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MARIE KUČEROVÁ

TÁBOR | Kousek od dálničního mos-
tu u táborské příměstské části Stoklas-
ná Lhota stojí na první pohled obyčej-
ný železný kontejner modré barvy. Že
nebude jen tak ledajaký, napovídá to,
že je prostor kolem něj střežený kame-
rou. Dlouho očekávané zařízení pomů-
že zlepšit kvalitu vody v údolní nádrži
Jordán.

Její historie sahá až do roku 1492.
Vznikla přehrazením Košínského poto-
ka a sloužila k zásobování města pitnou
vodou. Později začala být využívaná
i k rybolovu. Dnes slouží převážně k re-
kreaci. Tu však v letních měsících často
ohrožuje kvalita vody. Kvůli zvýšené-
mu množství sinic je voda zelená a ne-
vhodná ke koupání.

„Může se zdát, že jsme daleko od Jor-
dánu. Jsme ale momentálně u jednoho
z jeho přítoků, kterým je Košínský po-
tok. Právě do těchto míst jsme nechali
umístit srážecí stanici fosforu. Nad poto-
kem jsou obce, jež nemají čističku od-
padních vod. Voda tak má přebytek fos-
foru, který postupně doteče až do Jordá-
nu a je potravou pro sinice, jež se tam
množí,“ tvrdí Jakub Dvořák z odboru ži-
votního prostředí města Tábor.

Díky stanici se bude do potoka dávko-
vat srážedlo fosforu, kterým je síran že-
lezitý. „Ten zajistí, že se bude fosfor srá-
žet a sinice v Jordánu nebudou mít po-
travu. Jejich množství tím pádem
klesne,“ hlásí.

Největší část kontejneru zabírá ná-
drž na srážedlo, ta má objem 12 metrů
krychlových. Důležitá jsou i dvě dáv-
kovací čerpadla. „Nezbytná pro chod
je také elektrocentrála a baterie, kterou
můžete vidět v pravé části kontejneru.

Uvažovalo se o využití fotovoltaic-
kých panelů, ale kvůli vysokým stro-
mům v okolí to nebylo možné,“ ukazu-
je Dvořák.

Pomocí čerpadel srážedlo putuje ze
stanice podzemním potrubím několik
desítek metrů až k potoku. Na konci se
pak nacházejí trysky, které dávkují jeho
potřebné množství.

Sondy na měření

Součástí stavby jsou i tři skruže, i ty jsou
pro chod stanice nezbytné. „Z prostřed-
ní vedou trysky do potoka. Ze dvou kraj-
ních jsou vyvedené sondy měřící pH,
teplotu a vodivost vody a také je zde
umístěný hladinoměr, který nám udává
aktuální množství vody. I to je pro dáv-
kování důležité. Když je například na
jaře vyšší průtok, bude se přidávat více
srážedla,“ předvádí. Stejné hodnoty se
měří i na výtoku z Malého Jordánu.

Hotovou stavbu si radní převzali v led-
nu, v březnu začal její zkušební provoz.
Akce do této chvíle vyšla na 5,5 milionu
korun. „Následný monitoring bude stát
další 4,5 milionu na dva roky. To bude
pokračovat zkušební provoz, při kterém
se budou odchytávat případné nedostat-
ky. Doufáme, že po dvou letech bude vý-
stupem hotový provozní řád, na základě
kterého budeme soutěžit provozovate-
le,“ vysvětluje Vladimíra Sedlová, ve-
doucí odboru životního prostředí.

„Srážení fosforu však není všelék.
Kvalitě vody pomůže výrazně, ale ne
maximálně. Dokončením stanice však
opatření na Jordánu neskončí,“ říká mís-
tostarosta Radoslav Kacerovský.

Podle vědců je v průměru v Jordánu
20 až 40 mikrogramů fosforu na litr, ně-
kdy bývá až 80 mikrogramů. Pro rekre-
ační využití je ideální hodnota pod 20
mikrogramů na litr. Těchto hodnot se
odborníci budou snažit docílit.

Ve zkušebním režimu
už funguje srážecí
stanice fosforu umístěná
na přítoku do táborské
údolní nádrže. Zabrání
masivnímumnožení sinic.

Jakub Dvořák ukazuje srážecí stanici fosforu, která má zlepšit kvalitu vody
v táborské nádrži Jordán, v níž se v létě objevují sinice. FOTO | MARIE KUČEROVÁ
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O natáčení seriálu
Případy 1. oddělení
i o tom, jaké je to
mít za „bráchu“
Jakuba Prachaře

Jordán bude čistější
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TOMÁŠ SOUČEK

DUBNÉ | V prostorném obýváku domi-
nují exotické rostliny. Akvárium patří
pestrobarevným rybičkám. V ohradě
pod televizí zimují vzrostlé želvy
a chroupají listy čínského zelí. Když
místnost provoní vůně černé kávy, use-
dáme ke stolu a vítáme se s Josefem
Maršálkem. Známý český cukrář s ener-
gií vypráví ve svém domě v Dubném na
Budějovicku.

Jak se vám líbí život na vesnici?
Už je ze mě starousedlík. Je to tu oprav-
du krásné. Celé jižní Čechy jsou nád-
herné a placaté, takže mám z oken krás-
ný výhled. Vidím například na Hlubo-
kou i Temelín. Taky si užívám zahradu
a bazén.

Po životě v cizině se vám nestýská?
Vůbec. Já jsem se vrátil už dávno. Bylo
to před sedmi lety a udělal jsem to právě
včas. Žil jsem vAnglii, kde to bylo krás-

né, ale když se všechno začalo kompli-
kovat, utekl jsem pryč. Vyvaroval jsem
se tak brexitu, covidu i smrti členů krá-
lovské rodiny. Řekl bych, že mám silný
pud sebezáchovy a poznám, kdy mám
jít o dům dál.

Podařilo se vám už na jihu objevit
nějaký zajímavý recept?
Ano. Jihočeský borůvkový koláč, ten
mě úplně fascinoval. Tenké těsto, hod-
ně borůvek. Nádhera. Vždy mi ale vadi-

lo, jak z něho borůvky vytékají. Když
jsem ho nedávno dělal v televizi, dal
jsem pod ně ještě krupičnou drobenku,
aby tam zůstala všechna šťáva, a navrch
jsem dal pak mandle. Úplně miluji také
zelňáky či smažené bramborové plac-
ky. Na jihu se jí prostě dobře.

Máte v kraji oblíbený podnik, kam si
zajdete na dobrý zákusek?
Já radši nikam nechodím. Kamkoliv to-
tiž přijdu, tam je hned poprask. Nedáv-
no mi přišla na kurz do Gourmet Acade-
my paní, která byla ze setkání se mnou
tak nervózní, že jí zdřevěněly nohy
a skoro ani nevyšla schody.

Čemu se nyní věnujete?
Práce mám teď opravdu hodně. Hodně
cestuji, mám spoustu závazků v Praze,
ať už je to televize, nebo moje kurzy.
Spoustu aktivit se snažím dostat k nám
domů, natáčíme tu a fotíme knihy. Už
jsme tu nafotili tři a další dvě nás čekají.

Chystáte nové publikace?
Ano, obě vyjdou letos na podzim. Jednu
dělám s Terezou Bebarovou, je to druhý
díl Času na pečení. Druhá kniha pak
bude veliká, podobně jako byla „Kynu-
té“. V ní navíc chystáme i jedno velké
překvapení.

Zmínil jste natáčení. Mohou se divá-
ci těšit na další sérii pořadu Peče
celá země?

Určitě. Začínáme natáčet 8. května
a do televize to půjde v lednu. Čeká mě
tak krásných pět týdnů na zámku Bon
Repos ve Středočeském kraji. Moc se
těším. Pracuji i na dalších pořadech
jako Buchty po ránu, ty mají navíc
ohromnou sledovanost. Poslední díl vi-
dělo přes 445 tisíc lidí a já věřím, že to
není má poslední spolupráce s Českou
televizí.

Při sledování těchto pořadů si kde-
kdo řekne, co s tolika buchtami
a dorty po natáčení děláte?
V první řadě Peče celá země jsme v jed-
né výzvě dělali věnečky. Myslím, že
jich každý ze dvanácti soutěžících pekl
deset. To máte 120 věnečků a štáb se
skládá ze 170 lidí. Tak si to spočtěte, ješ-
tě 50 nám jich chybělo. První den každý
řešil, čím to bude jíst. Další už měli i ka-
meramani v kapse vidličku se lžičkou.

Máte z natáčení pořadů nějaké další
humorné historky?
Když jsme točili poslední díl Cukrárny
u Josefa, seděli jsme u velkého stolu, jed-
li jsme a hodnotili, co jsme napekli.
Také jsme uvažovali, jak by to šlo vylep-
šit a co bychom mohli dělat příště. V tu
chvíli se ozval Bertík, jedno z účinkují-
cích dětí. Pusu měl celou upatlanou od
koblihy a říká: „Josefe, a co si příště udě-
lat řízek a salát?“ Nejhorší bylo, že na
člověka v takovou chvíli míří několik ka-
mer a on musí hrát dál jakoby nic.

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.

Známý český cukrář Josef Maršálek žije s partnerem v obci u Českých Budějovic. Hodně času však tráví v Praze při
natáčení televizních pořadů nebo při kurzech, které pořádá. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
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Cukrář Josef Maršálek
si oblíbil život na jihu
Čech, stejně jako tradiční
zelňáky. Od května bude
natáčet další sérii
pořadu Peče celá země.

„Jihočeský borůvkový koláč,
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Jaké jsou pro vás takové chvíle?
Na základní škole jsem hrál ochotnické
divadlo a chodil do hudebky. Nikdy mi
to nebylo moc příjemné, ale dokázal
jsem si sednout před tři sta lidí a něco za-
hrát nebo zarecitovat. Také jsem trpěl
trémou, ale dnes je to lepší. Už vím, že
když nejde o život, nejde o nic. Díky
této mantře už nejsem nervózní. Přesto
se vždy snažím, ve štábu je 170 lidí
a moje chyba by zkazila práci i jim.

Práce před kamerou vás baví?
Určitě ano, ale má to i horší stránky. Od
rána do večera na vás míří šestnáct ka-
mer a jen málokdo si dokáže představit,
kolik energie před nimi člověk musí vy-
naložit. Už chápu herce, kteří říkají, že
po představení jsou úplně vyčerpaní
a nemají náladu s kýmkoliv mluvit. To
vám potvrdí i můj partner. Když se vrá-
tím z natáčení, jsem úplně vyždímaný
a celé dny jen mlčím.

Máte rituály, které vám pomohou
znovu načerpat energii?
Stačí mi, když můžu být zticha. Pomáhá
mi ale také pobyt tady na vesnici. Když
mám celý týden kurzy, 16 lidí, dvakrát
denně s hodinu a půl dlouhou pauzou.
To je 80 lidí týdně, kterým s jistou ob-
měnou říkáte stále stejné věci. Pak jste

opravdu vděčný, když se vrátíte domů
a můžete se opět nadechnout.

Život na vesnici je plný tradic. Jak
prožíváte Velikonoce?
Vlastně vůbec. Podle mě mají Velikono-
ce velice blízko k oslavě smrti, a proto
upřednostňuji Vánoce, které jsou osla-
vou narození. Nemám moc rád ani veli-
konoční tradice, jako je mlácení dívek
pomlázkou. Jsem ze severní Moravy,
kde holky dostávaly opravdu hodně,
a nikdy mi to tak nepřirostlo k srdci.
Vnímám je tak hlavně jako příležitost
trochu si odpočinout.

Takže ani beránka péct nebudete?
Každý po mně teď chce recept na nejlep-
šího beránka. Pokud mohu něco doporu-
čit, tak si upečte úplně klasického, vy-
klopte ho a posypejte cukrem. Protože
pokaždé, když se ho někdo snaží polé-
vat a nějak zdobit, vypadá to většinou
jako příšera. Mnohem sympatičtější je
mi mazanec. Lidem ale nic nevymlou-
vám. Někteří si tradice s tímto obdobím
dokážou užít. Je to tvořivé a barevné,
ale já nejsem velikonoční člověk.

Jaké jsou rozdíly v pečení na vaší
rodné Moravě a v Čechách?
Nevidím velké rozdíly v přístupu k peče-

ní a k ingrediencím. Kdybychom se bavi-
li o způsobu života, tak ano. Sever Mora-
vy jsou bývalé Sudety, chudá oblast, zde-
vastovaný kraj. Kdežto tady u Rakouska
je kraj bohatý a úrodný. Tady zabodnete
hrábě a vyroste vám lípa.

A co zdejší pečení v porovnání se za-
hraničím?
Je to tu stejné jako všude jinde. I ve Fran-
cii najdete nejhorší i nejlepší restaurace
či cukrárny a klidně mohou stát vedle
sebe. Česko v tomhle není výjimkou. Na-
jdete tu perfektní cukrárny, pekárny i re-
staurace se skvělým personálem, atmo-
sférou i jídlem. A hned vedle bude stát
jejich přesný opak. Kdyby bylo vše úžas-
né, lidé si toho přestanou vážit.

A když to otočíme? Má Česko co na-
bídnout jiným zemím?
Bezpochyby. Když za mnou třeba ne-
dávno přijeli přátelé z Francie, byli úpl-
ně unešení z našeho máku. Oni totiž ve
světě, až na pár výjimek ve slovanských
zemích, neznají náš způsob zpracování
máku. S mojí sestrou jsme jim pak kaž-
dému poslali pytel máku a mlýnek, aby
si ho mohli doma sami namlít.

Posouvá se česká cukrařina v po-
sledních letech směrem k lepšímu?

V Česku se vždy vařilo a peklo dobře
a platí to i dnes. To ale neznamená, že
by tu nebylo znatelné zlepšení. O posun
gastronomie se zasloužila televize, kte-
rá má ohromný zásah. Pečení to zažívá
nyní. Díky pořadu Peče celá země se
ukázalo, že doma se občas peče lépe
než u profíků, což na ně vytvořilo velký
tlak a oni se museli začít snažit.

Jsou vaše kurzy i pro vás něčím, kde
načerpáte inspiraci pro vlastní re-
cepty?
Žádnou konkrétní vychytávku, kterou
bych neznal a chtěl ji pak použít, jsem se
v nich ještě nedozvěděl. Inspirace v nich
ale najdu spoustu. Chodí tam zajímaví
lidé z celého světa a všech věkových kate-
gorií. Když pak vidíte jejich zápal a elán,
musí vás to motivovat a inspirovat.

ten mě fascinoval“

INZERCE

Josef Maršálek (40)
Vyrůstal na severu Moravy
a vystudoval gymnázium. Poté se
vyučil jako pekař a cukrář
a nastoupil na dálkové studium
hotelové školy. Při něm odjel do
Anglie, kde se zdokonaloval. Strávil
tam sedm let a získal ocenění pro
kuchaře i manažera roku. Jeho
dezerty odebírala i britská
královská rodina. Do Česka se vrátil
v roce 2018 a už několik let žije se
svým partnerem Petrem Tejmlem
v jihočeské obci Dubné.
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JOSEF HORA

ČR | Herecká legenda, pedagog a recitá-
tor, věřící člověk i skvělý vypravěč.
To vše byl Radovan Lukavský. Svým stu-
dentům psal do deníčků s oblibou citát
z Hamleta: „Blažení jsou ti, u kterých se
cit a rozum mísí tak, že osud nemůže si
na ně hrát, jak na flétnu, kdy se mu zama-
ne.“

Jaký ale byl ve všedním každodenním
životě? Nejlepším svědkem je jeho vnuč-
ka Klára Kudlová. S hereckou legendou
ráda jako malá trávila léto a prázdniny.
„Dědečkovi a babičce Ludmile, kteří
byli oba velmi dobrodružně laděni a mi-
lovali třeba jugoslávské hory a moře,
odebrali soudruzi v roce 1970 pas. Nene-
chali si zkazit náladu a koupili lidovou
chalupu v menší vesnici na Českomorav-
ské vrchovině,“ vypráví dnes 45letá Klá-
ra Kudlová, která o Radovanovi Lukav-
ském na sklonku jeho života napsala kni-
hu „Rozhovory s dědečkem“.

Pamatuje si, jak na chatě začali oba
prarodiče experimentovat. „Od jara
do podzimu chovali ovce, naučili se je
stříhat, namáčeli a prali vlnu, což strašně
smrdělo, nechávali z ní vyrábět deky a vl-
něné vlákno. Také sušili bylinky, pekli
kynuté koláče, zavařovali, vykopali dvě
studny a postavili k nim roubení,“ vzpo-
míná vnučka s tím, že oba milovali příro-
du a všechny své dovednosti považovali
za dědictví od předchozích generací.

„Jezdili jsme na kole, chodili na výle-
ty, do skanzenu, na zříceniny, koupali
jsme se v rybníku. Dědu zajímala celá
škála věcí, od života zvířat a stromů přes
divadlo, knížky až k historii. Mě ale nej-
víc bavilo s ním mluvit. Byl fér, myslelo
mu to, měl smysl pro humor a nebral se
vážně,“ popisuje Radovana Lukavského.

Bavil ho ping-pong s bohem

Radovan Lukavský byl silně věřící člo-
věk. „Z mého pohledu dědu několikrát
za život bůh zaskočil tím, že odpověděl
na jeho modlitbu, kterou děda třeba ani
nemyslel smrtelně vážně,“ pokračuje
vnučka, která vyučuje na Katolické teo-
logické fakultě Univerzity Karlovy. Její
dědeček chodil každou neděli a někdy
i ve všední dny do kostela. „I přesto, že
mu to vyneslo roky komunistických na-
schválů, odebrané role a zákazy,“ podo-
týká Klára Kudlová.

Víra dávala Lukavskému smysl živo-
ta, sám o sobě prohlašoval, že růst herce
a křesťana šly současně. „On se boha
ptal, co má dělat. Nemyslím, že vždyc-
ky dostal odpověď, ale bavilo ho to dob-
rodružství a ten ping-pong, který člověk

celoživotně s bohem může hrát. To vě-
domí, že je tu někdo větší než já,“ vyprá-
ví vnučka.

Navzájem si přirostli silně k srdci.
„Víte, pro veřejnost je dědeček hlavně
hercem, ale pro mne byl nesmírně při-
tažlivý tvor. Byl rozený učitel, zacházel
se mnou a s mým bratrem jako se sobě
rovnými, mluvil o tématech, kterým
jsme třeba nerozuměli, ale on měl ob-
rovskou vůli a zápal nám vše vysvětlit,“
podotýká. Dětem se snažil předat hodno-
ty, kterým sám věřil. „Vnímal ohrožení,
které znamená ztráta paměti a pokory
před minulostí, pohrdání hodnotami,
které se označí za tradiční, ale ony jsou
spíš lidské a lidé bez nich trochu lidmi
přestávají být,“ říká vnučka s tím, že he-
rec se obával, že přichází instantní doba
bez vědomí příběhu, čím si prošly rodi-
ny, vesnice i celý národ.

Když se ponoří do minulosti svého
dětsví, cítí vůni kávy. „Kávu vařil velmi
pečlivě. Babičce také dělal veškeré po-
mocné práce v kuchyni, loupal a vykra-
joval jablka, louskal ořechy, sbíral s ní
rybíz. Myslím, že nikdy nemyl nádobí,
neměl to rád,“ vzpomíná. „Když babič-
ka v roce 2005 zemřela, přišel za mnou

jednou s jarem a houbičkou a řekl, že
vlastně neví, jak se to správně s tímhle
dneska dělá. A naučil se to,“ dodává
Klára Kudlová.

První a poslední role

Herecká kariéra Radovana Lukavského
trvala přes 80 let. Začala v jeho šesti le-
tech, když se roku 1925 poprvé objevil
na pražských divadelních prknech s ma-
minkou, nadšenou ochotnickou hereč-
kou, v představení Pašeráci. „Byl to vánoč-
ní příběh chudé rodiny z pohraničí, ke kte-
ré ještě přijdou vymáhat dluhy,“ vzpomí-
nal Lukavský v pořadu Hovory H.

Nejprve čekal s maminkou a dvěma
sestřičkami v zákulisí. Pak v jednu chví-
li zavelela: „Včíl půjdem děcka. Včíl se
třepotejte zimů,“ a všichni vyšli na jeviš-
tě. Děti se dramaticky třásly, šestiletý
Radovan se usadil pod stůl vedle vyhas-
lých kamen a starého křesla. Z něho měl
podle scénáře najednou vytáhnout po-
klad - schované peníze, a hra měla skon-
čit dobře. Jenže dítko na roli samozřej-
mě zapomnělo. Místo toho objevil
na stole ošatku s jablky a začal šátrat,
dokud jedno padavče nechytil, a začal

ho pod stolem chroupat. Tíživé ticho pr-
vorepublikového dramatu přerušil
smích diváků. Herci strnuli, veselí se ne-
předpokládalo. Jenže malý Radovan,
vida, jak se lidé baví, začal šátrat po dal-
ším jablku. To už ale zpozorovala mat-
ka a ledovým pohledem ho usadila, na-
čež se hrálo dál.

Když divoké 20. století přeskočilo do
nového tisíciletí, byl Radovan Lukav-
ský už stařičkým hercem. Tak zazářil
v poslední roli starého vodníka Ivana
v Jiráskově Lucerně nebo vznosného
D’Artagnana, to bylo v Národním diva-
dle krátce před smrtí. Zemřel 10. března
2008 v pražské nemocnici na zápal plic.

Plačící vnučka Klára ho u lůžka drže-
la za ruku, bylo jí 30 let. Herec se prý
smrti nebál a těsně před skonem i vtip-
koval. „Mně se zdá, že dnešní společ-
nost je ustrašená. Lidé se bojí někomu
důvěřovat, riskovat, vzít si toho, koho
milují, mít děti, zestárnout, být nemocní
i umřít. Děda měl svého Boha a žádné
z těchto věcí se nebál, i když třeba straš-
ně bolely a znamenaly ‚kříž‘. Nedíval
se na život očima strachu,“ uzavírá
vnučka s tím, že od dědečka dostala
do života jistotu, že má smysl hrát fér.

