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MARIE KUČEROVÁ

CHÝNOV | Na obchvat města čekali
lidé v Chýnově na Táborsku několik de-
sítek let. Když ho před zhruba měsícem
slavnostně otevřeli, část místních obyva-
tel upozornila na riziko dopravních ne-
hod. Podle nich jsou křižovatky z Chý-
nova do Záhostic a od Turovce a Plané
nad Lužnicí nebezpečné.

Jejich obavy se potvrdily už několik
minut po otevření, kdy se na zmíněném
úseku stala první nehoda. Ředitelství sil-
nic a dálnic (ŘSD) se proto rozhodlo
okamžitě jednat.

„Hned druhý den jsme domontovali
varovné žluté blikače u dopravní znač-
ky Dej přednost v jízdě, pro její zvýraz-
nění. Dále jsme doplnili vodorovné do-
pravní značení, které na křižovatku upo-
zorňuje již 150 metrů předem,“ popsal
generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ani to ale příliš nepomohlo. Za první
tři týdny provozu museli policisté vyjíž-
dět k dalším pěti nehodám. „První dvě
byly hned v prvních dvanácti hodinách
po otevření. Spousta místních si neuvě-

domila, že už vjíždí na otevřený ob-
chvat. Nehoda se tak stala z jejich nepo-
zornosti a nedání přednosti,“ zhodnotil
mluvčí jihočeských policistů Milan Baj-
cura. V jednom případě museli záchra-
náři ošetřovat zraněné. Zbylé se obešly
bez újmy na zdraví.

Silnice je podle Bajcury bezpečná

a přehledná, ale obyvatelé přilehlé obce
přesto požadují snížení rychlosti na 70
kilometrů v hodině či úsekové měření.
Na tento popud vznikla i petice, kterou
podepsalo více než 300 lidí.

„Policie na obchvatu měří rychlost
a pro zajímavost v jeden ze všedních
dní z 38 změřených vozidel na silnici

I/19 pouze dvě překročila povolenou
rychlost, a to těsně. Nejvyšší rychlost
byla 93 kilometrů v hodině. Věřím, že
nehody jsou důsledkem zvyku řidičů či
nepřesných navigací a jejich počet bude
časem výrazně klesat,“ dodal Mátl.

Snížení rychlosti prozatím odmítá
i policie. „Pokud se jedná o komunikaci
první třídy, která vede mimo obec, je
tam maximální rychlost 90 kilometrů
v hodině. Není možné, aby se po pár
dnech přistoupilo ke snížení, protože je
stále v režimu, kdy si na ni musí řidiči
především zvyknout,“ vysvětlil.

Stejná situace podle jeho zkušeností
nastala i při otevření obchvatu Strážko-
vic, kde policisté museli zpočátku k do-
pravním nehodám také vyjíždět.
„I přesto, že je silnice bezpečná, měli
by být řidiči opatrní. Teď v chladnějších
dnech by si měli uvědomit, že nový as-
falt může více klouzat,“ dodal Bajcura.

SLEVA

Nabídka platí od 18.11.2022 do 20.11.2022 ve všech prodejnách ASKO-NÁBYTEK v ČR.
Neplatí pro e-shop www.asko.cz. Více informací v prodejnách.

NAMATRACE
Z každého nákupu bude odečtena sleva 50% na matrace

z nezávazných doporučených spotřebitelských cen.
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Lidé upozorňují na křižovatku u obce Záhostice. Snížení rychlosti v místě se
však prozatím neplánuje. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
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Na obchvatu Chýnova
se hned po jeho otevření
často bourá. Snížení
rychlosti se neplánuje.

SLEVA

18.–20.11.

Nabídka platí od 18.11.2022 do 20.11.2022
ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK
v ČR. Více informací v prodejnách.
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Sleva bude odečtena z nezávazných
doporučených spotřebitelských cen.

…str. 6 a 7

Michal Holán
O natáčení
Policie Modrava
i dabování
světových
hvězd

„ Není možné,
aby se po pár

dnech přistoupilo
ke snížení rychlosti,
protože je dál v režimu,
kdy si na ni musí řidiči
hlavně zvyknout.

INZERCE

Za nehody může nepozornost
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MARIE KUČEROVÁ

JIŽNÍ ČECHY |Od začátku roku do kon-
ce října přilákaly jihočeské státní památ-
ky téměř 700 tisíc lidí. To je o 13 pro-
cent více než loni. Přesto návštěvnost
proti poslední předcovidové sezoně
o třetinu zaostává. Kasteláni stále po-
strádají cizince. „Letošní sezona byla
důležitá mimo jiné z toho důvodu, že pa-
mátky v naší správě nebyly ani jednou
zavřené kvůli covidu, jako tomu bylo
v předchozích dvou letech,“ uvádí ředi-
tel jihočeských památkářů Petr Pavelec.
Výnosy ze vstupného činily téměř 155
milionů korun. Některé památky budou
navíc otevřené až do konce prosince,
takže se čísla ještě zvednou.

Nejvíc lidí přišlo již tradičně na
zámek Český Krumlov – téměř 187 ti-

síc. Druhou nejnavštěvovanější byla
Hluboká, se 166,4 tisíce návštěvníky.
Nejvýraznější propad pak zaznamenal
hrad Landštejn v lesích České Kanady,
kam zamířilo o 23 procent méně turistů
než loni. „Pokles byl téměř o čtvrtinu.
To je hodně. Nemohu říci, zda za tím je
šetření. Je ale pravda, že kdo chce do na-
šeho areálu, musí zaplatit vstupné,“ zva-
žuje kastelánka Eliška Niederová.

Útlum pocítili i na Červené Lhotě.
„Roli hrál určitě fakt, že byl zámecký
rybník napuštěný pouze na poloviční
hladinu. Toto omezení nebylo až tak vi-
zuálně nápadné, a kdo to tu nezná, tak si
myslel, že je vše v pořádku. Rozhodují-
cí ale bylo pozastavení provozu půjčov-
ny lodiček,“ myslí si kastelán Tomáš
Horyna.

Pokles návštěvnosti na 45 tisíc však
měl podle něj i svá pozitiva. Turisté
měli víc osobního prostoru a nemuseli
dlouho čekat na prohlídku. Dočkali se
i řady novinek, třeba opravené jídelny.

Oproti předchozím rokům evidují pa-
mátkáři méně rezervací zájezdů a více
individuálních prohlídek. Často se ale

turisté spokojili jen s vycházkou po areá-
lu a už nechtěli na prohlídkové okruhy
interiérů.

Například na zámku Český Krumlov
si vstupenku na některou z prohlídko-
vých tras zakoupilo pouze 15 procent
všech návštěvníků procházejících areá-
lem. Šetření pocítili také v Třeboni.
„Nyní se turisté spokojí vesměs jen
s jednou prohlídkovou trasou,“ potvrzu-
je kastelán Vít Pávek.

Podobně hodnotí sezonu i na hradě
Zvíkov. Lidé si podle správce Aleše Ka-
dlčáka víc vybírali, jaké služby zvolí.
„To dříve nebylo tak patrné, ale v přípa-
dě Zvíkova je to pochopitelné. Součet
cen za parkoviště, vstup, lodní dopravu
a občerstvení dává za jeden den tisíce
korun. Turisté pak dost šetří právě na
naší trase a vystačí si s procházkou v are-
álu,“ dokládá Kadlčák.

Někde ještě pokračují

Letošním skokanem se stal klášter Zlatá
Koruna, o který měli lidé dokonce vyšší
zájem než před covidem. Navštívilo ho
téměř 25,3 tisíce výletníků, což je při-
bližně o tři tisíce více než v roce 2019.
„Návštěvnost je nevyzpytatelná a nedá
se příliš předpovídat. Jsme ale velmi
rádi, když nás noví turisté objeví a zaví-
tají k nám,“ cení si správcová Lenka
Tondlová.

Na téměř stejná čísla jako před pande-
mií se dostal zámek Kratochvíle.
„Máme velkou radost. Doba je nejistá,
a tak jsme to ani nepředpokládali. Pořá-

dáme spoustu výstav a kulturních akcí.
Těší nás, že se nám úsilí vrací a že se na
nás tato složitá doba příliš nepodepsala.
Skvělý už byl loňský rok. To jsme měli
dokonce jednu z našich nejvyšších ná-
vštěvností. Lidé méně jezdili za hranice
a objevovali místní památky. Letos to
přece jen trochu kleslo, ale jsou to pro
nás stále velice pozitivní čísla,“ hodnotí
letošní sezonu kastelán Vojtěch Troup.

Pozitivně ji vnímá i jindřichohradec-
ký kastelán Jan Mikeš. „Rozdíl před co-
videm je pořád výrazný. Podle mě
v tom hraje roli také to, že kdo mohl, vy-
razil zase do zahraničí. Dalším důvo-
dem by mohlo být také zdražování.
Lidé jsou opatrnější. I přesto hodnotím
sezonu velmi pozitivně,“ shrnuje.

Na některých památkách bude otevře-
no až do konce roku. Hrad Nové Hrady
nabízí do konce listopadu každou stře-
du a pátek komentovanou prohlídku in-
teriérů, které připomínají historii rodu
Buquoyů. Přístupný bude i hradní pří-
kop.

Třeboňský zámek nabídne v listopa-
du prohlídky rožmberských reprezentač-
ních interiérů i schwarzenberských
apartmánů, připraví i vánoční prohlíd-
ky. Hradní muzeum a věž v Českém
Krumlově bude možné navštívit až do
22. prosince, stejně jako zimní prohlíd-
kovou trasu na zámku Hluboká.

Vstupné na jihočeských státních pa-
mátkách letos zdražilo asi o 15 procent,
v průměru o 30 korun. Památkáři tak re-
agovali na růst cen energií i služeb.
Více lidí mířilo do areálů se zahradami.
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Návštěvnost
na památkách
rok 2019 2022
Č. Krumlov 367 102 186 775
Hluboká 279 325 166 455
J. Hradec 57 504 49 143
Č. Lhota 74 027 45 561
Landštejn 55 782 39 610
Rožmberk 45 374 37 624
Třeboň 48 629 37 194
Kratochvíle 35 916 35 742
Zvíkov 36 743 30 928
Zl. Koruna 22 002 25 292
Vimperk 3 044 18 702
N. Hrady 21 139 16 197
Dačice 12 675 9 885
celkem 1 059 262 699 108

Klášter ve Zlaté Koruně letos navštívilo přes 25 tisíc lidí, což je vyšší údaj
než před pandemií covidu v roce 2019. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Kasteláni jihočeských hradů a zámků si letošní
sezonu pochvalují, ale návštěvnost je stále o třetinu
nižší než před pandemií. Lidé šetří na vstupném.

INZERCE

Zlatá Koruna
lákala víc než
před covidem
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EVA PETROVÁ

TRHOVÉ SVINY | Hlavní Českou cenu
za architekturu získal Atelier 111 archi-
tekti za návrh rodinného Domu na Kozi-
ně v Trhových Svinech na Českobudějo-
vicku. Jiří a Barbora Weinzettlovi tam
spojením třech starých staveb vytvořili
vlastní domov.

Celek se skládá z několika původních
venkovských domů. Dva z nich archi-
tekti propojili a vytvořili byt, v původní
stodole na druhé straně bloku je nyní ga-
ráž a technická dílna. Odborná porota
výslednou stavbu označila za výjimeč-
ný architektonický počin.

„Dům na Kozině byl jedním z těch,
kde atmosféra místa předčila naše oče-
kávání, založená na předložených obráz-
cích a plánech. Při bližším pohledu na
detaily je patrná důkladná pozornost vě-
novaná plánování a smysl pro dokona-
lost. Je to dům, kde žádná zástrčka nebo
vypínač nebyly náhodné. Vše má své
místo a účel,“ zhodnotili práci Wein-
zettlových zahraniční porotci.

Úspěch je šokoval

Bílý rodinný dům skrytý v klikatých
uličkách u Kozinova náměstí doplňuje
dvorek, venkovní terasa a zelená zahra-
da s ovocnými stromy. „Dům má zven-
ku současný minimalistický detail. Pra-
cujeme s bezrámovým zasklením, jsou
tu velké prosklené plochy. Tím se dům
odlišuje od okolí,“ vysvětluje architekt-
ka Barbora Weinzettlová.

Hlavní cena ji i manžela šokovala.
„Samozřejmě jsme měli obrovskou ra-
dost, ale byli jsme překvapeni. Navrže-
ní rodinného domu je pro architekty ty-
pická úloha. Domy děláme často a ve fi-
nále je to drobnost. To, že za něj dosta-
neme cenu, je krásné. Většinou vítězí
stavby většího významu jako galerie
nebo knihovny,“ komentovala Wein-
zettlová. Myslí si, že se porota tentokrát
zaměřila na udržitelné rekonstrukce sta-
rých městských staveb.

Ve finále byl i Pavilon Z

Mezi pět finalistů se dostal také Atelier
A8000 s návrhem Pavilonu Z na budějo-
vickém výstavišti. „Je to pro nás veliký
úspěch. O to víc, když jsme ocenění pře-
bírali ve Fóru Karlín, které jsme
designovali,“ reagoval spoluautor návr-
hu Pavel Kvintus.

Architektura výstavní haly, jejíž re-
konstrukce za více než 135 milionů
skončila loni, má základ na třech zvětšu-
jících se kvádrech, kde nejmenší je
u země a směrem vzhůru se objem zvět-

šuje a těžkne. „I když jsme mohli původ-
ní pavilon zbourat, viděli jsme velký po-
tenciál v jeho základním tvaru. Rozhod-
li jsme se nejít po našem egu a k práci
předešlých architektů jsme přidali další
vrstvu,“ doplnil Kvintus, který budovu
pavilonu považuje v kompozici výsta-
viště za nenahraditelnou.

Zaujaly i knihovna a stezka

Soutěžní architektonickou přehlídku vy-
hlašuje Česká komora architektů. Ta vy-
bírala z 201 projektů dokončených v po-
sledních pěti letech. Vítěz i finalisté vze-
šli z 29 nominovaných prací, mezi nimi
byly i další dva jihočeské počiny – pří-
stavba knihovny a naučná stezka.

Přístavbu budějovické Jihočeské vě-
decké knihovny autoři projektu z Kuba
& Pilař architekti navrhli jako jednopod-
lažní pavilon levitující nad terénem, pro-
sklený po celém obvodu s výhledy do
zeleně. Návštěvníci si mohou v rozšíře-
ném prostoru volně vybírat knihy nebo
využít zázemí k samostudiu. Propojení
nového křídla se starou budovou
knihovny zajišťuje rampa v proskleném
tubusu. Naučnou stezku kolem rybníka
Olšina na Krumlovsku navrhlo Studio
Reaktor. Dokončena byla v roce 2020
a stála přibližně 40 milionů korun.

Většina trasy v celkové délce 7,3 kilo-
metru vede po pevných cestách, část
tvoří dřevěné chodníky a mostky na pi-
lotech a zavede návštěvníky do mokřa-
dů i přímo nad hladinu rybníka.

Vítěze soutěže Česká cena za architekturu vybírala mezinárodní porota z 29
projektů. Mezi nimi byla i naučná stezka kolem rybníka Olšina.

Hlavní cenu v soutěži Česká cena za architekturu získali Jiří a Barbora (na snímku)Weinzettlovi za návrh svého rodin-
ného Domu na Kozině v Trhových Svinech. 3x FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Do soutěže se přihlásilo 201 projektů. Porotě
se nejvíc líbila práce manželů Weinzettlových.
Prosadily se také další jihočeské stavby.

Architekti ocenili Dům na Kozině
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DITA BRANČÍKOVÁ

ČR | Když otevře ústa, je to tak trochu vo-
dopád slov.MichalHolán nezapře, že kro-
mě herectví je jeho doménou dabing.
A k tomu je mu vlastní humor a smích.
„Já musím lidem předávat pozitivní ener-
gii, byť to v podstatě nechci ani furt dělat,
ale ono to tak nějak ze mě jde samo,“ líčí
muž, jehož hlasem mluví například ame-
rický herec Channing Tatum.

Máte při dabování nějaké postavy,
které vás baví nejvíce?
Dabuji od 16 let a od 21 let už fakt hodně,
ve své podstatě je to moje profese, ještě
tedy kombinovaná s herectvím. Na dabin-
gu mě baví jeho rozmanitost, dabuji stále
nové postavy, nové příběhy a vždy semu-
símdo té postavyvžít a prožívat s ní všech-
ny ty krásný, veselý, někdy smutný věci.
Vrcholem je pro mě asi dabování takzva-
nýchPixarovek, což jsou animované seriá-
ly studia Pixar. Dělají takové pecky jako
jsou třeba Úžasňákovi, Hledá se Nemo,
Auta a tak podobně. To jemoje srdcovka.

A jaký je váš nejoblíbenější herec, kte-
rému jste propůjčil hlas?
Těch je spousta, třeba právě Channing Ta-
tum, ale teď dabuji tureckou ikonu, herce
Cana Yamana, ze kterého holky úplně šílí.
On, když naposledy doletěl do Itálie, tak
tam prý ženský hromadně omdlévaly. Je to
turecká superstar a daboval jsemhouž více-
krát. No musím uznat, že to je sexy chlap,

k tomu vystudovanej právník amluví něko-
lika jazyky. To je až k vzteku dabovat tako-
výho chlapa. (smích) A teď natočil nového
Sandokana, takže mě to asi čeká zase.

Máte v dabérskémoboru nějaký vzor?
Pro mě byl vždy vzorem Bohdan
Tůma, už v mých úplných začátcích,
ale i teď, kdy jsme kamarádi. Bady
(Bohdan Tůma) byl pro mě vzor už
vlastně oddětství, dělal třebaméhooblí-
beného Jima Carreyho nebo Semira
Gerkhana v Kobře 11, tam jsem dabo-
val jednoho z jeho parťáků Bena Jagera.
Líbí semi i jak dabujeRené Slováčková
či Kateřina Lojdová, Jitka Ježková, ta
má také krásný hlas. A nesmím zapome-
nout namoji kolegyniDagmarČárovou z
Policie Modrava, která promlouvá hla-
sem Sandry Bullock. A ona vždy dabova-
la a dabuje sexy ženský. Dabing
prostě miluju, prošel jsem si
vlastně už úplně vším –
od pohádek, komic-
kých postav, mi-

lovníků až po blázny. To mě na tom baví,
ta různorodost postav.

Před chvílí jsme zmínili seriál Policie
Modrava, kde hrajete poručíka Vota-
vu, který na všechno říká „jasnačka“,
jak vzpomínáte na tuto roli?
Tak to je moje milovaná role, ke které
jsem přišel před 14 lety. Už se natočilo
spousty dílů, a právě díky tomuto natáče-
ní, jsem strávil nádherný čas na Šumavě.
Je to něco jiného, než když se natáčí v ate-
liéru, kam člověk přijde ráno v šest hodin,
natočí to, odejde a druhý den znovu. Troš-
ku taková fabrika. Nic proti tomu, všech-
no má své pozitiva, ale natáčení Modravy

je nejen práce, ale i radost. Tam jste v pří-
rodě, v reálném prostředí, super štáb, su-
per kolegové, už taková ta rodina. A para-
doxně byla třeba teďposlední řadaModra-
vy nejúspěšnějším seriálem tohoto typu
u nás, měla sledovanost 1,8 milionu divá-
ků, comi paměť sahá. To je prostě pecka!

Budou tedy další pokračování?
Rejža moc nechce točit další díly, říkal, že
prý40dílů stačí. A já ho pořád hecuju, aby-
chom ještě natočili jednu sérii. Teďna festi-
valu, jak jsme tančili s dětmi, tak na auto-
gramiádě zamnou chodili malé děti a říka-
li mi, že milují Modravu a já na to koukal!
A tak jsem natočil rejžovi vzkaz a poslal
jsem mu to. A on se tomu smál, že to také
nečekal, že má fanoušky i mezi dětmi.

Tak jste ho třeba naťuknul a bude se
natáčet, já to také sleduji a byla bych
ráda za nové díly…
Tak to budeme šťastní oba, ale vím, že to
nezáleží jen namě. Pan Soukup je skvělej
rejža, natočil takové pecky jako Kamarád
do deště, Discopříběh, Byl jednou jeden
polda, Láska z pasáže…To je prostě pan
režisér!

Často hrajete policisty, jaké s nimi
máte osobní zkušenosti?

To máte pravdu, hrál jsem policisty
ještě v dalších filmech.
A takémámhodněpoli-
cistů kamarádů, což
je paráda, a tak je
mi to blízký.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Svět policejních uniforem herci Michalu Holánovi zalezl
pod kůži. Muže zákona hrál hned v několika filmech,
ale především v mimořádně úspěšném seriálu Policie
Modrava. „Mámmezi policisty hodně kamarádů.
Za dobu, co točímeModravu,mě stavěli policisté
třikrát, a vždycky se minimálně ten jeden z dvojice
smál a říkal: Jééé, to je kolega zModravy,“ směje se
Holán, který patří k nejvytíženějším dabérům v Česku.

5plus2
■ ROZHOVOR

Michal Holán
■ Narodil se 12. listopadu 1983 ve Slaném.
■ Vystudoval Státní konzervatoř v Praze, po studiích působil v oblasti
černého divadla.

■ Ve filmu i televizi debutoval v roce 2003, hrál například ve snímcích
Kameňák (2003), Chyťte doktora (2007), Vy nám taky, šéfe! (2008),
TACHO (2010) či Promlčeno (2022) a v seriálech Ordinace v růžové
zahradě, Místo v životě, Cesty domů a především Policie Modrava.

■ Patří k nejobsazovanějším dabérům, jen v roce 2021 nadaboval okolo
stovky filmových postav.

Hecuju režiséra, abychomnatočili
ještě jednu sérii PolicieModrava
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Velmi si jich vážím. A musím říct, že
za dobu, co točíme Modravu mě stavěli
policisté třikrát a vždycky se minimálně
ten jeden z dvojice smál a říkal: Jééé, to
je kolega z Modravy. (smích)

Působíte velmi pozitivně, to jste se
tak narodil?
Ano, asi ano, maminka mi říkávala, že
od doby, co jsem se narodil a začal ně-
jak fungovat, jsem se furt na každého
usmíval a pořád za všechno děkoval.
Já musím lidem předávat pozitivní ener-
gii, já to v podstatě nechci ani furt dělat,
ale ono to tak nějak ze mě jde samo.

Adokážete se i naštvat?
Tak to právě také. Já hlavně nemám rád
křivdu, podrývání, zlo, to pak jdu do boje
a je mi jedno, kdo proti mně stojí. To
jsem zase pak schopný rozházet všechno
okolo. A je pravda, že ti, co mě znají věč-
ně v dobré náladě a pak zažijí i tu moji na-
štvanou tvář, tak někdy koukají. (smích)

Máte stejně jako v Policii Modrava
dva syny–pětiletéhoMichálka a3,5le-
téhoMarcuse, jaký jste táta?
Určitě skvělej, kluci jsou největší lásky
v mém životě, znamenají pro mě všech-
no.

Aužpoznáte, zda budeněkterý z nich
také Jasnačka?
Tak to jste mě teď rozesmála! Oni jsou
oba velice veselí, pozitivní, takoví lum-
píci. Mají něco ze mne a také něco
z manželky. A jsem fakt zvědavej, co
z nich vyroste za lidičky. Teď pro ty mé
kluky vymýšlím pohádky, které jim po-
tom vyprávím, třeba před spaním. A do-
konce jsem si říkal, že je budu nahrávat,
protože mě samotného to baví, jak jsou
ty pohádky dobrý. (smích) Teď jsem
jim třeba nedávno vymyslel pohádku
O Třešnové hoře. Možná v budoucnu
nahraji nějakou audioknížku.

