) 15.40
Přes prsty, romantická komedie (ČR/SR, 2019) 17.50
DůmnaTaraRoad, drama (Irs., 2005)20.00Záblesk,
špionážní film (USA, 1992) 22.45 Uteč, nebo zemřeš,
thriller (Kan., 2016)0.45Vmoci posedlosti

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Kousek života 10.15 Nejlepší
trapasy 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 Neobyčejné životy
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
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Osada (3/13)
21.10 13. komnata Alfreda Strejčka
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera
1.25 Objektiv

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (4109)
9.55 Pan Profesor (2)
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Gympl s (r)učením omezeným

(8)
14.00 Odložené případy IV (17)
15.00 Můj přítel Monk VII (15, 16)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.35 Na lovu
18.25 Ulice (4110)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 2Bobule

Komedie (ČR, 2009)
22.10 Mizerové 2

Akční komedie (USA, 2003)
1.05 Můj přítel Monk VII (15, 16)
3.00 Na lovu
3.45 Gympl s (r)učením omezeným

(8)
4.45 Novashopping

Prima
6.15 Iron Man (9)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (164)
8.45 Slunečná (124)
10.10 Inkognito
11.15 Walker, Texas Ranger IV (2)
12.15 Jake a Tlusťoch II (2)
13.30 Policie Hamburk VII (26)
14.30 Komisař Rex VI (10)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Česko Slovensko má talent
22.00 Máme rádi Česko
23.45 Ano, šéfe!
0.55 Policie v akci IV (15)
1.55 Komisař Rex VI (10)
3.00 Jake a Tlusťoch II (2)
4.05 Policie Hamburk VII (26)
5.40 Pohoda u krbu

Uklidňuje vás praskání
dřeva v krbu? Pak si neváhejte
zapnout prima noční
pohodičku!

Nova Cinema
5.50 Zaříkávač koní 8.45 Můj přítel Monk VII (13, 14)
10.25 DC Super Hero Girls: Hrdina roku 12.25 Diana:
Poslední cesta 14.45 Báječná dovolená 16.35
Neobyčejný život TimothyhoGreena 18.35 Toy Story:
Příběh hraček 20.00 Vzhůru do oblak, animovaný
film (USA, 2009) 21.55 Zbouchnutá, komedie (USA,
2007)0.25Vyhnanec, krimifilm (USA, 1998)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.25 Autosalon.tv 7.35 Re-play
8.10 COOL e-sport 8.55 Top Gear XXII (2) 10.00
Hvězdnábrána III (45, 46) 12.05Podivuhodnéprázd-
niny rodiny Smolíkovy (13) 12.40 Ajťáci (1) 13.10
Simpsonovi XIII (1-4) 15.00 Hvězdná brána III
(47, 48) 17.05 Ajťáci (2) 17.40 Ajťáci (3) 18.15
Simpsonovi XIV (7-10) 20.15 Rambo II 22.15 Ledový
teror0.10SimpsonoviXIV(7)0.40SimpsonoviXIV(8)

Prima Max
5.45Nadzimní krajinou6.00Nadzimní krajinou7.30
IronMan (8) 7.55Námořní vyšetřovací služba L. A. XI
(18, 19) 9.45 Doba ledová 2 – Obleva 11.40 Sestřička
z hor: Vina a trest 13.40 Škola ro(c)ku 15.55 Svatební
pochod 3: Přichází nevěsta 17.50 Eragon 20.00
SnídaněuTiffanyho, romantická komedie (USA, 1961)
22.25 Jedinečný, sci-fi film (USA, 2001)0.10Základní
instinkt, thriller (USA, 1992)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Zapomnětlivost 10.20 Jak se
naučit švédsky. Romantická komedie
(ČR, 1979) 11.05 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 Pečení na neděli
14.30 Cestománie
14.55 Profesionálové
15.50 Na krok od nebe 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 Nejlepší trapasy
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.20 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Komisař Montalbano
1.10 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (4108)
9.40 MasterChef Česko V
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Gympl s (r)učením omezeným (7)
14.05 Odložené případy IV (16)
15.00 Můj přítel Monk VII (13, 14)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4109)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Pan Profesor (2)
21.20 Život ve hvězdách
21.55 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (11)
22.50 Můj přítel Monk VII (13, 14)
0.40 Odložené případy IV (16)
1.20 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (10)
2.05 Víkend
3.05 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (8)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (162)
8.45 M.A.S.H (163)
9.15 1. MISE (4)
10.25 Show Jana Krause
11.30 Walker, Texas Ranger IV (1)
12.35 Jake a Tlusťoch II (1)
13.30 Policie Hamburk VII (25)
14.30 Komisař Rex VI (9)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!

Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne

18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (124)
21.35 Inkognito
22.40 Přešlapy II (3)
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.05 Komisař Rex VI (9)
3.10 Jake a Tlusťoch II (1)
4.15 Policie Hamburk VII (25)

Nova Cinema
5.45 Čivava z Beverly Hills 7.25 Můj přítel Monk VII
(11, 12)9.05StarWars: EpizodaVIII – Poslední z Jediů
12.35 Cesta srdce 14.55 Diana: Poslední cesta 16.50
Zaříkávač koní 20.00 Neobyčejný život Timothyho
Greena, fantasy film (USA, 2012) 22.05 Vyhnanec,
krimifilm (USA, 1998) 23.55 Král Artuš, dobrodružný
film (USA/VB/Irs., 2004)

Prima cool
7.45 Teorie velkého třesku XII (20, 21) 8.50 Top Gear
XXII (1) 10.00 Hvězdná brána II (43, 44) 12.05
Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (11, 12)
13.10 Simpsonovi XII (18-21) 15.00 Hvězdná brána III
(45, 46) 17.05 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (13) 17.40 Ajťáci (1) 18.15 Simpsonovi XIV
(3-6) 20.15 Partička XXL 21.45 Nečum na mě show
22.15 Jedinečný0.05 Simpsonovi XIV (3, 4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Iron Man (7) 6.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (17, 18) 8.40
Svatební pochod 2: Staronová láska 10.25 Borsalino
13.10 Dům na Tara Road 15.15 Sestřička z hor: Vina
a trest, romantický film (N, 2017) 17.15 Záblesk, špio-
nážní film (USA, 1992) 20.00 Jak svět přichází o bás-
níky, filmová komedie (ČR, 1982) 22.00 Základní
instinkt, thriller (USA, 1992)0.45Uteč, nebo zemřeš

čtvrtek 16. září 2021

pátek 17. září 2021

středa 15. září 2021

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Domek 10.20 Nejlepší trapasy
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 13. komnata Kateřiny Brožové
14.25 Od sedmi do čtyř
15.45 Na krok od nebe 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
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Dobrodružství kriminalistiky

(14/26)
21.00 Labyrint III (2/7)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Hercule Poirot
22.55 Komici na jedničku
23.50 AZ-kvíz
0.20 Máte slovo s M. Jílkovou
1.20 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (4107)
9.40 MasterChef Česko V
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Gympl s (r)učením omezeným

(6)
14.05 Odložené případy IV (15)
15.00 Můj přítel Monk VII (11)
15.55 Můj přítel Monk VII (12)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4108)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko V
21.40 Výměna manželek XII
23.00 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (10)
23.55 Můj přítel Monk VII (11)
0.50 Můj přítel Monk VII (12)
1.45 Odložené případy IV (15)
3.05 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (7)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (162)
8.45 Slunečná (123)
10.00 7 pádů Honzy Dědka
11.15 Walker, Texas Ranger III (25)
12.25 Jake a Tlusťoch (23)
13.30 Policie Hamburk VII (24)
14.30 Komisař Rex VI (8)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 1. MISE (4)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
1.55 Komisař Rex VI (8)
3.00 Jake a Tlusťoch (23)
4.00 Policie Hamburk VII (24)
5.40 Pohoda u krbu

Uklidňuje vás praskání
dřeva v krbu? Pak si neváhejte
zapnout prima noční pohodičku!