Titán českého herectví
Radovan Lukavský
zemřel před 15 lety.
„Smrti se nebál a naučil
mě, že v životě má smysl
hrát fér,“ říká dnes jeho
vnučka Klára Kudlová.

Můj dědeček
Radovan Lukavský

Radovan Lukavský se svou
vnučkou na snímku z roku
2005. FOTO | ARCHIV MAFRA

„ Vnímal ohrožení,
které znamená

pohrdání hodnotami, které
se označí za tradiční, ale ony
jsou spíš lidské a lidé bez nich
trochu lidmi přestávají být.
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EPAM – TIBETSKÁ MEDICÍNA B. TICHANOVSKÉHO

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

EPAM PRODUKTY S MUMIEM
- PŘÍRODA LÉČÍ

MEDOVÝ ELIXÍR S MUMIEM
Ve východních zemích byl tento
med používán pro doplnění denní
dávky minerálů a stopových prvků.

Používá se k posílení obranyschop-
nosti organismu, při zažívacích
a dýchacích potížích, onemocnění
pohybového aparátu, v období re-
konvalescence po operacích a zlo-
meninách.

TIBETSKÝ BALZÁM S MUMIEM
Vhodný pro Vaši pleť, svalovou tkáň, šlachy,
klouby a chrupavky. Je vhodný také při pohmož-
děninách a při zlomeninách. Mumio obsažené
v krému má jedinečné a ověřené účinky.

Mumio obsahuje 80 druhů látek potřebných pro
zdraví celého organismu, např. přírodní antibio-
tika, asi 30 druhů minerálních látek, aminokyse-
liny, vitamíny, éterické oleje, přírodní hormony
a enzymy.
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EPAM 8MUMIOVÝ
Vhodné použití při různých akutních
onemocněních (angína, střevní in-
fekce, zánět ledvin, zánět močových
cest, bronchitida apod.), vředově-nek-
rotických procesech měkkých tkání
a trávícího traktu, bércových vředech,
hnisajících a špatně se hojících ranách,
popáleninách, paradontóze, osteoporó-
ze, nádorech různého původu. EPAM 8
přispívá k hojení v pooperačním období
a k normalizaci imunity.

Radovan Lukavský se narodil 1. listopadu 1919 v Praze a zemřel 10. března
2008. Vynikal vytříbeným a kultivovaným hlasem a v divadle i filmu ztvárnil desít-
ky rolí. Mezi jeho nejslavnější patří postava Václava Tháma v televizním seriálu
F. L. Věk (snímek vlevo) nebo role strážmistra Kota v Kachyňově filmu Král Šu-
mavy (vpravo). V Národním divadle si zahrál například Hamleta po boku Vladi-
míra Ráže (uprostřed). V roce 1995 dostal Cenu Thálie za celoživotní mistrovství.

FOTO | ARCHIV MAFRA A PROFIMEDIA

INZERCE

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY: www.rentaznemovitosti.cz | 233 321 850

S Rentou z nemovitosti
jsem se odrazila ode dna

Přemýšlíte, jak si udržet životní úroveň? Jste-li ve věku 60 plus
a bydlíte ve svém, tak pro Vás řešení existuje! Stejně jako pro mě.
Banka mi nepůjčila, děti peníze nemají, úspory jsem vyčerpala
a dům prodávat nechci. A přesto mám zase klidné spaní.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.
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DITA BRANČÍKOVÁ

ČR | Je těžké nepropadnout umělecké
profesi, když máte za maminku legen-
dární herečku Ivu Janžurovou a za tatín-
ka divadelního režiséra Stanislava Re-
mundu. Není proto divu, že Sabina Re-
mundová zvládne za měsíc i dvacet di-
vadelních představení a od 23. března
bude k vidění i na plátně kin v jedné
z hlavních rolí nové komedie Buď
chlap! režiséra a scenáristy Michala Sa-
miry.

Ve snímku Buď chlap! hrajete sestru
Jakuba Prachaře a Ester Geislerové,
jste dětmi Nadi Konvalinkové. Kla-
palo vám to v takové nevšední ro-
dinné sestavě?
Všichni kolegové byli fajn, ale takhle di-
voká rodinka asi není to, co bych chtěla
mít doma. Ve skutečném životě nemám
bratra, možná by bylo hezké ho mít.
Ostatní rodinné vazby znám. Ale natáče-
ní bylo velmi milé, produkčně laskavě
zajištěné.

Jaký byl hlavní hrdina v podání Jaku-
ba Prachaře brácha?
Hned jsem jeho mamince Daně Batulko-
vé, se kterou hrajeme v Romeovi a Julii,
hlásila, že hraju s Kubou a že mě překva-
pilo, že je to takovej chlap a milej kluk!
Jsem ráda, že jsme se poznali. Je to
chlap a zároveň dokáže být něžný,
a mně se líbí, když se chlapi červena-
jí… Prostě se mi líbí, jak to má Kuba na-
kombinované.

Před 20 lety jste si zahrála v podob-
né sestavě, jen se svou reálnou
sestrou Theodorou a maminkou
Ivou Janžurovou ve filmu Výlet. Ne-
máte chuť si to někdy zopakovat?
Byl to mimořádný zážitek. Putovali
jsme asi měsíc s celým štábem po Slo-
vensku a jižních Čechách. Bylo léto.
Byla to radost. Opakovat se to ale nedá
a ani bych nechtěla.

Ve filmu Buď chlap! vyrazí rodina
Pavla alias Jakuba Prachaře za ním
do Vysokých Tater, kam se vydal
na „chlapský kurz“. Byla byste tak
odvážná i v reálném životě?
Když byly moje děti malé, jezdila jsem
s nimi velmi odvážně na dovolenou a za-
žili jsme nejedno dobrodružství. Tatínek
dětí vždycky raději chodil do práce, ni-
kdy s námi na dovolené nebyl. Společni-
cí a vydatnou pomocnicí nám byla chůva
Libuška. Ta by mohla vyprávět o všech
adrenalinových zážitcích se mnou.

Hrajete maminku nemocného chla-
pečka. Bylo to náročné?
Můj filmový syn ještě nemluví, takže to
bylo v pořádku, co se týče textu. A další
tři děti v té naší velké rodině byly už
zkušenými profíky, takže tam jsme se
jen modlili, aby vydrželi dlouhý natáče-
cí den. Ony ale tak různě pospávaly, tak-
že byly vyspalé dopředu i na večerní
scény. Ono se sice obecně říká, že nej-
hůř se točí s dětmi a se zvířaty, ale mys-
lím, že zvířata jsou horší. Na prvním na-
táčecím dnu filmu Sedmero krkavců mě
jeden krkavec klovnul mezi oči, protože
ho udržovali hladového a já ho lákala
na masíčko. Takže s dětmi je to z mé
zkušenosti pohodovější.

Chlap by měl mít smysl
pro humor a něžnou náruč
V seriálech příliš často nehraje, ovšem když už, tak pak patří
k těm nejsledovanějším. Ať už šlo o Případy 1. oddělení nebo
nyní o druhou sérií pokračující Kukačky. V novém filmu Buď
chlap! Sabina Remundová vyfasovala nevšední rodinu. Hraje
sestru Jakuba Prachaře a Ester Geislerové, jejich maminku
ztvárnila Naďa Konvalinková. „Překvapilo mě, že je Jakub
takovej chlap a milej kluk,“ říká o svém filmovém sourozenci.

5plus2
■ ROZHOVOR

Sabina Remundová
■ Narodila se 18. května 1972 v Písku.
■ Studovala na Pražské konzervatoři obor „Hudebně dramatické umění“ a poté DAMU.
■ Její matkou je herečka Iva Janžurová a otcem Stanislav Remunda, jenž byl divadelním
režisérem a příležitostným hercem. Má mladší sestru Theodoru, která je také herečka.

■ Se svojí maminkou i sestrou si zahrála ve snímku Výlet (2002).
■ V poslední době je známá především díky jedné z hlavních rolí v seriálu Kukačky,
v minisérii Zahradnictví a také ze seriálů Případy 1. oddělení či sitcomu Marta a Věra.

■ Kromě herectví se také věnuje režii, scenáristice a píše divadelní hry.
■ S manželem Adamem Pitrou vychovala syna Vincenta a dceru Adinu.

FOTO |

TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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Sama jste maminkou dcery Adiny
a syna Vincenta. Vydali se v umělec-
kých stopách svých rodičů?
Starší Vinci bude maturovat a rozhodu-
je se pro vysokou školu s ekonomickým
zaměřením. Adinka studuje druhým
rokem střední grafickou školu Helli-
chovku, obor fotografie. Uvidíme a ne-
cháváme na jejich vůli, jakým směrem
se vydají.

Co by podle vás měl mít opravdový
chlap za vlastnosti?
Smysl pro humor, laskavou a velkory-
sou povahu, něžnou náruč a rozhod-
nost, opravdový chlap nesmí být ješita
a lakomec, nesmí být hrubý a nezřízeně
holdovat alkoholu nebo drogám. Měl
by být schopen naslouchat, učit se nové
věci, být zvídavý.

Aktuálně vás diváci mají možnost vi-
dět v televizi v seriálu Kukačky. Cítí-
te se lépe v roli laskavé maminky,
kterou hrajete i tady, nebo platí ta
herci často zmiňovaná proklamace,
že lépe se hrají záporné postavy,
protože je co hrát?
Pro mě není nic obecně platné. Záleží
vždy na scénáři, ale i na obsazení, reži-
sérovi, kameramanovi a dalších. Nemys-
lím si, že by záporné postavy byly nějak
herecky atraktivnější.

Velmi oblíbenou rolí byla také vaše
státní zástupkyně v Případech 1. od-
dělení. Pracujete raději na se-
riálech, nebo si spíš užíváte klidněj-
ší natáčení filmů?
Každé natáčení je jiné a není pravidlem,

že by natáčení filmu bylo vždy klidněj-
ší. Konkrétně zmiňované Případy 1. od-
dělení měly přiměřené tempo a natáčení
neprobíhalo v tak vypjatých podmín-
kách.

Hrajetemomentálně také ve třech di-
vadlech, jenomv březnumáte asi tři-
náct představení. Baví vás stát prak-
ticky polovinu večerů v měsíci na je-
višti?
Minulé měsíce to bylo i 20 představení.
Všechna představení hraju ráda a někte-
rá ještě radši.

Kterou hru máte nejraději?
Momentálně hraju nejraději Bohunku
v Lovcích bobrů Patrika Hartla. Je to ta-
ková letní prázdninová komedie o ná-
vštěvnících malého bufetu na břehu
řeky Berounky.

Co vás teď kromě premiéry filmu
Buď chlap! čeká?
Začala jsem točit nový seriál Mozaika
podle scénáře Alice Nellis. Režírují to
střídavě Lenka Wimmerová a Jasmina
Blaževič. Je to takový rodinný kome-
diální seriál o tom, jaké to je, když se ro-
diče rozhodnou po 40 letech soužití roz-
vést a žít si po svém. Věřím, že se bude
líbit.

Sabina Remundová na jednom z fil-
mových plakátů propagujících sní-
mek Buď chlap!. FOTO | ČSFD.cz

Sabina Remundová spolu s Davidem Novotným, Martou Dancingerovou,
MarkemAdamczykem a jejich dětskými hereckými kolegy v pokračování po-
pulárního seriálu Kukačky. FOTO | ARCHIV ČESKÁ TELEVIZE

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
16. 3. – 22. 3. 2023

Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším
množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce.
**Doporučená prodejní cena výrobce. Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market.
Body za své nákupy můžete získat do 5. 4. 2023. Získané body lze uplatnit do 12. 4. 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.

⬇Nejnižší cena za posledních 30 dní. Škrtaná cena je běžná prodejní cena.
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„ Natáčení filmu
Výlet s vlastní

maminkou a sestrou byl
mimořádný zážitek.
Ale opakovat se nedá,
vlastně bych to ani
nechtěla.
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JOSEF HORA

ČR | V názvu má slovo „hojnost“, ale co
do správných odhadů tedy o hostinu zrovna
nejde. Abundance 360 je setkání futurolo-
gů, které se koná každoročně v USA a pravi-
delně na něj zamíří úspěšní genetičtí či rake-
toví inženýři, šéfové vývoje umělé inteligen-
ce, zástupci technologických firem i nejrůz-
nější snílci. Před pěti lety byla výsledkem je-
jich setkání podrobná předpověď toho, co
podle jejich předpokladů čeká lidstvo
co do technického vývoje v relativně blízké
době. Které vize z roku 2018 se vyplnily
a kdy se vizionáři naopak vůbec netrefili?

Tak třeba odhad vztahující se k roku
2020 se nevydařil skoro vůbec. „Umělá in-
teligence bude přirozenou součástí většiny
zdravotních diagnostických metod a v ně-
kterých městech uvidíme v provozu létají-
cí auta,“ znělo ve výsledném prohlášení.

Naopak pro rok 2022 se technologický
posun podařilo odhadnout podstatně lépe.
Experti predikovali, že 3D tiskárny budou
běžně tisknout oblečení a součásti budov.
Jak víme, 3D tisk se skutečně stal poměrně
běžnou záležitostí. „Určitě v něm vidím
cestu pro budoucnost, kdy v samostatných
továrnách ‚nasypete‘ suroviny a ‚vyjede‘
vám hotový produkt,“ komentuje tento fe-
nomén Leoš Kyša, úspěšný autor fantasy
literatury, ale také člen výboru Českého
klubu skeptiků Sisyfos. Jiný tip pro loňský
rok má však k realitě ještě hodně daleko.
Vizionáři byli přesvědčení, že i v domác-

nostech rodin se středními příjmy se běžný-
mi pomocníky stanou roboti, kteří rozezná-
vají obličeje, gesta a řeč. „Tohle je něco,
v co věříme pořád, ale nemyslím si, že se to
masivně rozšíří,“ říká Kyša píšící své kni-
hy pod pseudonymem František Kotleta.

Dron letí, čekejte balík

Jak říká indické přísloví, budoucnost při-
náší úzkost, minulost smutek, proto je dů-
ležité žít v přítomnosti. Další predikce vze-
šlá ze summitu Abundance 360 se týkají
let budoucích, takže zda futurologové
mají správný „čich“, to samozřejmě neví-
me, něco se ale přesto odhadnout dá – na-
příklad ohledně tvrzení, že v roce 2024 při-
stanou první soukromé rakety s lid-
mi na Marsu.

„Myslím, že to se nesta-
ne ani za deset let,“ nevě-
ří v brzké uskutečnění
snu mnoha nadšenců
kosmonautiky Leoš
Kyša. Ani další velká
předpověď na zmíně-
ný rok se nejspíš nepo-
tvrdí – jde o to, že dodá-
ní pošty budou běžně za-
jišťovat drony. „Já bych rád,
aby začala pošta chodit včas
a spolehlivě a je mi jedno, kdo to bude mít
na starost,“ míní spisovatel. Dost možná
narážel na Českou poštu, s jejíž rychlostí
dodávání zásilek má leckdo problém.
O tom, že by právě pošta byla tou institu-
cí, která v blízké době nasadí drony, lze
však úspěšně pochybovat. Vždyť teprve
v létě 2019 umožnila lidem platit na všech

svých pobočkách všemi platebními karta-
mi, a to přitom boom platebních terminálů
nastal už v 80. letech minulého století.

Vlastnit vůz už nemá smysl

Ale zpátky do budoucnosti. Velkým otaz-
níkem zůstává automobilový průmysl. Vi-
zionáři měli před pěti lety jasno v tom, že
v roce 2024 budou elektrická auta tvořit
polovinu všech prodaných vozů. Spletli
se? Ano i ne. Pokud jde o státy Evropské
unie, čísla vypadají takto: „Elektrická
a hybridní vozidla tvořila ve třetím čtvrtle-
tí roku 2022 celých 43 procent prodejů no-
vých aut v Evropské unii,“ napsala agentu-
ra Reuters s odvoláním na data Evropské
asociace výrobců automobilů.

Pokud bude prodej elektroaut v Unii na-
růstat tímto tempem, je pravděpodobné, že
roku 2035 zde opravdu dojde k zákazu pro-
deje nových osobních a dodávkových auto-
mobilů s motorem na fosilní paliva. Co se
týká USA, tam jsou čísla podstatně jiná –
elektrická a hybridní vozidla se na celko-
vém prodeji podílejí jen asi šesti procenty.
Zákazy spalovacích motorů připravuje
ovšem i Japonsko a další země. Kdy tedy
budou elektroauta dominovat? „Ta odpo-
věď je jednoduchá: Až najdeme funkční

model dobíjení pro většinu motoris-
tické populace a až budeme

mít spoustu levné elektric-
ké energie. Nadějí jsou

malé jaderné elektrár-
ny, které by se časem
mohly masivně uplat-
nit při produkci levné
elektřiny. Cesta to urči-

tě je. Ale nelze na jed-
nu stranu říkat, že máme

mít elektroautomobily,
a nemít k tomu dobrý a levný

zdroj,“ vysvětluje Leoš Kyša.
Další významný autor sci-fi literatury

Ondřej Neff o tomu říká: „Mám zásadní po-
chybnosti o elektromobilitě z mnoha důvo-
dů. Až se snad jednou vynaleznou ekono-
micky únosné akumulátory na jiné bázi
než chemické, pak snad… možná…, ale
pořád zůstane problém získávání elektric-
ké energie,“ uvádí v rozhovoru pro 5plus2,

který si můžete přečíst na vedlejší stránce.
Automobilové dopravy se týká ještě jedna
předpověďfuturologůzesummituAbundan-
ce360. „V roce2026 přestanevlastnictví aut
dávat smysl, většina jich na silnicích bude
autonomní,“ napsali. „Tohle je cesta, kudy
se chtějí vydat velké automobilky a dává to
smysl pro všechny. Vlastnit auto bude hlav-
ně koníček. My ostatní si v aplikaci pípne-
me, kdy nám má přijet a kam nás má odvést,
a už se o něj nebudeme starat. Bude to tako-
vý Uber bez řidiče,“ reaguje Kyša.

Konec ropy a roboti na sex

Vizionáři se zaměřili také na větrné a so-
lární elektrárny. Tvrdí, že v roce 2024
klesne cena solární energie na pětinu sou-
časné ceny pevných paliv, a trend je oprav-
du klesající. Co tomuto odvětví věští
pro rok 2028? Myslí si, že tehdy se stane
budování nových slunečních nebo větr-
ných elektráren levnější než provoz sta-
rých uhelných. Zároveň prý dojde k tomu,
že světová poptávka po ropě začne klesat.

„Ropa nakonec zmizí. Šejkové to moc
dobře vědí, a tak dělají z Emirátů turistic-
ký ráj,“ podotýká spisovatel sci-fi.

A ještě jedna predikce na rok 2028 – ro-
boti prý začnou mít skutečné vztahy s lid-
mi při péči o staré, nemocné či v oblasti
sexu. „Na sex robota nepotřebujete a nej-
spíš ani potřebovat nebudete, ale péče o sta-
ré lidi bude vzhledem ke stárnutí populace
stále větší téma a roboti jsou cesta, jak ho
vyřešit,“ podotýká Kyša, který nakonec
shrnuje: „S vizemi budoucnosti se to má
tak, že nejsou vůbec určeny k predikci bu-
doucnosti, ale jako apel pro současnost,
tedy varování nebo predikování, kam nás
může dovést naše současná činnost. Všech-
ny predikce jsou ve skutečnosti slepou ulič-
kou. Budoucnost má tendenci se naplňo-
vat jinak, než si představujeme.“

Obavy má Leoš Kyša hlavně z černých
scénářů týkajících se globálních změn kli-
matu. A čeká lidstvo v nejbližších letech
tak významný vynález, jako byl automobil,
rádio či telefon? „To asi nikdo neodhadne.
Určitě mnoho věcí změní umělá inteligen-
ce. Jak moc a zda pozitivně či negativně si
ale neumíme ani představit,“ uzavírá.

5plus2
■ TÉMA

Vizionáři:
Vidíme
svět plný
elektroaut

Na Marsu přistane první soukromý let, poštu budou
dodávat drony a elektrické vozy vytvoří polovinu
všech prodaných automobilů na světě. Ne, tahle
nemá vypadat svět za 10 let, ale už příští rok. Tedy
pokud by se naplnily předpovědi vizionářů, kteří
se před pěti lety účastnili největšího summitu
o budoucnosti lidstva Abundance 360. Jak vidno,
i „mistr vizionář“ se někdy může pořádně seknout.

FOTO | SHUTTERSTOCK
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ČR | Spisovatel Ondřej Neff patří k předním českým autorům
vědecko-fantastické literatury, proto nepřekvapí, že
vizionářské projekty sleduje velmi pečlivě. „Zajímámě
například vývoj robotů, už jsem si dokonce pohladil
robotického psa,“ říká v rozhovoru pro týdeník 5plus2
a zároveň upozorňuje, že snaha chránit životní prostředí
byměla spočívat v podpoře technologického rozvoje,
ale nikoliv v anticivilizačním fanatismu.

Budou podle vás v blízké budoucnosti brázdit silnice
předevšímplně elektrická auta?
Mámzásadní pochybnosti o elektromobilitě zmnoha důvodů
amusel bych o nich napsat dlouhatánský elaborát. Proto
námitky shrnu velmi stručně. Doba železná nezačala tak, že se
bronz zatížil povolenkami a železo se dotovalo. Až se snad
jednou vynaleznou ekonomicky únosné akumulátory na jiné
bázi než chemické, pak snad…možná…, ale pořád zůstane
problém získávání elektrické energie. V naší zemi jezdí osm
milionů aut, připomínám.

Na které z technických vizí, jež už se začínají naplňovat,
se těšíte nejvíc?
Zvědavě sleduji vývoj robotů, byl jsem u prezentace Asima, už
jsem si pohladil robotického psa Boston Dynamics po zádech.
Hlavní problém vidím opět v energetickém zdroji. Roboti
už teď fungují skvěle, ale výdrž dvacetminut je diskvalifikující.