Acovašemanželka, cobysteoní pro-
zradil?
Mám skvělou ženu, jsme spolu už přes
10 let a moc si vážím toho, že to se
mnou dává, protože já jsem bláznivej
bohém. Je mladší, vystudovala cestovní
ruch a pracovala také jako asistentka
produkce na seriálu Modrava. A tam
jsem z toho byl na začátku mírně ner-
vózní. Měl jsem strach, že když se uvidí-
me celý den na place a pak doma, že to
nebude klapat, a nakonec to bylo úplně
parádní. Mám prostě skvělou ženu!

A je něco, na co se těšíte?
Snad bych měl hrát roli nějakého sexuo-
loga, ale ještě to není jisté, tak se neradu-
ji. Ale říkám si, že v Ordinaci jsem hrál
tři roky gynekologa, tak by mi to mohlo
jít. (smích)

Potkali jsme se na sportovně-taneč-
ním festivalu. Jaký vy sámmáte vztah
ke sportu a k tanci?
Velice kladný, řekl bych. Hrál sem léta
fotbal, potom jsem dělal thajský box.
V posledních letech jsem ovšem trošku
přesedlal z trávníku na gauč a sledoval
zápasy v televizi. Hlavně MMA nebo
zahraniční fotbal. Ovšem nyní prochá-

zím transformací svého těla (smích), tak-
že jsem opět přešel z gauče do posilov-
ny a příští rok už budu na Festivalu Life
nabušenej týpek. Jasnačka! (smích)

A váš vztah k tanci? Nedávno jsme
vás viděli napódiu a tancoval jste tam
jak o život.
Když něco dělám, tak naplno a zvesela.
Nedávno jsem někde četl, že Ondřej So-
kol, se kterým jsem právě na tom pódiu
překonával taneční rekord, uvedl, že
v šedesáti letech nebude mít v tanci kon-
kurenci. Tak já bych k tomu jen dodal –
bude! Mě! (smích)

Prý jste velkým fanouškem zápasníka
MMA Jiřího Procházky…
Jirku Procházku sleduji už od jeho 22 let
a viděl jsem každý jeho zápas. A už ten-
krát jsem věděl, že je fenomenální bojov-
ník a že má v sobě něco navíc. A také si

ho velmi vážím, nejen jako bojovníka,
ale také jako člověka, protože je pokor-
nej a svůj. No a před dvěma lety jsem ho
začal sledovat i na Instagramu a jednou
koukám, že on si dal do sledování i mě.
Když něco dělám, tak naplno.

A co vám napsal, pamatujete si to?
Tak to si pamatuju zcela přesně! Prý, že
zjistil, že dabuju americký kreslený seriál
Ricka a Mortyho, což je taková komedie
pro dospělé. A tak si mě tam našel, podí-
val se na můj profil a zalíbila se
mu moje videa. Líbilo se mu, že jsou ve-
selá a pozitivní. A tak jsme se vlastně pro-
pojili. Ale nejvíc mě asi dostalo, že když
dělal bakaláře, tak se potřeboval pozitiv-
ně naladit a nahrál mi vzkaz, že si před
tou zkouškou pouštěl právě ta moje vi-
dea! Tak to jsem šel do kolen. A potkali
jsme se i osobně a jsme prostě podobně
naladění.

Role poručíka Votavy se životem
herce Michala Holána prolíná
už čtrnáct let, kdy se natáčel seriál
Policie Modrava. Ovšem zahrál si
i v dalších kriminálkách, například
ve snímku Promlčeno z tohoto
roku (fotografie vpravo). FOTO | ČSFD.cz

EPAM – TIBETSKÁ MEDICÍNA B. TICHANOVSKÉHO

V PROSINCI VĚNUJTE SVOU POZORNOST
TLUSTÉMU STŘEVU

Příznivě působí v oblastech trávicího traktu,
včetně orgánů podílejících se na správné
činnosti zažívání.

Používá se při žaludečních vředech,
střevních potížích (zácpa, průjem), střevních
zánětech, zánětech žaludeční sliznice, jater
a slinivky břišní.

EPAM 22 ZELENÝ FRANCOUZSKÝ JÍL
Má absorpční, antioxidační a čistící vlastnosti;
příznivě působí na sliznici trávicího traktu,
osvědčuje se při onemocnění trávicího traktu,
při únavě, stresu, vysílení a rekonvalescenci.
Zelený jíl se nevstřebává, ale dochází k jeho
přirozenému vyloučení z organismu.

Tuto kombinaci můžete pro větší efekt
doplnit Kittlovým čistícím čajem.

www.epam.eu
Pro více informací o tibetské medicíně EPAM kontaktujte naše odborné poradce:
Prodejny Praha: nám. Kinských 3 nebo Vršovická 64
Kontakt pro ČR a info o kurzech B. Tichanovského: Eva Cermanová tel.: +420 602 141 628

TLUSTÉMTLUSTÉM

informací o tibetské medicíně
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JOSEF HORA

ČR | Plastická chirurgie je v současnosti
byznys, v němž se točí miliardy dolarů.
Prsní implantátymají v těle, ať už z estetic-
kých či zdravotních důvodů, miliony žen,
přičemžna českýchklinikách se cena zvět-
šení prsou nejčastěji pohybuje od 80 do
120 tisíc korun. Cesta k celosvětové hon-
bě za krásnějšími vnady přitom začala
před 180 lety v Trutnově. Právě v tomto
městě na severovýchodě Čech se 19. listo-
padu 1842 narodil česko-německý lékař
Vincenz Czerny, který voperoval pacient-
ce první prsní implantát vmoderní historii.

Přelomovou operaci Czerný provedl,
když mu bylo 53 let. Tehdy, psal se rok
1895, ho navštívila jistá věhlasná zpěvač-
ka, kterou trápil nádor v levém prsu.Vědě-
la, že Czerny je vážený chirurg a specialis-
ta na léčbu rakoviny a gynekolog
na věhlasné univerzitě v německém
Heidelbergu. Czerny ji úspěšně operoval
a nádor včetně téměř celého prsu odstranil.
Když za ním dáma později docházela

na kontroly, stěžovala si, že při vystupová-
ní jí chybějící ňadro a propadlý hrudník
činí nemalé potíže. Zároveň ale uvedla, že
se jí na zádech objevil další nádor. Lékař
se tedy nejdříve podíval právěna záda.Ob-
jevil lipom, benigní čili nezhoubný tuko-
vý nádor, jehož léčba se řeší pouhým vy-
říznutím, nebo v případě, že je malý, tak
se v těle i nechává. Czerný dostal nápad:

Nádor vyřízne a zpěvačce ho vloží do ope-
rovanéhoprsu, čímž se obnoví jeho dřívěj-
ší velkost. Jak řekl, tak udělal. Ňadro
umělkyně získalo opět alespoň částečně
původní tvar, a lékař z Trutnova tak vydal
první zprávu o „plastické operaci prsu“.
Jehometoda se brzy rozkřikla. Přihlásily

se tisíce žen, které také chtěly upravit
a zkrášlit poprsí. Lékaři se jim snažili vyho-
vět, sahali ale k často bizarním a nebezpeč-
ným řešením. Ve snaze napodobit Czerné-
ho precizní práci byly doprsů pacientek vo-
perovávány skleněné kuličky, parafín, ale
i dřevo či dobytčí chrupavky. Bohatším že-
námpak slonovina. Jenže takovémateriály
v těle vyvolávaly infekce a následně vedly
k odumírání kůže, k potížím s játry, k plic-
ním emboliím, často docházelo ke zo-

hyzdění, zmrzačení i ke smrti.

Lékárnu vyměnil za špitál

Předkové Vincenze Czerného z otcovy
strany pocházeli z Hořic. V Trutnově se
usadil již praděd Josef Černý, varhaník
a učitel. Jeho syn zde roku 1793 zakoupil
lékárnu U Zlaté hvězdy (Zum Goldenen
Stern), která byla v majetku rodiny Čer-
ných déle než jedno století. Ještě před
časem na trutnovském Krakonošově ná-
městí fungovala, dnes je tato rarita města
zrušena.MladýVincenz nastoupil na gym-

názium v Jičíně, poté na Karlo-Ferdinan-
dovu, dnešní Karlovu univerzitu v Praze.
Na přání otce měl studovat farmacii, aby
mohl převzít slavnou lékárnu. Pro dráhu
medicíny vybrali staršího bratra Karla.
Ten, jak se ukázalo, vlohy pro lékařství ne-
měl, takže si obory vyměnili aVincenzpo-
kračoval na studiích ve Vídni. Stal se
z něho výjimečný chirurg, který se věno-
val léčbě a operacím nádorů.
Založil kliniku „Institut für Experimen-

telle Krebsforschung“ (Institut pro experi-
mentální výzkum rakoviny), předchůdce
dnešního Německého centra pro výzkum
rakoviny, které patří k nejmodernějším
na světě.Rodák zTrutnova vyvinul unikát-
ní postupy, jako první v moderní v historii
lékařství provedl v roce 1887 otevřenou
částečnounefrektomii, tedy odstranění čás-
ti ledviny se zhoubnýmnádorem, o osm let
dříve zase první totální hysterektomii přes
vagínu, tedy kompletní odstranění rakovi-
nou napadené dělohy. Ve stáří byl několi-
krát nominován na Nobelovu cenu, sám
pak oceněné navrhoval, často úspěšně.
Zemřel vHeidelbergu roku1916na leuké-

mii způsobenou ozářením, se kterým při léč-
bě nádorů experimentoval, bylo mu 74 let.

Vincenz Czerny se měl stát lékárníkem
na dnešním Krakonošově náměstí
v rodném Trutnově. Místo toho provedl
v Heidelbergu první plastickou operaci
s využitím implantátu. FOTO | WIKIPEDIA

Historie moderních plastických operací využívajících
prsní implantáty se začala psát už na konci 19. století.
První chirurgické zkrášlení touto metodou provedl
česko-německý lékař Vincenz Czerny, rodák
z Trutnova, jenž tak pomohl jisté zpěvačce,
která přišla o jedno prso kvůli nádoru.

ZÁBLESK
HISTORIE

První silikonová prsa jako experiment zdarma
Od doby, kdy dostala první žena silikonový prsní implantát, letos uplynulo 60 let. Stalo se
tak 16. března 1962 v americkém městě Houston. Svobodná 30letá matka šesti dětí Timmie
Jean Lindsey si po rozvodu nechala od svého nového přítele dát tetování – dvě růže na
prsa. Brzy toho litovala a v místní nemocnici požádala chirurga Franka Gerowa, aby jí růže
odstranil. Shodou okolností právě tento lékař spolu s dalšími kolegy vyvíjel silikonové
implantáty, které měly ženám zvýšit sebevědomí. Potřebovali je však na někom vyzkoušet,
a tak Gerow navrhl Timmie tuto operaci zdarma. Žena souhlasila, ale nejdříve ještě chtěla
navíc nechat zdarma přišít uši, které jí podle jejího názoru nehezky trčely. S implantáty byla
spokojena, cítila se atraktivní. Po několika letech se ale objevily bolesti, vyrážky a další
problémy. Navzdory tomu si Timmie nikdy nestěžovala ani se nesoudila jako mnoho žen
po ní. Možná podle smlouvy ani nemohla, když byla „pokusným králíkem“. Ještě před pár
lety se vyjádřila, že se jí daří dobře a stále nosí původní implantáty.

Průlom v kráse zařídil rodák z Čech



NOVINKA PRO
ZÁŘIVÝ ÚSMĚV

Obsah sady:
- injekční stříkačka
s bělícím gelem

- 1× UV světlo
- 1× náustek

g
- 1× UV světlo
- 1× náustek

PRO ZÁŘIVÝ ÚSMĚV OD VAŠÍ LÉKÁRNICE
Už za 6 dní z pohodlí vašeho domova

Po bílých zubech a zářivém úsměvu touží každý z nás. Bohužel nespráv-
né návyky mají vliv na barvu našich zubů. Naštěstí je tady naprosto re-
voluční řešení!

Krásný úsměv vám zajistíWhitneyPHARMAwhitening dental set, a to už za 6 dní. Díky
kombinaci účinných látek a jejich aktivací UV světlem likviduje nečistoty na zubech
a ničí bakterie, které mají na svědomí zažloutnutí zubů. Stačí 15 minut denně a váš
úsměv bude zářit! Více informací o WhitneyPHARMA na www.whitney.cz.

NÁVALYHORKA? POCENÍ?
POMOC, MENOPAUZA!
Pozorujete na sobě poslední dobou návaly horka, nadměrné poce-
ní, změny nálady, nespavost, zhoršení libida nebo přibírání na váze?
Může za tím být menopauza, které se obává každá žena ve středním
věku. Máme pro vás ověřené řešení, jak s projevy menopauzy zatočit
jednou provždy!
Nenechte se dále týrat menopauzou a vyzkoušejte Elli MenoOsteo FORTE nabí-
zející komplex důležitých látek pro ženy v menopauze i po ní. Díky extraktu z je-
tele lučního pomáhá udržovat klidný a pohodlný přechod. Extrakt ze šištic chmele
otáčivého zase napomáhá ženám vyrovnat se s návaly horka, pocením, neklidem
či podrážděností. Doplněk stravy obsahuje také vitaminy D3 a K2 a vápník, který je
potřebný pro zdraví kostí.

NECHTE VLASY ROZKVÉST
Trpí vaše kštice zvýšeným vypadáváním a řídnu-
tím? Jsou vaše vlasy oslabené, poškozené a bez
objemu? Nechte je znovu rozkvést s šamponem
Vlasové hnojivo!
Vlasové hnojivo šampon s kofeinem a komplexem
Hustoplex TM účinně redukuje vypadávání vlasů, jejich

řídnutí a poškození vnějšími vlivy, škodlivinami či nároč-
ným stylingem. Unikátní složení s kofeinem, kopřivou, ze-

leným čajem a silymarinem navíc podporuje růst nových vlasů,
zvyšuje odolnost vlasových buněk a pomáhá vytvářet objem,
lesk a sílu vlasů.

Vyzkoušejte také Vlasové hnojivo ve formě tablet či séra, ko-
lagenový drink Pleťové hnojivo nebo sérumŘasové hnojivo.

á l h k d ě é

EKZÉM?ŘEŠTE PŘÍČINU,
NEJENNÁSLEDKY!
Trpíte atopickým ekzémem? Pak je neustálé pro-
mazávání suché a svědivé pokožky zřejmě vaším
denním chlebem. Hydratace ekzematické pokožce
uleví, neřeší však příčinu problému. Tou je nedosta-
tečná funkce kožní bariéry.
Místo nekonečného mazání a mírnění atopických projevů
podpořte u pokožky funkci kožního pláště zodpovědného
za její přirozenou obranyschopnost. Pomohou přírodní lát-
ky. Atopos ošetřující krém díky složení s konopným ole-
jem, rašelinou a panthenolem nejen dlouhodobě hydratuje
a zvláčňuje suchou a svědivou pokožku atopiků i lupénkářů,
ale především obnovuje její funkci kožního pláště. Tím je re-
dukována skutečná příčina kožních problémů.

Řešte ekzém v zárodku, předejdete obtížím.

ŠTE PŘÍČINU,

TOHLE JSOU
LETOŠNÍ
PECKY
Z LÉKÁRNY

VLASY RONECHTE V
Trpí vaše kšti
tím? Jsou vaš
objemu? Nec
Vlasové hno
Vlasové hno
Hustoplex TM

řídnutí a poško
ným stylingem

leným čajem a silym
zvyšuje odolnost vla
lesk a sílu vlasů.

Vyzkoušejte také Vl
lagenový drink Pleťo

NECHTE V

Krystyna Pyszková - Miss Czech Republic 2022

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | Tři ze čtyř dnes pracujících Čechů
budou raději chodit do práce den co
den, než aby střídali období zaměstnání
a odpočinku, a měli tak nárok na od-
chod do důchodu až v pozdějším věku.
Důvodem je, že si chtějí penzi už jen
užívat a o práci se nestarat.

Zároveň počítají s tím, že budou živi
i o dvacet let déle než jejich rodiče,
a celý tento čas by měli nejraději od prá-
ce pokoj. Současně dvě třetiny Čechů
věří, že i v roce 2030 či 2040, až se při-
blíží zákonný konec jejich produktivní-
ho života, se o ně stát dobře postará,

tedy že si oproti dnešku s výplatou dů-
chodu nepohorší. Právě vidina zaopatře-
ní státem může být příčinou, že Češi, je-
jichž průměrný důchod v roce 2021 činil
15 423 korun, do penze spíše spěchají.

Sousední země to mají podstatně ji-
nak. Poláci s průměrným důchodem
12 100 korun a Maďaři (průměrný dů-

chod 10 tisíc) s českým přístupem ne-
souzní. Naopak. Čtyřicet procent z nich
chce pracovat s přestávkami i za cenu
pozdějšího odchodu do penze.

Která cesta nakonec povede ke spoko-
jenějšímu stáří, jisté samozřejmě není.
Češi každopádně riskují, současná vlá-
da sice odmítla prodlužování doby od-
chodu do důchodu, premiér Petr Fiala
ale chce přijít s reformou. Ministr finan-
cí Zbyněk Stanjura připustil, že v přípa-
dě úpravy penzijního systému se Česko
nevyhne debatě o zvýšení věku pro od-
chod do důchodu. Může tedy dojít na po-
sun věkové hranice penze?

Do penze až v 67 letech?

V roce 1990 chodili muži do penze v še-
desáti letech, dnes v pětašedesáti. Ženy
dříve odcházely podle počtu dětí.

Dnes platí, že ročníky narozené
v roce 1972 a starší mají odejít do dů-
chodu v 65 letech, a to jak muži, tak
ženy nehledě na počet dětí.

Podle propočtů Českého statistické-
ho úřadu česká populace stárne, seniorů
přibývá, a tak pobírají důchod stále del-
ší a delší dobu. Zatímco v roce 1970 to
bylo průměrně 11 let, dnes senioři pobí-
rají penzi asi 24 let.

Právě proto se mluví o zvýšení věku
odchodů do penze, nejčastěji zmiňova-
ná hranice je 67 let. Naposledy to navrh-
la Národní ekonomická rada vlády
(NERV) jako jeden z nástrojů snižování
schodku státního rozpočtu. NERV dopo-
ručuje posunutí věku odchodu do penze
a jeho svázání s očekávanou dobou doži-

tí. Ekonomové tím chtějí zajistit, že se
nebude prodlužovat doba, kterou lidé
tráví v důchodu. Navrhují také zpomalit
růst důchodů a zrušit příspěvek za vy-
chované děti, který vláda schválila od
příštího roku.

Rozhodovat budou ale politici. „Sou-
časná vláda věk posunovat nebude,“ od-
mítl před několika dny premiér Petr Fia-
la takové kroky v rozhovoru pro bulvár-
ní média. Pokud tedy jeho slova součas-
ná vláda skutečně dodrží, bude se úko-
lem navýšit věk pro odchod do důchodu
zabývat vláda, kterou si Češi teprve zvo-
lí v roce 2025 nebo pak v roce 2029.

A kdy by samotní Češi vlastně do dů-
chodu chtěli? Poměrně brzy. Průzkumy
ukázaly, že téměř polovina Čechů (přes-
ně 46 procent) by šla do penze ráda ko-

lem šedesátých narozenin nebo i dříve,
třetina pak v 65 letech, jen asi 18 pro-
cent lidí počítá s odchodem po dovršení
sedmdesátky.

A jak si dnešní pracující představují
stáří? Pětina lidí se vidí na zahrádce
s knížkou v ruce a pejskem po boku.
Každý desátý by si pak rád pořídil do-
meček u moře, stejné množství by se
rádo věnovalo vnoučatům. Sedm pro-
cent Čechů by v penzi rádo cestovalo.
Aby si lidé v důchodu udrželi standard
alespoň průměrné mzdy po dvacet let,
museli by mít, viděno dnešníma očima,
našetřeno zhruba 5,4 milionu korun. Po-
suďte sami, jak je to reálné.

Němci jedou do Afriky

V Německu, kde byla loni průměrná
penze 29 tisíc korun u mužů a 21 tisíc
korun u žen, mnoha lidem peníze na
slušné živobytí v důchodu nestačí.

Část seniorů to řeší poměrně svéráz-
ně – odstěhují se do levnější země. Na-
příklad do Afriky, konkrétně do Tunisu
na ostrov Džerba, oblíbenou destinaci

5plus2
■ TÉMA

Marlies Müssigmannové vyměřili důchod 900 eur (necelých 22 tisíc korun),
v Německu s ním nevyžila, tak se odstěhovala na Džerbu. FOTO | BILD

„ Současná
vláda věk

odchodů do penze
posunovat nebude,“ řekl
jasně před několika dny
premiér Petr Fiala.

FOTO | iSTOCK, ARCHIV MAFRA

„Chodím do práce, abych už v důchodu nemusel.“ Tak uvažuje každý třetí Čech,
chce totiž pracovat bez přestávky, aby si pak mohl užít penzi. Poláci a Maďaři
nesouhlasí, raději by období práce a odpočinku střídali. Senioři v Německu
se zase stěhují na sever Afriky, doma jim vyplácená výše důchodu nevystačí.

Pozn. red.: Data na stránce jsou z průzkumů Instant Research pro platformu
Portu a NN životní pojišťovny a penzijní společnosti.

Děláme do
padnutí,
abychom si
užili důchod
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Kolemsvé še-
desátky by do důchodu nejraději
odešlo 46 procent pracujících Če-
chů. FOTO | PROFIMEDIA, MAFRA

ČR | U následných řádek by měli zpo-
zornět ti, kteří se do důchodu chystají
odejít v roce 2023. Ministerstvo práce
totiž radí, aby na nic nečekali a požáda-
li o důchod už letos předčasně, mohou
tak získat vyšší částku. Vlivem inflace,
mimořádných valorizací a propadu re-
álných výdělků bude totiž teď vypočíta-
ná dřívější penze výhodnější než dů-
chod, který se stanoví příští rok.
Pár příkladů: Lidé, kteří po celý život
vydělávali měsíčně v průměru 20 tisíc

korun hrubého, by příští rok získali sta-
robní penzi 16 819 korun. Letos by jim
ale sociální správa předčasný důchod o
necelé tři měsíce před řádným termí-
nem spočítala na 18 279 korun. Pokud
by člověk letos žádal o přiznání penze
téměř rok před termínem, přiznal by
mu úřad 17 701 korun a zhruba rok a
půl před termínem pak 17 189 korun.

U lidí s průměrným výdělkem 28 ti-
síc korun by penze, která by se stanovi-
la příští rok, dosahovala 18 306 korun.

Letos by nový předčasný důchod do tří
měsíců před termínem byl 19 936 ko-
run, do jednoho roku pak 19 292 korun
a do roku a půl 18 719 korun.

U průměrných výdělků 40 tisíc ko-
run by se v příštím roce stanovil dů-
chod 20 537 korun. Lidem, kteří mají
do nástupu na odpočinek necelého
čtvrt roku před termínem, by se letos
vypočítala předčasná penze 22 422 ko-
run. O téměř rok a půl dřív by to bylo
21 015 korun.

„Chceme reagovat na situaci, která
je poměrně neobvyklá. Předčasné dů-
chody přiznané v tomto roce budou
vyšší než přiznané důchody příští rok.
Pokud někdo plánuje odejít do důcho-
du v roce 2023, lze mu doporučit, aby
sice nadále pracoval a odešel do dů-

chodu tak, jak si naplánoval, ale letos
udělal ještě jeden administrativní
krok – zašel na okresní správu sociál-
ního zabezpečení a požádal o přiznání
důchodu s datem letošního roku bez
výplaty,“ vysvětlil pro server iDNES
ředitel odboru sociálního pojištění mi-
nisterstva práce Tomáš Machanec.