Nova Cinema
5.15 Auta 7.15 Můj přítel Monk VII (9, 10) 8.55 Pod
Jezevčí skálou 10.55 Pohádky na dobrou noc 13.20
Popelka 15.20 Star Wars: Epizoda VIII – Poslední
z Jediů 18.15 Čivava z Beverly Hills, komedie (USA,
2008) 20.00 Král Artuš, dobrodružný film
(USA/VB/Irs., 2004) 22.30 Prci, prci, prcičky: Kniha
lásky, komedie (USA, 2009)0.25 Teror

Prima cool
12.05 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(9, 10) 13.10 Simpsonovi XII (14-17) 15.00 Hvězdná
brána II (43, 44) 17.05Podivuhodnéprázdniny rodiny
Smolíkovy (11, 12) 18.15 Simpsonovi XIII (21, 22) 19.15
SimpsonoviXIV(1,2)20.15Autosalon.tv21.25Osobní
řidič Míra Hejda (3) 21.55 Moto(s)poušť aneb Moto
cestou necestou 22.25 Next (1) 23.40 COOL e-sport
0.05 Simpsonovi XIII (21, 22)

Prima Max
5.40Nadzimníkrajinou6.00Nadzimníkrajinou7.05
IronMan (6) 7.30Námořní vyšetřovací služba L. A. XI
(16, 17) 9.20 Andula vyhrála 11.15 Bez dcerky neode-
jdu 13.40 Zoufalá matka, thriller (USA, 2017) 15.40
Přes prsty, romantická komedie (ČR/SR, 2019) 17.50
DůmnaTaraRoad, drama (Irs., 2005)20.00Záblesk,
špionážní film (USA, 1992) 22.45 Uteč, nebo zemřeš,
thriller (Kan., 2016)0.45Vmoci posedlosti

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Kousek života 10.15 Nejlepší
trapasy 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 Neobyčejné životy
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
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Osada (3/13)
21.10 13. komnata Alfreda Strejčka
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera
1.25 Objektiv

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (4109)
9.55 Pan Profesor (2)
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Gympl s (r)učením omezeným

(8)
14.00 Odložené případy IV (17)
15.00 Můj přítel Monk VII (15, 16)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.35 Na lovu
18.25 Ulice (4110)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 2Bobule

Komedie (ČR, 2009)
22.10 Mizerové 2

Akční komedie (USA, 2003)
1.05 Můj přítel Monk VII (15, 16)
3.00 Na lovu
3.45 Gympl s (r)učením omezeným

(8)
4.45 Novashopping

Prima
6.15 Iron Man (9)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (164)
8.45 Slunečná (124)
10.10 Inkognito
11.15 Walker, Texas Ranger IV (2)
12.15 Jake a Tlusťoch II (2)
13.30 Policie Hamburk VII (26)
14.30 Komisař Rex VI (10)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Česko Slovensko má talent
22.00 Máme rádi Česko
23.45 Ano, šéfe!
0.55 Policie v akci IV (15)
1.55 Komisař Rex VI (10)
3.00 Jake a Tlusťoch II (2)
4.05 Policie Hamburk VII (26)
5.40 Pohoda u krbu

Uklidňuje vás praskání
dřeva v krbu? Pak si neváhejte
zapnout prima noční
pohodičku!

Nova Cinema
5.50 Zaříkávač koní 8.45 Můj přítel Monk VII (13, 14)
10.25 DC Super Hero Girls: Hrdina roku 12.25 Diana:
Poslední cesta 14.45 Báječná dovolená 16.35
Neobyčejný život TimothyhoGreena 18.35 Toy Story:
Příběh hraček 20.00 Vzhůru do oblak, animovaný
film (USA, 2009) 21.55 Zbouchnutá, komedie (USA,
2007)0.25Vyhnanec, krimifilm (USA, 1998)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.25 Autosalon.tv 7.35 Re-play
8.10 COOL e-sport 8.55 Top Gear XXII (2) 10.00
Hvězdnábrána III (45, 46) 12.05Podivuhodnéprázd-
niny rodiny Smolíkovy (13) 12.40 Ajťáci (1) 13.10
Simpsonovi XIII (1-4) 15.00 Hvězdná brána III
(47, 48) 17.05 Ajťáci (2) 17.40 Ajťáci (3) 18.15
Simpsonovi XIV (7-10) 20.15 Rambo II 22.15 Ledový
teror0.10SimpsonoviXIV(7)0.40SimpsonoviXIV(8)