Je naopak nějaká předpověď, jejíž naplnění je sice
pravděpodobné, ale vy z nímáte velké obavy?
Samozřejmě klimatická změna a znečištění všeho druhu.
Zvláště pak znečištění životního prostředí v „zemích
globálního jihu" je alarmující. Klíč k řešení problému vidím
v technologickém pokroku, v jaderné energetice
a v biotechnologiích. Bohužel oba směry inovace jsou
zatíženy ideologickými předsudky, dokonce anticivilizačním
fanatismem, a těžko se prosazují.

A která vize futurologů je podle vás slepou uličkou?
Představa, že dopravu a průmysl budou pohánět soláry
a větrníky.

Zažil jste ve svém životě nějakou předpověď budoucnosti,
o níž jste si říkal, že je to naprostý nesmysl, a ona se nakonec
vyplnila, zavedla se do praxe a začalamezi lidmi fungovat?
Tvrdilo se, žemobilní telefonie je nemožná kvůli jakémusi
elektronickému smogu. Upřímně, sám se divím, jak to, že z toho
rádiového vlnění nesvětélkujeme...

Automobil, telefon, rádio, internet, mobil. To jsou vynálezy,
které změnily chování lidstva na celé planetě. Umíte
odhadnout třeba další tři takové vynálezy, které bymohly
mít v 21. či 22. století podobně obrovský potenciál?
Biotechnologie amanipulace s živými organismy. Odhaduji, že

jsme teprve na prahu poznání života a toho, co je skutečně
myšlení (což není současná AI). Čeká nás průlom - nikoli jen do
dosud neznámé komnaty poznání, ale do rozlehlémnohapatrové
budovy neznáma. Změní se priority, životní styl. Můžeme se
dočkat intelektualizace zvířat a vývoje nových živočišných druhů.
Změní se i člověk, fyzicky i psychicky. Auta a spol. zaniknou,
protože přestanou být potřebné. Bude to jiný svět.

KonferenceAbundance 360 zveřejnila vizionářské cíle
příštích pěti let. Zaujaly vás některé?
Všechnomi to připomíná vize z dobymého dětství o skvělé
komunistické budoucnosti. Tehdy se předvídalo, že vlaky
potáhnou atomové lokomotivy a orat pole že budou traktory
s kladkou, jakomá tramvaj. Z výčtu vizí z konference bych si
vytipoval jako pravděpodobnou: používání umělé inteligence,
globální vysokorychlostní internet, ultrapřesnou výrobu
a definitivní zblbnutí dětí. Moc bych si přál kosmickou expanzi,
je tomůj celoživotní zájem, ale opět - zatím je to technologie
závislá na chemii. Inovační průlomy se nedají předvídat, to je
principiální nesmysl – ale bez průlomu do zcela jiné fyziky
nebudeme osidlovat Mars. Ostatně není ani moc velký rozumný
důvod, proč to dělat. Zajímavý je na těch vizích optimismus
časové osy. Uvědomují si ti futurologové, že rok 2028 bude
za pět let? Všechny prognózy, které si z minulosti vybavuji,
byly takto optimistické. Karel Pacner ve své fundované vizi
z roku 1979 předvídal pilotovanou cestu naMars pro roky 1998
až 1999. Ray Bradbury předvídal v roce 1953
v komentáři svého románu 451 stupňů Fahrenheita, že knihy se
budou pálit, aby semenšiny necítily ublížené, „už" za čtyřicet
až padesát let. No a vidíte, je rok 2023, knihy se zatím nepálí,
jenom se vyřazují z knihoven - a hážou domakulatury, co jinak
s nimi, aby nikoho neurazily… Takže většina uvedených vizí je,
myslím, mimo realitu. Naštěstí, dodám k tomu.

JOSEF HORA

FOTO | D. NEFF, MAFRA Spisovatel Ondřej Neff: Ochranu
životního prostředí komplikuje
anticivilizační fanatismus
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ČR | Zná to asi každý, kdo před nákupem
nějakého zboží na internetu pročítal recen-
ze předchozích zákazníků. Mnohdy
při tom narazil na veskrze pozitivní hodno-
cení, která k danému produktu „naskočila“
během několika málo minut po sobě, a po-
kud byla navíc daná „recenze“ spojená
s profilem na Facebooku, někdy šlo o zá-
kazníka, který si profil na sociální síti zalo-
žil teprve nedávno. Stručně shrnuto, šlo
o falešná hodnocení neexistujících lidí.

Spotřebitelé totiž ještě nedávno neměli
žádnou záruku, že tyto recenze odráží věro-
hodné osobní zkušenosti uživatelů s kon-
krétním výrobkem. Novela občanského zá-
koníku a zákona na ochranu spotřebitele,
která začala platit s letošním rokem, má
těmto nekalým praktikám bránit.

„Nová úprava mimo jiné trestá prodejce
za uvedení recenzí, které jsou falešné,
zkreslené nebo vytvořené na objednávku
a dále spotřebitelům umožňuje rozpoznat
recenze, jejichž věrohodnost není prodej-
cem ověřována,“ uvádí Eduarda Hekšová
z dTestu, největší české spotřebitelské or-
ganizace. Tato povinnost se týká i případů,
kdy prodejce na svých stránkách zpřístup-
ňuje recenze prodejců jiných.

Jak se vyznat v „akcích“?

Nejde o jedinou změnu, která pomáhá zá-
kazníkům. Jedna z těch nejdůležitějších se
soustředí na slevové akce a výprodeje.
Mnohdy totiž propagovaná lákavá sleva
ve skutečnosti spočívá jen v minimálním
snížení ceny oproti běžné nabídce na trhu.

Jak upozornili odborníci z dTestu, zná-
mé jsou zejména praktiky, kdy prodejce
uváděl slevu zboží z původní ceny z doby
jeho uvedení na trh, či z ceny smyšlené,
za kterou zboží nikdy neprodával. Změnu
v přístupu k podobným slevovým akcím
od letošního ledna dTest popsal už několik

dní před koncem roku takto: „Prodejce
bude muset případnou slevu vypočítávat
z ceny, jakou si za zboží účtoval v době
30 dnů před poskytnutím slevy. Této povin-
nosti se nevyhne ani v situaci, kdy zboží
zlevňuje postupně. V takovém případě
bude pro výpočet slevy rozhodující cena v
době 30 dnů před poskytnutím první slevy.“

Ovšem ne všech slev se tato lednová no-
vinka týká. Jedním z rozhodujících krité-
rií totiž mimo jiné je okruh adresátů, jímž
je slevová akce určena. „Pokud je slevová
akce dostupná neurčenému počtu adresá-
tů, tedy prakticky všem bez omezení, je
nutné splnit podmínky stanovené novými
pravidly. Ovšem v případě, že je sleva ur-
čená jen opravdu omezenému okruhu spo-
třebitelů například v rámci věrnostního
programu či poskytnutá individuálně, ob-
chodník není povinen o předchozí ceně in-
formovat,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Ze zákona má být přehlednější také pla-
cení zboží přes internet. Ne vždy totiž
bylo zřetelné, kterým „kliknutím“ defini-
tivně dochází k potvrzení objednávky,
tedy uzavření smlouvy. I na tuto situaci
však nová úprava pamatuje. „Prodejci
nově musí na svých webech zřetelně ozna-
čit, kdy se spotřebitel zavazuje k platbě
zboží. Nově se tak budeme setkávat
s webovými tlačítky ‚zaplatit teď‘, ‚závaz-

ně potvrdit objednávku‘ nebo ‚objednáv-
ka zavazující k platbě‘,“ uvádí dTest
s tím, že naopak v situacích, kdy se tlačít-
ko bude tvářit pouze jako registrace zákaz-
nického účtu, či bude označeno hesly jako
„objednej“ nebo „potvrdit“, prodejce
od vás platbu očekávat nemůže. (re)

Telefonáty bez obav
Podle nových úprav
zákonů se již
nemusíte obávat,
že se při chvilce
nepozornosti během
telefonního hovoru
zavážete

k objednávce služeb nebo třeba ke změně
dodavatele energií. Uzavírání smluv
po telefonu již není možné. „Obchodník
vám sice stále během hovorumůže
nabízet své zboží nebo služby, po jeho
skončení vám však musí zaslat potvrzení
nabídky v textové podobě, tedy například
do vaší e-mailové schránky. Pokud
toto potvrzení neodsouhlasíte,
k uzavření smlouvy nedojde,“ vysvětluje
Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské
organizace dTest. Zákaz se však neuplatní
v situaci, kdy podnikateli s úmyslem
uzavřít smlouvu sami zavoláte.

INZERCE
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■ RÁDCE

FOTO | SHUTTERSTOCK

182 000 Kč
Gratulujeme do Písku k výhře

Vsaďte si také!U nás se
o výhry
nedělí.

Hrajte
o miliony
2x denně!

Práva spotřebitelů se
s letoškem zase o něco
zvyšují. „Vychytralí“
obchodníci to mají
složitější s vlastní
vymyšlenou sebechválou
i s tím, jak vás napálit
lákadlem falešných
slevových akcí.

Konec falešným slevám
i podvodným recenzím
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Vyhrajte
250000Kč

ve zlatě

/zlato

Nabízíme zlaté slitky o hmotnostech
1-1000g. Při odběru nad 2000g
nabízíme individuální cenové podmínky

(cena je platná při nákupu
alespoň dvou slitků)

Zvýhodněná cena
Zlatý slitek ARGOR-HERAUS - 100g

Zlaté slitky jsou k dispozici za zvýhodněnou
cenu na objednávku, nebo za standartní
cenu IHNED K ODBĚRU.

131 000 Kč

ŽALUZIE

VRATA

DVEŘE
DVEŘE POUZE ZA CENU RÁMU

ZABEZPEČENÍ RC2 ZDARMA

SLEVA AŽ 30 % NA OVLÁDÁNÍ

REKONSTRUKCE
TEĎ NEBO NIKDYdo

30.4
.

AKCE

www.lomax.cz



BŘEZEN VE VAŠICH

LÉKÁRNÁCH

Nedovolte, aby vaše sebevědomí podkopávaly nepříjemné pocity kvůli potížím
s močením a vyřešte palčivý problém silou osvědčeného a tradičně užívaného
extraktu Saw palmetta.
Ulevte si od potíží a zajděte si pro nepostradatelného parťáka No-Prostal Strong.
Jedná se o nejsilnější doplněk stravy na trhu na potíže s prostatou* díky maximální-
mu obsahu extraktu Saw palmetta. Navíc obsahuje vitamin E, který chrání buňky před
oxidativním stresem. Účinné složení tohoto přípravku slouží k udržení zdravé prostaty,
redukuje noční močení a podporuje silný a nepřerušovaný proud moči.

PROSTATA?!
Potíže s močením řešte maximální silou

lní-
ed
ty,

*nejvyšší obsah Saw palmetta – srovnáno s doplňky stravy na lékárenském trhu, září 2022

nej
vyšší obsah*STRONG 33500 mgSAW

PALMETTA

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

Konec smutku,
strachům a starostem

Bolesti pohybového aparátu mají snadné
a efektivní řešení. Konopné mazání Thermolka
je totiž dostupné i ve formě náplastí. Hřejivé
náplasti intenzivně prohřejí a rychle uleví
od bolesti, ztuhlosti i přetížení pohybového
aparátu.
Zdravotnický prostředek Cannaderm thermolka
HŘEJIVÁ NÁPLAST NEW vyniká vysokou účinností
při řešení bolesti a ztuhlosti svalů a zad i komfort-
ním způsobem použití. Náplasti jsou ideální pro
úlevu od přetížení pohybového aparátu v klido-
vém režimu. Silný hřejivý efekt náplasti intenzivně
prohřívá a omezuje bolestivost postiženého místa.
Díky inovované hydrogelové formě náplasti lépe
přilnou k pokožce, ale je možné je také snadno
odstranit bez nepříjemného podráždění pokožky
a trhání chloupků.

Dejte sbohem bolesti
ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Jsou vaše oči stále častěji unavené
od televize, monitoru počítače či
ostrého slunce? Pak je vhodné začít
doplňovat potřebné látky, které jsou
důležité pro jejich správnou funkci.
Dejte sbohem unaveným očím
s Ocutein® Brillant Lutein 25 mg.
Doplňkem stravy z prémiové řady
Da Vinci Academia s nejvyšším množ-
stvím luteinu* a vitaminem A pro
maximální a dlouhodobý účinek.
Jako jediný obsahuje také fosfatidyl-
cholin a další účinné látky. Například
zinek přispívající k udržení normálního
zraku a selen a měď, které přispívají
k ochraně buněk před oxidačním
poškozením.

STOP
unaveným
očím!
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Zdravotnický
prostředek.
Pozorně čtěte
příbalovou infor-
maci.

Dárek pro vás:
OCUTEIN SENSITIVE
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ČR | S nástupem přívětivějšího venkov-
ního počasí míváme velká předsevzetí
spojená s naším zdravím, chceme se více
pohybovat na čerstvém vzduchu a také
upravit jídelníček ve formě jakési jarní
očisty. Po několika dnech se však prvot-
ní nadšení mnohdy pomalu vytrácí.

Na odlehčenou stravu je nutné zvykat
si pomalu a začít tím, co nám chutná.
Stačí jedenkrát nebo dvakrát denně při-
dat k běžné stravě zeleninové šťávy
nebo smoothie. A až si naše tělo zvyk-
ne, můžeme kvalitním smoothie na-
hradit jedno denní jídlo. Do
stravy lze zařadit i naklíčená
semínka například mungo
fazolek, chia semínek,
ředkviček, vojtěšky či ci-
zrny. Klíčky obsahují vel-
ké množství vitaminů, mi-
nerálů a bílkovin. Jako po-
syp na chleba či doplněk salá-
tu navíc krásně vypadají.

Klíčový je přísun vitaminů, přede-
vším vitaminu C, ale v posledních le-
tech se ukazuje, že i „déčko“ má velký

význam. Dále to jsou vitaminy skupiny
B, vitamin E, ale i minerální látky zinek

či selen.

Pohybem proti
nemocem
Pro správné fungování imu-
nitního systému je kromě
zdravé stravy důležitý i pra-

videlný odpočinek, kvalitní
spánek a pohyb. Kvůli lepší fy-

zické kondici není třeba hned le-
tět do posilovny, zpočátku stačí pravi-

delné procházky na čerstvém vzduchu, vý-
tah vyměnit za schody, vyjížďky na kole,

procházky s dětmi, rybaření, prostě vše,
co nám přináší radost a u čeho si odpočine-
me od běžných starostí.

Trendem poslední doby je také otužo-
vání. To však nemusí nutně znamenat
koupel v ledovém rybníce či řece. Pro po-
sílení imunity postačí pravidelná studená
sprcha, která podobně jako pohyb roz-
proudí náš oběhový a lymfatický systém
a tím zaktivizuje obranné buňky v těle.

Dítě není zmenšený dospělý

Posílení imunity u dětí je klíčové z toho
důvodu, že se jejich imunitní systém učí
ještě intenzivněji než u nás dospělých.

Je ale třeba si uvědomit, že potřeby dítě-
te a dospělého se liší. Základ naší imuni-
ty se podle většiny odborníků buduje
v období mezi šestým a sedmým rokem
života. Jak na přirozené posílení imuni-
ty u dětí?

Dopřejte dětem vždy dostatek neruše-
ného spánku. Pravidelně do jejich stra-
vy zařazujte ovoce, zeleninu, luštěniny,
celozrnné obiloviny, ořechy a semínka
bohatá na vlákninu. V chladnějším ob-
dobí roku doplňujte dětem vitamin D,
v letním období stačí 15 až 30 minut po-
bytu na slunci. Podporujte je v aktivním
pohybu, kdykoli je to možné. Choďte
s nimi ven i v dešti.

ZDRAVÍ

BOLÍ VÁS ČASTO HLAVA?BOLÍ VÁS ČASTO HLAVA?BOLÍ VÁS ČASTO HLAVA?

Pořiďte si domů kvalitní
čističku vzduchu Ionic-CARE

Pořiďte si domů kvalitní
čističku vzduchu Ionic-CARE

Pořiďte si domů kvalitní
čističku vzduchu Ionic-CARE

Očista domova podle
našich prababiček
K jarní očistě domova patří jednoznačně
velký úklid. Můžeme připomenout triky
našich prababiček, které k úklidu
nepoužívaly kvanta chemikálií jakomy, ale
vystačily si povětšinou s tím, coměly doma.

■ Neředěný ocet je vhodný k odstranění
vodního kamene, vyčištění umyvadla
a vodovodních baterií.

■ Octovou vodou v poměru 1:1 dobře
vyčistíme okna.

■ Horký ocet v kombinaci s jedlou sodou
vyčistí odpady v domácnosti.

■ Polovinou citronu zbavíme kuchyňská
prkénka starých skvrn od masa
a zeleniny.

■ Sůl je ideální k odstranění mastnoty
a skvrn od červeného vína.

Jaro už klepe na dveře.
Těšíme se na teplé dny,
začínáme více chodit na
procházky, odlehčujeme
stravu a celkově toto
období bereme jako
určitý restart. Pro naše
tělo, duši i domov.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Máte doma alergika? Uzpůsobte

INZERCE



Pylová sezona

Jenže jaro s sebou přináší i problémy
spojené s alergiemi. Pylovou sezonu
v České republice dělíme do tří obdo-
bí – na jarní (převažují pyly dřevin), let-
ní (převažují pyly trav a polních plodin)
a podzimní sezonu (převažují pyly ple-
velů a lučních bylin).

Každý alergik by měl znát období
„svého“ alergenu a účinně se mu bránit.
Základem jsou pravidelné kontroly u lé-
kaře a užívání předepsaných léků.

Pyl je v podstatě všudypřítomný. Py-
lová zrnka jsou velmi lehká a vzduchem
se tak šíří i několik kilometrů daleko.
Usazují se na lidské kůži, v nose,
v očích, ve vlasech, na oblečení
a na všech plochách v interiéru. A pohy-
bem se víří. Z toho vyplývají účinná pre-
ventivní opatření, která mohou alergi-
kům usnadnit život. Ale ani pro ostatní
lidi není od věci nějaké z nich dodržo-
vat, protože alergie se může rozvinout
kdykoliv během našeho života.

Jak alergikovi
přizpůsobit bydlení?
Domov alergika je důležité zařídit tak,
aby se dal často a snadno uklízet. Kober-
ce jsou nevhodné, lepší jsou pevné
a omyvatelné podlahové krytiny. Matra-
ci v posteli je možné opatřit bezbariéro-
vým povlakem proti roztočům s velmi
jemnou strukturou. A povlečení i samot-
né lůžkoviny je třeba co nejčastěji prát.

Pokojové rostliny jsou též velkým la-
pačem prachu. Proto je třeba je pravi-

delně sprchovat nebo omývat jejich lis-
ty. Obecně pak platí, že vzduch nejlépe
vyčistí dracena či aloe vera.

Ovzduší v domácnosti je přirozeným ro-
jištěm škodlivých látek. Vzduch plný bak-
terií, prachu a pylů způsobuje alergie
a zhoršuje astma. Výjimkou není ani mi-
gréna způsobená vydýchaným vzduchem
v nevětrané místnosti. Příznaky alergie bě-
hem loňského roku zaznamenalo 9 z 10
Čechů. Nejčastěji jsme si stěžovali na
rýmu, ucpaný nos a obtížné dýchání.

Usazování prachu není nic neobvyklé-
ho. Dokonce i lidské tělo působí jako

přenašeč a nečistoty do vzduchu vy-
pouští při každém výdechu. Nejjedno-
dušším způsobem, jakým dosáhnete čer-
stvého vzduchu, je větrání. Tím se zba-
víme oxidu uhličitého a přebytečné vlh-
kosti v interiéru.

Do domácností navíc vniká velké
množství škodlivin z venku. Je to poléta-
vý prach, bakterie, plísně, škodliviny
z vytápění a automobilové dopravy či
z průmyslové výroby. Navyšují tak
množství nečistot poletujících uvnitř
bytu. Mikroskopické částice létají vzdu-
chem a víří je pohyb obyvatel bytu, prů-
van, úklidové práce či domácí zvířata.
Všechny tyto vlivy mají podíl na zhorše-
ní zdravotního stavu astmatiků, alergi-
ků, ale mohou mít za následek též opako-
vané záněty dolních cest dýchacích, čas-
tou únavu či bolest hlavy, problémy se
spánkem a celkové oslabení imunity.

Čistý a zdravý vzduch je v interiéru
důležitý nejen pro alergiky a astmatiky,
ale pro každého. Obzvláště v noci, kdy
spíme a nabíráme nové síly. Zdravý noč-
ní spánek přinese už od rána produktiv-
ní den. V ložnici nemá co dělat televi-
zor ani počítač a ložnice není kancelář

ani knihovna. Kromě kvalitní matrace
je v ložnici tím nejdůležitějším správná
teplota (18-20 °C), vlhkost vzduchu
(40-50 %) a jeho čistota.

Pod pojmem znečištěný vzduch si nej-
častěji představíme kouř, ať už jakéhoko-
li původu, ovšem znečištění vzduchu ne-
musíme ve skutečnosti vidět ani cítit.
Alergeny včetně spor plísní, viry, infekč-
ní bakterie či polétavý prach se často
vznášejí ve vzduchu, aniž bychom
o nich věděli. V lepším případě způsobí
jen jemné podráždění, v nejhorším přípa-
dě však rozpoutají závažná onemocnění.

Pomůžou i vzdušné
vitaminy
Lidem se lépe dýchá v místech s vysokou kon-
centrací záporných iontů. Záporné ionty
(vzdušné vitaminy) jsou přirozenou součástí
čistého a zdravého vzduchu v přírodě a mají
blahodárný vliv na lidský organismus. Díky
nim je vzduch svěží a lépe dýchatelný, v mís-
tech s vysokou koncentrací záporných iontů,
například u moře, na horách nebo v lese,
máme větší pocit odpočinku, naše tělo lépe re-
generuje, mají příznivý vliv na psychickou po-
hodu i kvalitní spánek. V domácím prostředí
se bohužel vyskytují v minimální míře nebo
vůbec. Ničí je umělé materiály, chemické pro-
středky a moderní technika. Do bytu alergika
je tedy vhodné pořídit čističku vzduchu s ioni-
zátorem, který vzduch v interiéru o zdravé zá-
porné ionty obohatí.