Na vyřízení všech náležitostí je po-
slední měsíc. Za 20 let života v penzi
by tak důchod přiznaný a spočítaný v
roce 2023 představoval ve srovnání s
rokem 2022 celkově ztrátu od 250 tisíc
korun do 1,3 milionu. „A to bez započí-
tání vlivu inflace a budoucího růstu
mezd, a tím i valorizací důchodů,“ říká
Jiřina Holubová, vedoucí oddělení pen-
ze společnosti Freedom Financial Ser-
vices. (jos, sov, pitt, iDNES.cz)

německých, ale i českých turistů. Příkla-
dem může být Marlies Müssigmannová
ze Stuttgartu. Jak uvádí německý deník
Bild, Marlies pracovala 45 let jako pro-
fesionální chůva. Když odešla před
časem do důchodu, byla jí vyměřena
penze 900 eur (asi 22 tisíc korun). S tím
ale nemohla v Německu vyžít.

Po zaplacení nájmu v garsonce a
všech účtů jí zbývalo měsíčně 120 eur,
tedy asi tři tisíce korun. Vypravila se na
Džerbu, kam jezdila dříve na dovole-
nou, a na středomořském ostrově u afric-
kých břehů si pronajala bungalov s roz-

lohou 90 metrů čtverečních za čtyři tisí-
ce korun měsíčně. Pořídila si i malé
auto, se kterým jezdí pět kilometrů na
nákupy a dva kilometry na pláž. Nejhor-
ší je podle ní asi osamělost, dceru a vnu-
ka vídá dvakrát ročně, nechce jim ale
být na obtíž, právě proto zvolila sever
Afriky. Podle údajů německé penzijní
pojišťovny odteče ročně do zahraničí
1,8 milionu německých penzí.

Jak je to u nás? Každý, kdo odejde
do penze, pocítí pokles příjmů. Průměr-
nému českému důchodci se příjem
smrskne s odchodem do penze podle
loňských propočtů o 17 tisíc korun.

Pro zachování životní úrovně je proto
nutné vytvořit si dostatečnou finanční
rezervu. Našetřit bychom měli během
produktivního života alespoň dva mi-
liony korun. Pokud to životní situace do-

volí, je dobré odkládat na penzi deset
procent svých příjmů po celý aktivní
ekonomický věk.

2440 x 605 x 22 mm, akustická
a tepelná izolace, různé dekory

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 29. 11. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Nakupte
on-line na

bauhaus.cz

od

2.490,-
OBKLADOVÝ PANEL
AKUSTICKÝ

Požádejte ještě letos, vyplatí se vám to
Lidé, kteří se chystají příští rok do důchodu
a požádají o něj už letos předčasně, mohou získat
vyšší částku. Nyní vypočítaná dřívější penze je
výhodnější než důchod, který se stanoví příští rok.

INZERCE

„ Po zaplacení
nájmu zbyly

Marlies asi jen tři tisíce
korun. S tím nemohla
v Německu vystačit.
Odjela na Džerbu,
kterou zná z dovolené,
a tam žije v bungalovu.



ČR | Není to „rýmička“ z běžného nachla-
zení, ale závažná a velmi nakažlivá ne-
moc, která ročně v Česku zabije až dva ti-
síce lidí. Chřipku Češi přesto podceňují
a navzdory většině jiných evropských ná-
rodů nemají příliš zájem o očkování. Vak-
cíny jsou přitom dlouhodobě prověřené.

Jak lékaři upozorňují, pacienti často
chřipku zaměňují za běžné nachlazení, ka-
šel či rýmu, které ale vyvolávají zcela od-
lišné viry. Průměrně jí ročně onemocní
každý desátý dospělý a každé třetí až páté
dítě. „Například na klasické infekční zabi-
jáky, jak lidé říkají třeba meningokokům,
zemřelo za poslední tři roky v Česku cel-
kem šest lidí. Na tetanus nezemřel v tomto
období nikdo a podobně bych mohl
ve výčtu pokračovat. Pokud se tedy v tom-

to porovnání někomu zdá, že chřipka je ba-
nální onemocnění, nevím, co dodat,“ kon-
statoval v rozhovoru v deníku MF DNES
primář infekčního oddělení Slezské ne-
mocnice Opava Petr Kümpel.

Proočkovanost u starších dospělých je
v Česku navzdory značné nakažlivosti níz-
ká, jen lehce přes 20 % populace, u ostat-
ních věkových skupin je to ještě méně. Na-
opak v Británii či v Portugalsku je to oko-
lo 80 %. „Jsme téměř na konci pomyslné
evropské řady. Je to spousta zbytečně ztra-
cených životů,“ zdůraznil Kümpel.

O tom, že tuto sezonu bude po dvoulet-
ce boje s koronavirem hrát chřipka výraz-
nou roli, svědčí zkušenosti z jižní polokou-
le. „Ačkoli byla dva roky v pozadí, u proti-
nožců se na jaře vrátila v plné síle,“ uvedl

Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu.
Klíčovým faktorem je, že většina lidí nyní
nemá proti chřipce vlastní protilátky, pro-
tože šíření nemoci se díky povinnému no-
šení roušek během předchozích dvou zim-
ních období výrazně zpomalilo.

Dvě injekce v jeden den?

Obdobně jako odborníci upozorňují veřej-
nost na výhodnost očkování proti chřipce,
je tomu tak nadále i u koronaviru. Ačkoliv
denní statistiky nakažených nevykazují
vysoká čísla, podle imunologa Václava
Hořejšího je ve skutečnosti viru ve společ-
nosti mnoho.

„Kdybychom zorganizovali plošné tes-
tování, tak bychom zjistili, že pozitivní je
třeba dvacet procent populace,“ uvedl Ho-
řejší koncem října pro MF DNES. Pozitiv-
ní podle něho je, že se lidé často setkávají
pouze s malým množstvím viru. „Opako-
vané setkávání s malým množstvím viru
nevyvolá onemocnění, ale je dostatečné
k tomu, aby ještě posílilo naši imunitu,“
podotkl.

Nejasnosti však stále vyvolává odpověď
na otázku, zda je vhodné se nechat očkovat
v jeden a ten samý termín jak proti chřipce,
tak proti covidu-19. „Do jednoho ramene
pacient dostane vakcínu proti covidu-19
a do druhého ramene proti chřipce,“ vysvět-
lil preferovaný postup pro Český rozhlas
předseda sdružení praktických lékařů Petr
Šonka. Ovšem ne všichni lékaři se s tímto
přístupem ztotožňují, někteří svým pacien-
tů doporučují mezi jednotlivým očkováním
dvou- až třítýdenní časový rozestup. „Ně-
kteří pacienti se současného naočkování
i bojí. Nechávám mezi vakcínami odstup čtr-
náct dní až měsíc,“ sdělila MF DNES prak-
tická lékařka Lucie Tesařová z Příbrami.

Ministerstvo zdravotnictví k tomuto ne-
jednotnému, a proto pro veřejnost mnoh-
dy matoucímu přístupu lékařů pro týdeník
5plus2 uvedlo, že podle stanoviska České
vakcinologické společnosti je možná i do-
poručená kombinace covidu-19 s chřip-
kou dohromady. „Lékař by měl vždy zvá-
žit aplikaci dávek najednou dle objektiv-
ního posouzení stavu pacienta,“ dodal
mluvčí resortu Ondřej Jakob. (mb)

Na Česko se valí chřipková vlna
Chřipka je po dvou letech útlumu způsobeném
opatřeními proti šíření koronaviru na vzestupu. Češi ale
o očkování příliš velký zájem nemají, patří v tommezi
nejhorší v Evropě. Lékaři navíc nemají jednotný přístup
k tomu, zda očkovat zároveň proti chřipce i covidu-19.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2
ZDRAVÍ

Kam zajít na očkování proti chřipce
■ Očkování zajišťují obvykle praktičtí lékaři, zdravotní ústavy a očkovací centra.
Očkují také někteří ambulantní specialisté, například pacienti s diabetem se
tak mohou obrátit na své diabetology.

■ V případě, že nemáte registraci u žádného lékaře, vyhledejte si nejbližší ordinaci
praktického lékaře ve vyhledávači poskytovatelů zdravotní péče: www.nzip.cz.

■ Nejen lidé ve věku nad 65 let, ale také řada dalších skupin obyvatelstva má nárok
na plnou nebo částečnou úhradu očkování proti chřipce z veřejného zdravotního
pojištění. Jde například o pracovníky ve zdravotnictví či třeba o lidi, kteří mají
před nebo po chirurgickém odstranění sleziny.
Kompletní seznam najdete na www.ockovani-chripka.cz/praktické-informace.

Jak na testování a očkování proti koronaviru
■ Seznam všech očkovacích míst i s jejich vytížeností naleznete dle krajů na webu
www.ockoreport.uzis.cz. Najdete na něm očkovací místa s nutnou registrací
i bez nutnosti předchozí registrace. V přehledu nejsou uvedeni praktičtí lékaři,
kteří očkují ve své ordinaci.

■ Pokud chcete mít termín očkování jistý a nechcete na místě čekat, můžete
se na očkování registrovat, a to na webu www.registrace.mzcr.cz.

■ Se zrušením stavu pandemické pohotovosti zanikl nárok na jeden preventivní PCR test
zdarma měsíčně. Ovšem nadále lze podstoupit diagnostický PCR test, a to v případě, že
váš lékař zhodnotí zdravotní stav a vystaví vám žádanku, nebo se lze nechat otestovat
jako samoplátce.

■ Přehled odběrových míst naleznete na webuwww.koronavirus.mzcr.cz/testovani/.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

ILUSTR. FOTO | ARCHIV MAFRA
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ČR | Správná úprava a údržba stromů i
dřevin je tvrdým oříškem pro mnohé za-
hrádkáře. Má vliv na to, jak budou stro-
my prospívat. Víte ovšem, kdy je ten
správný čas na prořezání?

Ovocné stromy se obvykle zastřiháva-
jí ve dvou etapách: v zimě a v létě.
„I když nejde o odlišný typ řezu, zásad-
ním rozdílem jsou benefity, které s se-
bou přinášejí. Zimní řez se provádí na
podporu růstu nových výhonků. Letní
naopak růst výhonků zpomaluje, ale
zvyšuje rodivost stromu,“ říká David
Benda, odborník z oddělení zahrady
z hobbymarketu Hornbach.

„Rány o průměru větším než desetiko-
runa je třeba ošetřit stromovým balzá-
mem. Neřežte za mrazů, čerstvé rány
mohou popraskat a zkomplikovat hoje-
ní,“ radí zahradníci. Stromy jako jablo-
ně a hrušně je potřeba řezat na sklonku
zimy, kdy nehrozí pokles teploty pod
-10 °C. Optimální teplota pro tyto úpra-
vy je 2 až 5 °C. Důležité je zvládnout to
ještě před prvním pupenem.

Peckoviny (třešně, broskve, višně,
meruňky), s výjimkou slivoní, se řežou
hned po sběru úrody, nebo v dubnu.
Menší ovocné keříky jako maliny, ostru-
žiny, rybíz, borůvky či vinnou révu ořež-
te až po skončení zimních mrazů. Po-
kud je více jak desetistupňový mráz, je
lepší s řezem počkat, případně ho přeru-
šit. Zabráníte tak většímu poškození ze-
jména mladých stromků mrazem.

S pilkou mírně šikmo

Nejvíce se chybuje při samotném řezání
stromů. Správný úhel řezu je mírně šik-
mý. Pokaždé jej dělejte nad pupenem v
dostatečné vzdálenosti.

„Pokud by byl příliš blízko pupenu,
naruší se proces hojení. Když budete

řezat příliš daleko od výhonku, část vět-
ve může uschnout, což představuje
vstupní bránu pro škůdce. Abyste strom
ochránili před infekcí, použijte na ořeza-
ná místa štěpařský vosk,“ radí Benda.
Vždy řežte větve, které rostou směrem
dovnitř stromu, dolů nebo křížem. Mezi
větvemi ponechte ideálně rozestup
15 až 30 cm. Hlavní větve by se měly
táhnout do vodorovné polohy, díky če-
muž porostou pomaleji.

U vzrostlých plodících stromů prová-
dějte pouze udržovací řezy, kdy odstra-
ňujete jenom suché či nevyhovující vět-

ve. U starých zanedbaných stromů mů-
žete prořezávat více, aby získaly zpět
svoji vitalitu a měly dostatek sil na jaře
opět obrazit. Ale pozor, příliš radikální
řez stromy oslabí tak, že nepřežijí mráz.

Zimní vegetační období (od října do
března) je ideálním časem pro odstraně-
ní starých a nemocných stromů. Před vý-
sekem se nejdříve ujistěte, zda nepotře-
bujete povolení od obecního nebo měst-
ského úřadu. Odstranění stromu mimo
vegetační období se považuje za poruše-
ní zákona a může vás stát až několik ti-
síc korun. (fgr, bma, kor)

„S energiemi mi
pomohli specialisté
ČEZ na České poště“
A jak můžeme pomoci vám?
www.cez.cz/ceskaposta

FOTO | PROFIMEDIA

Mezi půlkou listopadu
a koncem března
využijte vegetačního
klidu stromů, abyste
správně provedli jejich
podzimní prořez.

5plus2
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Neřežte za mrazů, rány prasknou





OBJEDNÁVEJTE NONSTOP: www.tvproducts.cz . Tel.: 380 405 381
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:

TV HITYtvproducts.cz TIPY na dárky

BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3
MLADÁ BOLESLAV Jaselská 176

OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTRAVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PRAHA 1 Václavské nám. 66/808

PRAHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

INTERAKTIVNÍ KOŤÁTKO
Reaguje na tlesknutí. 6 funkcí: prosí, sedí, chodí,
uklání se, zpívá, protahuje se. Provoz na 4 b t
rie 1,5 V AA (nejsou součástí).
Velikost: cca 22 cm

INTERAKTIVNÍ
ŠTĚNÁTKO
Začne štěkat a pohybovat se
po zvukovém signálu
7 funkcí: prosí, běhá
štěká, sedne, lehne,
čmuchá, panáčkuje
Velikost: cca 15 cm

lu.
á,
,
.

a 4× bate-

599,-599,-

PROJEKTOR NAMALOVÁNÍ
Naučí děti kreslit a vymalovávat. Vložíte kolečko
s obrázky a projektor vše zobrazí na papír nebo na stůl.
Obsah balení: vysouvací rameno,
extra přísvit, 6 disků se
48 obrázky, 8 barevných fixů

499,-499,-

GARÁŽ 3 PATRA
CAR ZONE
Stavebnice, kt
a zabaví na dl
Rozvíjí fantaz
inteligenci
a kreativitu.
Obsahuje 6 ks
samolepky
Rozměr: 57 x 52 x 4
Materiál: plast

799,799,

terá neomrzzzííí
louho.
ii,

s aut,

7 cm

9,-
ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.
➊ SE 4 KARTÁČI za 599 Kč
➋ PROFI za 999 Kč

➋

➊

odod599,-599,-

PARNÍ MOP 5v1
Pomocí vodní páry spolehli
zápach a špínu. Bez použití
lie. Regulace páry.
Výkon: 1300 W

1 399,-1 399,-

1
vě odstraní
jakékoli chemiká-

HRNECNAPOMALÉVAŘENÍ
Zdravé vaření. Na přípravu jídel z„jednoho
hrnce“. Úspora času při vaření.
Vyjímatelná kameninová nádoba.
Rozměr: 32 × 22,5 × 25 cm
Obj
Přík

,
em: 3,5 ℓ
kon: 200 W

999,-999,-
OSOBNÍ
ZESILOVAČE
ZVUKU
Zesiluje hovor i jiné zvuky.
Regulace hlasitosti.
➊Mini JH - A50 za 599 Kč
➋ Digita
➌Magi

al za 899 Kč
c za 399 Kč

➊

➋

➌

SLEVA -200 Kč
PŘI KOUPI

LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

odod299,-299,-/ks/ks

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

899,-899,- odod249,-249,-/ks/ks

MULTIFUNKČNÍ MADLO
s indikátorem
Zařiďte si bezbariérovou koupelnu
nebo toaletu bez děr a vrtání.
1 ks za 299 Kč
2 ks za 498 Kč

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

bílá

chrom

ELEKTRICKÁ
VYHŘÍVANÁDEČKA
Teplo rozšiřuje krevní cévy, stimuluje krevní oběh,
zmírňuje bolesti svalů, uvolňuje napětí a má relaxační
účinek na organismus.
Na dálkové ovládání.
Rozměr 50 x 40 cm.
6 stupňů inte i
vyhřívání. Lze
v pračce na 30

1 ks za 599 Kč
2 ks za 1 098 K

enzity
e prát
0°C.

č
Kč

odod54549,9,--/ks/ks

ELEKTRICKÁ
VYHŘÍVANÁ BOTA
s relaxační masáží
Prohřeje nohy a současně
jim poskytne relaxační
masáž. Na dálkové ovládání.
2 teplotní stupně / 2 masážní úrovně
Materiál: 100 % polyester.
Univerzální velikost

799,-799,-
➌ TRIPLEMAX
Doplněk stravy, který vám pomůže
obnovit vaši životní sílu a energii.
1 ks za 299 Kč
2 ks za 498 Kč

➊ ARGININE FORTE
Dlouhodobě zvyšuje průtok krve,
podporuje nástup a udržení erekce.
1 ks za 299 Kč
2 ks za 498 Kč

➋ COLLAGEN DUOEFFECT
Zlepšení pružnosti a hydratace po-
kožky a přímý vliv na zdraví vašich
kloubů, chrupavek a kostí.
1 ks za 499 Kč
2 ks za 898 Kč

DOPLŇKY STRAVY

odod249,-249,-/ks/ks NOVINKA

➊

➋

➌
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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.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat do 4. 1. 2023. Získané body lze uplatnit do 11. 1. 2023. Akce platí do vyprodání a vydání zásob
v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
17. 11. – 23. 11. 2022
17. 11. OTEVŘENO

FA
N
D
ÍM
E
FO

TB
ALU A SKVĚLÝM

CEN
ÁM

ilustrační foto

14,90
21,90 31%

17,90
23,90 25%

Qjed

119,90

27,90
49,90 44%

6,90
9,90� 30%

32,90
42,90 23%

90%
masa

45%
tuku

400 g

Při koupi
1ks

1 bod
navíc

ŠUNKOVÝ
SALÁM
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
100 g

KEŠU/PISTÁCIE XXL
NATURALIA*
pražené solené
400 g | 100 g 29,98 Kč

KVĚTÁK
1 ks

PIZZA SAN FABIO
Margherita
mražená | 300g
100 g 10,97 Kč
v nabídce také
další druhy za 39,90 Kč

STAROČECH
ORIGINAL
světlé výčepní
0,5 l | 1 l 13,80 Kč
záloha na lahev 3 Kč

SÝR EIDAM 45%
PLÁTKY BONI
100 g

ČR | Nemusíte moc řešit, jestli máte pět
jablek nebo jen tři. Oloupete je a nakrájí-
te, dáte vařit s vodou či moštem, doplní-
te další ingredience, a když si na kompo-
tu pochutnáte ještě za tepla, hezky vás v
nynějším sychravu zahřeje. Tady je jed-
noduchý recept.

Zimní jablečný kompot

Suroviny: 2 až 4 pěkná zralá jablka
z vaší zahrady, celá skořice, hřebíček,
sušené rozinky, voda.
Postup: Jablka oloupeme, zbavíme já-
dřinců a nakrájíme na větší kousky. Na-
skládáme je do kastrůlku, přidáme skoři-
ci, hřebíček i rozinky a zalijeme vodou.
Vaříme až do změknutí. Před servírová-
ním do mističek můžeme přisladit me-
dem, a pokud není kompot určený dě-
tem, s chutí ho vylepšíme kapkou alko-
holu. Podáváme teplý na zahřátí, ale po-
kud zbyde, je výborný i vychlazený.

Jablečný kompot se
zázvorovým krémem

Suroviny na čtyři porce: 500 g jablek,
50 g krupicového cukru, 2 celé ba-
dyány, 200 ml vody, 2 plátky zázvoru,
1 citron. Krém: 1 lžíce nastrouhaného
zázvoru, 1 lžíce cukru, 100 ml smetany
ke šlehání, 1 balíček vanilkového cuk-
ru, 150 ml zakysané smetany.
Postup: Jablka očistíme, oloupeme a na-
krájíme na drobné kostičky. Vodu s cu-
krem přivedeme k varu, přidáme ba-
dyán, zázvor a šťávu z poloviny citronu.
Druhou polovinu citronu nakrájíme na
plátky. Přidáme jablka a vše krátce po-
vaříme do změknutí. Doba varu závisí
na konzistenci jablek. Kompot nechá-

me vychladnout a pak ho dáme do chlad-
ničky odležet alespoň dvě hodiny.
Zázvor oloupeme, nastrouháme na jem-
ném struhadle, smícháme s cukrem a ne-
cháme asi hodinu louhovat. Smetanu vy-
šleháme s vanilkovým cukrem na pev-
nou šlehačku a smícháme se zakysanou
smetanou. Podle chuti přidáme zázvor
s cukrem. Vychlazený kompot rozdělí-
me do pohárů nebo misek a ozdobíme
vyšlehaným zázvorovým krémem.

Babiččin jablečný pudink
s mandlemi a skořicí

Suroviny na čtyři porce: 2 hrnky strou-
haných jablek, 3 lžíce krupicového cu-
kru, 1 lžička mleté skořice, 1 balení va-
nilkového pudinkového prášku, naseka-
né restované mandle na ozdobu.
Pracovní postup: Do hrnce vložíme na-
strouhaná jablka, zalijeme je dvěma hrn-
ky vody a přisypeme cukr i skořici. Při-
vedeme k varu a asi minutu vaříme. Pak
přidáme pudinkový prášek, který jsme
rozmíchali v 1/2 hrnku studené vody, a
za stálého míchání vaříme ještě asi dvě
minuty. Pudink nalijeme do misek nebo
pohárů a necháme lehce vychladnout.
Před podáváním posypeme nasekanými
restovanými mandlemi.
Tip: Nakyslá chuť jablek si skvěle rozu-
mí se šlehanou smetanou. Podávejte ji
ale vedle na misce, aby si každý mohl
svou porci ozdobit až u stolu. Teplý pu-
dink by šlehačku rozehřál. (job,

Kulinární studio MAFRA)

Když přijdu k babičce, na plotně bublá kastrůlek
s jablíčky nakrájenými na velké kusy. Těším se,
protože vím, že za pár minut bude báječný kompot.
Dělala nám ho vždycky, už jako malým dětem.

5plus2
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Teplá jablíčka
zahřejí v zimě



KDEDOMOVMŮJ...

V TOM PŘÍPADĚ SE SEJDEME NA LETENSKÉ PLÁNI.

Naše zeměpotřebuje nás. Potřebuje konkrétní krokya řešení.
• Ovládají rostoucí výdaje a zdražování váš život?

• Nutí vás vysoké ceny energie hledat náhradní řešení?

• Jste nuceni kvůli současné situaci měnit své životní hodnoty?

• Způsobují vám rostoucí ceny konflikty v rodině?

• Jste ochotni se osobně zasadit pro to, abychom společně zastavili růst cen energie a zdražování?

• Pociťujete ve společnosti pokles sounáležitosti a vůle cokoli dělat?

• Dokážeme jako český národ držet při sobě?

• Jste stále hrdí na českou zemi?

• Jste ochotni se osobně přidat k tomu, abychom svojí účastí v co největším počtu vyjádřili
nesouhlas se současnou situací?

• Chcete poznat řešení celé situace?

• Chcete přestat čekat na ještě horší časy, další krizi nebo konflikt a místo toho začít konat?

www.NarodniRadaObnovy.cz

SOBOTA 26. 11. 2022 OD 14:00 – LETENSKÁ PLÁŇ

Přesně před 33 lety (26. 11. 1989) se shromáždil milion Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na
Letné za změnu režimu.

Spojme na Letné opět naši sílu. Vraťme demokracii smysl a pravý význam.