Prima Max
5.45Nadzimní krajinou6.00Nadzimní krajinou7.30
IronMan (8) 7.55Námořní vyšetřovací služba L. A. XI
(18, 19) 9.45 Doba ledová 2 – Obleva 11.40 Sestřička
z hor: Vina a trest 13.40 Škola ro(c)ku 15.55 Svatební
pochod 3: Přichází nevěsta 17.50 Eragon 20.00
SnídaněuTiffanyho, romantická komedie (USA, 1961)
22.25 Jedinečný, sci-fi film (USA, 2001)0.10Základní
instinkt, thriller (USA, 1992)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Zapomnětlivost 10.20 Jak se
naučit švédsky. Romantická komedie
(ČR, 1979) 11.05 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 Pečení na neděli
14.30 Cestománie
14.55 Profesionálové
15.50 Na krok od nebe 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 Nejlepší trapasy
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.20 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Komisař Montalbano
1.10 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (4108)
9.40 MasterChef Česko V
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Gympl s (r)učením omezeným (7)
14.05 Odložené případy IV (16)
15.00 Můj přítel Monk VII (13, 14)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4109)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Pan Profesor (2)
21.20 Život ve hvězdách
21.55 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (11)
22.50 Můj přítel Monk VII (13, 14)
0.40 Odložené případy IV (16)
1.20 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (10)
2.05 Víkend
3.05 Na lovu

Prima
6.15 Iron Man (8)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (162)
8.45 M.A.S.H (163)
9.15 1. MISE (4)
10.25 Show Jana Krause
11.30 Walker, Texas Ranger IV (1)
12.35 Jake a Tlusťoch II (1)
13.30 Policie Hamburk VII (25)
14.30 Komisař Rex VI (9)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!

Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne

18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (124)
21.35 Inkognito
22.40 Přešlapy II (3)
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.05 Komisař Rex VI (9)
3.10 Jake a Tlusťoch II (1)
4.15 Policie Hamburk VII (25)

Nova Cinema
5.45 Čivava z Beverly Hills 7.25 Můj přítel Monk VII
(11, 12)9.05StarWars: EpizodaVIII – Poslední z Jediů
12.35 Cesta srdce 14.55 Diana: Poslední cesta 16.50
Zaříkávač koní 20.00 Neobyčejný život Timothyho
Greena, fantasy film (USA, 2012) 22.05 Vyhnanec,
krimifilm (USA, 1998) 23.55 Král Artuš, dobrodružný
film (USA/VB/Irs., 2004)

Prima cool
7.45 Teorie velkého třesku XII (20, 21) 8.50 Top Gear
XXII (1) 10.00 Hvězdná brána II (43, 44) 12.05
Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (11, 12)
13.10 Simpsonovi XII (18-21) 15.00 Hvězdná brána III
(45, 46) 17.05 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (13) 17.40 Ajťáci (1) 18.15 Simpsonovi XIV
(3-6) 20.15 Partička XXL 21.45 Nečum na mě show
22.15 Jedinečný0.05 Simpsonovi XIV (3, 4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Iron Man (7) 6.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (17, 18) 8.40
Svatební pochod 2: Staronová láska 10.25 Borsalino
13.10 Dům na Tara Road 15.15 Sestřička z hor: Vina
a trest, romantický film (N, 2017) 17.15 Záblesk, špio-
nážní film (USA, 1992) 20.00 Jak svět přichází o bás-
níky, filmová komedie (ČR, 1982) 22.00 Základní
instinkt, thriller (USA, 1992)0.45Uteč, nebo zemřeš

čtvrtek 16. září 2021

pátek 17. září 2021
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ČR | Prostřeno! ve Středočeském kraji
přivede k plotně soupeře, kteří chtějí zís-
kat výhru 60 tisíc. V pondělí uvaří Slo-
venka Bibiána (24 let). Zůstane věrná
své národní kuchyni, podávat se bude
špargľa v lístkovom ceste, kapustnica,
bryndzové pirohy a ovocný pohár.
Úterní hostitelka Žaneta (25) dělá ná-

kupčí ve strojírenství. Užívá si život a je
velmi soutěživá. Soupeře pozve do vět-
šího bytu k mamince, kde donedávna
bydlela. Nebude ostatním vadit, že se
nepodívají k Žanetě domů?
Ve středu kuchtí student práv Mi-

chael (20). Sází na burgery, tortillové
chipsy s domácími dipy a čokoládový
dezert banger. Nikdo netuší, co to je.
Soupeře požádá, aby donesli své průka-
zové fotografie. Na dveře toalety si to-
tiž dává fotky všech, kteří byt navštívili.
Ne všem se ale chce viset u záchodu…
Čtvrteční soutěžní večeři připraví pro-

jektant Jiří (37). Bude sušené maso, Gra-
vlax, roastbeef a makový cheesecake.
Hodně toho si musí připravit dopředu.
Bude hostům vadit, že v hostitelský den
moc času u plotny nestrávil?