Kvalitní čistička ze vzduchu v interiéru od-
straní až 96 % všech polétavých nečistot a my
už dýcháme jen čistý a zdravý vzduch bez
škodlivin a alergenů. (ks)

 prokázaná 96% účinnost při zachytávání

polétavých nečistot, pylů a mikroprachu

 79% účinek proti zápachu v interiéru

 vestavěný ionizátor

 omyvatelný filtr s neomezenou životností

 naprosto nehlučný provoz

 minimální provozní náklady, příkon max. 8 W

 snadná obsluha, jednoduchá údržba

Jediná čistička na trhu
prověřená 7 nezávislými testy

DOPRAVA ZDARMA

stříbrná, černá, bílá

3 690 Kč/ks
dekor dřeva

3 990 Kč/ks

www.ionic-care.cz
objednací linka zdarma 800 112 111

Získejte zdarma osvěžovač a čistič lednic
Ionic-CARE FF-210 v hodnotě 450,- Kč.
Neutralizuje pachy a pročišťu-
je vzduch v lednici, koupelně či
šatně. Navíc omezuje výskyt
bakterií, zabraňuje růstu plísní
a v lednici uchovává potraviny
déle čerstvé.

V objednávce
uveďte kód: PN3

kód

 prokázaná 96% účinnost při zachytávání 

    polétavých nečistot, pylů a mikroprachu 

 79% účinek proti zápachu v interiéru

 vestavěný ionizátor

 omyvatelný fi ltr s neomezenou životností 

 naprosto nehlučný provoz 

 minimální provozní náklady, příkon max. 8 W

 snadná obsluha, jednoduchá údržba 

Jediná čistička na trhu
prověřená 7 nezávislými testy

mudomácnost i životní styl
Základní rady
pro boj s alergií
■ Uklízejte na vlhko, aby
nedocházelo k víření prachu.

■ Omezte bytové textilie –
přehozy, závěsy, záclony,
koberce, plyšáky.

■ Po příchodu domů se hned
převlékněte a vyprané prádlo
nesušte venku.

■ Před spaním si myjte vlasy.
Pylová zrnka na polštáři by vás
jinak celou noc dráždila do oken,
kterými nejčastěji větráte,
nainstalujte sítě proti pylu (jsou
mnohem hustší, než sítě proti
hmyzu).

■ Pořiďte si kvalitní čističku
vzduchu, která domácnost zbaví
pylových alergenů a dalších
škodlivin.



Nezaměňujte pojištění
domácnosti a nemovitosti
Pojištění domácnosti a po-
jištění nemovitosti jsou dva
odlišné pojistné produkty.
Jestliže máte sjednané po-
jištění nemovitosti, hradí se
škody způsobené na budo-
vě. Jde tedy o zdi, střechu,
stropy, okna, dveře a další
věci, které jsou k ní napev-
no přidělané. „Pokud máte
dům rozestavěný, může být i tak
v rámci pojištění nemovitosti
pojištěna stavba či stavební
materiál. Pozor ale musíte dá-
vat na formulaci v pojistných
podmínkách vámi vybrané po-
jišťovny,“ specifikuje Veroni-
ka Pilková, tisková mluvčí
České asociace pojišťoven.
Pokud máte sjednané po-
jištění domácnosti, tak

v případě škody se kryje
poškození na vybavení –
elektrospotřebiče, nábytek
a další movité věci jako de-
korace, uskladněné spor-
tovní vybavení, elektronika
a osobní věci.

Nejste podpojištění?
Jedním z nejčastějších pro-
blémů u pojištění majetku
je podpojištění. K podpojiš-
tění domu, bytu či chalupy
dochází ve chvíli, kdy je
objekt pojištěn na částku
nižší, než jaká je hodnota
dané nemovitosti pro úče-
ly jejího znovupořízení či
rekonstrukce. „Z detailních
výsledků členských pojišťoven
působících v tomto segmentu
vyplývá, že aktuálně se neočeká-
vá existence podpojištění pouze
u 30 % pojistných smluv u ne-
movitostního pojištění občanů.
U dalších cca 14 % pojistných
smluv výše podpojištění (defino-
vaná rozdílem mezi hodnotou
pojištěné nemovitosti a aktuální
pojistnou částkou vůči aktuální
hodnotě pojištěné nemovitosti)

vychází do 10 % a dále již vý-
znamný rozsah podpojištění
v úrovni od 20 % do 49 % na-
stává u 41 % pojištěného port-
folia, a u zbývajících 15 % smluv
dokonce výše podpojištění pře-
sahuje úroveň 50 %,“ říká Petr

Jedlička, pojistný analytik
České asociace pojišťoven.
V případě, že máte nemo-
vitost podpojištěnu, tak je

pojišťovna oprávněna snížit
pojistné plnění ve stejném
poměru, v jakém je výše
pojistné částky ke skuteč-
né výši pojistné hodnoty
pojištěného majetku. Pod-
pojištění a s tím související
krácení plnění pojišťovny
nenastává vždy. Záleží na
podmínkách dané pojistné
smlouvy a konkrétním po-
souzení dané situace.

Smlouvu pravidelně aktu-
alizujte
Impulzem pro změnu po-
jistné částky by měla být
například právě rekon-
strukce nemovitosti a dále
také zásadní výměna ná-
bytku, nákup nových spo-
třebičů a dražší elektroni-
ky, což všechno přirozeně

navyšuje hodnotu majetku
a nemovitosti, což je rele-
vantní v případě, že kromě
samotné nemovitosti máte

pojištěnu i domácnost.
„Současné smlouvy o pojištění
majetku jsou flexibilní a dají se
v nich provádět změny, proto se
nejedná ani o nic složitého. Ide-
ální je tak učinit každé tři roky,
pokud není v pojistné smlouvě
nastavena indexace pojistné
částky automaticky,“ radí Ve-
ronika Pilková.
Zpozornět by měli všichni,
kteří se svým smlouvám
v posledních letech nevě-
novali. Oblast stavebnictví
totiž zažívá strmý růst cen,
a to zejména v důsledku
inflace. Pro majitele ne-
movitosti to znamená, že
hodnota jejich nemovitosti
roste, ale důsledkem může
být i faktor zastaralé smlou-
vy na pojištění majetku, bez
příslušné indexace.

Zde je však dobré upozor-
nit na skutečnost, že valná
většina pojišťoven nabízí
u svých produktů tzv. inde-

xaci, tzn. pravidelné auto-
matické navýšení pojistné
částky, zejména v souvislos-
ti s rostoucí inflací. Pokud
tak klient dá souhlas při
uzavírání pojistné smlouvy
s tímto institutem, odpadne
mu do značné míry starost
s aktualizací pojistné částky
na pojistné smlouvě. To se
však nebude týkat případů,
kdy dochází k nějakému
výraznějšímu nárůstu hod-
noty pojištěného majetku,
nejčastěji právě z důvodu
rekonstrukce.

Pojištění na plot a garáž
Při pojištění vaší nemovi-
tosti nezapomínejte ani na
vedlejší stavby, pokud je
doplníte do smlouvy, budou
pojištěny stejně jako hlavní

Pojištění majetku komerční příloha pátek 17.března2023

Ochránit si svoji střechu nad hlavou (a to občas doslova)
můžeme v případě pojištění majetku. V případě škodní
události nám může ušetřit skutečně i miliony. Většina
z nás však v něm často chybuje. Na co si dát pozor?

Pojištění majetku? VyVarujte se
nejčastějším chybám

INSTALATÉR DORAZÍ
DO 2 HODIN.
Protože ucpaný záchod dokáže otrávit
vzduch i atmosféru v domě.
Asistence k pojištění majetku od Kooperativy.
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budova. Konkrétně máme
na mysli garáž, zahradní
domek, ale také altán, pří-
střešky či oplocení, kůlny,
bazén.

Nezbytné kroky po vzniku
škody:

1.Zabránění rozšíření či
zvětšení škody – ujis-

těte se například, že skrz
poničenou střechu dále ne-
zatéká do místností, nebo
že jsou vypojené všechny
elektrické přístroje, aby
nedošlo ke zkratu, případ-
ně upevněte zahradní náby-
tek, aby dále neničil okolí
domu a zahrady. Počínejte
si ale s velkou opatrností
a zajistěte jen to, co situace
dovoluje bez ohrožení vaše-
ho zdraví.

2.Pečlivá dokumenta-
ce – ideální je, máte-

-li k dispozici fotoaparát
nebo kameru, škodu díky
tomu můžete velmi dob-
ře zdokumentovat. Téměř
každý mobilní telefon už

má velmi slušný fotoapa-
rát a z něj pořízené snímky
jsou dostačující. Zaměřte se
na všechny detaily škody
či poškozeného prostoru.
Pokud máte svědka, který
u události byl, sepište s ním
svědeckou výpověď, kterou
můžete pojišťovně také do-
ložit spolu s dokumentací
škody. Pokud máte k dispo-
zici faktury či záruční listy

k poničenému majetku, je
rovněž dobré toto pojišťov-
ně doložit.

3.Oznámení události
pojišťovně – k oznáme-

ní budete potřebovat číslo
pojistné smlouvy, datum
a místo vzniku škody, její
příčinu, resp. popis vzniku
škody, alespoň přibližný od-
had výše škody a své kon-
taktní údaje.

4.Šetření škodní udá-
losti a likvidace – ná-

sledně vás pracovníci pojiš-
ťovny budou kontaktovat
a v případě potřeby přijede
namísto škody ještě mobil-
ní technik, který provede
profesionální dokumen-
taci a posouzení. Buďte
připraveni, že pojišťovna
si možná vyžádá ještě ně-
jaké doplňující informace

či dokumentaci, aby mohla
pojistnou událost rychle vy-
řídit a vyplatit vám pojistné
plnění.

5.Reklamace – máte
problém s řešením své

pojistné události? Pokud se
domníváte, že vám pojišťov-
na nevyšla vstříc tak, jak by
měla, a neuznala vám ani
následnou reklamaci, mů-
žete se obrátit na Kancelář
ombudsmana České asoci-
ace pojišťoven. Ombuds-
manka prof. Alena Macko-
vá pomáhá smimosoudním
řešením sporů v oblasti ne-
životního pojištění – a jak
je již z názvu pozice jasné,
zastává objektivní přístup,
zhodnotí argumenty a sku-
tečnosti na obou stranách
sporu a pokusí se o mi-
mosoudní dohodu, čímž
se klienti mohou vyhnout
nepříjemným soudním stá-
ním a poplatkům či zdlou-
havému procesu. Obrátit
se na ombudsmanku může
kdokoliv a zcela zdarma.

Jak si Kooperativa stojí
v pojištění majetku a od-
povědnosti občanů?
Naše nabídka pojištění
je oblíbená a úspěšná, na
trhu máme přibližně čtvr-
tinový podíl. Objem před-
pisu pojistného v loňském
roce přesáhl 3,85 mld. Kč.
Spravujeme více nežmilion
kusů pojistných smluv. Ale
ani konkurence nespí, pro-
to stále pracujeme nejen
na vylepšování produktové
nabídky, ale i následných
služeb, s důrazem na kva-
litu vyřizování škod.

Kolik škod z pojištění ob-
čanů Kooperativa v loň-
ském roce řešila?
V roce 2022 jsme v pojiště-
ní majetku a odpovědnosti
občanů vyřídili přes 60 tisíc
pojistných událostí za 1,98
miliardy Kč. Nejvíce škod
našim klientům způsobily
přírodní živly, především
vichřice a bouřky, dále pak
problémy s vodoinstala-
cemi a v neposlední řadě
jsme tradičně zaznamenali
i významný počet odpo-
vědnostních škod. Našim
klientům jsme vedle toho
zajistili i tisíce asistenčních
zásahů, které jim vedle fi-
nanční kompenzace škod
pomohly vyřešit i akutní
věcné potíže.

Mluvil jste o mimořádné
inflační garanci. V dnešní
době je inflace stále aktu-
álnější téma. Jaké výhody
klientům přinášíte?
Je to unikátní přístup k ře-
šení velkých občanských
majetkových škod, k ně-
muž jsme se formou ve-
řejného příslibu zavázali
nejen pro nově uzavřené,
ale i pro stávající pojistné

smlouvy. Má-li náš klient
pojištění indexované, je za-
ručena k jeho pojištění in-
flační garance. Jde o ochra-
nu pro případ, že bymu ani
valorizovaná horní hranice
plnění nepokryla kvůli mi-
mořádné inflaci celou výši
škody. Díky inflační garanci
klient obdrží pojistné plně-
ní až do výše 120 % horní
hranice pojistného plnění.
Tedy až o 20 % vyšší částku,
než jakou má sjednanou
v dodatku, kterým přijal
náš návrh na indexaci.

Co dalšího jste připravili
v pojištění majetku?
Mezi výrazná vylepšení
v pojištění nemovitostí
i domácností patří navýšené
limity plnění. Nově jsme na-
víc řadu z dříve obvyklých
limitů zcela zrušili a horní
hranicí plnění je nově celá
pojistná částka. Méně ome-
zení plnění znamená lep-
ší přehlednost a férovost
podmínek pojištění a stej-
ně jako u zmíněné inflační
garance to klientům přináší
další posílení jistoty pro pří-
pad vzniku nezvykle vysoké
škody.
Co si mohou klienti před-
stavit pod pojmem ekolo-
gický benefit?
Ekologický benefit garantu-
je výplatu plnění i nad rá-
mec pojistné částky, pokud
škoda přesáhne 75 % z po-
jistné částky zasaženého
rodinného domu, rekreač-
ní budovy či bytové jednot-

ky. Klient tak navíc obdrží
prostředky na ekologickou
modernizaci zasaženého
objektu. Pokud tedy napří-
klad máte pojištěn rodinný
dům na pojistnou částku
8 milionů Kč a dojde
k výše zmíněné
pojistné udá-
losti, kromě
obvyklého
pojistného
plnění zís-
káte navíc
5 % z po-
jistné část-
ky, tedy
400 tisíc
Kč, na po-
řízení nebo
vylepšení třeba
vnitřního a vnější-
ho zateplení, fotovoltaiky,
tepelného čerpadla nebo
systému na zadržování a vy-
užívání dešťové vody. Tedy
moderních prvků, které
spoří náklady na bydlení
a přispívají k šetrnějšímu
přístupu k životnímu pro-
středí.

Zmínil jste vylepšené
i zcela nové asistenční
služby. Jaké asistence
budou moci klienti vyu-
žívat?
Nabídku asistenčních slu-
žeb, které naši klienti ke
svému pojištění získávají
bezplatně, jsme skutečně
významně posílili. Úplnou
novinkou je asistence pro
případ stěhování, dále jde
například o asistence v pří-

padě potřeby pozáruční
opravy domácích spotřebi-
čů či novou kyberasistenci.
Zároveň jsme zvýšili limity
plnění pro využití řemesl-
ných prací, kterými se od-
straňují různé nouzové

situace, nově činí
až 10 tisíc Kč pro
jeden a každý
zásah, při-
čemž počet
z á s a h ů
v roce
nově již
není ome-
zen. To
samé platí
třeba i pro

cykloasisten-
ci, kterou na-

dále poskytujeme
rovněž zdarma.

Stále důležitější je dnes
pojištění odpovědnosti
za způsobené újmy, upra-
vovali jste ho také?
Ano, pojištění odpovědnos-
ti v běžném občanském ži-
votě určitě doporučujeme
každému. Výše náhrad za
újmy, zejména na zdraví
či životě , mohou dosáh-
nout i milionových částek,
což může být pro rodinný
rozpočet zcela likvidační.
Proto jsme upravili i toto
pojištění, nově nabízíme
limit plnění až do výše
50 milionů Kč a územní
platnost pojištění jsme
rozšířili na celý svět, dříve
toto pojištění platilo jen
pro Evropu.

Od března pojišťovna Kooperativa nabízí výrazně mod-
ernizované pojištění majetku a odpovědnosti občanů.
„Kromě vylepšených i zcela nových asistenčních služeb,
podstatného navýšení či úplného zrušení většiny limitů
plnění, nabízíme třeba mimořádnou inflační garanci
nebo unikátní Ekologický benefit,“ představuje vylepšení
Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů.

Tomáš Reitermann, vedoucí
Odboru pojištění občanů

podporuje ekologické investice
pojištění majetkuod kooperativy



HUDEBNÍ IMPULSY

CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA TELEVIZE

Z PRÁVY Z REGIONŮ s moderá-
torkouMarkétou jsou na CNNPri-
ma NEWS odpolední stálicí. A jak

se ukazuje, lidé z různých částí Česka sku-
tečně zajímá to, co se děje v jejich okolí.
I proto tým ZPRÁVZREGIONŮ nedáv-
no rozšířil svoji relaci, která startuje každý
všední den v 16.55. Nově jsou regionální
zprávy téměř hodinové a nabízí spoustu
novinek. To hlavní – informace o tomnej-
zásadnějším ve vašem kraji – ale samo-
zřejmě zůstává.

Často je pro nás zkrátka důležitější to,
co se děje v naší vesnici či městě, než to,
co řekl ten či onen politik v hlavním měs-
tě. „Lidé u nás najdou všechno, co se
aktuálně dotýká jejich životů u nich doma,
co je trápí, o čem mluví u kávy nebo piva
nebo čím semůžou ,tam u nich‘ pochlubit.
Denně na té relaci pracuje armáda našich
reportérů v krajích, kteří svůj region znají
opravdu dobře a mají přehled o tom, co se
tam děje. Nedávno jsme třeba s Robertem
Hečem ze Zlína slavili 25 let, s Markétou
Schenkovou z Ostravy dokonce 26 let pů-
sobení ve zpravodajství Primy, naši kraján-
ci jsou opravdu lidé na svých místech,“
říká moderátorka pořaduMarkéta Fialo-
vá (na snímku), která za svou dlouholetou
televizní kariéru prošlamnoha reportérský-
mi i moderátorskými pozicemi.
Markéta i její kolegové teď mají sice

o dost víc práce, ale také prostoru pro vaše
příběhy a to, co je skutečně důležité. Tře-
ba počasí ve vašem regionu. To Markéta
každý všední den probírá u velkoplošné
obrazovky smnoha detailními údaji s pro-
fesionálními meteorology z ČHMÚ.

Zve si též kolegy zKrimi zpráv, kteří nastí-
ní, jaké případy z různých koutůČeska ak-
tuálně zpracovávají, a tedy i to, o čem se
nejspíš bude druhý denmluvit u vás v prá-
ci nebo doma. „Rozšíření naší relace je
znát. Objem práce se mi prakticky zdvoj-
násobil, ale nejsem na to rozhodně sama.
Celý tým teď jede tak na sto dvacet pro-
cent, je to náročné, ale výsledky jsou za-
tím hodně nadějné. Nechci to zakřiknout,
ale podle čísel sledovanosti se zdá, že to
i diváky s námi baví. A to je pro nás silný
motor,“ vysvětluje Markéta Fialová.

Neustále v pohotovosti

CNNPrimaNEWSmávkaždémkraji ně-
kolik reportérů a spolupracovníků, kteří
musí být v pohotovosti neustále.Nikdo to-
tiž neví, kdy přijde nenadálá nehoda, živel-
ní katastrofa či jiná zásadní událost, která
si vyžaduje živý vstup nebo natočení re-
portáže.A s nimi jsou na jedné lodi i edito-
ři v čele se šéfem regionálních redakcíDa-
nielem Janochem. Je to sice dřina, ale tým
regionů to zkrátka baví.

„Mám ráda tu obrovskou rozmanitost
i to, že prostřednictvím našich Zpráv z re-
gionůvlastně denně cestuju po celé repub-
lice. Já jsem patriot a mám to u nás ráda,
takže tohle je skvělé. Pak samozřejmě
možnost mluvit s lidmi o aktuálních pro-
blémech v živých vstupech a napřímo,“
říkáMarkéta Fialová.

Ač by měli být novináři z povahy své
práce spíše nestranní, iMarkétamá někte-
ré oblíbené části Česka, na které nedá do-
pustit. „Já jsem Pražačka křtěná Vltavou,
ale mám to ráda na mnoha místech. Jako
lyžař miluju Krkonoše, Beskydy i Lipno,
jako houbař třeba Brdy a povodí Beroun-
ky. Za vínem jezdíme samozřejmě naMo-
ravu a spoustu přátelmáme třeba v rázovi-
téOstravě.Ale řekla bych, žemoje srdcov-
ka je celá republika,máme to tu prostě pri-
ma,“ uzavírá s úsměvem moderátorka
Markéta Fialová. (ms)

JOSEF VLČEK

P řesně v den jarního slunovratu
21. března oslaví 70. narozeniny
jeden z nejvýraznějších předsta-

vitelů českého popu 80. let Dalibor Jan-
da. Patří mezi nejsnadněji rozeznatelné
zpěváky na naší scéně. Jeho chraplavý
hlas známe z celé řady ploužáků, které
podle výzkumů Rádia Impuls patří do-
dnes mezi nejpopulárnější skladby čes-
kého středního proudu.
Janda pochází z Hranic na Moravě,

tady už jako vyučený zámečník také za-
čínal v bigbeatových kapelách. Nejzná-
mější z nich byla Pacific Soul. Málokdo
si uvědomuje, že budoucí trojnásobný
Zlatý slavík má rockové kořeny. Ostat-
ně když si poslechneme jeho první na-
hrávky z roku 1983, ještě v jeho písních
najdeme řadu prvků z tehdejšího klasic-
kým rock'n'rollem ovlivněného pop-roc-
ku. Jeho první hit Jahodový koktejl
z roku 1983 je toho dokonalým příkla-
dem.
Právě Jahodový koktejl, zhusta hraný

v rádiu, odstartoval Jandovu popularitu.