ZANÍZKÉ CENY ENERGIE

ZANÍZKÉ CENY POTRAVIN

ZA SNÍŽENÍ INFLACE

ZA LIDSKOU SOUNÁLEŽITOST

ZANÁRODNÍ HRDOST

ZAMÍR

NÁRODNÍ
RADA OBNOVY

PRO DOBROU NÁLADU A SPOJENÍ VÁS PO SKONČENÍ PROGRAMU ČEKÁ HUDEBNÍ ZÁŽITEK.
Tančete, zpívejte, radujte se!

INZERCE





H lavní zpravodajská relace na Pri-
mě a CNN Prima NEWS bude
mít už v sobotu 19. listopadu no-

vou tvář. Po odchodu moderátorky Evy
Hecko Perkausové na mateřskou dovo-
lenou se za zpravodajským pultem ve-
dle Romana Šebrleho objeví jiná blon-
dýnka, Soňa Porupková.

Moderátorka Eva Hecko Perkausová
se minulý týden po čtyřech letech do-
jemně rozloučila s diváky HLAVNÍCH
ZPRÁV. Nyní už se plně připravuje
na příchod svého prvního potomka.
Co její odchod na mateřskou bude zna-
menat pro jejího moderátorského kole-
gu Romana Šebrleho, dosud nebylo jas-
né. „Pochopitelně jsme to diskutovali
a pro Romana Šebrleho máme atraktiv-
ní řešení. Roman už ho ví, brzy ho řek-
neme i našim divákům,“ říkal ještě mi-
nulý týden šéfredaktor CNN Prima
NEWS Pavel Štrunc.

Televize ale v tomto týdnu kápla bož-
skou a Evu Hecko Perkausovou po
dobu její mateřské zastoupí kolegyně ze
zpravodajství, zkušená moderátorka
Soňa Porupková. Tu diváci znají z ranní-
ho vysílání Nový den. „Nabídku zasko-
čit za Evu v HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH
jsem přijala s obrovskou pokorou
a budu se ze všech sil snažit nezklamat
důvěru, kterou do mne vedení televize
vložilo. Výhodou je, že s Romanem už
jsme spolu měli možnost hlavní zpravo-

dajskou relaci moderovat, když Eva
uvázla na dovolené kvůli covidovým re-
strikcím, takže víme, do čeho jdeme,“
říká Soňa Porupková a vysvětluje dál:
„Na naše společná vysílání se moc tě-
ším, Roman je kliďas a umí atmosféru
ve studiu odlehčit tak, abychom podali
co nejlepší výkony. To mi, věřím, pomů-
že zvládnout i nervozitu v prvních
dnech, která se přirozeně dostaví.
A upřímně, nemohu se dočkat toho, až
se po téměř třech letech intenzivního
vstávání do Nového dne kolem třetí ho-

diny ráno konečně normálně vyspím,“
usmívá se Soňa.

Od rozhlasu po dabing

Soňa Porupková před televizními kame-
rami stojí od roku 2013. Vystudovala
Mediální studia a žurnalistiku na Masa-
rykově univerzitě v Brně, od roku 2014
působila i na rozhlasových vlnách. Vě-
nuje se dabingu, rozhlasové reklamě,
vyučuje rétoriku, moderuje společenské
akce i odborné konference.

„Pro naši televizi jsou HLAVNÍ
ZPRÁVY klíčovým pořadem. Jsem pro-
to rád, že ho budou moderovat zkušení
profesionálové našeho zpravodajství –
Soňa s Romanem. Oba mají s hlavní
zpravodajskou relací zkušenosti a divá-
ci je mají rádi,“ říká šéfredaktor zpravo-
dajství a publicistiky Pavel Štrunc.

Novou moderátorskou dvojici, Soňu
Porupkovou a Romana Šebrleho, uvidí-
te v HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH
na CNN Prima NEWS a Primě už v so-
botu 19. listopadu v 18:55. (jk)

CNN PRIMA NEWS

Soňa Porupková, nová tvář
po boku Romana Šebrleho

Takto vypadalo loučení Romana
Šebrleho se svou moderátorskou
partnerkou Evou Hecko Perkauso-
vou, kterou nyní nahradila Soňa
Porupková. FOTO | CNN PRIMA NEWS

ZE ŽIVOTA TELEVIZE

INZERCE
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LONDÝN | Po sedmé hodině večerní se
jedna z největších londýnských stanic, kde
se nachází železniční hala a v podzemí pak
několik linek metra, pomalu zklidňovala.
Psal se 18. listopad 1987, když ale přesně
v 19:30 hodin několik cestujících nahlási-
lo oheň na jednom z eskalátorů.

Zaměstnanci metra a policie byli během
chvíle na místě a v 19:36 už volali hasiče
a začali s evakuací. Bylo jasné, že oheň
hoří někde pod eskalátory, které byly teh-
dy dřevěné. Když k pohyblivým schodům
přijeli první hasiči, uviděli nijak odstrašují-
cí plameny o velikosti papírové krabice.
Než však stačili pustit vodu, v 19:42 náhle
oheň na nakloněných eskalátorech rychle
vzplál a zachvátil i železniční halu. Došlo
tak k zátarasu únikové cesty pro stovky
cestujících, část z nich sice utekla hlouběji
do metra, ovšem 31 lidí požár nepřežilo.
Další stovka skončila v nemocnicích.

Zákaz, který se nedodržoval

Následné půlroční vyšetřování, které osob-
ně zahájila tehdejší premiérka Spojeného
království Margaret Thatcherová, odhali-
lo několik fatálních nedostatků v provozu
londýnského metra. A také dosud nezná-
mý fyzikální jev.

Pro pochopení okolností je důležité vě-
dět, že ještě v roce 1984 si mohli cestující
v londýnském metru „zapálit“, když ale
vznikl požár v jedné ze stanic, kouření
ve vagonech bylo zakázáno. Později se
zákaz rozšířil i na všechny prostory pod-

zemní dráhy. Lidé to ovšem často nere-
spektovali, v metru pokuřovali dál a nedo-
palky či sirky odhazovali, kde se dalo, čas-
to i na dřevěné eskalátory.

Nedisciplinovanost cestujících a ne-
schopnost personálu podzemní dráhy zákaz
vymáhat tak byly jedním z faktorů, které
vedly k tragédii. Podle zjištění vyšetřovate-

lů totiž eskalátory chytily právě od odhoze-
né sirky. Odborníci dále odhalili, že jezdící
schody byly ohořelé dokonce na devíti mís-
tech, což naznačovalo, že začaly hořet už ně-
kolikrát, požár ale vždy naštěstí sám zhasl.

Pátrání také ukázalo, že na spodku eska-
látorů se vyskytuje vrstva maziva, která
ale ani s „nalepeným“ drobným nepořád-

kem, jakým je prach, odpadky či chlupy,
neměla být podle oficiálních předpokladů
snadno zapálitelná. Jenže test hasičů proká-
zal pravý opak, hned první vhozená hořící
zápalka mazivo takřka okamžitě zapálila.

„Příkopový efekt“

S vyšetřováním měla pomoci i počítačová
simulace požáru. Ukázala, že jak se začal
oheň na eskalátorech zvětšovat, plameny,
místo aby hořely kolmo vzhůru, tak si ja-
koby „lehly“ a obrovskou rychlostí se
„plazivě“ šířily po směru jízdy schodů, až
vyšlehly do vstupní haly.

Zdálo se, že simulace je vadná, proto se
hasiči rozhodli postavit model schodů
i haly stanice King's Cross a zapálili ho.
Po sedmi a půl minutách normálního hoře-
ní si plameny skutečně „lehly“ na eskalá-
tor stejně jako v počítačové simulaci.

Třicetistupňový náklon pojízdných
schodů totiž zapříčinil jev, kdy si plameny
opravdu „lehnou“ a šíří se mnohem větší
rychlostí. Tento efekt byl před katastrofou
neznámý a byl pojmenován „příkopový
efekt“.

Vyšetřování dále ukázalo hrubé podce-
nění rizika, kdy zaměstnanci ani neuměli
pracovat s hasicími přístroji. Ty sice v blíz-
kosti požáru byly, nikdo je však nepoužil.
Kromě nových požárních směrnic tehdy
dostalo londýnské metro všude nové eska-
látory, dřevěné byly konečně vyměněny
za kovové. (jos)

Ohořelé eskalátory ze stanice King's
Cross londýnského metra, kde před
35 lety vinou souhry pochybení ze-
mřelo 31 lidí. FOTO | WIKIPEDIA

INZERCE

Metro patří k nejvíce
bezpečným dopravním
prostředkům na světě.
Přesto ani jemu se
nevyhnou nehody
s desítkami mrtvých.
Mezi ty nejhorší patří
požár londýnské stanice
King's Cross, který
vzplanul 18. listopadu
1987, tedy před 35 lety.

ČR | Odborníci na kybernetickou bezpečnost nebo tře-
ba banky či poskytovatelé e-mailových služeb neustále
zdůrazňují, jak je důležité, aby každý klient měl co nej-
nápaditější heslo. A tedy o to méně jednoduše prolomi-
telné. Výsledek? Je to marný, je to marný, je to marný.

Podle průzkumu společnosti NordPass je totiž v Čes-
ku nejoblíbenějším heslem roku 2022 „123456“. I dal-
ší čtyři v pořadí z nejčastějších hesel patří k noční

můře každého firemního ajťáka – 123456789, 12345,
heslo, maminka. „Třiaosmdesát procent hesel z letošní-
ho seznamu lze prolomit za méně než sekundu,“ kon-
statuje studie. Nutno dodat, že Češi nejsou v lenosti
na hesla jediní, „123456“ je nejčastějším „zabezpeče-
ním“ také v Kolumbii, Francii a Japonsku. Ve světě je
nejčastější „password“ čili anglicky „heslo“. Běžnou
praxí českých uživatelů internetu je také využívání

jmen. Mezi deseti nejoblíbenějšími mezi hesly je to
Martin, Veronika a Michal. Pokud jde o další celosvěto-
vé trendy, výzkumníci si všimli, že podrážděnost z nut-
nosti neustále používat hesla se letos odráží i ve výběru
uživatelů internetu: Hesla „fuckyou“, „fuckoff“, „fuck-
you1“ a podobná hesla se objevovala zejména v Kana-
dě, Austrálii a Spojených státech. Mezi českými uživa-
teli je „hovno“ 26. nejčastějším heslem. (re)

ZÁBLESK
HISTORIE

Tragédie odhalila nový fyzikální jev

Nepoučitelní Češi. Nejčastější heslo je „123456“



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

R ádio Impuls odvysílá 24. listopadu
od 20 hodin další neobvyklý Ži-
váááák.V cyklu Písničkymého ži-

vota se představí v trochu jiné poloze
Xindl X. Jeden z nejhranějších českých
písničkářů slíbil, že zahraje nejen své nej-
větší hity, ale i několik překvapení.
Dnes dvaačtyřicetiletý Ondřej Ládek,

jak zní jeho pravé jméno, byl původně
znám především jako scenárista. Seriál
Comebackometalovém fanouškoviOzzá-
kovi a jeho přátelích se od roku 2008 pra-
videlně objevuje v programu TV Nova.
Ládek napsal scénáře jeho prvních pat-
náct dílů.
Už předtím se aleOndraLádek věnoval

i folkovému písničkářství. Na festivalech
posbíral celou řadu ocenění, ovšem první

úspěch získal shodou okolností také
v roce 2008, kdyžmu jakoXindloviX vy-
šel albový debut Návod ke čtení manuálu,
na němžbyla píseňAnděl. Ta vděčí za vel-
ký ohlas mimo jiné vynikajícímu klipu.
Byl inspirovaný klipy skupiny Queen
a přeplněný českými hereckými celebrita-

mi.NaYouTubemádodnes přes 17milio-
nů zhlédnutí. Mezi třicítkou Xindlových
videí ale není nejúspěšnější – se skladbou
V blbým věku se dostal k 28 milionům
aCudzinka v tvojej zemi z roku 2015, kte-
rou nazpíval se slovenskou zpěvačkou
Mirkou Miškechovou, dosahuje hranice
33milionů zhlédnutí.
Od doby Anděla vydal Xindl X celkem

osmstudiových alb se zhruba patnácti vel-
kými rádiovými hity a jak se zdá, jeho in-
spirace nevysychá. Jen jeho loňské album
Terapie přineslo třeba úspěšný SebeLove
Song nebo titulní píseň Má chata, můj
hrad z televizního seriálu Osada.

Příběhy písniček

Pod svým občanským jménem píše Lá-
dek rovněž texty pro jiné interprety.Napří-

klad pro Slzu napsal jejich daleko nej-
úspěšnější píseň Lhůta záruční, pro Olgu
Lounovou Lásku v housce a pro Tap Tap
populárníhoŘiditele autobusu.Možná ale
posluchače překvapí i jeden velký hit po-
pulárního Sebastiana, který původně psal
pro úplně jiného známéhomladého muzi-
kanta. Příběhy těchto písniček jsoumnoh-
dy zajímavé samy o sobě aXindlX je ten-
tokrát bude nejen hrát, ale také vyprávět.
Xindl X ve svém Živáááku pro Impuls

chystá nejen písničky, které k jehokoncer-
tům neodmyslitelně patří, ale prozradí
i to, jaké písničky složil pro svou ženu
a proč se jí původníMýval zrovna dvakrát
nezamlouval a musela přijít oprava v po-
době jiného hitu. Překvapení bude víc, tak
si nenechte Xindla X z klubu Doupě, od-
kud se koncert vysílá, 24. listopadu na Im-
pulsu ujít.

ČR | Populární pohádka Anděl Páně s Ivanem Trojanem
a Jiřím Dvořákem se dočká muzikálové verze. Pro praž-
ské Hudební divadlo Karlín ji chystá tým okolo Ondřeje
G. Brzobohatého, premiéru plánují patrně na podzim
2023. Děj se bude týkat pouze prvního dílu.
„Je to muzikál inspirovaný pohádkou, kterou napsala

Lucie Konášová. Libreto nachystala i nyní,“ potvrdil pří-
pravymuzikálu mluvčí scény TomášMatějovský. „Výji-
mečný film a krásný příběh, kterýmá blízko k české nátu-
ře,“ popisuje pak volbu Brzobohatý. Děj tedy bude odpo-
vídat prvnímu filmu z roku 2005, který podle scénářeKo-

nášové natočil Jiří Strach. Ten
sevšak na divadelní verzi podí-
let nebude. „Řešil jsem to
s ním, nebyl důvodmu to tajit.
Jirka ale disponuje jednou fajn
vlastností, naprosto přesně zná
svoje klady i limity a sám řekl,

že námdrží palce, ale že je to druh režie, do které by se ne-
rad pouštěl,“ vysvětlil Brzobohatý.
„Teprve na tom začínáme pracovat. Od konkurzu smě-

rem k premiéře většinou uběhne devět deset měsíců, takže

předpokládám, že premiéra bude na podzim či v zimě
2023.To je plán,“ naznačilMatějovský.OndřejG.Brzobo-
hatý dodal, že původní premiéru přitom chystali na dobu,
kterou si nakonec pro sebe zabral covid. Z hlediska hudby,
libreta a textů je tedy Anděl Páně už nyní hotový, teď při-
chází čas pro režiséra, kostyméra a scénografa. Brzoboha-
tý se ovšemplánuje na další práci tvůrců nadále podílet.Di-
váky však patrně nejvíc zajímá, zda se v muzikálové verzi
objeví Ivan Trojan a Jiří Dvořák. „Bohužel musím mlčet.
To je jediná odpověď, kterou na to můžu dát. Ale neříkám
ani ano, ani ne,“ řekl Brzobohatý. (re, iDNES.cz)

INZERCE

Od Ozzáka ke Xindlovi X

Z pohádky Anděl Páně se stane muzikál

FOTO | MAFRA
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Jak jsme na tom u nás s tříděním po-
užitých jedlých olejů? Třídí už všich-
ni lidé?
K tomu nám ještě něco chybí, ale naším
cílem je, aby to do pár let platilo. Tam,
kde působíme aspoň rok, teď třídíme ně-
jakých 15 % až 20 % z celkového poten-
ciálu, který je zhruba 1,3 kg na osobu
ročně. Chceme se do pěti let dostat
aspoň na 50 % tohoto potenciálu. Jde
nám zkrátka o to, aby se třídění olejů sta-
lo stejnou samozřejmostí jako třídění
skla, papíru nebo plastu.

Je třídění olejů stejně jednoduché
jako zmiňované třídění skla, papíru
nebo plastů?
Není v tom velký rozdíl. Dokonce na to
ani nepotřebujete další speciální koš.
Stačí použitá PET lahev s víčkem, třeba
od mléka. Má širší hrdlo a olej se do ní
lépe přelívá. S použitým olejem doma
stejně musíte nějak manipulovat, ně-
kam ho vylít a podobně. Proto je lepší
udělat to hned správně. Prostě ho přelije-
te do té lahve a tu si schováte někam na
příště. A když je plná, odnesete ji ces-
tou s dalším odpadem do naší olejové
popelnice.

Je v obcích k dispozici dost olejo-
vých popelnic, aby nehrozilo, že si
člověk řekne: Je to dál než se sklem,
nestojí mi to za to…
Je nám jasné, že se málokomu chce cho-
dit s lahví plnou oleje přes půl města.
Proto se snažíme síť našich popelnic ma-
ximálně rozšiřovat. Naším cílem je, aby
to nikdo neměl k nejbližší olejové popel-
nici dál než pár set metrů. Pořád to mož-
ná není tak blízko jako s tím sklem, ale
přece jen s olejem nechodíte tak často.
Jednou za čas se to dá pojmout jako pří-
jemná procházka.

Setkáváte se s nějakou zásadní pře-
kážkou, která lidi od třídění olejů od-
razuje?
Vlastně jedinou překážkou je samotná
nevědomost o tom, že také oleje může-
me třídit a že je to k něčemu dobré.
Jakmile se nám povede lidem vysvětlit,
že to má smysl, protože ze špinavých po-

užitých olejů se celkem snadno dá vyro-
bit něco, co znovu slouží, je to už jedno-
duché. Máme tu výhodu, že samotný
princip třídění a recyklace už lidé
za uplynulých dvacet let pochopili a vět-
šinou přijali za svůj. Takže už jde vlast-
ně jen o to přidat na seznam další polož-
ku, vysvětlit, k čemu je to dobré, případ-
ně ukázat, že si to lze zautomatizovat
stejně jako ostatní třídicí návyky.
A přesně proto jsme založili projekt Tří-
dímolej.cz. Chápeme, že obce na tohle
nemají kapacity, proto se jim snažíme
co nejvíc pomáhat. Máme celou sadu
materiálů pro občany i pro vedení obcí.

Přitom právě obce můžou na třídění
olejů občany jen vydělat, že?
Ano, a tím se dostáváme k těm základ-
ním důvodům, proč třídit. Nevylévání
olejů do dřezu, do záchodu, do kanálu
rovná se čisté odpadní potrubí, nezane-
sená kanalizace, neucpané čističky od-
padních vod, čisté odpadní vody… A to
všechno znamená i ušetřené peníze, kte-
ré by jinak radnice musely vydávat
za čištění nebo likvidace havárií. V men-
ším měřítku je to stejné i v domácnos-
tech, i tady oleje postupně působí v od-
padech problémy, kterým tříděním ole-
jů jednoduše předcházíte.

Víme, proč se oleje nevyplatí vylé-
vat do odpadu. Jaké jsou další důvo-
dy, proč bychom měli oleje třídit?
Důvodů je víc. Ten hlavní ale vidím
v tom, že je prostě správné dávat druhý
život materiálům, které už člověk jed-
nou pracně vyprodukoval, spotřeboval
při tom spoustu přírodních zdrojů a záro-
veň u toho leccos vypustil do ovzduší.
Zvlášť když je ta recyklace jednoduchá
a efektivní,
jako je tomu
v případě ole-
jů. Ty další dů-
vody s tím sou-
visejí, jsou to
takové dílky
koloběhu – sni-
žování produk-
ce CO2, ochra-
na vody, půdy
atd. Například
máme spočíta-
né, že když vy-
třídíte čtyři lit-
ry oleje, které se znovu vrátí do hry, je
to jako byste vysadili jeden vzrostlý
strom. A protože ne všude jde sázet stro-
my, můžete planetě pomoct i takhle.

K čemu konkrétně vytříděný olej po-

slouží? Co se s ním děje poté, co jej
vhodíme v lahvi do vaší popelnice?
Vytříděný olej svážíme do továrny, kde
se v několika krocích čistí. PET lahve
předáváme k další recyklaci, zbytky jí-
del z olejů, posíláme do bioplynky. Na-
konec nám zbyde vyčištěný olej, který
další zpracovatelé využijí jako hodnot-

nou surovinu
pro výrobu
paliva. Nako-
nec tedy po-
slouží jako
biosložka kla-
sické nafty
nebo 100%
recyklované
letecké pali-
vo.

Takžepoletí-
me nebo po-
jedeme

na dovolenou na olej z řízků?
Je to tak. Na recyklované letecké palivo
už běžně létají letadla mnoha světo-
vých aerolinek. Letecká doprava je jed-
ním z největších světových producentů
CO2, což je téma, které silně rezonuje,

proto se neustále hledají možnosti. Stej-
ně efektivní je recyklace olejů a snižo-
vání emisí CO2 i v automobilové dopra-
vě. Tím, že využijete ten samý olej po-
druhé, výrazně snižujete svoji uhlíko-
vou stopu. Spočítali jsme, že „záchra-
nou“ a recyklací jednoho litru odpadní-
ho oleje ujedou naše osobní dieselová
auta čtrnáct až dvacet kilometrů zcela
bez emisí. Každý si takhle může spočí-
tat a „vylepšovat“ svou vlastní uhlíko-
vou stopu.

A co když doma nesmažíme? Může-
me se na „záchraně“ oleje také ně-
jak podílet?
Samozřejmě, olej doma zdaleka ne-
používáme jen při smažení. Do třídicí
PET lahve můžete slívat oleje ze salátů,
ryb, tuk z masa, polévek, marinád,
spousta je ho v nakládaných potravi-
nách jako sýry nebo rajčata. Patří sem
i máslo, sádlo, margarín, ztužené tuky.
Každý si na začátku myslí, že použitý
olej neprodukuje, a pak je překvapený,
kolik ho za měsíc nasbírá. A věřte, že
každá kapka se počítá. Vzpomeňte si
na to, až příště poletíte k moři – anebo až
budete příště doma čistit ucpaný odpad.

EKOLOGIE A DOMÁCNOST

FOTO | SHUTTERSTOCK

Rozhovor s Janem
Hábou, zakladatelem
projektu Třídímolej.cz,
o tom, proč se vyplatí
třídit olej a co z něho
poté vzniká.

ADVERTORIAL

Na olej z fialových popelnic
doletíte klidně i na dovolenou
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KDYŽ JE CHUŤ
K JÍDLU TAKTO
MALILILINKÁ...
Nutridrink Compact bohatý na energii
pomůže doplnit potřebné živiny.
Zeptejte se lékárníka nebo lékaře na možnosti řešení podvýživy v nemoci.

www.nutridrink.cz
ONS22PATPAT20pCZ | Nutridrink Compact je potravina pro zvláštní výživu
– potravina pro zvláštní lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě
související s nemocí. Určeno k užívání pod dohledem lékaře.
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Kdy vypukne válka?

Piotr M. Majewski
Kniha nabízí de-
tailní popis vy-
braných událos-
tí roku 1938 od
ledna do října,
které předcháze-
ly mnichovské-
mu diktátu. Roz-
hodnutí, jež teh-
dy byla přijata,

měla dalekosáhlé důsledky. Autor se zaobí-
rá zákulisními intrikami, podrobně rekon-
struuje diplomatickou síť vazeb, charakteri-
zuje hlavní aktéry, kteří měli větší či menší
podíl na průběhu těchto událostí a přija-
tých rozhodnutích. Knihu lze číst jako poli-
tický thriller, přestože vůbec neztrácí svůj
vědecký charakter. Autor vychází z boha-
tých archivních pramenů, memoárů
a knih, u čtenářů vyvolává dojem, že jsou
přímými svědky popisovaných situací.
Kniha se v květnu 2020 dostala do užší no-
minace na prestižní cenu Nike.