Jako poslední se v pátek představí ma-
minka namateřské Karolína (25). Naser-
víruje cizrnovou polévku se smetanou,
pečenou panenku s bramborovým
knedlíkem a listovým špenátem. A sou-
peřům také zazpívá, protože jejím snem
je stát se zpěvačkou.
Sledujte Prostřeno! každý všední den

na Primě od 17:50 hodin. (kot)

Předkrm: Špargľa v lístkovom ceste
Ingredien-
ce: 200 g
strouhané-
ho sýru ei-
dam, 200 g
šunky, 1 ba-
líček listo-

vého těsta, 1 svazek zeleného chřestu,
1 vejce, 50 g strouhaného parmazánu,
mák, sezam, kmín, sůl. Postup: Z chřes-
tu odřízneme (odlomíme) tuhé koneč-
ky. Listové těsto nakrájíme na obdélní-
ky. Dva až tři stonky chřestu zavineme
do listového těsta a poklademe na plech
vyložený pečicím papírem. Těsto potře-
me rozšlehaným vejcem, posypeme hru-

bozrnnou solí, sezamem, kmínem nebo
mákem. Vše ještě posypeme nastrouha-
ným parmazánem a dáme péct do trou-
by vyhřáté na 200 °C na 15 minut.

Hlavní chod: Roastbeef
Ingredien-
ce: vysoký
roštěnec, di-
jonská hořči-
ce, olej, sůl,
pepř. Po-
stup: Maso

naložíme přes noc do oleje, ovážeme
provázkem do pěkného tvaru, zprudka
opečeme na pánvi ze všech stran, poma-
žeme hořčicí a vložíme do trouby. Peče-
me na 145 °C, dokud nemámaso vnitřní
teplotu cca 56 °C. Podáváme s vařeným
bramborem.

Dezert: Čokoládový banger
Ingredience: 2 ta-
bulky hořké čoko-
lády, 100 g másla,
1 hrnek cukru krys-
tal, 1/2 hrnku třti-

nového cukru, 3 vejce, 1/2 hrnku hladké
mouky, kakao. Postup: Do misky nase-
káme dvě tabulky čokolády, přidáme
100 g másla a rozehřejeme nad hrncem s
vařící vodou. V další misce smícháme
hrnek cukru krystal a půl hrnku třtinové-
ho cukru. Po jednom přidáme 3 vejce a
vmícháme. Přidáme roztavenou čokolá-
du, kterou necháme trochu vychladnout.
Přes síto přesejeme půl hrnku hladké
mouky a kakaa. Vše promícháme a roz-
prostřeme do pečicí nádoby vytřenémás-
lem a vyložené pečicím papírem. Dáme
na půl hodiny do trouby na 180 °C.

Soupeři v pořadu Prostřeno! ve Středočeském kraji. FOTO | FTV PRIMA

Foto u záchoda
Pořad Prostřeno! teď putuje do středních Čech

INZERCE
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ČESKÉ BUDĚJOVICE | Spoluhráči i fa-
noušci na něj budou spoléhat. Měl by
vytvořit údernou dvojku s Milanem Gu-
lašem a vést České Budějovice k lepším
výsledkům. Lukáš Pech (37 let) tlak za-
tím necítí, odpovědnosti se ale nezříká.

Motor vstupuje do své druhé sezony
v extralize. Jak hodnotíte přípravu
před ní?
Byla náročná. Měli jsme hodně věcí,
které jsme museli zlepšit. Čeká nás těž-
ká sezona a je třeba být dobře nachysta-
ný. Odehráli jsme lepší i horší zápasy,
postupně jsme se sehrávali. Bylo to vi-
dět i na výsledcích, které se postupně
lepšily. Věřím, že utvoříme dobrou par-
tu, bude se nám dařit a potěšíme naše fa-
noušky.