Následoval Hurikán a po něm celá dlou-
há řada dalších hitů. Statisticky měl
v druhé polovině 80. let nejvíce úspěš-
ných a nejčastěji hraných písní, které
nejvíce zabíraly v posluchačské skupi-
ně žen ve věku 20 až 30 let.

Dalibor Janda tehdy spojil své síly
s pražskou skupinou Prototyp a hlavně
s textařem Janem Krůtou, který pro něj
napsal texty k většině jeho nejslavněj-
ších hitů. Janda nebyl žádný rockenrolo-
vý dravec, a proto se ve svých nejlep-
ších letech orientoval spíše na pomalé,
až těžkotonážní balady s výraznými me-
lodiemi. Připomeňme si například sklad-
by jako Kde jsi, Padá hvězda, Oheň,
voda, vítr nebo Tisíckrát krásnější.
V druhé polovině osmdesátek to byly

obrovské hity, ale jejich série zakonzer-
vovala jeho image do jednotvárné polo-
hy, z níž se mu už nepodařilo vyklouz-
nout. Mimochodem na některých z nich
hraje kytarová sóla Michal Pavlíček,
který nesměl vystupovat s Pražským vý-
běrem a živil se proto jako anonymní
studiový muzikant.

Image nešťastníka

S odstupem let najdeme i další důvody
toho, proč se mu v 90. letech přestalo da-
řit. Časem si díky písni Vždycky jsem
to já, kterou pro něj napsal Ladislav Štai-

dl s Miroslavem Černým, totiž vytvořil
image tak trochu nešťastníka, člověka,
kterého provází smůla. Přišlo to ale přes-
ně ve chvíli, kdy se měnil posluchačský
vkus mladého publika, jež začalo vyža-
dovat agresivnější a energičtější typy in-
terpretů.
Dalibor Janda se stal popovou

hvězdou ve třiceti, což byl a dodnes je
v hudebním průmyslu relativně vysoký
věk. I to byl jeden z důvodů, proč doba
jeho největší popularity, na rozdíl
od řady dalších kolegů, trvala poměrně
krátkou dobu. Ale i tak natočil v 90. le-
tech řadu skladeb, které sice už nebyly
velkými hity, ale svou kvalitou a zpěv-
ností nezaostávaly za jeho předchozí
tvorbou. Janda byl dokonce jedním z prv-
ních interpretů, který rezignoval na vel-
ká hudební vydavatelství a začal vydávat
své skladby ve vlastním vydavatelství
Hurikán Records. Stal se tak předchůd-
cem trendu, který nabírá na obrátkách až
dnes. Dalibor Janda nicméně pořád umí
vyprodat velký sál a podmanil si také ně-
kolikrát publikum Českého mejdanu
s Impulsem v pražské O2 areně.

Zpravodajství z regionů baví
diváky i reportéry v terénu

Hurikán s kořeny v rocku

FOTO | HERMINAPRESS

„ Mám ráda
rozmanitost.

FOTO | FTV PRIMA
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Investujte s e-Finance Group
podílejte se na investicích do komerčních a bytových nemovitostí

Proč e-Finance, a. s.?

1,2 miliardy Kč
je hodnota komerčních a bytových

nemovitostí ve vlastnictví
koncernu e-Finance, a.s.

181 milionů Kč
již vyplatil koncern e-Finance, a.s.
na úrocích plynoucích z dluhopisů

určených veřejnosti

22 let
Koncern e-Finance, a.s. byl založen
v roce 2001 a již 22 let investuje v ČR

do nemovitostních projektů

až 10% ročně
je nadstandardní zhodnocení
z dluhopisů pro veřejnost

Bližší informace informace o nemovitostním portfoliu e-Finance, a.s. najdete na internetových stránkách www.e-finance.eu v záložce Pro Investory

Dluhopisy e-Finance určené pro veřejnost - investice od 50 000 Kč

EFI SPA Hotel**** Superior & Pivovar
náměstí 28. října 23, 602 00 Brno
+420 515 557 500
recepce@efispahotel.cz

Dluhopisový program e-Finance
Skupina e-Finance, a. s. vydává dluho-
pisy určené pro občany a firmy v rámci
dluhopisového programu e-Finance CZ.

Úrokový výnos z dluhopisů
Dluhopisy nesou zhodnocení, které je
vždy určeno v prospektu dluhopisů, který
je každoročně schvalován Českou národ-
ní bankou a konečných podmínkách pro
danou emisi dluhopisů. Česká národní
banka schvaluje tento prospekt pouze
z hlediska toho, že splňuje normy týkající
se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnos-
ti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Toto schválení by se nemělo chápat jako
potvrzení kvality cenných papírů, kte-
ré jsou předmětem tohoto prospektu.

Zhodnocení může být dáno pohyblivou
nebo pevnou sazbou. V současnosti
e-Finance nabízí dluhopisy se sazbou
pohyblivou ve výši inflace+1% u tzv.
protiinflačních dluhopisů a nebo s pev-
nou sazbou od 7% do 10% podle délky
investice, která je od jednoho do čtyř let.
Pohyblivá sazba je odvozena od změny
bazického indexu spotřebitelských cen
tzn. o inflaci. Pevná sazba je fixována
ve stejné výši pro všechna výnosová
období nebo je určena konkrétní sazba
pro každé výnosové období. Úrok bude
majiteli dluhopisu vyplácen vždy je-
denkrát ročně.

Splacení dluhopisu
Dluhopisy jsou obvykle dvou až čtyřleté,
přičemž držitel dluhopisu je oprávněn
požádat o mimořádný odkup s dvoumě-
síční výpovědní dobou.

Dluhopisy e-Finance můžete objednávat přes internet, emailem, telefonicky, osobně.

Roční dluhopisy s výno-
sem 9%. Dluhopisy jsou
zajištěné zástavním právem
na celém exkluzivním areá-
lu Zámku Račice-Pístovice
čítající pozemky o výměře
přes 50 000 m2, nemovitosti
a samotný zámek.

9%

JEDNOLETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

Čtyřleté protiinflační dlu-
hopisy s výnosem ve výši
roční inflace plus 1%.
Prostředky jsou investo-
vány do stávajících ne-
movitostí generující pra-
videlné výnosy z nájmů
a ubytování.

Inflace
+1%

ČTYŘLETÉ PROTIINFLAČNÍ DLUHOPISY

Ubytujte se v jednom z projektů e-Finance!
EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR & PIVOVAR

Rezervujte si svůj pobyt na webových stránkách ho-
telu www.efihotel.cz, zadejte do kolonky promo kód
„INVESTOR“ a získejte tak slevu 20% na svůj pobyt.
Tato sleva platí pouze pro EFI SPA Hotel**** Superior &
Pivovar na ubytování do 30. 4. 2023.

. SLEVA 20%

. PROMO KÓD: INVESTOR

. PLATÍ PRO REZERVACI NA WWW.EFIHOTEL.CZ 20%
SLEVA
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TV program týdeníku 5plus2 sobota 18. března 2023

ČT1
7.20 Sedmero krkavců 8.20 Zelený ptáček
9.05 Úsměvy Oldřicha Nového 9.45 Gejzír
10.15 Všechny velké a malé bytosti II 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v re-
gionech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O hruškách ušat-
kách a jablíčku parohátku 13.50 O Honzovi
a Barušce 14.35 Dědečkem proti své vůli 16.15
Slečna Marplová 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Moderátoři M. Kramár a V. Kořen
vás provedou pořadem, u které-
ho se budete divit, žasnout i bavit
se. Dále účinkují: S. Remundová,
P. Nečas, D. Suchařípa a J. Sypal

21.20 Všechnopárty
Dnešními hosty K. Šípa jsou
hudebník R. Tesařík, moderátorka
J. Voldánová a herec L. Munzar

22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.05 Maigret klade past
Detektivka (Fr./Švýc./ČR, 1996).
Hrají B. Cremer, B. Todeschini

23.45 Komisař Moulin
Zombi. Krimiseriál (Fr., 1992)

1.15 Sama doma
2.45 Manéž Bolka Polívky
4.00 Kuchařská pohotovost
4.20 Malá farma
4.45 Přes nový práh
5.10 V kondici

Nova
5.55 Bernieho dobrodružství 6.00 Zig
a Sharko III 6.10 Looney Tunes: Úžasná show
(4, 5) 7.05 Scooby-Doo II (8, 9) 7.55 Víkendová
Snídaně 12.00 Rady ptáka Loskutáka 13.00
Tipy ptáka Loskutáka 13.15 Může se to stát
i vám 15.15 Psí domov 7.10 Návrh 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Superlov
21.45 Sherlock Holmes

Krimithriller (USA/VB/N, 2009)
0.15 Oheň 2

Akční krimidrama (USA, 2019)
2.05 Kriminálka Miami VII (11)
2.50 Novashopping
3.05 Specialisté (195)
4.00 Pohlreichův souboj restaurací (2)

Prima
6.00 Jen počkej, zajíci! 6.15 M.A.S.H (4) 6.45
M.A.S.H (5) 7.20 M.A.S.H (6) 7.50 M.A.S.H (7)
8.25 Autosalon.tv 9.30 Máme rádi Česko
11.05 Šampioni 12.40 Vraždy v Midsomeru
14.55 Loupež po italsku, kriminální film
(USA/Fr./VB, 2003), hrají M. Wahlberg,
Ch.Theron, D. Sutherland, J. Statham, S. Green
17.05 Nezlobte dědečka, komedie (ČR, 1934),
hrají V. Burian, Č. Šlégl, A. Mandlová, H. Vítová
18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi
zprávy 19.55 Showtime
20.15 Zákony vlka (1)

Škodná v revíru. Krimiseriál (ČR,
2023). Hrají S. Majer, L. Rybová,
J. Novotný, T. Švejdová,
J. Vondráček. Režie M. Najbrt

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

22.50 24 hodin života
Akční film (USA, 2017). Hrají
E. Hawke, R. Hauer, L. Cunning-
ham. Režie B. Smrz

0.50 Uvězněná pod hladinou
Thriller (Švéd., 2020). Hrají
M. Gammel Ginsburgová,
M. Martinová, O. Wirenhed

2.40 S vrahem v patách
Thriller (USA, 2018). Hrají
Ch. Hobbsová, M. Famiglietti,
W. McNamara, K. Scott

4.25 Jak se staví sen

Joj Family
6.45 Policisté v akci 7.35 Policisté

v akci 8.35Profesionálové (16)9.35Profesionálové
II (1) 10.35 Prázdniny 3 (1) 12.00 Prázdniny 3 (2)
13.05 Český Robinson 2 14.30 Zkoušky z dospě-
losti (5) 15.45 V sedmém nebi 17.50 Nové bydlení
– Design 19.00Krimi 19.30Noviny 20.20Hotel (3)
21.15Muž, který nesmí zemřít (2) 22.25Bez ubrou-
sku 23.30 Bez ubrousku 0.30 Bez ubrousku

Prima cool
5.10 Umění je cool 6.00 Příhody Bolka a Lolka
6.30 Jen počkej, zajíci! 6.45 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IV (14) 7.35 Pevnost Boyard III (7-10)
11.50 Re-play 12.20 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (24) 13.25 Simpsonovi XIV (8-11) 15.05 Liga
výjimečných 17.10 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (1) 18.15 Simpsonovi XV (14-17) 20.15 xXx:
Návrat Xandera Cage 22.20 96 hodin: Odplata
0.05 Simpsonovi XV (14-16)

Nova Cinema
5.15 Půlnoční dítě 7.50 Kriminálka Miami VII (10, 11)
9.45 Šestka táhne světem 11.00 Jeden den v New
Yorku 12.45 Když si Chuck bral Larryho 15.00
Maxinožka 2, animovaný film (Belg./Fr., 2022)
16.45 Sindibád, legenda sedmi moří, animovaný
film (USA, 2003) 18.15 Ace Ventura 2: Volání divo-
činy, komedie (USA, 1995) 20.00 Pán prstenů: Dvě
věže, fantasy (N. Zél./USA, 2002) 23.35 Nico – víc
než zákon, akční film (USA/HG, 1988)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Příhody Bolka
a Lolka 6.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV
(23, 24) 8.00 Tři muži a mladá dáma 10.05 Na
nože 12.45 Koule, sci-fi thriller (USA, 1998) 15.20
King Kong, dobrodružný film (USA, 1976) 18.05
Matky, komedie (ČR, 2021) 20.00 Diamanty jsou
věčné, akční film (VB, 1971) 22.25 Angláni na
útěku, komedie (USA/VB, 2018) 0.20 96 hodin:
Odplata, akční thriller (Fr./USA, 2012)

SHOW

SOBOTA

6.30 Krimi 6.50 Noviny 7.30 Policisté
v akci 8.30 Policisté v akci 9.30 Policisté v akci
10.30 Profesionálové II (2) 11.25 Profesionálové II
(3) 12.25 Muž, který nesmí zemřít (2) 13.45 O zví-
řatech a lidech (5) 14.50 Muž z Londýna 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Letící delfín
(4) 23.45 Hotel (3) 0.45 Policisté v akci

NEDĚLE

7.00 Záchranáři v akci 7.50 Soudní
síň – cz8.40Soudní síň 10.45První oddělení II 11.50
Soudní síň – nové případy 12.55 Soudní síň 13.55
Bez ubrousku 14.55Policisté v akci 16.55 Soudní síň
17.50 Soudní síň – nové případy 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20Muž z Londýna 22.20 Profesionálové
VIII (13, 14) 23.55 První oddělení II 0.45 Soudní síň

PONDĚLÍ

10.50 První oddělení II 11.45 Soudní síň –
nové případy 12.50 Soudní síň 13.55 Bez ubrousku
14.55 Policisté v akci 16.50 Soudní síň 17.55 Soudní
síň – nové případy 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Letící delfín (4) 21.40 Kriminálka Kraj (7) 22.35
Skutečné příběhy 23.35 První oddělení II

ÚTERÝ

10.50 První oddělení II 11.40 Soudní
síň – nové případy 12.40 Soudní síň 13.45 Bez
ubrousku 14.45 Policisté v akci 16.50 Soudní síň
17.50 Soudní síň – nové případy 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Český Robinson (3) 21.40 Zkoušky
z dospělosti (6) 22.55 První oddělení II

STŘEDA

11.40 Soudní síň – nové případy
12.45 Soudní síň 13.45 Bez ubrousku 14.50
Policisté v akci 16.50 Soudní síň 17.50 Soudní síň –
nové případy 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
O zvířatech a lidech (6) 21.25 Kriminálka Kraj (8)
22.20 Skutečné příběhy 23.30 První oddělení II

ČTVRTEK

9.45 Soudní síň 10.45 První oddělení II
11.40 Soudní síň – nové případy 12.40 Soudní síň
13.40 Bez ubrousku 14.45 Policisté v akci 16.45
Soudní síň 17.50 Soudní síň – nové případy 19.00
Krimi 19.30Noviny 20.20 Prázdniny 3 (3, 4) 22.55
Sedmého dne večer 1.00 Bez ubrousku

PÁTEK

Relax
7.25 Má tlustá Valentýna 9.20

Fantastická příroda 10.20 Top Relax 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Fantastická příro-
da 15.20 Vaříme! 15.55 Esmeralda 16.55
Esmeralda 17.55 Má tlustá Valentýna 18.55 Má
tlustá Valentýna 19.55 Lásky přes internet 20.55
Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Teleshopping 23.20 Luxus store

SOBOTA

5.50 Zvěřinec 7.25 Má tlustá
Valentýna 9.20 Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20 Top
Relax 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55
Lásky přes internet 15.55 Esmeralda 16.55
Esmeralda 17.55 Má tlustá Valentýna 18.55 Má
tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě
tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

NEDĚLE

7.25 Má tlustá Valentýna 8.20 Má
tlustá Valentýna 9.20 Fantastická příroda 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.40 Top
Relax 14.55 Novotný za humny 15.55 Esmeralda
17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky
20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

7.25 Má tlustá Valentýna 9.20
Fantastická příroda 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.40 Top Relax 14.55 Novotný za
humny 15.55 Esmeralda 17.55Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

9.20 Fantastická příroda 10.20
Pohodové zprávy 10 Luxus store 14.40 Top Relax
14.55 Novotný za humny 15.55 Esmeralda 17.55
Má tlustá Valentýna 19.55Hotel na pláži 20.55Dvě
tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

6.50 Pohodové zprávy 7.25 Má
tlustá Valentýna 9.20 Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.55 Hotel na
pláži 15.55 Esmeralda 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

8.20 Má tlustá Valentýna 9.20
Fantastická příroda 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.40 Top Relax 14.55 Novotný za
humny 15.55 Esmeralda 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 18. března 2023

ČT1
7.20 Sedmero krkavců 8.20 Zelený ptáček
9.05 Úsměvy Oldřicha Nového 9.45 Gejzír
10.15 Všechny velké a malé bytosti II 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v re-
gionech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O hruškách ušat-
kách a jablíčku parohátku 13.50 O Honzovi
a Barušce 14.35 Dědečkem proti své vůli 16.15
Slečna Marplová 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Moderátoři M. Kramár a V. Kořen
vás provedou pořadem, u které-
ho se budete divit, žasnout i bavit
se. Dále účinkují: S. Remundová,
P. Nečas, D. Suchařípa a J. Sypal

21.20 Všechnopárty
Dnešními hosty K. Šípa jsou
hudebník R. Tesařík, moderátorka
J. Voldánová a herec L. Munzar

22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.05 Maigret klade past
Detektivka (Fr./Švýc./ČR, 1996).
Hrají B. Cremer, B. Todeschini

23.45 Komisař Moulin
Zombi. Krimiseriál (Fr., 1992)

1.15 Sama doma
2.45 Manéž Bolka Polívky
4.00 Kuchařská pohotovost
4.20 Malá farma
4.45 Přes nový práh
5.10 V kondici

Nova
5.55 Bernieho dobrodružství 6.00 Zig
a Sharko III 6.10 Looney Tunes: Úžasná show
(4, 5) 7.05 Scooby-Doo II (8, 9) 7.55 Víkendová
Snídaně 12.00 Rady ptáka Loskutáka 13.00
Tipy ptáka Loskutáka 13.15 Může se to stát
i vám 15.15 Psí domov 7.10 Návrh 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Superlov
21.45 Sherlock Holmes

Krimithriller (USA/VB/N, 2009)
0.15 Oheň 2

Akční krimidrama (USA, 2019)
2.05 Kriminálka Miami VII (11)
2.50 Novashopping
3.05 Specialisté (195)
4.00 Pohlreichův souboj restaurací (2)

Prima
6.00 Jen počkej, zajíci! 6.15 M.A.S.H (4) 6.45
M.A.S.H (5) 7.20 M.A.S.H (6) 7.50 M.A.S.H (7)
8.25 Autosalon.tv 9.30 Máme rádi Česko
11.05 Šampioni 12.40 Vraždy v Midsomeru
14.55 Loupež po italsku, kriminální film
(USA/Fr./VB, 2003), hrají M. Wahlberg,
Ch.Theron, D. Sutherland, J. Statham, S. Green
17.05 Nezlobte dědečka, komedie (ČR, 1934),
hrají V. Burian, Č. Šlégl, A. Mandlová, H. Vítová
18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi
zprávy 19.55 Showtime
20.15 Zákony vlka (1)

Škodná v revíru. Krimiseriál (ČR,
2023). Hrají S. Majer, L. Rybová,
J. Novotný, T. Švejdová,
J. Vondráček. Režie M. Najbrt

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

22.50 24 hodin života
Akční film (USA, 2017). Hrají
E. Hawke, R. Hauer, L. Cunning-
ham. Režie B. Smrz

0.50 Uvězněná pod hladinou
Thriller (Švéd., 2020). Hrají
M. Gammel Ginsburgová,
M. Martinová, O. Wirenhed

2.40 S vrahem v patách
Thriller (USA, 2018). Hrají
Ch. Hobbsová, M. Famiglietti,
W. McNamara, K. Scott

4.25 Jak se staví sen

Joj Family
6.45 Policisté v akci 7.35 Policisté

v akci 8.35Profesionálové (16)9.35Profesionálové
II (1) 10.35 Prázdniny 3 (1) 12.00 Prázdniny 3 (2)
13.05 Český Robinson 2 14.30 Zkoušky z dospě-
losti (5) 15.45 V sedmém nebi 17.50 Nové bydlení
– Design 19.00Krimi 19.30Noviny 20.20Hotel (3)
21.15Muž, který nesmí zemřít (2) 22.25Bez ubrou-
sku 23.30 Bez ubrousku 0.30 Bez ubrousku

Prima cool
5.10 Umění je cool 6.00 Příhody Bolka a Lolka
6.30 Jen počkej, zajíci! 6.45 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IV (14) 7.35 Pevnost Boyard III (7-10)
11.50 Re-play 12.20 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (24) 13.25 Simpsonovi XIV (8-11) 15.05 Liga
výjimečných 17.10 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (1) 18.15 Simpsonovi XV (14-17) 20.15 xXx:
Návrat Xandera Cage 22.20 96 hodin: Odplata
0.05 Simpsonovi XV (14-16)

Nova Cinema
5.15 Půlnoční dítě 7.50 Kriminálka Miami VII (10, 11)
9.45 Šestka táhne světem 11.00 Jeden den v New
Yorku 12.45 Když si Chuck bral Larryho 15.00
Maxinožka 2, animovaný film (Belg./Fr., 2022)
16.45 Sindibád, legenda sedmi moří, animovaný
film (USA, 2003) 18.15 Ace Ventura 2: Volání divo-
činy, komedie (USA, 1995) 20.00 Pán prstenů: Dvě
věže, fantasy (N. Zél./USA, 2002) 23.35 Nico – víc
než zákon, akční film (USA/HG, 1988)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Příhody Bolka
a Lolka 6.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV
(23, 24) 8.00 Tři muži a mladá dáma 10.05 Na
nože 12.45 Koule, sci-fi thriller (USA, 1998) 15.20
King Kong, dobrodružný film (USA, 1976) 18.05
Matky, komedie (ČR, 2021) 20.00 Diamanty jsou
věčné, akční film (VB, 1971) 22.25 Angláni na
útěku, komedie (USA/VB, 2018) 0.20 96 hodin:
Odplata, akční thriller (Fr./USA, 2012)