484 stran, nakladatelství ACADEMIA

Zdravá střeva

William Davis
Autor v knize
přibližuje, jak
kvůli tomu, že
se živíme zpra-
covanými potra-
vinami plnými
pesticidů a nad-
užíváme antibio-
tika, nám ve stře-
vech chybí mno-

ho prospěšných bakterií, které potřebuje-
me pro tělesné a duševní zdraví. Postupně
je nahradily škodlivé mikroby, jež negativ-
ně ovlivňují náš zdravotní stav. Doktor
Davis odhalil souvislost mezi zdravím
střev a řadou současných nemocí. Když to-
tiž u lidí vymizely celé bakteriální druhy,
objevily se u nich zdravotní potíže, které
v minulosti byly vzácné. V knize najdete
také čtyřtýdenní plán na přeprogramování
mikrobiomu, díky němuž můžete ze střev
odstranit škodlivé bakterie a vrátit do nich
chybějící prospěšné bakterie.

415 stran, nakladatelství JOTA

Josef Mareš:
Moje případy z 1. oddělení
Martin Moravec

Pozor, začíná vý-
slech! Odpoví-
dat bude Josef
Mareš, nejzná-
mější český kri-
minalista, býva-
lý šéf pražské
mordparty, au-
tor seriálů Deva-
desátky a Přípa-

dy 1. oddělení. Vyřešil stovky vražd a teď
vypráví o vrazích, obětech i nejzajímavěj-
ších případech. Zároveň vás vezme do zá-
kulisí práce vyšetřovatele. Mareš strávil
u policie téměř třicet let, byl u vytahování
sudů z Orlické přehrady, mluvil s tak otrlý-
mi lidmi, jako byli Jonák, Mrázek či Rou-
bal, a vyšetřoval několik přestřelek, do kte-
rých byla zapletena mafie. Mezi jeho nej-
známější případy z novější doby pak patří
pražský taxivrah či pátrání po zmizelé Anič-
ce. Otázky kladl novinář Martin Moravec.

344 stran, nakladatel M. Moravec

Matla - Kuchařka pro děti

Roman Staša
Nesahej na ten
nůž, nezapínej
to, dávej ba-
cha... Tyhle
hlášky v kuchy-
ni slýchá skoro
každé dítě. Při-
tom je to tako-
vá škoda! Děti
si totiž s vaře-

ním dokážou poradit líp, než si myslí-
me. Roman Staša pro ně připravil recep-
ty na celý rok, se kterými budou potře-
bovat pomoct jen občas. Nejlepší ale
bude, když se do toho pustí celá rodina
společně, protože láska prochází žalud-
kem. Dost bylo mražené pizzy – objev-
te jídla, která budou bavit děti i dospělé!
Kuchařka obsahuje zhruba šedesát re-
ceptů, které jsou rozděleny na svačiny,
pomazánky, snídaně, polévky, hlavní
jídla, přílohy, saláty, dezerty, zmrzliny
a dobroty k televizi.

180 stran, nakladatelství BizBooks

Šéf mordparty i péče o zdraví
Knihy pod vánočním stromkem vždycky potěší, pořiďte si je s předstihem, vyberte si z aktuálních novinek

INZERCE





TV program týdeníku 5plus2 sobota 19. listopadu 2022

ČT1
7.30 O dvou poutnících 7.40 Za humny je drak
9.10 Úsměvy Gustava Nezvala 9.55 Vzpomínka
na Adventní koncerty České televize 2021 10.15
Cesta kolem světa za 80 dní (1/6) 11.05
Všechnopárty 12.00Zmetropole, Týden v regio-
nech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Vltavská víla 13.50
Čertovy kameny 14.40 Jarčin profesor 16.25
Hercule Poirot XIII 17.55 Zázračné bylinky 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.10 Zázraky přírody

Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama

21.25 Petra Janů – Jedeme dál
22.39 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.40 Maigret a fantom

Detektivka
(Fr./Švýc./Belg./ČR/Fin., 1994).
Hrají B. Cremer, H. Bennent,
E. Bourgineová, A. Bertinová,
N. Spinozová. Režie
H. Kahakorpi

0.05 Místo činu – Drážďany
Záchrana byla tak blízko.
Krimiseriál (N, 2020). Hrají
K. Hanczewská, C. Gröschelová,
M. Brambach. Režie I. Braaková

1.35 Sama doma
3.05 Bolkoviny
3.50 Banánové rybičky
4.15 Bydlení je hra

Nova
5.55 Zig a Sharko III 6.05 Show Toma a Jerryho
II (20, 21) 7.05 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II
(23, 24) 7.55 Víkendová Snídaně 12.20
MasterChef Česko VI (23) 13.45 Rady ptáka
Loskutáka 14.40 Tipy ptáka Loskutáka 14.55
Jak ukrást nevěstu 16.55 Sněhurka a lovec
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Mumie
Akční dobrodružný film
(Čína/Jap./USA, 2017)

22.25 Blíženec
Akční sci-fi film (USA, 2019)

0.45 Sněhurka a lovec
Fantasy film (USA, 2012)

3.00 Novashopping
3.40 Kriminálka Anděl IV (11)

Prima
6.00 Pohoda u krbu 6.15 M.A.S.H (70) 6.45
M.A.S.H (71) 7.15 M.A.S.H (72) 7.50 Blondýna,
Kutil a Zabiják 8.25 Autosalon.tv 9.30 Česko
Slovensko má talent 11.00 Máme rádi Česko
12.50 Osudové léto v Kapském Městě.
Romantický film (N, 2010) 14.50 Po stopách
krve. Krimifilm (ČR, 1969). Hrají R. Hrušínský,
H. Brejchová, V. Ptáček, J. Vaňková 16.55 Pán
a sluha. Filmová komedie (ČR, 1938) 18.52
Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Česko Slovensko má talent –

SEMIFINÁLE
23.05 Temný Kraj II (13)

Bestie 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský.
Režie J. Bártů

0.25 Ad Astra: Osudová mise
Sci-fi drama (USA/Braz./Čína,
2019). Hrají B. Pitt, T. L. Jones,
R. Neggová, D. Sutherland,
L. Tylerová. Režie J. Gray

2.55 Inspektor Rebus
Jména mrtvých. Krimiseriál (VB,
2007). Hrají K. Stott, C. Priceová,
R. Donachie. Režie M. Friend

4.40 Jak se staví sen
Sledujte proměny vašich domo-
vů a splňte si sen o krásnějším
bydlení. Za 5 dní vytvoříme nové
místo, kde se nejen lépe bydlí,
ale i lépe žije!

Joj Family
5.15 Noviny 5.50 Krimi 6.10 Noviny

6.45 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.50 DELUKSE (9) 10.55 Profe-
sionálové III (22, 23/30) 12.50 Země v ohrožení
14.45 Žena za pultem (11/12) 15.55 V sedmém nebi
17.55 Nové bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 1890 (13/13) 21.25 Aféry mé ženy
23.25 Zastavte tu svatbu! 1.00 Policisté v akci

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.15 Pevnost Boyard (6, 7)
10.50 Re-play 11.25 Re-play: Tutorial 12.00
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (23) 12.55
Simpsonovi XXV (20-22) 14.20 Simpsonovi XXVI
(1) 14.45 Tomb Raider 17.05 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IV (24) 18.15 Simpsonovi XXVII (4)
18.45 Simpsonovi XXVII (5) 19.15 Simpsonovi
XXVII (6, 7) 20.15 Pravdivé lži 23.10 Rychlá hra
0.55 Simpsonovi XXVII (4)

Nova Cinema
5.55 Dr. House VIII (10) 6.50 Dr. House VIII (11)
8.20O synkovi, který se učil bát 9.35 Hop – a je tu
lidoop 11.05 Poslední mohykán 12.55 Yeti: Ledové
dobrodružství 14.45 Mimoni 16.15 Zachraňte
Willyho 3 17.50Neuvěřitelný Hulk, akční film (USA,
2008) 20.00 Tajný život mazlíčků, animovaný film
(USA/Fr./Jap., 2016) 21.35 Alibi na klíč, komedie
(Fr., 2017) 23.20 Hannibal, krimithriller
(USA/VB/It., 2001)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (1) 7.15 Hobit: Neočekávaná cesta,
dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2012) 10.40
Tuxedo, akční komedie (USA, 2002) 12.45 Mopsík
k zulíbání, rodinná komedie (VB, 2018) 14.50
Terminál, romantická komedie (USA, 2004) 17.35
Princezna zakletá v čase, pohádka (ČR, 2020)
20.00 Skyfall, akční film (VB/USA, 2012) 23.00
Pláž, dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

AKČNÍ

SOBOTA

5.10Krimi 5.35Noviny6.10Krimi6.35
Noviny 7.05 Policisté v akci 8.10 Policisté v akci
9.10 Profesionálové III (24, 25/30) 11.15 30 případů
majora Zemana (21, 22) 14.50Aférymé ženy 16.50
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Druhý dech
(10), seriál (ČR/SR, 1988) 23.55 Posedlost rudou,
thriller (USA, 2016)

NEDĚLE

8.55 Soudní síň 9.55 Soudní síň
11.00 První oddělení II 11.55 Policisté v akci 12.55
Soudní síň 14.00 Soudní síň 15.05 Policisté v akci
16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Země v ohrožení 22.10 30 případůmajora Zemana
(22) 0.00 První oddělení II

PONDĚLÍ

8.55 Soudní síň 11.05 První oddělení II
11.55Policisté v akci 13.00Soudní síň 15.05Policisté
v akci 16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zastavte tu svatbu! 22.05 Aféry 2 23.00 Aféry 2
23.55 První oddělení II 0.30 Soudní síň – cz

ÚTERÝ

8.55 Soudní síň 11.00 První oddělení II
11.55 Policisté v akci 12.55 Soudní síň 15.05 Policisté
v akci 16.00 Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Druhý dech (10) 21.50 Žena za pultem (12) 23.05
První oddělení II 0.00 Soudní síň – cz

STŘEDA

9.55 Soudní síň 11.00 První oddělení
II 11.55 Policisté v akci 12.55 Soudní síň 15.00
Policisté v akci 16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní
síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Kam nikdo nesmí 22.15 30 případů majora
Zemana (23) 23.50 První oddělení II

ČTVRTEK

9.45 Soudní síň 10.50 První oddělení II
11.50 Policisté v akci 12.50 Soudní síň 13.50 Soudní
síň 14.55 Policisté v akci 15.55 Policisté v akci 17.00
Soudní síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20Kuchař srdcem 22.25 1890 (13) 23.35
První oddělení II 0.20 Soudní síň – cz

PÁTEK

Relax
5.50 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

7.25 Má tlustá Valentýna 9.20 Krampovoloviny
10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Krampovoloviny
15.20 Vaříme! 15.55 Osudová láska 17.55Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 20.55 Yago,
syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Teleshopping 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping 7.25
Má tlustá Valentýna 9.20 Zvěřinec 9.45 Vaříme!
10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.55 Novotný za
humny 15.55 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 20.55 Yago,
syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

NEDĚLE

9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Novotný za humny 15.55 Osudová láska 17.55 Má
tlustá Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 20.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.55Novotný za humny 15.55Osudová láska 17.55
Má tlustá Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 20.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 19. listopadu 2022

ČT1
7.30 O dvou poutnících 7.40 Za humny je drak
9.10 Úsměvy Gustava Nezvala 9.55 Vzpomínka
na Adventní koncerty České televize 2021 10.15
Cesta kolem světa za 80 dní (1/6) 11.05
Všechnopárty 12.00Zmetropole, Týden v regio-
nech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Vltavská víla 13.50
Čertovy kameny 14.40 Jarčin profesor 16.25
Hercule Poirot XIII 17.55 Zázračné bylinky 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.10 Zázraky přírody

Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama

21.25 Petra Janů – Jedeme dál
22.39 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.40 Maigret a fantom

Detektivka
(Fr./Švýc./Belg./ČR/Fin., 1994).
Hrají B. Cremer, H. Bennent,
E. Bourgineová, A. Bertinová,
N. Spinozová. Režie
H. Kahakorpi

0.05 Místo činu – Drážďany
Záchrana byla tak blízko.
Krimiseriál (N, 2020). Hrají
K. Hanczewská, C. Gröschelová,
M. Brambach. Režie I. Braaková

1.35 Sama doma
3.05 Bolkoviny
3.50 Banánové rybičky
4.15 Bydlení je hra

Nova
5.55 Zig a Sharko III 6.05 Show Toma a Jerryho
II (20, 21) 7.05 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II
(23, 24) 7.55 Víkendová Snídaně 12.20
MasterChef Česko VI (23) 13.45 Rady ptáka
Loskutáka 14.40 Tipy ptáka Loskutáka 14.55
Jak ukrást nevěstu 16.55 Sněhurka a lovec
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Mumie
Akční dobrodružný film
(Čína/Jap./USA, 2017)

22.25 Blíženec
Akční sci-fi film (USA, 2019)

0.45 Sněhurka a lovec
Fantasy film (USA, 2012)

3.00 Novashopping
3.40 Kriminálka Anděl IV (11)

Prima
6.00 Pohoda u krbu 6.15 M.A.S.H (70) 6.45
M.A.S.H (71) 7.15 M.A.S.H (72) 7.50 Blondýna,
Kutil a Zabiják 8.25 Autosalon.tv 9.30 Česko
Slovensko má talent 11.00 Máme rádi Česko
12.50 Osudové léto v Kapském Městě.
Romantický film (N, 2010) 14.50 Po stopách
krve. Krimifilm (ČR, 1969). Hrají R. Hrušínský,
H. Brejchová, V. Ptáček, J. Vaňková 16.55 Pán
a sluha. Filmová komedie (ČR, 1938) 18.52
Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Česko Slovensko má talent –

SEMIFINÁLE
23.05 Temný Kraj II (13)

Bestie 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský.
Režie J. Bártů

0.25 Ad Astra: Osudová mise
Sci-fi drama (USA/Braz./Čína,
2019). Hrají B. Pitt, T. L. Jones,
R. Neggová, D. Sutherland,
L. Tylerová. Režie J. Gray

2.55 Inspektor Rebus
Jména mrtvých. Krimiseriál (VB,
2007). Hrají K. Stott, C. Priceová,
R. Donachie. Režie M. Friend

4.40 Jak se staví sen
Sledujte proměny vašich domo-
vů a splňte si sen o krásnějším
bydlení. Za 5 dní vytvoříme nové
místo, kde se nejen lépe bydlí,
ale i lépe žije!

Joj Family
5.15 Noviny 5.50 Krimi 6.10 Noviny

6.45 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.50 DELUKSE (9) 10.55 Profe-
sionálové III (22, 23/30) 12.50 Země v ohrožení
14.45 Žena za pultem (11/12) 15.55 V sedmém nebi
17.55 Nové bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 1890 (13/13) 21.25 Aféry mé ženy
23.25 Zastavte tu svatbu! 1.00 Policisté v akci

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.15 Pevnost Boyard (6, 7)
10.50 Re-play 11.25 Re-play: Tutorial 12.00
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (23) 12.55
Simpsonovi XXV (20-22) 14.20 Simpsonovi XXVI
(1) 14.45 Tomb Raider 17.05 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IV (24) 18.15 Simpsonovi XXVII (4)
18.45 Simpsonovi XXVII (5) 19.15 Simpsonovi
XXVII (6, 7) 20.15 Pravdivé lži 23.10 Rychlá hra
0.55 Simpsonovi XXVII (4)

Nova Cinema
5.55 Dr. House VIII (10) 6.50 Dr. House VIII (11)
8.20O synkovi, který se učil bát 9.35 Hop – a je tu
lidoop 11.05 Poslední mohykán 12.55 Yeti: Ledové
dobrodružství 14.45 Mimoni 16.15 Zachraňte
Willyho 3 17.50Neuvěřitelný Hulk, akční film (USA,
2008) 20.00 Tajný život mazlíčků, animovaný film
(USA/Fr./Jap., 2016) 21.35 Alibi na klíč, komedie
(Fr., 2017) 23.20 Hannibal, krimithriller
(USA/VB/It., 2001)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (1) 7.15 Hobit: Neočekávaná cesta,
dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2012) 10.40
Tuxedo, akční komedie (USA, 2002) 12.45 Mopsík
k zulíbání, rodinná komedie (VB, 2018) 14.50
Terminál, romantická komedie (USA, 2004) 17.35
Princezna zakletá v čase, pohádka (ČR, 2020)
20.00 Skyfall, akční film (VB/USA, 2012) 23.00
Pláž, dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

AKČNÍ

SOBOTA

5.10Krimi 5.35Noviny6.10Krimi6.35
Noviny 7.05 Policisté v akci 8.10 Policisté v akci
9.10 Profesionálové III (24, 25/30) 11.15 30 případů
majora Zemana (21, 22) 14.50Aférymé ženy 16.50
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Druhý dech
(10), seriál (ČR/SR, 1988) 23.55 Posedlost rudou,
thriller (USA, 2016)

NEDĚLE

8.55 Soudní síň 9.55 Soudní síň
11.00 První oddělení II 11.55 Policisté v akci 12.55
Soudní síň 14.00 Soudní síň 15.05 Policisté v akci
16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Země v ohrožení 22.10 30 případůmajora Zemana
(22) 0.00 První oddělení II

PONDĚLÍ

8.55 Soudní síň 11.05 První oddělení II
11.55Policisté v akci 13.00Soudní síň 15.05Policisté
v akci 16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zastavte tu svatbu! 22.05 Aféry 2 23.00 Aféry 2
23.55 První oddělení II 0.30 Soudní síň – cz

ÚTERÝ

8.55 Soudní síň 11.00 První oddělení II
11.55 Policisté v akci 12.55 Soudní síň 15.05 Policisté
v akci 16.00 Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Druhý dech (10) 21.50 Žena za pultem (12) 23.05
První oddělení II 0.00 Soudní síň – cz

STŘEDA

9.55 Soudní síň 11.00 První oddělení
II 11.55 Policisté v akci 12.55 Soudní síň 15.00
Policisté v akci 16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní
síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Kam nikdo nesmí 22.15 30 případů majora
Zemana (23) 23.50 První oddělení II

ČTVRTEK

9.45 Soudní síň 10.50 První oddělení II
11.50 Policisté v akci 12.50 Soudní síň 13.50 Soudní
síň 14.55 Policisté v akci 15.55 Policisté v akci 17.00
Soudní síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20Kuchař srdcem 22.25 1890 (13) 23.35
První oddělení II 0.20 Soudní síň – cz

PÁTEK

Relax
5.50 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

7.25 Má tlustá Valentýna 9.20 Krampovoloviny
10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Krampovoloviny
15.20 Vaříme! 15.55 Osudová láska 17.55Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 20.55 Yago,
syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Teleshopping 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping 7.25
Má tlustá Valentýna 9.20 Zvěřinec 9.45 Vaříme!
10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.55 Novotný za
humny 15.55 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 20.55 Yago,
syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

NEDĚLE

9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Novotný za humny 15.55 Osudová láska 17.55 Má
tlustá Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 20.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.55Novotný za humny 15.55Osudová láska 17.55
Má tlustá Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 20.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

Více na www.jobdnes.cz/detail/5VEVL8

AURES Holdings
a.s.

Více na www.jobdnes.cz/detail/DYZISH

Státní ústav pro
kontrolu léčiv

IT - vývoj aplikací a systémů

Více na www.jobdnes.cz

Věda a výzkum

Více na www.jobdnes.cz

Pracovník péče o vozy - Praha, nástupní mzda až 34
000 Kč, zájem o práci s automobily, řidičský průkaz sk. B
podmínkou, ochotu pracovat ve venkovních prostorech. E-
mail: kamila.huskova@aaaauto.cz

Koordinátor registrací, VŠ - Bc./Mgr. přírodní vědya
nauky (chemické, biologické obory), technické vědy
(chemické obory, biotechnologické obory), zdravotnictví,
lékařské a farmaceutické vědy a nauky, veterinářství a
veterinární prevence, AJ, PC velmi dobře. E-mail:
andrea.golova@sukl.cz

75 000 - 110 000 Kč

35 000 - 60 000 Kč / měsíc

75 000 - 110 000 Kč

75 000 - 110 000 Kč

Medior backend developer, 75 - 110 000 Kč, Praha

IT Tester

Medior backend developer, 75 - 110 000 Kč, Praha

Medior backend developer, 75 - 110 000 Kč, Praha

40 000 - 52 000 Kč / měsíc

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

23 300 - 34 300 Kč / měsíc

23 300 - 34 370 Kč / měsíc

Specialista vývoje

Hydrogeolog/hydrogeoložka

Odborný pracovník VŠ - Oddělení anorganických…

Odborný pracovník v laborařích VŠ - Oddělení…

INZERCE



neděle 20. listopadu 2022

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Jarčin

profesor. Komedie (ČR, 1937) 8.10
Pečení na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 F. L. Věk (12/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Plaváček
14.20 Kouzelný přítel
15.20 Sedm kilo pro Králíčka
16.40 Rozpaky kuchaře Svatopluka

(8/13)
17.55 Herbář
18.25 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případ pro malíře
21.25 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Čas pracuje pro vraha
23.25 Případy detektiva Murdocha XV
0.20 Detektiv Endeavour Morse VI
1.50 13. komnata Radky Folprechtové
2.15 Sváteční slovo honorárního

konzula Daniela Hermana

Nova
5.55 Zig a Sharko III (15)
6.10 Show Toma a Jerryho II

(22, 23)
7.05 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II

(25, 26)
7.55 Víkendová Snídaně
12.00 MasterChef Česko VI (24)
13.25 Homolka a tobolka

Komedie (ČR, 1972)
15.30 Slavnostní zahájení MS 2022

v Kataru
16.50 Katar–Ekvádor
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Policie Modrava II (4)

Případ starosta. Krimiseriál
(ČR 2017)

21.35 Kriminálka Anděl IV (12)
22.55 Střepiny
23.30 Křižovatka smrti 3:

Tentokráte v Paříži
Komedie (N/USA, 2007)

1.15 Specialisté (186)
2.00 Comeback
2.25 Novashopping
2.40 Na lovu II
3.50 Pojišťovna štěstí (14)
4.45 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
6.35 M.A.S.H (71-75)
9.15 Prima Svět
9.50 Prima Česko
10.15 Jak to bylo, šéfe?
11.00 Partie Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.40 Libovky Pepy Libického
12.55 Vychytávky Ládi Hrušky
13.35 Vychytávky Extra
13.55 Černé vdovy (1)
15.05 Temný Kraj II (13)
16.20 Princezna zakletá v čase

Pohádka (ČR, 2020)
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Špindl

Komedie (ČR, 2017)
22.30 Po stopách krve

Krimifilm (ČR, 1969)
0.30 Vycházející slunce

Krimithriller (USA, 1993)
3.20 Osudové léto v Kapském Městě

Romantický film (N, 2010)
5.20 Šéf na grilu

Nova Cinema
5.25 O Popelce 7.05 Medvědí princ 8.55 Mimoni
10.25 Hodíme se k sobě, miláčku? 12.25
Neuvěřitelný Hulk 14.40Bravo Girls: Ukaž se! 16.30
Tajný život mazlíčků, animovaný film (USA/Fr./Jap.,
2016) 18.05 Nákaza, sci-fi thriller (USA/SAE, 2011)
20.00 Sněhurka a lovec, fantasy film (USA, 2012)
22.20 Dítě číslo 44

Prima cool
5.40 Umění je cool 6.05 Pevnost Boyard (7) 8.10
Pevnost Boyard (8) 10.20 Autosalon.tv 11.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (24) 12.20
Simpsonovi XXVI (2-5) 14.15 Pravdivé lži 17.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1) 18.15
Simpsonovi XXVII (8, 9) 19.15 Simpsonovi XXVII
(10, 11) 20.15 Hobit: Šmakova dračí poušť 23.30
Přání smrti, akční film (USA, 2018)