V kariéře jste poznal hodně trenérů.
V čem je pro vás výjimečný ten sou-
časný, Jaroslav Modrý?
Je hodně otevřený. Dá se s ním mluvit
o čemkoliv. Také se učí, je to pro něj
něco nového. Ale zatím se mi jeví skvě-
le. Má návyky z Ameriky, chce hrát

rychlý a účelný hokej. Byl to výborný
obránce, tak dává důraz na poctivou
obranu. Na druhou stranu má rád kreati-
vitu v útočném pásmu.

A to by vámmělo vyhovovat, stejně
jako Milanu Gulašovi. Jak se vám
s ním hraje?
Uvidíme, jak se bude sestava míchat.
Milan je skvělý hráč, který umí dávat
góly. Dokáže výborně číst hru a budu
rád, když spolu budeme hrát. Věřím, že
to nebude stát jen na nás dvou a přidají
se i další. Když se o úspěch podělí celý
tým, tak o to je pak sladší.

Budějovický celek loni trápily speci-
ální formace, ve kterých se zápasy
rozhodují. Nyní je v týmu řada hrá-
čů, kteří v přesilovkách či oslabení
vynikají. Bude to přednost Motoru?
Věřme, že ano. Přesilovky rozhodují zá-
pasy. Když si tím pomůžete, pak se hra-
je snáz. Musíme ke každé minutě zápa-
su přistupovat na sto procent, i když se
třeba zrovna nedaří. To je jediná cesta
k úspěchu.

Atmosféru na hokeji v Budějovicích
jste dříve znal jako soupeř, teď už ji
ochutnáváte jako domácí hráč. Těší-
te se, až bude hala plná?
Radši se už netěším na nic. Může přijít

další vlna covidu a všechno nám zavřou
ze dne na den. Ale věřím, že to půjde
a lidé budou moct přijít na hokej a bavit
se jím. Je hrozně důležité, aby diváci
chodili všude. Snad těm našim budeme
dělat radost.

Máte týmový cíl pro nový ročník?
Ne. Jdeme zápas od zápasu. Je těžké
říct, co bude za půl roku. Všechny týmy
chtějí titul, nikdo nechce být jen do de-
sítky nebo do šestky. Nerad si dávám
mety, kterých chceme dosáhnout.

Platí to i pro osobní plány?
Ano. Chci být týmu platný. Přeji si, aby-
chom fungovali jako tým, ne jako dva-
cet jednotlivců. Vím, že se odemne oče-
kávají body a góly. Budu se snažit jich
posbírat co nejvíc.

Tlak na vás i na celý tým v Budějovi-
cích je. Vnímáte ho?

Zatím ne, to přijde se začátkem sezony.
Přijímám očekávání, která na mne jsou.
Snad budu dávat góly, přidávat nahráv-
ky a budu prospěšný týmu na ledě i v ka-
bině. Tlak ale bude na všechny, bude to
náročný ročník.

Na jihu jste stále ještě celkem krát-
ce. Ale dokázal byste srovnat svá tři
poslední angažmá v Karlových Va-
rech, na Spartě a v Motoru?
Do Sparty jdou hotoví hráči. Mají kvali-
tu a nedostanou ani moc času na rozkou-
kávání. Klub má jméno, finance i ambi-
ce. Ve Spartě jste pod drobnohledem fa-
noušků, médií, tlak je obrovský. Budějo-
vice a Vary jsou menší kluby, ale pama-
tuji, kdy místní tým vyhrával základní
části, zářili Viktor Hübl, Kamil Brabe-
nec a další. Po letech v první lize to
chceme zvednout a potěšit diváky. Ale
je důležité nezapomínat, že mezi první
ligou a extraligou je veliký rozdíl.

Lukáš Pech (vlevo) strávil v dresu Sparty osm sezon. Po té poslední přestou-
pil na jih Čech, kde jsou před ním také velká očekávání. FOTO | MAFRA

Hokejový útočník Lukáš Pech věří, že v dresu
Motoru přispěje k vylepšení loňských výsledků.
Extraliga pro Jihočechy startuje dnes v Třinci.

5plus2
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„Když přispějí
všichni, úspěch
je o to sladší“



Thomas Stearns Eliot: Pouze ti, kteří se odváží jít…, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít.