SHOW

SOBOTA

6.30 Krimi 6.50 Noviny 7.30 Policisté
v akci 8.30 Policisté v akci 9.30 Policisté v akci
10.30 Profesionálové II (2) 11.25 Profesionálové II
(3) 12.25 Muž, který nesmí zemřít (2) 13.45 O zví-
řatech a lidech (5) 14.50 Muž z Londýna 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Letící delfín
(4) 23.45 Hotel (3) 0.45 Policisté v akci

NEDĚLE

7.00 Záchranáři v akci 7.50 Soudní
síň – cz8.40Soudní síň 10.45První oddělení II 11.50
Soudní síň – nové případy 12.55 Soudní síň 13.55
Bez ubrousku 14.55Policisté v akci 16.55 Soudní síň
17.50 Soudní síň – nové případy 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20Muž z Londýna 22.20 Profesionálové
VIII (13, 14) 23.55 První oddělení II 0.45 Soudní síň

PONDĚLÍ

10.50 První oddělení II 11.45 Soudní síň –
nové případy 12.50 Soudní síň 13.55 Bez ubrousku
14.55 Policisté v akci 16.50 Soudní síň 17.55 Soudní
síň – nové případy 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Letící delfín (4) 21.40 Kriminálka Kraj (7) 22.35
Skutečné příběhy 23.35 První oddělení II

ÚTERÝ

10.50 První oddělení II 11.40 Soudní
síň – nové případy 12.40 Soudní síň 13.45 Bez
ubrousku 14.45 Policisté v akci 16.50 Soudní síň
17.50 Soudní síň – nové případy 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Český Robinson (3) 21.40 Zkoušky
z dospělosti (6) 22.55 První oddělení II

STŘEDA

11.40 Soudní síň – nové případy
12.45 Soudní síň 13.45 Bez ubrousku 14.50
Policisté v akci 16.50 Soudní síň 17.50 Soudní síň –
nové případy 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
O zvířatech a lidech (6) 21.25 Kriminálka Kraj (8)
22.20 Skutečné příběhy 23.30 První oddělení II

ČTVRTEK

9.45 Soudní síň 10.45 První oddělení II
11.40 Soudní síň – nové případy 12.40 Soudní síň
13.40 Bez ubrousku 14.45 Policisté v akci 16.45
Soudní síň 17.50 Soudní síň – nové případy 19.00
Krimi 19.30Noviny 20.20 Prázdniny 3 (3, 4) 22.55
Sedmého dne večer 1.00 Bez ubrousku

PÁTEK

Relax
7.25 Má tlustá Valentýna 9.20

Fantastická příroda 10.20 Top Relax 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Fantastická příro-
da 15.20 Vaříme! 15.55 Esmeralda 16.55
Esmeralda 17.55 Má tlustá Valentýna 18.55 Má
tlustá Valentýna 19.55 Lásky přes internet 20.55
Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Teleshopping 23.20 Luxus store

SOBOTA

5.50 Zvěřinec 7.25 Má tlustá
Valentýna 9.20 Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20 Top
Relax 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55
Lásky přes internet 15.55 Esmeralda 16.55
Esmeralda 17.55 Má tlustá Valentýna 18.55 Má
tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě
tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

NEDĚLE

7.25 Má tlustá Valentýna 8.20 Má
tlustá Valentýna 9.20 Fantastická příroda 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.40 Top
Relax 14.55 Novotný za humny 15.55 Esmeralda
17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky
20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

7.25 Má tlustá Valentýna 9.20
Fantastická příroda 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.40 Top Relax 14.55 Novotný za
humny 15.55 Esmeralda 17.55Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

9.20 Fantastická příroda 10.20
Pohodové zprávy 10 Luxus store 14.40 Top Relax
14.55 Novotný za humny 15.55 Esmeralda 17.55
Má tlustá Valentýna 19.55Hotel na pláži 20.55Dvě
tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

6.50 Pohodové zprávy 7.25 Má
tlustá Valentýna 9.20 Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.55 Hotel na
pláži 15.55 Esmeralda 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

8.20 Má tlustá Valentýna 9.20
Fantastická příroda 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.40 Top Relax 14.55 Novotný za
humny 15.55 Esmeralda 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

Více na www.jobdnes.cz/detail/ZGV77J

F & P weld s.r.o.
Více na www.jobdnes.cz/detail/IMVS2Z

Státní ústav pro
kontrolu léčiv

Státní, veřejná správa

Více na www.jobdnes.cz

IT - vývoj aplikací a systémů

Více na www.jobdnes.cz

Zámečník vyučený v oboru, základní svářečské oprávnění
výhodou, pracoviště v areálu LOVOCHEMIE - PREOL,
pracovní poměr na dobu neurčitou, plat 20.000 - 35.000,-
Kč, nástup: únor 2021, Kontakt: pan Franc, tel.: 721 134
254, e-mail: nabidkyfp.weld@seznam.cz

Administrativní pracovník v Odd. validace admin.
podpory, Bc./Mgr., AJ, praxe ve zdravotnictví, farmacie,
veřejné správy, zák. 500/2004 Sb., správní řád; zák.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění-část 6.; zák.
634/2004 Sb.; zák. 110/1997 Sb.; zák. 378/2007 Sb., E-
mail: andrea.golova@sukl.cz

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Vedoucí odboru životního prostředí

Odborný/á referent/ka ekonomického odboru

Pracovník/ce vztahů k veřejnosti v oddělení komunikace

Tajemník městského úřadu

70 000 - 80 000 Kč / měsíc

100 000 - 130 000 Kč / měsíc

Programátor c/c++

Java vývoj integrační platformy s přesahem do architektury a vedení týmu

Mid-Senior React Developer – Water Environment

Pravá ruka manažera softwarového týmu (100.…

INZERCE



neděle 19. března 2023

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Dědečkem

proti své vůli 8.05 Střevíčky. Povídka
z cyklu Bakaláři 8.20 Buchty po ránu
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Cirkus Humberto (11/12)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O princi Bečkovi
13.50 Krásná čarodějka
14.30 Zlá krev (6/7)
15.45 Španělská paradentóza
17.20 Sanitka (10/11)
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 Mimořádná událost

Komediální drama (ČR, 2022)
21.55 168 hodin
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Čas pracuje pro vraha

Krimifilm (ČR, 1979)
23.55 Vražedné šifry
0.45 Všechny velké a malé bytosti II
1.30 Bolkoviny

Nova
5.55 Bernieho dobrodružství
6.00 Zig a Sharko III
6.10 Looney Tunes:

Úžasná show (6, 7)
7.05 Scooby-Doo II (10, 11)
7.55 Víkendová Snídaně
12.00 Návštěvníci (7)
13.15 Marley a já

Rodinná komedie (USA, 2008)
15.40 Alfa

Dobrodružný film
(USA/Kan./Čína, 2018)

17.30 Věčně tvá nevěrná
Komedie (ČR, 2018)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Odznak Vysočina II (3)
21.35 Kriminálka Anděl II (9)
22.45 Střepiny
23.20 Mělčiny

Thriller (USA, 2016)
1.05 Věčně tvá nevěrná

Komedie (ČR, 2018)
2.35 Novashopping
2.50 Specialisté (139)
3.40 Superlov
4.55 Babicovy dobroty
5.20 Novashopping

Prima
6.05 Jen počkej, zajíci!
6.30 M.A.S.H (6-9)
8.40 Prima Česko
9.15 Prima Svět
9.50 Jak se staví sen – extra
11.00 Partie Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Libovky Pepy Libického
13.10 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Vychytávky Extra
14.05 Černé vdovy II (7)
15.20 V. I. P. vraždy (6)
16.45 Matky

Komedie (ČR, 2021)
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Spolu

Drama (ČR, 2022)
22.55 Smrt stopařek

Krimifilm (ČR, 1979)
0.50 Mrazivá pomsta

Thriller (USA, 2019)
3.15 Inga Lindströmová:

Svatba v Hardingsholmu
Romantický film (N, 2007)

5.15 Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.25 Bruce Springsteen: Western Stars 6.55
Sindibád, legenda sedmi moří 8.50 Ace Ventura 2:
Volání divočiny 10.35Maxinožka 2 12.20 Pán prste-
nů: Dvě věže 15.50 Jak na věc 17.50 Hadí doupě,
drama 20.00 Godzilla, katastrof. film (USA/Jap.,
1998) 22.40 Blade Runner, sci-fi (USA, 1982) 1.00
Nico – víc než zákon, akční film (USA/HG, 1988)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.00 Příhody Bolka a Lolka 6.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (15) 7.10Pevnost
Boyard III (9-12) 11.20 Autosalon.tv 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (1) 13.25 Simpsonovi XIV
(12-15) 15.10 xXx: Návrat Xandera Cage 17.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (2) 18.15
Simpsonovi XV (18-(21)20.15Hrozba z hlubin22.35
Tenkrát v Kalifornii 0.30 Simpsonovi XV (18, 19)

Prima Max
6.00 Příhody Bolka a Lolka 6.15 M.A.S.H 7.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (24) 8.35
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1) 9.30 20 000
mil podmořem (1/2) 11.20Nezlobte dědečka 12.50
King Kong 15.30 Dva v tom 17.40 Diamanty jsou
věčné 20.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti, fantasy (USA, 2016) 22.40 Ten nej-
lepší, životopisné drama (USA, 2000)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní ses-

třičky II (9/9) 10.05 Kluci v akci 10.35
Hnízdo (12/12) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Počesku
14.40 Zlá krev (6/7)
15.55 Zavolejte porodní sestřičky III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 13. komnata Štěpána Kozuba
21.35 Vlastníci

Komedie (ČR, 2019)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.10 Komisař Moulin
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55 Snídaně
8.30 Novashopping
8.50 Ulice (4446)
9.50 Specialisté (196)
10.55 Na lovu III
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.20 Ordinace v růžové zahradě (64)
13.35 Kriminálka Miami VII (14, 15)
15.25 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4447)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Jedna rodina (12)
21.30 Mise Nový domov III
23.10 Kriminálka Las Vegas IX (23)
0.10 Kriminálka Miami VII (14, 15)
2.10 Kriminálka Las Vegas IX (23)
2.50 Novashopping
3.10 Život ve hvězdách
3.45 Ulice (4447)
4.25 Ordinace v růžové zahradě (64)
5.20 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (10)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (11)
8.45 M.A.S.H (12)
9.15 Dobré zprávy (21)
10.30 Kriminálka

Montpellier (9)
11.35 Policie Hamburk III (23)
12.35 Policie Hamburk III (24)
13.35 Komisař Rex II (13)
14.45 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 (98)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.45 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.00 Policie Hamburk III (23)
3.00 Policie Hamburk III (24)
4.00 Kriminálka Montpellier (9)
5.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Sindibád, legenda sedmi moří 6.20 Hadí
doupě 8.50 Kriminálka Miami VII (12) 9.45
Kriminálka Miami VII (12, 13) 10.40 Godzilla 13.50
Alfa 15.40 Spider-Man: Homecoming 18.10 Věčně
tvá nevěrná 20.00 Pacific Rim: Útok na Zemi, akční
film (USA, 2013) 22.35 Čistokrevné zlo, thriller
(USA, 2017) 0.20Oheň 2, akční drama (USA, 2019)

Prima cool
10.35Hvězdnábrána IX (13, 14) 12.30Námořní vyšet-
řovací služba L. A. VI (3) 13.25 Simpsonovi XIV
(20-22) 14.55SimpsonoviXV(1) 15.15Hvězdnábrána
IX (15, 16) 17.10Námořní vyšetřovací službaL.A.VI (4)
18.15 Simpsonovi XVI (4-7) 20.15 Partička 21.00
K.O.MICI 22.00 Spartakus: Krev a písek (3) 23.15
Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem
Pavláskem (7) 23.40 Simpsonovi XVI (4-7)

Prima Max
6.05 Příhody Bolka a Lolka 6.40 M.A.S.H 7.35
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (2, 3)9.40Mysli
jako pes 11.25 Policajt v Beverly Hills 13.40 Moje
šťastná hvězda 15.45 Griffin a Phoenixová 17.55
Ďáblice, komedie (USA, 1989) 20.00 Policajt
v Beverly Hills II, akční komedie (USA, 1987) 22.10
Strážci relikvie, dobrodružný film (Irs., 2017) 0.00
Londýnský gangster, thriller (USA/VB, 2010)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Všechny velké a malé

bytosti II 9.45 Užovka. Povídka z cyk-
lu Bakaláři (1975) 10.00 168 hodin
10.35 Kukačky 2 (9/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Bydlet jako... na milimetru
14.30 Z Televarieté
15.35 Počesku
15.45 Zavolejte porodní sestřičky II (9/9)
16.45 Máme rádi zvířata
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu

České Budějovice (12/13)
21.10 Centropol Fotbalista roku 2022
22.29 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra Renty
22.30 Hnízdo (12/12)
23.35 Hercule Poirot
0.35 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.20 Novashopping
8.35 Ulice (4445)
9.35 Odznak Vysočina II (3)
10.55 Na lovu III
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Ordinace v růžové zahradě (63)
13.45 Kriminálka Miami VII (12, 13)
15.45 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4446)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (196; 140)
22.30 Kriminálka Las Vegas IX (22)
23.30 Kriminálka Miami VII (12, 13)
1.25 Kriminálka Las Vegas IX (22)
2.10 Střepiny
2.35 Novashopping
2.50 Na lovu III
3.45 Ulice (4446)
4.25 Ordinace v růžové zahradě (63)
5.20 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (8)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (9)
8.45 M.A.S.H (10)
9.05 M.A.S.H (11)
9.40 Receptář prima nápadů
10.30 Kriminálka

Montpellier (8)
11.35 Policie Hamburk III (21)
12.35 Policie Hamburk III (22)
13.35 Komisař Rex II (12)
14.45 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 (21)
21.35 V. I. P. vraždy (7)
22.55 Polda II (3)
0.10 Ano, šéfe!
1.15 Policie v akci
2.10 Policie Hamburk III (21)
3.10 Policie Hamburk III (22)
4.15 Kriminálka Montpellier (8)

Nova Cinema
5.15 Jeden den v New Yorku 7.20 Může se to stát
i vám 9.15 Pán prstenů: Dvě věže 13.20 Psí domov
15.15 Godzilla, katastrofický film (USA/Jap., 1998)
17.50 Návrh, komedie (USA, 2009) 20.00 Spider-
-Man: Homecoming, akční film (USA, 2017) 22.35
Divokýmustang, drama (USA/Fr., 2019)0.25Blade
Runner, sci-fi film (USA, 1982)

Prima cool
6.30 Partička XXL 8.20 Top Gear 2011 (1; 6) 10.35
Hvězdná brána IX (11, 12) 12.30Námořní vyšetřova-
cí služba L. A. VI (2) 13.25 Simpsonovi XIV (16-19)
15.15 Hvězdná brána IX (13, 14) 17.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (3) 18.15 Simpsonovi XV
(22) 18.45 Simpsonovi XVI (1-3) 20.15 Prima
Partička 21.15 Magic Show 22.00 Spartakus: Krev
a písek (2) 23.15 Re-play 23.50 Simpsonovi XV (22)

Prima Max
5.35 Nad zimní krajinou 6.05 M.A.S.H 7.05
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1, 2) 8.55
Maminčin seznam 11.00 Orel Eddie 13.20 Dva
v tom 15.25 Moje šťastná hvězda 17.35 Hrozba
z hlubin, thriller (USA/VB, 2018) 20.00 Ďáblice,
komedie (USA, 1989) 22.00 Londýnský gangster,
thriller (USA/VB, 2010) 0.15 Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti, fantasy (USA, 2016)

pondělí 20. března 2023

úterý 21. března 2023

neděle 19. března 2023

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Dědečkem

proti své vůli 8.05 Střevíčky. Povídka
z cyklu Bakaláři 8.20 Buchty po ránu
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Cirkus Humberto (11/12)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O princi Bečkovi
13.50 Krásná čarodějka
14.30 Zlá krev (6/7)
15.45 Španělská paradentóza
17.20 Sanitka (10/11)
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 Mimořádná událost

Komediální drama (ČR, 2022)
21.55 168 hodin
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Čas pracuje pro vraha

Krimifilm (ČR, 1979)
23.55 Vražedné šifry
0.45 Všechny velké a malé bytosti II
1.30 Bolkoviny

Nova
5.55 Bernieho dobrodružství
6.00 Zig a Sharko III
6.10 Looney Tunes:

Úžasná show (6, 7)
7.05 Scooby-Doo II (10, 11)
7.55 Víkendová Snídaně
12.00 Návštěvníci (7)
13.15 Marley a já

Rodinná komedie (USA, 2008)
15.40 Alfa

Dobrodružný film
(USA/Kan./Čína, 2018)

17.30 Věčně tvá nevěrná
Komedie (ČR, 2018)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Odznak Vysočina II (3)
21.35 Kriminálka Anděl II (9)
22.45 Střepiny
23.20 Mělčiny

Thriller (USA, 2016)
1.05 Věčně tvá nevěrná

Komedie (ČR, 2018)
2.35 Novashopping
2.50 Specialisté (139)
3.40 Superlov
4.55 Babicovy dobroty
5.20 Novashopping

Prima
6.05 Jen počkej, zajíci!
6.30 M.A.S.H (6-9)
8.40 Prima Česko
9.15 Prima Svět
9.50 Jak se staví sen – extra
11.00 Partie Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Libovky Pepy Libického
13.10 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Vychytávky Extra
14.05 Černé vdovy II (7)
15.20 V. I. P. vraždy (6)
16.45 Matky

Komedie (ČR, 2021)
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Spolu

Drama (ČR, 2022)
22.55 Smrt stopařek

Krimifilm (ČR, 1979)
0.50 Mrazivá pomsta

Thriller (USA, 2019)
3.15 Inga Lindströmová:

Svatba v Hardingsholmu
Romantický film (N, 2007)

5.15 Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.25 Bruce Springsteen: Western Stars 6.55
Sindibád, legenda sedmi moří 8.50 Ace Ventura 2:
Volání divočiny 10.35Maxinožka 2 12.20 Pán prste-
nů: Dvě věže 15.50 Jak na věc 17.50 Hadí doupě,
drama 20.00 Godzilla, katastrof. film (USA/Jap.,
1998) 22.40 Blade Runner, sci-fi (USA, 1982) 1.00
Nico – víc než zákon, akční film (USA/HG, 1988)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.00 Příhody Bolka a Lolka 6.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (15) 7.10Pevnost
Boyard III (9-12) 11.20 Autosalon.tv 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (1) 13.25 Simpsonovi XIV
(12-15) 15.10 xXx: Návrat Xandera Cage 17.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (2) 18.15
Simpsonovi XV (18-(21)20.15Hrozba z hlubin22.35
Tenkrát v Kalifornii 0.30 Simpsonovi XV (18, 19)

Prima Max
6.00 Příhody Bolka a Lolka 6.15 M.A.S.H 7.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (24) 8.35
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1) 9.30 20 000
mil podmořem (1/2) 11.20Nezlobte dědečka 12.50
King Kong 15.30 Dva v tom 17.40 Diamanty jsou
věčné 20.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti, fantasy (USA, 2016) 22.40 Ten nej-
lepší, životopisné drama (USA, 2000)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní ses-

třičky II (9/9) 10.05 Kluci v akci 10.35
Hnízdo (12/12) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Počesku
14.40 Zlá krev (6/7)
15.55 Zavolejte porodní sestřičky III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 13. komnata Štěpána Kozuba
21.35 Vlastníci

Komedie (ČR, 2019)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.10 Komisař Moulin
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55 Snídaně
8.30 Novashopping
8.50 Ulice (4446)
9.50 Specialisté (196)
10.55 Na lovu III
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.20 Ordinace v růžové zahradě (64)
13.35 Kriminálka Miami VII (14, 15)
15.25 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4447)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Jedna rodina (12)
21.30 Mise Nový domov III
23.10 Kriminálka Las Vegas IX (23)
0.10 Kriminálka Miami VII (14, 15)
2.10 Kriminálka Las Vegas IX (23)
2.50 Novashopping
3.10 Život ve hvězdách
3.45 Ulice (4447)
4.25 Ordinace v růžové zahradě (64)
5.20 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (10)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (11)
8.45 M.A.S.H (12)
9.15 Dobré zprávy (21)
10.30 Kriminálka

Montpellier (9)
11.35 Policie Hamburk III (23)
12.35 Policie Hamburk III (24)
13.35 Komisař Rex II (13)
14.45 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 (98)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.45 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.00 Policie Hamburk III (23)
3.00 Policie Hamburk III (24)
4.00 Kriminálka Montpellier (9)
5.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Sindibád, legenda sedmi moří 6.20 Hadí
doupě 8.50 Kriminálka Miami VII (12) 9.45
Kriminálka Miami VII (12, 13) 10.40 Godzilla 13.50
Alfa 15.40 Spider-Man: Homecoming 18.10 Věčně
tvá nevěrná 20.00 Pacific Rim: Útok na Zemi, akční
film (USA, 2013) 22.35 Čistokrevné zlo, thriller
(USA, 2017) 0.20Oheň 2, akční drama (USA, 2019)

Prima cool
10.35Hvězdnábrána IX (13, 14) 12.30Námořní vyšet-
řovací služba L. A. VI (3) 13.25 Simpsonovi XIV
(20-22) 14.55SimpsonoviXV(1) 15.15Hvězdnábrána
IX (15, 16) 17.10Námořní vyšetřovací službaL.A.VI (4)
18.15 Simpsonovi XVI (4-7) 20.15 Partička 21.00
K.O.MICI 22.00 Spartakus: Krev a písek (3) 23.15
Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem
Pavláskem (7) 23.40 Simpsonovi XVI (4-7)