Prima Max
5.40Nadkrajinou6.00Nadkrajinou6.05Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (1, 2) 7.55 Pán a sluha
9.50 Terminál 12.25 Nebe a dudy 14.40 Manžel na
zkoušku 17.05 Skyfall, akční film (VB/USA, 2012)
20.00 Twilight sága: Rozbřesk (2/2), fantasy film
(USA, 2012) 22.20 Vetřelec 3, thriller (USA, 1992)
0.40 Ad Astra: Osudová mise, sci-fi drama
(USA/Braz./Čína, 2019)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV

10.00 Kluci v akci 10.35 Dům na
konci města. TV inscenace (ČR, 1977)
11.30 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Neteř
14.30 Hercule Poirot
15.20 Kde bydlely princezny
15.45 Na krok od nebe IV
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Sebemilenec

Psychologické drama (ČR, 2013)
21.45 Hercule Poirot XIII
23.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.20 Komisař Moulin
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (4371)
9.45 Specialisté (187)
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí IV (16)
13.40 Dr. House VIII (14)
14.35 Dr. House VIII (15)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4372)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko VI (25)
21.40 Souboj na talíři
22.40 Víkend
23.35 Dr. House VIII (14)
0.30 Dr. House VIII (15)
1.30 Souboj na talíři
2.50 Novashopping
3.10 Na lovu II
3.50 Pojišťovna štěstí IV (16)

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (74)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (75)
8.50 M.A.S.H (76)
9.20 Černé vdovy (2)
10.30 Walker, Texas Ranger VII (11)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (5)
12.30 Komisař Rex VI (12)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI (2)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Zoo (68)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.45 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
2.00 Námořní vyšetřovací služba XI (2)
2.55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (5)
3.55 Komisař Rex VI (12)

Nova Cinema
5.20 Jersey Boys 7.20ZachraňteWillyho 39.30Dr.
House VIII (12, 13) 11.25 Dýňová romance 13.45
Homolka a tobolka 15.35 Jak ukrást nevěstu 17.35
Sněhurka a lovec 20.00 Křižovatka smrti 3:
Tentokráte v Paříži, komedie (N/USA, 2007) 21.40
Zkrocená hora, romantické drama (USA, 2005)
0.20 Striptýz, krimifilm (USA, 1996)

Prima cool
9.30 Top Gear IV (4) 10.35 Hvězdná brána (17, 18)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (2) 13.25
Simpsonovi XXVI (10-13) 15.15 Hvězdná brána
(19, 20) 17.10Námořní vyšetřovací služba L. A. V (3)
18.15 Simpsonovi XXVII (16-19) 20.15 Joker Show
21.15 Luděk Staněk se zlobí 21.50 Námořní vyšet-
řovací služba L. A. XII (6) 22.50 Re-play: Tutorial
23.20 Simpsonovi XXVII (16-19)

Prima Max
5.10Nad krajinou 6.00Nad krajinou 6.30Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (3, 4) 8.25 Tajemné
křížovky 10.15 Seznamte se s Davem 12.10 Ples
s princeznou 13.50 Tajemství malé mořské víly
15.50 Philomena 17.55 Co jsme komu udělali?,
komedie (Fr., 2014) 20.00Den dobytí Bastily, akční
film (USA, 2016) 22.00 Sabotáž, akční film (USA,
2014) 0.10 Pasti, pasti, pastičky, drama (ČR, 1998)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Cesta kolem světa za

80 dní (1/6) 10.00 168 hodin 10.40
Hercule Poirot 11.30 AZ-kvíz tento-
krát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Blondýna
14.15 Čas pracuje pro vraha

Krimifilm (ČR, 1979)
15.40 Na krok od nebe IV
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 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Případy 1. oddělení III (12/13)
21.15 Reportéři ČT
22.00 Legendy kriminalistiky 3
22.29 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra Renty
22.30 Místo činu – Drážďany
0.10 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.20 Novashopping
8.35 Ulice (4370)
9.35 Policie Modrava II (4)
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí IV (15)
13.35 Dr. House VIII (12)
14.35 Dr. House VIII (13)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4371)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (187)
21.25 Specialisté (117)
22.35 Kriminálka Las Vegas VIII (1)
23.35 Dr. House VIII (12)
0.35 Dr. House VIII (13)
1.35 Kriminálka Las Vegas VIII (1)
2.15 Comeback
2.40 Novashopping
2.55 Na lovu II

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (72)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (73)
8.45 M.A.S.H (74)
9.15 M.A.S.H (75)
9.50 Receptář prima nápadů
10.35 Walker, Texas Ranger VII (10)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (4)
12.30 Komisař Rex VI (11)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI (1)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Černé vdovy (2)
21.30 Den jak sen
22.40 Vinaři II (15)
23.55 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
2.00 Námořní vyšetřovací služba XI (1)
2.55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (4)

Nova Cinema
5.25 Jersey Boys 8.25 Zachraňte Willyho 3 10.00
Nákaza 12.40 Tajný život mazlíčků 14.10 Dračí
srdce 16.10 Homolka a tobolka 18.05 Jak ukrást
nevěstu, romantická komedie (USA/VB, 2008)
20.00 Dvě nevěsty a jedna svatba, komedie (ČR,
2018) 21.55 Striptýz, krimifilm (USA, 1996) 0.10
Blíženec, akční sci-fi film (USA, 2019)

Prima cool
8.15 Top Gear III (8) 9.30 Top Gear IV (3) 10.35
Hvězdná brána (15, 16) 12.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (1) 13.25 Simpsonovi XXVI (6-9) 15.15
Hvězdná brána (17, 18) 17.10 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (2) 18.15 Simpsonovi XXVII (12-15)
20.15Prima Partička 21.20Partička 22.00Námořní
vyšetřovací služba L. A. XII (5) 23.05 Re-play 23.35
Simpsonovi XXVII (12) 0.05 Simpsonovi XXVII (13)

Prima Max
5.25 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (2, 3) 8.00 Zkratky ke
štěstí 10.15 Exodus: Bohové a králové 13.20Manžel
na zkoušku 15.45 Tajemství malé mořské víly 17.45
Twilight sága: Rozbřesk (2/2) 20.00Co jsme komu
udělali?, komedie (Fr., 2014) 22.05 Pasti, pasti, pas-
tičky, drama (ČR, 1998) 0.45 Hobit: Šmakova dračí
poušť, dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2013)

pondělí 21. listopadu 2022

úterý 22. listopadu 2022

neděle 20. listopadu 2022

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Jarčin

profesor. Komedie (ČR, 1937) 8.10
Pečení na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 F. L. Věk (12/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Plaváček
14.20 Kouzelný přítel
15.20 Sedm kilo pro Králíčka
16.40 Rozpaky kuchaře Svatopluka

(8/13)
17.55 Herbář
18.25 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případ pro malíře
21.25 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Čas pracuje pro vraha
23.25 Případy detektiva Murdocha XV
0.20 Detektiv Endeavour Morse VI
1.50 13. komnata Radky Folprechtové
2.15 Sváteční slovo honorárního

konzula Daniela Hermana

Nova
5.55 Zig a Sharko III (15)
6.10 Show Toma a Jerryho II

(22, 23)
7.05 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II

(25, 26)
7.55 Víkendová Snídaně
12.00 MasterChef Česko VI (24)
13.25 Homolka a tobolka

Komedie (ČR, 1972)
15.30 Slavnostní zahájení MS 2022

v Kataru
16.50 Katar–Ekvádor
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Policie Modrava II (4)

Případ starosta. Krimiseriál
(ČR 2017)

21.35 Kriminálka Anděl IV (12)
22.55 Střepiny
23.30 Křižovatka smrti 3:

Tentokráte v Paříži
Komedie (N/USA, 2007)

1.15 Specialisté (186)
2.00 Comeback
2.25 Novashopping
2.40 Na lovu II
3.50 Pojišťovna štěstí (14)
4.45 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
6.35 M.A.S.H (71-75)
9.15 Prima Svět
9.50 Prima Česko
10.15 Jak to bylo, šéfe?
11.00 Partie Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.40 Libovky Pepy Libického
12.55 Vychytávky Ládi Hrušky
13.35 Vychytávky Extra
13.55 Černé vdovy (1)
15.05 Temný Kraj II (13)
16.20 Princezna zakletá v čase

Pohádka (ČR, 2020)
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Špindl

Komedie (ČR, 2017)
22.30 Po stopách krve

Krimifilm (ČR, 1969)
0.30 Vycházející slunce

Krimithriller (USA, 1993)
3.20 Osudové léto v Kapském Městě

Romantický film (N, 2010)
5.20 Šéf na grilu

Nova Cinema
5.25 O Popelce 7.05 Medvědí princ 8.55 Mimoni
10.25 Hodíme se k sobě, miláčku? 12.25
Neuvěřitelný Hulk 14.40Bravo Girls: Ukaž se! 16.30
Tajný život mazlíčků, animovaný film (USA/Fr./Jap.,
2016) 18.05 Nákaza, sci-fi thriller (USA/SAE, 2011)
20.00 Sněhurka a lovec, fantasy film (USA, 2012)
22.20 Dítě číslo 44

Prima cool
5.40 Umění je cool 6.05 Pevnost Boyard (7) 8.10
Pevnost Boyard (8) 10.20 Autosalon.tv 11.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (24) 12.20
Simpsonovi XXVI (2-5) 14.15 Pravdivé lži 17.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1) 18.15
Simpsonovi XXVII (8, 9) 19.15 Simpsonovi XXVII
(10, 11) 20.15 Hobit: Šmakova dračí poušť 23.30
Přání smrti, akční film (USA, 2018)

Prima Max
5.40Nadkrajinou6.00Nadkrajinou6.05Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (1, 2) 7.55 Pán a sluha
9.50 Terminál 12.25 Nebe a dudy 14.40 Manžel na
zkoušku 17.05 Skyfall, akční film (VB/USA, 2012)
20.00 Twilight sága: Rozbřesk (2/2), fantasy film
(USA, 2012) 22.20 Vetřelec 3, thriller (USA, 1992)
0.40 Ad Astra: Osudová mise, sci-fi drama
(USA/Braz./Čína, 2019)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV

10.00 Kluci v akci 10.35 Dům na
konci města. TV inscenace (ČR, 1977)
11.30 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Neteř
14.30 Hercule Poirot
15.20 Kde bydlely princezny
15.45 Na krok od nebe IV
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Sebemilenec

Psychologické drama (ČR, 2013)
21.45 Hercule Poirot XIII
23.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.20 Komisař Moulin
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (4371)
9.45 Specialisté (187)
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí IV (16)
13.40 Dr. House VIII (14)
14.35 Dr. House VIII (15)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4372)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko VI (25)
21.40 Souboj na talíři
22.40 Víkend
23.35 Dr. House VIII (14)
0.30 Dr. House VIII (15)
1.30 Souboj na talíři
2.50 Novashopping
3.10 Na lovu II
3.50 Pojišťovna štěstí IV (16)

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (74)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (75)
8.50 M.A.S.H (76)
9.20 Černé vdovy (2)
10.30 Walker, Texas Ranger VII (11)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (5)
12.30 Komisař Rex VI (12)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI (2)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Zoo (68)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.45 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
2.00 Námořní vyšetřovací služba XI (2)
2.55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (5)
3.55 Komisař Rex VI (12)

Nova Cinema
5.20 Jersey Boys 7.20ZachraňteWillyho 39.30Dr.
House VIII (12, 13) 11.25 Dýňová romance 13.45
Homolka a tobolka 15.35 Jak ukrást nevěstu 17.35
Sněhurka a lovec 20.00 Křižovatka smrti 3:
Tentokráte v Paříži, komedie (N/USA, 2007) 21.40
Zkrocená hora, romantické drama (USA, 2005)
0.20 Striptýz, krimifilm (USA, 1996)

Prima cool
9.30 Top Gear IV (4) 10.35 Hvězdná brána (17, 18)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (2) 13.25
Simpsonovi XXVI (10-13) 15.15 Hvězdná brána
(19, 20) 17.10Námořní vyšetřovací služba L. A. V (3)
18.15 Simpsonovi XXVII (16-19) 20.15 Joker Show
21.15 Luděk Staněk se zlobí 21.50 Námořní vyšet-
řovací služba L. A. XII (6) 22.50 Re-play: Tutorial
23.20 Simpsonovi XXVII (16-19)

Prima Max
5.10Nad krajinou 6.00Nad krajinou 6.30Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (3, 4) 8.25 Tajemné
křížovky 10.15 Seznamte se s Davem 12.10 Ples
s princeznou 13.50 Tajemství malé mořské víly
15.50 Philomena 17.55 Co jsme komu udělali?,
komedie (Fr., 2014) 20.00Den dobytí Bastily, akční
film (USA, 2016) 22.00 Sabotáž, akční film (USA,
2014) 0.10 Pasti, pasti, pastičky, drama (ČR, 1998)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Cesta kolem světa za

80 dní (1/6) 10.00 168 hodin 10.40
Hercule Poirot 11.30 AZ-kvíz tento-
krát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Blondýna
14.15 Čas pracuje pro vraha

Krimifilm (ČR, 1979)
15.40 Na krok od nebe IV
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 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Případy 1. oddělení III (12/13)
21.15 Reportéři ČT
22.00 Legendy kriminalistiky 3
22.29 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra Renty
22.30 Místo činu – Drážďany
0.10 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.20 Novashopping
8.35 Ulice (4370)
9.35 Policie Modrava II (4)
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí IV (15)
13.35 Dr. House VIII (12)
14.35 Dr. House VIII (13)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4371)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (187)
21.25 Specialisté (117)
22.35 Kriminálka Las Vegas VIII (1)
23.35 Dr. House VIII (12)
0.35 Dr. House VIII (13)
1.35 Kriminálka Las Vegas VIII (1)
2.15 Comeback
2.40 Novashopping
2.55 Na lovu II

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (72)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (73)
8.45 M.A.S.H (74)
9.15 M.A.S.H (75)
9.50 Receptář prima nápadů
10.35 Walker, Texas Ranger VII (10)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (4)
12.30 Komisař Rex VI (11)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI (1)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Černé vdovy (2)
21.30 Den jak sen
22.40 Vinaři II (15)
23.55 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
2.00 Námořní vyšetřovací služba XI (1)
2.55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (4)

Nova Cinema
5.25 Jersey Boys 8.25 Zachraňte Willyho 3 10.00
Nákaza 12.40 Tajný život mazlíčků 14.10 Dračí
srdce 16.10 Homolka a tobolka 18.05 Jak ukrást
nevěstu, romantická komedie (USA/VB, 2008)
20.00 Dvě nevěsty a jedna svatba, komedie (ČR,
2018) 21.55 Striptýz, krimifilm (USA, 1996) 0.10
Blíženec, akční sci-fi film (USA, 2019)

Prima cool
8.15 Top Gear III (8) 9.30 Top Gear IV (3) 10.35
Hvězdná brána (15, 16) 12.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (1) 13.25 Simpsonovi XXVI (6-9) 15.15
Hvězdná brána (17, 18) 17.10 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (2) 18.15 Simpsonovi XXVII (12-15)
20.15Prima Partička 21.20Partička 22.00Námořní
vyšetřovací služba L. A. XII (5) 23.05 Re-play 23.35
Simpsonovi XXVII (12) 0.05 Simpsonovi XXVII (13)

Prima Max
5.25 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (2, 3) 8.00 Zkratky ke
štěstí 10.15 Exodus: Bohové a králové 13.20Manžel
na zkoušku 15.45 Tajemství malé mořské víly 17.45
Twilight sága: Rozbřesk (2/2) 20.00Co jsme komu
udělali?, komedie (Fr., 2014) 22.05 Pasti, pasti, pas-
tičky, drama (ČR, 1998) 0.45 Hobit: Šmakova dračí
poušť, dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2013)

pondělí 21. listopadu 2022

úterý 22. listopadu 2022



středa 23. listopadu 2022

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV

10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.00 Neteř 11.25 Postřehy odjinud
11.30 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zázračné bylinky
14.30 Rozpaky kuchaře Svatopluka

(8/13)
15.50 Na krok od nebe IV
16.55 Jak se žije vynálezcům podle

Jána Piroha
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (38/39)
21.45 13. komnata Kamily Nývltové
22.10 Já, Mattoni
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Maigret a fantom
0.40 Kde bydlely princezny

Nova
5.55 Snídaně
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (4372)
9.45 Specialisté (117)
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí V (1)
13.40 Dr. House VIII (16)
14.35 Dr. House VIII (17)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4373)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko VI (26)
21.40 Utajený šéf II
23.10 Kriminálka Las Vegas VIII (2)
0.10 Dr. House VIII (16)
1.10 Dr. House VIII (17)
1.50 Kriminálka Las Vegas VIII (2)
2.35 Novashopping
2.50 Na lovu II
3.50 Pojišťovna štěstí V (1)

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (76)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (77)
8.45 M.A.S.H (78)
9.15 Zoo (68)
10.30 Walker, Texas Ranger VII (12)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (6)
12.30 Komisař Rex VI (13)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI (3)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Dobré zprávy (5)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
1.55 Námořní vyšetřovací služba XI (3)
2.55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (6)
3.50 Komisař Rex VI (13)

Nova Cinema
5.00Nákaza 7.35 Dr. House VIII (14, 15) 9.30 Bravo
Girls: Ukaž se! 11.20 Neuvěřitelný Hulk 14.10 Vratné
lahve 16.15 Collateral Beauty: Druhá šance 18.15
Dvě nevěsty a jedna svatba 20.00 Mumie, akční
dobrodružný film (Čína/Jap./USA, 2017) 22.15
Mama, horor (Šp./Kan., 2013) 0.15 Křižovatka smrti
3: Tentokráte v Paříži, komedie (N/USA, 2007)

Prima cool
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (3) 13.25
Simpsonovi XXVI (14-17) 15.15 Hvězdná brána
(21, 22) 17.10Námořní vyšetřovací služba L. A. V (4)
18.15 Simpsonovi XXVII (20-22) 19.45 Simpsonovi
XXVIII (1) 20.15 Autosalon.tv 21.15 Blondýna, Kutil
a Zabiják 22.00 Námořní vyšetřovací služba L. A.
XII (7) 23.05 Bábovky a plechovky 23.35
Simpsonovi XXVII (20-22)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba L. A. V (4, 5) 8.15 Tajemství malé mořské víly
10.05 Nenapravitelný 12.15 Pán a sluha 14.00
Philomena 16.15 Hra s úzkostí, drama (Kan., 2021)
18.10 Den dobytí Bastily, akční film (USA, 2016)
20.00 Skrytá čísla, životopisný film (USA, 2016)
22.40 Odstřelovač, akční film (USA, 1998) 0.40
Sabotáž, akční film (USA, 2014)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV

10.05 13. komnata Kamily Nývltové
10.35 Párek 10.45 Případy detektiva
Murdocha XV 11.30 AZ-kvíz tentokrát
s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.35 Reportéři ČT
15.20 Cestománie
15.50 Úsměvy Gustava Nezvala
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 S vůní tradice
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Z archivu Sherlocka Holmese
23.20 Z archivu Sherlocka Holmese
0.15 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.45 Ulice (4374)
9.45 Omě se neboj (4)
10.55 Na lovu II
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Pojišťovna štěstí V (3)
13.40 Dr. House VIII (20)
14.40 Dr. House VIII (21)
15.40 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4375)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 LOVEní

Romantická komedie (ČR, 2019).
Hrají E. Geislerová, J. Prachař,
M. Písařík, E. Kramerová, O. Malý.
Režie K. Janák

22.40 Pád Bílého domu
Akční film (USA, 2013)

0.55 Noc filmových nadějí
5.40 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (78)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (79)
8.45 M.A.S.H (80)
9.15 Zoo (69)
10.30 Walker, Texas Ranger VII (14)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (8)
12.30 Komisař Rex VI (15)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI (5)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Máme rádi Česko
22.05 Máme rádi Česko
23.55 Jak to bylo, šéfe?
0.25 Policie v akci
1.25 Námořní vyšetřovací služba XI (5)
2.25 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (8)
3.20 Komisař Rex VI (15)
4.35 Jak se staví sen

Nova Cinema
5.10 Collateral Beauty: Druhá šance 7.35 Dr. House
VIII (18, 19) 9.35 (J)elita ze střídačky 2 11.20 Dračí
srdce 3: Čarodějova kletba 13.50 Gorily v mlze
16.25 Velký den slečny Pettigrewové 18.15
Kouzelný čas Vánoc 20.00 Grinch, rodinný film
(USA, 2000) 22.00 Poldové, akční komedie (USA,
2010) 0.05 Kajínek, krimifilm (ČR, 2010)

Prima cool
6.20 Autosalon.tv 7.45 Re-play: Tutorial 8.20 Top
Gear IV (2, 7) 10.35 Hvězdná brána II (1, 2) 12.35
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (5) 13.30
Simpsonovi XXVI (22) 13.55Simpsonovi XXVII (1-3)
15.15 Hvězdná brána II (3, 4) 17.10 Námořní vyšet-
řovací služba L. A. V (6) 18.15 Simpsonovi XXVIII
(6-9) 20.15 Oko v oblacích 22.20 Turbulence III:
Heavy Metal 0.15 Simpsonovi XXVIII (6)

Prima Max
6.00Nad krajinou 6.10Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (6, 7) 7.55 Láska po anglicku, romantická
komedie (USA, 2014) 9.55 Tajemné křížovky 11.50
Pravdivé lži, akční komedie (USA, 1994) 14.50
Skyfall, akční film (VB/USA, 2012) 17.50 Temné síly,
akční film (USA, 2018) 20.00 Špindl, komedie (ČR,
2017) 22.05 Zrození planety opic, sci-fi film (USA,
2011) 0.15 Zlo s lidskou tváří, thriller (USA, 2018)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV

10.05 S vůní tradice 10.35 Co naše
babičky uměly a na co my jsme zapo-
mněli 11.05 Pokušení doktora Burdy
11.30 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (12/13)
15.40 Na krok od nebe IV
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
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.10 Spravedlnost (1/3)
21.30 Toulky Českem budoucnosti II
22.00 Máte slovo s M. Jílkovou
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Na stopě
23.25 Detektiv Endeavour Morse VI
1.05 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (4373)
9.50 Souboj na talíři
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí V (2)
13.35 Dr. House VIII (18)
14.35 Dr. House VIII (19)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4374)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Omě se neboj (4)
21.30 Comeback
22.05 Comeback
22.40 Život ve hvězdách
23.15 Dr. House VIII (18)
0.15 Dr. House VIII (19)
1.15 Omě se neboj (4)
2.05 Život ve hvězdách
2.35 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (77)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (78)
8.45 M.A.S.H (79)
9.15 Dobré zprávy (5)
10.30 Walker, Texas Ranger VII (13)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (7)
12.30 Komisař Rex VI (14)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI

(4)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Zoo (69)
21.35 K TABULI!
22.10 Inkognito
23.25 Inkognito
0.25 Ano, šéfe!
1.35 Policie v akci
2.30 Námořní vyšetřovací služba XI

(4)

Nova Cinema
5.05 Bravo Girls: Ukaž se! 6.30Medvědí princ 8.20
Dr. House VIII (16, 17) 10.15 Překvapivé dědictví
12.05 Collateral Beauty: Druhá šance 14.30 (J)elita
ze střídačky 2 16.20 Mateřské pouto 18.10 Dračí
srdce 3: Čarodějova kletba 20.00 Nicky Larson:
Agent amatér, komedie (Fr., 2018) 22.00 Kajínek,
krimifilm (ČR, 2010) 0.20Mama