Tajenka:…přílišdaleko…
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PRACUJ
U NÁS

GPN GmbH
Stálá provozovna ČR
Husova 1056, 374 01 Trhové Sviny

Bc. Lucie Kollarová
387 844 902, 387 844 900
e-mail: Lucie.Kollarova@gpn.cz

www.gpn.cz
gpn@gpn.cz

Trhové Sviny

LEDÁME N: ABÍZÍME:

STABILNÍ PRACOVNÍ MÍSTO
ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTUPNÍ MZDU
ZARUČENÉ ZVYŠOVÁNÍ MZDY

PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ JIŽ OD 10 km
ŘADU DALŠÍCH BENEFITŮ

více nawww.pracevgpn.cz

Jsme stabilní zaměstnavetel patřící domezinárodního holdingu
Greiner, který působí v Trhových Svinech již od roku 1993.
Zabýváme se výrobou nástrojů a strojů pro extruzi plastu.

PROGRAMÁTOR CAD / CAM
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

LEŠTIČ
SVÁŘEČ

TECHNICKÁ PŘÍPRAVAVÝROBY

INZERCE
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AUTOVRAKOV
Ekologická likvidace autovraků

Zdarma včetně odvozu a odhlášení

777 816 749
www.autovrakov.cz

PAVEL KORTUS

PÍSEK | Samy si vyhlásily cíle do nové
sezony. A nejsou to zrovna nízké mety.
Písecké házenkářky chtějí projít mini-
málně přes první kolo evropského pohá-
ru a také si konečně zahrát play off. „Cí-
tím to stejně. Jsme stále trošku zklama-
né z minulé sezony. Ráda bych, aby-
chom naši dlouhodobou práci přetavily
v týmový úspěch a zahrály si play off,“
hlásí trenérka Kateřina Hromádková.
Jihočešky budoumuset zejména ustá-

lit výkony. „Dokázaly jsme porazit
nebo potrápit ty nejlepší týmy, a pak
jsme s nimi v odvetě prohrály třeba o 15
branek. Nebo jsme vyhořely se slabšími
celky. To se nesmí stávat,“ velí koučka.
K tomu byměla pomoci i 31letá bran-

kářka Eva Bezpalcová, která přišla
zMostu a je hlavní letní posilou. „U gól-
manek to bylo loni stejné jako u celého
týmu. Měly skvělé zápasy, ale i takové,
kdy se jim vůbec nedařilo. Věříme, že
Eva přinese zkušenosti i klid na hřišti
pro ostatní,“ tvrdí.
Nový ročník Jihočešky odstartovaly

výborně, když doma zaskočily sloven-
skou Šaľu. Dlouhodobě přední celek In-
terligy přehrály 26:20. Tým opět táhla
Tereza Pokorná, která nastřílela sedm
branek. Jihočešky podpořili i diváci v pí-
secké obloukové hale. „Dlouho jsme
před nimi nehrály a moc jsme se na ně
těšily. Zájem hlavně mezi známými a ro-
dinami byl velký,“ oceňuje.
Největším favoritem soutěže je obháj-

ce titulu z Mostu. V české části ligy se
dá očekávat vyrovnaný boj o postup do

elitní čtveřice. „Jeden dva týmy bývají
odskočené, zbytek se popere o další dvě
místa. Olomouc je stabilně silná, Slavia
omladila, nováček z Kynžvartu má am-
bice. Bude to hodně vyrovnané,“ odha-
duje trenérka. Písek čeká po pěti ligo-
vých kolech v půlce října dvojzápas
s bosenským týmem HRK Grude v ev-
ropském poháru. Začíná se 16. října
v Bosně, odveta následuje o týden poz-
ději na jihu Čech. V nejbližším ligovém
duelu nastoupí v sobotu v Porubě.

DOVOLENÁ
AŽ 30 DNÍ?
Měli byste rádi až 30 dní v roce dovolenou?
U nás ve firmě HAUSER to jde. Ceníme si stability
našich zaměstnanců a chceme jim poskytnout
ještě více volna pro odpočinek a relaxaci. Proto
všem našim zaměstnancům poskytujeme ročně
až 30 dní dovolené. Nechcete to s námi zkusit?

O těchto i jiných výhodách si přečtete více
u volných pracovních míst na našem webu.
www.hauser.cz

Brankářka Eva Bezpalcová přišla
do Písku z Mostu. FOTO | MAFRA
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V lize play off, v Evropě postup
Písecké házenkářky jsou na začátku nové sezony, chtějí uspět v domácí Interlize i v evropském poháru
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