Prima Max
6.05 Příhody Bolka a Lolka 6.40 M.A.S.H 7.35
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (2, 3)9.40Mysli
jako pes 11.25 Policajt v Beverly Hills 13.40 Moje
šťastná hvězda 15.45 Griffin a Phoenixová 17.55
Ďáblice, komedie (USA, 1989) 20.00 Policajt
v Beverly Hills II, akční komedie (USA, 1987) 22.10
Strážci relikvie, dobrodružný film (Irs., 2017) 0.00
Londýnský gangster, thriller (USA/VB, 2010)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Všechny velké a malé

bytosti II 9.45 Užovka. Povídka z cyk-
lu Bakaláři (1975) 10.00 168 hodin
10.35 Kukačky 2 (9/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Bydlet jako... na milimetru
14.30 Z Televarieté
15.35 Počesku
15.45 Zavolejte porodní sestřičky II (9/9)
16.45 Máme rádi zvířata
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu

České Budějovice (12/13)
21.10 Centropol Fotbalista roku 2022
22.29 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra Renty
22.30 Hnízdo (12/12)
23.35 Hercule Poirot
0.35 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.20 Novashopping
8.35 Ulice (4445)
9.35 Odznak Vysočina II (3)
10.55 Na lovu III
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Ordinace v růžové zahradě (63)
13.45 Kriminálka Miami VII (12, 13)
15.45 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4446)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (196; 140)
22.30 Kriminálka Las Vegas IX (22)
23.30 Kriminálka Miami VII (12, 13)
1.25 Kriminálka Las Vegas IX (22)
2.10 Střepiny
2.35 Novashopping
2.50 Na lovu III
3.45 Ulice (4446)
4.25 Ordinace v růžové zahradě (63)
5.20 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (8)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (9)
8.45 M.A.S.H (10)
9.05 M.A.S.H (11)
9.40 Receptář prima nápadů
10.30 Kriminálka

Montpellier (8)
11.35 Policie Hamburk III (21)
12.35 Policie Hamburk III (22)
13.35 Komisař Rex II (12)
14.45 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 (21)
21.35 V. I. P. vraždy (7)
22.55 Polda II (3)
0.10 Ano, šéfe!
1.15 Policie v akci
2.10 Policie Hamburk III (21)
3.10 Policie Hamburk III (22)
4.15 Kriminálka Montpellier (8)

Nova Cinema
5.15 Jeden den v New Yorku 7.20 Může se to stát
i vám 9.15 Pán prstenů: Dvě věže 13.20 Psí domov
15.15 Godzilla, katastrofický film (USA/Jap., 1998)
17.50 Návrh, komedie (USA, 2009) 20.00 Spider-
-Man: Homecoming, akční film (USA, 2017) 22.35
Divokýmustang, drama (USA/Fr., 2019)0.25Blade
Runner, sci-fi film (USA, 1982)

Prima cool
6.30 Partička XXL 8.20 Top Gear 2011 (1; 6) 10.35
Hvězdná brána IX (11, 12) 12.30Námořní vyšetřova-
cí služba L. A. VI (2) 13.25 Simpsonovi XIV (16-19)
15.15 Hvězdná brána IX (13, 14) 17.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (3) 18.15 Simpsonovi XV
(22) 18.45 Simpsonovi XVI (1-3) 20.15 Prima
Partička 21.15 Magic Show 22.00 Spartakus: Krev
a písek (2) 23.15 Re-play 23.50 Simpsonovi XV (22)

Prima Max
5.35 Nad zimní krajinou 6.05 M.A.S.H 7.05
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1, 2) 8.55
Maminčin seznam 11.00 Orel Eddie 13.20 Dva
v tom 15.25 Moje šťastná hvězda 17.35 Hrozba
z hlubin, thriller (USA/VB, 2018) 20.00 Ďáblice,
komedie (USA, 1989) 22.00 Londýnský gangster,
thriller (USA/VB, 2010) 0.15 Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti, fantasy (USA, 2016)

pondělí 20. března 2023

úterý 21. března 2023



středa 22. března 2023

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní ses-

třičky III 10.15 Zloděj 10.30 Vyprávěj
11.25 Postřehy odjinud 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kočka není pes
14.30 Jak se žije olympijským vítězům

podle Jiřího Střechy
14.50 Sanitka (10/11)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky III (1/8)
16.45 Plné hnízdo ve Zlínském kraji (8/14)
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 Vodník (1/3)

Detektivka (ČR, 2019)
21.20 V exekuci (4/6)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Pouta

Drama (ČR/SR, 2009)
0.25 Hercule Poirot

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (4447)
9.40 Jedna rodina (12)
10.55 Na lovu III
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.20 Ordinace v růžové zahradě (65)
13.35 Kriminálka Miami VII (16, 17)
15.25 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4448)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Pohlreichův souboj restaurací (3)
21.25 Survivor Česko & Slovensko (15)
23.30 Kriminálka Miami VII (16)
0.25 Kriminálka Miami VII (17)
1.25 Kriminálka Anděl II (9)
2.40 Novashopping
2.55 Na lovu III
3.40 Ulice (4448)
4.25 Ordinace v růžové zahradě (65)
5.20 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (12)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (13)
8.45 M.A.S.H (14)
9.15 Zoo (98)
10.30 Kriminálka

Montpellier (10)
11.35 Policie Hamburk III (25)
12.35 Policie Hamburk IV (1)
13.35 Komisař Rex II (14)
14.45 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 II (8)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.55 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
2.00 Policie Hamburk III (25)
2.55 Policie Hamburk IV (1)
3.55 Kriminálka Montpellier (10)
5.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15Ace Ventura 2: Volání divočiny 8.25Kriminálka
Miami VII (14, 15) 10.20Může se to stát i vám 12.50
Psí domov 14.45 Návrh 17.00 To musí být láska
18.50 Návštěvníci (7) 20.00 Sherlock Holmes,
akční krimithriller (USA/VB/N, 2009) 22.35 Prci,
prci, prcičky: Akce století, komedie (USA, 2007)
0.10Mělčiny, thriller (USA, 2016)

Prima cool
7.35 Těžká dřina 8.10 Top Gear 2011 (3; 8) 10.35
Hvězdná brána IX (15, 16) 12.30 Námořní vyšetřo-
vací služba L. A. VI (4) 13.25 Simpsonovi XV (2-5)
15.15Hvězdná brána IX (17, 18) 17.10Námořní vyšet-
řovací služba L. A. VI (5) 18.15 Simpsonovi XVI
(8-11)20.15Autosalon.tv21.25Fotr na tripu II22.05
Spartakus: Krev a písek (4) 23.15 Blondýna, Kutil
a Zabiják 23.50 Simpsonovi XVI (8-10)

Prima Max
5.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. 6.00
Příhody Bolka a Lolka 6.25 M.A.S.H 6.55 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (3, 4) 8.50 Steve Jobs
11.25 Loupež po italsku 13.45 Griffin a Phoenixová
15.55 Dokonalí rodiče 17.50 Policajt v Beverly Hills
II 20.00 Varovná znamení, thriller (USA, 2012)
22.20 Fakjů pane učiteli 2, komedie (N, 2015) 0.50
Strážci relikvie, dobrodružný film (Irs., 2017)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní ses-

třičky III (2/8) 9.55 Jak se žije olym-
pijským vítězům podle Jiřího Střechy
10.10 Plné hnízdo ve Zlínském kraji
(8/14) 10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Dědeček
15.15 Úsměvy Oldřicha Nového
15.50 Polopatě
16.45 Bydlet jako... s vůní dálek
17.15 AZ-kvíz
17.40 Dodejme si energii (1/12)
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 Kukačky 2 (10/13)
21.05 Všechnopárty
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Hercule Poirot
23.45 Vražedné šifry
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.15 Novashopping
8.30 Ulice (4449)
9.35 Zlatá labuť (8)
10.55 Na lovu III
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Ordinace v růžové zahradě (67)
13.40 Kriminálka Miami VII (20, 21)
15.25 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4450)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Spider-Man: Daleko od domova

Akční sci-fi (USA, 2019)
22.55 Pacific Rim: Povstání

Akční film
(Čína/Mex./Jap./USA/VB, 2018)

1.10 Kriminálka Miami VII (20, 21)
2.30 Novashopping
2.50 Na lovu III
3.45 Ulice (4450)
4.30 Ordinace v růžové zahradě (67)

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (16)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (17)
8.45 M.A.S.H (18)
9.15 Zoo (99)
10.30 Kriminálka

Montpellier (12)
11.35 Policie Hamburk IV (4)
12.35 Policie Hamburk IV (5)
13.35 Komisař Rex III (1)
14.45 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
22.00 České chaty snů
23.00 Ano, šéfe!
0.05 Policie v akci
1.05 Policie Hamburk IV (4)
2.05 Policie Hamburk IV (5)
3.00 Kriminálka

Montpellier (12)
4.15 Jak se staví sen

Nova Cinema
5.10 To musí být láska 6.40 50 k 1 9.05 Kriminálka
Miami VII (18, 19) 10.55 V zajetí 13.15 Maverick
15.45 Případ mrtvého nebožtíka, komedie (ČR,
2020) 17.40 Blbec k večeři, komedie (USA, 2010)
20.00 Balerína, animovaný film (Fr./Kan., 2016)
21.45 Nebezpečná krása, drama (USA, 1998) 0.00
Transcendence, sci-fi thriller (USA, 2014)

Prima cool
7.50 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
aLukášemPavláskem(7)8.15TopGear 2011 (5)9.20
Top Gear XX (5) 10.35 Hvězdná brána IX (19, 20)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (6) 13.25
Simpsonovi XV (10-13) 15.15 Hvězdná brána X (1, 2)
17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (7) 18.15
Simpsonovi XVI (16-19) 20.15 Chůva v akci 22.20
Smrtící bouře0.05 Simpsonovi XVI (16-18)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Příhody Bolka
a Lolka 6.15 M.A.S.H 7.10 Námořní vyšetřovací služ-
ba L. A. V (5, 6)9.00 xXx:Návrat XanderaCage 11.15
Skutečné vraždy 13.00 Cesta za králem trollů 15.15
Diamanty jsou věčné, akční film (VB, 1971) 17.50
Sopka, katastrof. film (USA, 1997) 20.00 Spolu,
drama (ČR, 2022) 22.30 Jedna mezi oči, thriller
(USA, 2012) 0.25 Spiknutí, akční thriller (USA, 1997)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní ses-

třičky III (1/8) 9.55 Dcera 10.10 Tak
neváhej a toč speciál 11.05 Všechno,
co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Buchty po ránu
14.30 Co naše babičky uměly

a na co my jsme zapomněli
14.55 Cirkus Humberto (11/12)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky III (2/8)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Komisař Montalbano
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.45 Ulice (4448)
9.45 Pohlreichův souboj restaurací (3)
10.50 Na lovu III
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.20 Ordinace v růžové zahradě (66)
13.30 Kriminálka Miami VII (18, 19)
15.25 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4449)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Zlatá labuť (8)
21.40 Survivor Česko & Slovensko (16)
23.40 Kriminálka Miami VII (18)
0.40 Kriminálka Miami VII (19)
1.40 Zlatá labuť (8)
2.40 Novashopping
3.00 Na lovu III
3.45 Ulice (4449)
4.30 Ordinace v růžové zahradě (66)
5.20 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (14)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (15)
8.45 M.A.S.H (16)
9.15 Černé vdovy II (8)
10.30 Kriminálka

Montpellier (11)
11.35 Policie Hamburk IV (2)
12.35 Policie Hamburk IV (3)
13.35 Komisař Rex II (15)
14.45 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 (99)
21.35 Inkognito
22.40 Inkognito
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.00 Policie Hamburk IV (2)
3.00 Policie Hamburk IV (3)
4.00 Kriminálka Montpellier (11)
5.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.05 Šestka táhne světem 7.45 Kriminálka Miami
VII (16, 17) 9.35 To musí být láska 11.30 Alfa 13.50
50 k 1 15.55Marley a já 18.15 V zajetí, thriller (USA,
2020) 20.00 Kámoš k pohledání, romantická
komedie (USA, 2009) 22.00 Transcendence, sci-fi
thriller (USA, 2014) 0.20 Prci, prci, prcičky: Akce
století, komedie (USA, 2007)

Prima cool
6.20 K.O.MICI 7.45 Re-play 8.20 Top Gear 2011 (4)
9.25 Top Gear XX (6) 10.35 Hvězdná brána IX (17,
18) 12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (5)
13.25 Simpsonovi XV (6-9) 15.15 Hvězdná brána IX
(19, 20) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(6) 18.15 Simpsonovi XVI (12-15) 20.15 Partička XXL
22.00 Kráčející skála 23.45 Simpsonovi XVI (12)
0.15 Simpsonovi XVI (13)0.40 Simpsonovi XVI (14)

Prima Max
6.00 Příhody Bolka a Lolka 6.20 M.A.S.H 7.20
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (4, 5) 9.20 Liga
výjimečných 11.30 Dva v tom 13.45 Dokonalí rodi-
če 15.30 Operace Zlomený šíp, akční thriller (USA,
1996) 17.50 Cesta za králem trollů, pohádka (Nor.,
2017) 20.00 Sázka na třináctku, krimifilm (ČR,
1977) 22.00 Spiknutí, akční thriller (USA, 1997)
0.50 Fakjů pane učiteli 2, komedie (N, 2015)

čtvrtek 23. března 2023

pátek 24. března 2023

středa 22. března 2023

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní ses-

třičky III 10.15 Zloděj 10.30 Vyprávěj
11.25 Postřehy odjinud 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kočka není pes
14.30 Jak se žije olympijským vítězům

podle Jiřího Střechy
14.50 Sanitka (10/11)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky III (1/8)
16.45 Plné hnízdo ve Zlínském kraji (8/14)
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 Vodník (1/3)

Detektivka (ČR, 2019)
21.20 V exekuci (4/6)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Pouta

Drama (ČR/SR, 2009)
0.25 Hercule Poirot

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (4447)
9.40 Jedna rodina (12)
10.55 Na lovu III
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.20 Ordinace v růžové zahradě (65)
13.35 Kriminálka Miami VII (16, 17)
15.25 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4448)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Pohlreichův souboj restaurací (3)
21.25 Survivor Česko & Slovensko (15)
23.30 Kriminálka Miami VII (16)
0.25 Kriminálka Miami VII (17)
1.25 Kriminálka Anděl II (9)
2.40 Novashopping
2.55 Na lovu III
3.40 Ulice (4448)
4.25 Ordinace v růžové zahradě (65)
5.20 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (12)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (13)
8.45 M.A.S.H (14)
9.15 Zoo (98)
10.30 Kriminálka

Montpellier (10)
11.35 Policie Hamburk III (25)
12.35 Policie Hamburk IV (1)
13.35 Komisař Rex II (14)
14.45 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 II (8)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.55 Ano, šéfe!
1.00 Policie v akci
2.00 Policie Hamburk III (25)
2.55 Policie Hamburk IV (1)
3.55 Kriminálka Montpellier (10)
5.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15Ace Ventura 2: Volání divočiny 8.25Kriminálka
Miami VII (14, 15) 10.20Může se to stát i vám 12.50
Psí domov 14.45 Návrh 17.00 To musí být láska
18.50 Návštěvníci (7) 20.00 Sherlock Holmes,
akční krimithriller (USA/VB/N, 2009) 22.35 Prci,
prci, prcičky: Akce století, komedie (USA, 2007)
0.10Mělčiny, thriller (USA, 2016)

Prima cool
7.35 Těžká dřina 8.10 Top Gear 2011 (3; 8) 10.35
Hvězdná brána IX (15, 16) 12.30 Námořní vyšetřo-
vací služba L. A. VI (4) 13.25 Simpsonovi XV (2-5)
15.15Hvězdná brána IX (17, 18) 17.10Námořní vyšet-
řovací služba L. A. VI (5) 18.15 Simpsonovi XVI
(8-11)20.15Autosalon.tv21.25Fotr na tripu II22.05
Spartakus: Krev a písek (4) 23.15 Blondýna, Kutil
a Zabiják 23.50 Simpsonovi XVI (8-10)

Prima Max
5.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. 6.00
Příhody Bolka a Lolka 6.25 M.A.S.H 6.55 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (3, 4) 8.50 Steve Jobs
11.25 Loupež po italsku 13.45 Griffin a Phoenixová
15.55 Dokonalí rodiče 17.50 Policajt v Beverly Hills
II 20.00 Varovná znamení, thriller (USA, 2012)
22.20 Fakjů pane učiteli 2, komedie (N, 2015) 0.50
Strážci relikvie, dobrodružný film (Irs., 2017)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní ses-

třičky III (2/8) 9.55 Jak se žije olym-
pijským vítězům podle Jiřího Střechy
10.10 Plné hnízdo ve Zlínském kraji
(8/14) 10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Dědeček
15.15 Úsměvy Oldřicha Nového
15.50 Polopatě
16.45 Bydlet jako... s vůní dálek
17.15 AZ-kvíz
17.40 Dodejme si energii (1/12)
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 Kukačky 2 (10/13)
21.05 Všechnopárty
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Hercule Poirot
23.45 Vražedné šifry
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.15 Novashopping
8.30 Ulice (4449)
9.35 Zlatá labuť (8)
10.55 Na lovu III
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Ordinace v růžové zahradě (67)
13.40 Kriminálka Miami VII (20, 21)
15.25 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4450)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Spider-Man: Daleko od domova

Akční sci-fi (USA, 2019)
22.55 Pacific Rim: Povstání

Akční film
(Čína/Mex./Jap./USA/VB, 2018)

1.10 Kriminálka Miami VII (20, 21)
2.30 Novashopping
2.50 Na lovu III
3.45 Ulice (4450)
4.30 Ordinace v růžové zahradě (67)

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (16)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (17)
8.45 M.A.S.H (18)
9.15 Zoo (99)
10.30 Kriminálka

Montpellier (12)
11.35 Policie Hamburk IV (4)
12.35 Policie Hamburk IV (5)
13.35 Komisař Rex III (1)
14.45 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
22.00 České chaty snů
23.00 Ano, šéfe!
0.05 Policie v akci
1.05 Policie Hamburk IV (4)
2.05 Policie Hamburk IV (5)
3.00 Kriminálka

Montpellier (12)
4.15 Jak se staví sen

Nova Cinema
5.10 To musí být láska 6.40 50 k 1 9.05 Kriminálka
Miami VII (18, 19) 10.55 V zajetí 13.15 Maverick
15.45 Případ mrtvého nebožtíka, komedie (ČR,
2020) 17.40 Blbec k večeři, komedie (USA, 2010)
20.00 Balerína, animovaný film (Fr./Kan., 2016)
21.45 Nebezpečná krása, drama (USA, 1998) 0.00
Transcendence, sci-fi thriller (USA, 2014)

Prima cool
7.50 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
aLukášemPavláskem(7)8.15TopGear 2011 (5)9.20
Top Gear XX (5) 10.35 Hvězdná brána IX (19, 20)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (6) 13.25
Simpsonovi XV (10-13) 15.15 Hvězdná brána X (1, 2)
17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (7) 18.15
Simpsonovi XVI (16-19) 20.15 Chůva v akci 22.20
Smrtící bouře0.05 Simpsonovi XVI (16-18)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Příhody Bolka
a Lolka 6.15 M.A.S.H 7.10 Námořní vyšetřovací služ-
ba L. A. V (5, 6)9.00 xXx:Návrat XanderaCage 11.15
Skutečné vraždy 13.00 Cesta za králem trollů 15.15
Diamanty jsou věčné, akční film (VB, 1971) 17.50
Sopka, katastrof. film (USA, 1997) 20.00 Spolu,
drama (ČR, 2022) 22.30 Jedna mezi oči, thriller
(USA, 2012) 0.25 Spiknutí, akční thriller (USA, 1997)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní ses-

třičky III (1/8) 9.55 Dcera 10.10 Tak
neváhej a toč speciál 11.05 Všechno,
co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Buchty po ránu
14.30 Co naše babičky uměly

a na co my jsme zapomněli
14.55 Cirkus Humberto (11/12)
15.50 Zavolejte porodní sestřičky III (2/8)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Komisař Montalbano
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.45 Ulice (4448)
9.45 Pohlreichův souboj restaurací (3)
10.50 Na lovu III
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.20 Ordinace v růžové zahradě (66)
13.30 Kriminálka Miami VII (18, 19)
15.25 Výměna manželek II
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu III
18.30 Ulice (4449)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Zlatá labuť (8)
21.40 Survivor Česko & Slovensko (16)
23.40 Kriminálka Miami VII (18)
0.40 Kriminálka Miami VII (19)
1.40 Zlatá labuť (8)
2.40 Novashopping
3.00 Na lovu III
3.45 Ulice (4449)
4.30 Ordinace v růžové zahradě (66)
5.20 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.10 M.A.S.H (14)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (15)
8.45 M.A.S.H (16)
9.15 Černé vdovy II (8)
10.30 Kriminálka

Montpellier (11)
11.35 Policie Hamburk IV (2)
12.35 Policie Hamburk IV (3)
13.35 Komisař Rex II (15)
14.45 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 (99)
21.35 Inkognito
22.40 Inkognito
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.00 Policie Hamburk IV (2)
3.00 Policie Hamburk IV (3)
4.00 Kriminálka Montpellier (11)
5.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.05 Šestka táhne světem 7.45 Kriminálka Miami
VII (16, 17) 9.35 To musí být láska 11.30 Alfa 13.50
50 k 1 15.55Marley a já 18.15 V zajetí, thriller (USA,
2020) 20.00 Kámoš k pohledání, romantická
komedie (USA, 2009) 22.00 Transcendence, sci-fi
thriller (USA, 2014) 0.20 Prci, prci, prcičky: Akce
století, komedie (USA, 2007)

Prima cool
6.20 K.O.MICI 7.45 Re-play 8.20 Top Gear 2011 (4)
9.25 Top Gear XX (6) 10.35 Hvězdná brána IX (17,
18) 12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (5)
13.25 Simpsonovi XV (6-9) 15.15 Hvězdná brána IX
(19, 20) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(6) 18.15 Simpsonovi XVI (12-15) 20.15 Partička XXL
22.00 Kráčející skála 23.45 Simpsonovi XVI (12)
0.15 Simpsonovi XVI (13)0.40 Simpsonovi XVI (14)

Prima Max
6.00 Příhody Bolka a Lolka 6.20 M.A.S.H 7.20
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (4, 5) 9.20 Liga
výjimečných 11.30 Dva v tom 13.45 Dokonalí rodi-
če 15.30 Operace Zlomený šíp, akční thriller (USA,
1996) 17.50 Cesta za králem trollů, pohádka (Nor.,
2017) 20.00 Sázka na třináctku, krimifilm (ČR,
1977) 22.00 Spiknutí, akční thriller (USA, 1997)
0.50 Fakjů pane učiteli 2, komedie (N, 2015)

čtvrtek 23. března 2023

pátek 24. března 2023
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ČR | Pořad Prostřeno! vyrazil za amatér-
skými kuchaři v Praze a ve středních Če-
chách, kde se o hlavní výhru 60 tisíc a dal-
ší tisíce v divácké volbě utkají čtyři muži
a jediná žena. Jako první se k plotně posta-
ví obchodní zástupce Petr (33). Ten hosty
nepozve k sobě domů, ale k tatínkovi své
přítelkyně. Bojuje s nefunkční troubou
a vypadávající elektrikou, což průběh veče-
ra výrazně ovlivní. Petr bude muset impro-
vizovat a jídla nebudou mít odpovídající
vzhled ani teplotu. Když vypadne elektri-
ka úplně, zažije nejkrušnější chvilky.