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.25 Joker Show 7.45 Re-play
8.15 Top Gear IV (1, 6) 10.35Hvězdná brána (21, 22)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (4) 13.25
Simpsonovi XXVI (18-21) 15.15 Hvězdná brána II
(1, 2) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (5)
18.15 Simpsonovi XXVIII (2-5) 20.15 Partička XXL
21.45 Bábovky a plechovky 22.20 Vetřelec:
Vzkříšení 0.35 Simpsonovi XXVIII (2)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.45 M.A.S.H 7.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (5, 6) 8.55
Mopsík k zulíbání 11.00 Asterix a Obelix ve
službách Jejího Veličenstva 13.20 Hra s úzkostí
15.20 Láska po anglicku 17.25 Skrytá čísla 20.00
Diagnóza smrti, krimifilm (ČR, 1979) 22.00 Zlo
s lidskou tváří, thriller (USA, 2018)0.15Odstřelovač,
akční film (USA, 1998)

čtvrtek 24. listopadu 2022

pátek 25. listopadu 2022

středa 23. listopadu 2022

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV

10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.00 Neteř 11.25 Postřehy odjinud
11.30 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zázračné bylinky
14.30 Rozpaky kuchaře Svatopluka

(8/13)
15.50 Na krok od nebe IV
16.55 Jak se žije vynálezcům podle

Jána Piroha
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (38/39)
21.45 13. komnata Kamily Nývltové
22.10 Já, Mattoni
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Maigret a fantom
0.40 Kde bydlely princezny

Nova
5.55 Snídaně
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (4372)
9.45 Specialisté (117)
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí V (1)
13.40 Dr. House VIII (16)
14.35 Dr. House VIII (17)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4373)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko VI (26)
21.40 Utajený šéf II
23.10 Kriminálka Las Vegas VIII (2)
0.10 Dr. House VIII (16)
1.10 Dr. House VIII (17)
1.50 Kriminálka Las Vegas VIII (2)
2.35 Novashopping
2.50 Na lovu II
3.50 Pojišťovna štěstí V (1)

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (76)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (77)
8.45 M.A.S.H (78)
9.15 Zoo (68)
10.30 Walker, Texas Ranger VII (12)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (6)
12.30 Komisař Rex VI (13)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI (3)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Dobré zprávy (5)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
1.55 Námořní vyšetřovací služba XI (3)
2.55 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (6)
3.50 Komisař Rex VI (13)

Nova Cinema
5.00Nákaza 7.35 Dr. House VIII (14, 15) 9.30 Bravo
Girls: Ukaž se! 11.20 Neuvěřitelný Hulk 14.10 Vratné
lahve 16.15 Collateral Beauty: Druhá šance 18.15
Dvě nevěsty a jedna svatba 20.00 Mumie, akční
dobrodružný film (Čína/Jap./USA, 2017) 22.15
Mama, horor (Šp./Kan., 2013) 0.15 Křižovatka smrti
3: Tentokráte v Paříži, komedie (N/USA, 2007)

Prima cool
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (3) 13.25
Simpsonovi XXVI (14-17) 15.15 Hvězdná brána
(21, 22) 17.10Námořní vyšetřovací služba L. A. V (4)
18.15 Simpsonovi XXVII (20-22) 19.45 Simpsonovi
XXVIII (1) 20.15 Autosalon.tv 21.15 Blondýna, Kutil
a Zabiják 22.00 Námořní vyšetřovací služba L. A.
XII (7) 23.05 Bábovky a plechovky 23.35
Simpsonovi XXVII (20-22)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba L. A. V (4, 5) 8.15 Tajemství malé mořské víly
10.05 Nenapravitelný 12.15 Pán a sluha 14.00
Philomena 16.15 Hra s úzkostí, drama (Kan., 2021)
18.10 Den dobytí Bastily, akční film (USA, 2016)
20.00 Skrytá čísla, životopisný film (USA, 2016)
22.40 Odstřelovač, akční film (USA, 1998) 0.40
Sabotáž, akční film (USA, 2014)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV

10.05 13. komnata Kamily Nývltové
10.35 Párek 10.45 Případy detektiva
Murdocha XV 11.30 AZ-kvíz tentokrát
s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.35 Reportéři ČT
15.20 Cestománie
15.50 Úsměvy Gustava Nezvala
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 S vůní tradice
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Z archivu Sherlocka Holmese
23.20 Z archivu Sherlocka Holmese
0.15 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.45 Ulice (4374)
9.45 Omě se neboj (4)
10.55 Na lovu II
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Pojišťovna štěstí V (3)
13.40 Dr. House VIII (20)
14.40 Dr. House VIII (21)
15.40 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4375)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 LOVEní

Romantická komedie (ČR, 2019).
Hrají E. Geislerová, J. Prachař,
M. Písařík, E. Kramerová, O. Malý.
Režie K. Janák

22.40 Pád Bílého domu
Akční film (USA, 2013)

0.55 Noc filmových nadějí
5.40 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (78)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (79)
8.45 M.A.S.H (80)
9.15 Zoo (69)
10.30 Walker, Texas Ranger VII (14)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (8)
12.30 Komisař Rex VI (15)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI (5)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Máme rádi Česko
22.05 Máme rádi Česko
23.55 Jak to bylo, šéfe?
0.25 Policie v akci
1.25 Námořní vyšetřovací služba XI (5)
2.25 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (8)
3.20 Komisař Rex VI (15)
4.35 Jak se staví sen

Nova Cinema
5.10 Collateral Beauty: Druhá šance 7.35 Dr. House
VIII (18, 19) 9.35 (J)elita ze střídačky 2 11.20 Dračí
srdce 3: Čarodějova kletba 13.50 Gorily v mlze
16.25 Velký den slečny Pettigrewové 18.15
Kouzelný čas Vánoc 20.00 Grinch, rodinný film
(USA, 2000) 22.00 Poldové, akční komedie (USA,
2010) 0.05 Kajínek, krimifilm (ČR, 2010)

Prima cool
6.20 Autosalon.tv 7.45 Re-play: Tutorial 8.20 Top
Gear IV (2, 7) 10.35 Hvězdná brána II (1, 2) 12.35
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (5) 13.30
Simpsonovi XXVI (22) 13.55Simpsonovi XXVII (1-3)
15.15 Hvězdná brána II (3, 4) 17.10 Námořní vyšet-
řovací služba L. A. V (6) 18.15 Simpsonovi XXVIII
(6-9) 20.15 Oko v oblacích 22.20 Turbulence III:
Heavy Metal 0.15 Simpsonovi XXVIII (6)

Prima Max
6.00Nad krajinou 6.10Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (6, 7) 7.55 Láska po anglicku, romantická
komedie (USA, 2014) 9.55 Tajemné křížovky 11.50
Pravdivé lži, akční komedie (USA, 1994) 14.50
Skyfall, akční film (VB/USA, 2012) 17.50 Temné síly,
akční film (USA, 2018) 20.00 Špindl, komedie (ČR,
2017) 22.05 Zrození planety opic, sci-fi film (USA,
2011) 0.15 Zlo s lidskou tváří, thriller (USA, 2018)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV

10.05 S vůní tradice 10.35 Co naše
babičky uměly a na co my jsme zapo-
mněli 11.05 Pokušení doktora Burdy
11.30 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (12/13)
15.40 Na krok od nebe IV
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
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.10 Spravedlnost (1/3)
21.30 Toulky Českem budoucnosti II
22.00 Máte slovo s M. Jílkovou
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Na stopě
23.25 Detektiv Endeavour Morse VI
1.05 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (4373)
9.50 Souboj na talíři
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí V (2)
13.35 Dr. House VIII (18)
14.35 Dr. House VIII (19)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4374)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Omě se neboj (4)
21.30 Comeback
22.05 Comeback
22.40 Život ve hvězdách
23.15 Dr. House VIII (18)
0.15 Dr. House VIII (19)
1.15 Omě se neboj (4)
2.05 Život ve hvězdách
2.35 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.15 M.A.S.H (77)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (78)
8.45 M.A.S.H (79)
9.15 Dobré zprávy (5)
10.30 Walker, Texas Ranger VII (13)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

VI (7)
12.30 Komisař Rex VI (14)
13.35 Námořní vyšetřovací služba XI

(4)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Zoo (69)
21.35 K TABULI!
22.10 Inkognito
23.25 Inkognito
0.25 Ano, šéfe!
1.35 Policie v akci
2.30 Námořní vyšetřovací služba XI

(4)

Nova Cinema
5.05 Bravo Girls: Ukaž se! 6.30Medvědí princ 8.20
Dr. House VIII (16, 17) 10.15 Překvapivé dědictví
12.05 Collateral Beauty: Druhá šance 14.30 (J)elita
ze střídačky 2 16.20 Mateřské pouto 18.10 Dračí
srdce 3: Čarodějova kletba 20.00 Nicky Larson:
Agent amatér, komedie (Fr., 2018) 22.00 Kajínek,
krimifilm (ČR, 2010) 0.20Mama

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.25 Joker Show 7.45 Re-play
8.15 Top Gear IV (1, 6) 10.35Hvězdná brána (21, 22)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (4) 13.25
Simpsonovi XXVI (18-21) 15.15 Hvězdná brána II
(1, 2) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (5)
18.15 Simpsonovi XXVIII (2-5) 20.15 Partička XXL
21.45 Bábovky a plechovky 22.20 Vetřelec:
Vzkříšení 0.35 Simpsonovi XXVIII (2)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.45 M.A.S.H 7.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (5, 6) 8.55
Mopsík k zulíbání 11.00 Asterix a Obelix ve
službách Jejího Veličenstva 13.20 Hra s úzkostí
15.20 Láska po anglicku 17.25 Skrytá čísla 20.00
Diagnóza smrti, krimifilm (ČR, 1979) 22.00 Zlo
s lidskou tváří, thriller (USA, 2018)0.15Odstřelovač,
akční film (USA, 1998)

čtvrtek 24. listopadu 2022

pátek 25. listopadu 2022
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ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Plzni a
středních Čechách, kde půjde o výhru
60 tisíc a další tisíce v divácké volbě.

V pondělí se k plotně postaví svéráz-
ný důchodce Albert (68 let). Doma mu
společnost dělají jen pes a kočka a také
hanbatý obraz na stěně. Soupeřům uvaří
kuřecí roládu se zeleninou a brambo-
rem. Ne všechno se povede dokonale
chuťově i vzhledově, Albert si ale z niče-
ho hlavu nedělá. Sám se hostům svěří,
že je velký bojovník. Porazil rakovinu a
v životě se nevzdává.

V úterý je hostitelkou provozní re-
staurace Lenka (39), jediná dáma týdne.
Připraví lehké menu, protože předpoklá-
dala, že ke stolu zasedne převaha žen.
Převaha čtyř chlapů ji překvapí. Jako
hlavní chod budou kuřecí nudličky ve
smetanovo-medovo-nivové omáčce.

Středa patří řidiči Zsoltovi (35). Má
slovensko-maďarské kořeny. Nachystá
Hortobáďské palačinky a jako dezert sli-
buje ptačí mléko. Jak to bude chutnat?
Zsolt se svěří s tím, že původní maso na
polévku bylo zkažené. Proto musel ex-

perimentovat a půjčit si jiné z dalšího
chodu. Je to vhodné říkat u stolu?

Čtvrteční soutěžní menu uvaří kadeř-
ník Martin (35). Pořadu se před časem
zúčastnila jeho žena. Dala mu cenné
rady? Martin udělá mexickou polévku,
žebra na medu a čedarový chléb. Ale
bude bojovat sám se sebou a nervozitou.

Student Marek (20) vnímá, že je jin-
de než ostatní – nejen věkem, ale vku-
sem i životním stylem. Připraví
bruschettu, hráškový krém, lasagně a tr-
hanec s hruškami. Kdo vyhraje? Sleduj-
te Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin. (kot)

Hortobáďské palačinky
Ingredience: 8 celých kuřecí stehýnek,
4 velké cibule, 3 stroužky česneku, sůl,
pepř, sladká mletá paprika podle chuti,
smetana ke šlehání, zakysaná smetana,
sůl, pepř. Slané palačinkové těsto:
200 g hladké mouky, 3 vejce, 2 lžíce ole-
je, 1 malá lžička soli, půl litru mléka, po-
lévkové koření podle chuti, pepř. Po-
stup: Cibule nakrájíme na malé kostič-

ky a v hrnci s olejem osmahneme dozla-
tova. Přidáme sůl a očištěná kuřecí ste-
hýnka, necháme maso zatáhnout, pak
přidáme pepř a mletou sladkou papriku,
zhruba minutku ještě osmahneme a pod-
lijeme vodou. Vaříme vše do doby, než
maso změkne. Mezitím si usmažíme pa-
lačinky. Hotové maso vyndáme na talíř
a necháme vychladnout. Připravíme si
omáčku na maso. Výpek z kuřecího
masa zahustíme smetanou ke šlehání,
případně podle potřeby přidáme mouku
a dochutíme. Úplně na mírném ohni pro-
vaříme. Vystydlé kuřecí maso natrháme
do misky podle chuti buď s kůží, nebo
bez. Na natrhané maso nalijeme 3 dcl

omáčky a pořádně to zamícháme. Do pa-
lačinek naplníme kuřecí maso, sroluje-
me to na způsob tortilly, navrch nalije-
me teplou omáčku a na to se přidá lžič-
ka zakysané smetany. Ozdobíme nase-
kanou petrželovou natí.

Zleva Lenka Říhová, Zsolt Bari, vzadu Marek Sucharda, Martin Erman a zcela
vpravo Albert Bužík nad gloši s výhrou 60 tisíc. FOTO | FTV PRIMA

Zkažené maso
Soutěžní Prostřeno! s hanbatým obrazem na stěně

Jana Vaita, Kladno - Modrava
Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2

Nejlevnější2 663 nemovitostí

Upravit hledání

Domy na prodej v mém okolí

Nejnovější2 663 nemovitostí

Upravit hledání

Byty k pronájmu v mém okolí

větší dům nebo byt?
Hledáte

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

5. ročník projektu Realiťák roku 2022

www.realitakroku.cz

Prodáváte byt či dům? Prodejte za maximální cenu a bez
starostí.

Najděte si nejlepšího realitního makléře ve
vašem okolí

www.realitakroku.cz

INZERCE



VÁNOČNÍ TIPY

INZERCE

Z vyšování nákladů neznamená
nic dobrého jak pro lidi, tak pro
firmy. Na čem bychom ale nemě-

li šetřit, jsou lokální produkty. Připravu-
jeme se tak totiž mnohem o víc než jen
o hezký módní doplněk. Podpora lokál-
ních firem od covidového období výraz-
ně vzrostla, i tak si česká řemesla již ně-
kolik let prochází náročnou situací.

V uplynulém období musely lokální
firmy konkurovat velmi levným dovo-
zům zejména z oblasti Asie, a tak spous-
ta výrobců přišla o práci. Teď jsou to ne-
zadržitelně zvyšující se náklady, které
existenci českých firem ohrožují. Až bu-
dete pořizovat dárky pod stromeček,
zkuste si na toto vzpomenout a udělejte
radost svými blízkým produkty, u kte-
rých víte, kdo a kde je vyrobil.

Tipy na dárky
od značky Vasky
Kožené zimní boty jsou „must have“
kouskem, který potěší muže i ženy. Ně-
které modely navíc můžete opatřit be-

ránkem, díky kterému budou vaše nohy
neustále v teple. Doplňky dotvářejí cel-
kový dojem z outfitu, a proto byste měli
vsadit na kvalitu. Hitem letošních Vá-
noc je například oboustranný pásek
Henry, peněženka Lily či pouzdro
na brýle Otto z pravé hovězí kůže. Oblí-
benými dárky jsou i kožené kabelky či
brašny do práce.

Dárek na poslední chvíli?
Vánoční poukaz
Váháte a nejste si jisti, čím potěšit své-
ho blízkého, abyste mu vykouzlili nefal-
šovaný úsměv na tváři? Nechte ho, aby
si svůj vysněný dárek z dílny zlínské

značky Vasky vybral sám. Je to přece
sázka na jistotu.

Vlastní iniciály na botách
či doplňcích?
Chtěli byste ozvláštnit dárek něčím spe-
ciálním? Směle do toho! Boty či doplň-
ky od Vasky se hned stanou ještě více
výjimečnými. Jedná se o netradiční de-
tail, který potěší a zároveň odliší váš úlo-
vek od ostatních bot či doplňků.

Ševcovina je umění

Výroba bot je poctivé řemeslo, které
sahá daleko do historie. Kůže je přírod-
ní materiál a každý druh se chová jinak,
pro výrobu bot je však ideální. Hlavní
roli tak hraje ševcovské umění, zruč-
nost a zkušenosti.

Výroba každého páru bot Vasky začí-
ná v sekací dílně. Zde se vysekávají jed-
notlivé dílce, ze kterých se celé boty
skládají. Při této činnosti vzniká z kůže
spousta zbytkových odřezků, které

Vasky dále zpracovávají a používají je
k výrobě klíčenek nebo podložek pod
myš. Ještě před sešitím se na kůži razí
například iniciály, logo nebo velikost
a výrobní číslo. To vše se razí na stroji,
který pamatuje dobu, kdy Zlín výrobou
bot jen vzkvétal. Jednotlivé dílce se ná-
sledně sešívají v šicí dílně. Šičky společ-
ně vytvářejí svrchní část bot a za den vy-
robí až devadesát svršků.

Jakmile mají hotovo, svršek se přesou-
vá na spodkovou dílnu, kde následně pro-
bíhá poslední krok – kompletace boty.
Pro tu je zapotřebí nemalé fyzické síly.
Svršek se nejprve natvaruje a napne na
kopyto. Následuje případné obšití boty,
a přidání podešve. V této fázi už jsou
boty skoro hotové. Stačí jen natřít po-
stranní řezy a vybrat vhodné šněrovadlo.

Pokud vám přijde vznik bot zajíma-
vý, můžete navštívit výrobnu, kde vzni-
kají. A to skrze virtuální realitu. Stačí
pouze dorazit na některou z prodejen
značky Vasky. Tam vás po nasazení
VR brýlí krok po kroku provede výro-
bou samotný zakladatel Václav Staněk.

Vasky: Vyřešte Vánoce u českých firem
ADVERTORIAL
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RADEK LATISLAV

ČR | Odborník ve světě osobních finan-
cí kromě toho, že se svým týmem spra-
vuje finanční prostředky více než
1500 klientů, pomáhá budovat základy
finanční gramotnosti u nejmenších dětí.
Pohádka s kotětem, které si musí uvědo-
mit, že peníze nepadají z nebe, sklízí
úspěchy. „Příběh učí děti, k čemu jsou
peníze. Aby si byly vědomy, že rodiče
nechodí do práce jen pro zábavu. Že to
světlo, kterým si kočka svítí, něco stojí.
Peníze, které vybírá, nedává bankomat
jen tak. Je pak hezké sledovat myšlenko-
vé pochody dětí. V dětech to zůstane a
samy mezi sebou si vysvětlují, proč je
dobré šetřit,“ říká Tomáš Kresl, který je
držitelem prestižního titulu EFA (Euro-
pean Financial Advisor), jímž se v Čes-
ku může pyšnit asi jen 300 poradců.

Jak začít učit finanční gramotnost u
nejmenších dětí? Je prasátko vhod-
ný příklad?
Jakákoliv forma odkládání finančních
prostředků znamená, že je neutratíme.
Takže to je dobře. U těch nejmenších je
dobré, aby peníze měly hmatatelné, na-
příklad byly v tom prasátku, ale v poz-
dějším věku by dítě mělo dostávat limi-
ty kapesného. Když dáte dítěti tolik a to-
lik peněz na měsíc, uvidíte změnu cho-
vání velmi brzy.

Protože utratí všechny peníze a po
zbytek měsíce nemá nic.
Přesně tak. Podruhé uvažuje úplně ji-
nak. Jinak uvažuje a přemýšlí, jak
s nimi bude nakládat. Zjistí, že když si
něco odloží, tak si může další měsíc kou-
pit něco daleko většího, na co by jinak
nedosáhlo. Tento proces, který dítě zaži-
je, je neuvěřitelnou osvětou.

Kolik škol měsíčně navštívíte?
Jednu až dvě měsíčně. Jezdím po celém
regionu, nedávno jsem byl v Pardubicích
či Chrudimi. Je důležité, aby kurzy chtěli
i sami kantoři. Mladí musí vědět, že pení-
ze jsou nedílnou součástí našich životů a
že je jenom na nás, jak se k nim budeme
stavět a jak se budeme chovat. Dnes se to
neučí. Chceme podobné kurzy nabízet
více i do firem, aby zaměstnanci začali
využívat nejrůznější příspěvky zaměstna-

vatelů a uvědomili si, jak s financemi
mají pracovat. To je moje inspirace
Baťou, který finanční gramotnost učil.

Pokračujete i s kurzy na středních
školách?
Nejkomplikovanější jsou studenti v po-
sledních ročnících. Obecně generace mi-
leniálů utrácí za cokoliv. Koupí si
iPhone, ale už neřeší, jestli bude mít na
nájem. Pojede na dovolenou, ale už ne-
řeší, že nebude mít jídlo na příští měsíc.

To nezní jako dobrý základ pro zvlá-
dání osobních financí.
Existují u nás dva ohromné extrémy. Je-
den extrém je zmiňovaná mladá genera-
ce, která žije tady a teď a o důchodu ne-
přemýšlí. Zadlužuje se až neuvěřitelně.
Pak jsou tady starší generace, které pro
změnu nevěří financování. Pád ruské
banky Sberbank tomu napomohl. Zamá-
valo to s důvěrou lidí ve finanční institu-
ce podobně jako při privatizaci bank.
Navíc v okamžiku začátku války na
Ukrajině velké množství lidí začalo vy-
bírat své naspořené prostředky z inves-
tičních fondů, které realizovaly ztrátu.

Ukazuje se na tom, že česká společ-
nost na tom s finanční gramotností
není nic moc?
Realita je taková, že velká část lidí má
uschované peníze doma, což je to nej-
horší, co můžou udělat. Až osmdesát
procent lidí má špatně nastavené finan-

ce. To je třeba ohromný rozdíl mezi Vel-
kou Británií, kde je profese finančního
poradce vnímaná mezi top povoláními.

Jak tedy nejlépe zacházet se svými
financemi?
Úplně zásadní věc je nezvyšovat si stan-
dard k aktuálním příjmům, ale vždycky
žít standardem o 10 až 20 procent niž-
ším, než je váš příjem, a peníze vhodně
ukládat. To je alfa a omega. Neupínejte
se na jeden finanční produkt a jednu in-
stituci. Výhodou finančních poradců je
to, že umějí na trhu vyzobat to nejlepší.
Důležité je také projít si rodinný rozpo-
čet a při sumarizaci si pomoci známým
výdajovým pravidlem 10-20-30-40.

Jak jste se dostal do televizního cyk-
lu Krotitelé dluhů?
Byl to můj sen, protože jsem neuvěřitel-
ně hltal předešlé série. Bylo to takové
dílo náhody, a já jsem za tu zkušenost
neuvěřitelně vděčný. Zároveň jsem si
dokázal, že něco umím.

Vaše svitavská kancelář je mezi nej-
lepšími VIP kancelářemi Partners.
Kolik takových kanceláří je?

Partners má asi 1500 poradců, já jsem v
posledních třech letech byl v TOP třech
obchodnících. Zároveň jsme byli vždy
jako nejlepší finančně poradenská kan-
celář VIP Office. Dnes je jich kolem
čtyř desítek. V deseti lidech děláme ta-
kové výsledky, jaké dělají kolegové s
daleko většími týmy.

Tomáš Kresl
Narodil se v roce 1984. Vystudoval obor
technické lyceum na chrudimské
průmyslovce. Ve Velké Británii se
vypracoval až na ředitele. V Partners
začal pracovat v roce 2009. Během
prvních dvou let se vypracoval od nuly
až na manažerskou pozici. V současném
okamžiku se svým týmem spravuje
finance více než 1500 klientů.

Do vzdělávání ve světě financí pro děti
i dospělé se zapojuje Mateřské centrum
Krůček ve Svitavách. V pátek
25. listopadu v 16 hodin pořádá
workshop pro dospělé s názvem Máte
finance pod kontrolou.