V pořadí druhým kuchtíkem bude Mi-
chael (31). Sám o sobě tvrdí, že je tvrdo-
hlavý flegmatik a šprýmař. A velká sran-
da bude i Michalovo vaření, Michal totiž
moc nevaří a to se brzy pozná. Pomazán-
ka s domácím pečivem, polévka z ušáka
s játrovými knedlíčky, vepřová řezanka
na hořčici s bramborovo-česnekovou kaší
a čokoládový dortík je nad jeho síly a v ku-
chyni se mu moc nevede.

Středeční hostitel se jmenuje Jirka (30)
a podniká v oboru elektro. Troufl si na slo-
žitější menu, zaboduje například s cibulo-

vým quichem z listového těsta se slaninou
a čedarem? Čtvrteční soutěžní večeři při-
praví obchodní zástupce František (58).
Ten žije u kamaráda, kam také pozve své
hosty. Svými jídly překvapí. Naservíruje
totiž třeba tapas s uzeným kachním prsem
nebo filírované kachní prso s arašídovou
omáčkou.

Jako poslední se k plotně postaví Iva-
na (42). Jediná žena týdne ve volném čase
ráda cvičí, ale baví ji i zpěv, hraje na kyta-
ru a skládá písničky, čímž se ostatním sou-
těžícím také pochlubí. Pány navíc láká
na avokádové pokušení. Dokáže jediná
žena týdne zazářit a nasytit čtyři hladové
krky? A kdo to nakonec vyhraje? Sledujte
každý všední den od 17.50 na Primě. (kot)

Cibulový quiche
z listového těsta se
slaninou a čedarem
Ingredience: 1 listo-
vé těsto, 5 cibulí,
100 g anglické slani-

ny, 150 ml smetany na vaření, 100 g čeda-
ru (na dozdobení), 1 lžička sušeného ore-
gana, 3 lžíce slunečnicového oleje (na vy-

tření formy). Postup: Na pánvi si rozehře-
jeme olej a přidáme cibule nakrájené na
kolečka a orestujeme. Listové těsto rozpro-
střeme a vykrojíme podle tvaru formy, kte-
rou poté vymažeme olejem. Těsto přidá-
me do formy a vytvarujeme. Slaninu na-
krájíme na menší kousky, přidáme k cibu-
li a vše zalijeme smetanou. Poté přidáme
strouhaný čedar a necháme povařit. Těsto
několikrát propíchneme vidličkou, na něj
navršíme cibulovou směs a rozprostřeme.
Vše zalijeme rozšlehanými vajíčky ochu-
cenými sušeným oreganem. Nakonec při-
dáme ještě trošku strouhaného čedaru a ne-
cháme dozlatova péct ve vyhřáté troubě
na 180 °C asi 30 minut.

Filírované kachní prso s arašídovou
omáčkou a jasmínovou rýží
Ingredience: kachní prsa, 5 lžic arašído-
vého másla, 3 dcl kokosového mléka, lží-
ce sójové omáčky, jasmínová rýže, petrže-
lová nať, sůl, pepř.
Postup: Kachní prso opláchneme, kůži na-
řízneme a z obou stran nasolíme. Rozpálí-
me pánev a přidáme kachní sádlo a kůží
dolů opečeme z jedné a pak z druhé stra-
ny. V troubě pak dopečeme cca 15 minut
na 160 °C. Do hrnce dáme 3 dcl kokosové-
ho mléka, 5 lžic arašídového másla a lží-
ci sójové omáčky, osolíme, opepříme
a vše provaříme. Uvaříme rýži a podává-
me.

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

Najděte si nejlepšího realitního makléře ve
vašem okolí

6. ročník projektu Realiťák roku 2023

www.realitakroku.cz

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

www.realitakroku.cz

Soutěžní sestava pořadu Prostřeno!, zleva: Jiří Běhal, František Škrdlík, Mi-
chael Benda, Petr Elichar a Ivana Neubauerová. FOTO | FTV PRIMA

Sázka i na zpěv
Prostřeno!má namířeno do Prahy a středních Čech
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TÁBOR | V Táboře už jednou hostoval
a nedávno do něj měl namířeno znovu.
Tehdy ho budějovické Dynamo na po-
slední chvíli zastavilo kvůli zranění jiné-
ho beka Lukáše Skovajsy. Na další po-
kus už se 33letý obránce Pavel Novák
do druholigového jihočeského celku do-
stal, i když to sám nečekal.

Profesionální kariéru totiž po loňské
sezoně ukončil, hrál nižší soutěž v Ra-
kousku a k tomu má civilní zaměstnání.

Jak se seběhla tato rychlá akce?
Den před koncem přestupního období
mi zavolal Martin Vozábal (výkonný ře-
ditel klubu – pozn. autora) s tím, že se
jim zranil stoper. Ptal se, jestli bych jim
na jaře nepomohl. Původně jsem do
toho jít nechtěl, protože mám svoji prá-
ci, kde si buduji kariéru. Navíc jsem
hrál v Rakousku. Ale půl dne jsme řeši-
li různé možnosti a nakonec jsme došli
ke shodě s tím, že práce je u mě na prv-
ním místě. Kdybych ji nestíhal, budu
mít úlevy.

Je to tedy jen krátkodobý záskok?
Mělo by to tak být. V hlavě to mám na-
stavené tak, že to je pouze záskok na tři
měsíce do konce sezony. Tak mám i po-
depsanou smlouvu a delší návrat neplá-
nuji. Člověk si rychle zvykne, že má vol-
né víkendy a může podnikat s rodinou
jiné akce. Navíc hrajeme doma v neděli,
to znamená zabitý celý víkend.

Ve vašem rakouském klubu Donau
Linz vás uvolnili obratem?
Ideální to nebylo ani pro ně. V Rakousku
skončilo přestupové období o týden dřív
než v Česku, takže na můj odchod už ne-
mohli reagovat. Ale respektovali moje
rozhodnutí a přáli mi jen to nejlepší.
I když je jasné, že pro žádného trenéra
není příjemné, když mu odejde stoper.

Jakou úroveň měla pátá rakouská
liga ve srovnání s českými soutěže-
mi?
Řekl bych, že to byla úroveň jako naho-
ře v divizi. Akorát se tam tolik neřešila
taktika. Ale jezdili jsme tam tři Češi jed-

ním autem dvakrát týdně na trénink
plus zápas. Bylo to fajn, že jsem nejez-
dil sám. Ze začátku jsem měl trochu pro-
blémy s hlavou, protože nebylo jednodu-
ché najít motivaci po přechodu z profe-
sionálního fotbalu. Ale srovnalo se to
celkem rychle.

A jak jste zvládl návrat zpět do pro-
fesionálního fotbalu?
První týden to bolelo. Člověk si odvyk-
ne na zátěž a v pátek jsem cítil každý
kousek těla. Přijel jsem domů a musel
jsem jít spát. Ale změna trvala jen půl
roku, tak si tělo snad zvykne zpátky.

Šel byste do toho, kdyby nezavolal
Martin Vozábal a nechtěl vás do Tá-
borska?
Asi ne. Kdyby zavolal kdokoliv jiný
než Vozi, tak bych s díky odmítl. Máme
s Martinem dobré vztahy, dlouho jsme
spolu působili v Dynamu, vždy jsme se
k sobě chovali férově a to pro mě bylo
zásadní. Chci Táborsku pomoci ve dru-
hé lize.

Na nový režim bez ranních tréninků
jste si po konci profesionální kariéry
zvykl snadno?
I tak musím vstávat brzy, abych odvezl
dceru do školy do Budějovic. Ale nebyl
to pro mě problém. Do práce jsem pře-
šel plynule, i když jsem jí ze začátku ne-
měl tolik, aby mi to zabralo čas od rána
do večera. Dělám sám na sebe, takže
jsem si postupně sbíral kontakty a získá-

val zakázky. Navíc přes zimu se tolik ne-
staví, takže jsem měl volného času za-
tím dost. Až mi to trochu i vadilo, že
jsem byl zvyklý na režim a ten mi chy-
běl. Zatím to dělám ale krátce a na hod-
nocení je brzy.

Pracujete jako koordinátor bezpeč-
nosti na staveništích. Baví vás to?
Jo, ale je to úplně něco jiného, protože
jsem v oboru nováček. Poznávám nové
lidi a vlastně sám sebe vzdělávám. Jsou
to pro mě úplně nové věci. Je to zajíma-
vé, ale vlastně úplný opak fotbalu. Trá-
vím hodně času na cestách, dělám sám,
ne v žádné skupině lidí. Řeším různé
problémy, telefonuji. Práce přibývá, sta-
vební sezona se rozjíždí.

Už jste musel řešit nějaký velký pro-
blém?
Zatím jsem naštěstí neměl na stavbě žád-
ný úraz, to jsou vždy ty nejhorší věci.
Ale často musím dělníky či stavbyvedou-
cí upozorňovat na nedostatky. Občas je
to nepříjemné, protože jim mnohdy nedo-
chází, jaké nebezpečí hrozí. Helmy jsou
většinou to nejmenší. Tam vím, že si je
sundají, jen co odjedu za roh. Horší je,
když lezou nezajištění třeba po střeše.

V nejvyšší české soutěži odehrál Pavel Novák (vpředu) 131 utkání, všechna
v dresu Českých Budějovic. V Táborsku už dříve hostoval. FOTO | ARCHIV MAFRA

Jinou nabídku bych nepřijal,
říká stoper Táborska Novák
Fotbalový obránce
Pavel Novák se vrátil
z Rakouska, kde hrál po
skončení profesionální
kariéry. Na záskok
kývl druholigovému
Táborsku.

JINDŘICHŮV HRADEC rohový dům s věží na ulici
Klášterská a Masarykovo nám.

ČESKÉ BUDĚJOVICE 6, Lannova třída 135/34 300m od vlakového
nádraží

LIKVIDACE
100,- Kč

www.modaprostejov.cz

Likvidujeme velké množství za super nízké ceny. Vyprodáváme dámské a pánské
zboží se slevou. Ceny od 100,- Kč/ks. Neváhejte a nakupujte nejvýhodněji.

Nabízíme všechny velikosti pánských obleků, kalhot, košil, atd. !!!
Přijďte, těšíme se na Vás.

Platnost kuponu do 31. 3. 2023. Kupony nelze sčítat.

A pozor! Akce navíc!
Při nákupu pánského obleku a odevzdání tohoto
kuponu obdržíte fantastickou slevu 500,- Kč

CENY od

„ Helmy jsou
většinou to

nejmenší. Vím, že si je
sundají, jen co odjedu
za roh. Horší je, když
lidé lezou nezajištění
třeba po střeše.
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Německý herec Victor De Kowa: Zdvořilost je pravda…

Tajenka:…mírněnátaktem.

Německý herec Victor De Kowa: Zdvořilost je pravda…

Tajenka:…mírněnátaktem.
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PLAT Í OD STŘEDY 15 . 3 . DO ÚTERÝ 28 . 3 . 2023

coopclub

Naše nabídka na dny
23. 3.–26. 3. 2023

Tchibo Espresso
zrnková káva

500 g, Milano Style, Sicilia Style
1 kg = 399,80

Madeta
Jihočeské AB
250 g
100 g = 15,96

Krůtí prsní šunka
200 g, plátky
100 g = 20,95

Rotkäppchen
Finest Sparkling

Wine
0,75 l, demi sec

1 l = 119,87

Gouda 48%
100 g = 14,90Olma Selské

čerstvé mléko
1 l, plnotučné 3,9%
1 l = 29,90

Kuřecí
prsní řízky
500 g,mražené
1 kg = 149,80

BASK
Bramborové knedlíky/těsto
400 g
100 g = 9,23

3690

Pilsner Urquell
0,5 l, pivo světlý ležák
1 l = 55,80

2790

g ,23

Božkov
0,5 l, Vaječný likér 15%,
Peprmint 19%, Griotte 18%
1 l = 219,80

10990

Bobík smetanový
krém
70 g, vanilkový, čokoládový
100 g = 15,57

10901
Meggle Smetana
ke šlehání 33%
180 ml
100 ml = 14

2690Olma
Tradiční pomazánkové
150 g, vybrané druhy
100 g = 16,60

2490

Šunka Zvonařka
jakostní třída: nejvyšší
100 g = 20,90

2090

100 g =
,94

Kouzelné vajíčko
20 g, s překvapením
100 g = 59,50

1190

Pizza
310 g/325 g/330 g, hluboce
zmrazená – vybrané druhy
100 g = 17,71/16,89/16,64

5490

Ilustrační foto
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ČESKÉ BUDĚJOVICE | Jako hráč zažil
zápasů ve vyřazovací části celou řadu.
Nyní ho čekají první v roli trenéra do-
spělých. Bývalý smečař Vojtěch Zach
na lavičce Jihostroje věří, že jeho tým
dobře načasuje formu a v play off uspě-
je. Jihočeši nakonec poskočili na třetí
místo po základní části.
V pátek rozehrají čtvrtfinále play off

proti Odoleně Vodě. „Vminulosti už Ji-
hostroj do play off také šel ze třetího
místa a vyhrál titul. Není to žádná tragé-
die. Ve čtvrtfinále budeme mít těžkého
soupeře,“ uvědomuje si kouč.
Budějovičtí narazí na Odolenu Vodu,

která skončila v základní části šestá. Fa-
voritem bude desetinásobný český mis-
tr, kterému může těžká série v případě

postupu pomoci v dalších bojích o me-
daile. „Může to být výhoda. Budeme
hrát hned o život. Odolka má sedm osm
výborných hráčů a pořádně nás prověří.
Máme výhodu domácího prostředí na
první a případný rozhodující duel. Začá-
tek bude asi nervózní, ale věřím, že to
zvládneme,“ zdůraznil.
Zach věří v sílu celého týmu, ale roz-

hodující mohou být výkony argentin-
ského nahrávače Matiase Girauda.
„Může být rozdílovým hráčem. Cel-
kem rychle do týmu zapadl, je to tako-
vý sebevědomý Jihoameričan, který
má výbornou techniku. Někdy je až
moc kreativní, to je jeho přednost a sla-
bina zároveň. Uvidí se, jak mu pomo-
hou spoluhráči. Ale je to takový náš žo-
lík, má i dobrý blok a podání. Navíc je
mu teprve pětadvacet let, jako nahrávač
má všechno před sebou. Je hladový po
úspěchu,“ okomentoval.
Jako trenér zažije Vojtěch Zach pre-

miéru a těší se na ni. „Vím, že to bude
něco jiného. Jako hráč se těšíte, i když
jste nervózní. Je to extrémně náročné,
ale zároveň zábavné. Život vám v obdo-
bí play off přijde takový plný, střídají se
v něm různé emoce. Všechno vám dává

smysl, už vidíte na konec. Je to nejzají-
mavější část sezony, ale pro trenéra tro-
chu smutná. Už se jen hrají zápasy a sko-
ro se netrénuje. A já jako trenér rád pra-
cuji s lidmi a baví mě je posouvat či
zlepšovat. Na to už ale v play off není
čas. Jen lehce udržujete fyzičku, řešíte
hlavně psychiku a taktiku,“ srovnává.

Ambice Jihostroje zůstávají nejvyšší.
Prvním krokem však bude přejít přes
Odolenu Vodu. „Pokud získáme medai-
li, tak to bude úspěch a myslím, že moje
mise bude úspěšná. Ale samozřejmě mí-
říme co nejvýš. Leden a únor se nám cel-
kem povedly, tak uvidíme, jak to zúročí-
me v play off. Těší mě, že se i někteří
jednotlivci pode mnou zvedli. Třeba
smečař Martin Licek má letos na při-
hrávce výrazně lepší sezonu než v před-
chozích letech,“ dodává.
Největším favoritem je podle budějo-

vického trenéra obhájce titulu z Karlo-
varska. „Jeho tým je delší dobu spolu,
má velkou kvalitu a zocelily ho zápasy
v Lizemistrů. Liberecmá letos také dob-
rou sezonu, podceňovat nemůžeme ani
Prahu. A do bojů o titul chceme zasáh-
nout také my.Myslím, že bude rozhodo-
vat aktuální forma a detaily. Čekám vel-
mi zajímavé play off,“ odhaduje.
Série na tři vítězné duely startuje v

pátek od 20.15 hodin na jihu Čech. Pak
se bude hrát v pondělí od 18 hodin v
Odoleně Vodě a ve čtvrtek ve stejný
čas opět v českobudějovické sportovní
hale. Případné další termíny jsou 26. a
29. března.

Vojtěch Zach se těší na vrchol le-
tošní sezony. FOTO | MAFRA

Budějovičtí volejbalisté
vyzvou ve čtvrtfinále
Odolenu Vodu. Trenér
Vojtěch Zach věří v sílu
týmu i nahrávače.
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Téma:
30. výročí vzniku České republiky

Exkluzivně:
Pamětní medaile 30. výročí vzniku České republiky zušlechtěná ryzím zlatem

Důležité:
Bez jakýchkoliv dalších závazků

Limitace:
1 ks na osobu

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
129 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu je
možné objednat pouze 1 ks pamětní medaile věnované 30. výročí
vzniku České republiky. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost!
Objednávka je bez jakýchkoliv dalších závazků.

Nejrychlejší rezervace:
Internetový rezervační systém:
www.vznikcr.cz
Telefonní rezervační linka:
810 50 50 20
Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

Avers: Český dvouocasý lev s utrženými okovy
Revers: Svatováclavská koruna se znaky Čech,

Moravy a Slezska
Průměr: 30 mm
Hmotnost: 8 g
Zušlechtění: Ryzí zlato 999/1000
Dárky zdarma: Originální numismatické album,certifikát autentičnosti,

publikace Historie českých zemí a odznak s českou vlajkou.

QR objednávka

POZNÁMKA: Při rezervaci prosím uveďte rezervační číslo

REZERVAČNÍ ČÍSLO: 72017305

CENA: 129 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ: Bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE: www.vznikcr.cz, 810 50 50 20

Exkluzivní pamětní medaile oslavující 30. výročí vzniku České republiky
NUMISMATICKÁ PREMIÉRA

Internetový rezervační systém
www.vznikcr.cz

Poštovné a balné ZDARMA!

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!

LVÍ SILOU JIŽ 30 LET!
Oslavte 30. výročí vzniku ČR medailí zušlechtěnou ryzím zlatem!

V průběhu staletí byl český lid podroben mnoha zkouškám v boji za
svobodu a národní svébytnost. Poslední výzvu v podobě rozdělení
Československa český národ před 30 lety zdárně zdolal a završil
tak snahu našich předků o vybudování hrdého samostatného
českého státu.
Abychom tento významný milník v dějinách naší mladé republiky
náležitě uctili, nabízíme Vám unikátní pamětní medaili zušlechtěnou
ryzím zlatem. Nezmeškejte možnost vlastnit tuto jedinečnou
upomínku na 30. výročí vzniku České republiky.
Neváhejte a využijte mimořádnou příležitost získat tuto
originální pamětní medaili zušlechtěnou ryzím zlatem za
pouhých 129 Kč, bez jakýchkoliv dalších závazků. Poštovné
a balné máte navíc ZDARMA! Navíc získáte zcela ZDARMA
bohaté příslušenství – originální numismatické album, certifikát
autentičnosti, jedinečnou publikaci Historie českých zemí
a vlastenecký odznak s českou vlajkou.

Objednejte zde:
www.vznikcr.cz, 810 50 50 20

Zušlechtění: Ryzí zlato 999/1000
Průměr: 30 mm

Hmotnost: 11,90 g
Rok emise: 2022

Návrh: Irena Hradecká

Avers: Český dvouocasý lev, 30 let,
panorama Pražského hradu

Revers: Svatováclavská koruna
se znaky Čech, Moravy
a Slezska, lipové listy

ZÁRUKA
Tímto Vám poskytujeme záruku pravosti a autentičnosti této pamětní medaile.

CERTIFIKÁT AUTENTIČNOSTI
VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY

Stanislav Máša, ředitel 9032657660

 Avers: Český dvouocasý lev, 30 let,
  panorama Pražského hradu
 Revers: Svatováclavská koruna
  se znaky Čech, Moravy
  a Slezska, lipové listy

Tímto Vám poskytujeme záruku pravosti a autentičnosti této pamětní medaile.

CERTIFIKÁT AUTENTIČNOSTI

9032657660

 Avers: Český dvouocasý lev, 30 let,
  panorama Pražského hradu
 Revers: Svatováclavská koruna
  se znaky Čech, Moravy

CERTIFIKÁT AUTENTIČNOSTI

pouze 129 Kč