Tomáš Kresl ve své kanceláři ve Svitavách. FOTO | MAFRA

Finančního poradce Tomáše Kresla ze Svitav většina
lidí zná z televizních obrazovek. V televizním pořadu
Krotitelé dluhů pomohl mnoha lidem s jejich
financemi. Jeho hlavní pracovní náplní je, aby se do
problému s dluhy nikdy nedostali a ideálně nechali
své úspory zhodnocovat. A začíná u těch nejmenších.

„Mladí své
finance neřeší“
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STANISLAV KAMENSKÝ

ČR | Příběh o znovunalezení tváře pra-
věké krásky odstartovala lebka naleze-
ná v Mladečských jeskyních v roce
1881. Objevil ji rakousko-uherský ar-
cheolog Josef Szombathy.

„Nejprve se předpokládalo, že patří
muži. Pozdější studie, které porovnáva-
ly charakteristiky jiných fosilií naleze-
ných na místě, ale odhalily, že jde o leb-
ku ženy, která zemřela ve věku kolem
17 let před 31 tisíci lety,“ přiblížil ná-
městek ředitele Správy jeskyní České re-
publiky Karel Drbal.

„Fosilie je jednou z nejstarších homo
sapiens nalezených ve střední Evropě,“
zdůraznil Drbal, který se na forenzní re-
konstrukci mladečské lebky podílel za
českou stranu společně s táborským geo-
detem Jiřím Šindelářem. Rekonstrukci
podoby obličeje ženy, která žila v roz-
mezí 41 až 29 tisíc let před naším leto-

počtem digitálně vytvořil Cicero Mo-
raes z Arc-Team Brazil. Využil k tomu
interaktivní online verzi lebky nazvané
Mladeč I, kterou v roce 2021 zpřístupni-
lo vídeňské přírodovědné muzeum, kde
je Szombathyho nález uložen.

Bez dolní čelisti a zubů

Protože vídeňští muzejníci neuvedli roz-
měry lebky, čerpali autoři z knihy ra-
kouské bioložky, antropoložky a etno-
ložky Marii Teschler-Nicolaové, která
se věnuje nálezům v Mladečských jes-
kyních. Lebka neměla dolní čelisti a vět-
šinu zubů, do původní podoby ji domo-
deloval počítačový program. „Komplet-
ně rekonstruovaná lebka již měla někte-
ré vymezující linie anatomických struk-
tur, mezi nimi i umístění očních bulv,“
popsal Drbal.

Pro modelaci měkkých tkání poslou-
žila podrobná data z počítačové tomo-
grafie těl současných lidí. „Nakonec
vznikly dvě verze obličeje. Jedna černo-
bílá bez vlasů a se zavřenýma očima,
druhá subjektivnější, barevná s vlasy
a otevřenýma očima,“ dodal Drbal.

Mezinárodní vědecký tým zveřejnil

práci v online knize Forenzní obličejo-
vý přístup k lebce Mladeč 1, která napří-
klad podrobně popisuje, jak vědci
po srovnání lebky s ostatními obdobný-
mi nálezy překlasifikovali pohlaví.

Mladečské jeskyně patří k oblíbeným
turistickým cílům Olomouckého kraje.
Složitý labyrint puklinových chodeb
a dómů vytvořila příroda ve vápenco-
vém vrchu Třesín. Bohatě je zdobí kráp-
níky, zároveň jde o největší a nejstarší
pohřebiště kromaňonského člověka ve
střední Evropě.

Za rok objevení podzemních prostor
se považuje 1826, elektricky osvětlené
jsou od roku 1911. V jeskyních jsou ma-
lebná zákoutí, kde se vedle starých kráp-
níků tvoří i nová výzdoba. Mezi nejkrás-
nější a téměř neporušené části patří
Chrám přírody nebo Panenská jeskyně.

Dominantou a symbolem podzemní-
ho systému u Mladče je přes dva metry
vysoký stalagmit Mumie. Světově pro-
slulou archeologickou lokalitou je Dóm
mrtvých se zbytky ohnišť a kostí pravě-
kých zvířat.

Vědci a jeskyňáři vytvořená podoba dívky ze starší doby kamenné na zákla-
dě lebky objevené v Mladečských jeskyních. FOTO | SPRÁVA JESKYNÍ ČR

Žila před 31 tisíci lety
v Mladečských jeskyních.
Její podobu ukázala
rekonstrukce, při níž
čeští a brazilští vědci
využili nejmodernějších
technologií.
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PAVEL KORTUS

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Už je to přes
měsíc, co musel budějovický hokejový
brankář Dominik Hrachovina odstoupit
z extraligového utkání v Kladně. Kvůli
problémům s kolenem se postupně vra-
cí k tréninku, ale datum návratu nezná.
„Rád bych chytal co nejdřív, ale nechci
to uspěchat,“ hlásí 28letý gólman.

Co přesně se tehdy stalo?
Jel jsem za branku, chtěl jsem tam zasta-
vit nahozený puk. Led tam nebyl ideál-
ní, zajel jsem do nějaké rýhy a už jsem
padal. Jak jsem letěl z docela velké výš-
ky, tak jsem to dobře neodhadl a prose-
dl si nohu.

Hned jste věděl, že je zle?
Jo. Hned jsme měli oční kontakt s Hon-
zou Strmeněm na lavičce a oba věděli,
že je něco špatně.

Byla na vině jen ta rýha?
Myslím, že ano. A i proto to beru pozi-
tivně, protože věřím, že při běžném po-
hybu by se mi to nestalo. Tohle byla
hloupá náhoda.

Po řadě vyšetření následovala nut-
ná pauza. Co v ní děláte?
Snažím se posilovat a dělat to, co mi na-
kázali doktoři a fyzioterapeuti. Aby
bylo zranění co nejdříve pryč a mohl
jsem se naplno vrátit na led.

S tréninkem na ledě už jste začal.
Jak to tam jde?
Je to zatím jen trénink vestoje. Nesmím
pospíchat, protože kolena jsou pro nás
brankáře velmi důležitá. Mám velký re-
spekt z toho, abych si zranění neobnovil
nebo nezhoršil.

Brzdí vás lékaři, abyste návrat neu-
spěchal?
Ano. Každý by chtěl všechno hned. Žád-
ný sportovec se nechce jen z tribuny dí-
vat, jak ostatní hrají, a ty nemůžeš. Já to
tak mám také. Ale všechno nejde hned.

Znáte termín, kdy byste semohl vrá-
tit do zápasu?
Nevím ho. Někdy mám pocit, že to bude
zítra. A někdy, že to potrvá ještě sto let.
Nechci sám sebe dostávat pod tlak tím,
že řeknu, že to bude za týden nebo dva.
Ale snad to nastane už brzy. Každý by
chtěl, včetně mě, abych chytal co nejdří-
ve. Ale zdraví mám jen jedno.

Co psychika v takovém období?
Není to jednoduché. Někdy je den bílý,
jindy černý. Těch šedýchmoc není. Sna-
žím se zůstávat pozitivní, ale černé dny
převažují. Nicméně to člověka snad po-
sune. Loni jsem také chyběl kvůli zraně-
ní, kdy na mě padl liberecký hráč a týka-
lo se to obou kolen. Ale naštěstí to opro-
ti letošku nebylo tak vážné.

Zažil jste někdy v kariéře podobnou
pauzu?
Měl jsem operované kotníky, jinak se
mi zranění vyhýbala. To se mi stalo teh-
dy v Kazachstánu, kde bylo lidem jed-
no, jestli jsi zdravý. Dokud chodíš, tak
hraj. Byl to docela extrém. Vše rozhodo-
val až nějaký generál a ten neřešil, jestli
jsi zdravý, nebo ne. Prostě jsi musel.

Tak to naštěstí v Česku zažíváte ro-
zumnější přístup.
To jo, ale záleží, v jaké části sezony to
nastane. Já se zranil z mého pohledu
snad v té nejhorší možné chvíli – přibý-
valy nám porážky a ještě se to sešlo
v důležitém zápase. Naštěstí alespoň
není před play off, pomohla mi i repre-
zentační pauza.

Tehdy Motor padal na dno. Věříte,
že už se tým od něj odrazil a bude
jen stoupat výš?
Snad jo. Extraliga je hodně vyrovnaná
a kvalitní. Všichni okolo hodně posilu-
jí. My máme tým plný mladých kluků.
Tak to je.

Má současný tým na to, aby zopako-
val loňský úspěch?
To je těžké. Myslím si, že jsme tam, kde
máme být. Člověk se s tím nikdy nesmí
spokojit a jít výš. Liga je vyrovnaná, zá-
pasy rozhodují detaily. A musíme se
snažit a zlepšit to.

Složení kádru jako hráči neovlivní-
te, ale je znát, že v něm ubyla řada
zkušených hokejistů?
Určitě. Globálně platí, že český hokej
nemá mladé hráče. A když jo, tak ti klu-
ci žijí často úplně mimo realitu. Všichni
chtějí šance promladé, ale když je dosta-
nou, tak výsledek není žádný. Naposle-
dy za nás hrála lajna Gulaš–Pech–Von-
drka, kterým je dohromady 800 let, ale
mladí jim nesahají ani po paty. Je třeba
takovým borcům dát respekt za to, jak
pořád chtějí. Ale tahle nová generace to
v sobě nemá. Vnímám to až jako gene-
rační problém. Já nejsem tak starý, ho-
kej hraju pár let a vlastně jsem nic pořád-
ného nevyhrál. Ale takhle to vidím.

Hlavní problém je v přístupu?
Souhlasím. Současní mladí by všechno
chtěli hned a zadarmo. A těch, kteří
z toho dokážou něco vytěžit, je málo.
Neřekl bych, že máme najednou méně
šikovné kluky než jinde. Ale rozdíl je
v přístupu.

Od koho jiného by se mladí hráči
chtěli učit než právě od Pecha s Gu-
lašem či Vondrkou, že?
Přesně. Když jsem několik let seděl na
střídačce ve finské Tappaře, tak jsem
byl samozřejmě naštvaný, že nechytám.
Zároveň jsem si vážil toho, že tam
můžu být a učit se. A tak by to mělo být
i u nás.

Snažíte se už i vy sám pomáhat mla-
dým gólmanům?
Jo, snažím. Ale jak kdo k tomu přistupu-
je. Když to zkusím dvakrát třikrát a nic

se nestane, tak to člověka nebaví. Ale
v Budějovicích je jeden kluk v juniorce,
který naslouchá. Takových je ale pomá-
lu.

Až takových hráčů přibude, tak se
zlepší český hokej?
Myslím si, že jo. Budu citovat Filipa
Pešána, který tvrdí, že to je problém
celé české společnosti. Jako národ jsme
nějací, dlouhé roky nám to vycházelo,
ale také děti nedělaly nic jiného než fot-
bal a hokej. I systém soutěží je špatně
nastavený. Musí se změnit hodně věcí,
než se něco stane.

Dominik Hrachovina chytal v extralize naposledy před měsícem na Kladně.
Od té doby léčí zraněné koleno. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Budějovický brankář léčí zraněné koleno. Podobnou
pauzu zažívá v kariéře podruhé. Mrzí ho, že Motoru
se tolik nedaří a mladí hráči nevyužívají své šance.

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.

5plus2
■ ROZHOVOR

INZERCE

Návrat nechci
uspěchat, tvrdí
Hrachovina



Finská spisovatelka Tove Jansson: Musíte se vydat na dlouhou cestu, než opravdu zjistíte, jak...

Tajenka:…nádhernýjedomov.

Finská spisovatelka Tove Jansson: Musíte se vydat na dlouhou cestu, než opravdu zjistíte, jak...

Tajenka:…nádhernýjedomov.
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S táří. Pro mnoho lidí synony-
mum nemocí, osamění, ne-
mohoucnosti, případně chu-

doby. „Říká se, že rodné číslo není
diagnóza. Jenže senioři velmi často
mluví o tom, že jim doktor řekne,
ať se podívají do občanky a nestěžu-
jí si. Stárnutí ale přece není ne-
moc,“ říká socioložka Mgr. Lucie
Vidovićová, odborná asistentka z
Katedry sociologie brněnské Masa-
rykovy univerzity. Podle Českého
statistického úřadu přitom v roce
2050 budou lidé nad 65 let tvořit té-
měř 29 % populace. Dnes je jich pě-
tina, 2,1 milionu. A už v roce 2037
by mohli lidé mezi 60 a 64 lety tvo-
řit nejpočetnější věkovou skupinu
obyvatel Česka. Je dnes vůbec ještě

korektní ptát
se na věk? A
proč se v po-
slední době
vyostřují me-
zigenerační
konf l ik ty?
Čtěte v no-
vém vydání
t ý d e n í k u
Téma.

ČR | Moderátoři jubilejního Českého
slavíka se podle vzoru udílení hudeb-
ních a televizních cen ve světě v jed-
nom ze vstupů strefovali do přítomných
celebrit. Došlo na kojení Evy Burešové,
ruku šmátralku Felixe Slováčka či věr-
nost Karlose Vémoly. A právě za to se
Tereza Pergnerová (48) omluvila.

Moderátorka prohlásila, že zápasník
MMA Karlos Vémola byl své ženě Lele
věrný alespoň po dobu svatebního obřa-
du. Šlo o narážku na údajné nevěry zá-
pasníka, o kterých psal bulvár.

„Byl to úžasný večer, ale já teď mu-
sím zmínit jednu věc. Protože jsem tako-
vá. Na začátku se trefovalo do mě, do
spousty lidí s takovým lehkým nadhle-
dem, ale v jednom případě nad tím pře-
mýšlím. To se týká mé poznámky, tako-
vého hloupého žertu, že byl Karlos Vé-
mola věrný své ženě po dobu obřadu,“
začala svůj příspěvek v příbězích na In-
stagramu moderátorka.

Zdůraznila, že vůbec svou poznámku
nemyslela zle. Když pak zpětně nad tím
přemýšlela, teď by už nic podobného ra-
ději neřekla. „Jak jde čas, člověk bilan-
cuje. Já bych se chtěla omluvit Lele a

vlastně i Karlosovi, že jsem si to mohla
odpustit, možná jsem se nechala strh-
nout tou atmosférou. Mělo mě něco za-
razit. Chci, aby to zaznělo, že je mi to
moc líto. Já si Karlose vážím nesmírně
a vlastně jsem počítala s tím, že to při-
jme jako nadhled, lehkost, žert. Teď mě
to mrzí. Je mi to líto. Teď bych tento

vtip prostě škrtla,“ dodala.
Tereza Pergnerová 60. ročník udílení

hudebních cen Český slavík moderova-
la společně s Ondřejem Sokolem a Ale-
šem Hámou.

Z ní samotné si přitom spolumoderá-
toři dělali legraci, když připomněli její
focení pro pornočasopis. (zar)

Nové Téma:
Rodné číslo
jako diagnóza

Pergnerová se omluvila Lele
i Karlosovi za vtip na Slavíkovi

Lela a Karlos Vémola při udílení Českého slavíka. Moderátorka Tereza Perg-
nerová se jim omluvila za zesměšnění jejich vztahu. FOTO | JAKUB STADLER
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ČESKÉBUDĚJOVICE | Po René Dvořá-
kovi převzal tým, jenž nebyl v pohodě
a v tabulce mu patřilo šesté místo. Od té
doby se volejbalistům českobudějovic-
kého Jihostroje daří. Pod vedením nové-
ho trenéra Vojtěcha Zacha stoupají ex-
traligovým pořadím.

Hned poté, co jste nastoupil k týmu,
jste uhráli bod za prohru 2:3 v hale
Karlovarska. Byl to ten správný im-
pulz?
Mužstvo nebylo v dobré náladě, ale ne-
můžu zase říci, že by to bylo jen trené-
rem. Renda Dvořák rozhodně špatným
koučem není. Kluci byli skleslí, nepřida-
la jim řada zraněných, přišli těžcí soupe-
ři a jejich výkon byl mdlý. Což je ale vý-
hradně hráčská záležitost. Hlavní změ-
na byla ta, že kluci sami pochopili, že

takhle hrát nemůžou a musí změnit svůj
přístup. Že jsem tam přišel já, nový tre-
nér, který přinese nové prvky, tak to se
asi povedlo. Ale teprve teď nastává prá-
ce, složitých zápasů bude ještě hodně.

Od té doby v lize jen vyhráváte, na-
posledy jste přehráli doma Ústí nad
Labem 3:1. Jaký to byl zápas?
Vypadá to, že pro nás budou domácí zá-
pasy asi těžší než venkovní. Přijde mi,
že jsme svázanější, protože chceme
předvést dobrý výkon. I teď tam byl vi-
dět menší psychický blok. Možná byla
znát i únava, protože jsme odehráli třetí
zápas v sedmi dnech. Potom tam jsou
ještě další věci.

Povídejte.
Náš výkon ještě není úplně ideální, po-
řád se sehráváme. V prvním setu tam
bylo na naší straně nesouher docela
dost, proto jsme ho prohráli. Na druhou
stranu musím říci, že koncovky jsme
měli zvládnuté, a kluky za to musím po-
chválit. Protože Ústí hrálo výborně, od-

vážně a nemělo co ztratit. Na konci nás
podržel servis. I tak to bylo velice těžké
utkání; ukazuje se, jak je liga vyrovna-
ná a jak to nebude jednoduché s žád-
ným týmem.

Jako hlavní trenér jste odkoučoval
stále jen několik duelů. Překvapilo
vás něco ve vaší nové roli?
Možná to, že v porovnání s trénováním
mládeže či naší rezervy, kde jsem půso-

bil, je tam značný rozdíl. A to ve fyzic-
kých parametrech a hře samotné. Ale už
to není takový rozdíl například v jedná-
ní s lidmi. A ještě mě překvapilo, jaký
má náš A tým potenciál.

Jak to myslíte?
Napříkladmně se náš argentinský nahrá-
vač Giraudo hodně líbí. Je to sice hračič-
ka a udělá ještě spoustu chyb, ale pořád
je to 24letý kluk. V jeho věku není úpl-
ně jednoduché pinkat tak velké zápasy,
ale on to zvládá, a myslím si, že bude
příslibem do budoucna. Jsem překvape-
ný pořád i z našeho univerzála van Schi-
eho, který také každým zápasem proka-
zuje, že bude platným hráčem.

Sám jste hrál volejbal na nejvyšší
úrovni. Dá se ve vaší trenérské práci
použít něco z dob, kdy jste nastupo-
val jako smečař, nebo se už za ty
roky výrazně změnil?
Pořád je stejný, jen je silovější a skáče
se zase výš. Principy jsou ale pořád stej-
né. Vždycky jde o to, jak dokážeme být
koncentrovaní a kolik výpadků budeme
mít. To je věc, která byla tehdy a je
i dnes. Musím říci, že se fyzický poten-
ciál sice posunul dopředu, ale je stále dů-
ležité být soustředěný. Nejen na jednot-
livé míče, ale po celý set.

Trenérem Jihostroje je nově Voj-
těch Zach. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Po výměně trenéra se volejbalistům Jihostroje daří.
Vojtěch Zach zvládá své první trenérské angažmá
velmi dobře a Jihočeši stoupají ligovou tabulkou.

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte

10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PO
ŘI
ĎT

E
SI
CO

OP
MOBI

L A NAKUPUJTE
LEVN

ĚJI

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP
01102022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

VOLEJTE
ZDARMA 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

NABÍDKA
ŘÍJEN‒LISTOPAD 2022

Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

nyní na

7 DAYS DOUBLE Croissant
kakao & vanilka, 60g

JUPÍ sirup
lesní směs

0,777 lll

JUPÍ sirup
Aloe Vera

0,7 l

BIRELL
červený

pomeranč, 0,5 l

MILKA
Toffee Wholenut, 12 x 300 g

MILKA
Triolade, 280 g

CHIPICAO
Croissant
s kakaovou
náplní, 60 g

777 DDDAAAYYYSSS DDDOOOUUUBBBLLLEEE CCCrrroooiiissssssaaannnttt
vanilka & višeň, 60 g

BIRELL
polotmavý
citrón
0,5 l

BIRELL
bezový

květ
0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA

perlivá, 1,5 l

PILSNER
URQUEL

světlý ležák
0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA

jemně perlivá, 1,5 l

SEMTEX
Originál, 0,5 l

SEMTEX
High, 0,5 l

BIRELL
pomelo & grep

0,5 l

BBBBIIIIRRREEELLLLLL
citttrrrón & máta

0,5 l

KOFOLA
Originál, 2 l

JUPÍ sirup
pomeranč

0,7 l

RADEGAST
Ryze hořká 12

0,5 l

VP KOZEL 1111
medium
0,5 l

JUPÍK
Aquaaa
malina
0,5 l

JUPÍK
Aquaaa
jahoda
0,5 lll

SEMTEX
Cactus, 0,5 l

VP KOZEL 11
řřřeeezaný, 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní

0,5 l

BIRELL
světlý, 0,5 l BIRELL

spolotmavý
0,5 l

5plus2
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„Hráči věděli, že musí přidat“



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

Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní 11dílnou kompletní sadu
„Prezidenti ČSR a ČR“ ve tvaru cihliček (č. výr. 917-852-0) – prosím zakřížkujte:
q v 5 pohodlných bezúročných splátkách po 598 Kč nebo
q za jednorázovou cenu pouhých 2 990 Kč (namísto 10 990 Kč)

NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Při neuvedení druhu platby vycházíme z toho, že
chcete jednorázovou platbu. Máte 60 denní právo na vrácení zásilky, které se
počítá od datumu vystavení faktury. Do tohoto data máte možnost vrátit
kompletní sadu prostřednictvím pošty v originálním balení, pokud je to možné.
Nenásledují žádné další zásilky.

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

Datum Podpis

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst
na webových stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich
zaslání. Váš smluvní partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

769-01

Za účelem zasílání informací a
nabídek od nás a dalších
společností zpracováváme na
základě článku 6 odst.1 f GDPR
(Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) Vaše data také s
pomocí poskytovatelů služeb.
Pokud souhlasíte se zpracováním
Vašeho telefonního čísla pro účely telefonní reklamy od společnosti HMK V
AG, prosím zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace
naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte
kdykoliv přístup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo o ně můžete
požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro
reklamní účely. Stačí krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovarní 82/3,
301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 725 698 998 nebo 377 150 060 nebo navštivte naše webové stránky www.mincovni-obchod.cz.

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Zavolejte nám!

Objednejte rychle pohodlně po telefonu:

Tel.: 377 150 060
Cena dle tarifu

Každý telefonicky objednávající obdrží
praktickou LED svítilnu jako dárek!

q Paní q Pán

• Zušlechtěno ryzím zlatem (999/1 000)
• 5 000 exemplařů kompletních sad celosvětově
• Nejvyšší kvalita, tzv. „leštené razidlo“
• Exkluzivně jen v ČESKÉM MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Luxxxuuusní kkaaazzeetaaa pro
uložení Vašich ražeb

ZDARMA!

Formát cihliček:
70 mm x 30 mm
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Kč

(Příklad modelu)(Příklad modelu)

• Praktické pro každý den
• Vyrobeny ve vzhledu historických

hodinek

ZDARMA PRO VÁS:
atraktivní kapesní hodinky

Prezidenti naší vlasti
Přehled našich státníků v jedné unikátní kompletní sadě

za 5 bezúročných splátek po

598 Kč
nebo za jedinečnou

zvýhodněnou celkovou
cenu 2 990 Kč

(místo pozdějších 10 990 Kč*)

Luxxuuuusní kkkkaaaazzzzeeeetaaaa pro

Ludvík Svoboda Gustáv Husák Václav Havel Václav Klaus Miloš Zeman Společná zadní
strana

Tomáš Garrigue
Masaryk

j

Edvard Beneš Emil Hácha

p

Klement Gottwald Antonín Zápotocký Antonín Novotný

Nákladně
zušlechtěn í

ZLAT
(999/1 0

o ryzím

TEM
000)


