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EVA JAROŠOVÁ

STŘEDNÍ ČECHY | Ze středočeského
skladu společnosti Geis v Modleticích
vyráží každý den na silnice Jiří Procház-
ka. „Jsem rád, že jsem celou dobu mohl
chodit do práce. Nevydržel bych sedět
doma a čekat, co se bude dít. Myslím,
že pro lidi, kteří do práce nemohou, to
musí být psychicky náročné,“ zhodnotil
Jiří Procházka.
Náplní jeho práce je svážení zboží od

odesilatelů na hlavní depo, kde se zásil-
ky třídí na koncová depa, odkud je jeho

kolegové rozvážejí zákazníkům domů.
Je tedy na začátku cesty zboží od odesi-
latele k zákazníkovi.
Zatímco zákazník si z domova na po-

čítači do košíku dá například mikrovln-
nou troubu, vyplní údaje a jen čeká,
hned několik lidí se musí postarat o to,
aby k němu zboží doputovalo. V době
koronaviru probíhá celý proces trochu

jinak. „Nesmíme vstupovat do hal, do
distribučních center. V roušce a rukavi-
cích se nahlásíme u okénka, zaměstnan-
ci ve skladu nám zboží naloží, my pře-
vezmeme doklady k nákladu a odjíždí-
me,“ popisuje Jiří Procházka. Minimali-
zují se tak kontakty, například s lidmi
ve skladech se řidiči nepotkají vůbec.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Dlouhodobě bylo lepší
zůstat doma. Jsou ale
lidé, bez jejichž služeb
se neobejdeme. Vedle
zdravotníků, hasičů,
policistů či prodavaček
jsou to také řidiči.

INZERCE

„Základempro nás je ochrana lidí a dezinfekce pracovních prostor,“ říká Da-
niel Knaisl. Kabinu auta dezinfikuje po každé směně. FOTO | ARCHIV FIRMY GEIS

CHŘEST HLEDÁ NOVÉ ZÁKAZNÍKY
Český chřest se potýká
s důsledky koronaviru ...str. 2

ZAP(B)IJEME KORONAVIR
První víkend s hospodami:
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Petra Janů

…str. 4

Živit se jako účetní
nebylo vzrůšo,
vynahradila jsem
si to s kapelou

5plus2
■ DOBRÁ ZPRÁVA

S rouškou za volantem
doveze zboží až k nám
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PAVEL SVAČINA

MĚLNICKO | Největšího středočeské-
ho pěstitele chřestu zasáhly ekonomic-
ké důsledky pandemie nového typu ko-
ronaviru. Pomocnou ruku českému
chřestu podaly prodejní řetězce, které
místo části levnější plodiny ze zahraničí
sáhly po té české.
Společnost Český chřest v Hostíně

u Vojkovic na Mělnicku patří mezi nej-
větší pěstitele této typicky jarní zeleni-
ny v Čechách, jen letos jej sklízí z plo-
chy kolem 186 hektarů. Před třemi týd-
ny tam začala sklizeň chřestu bílého, mi-
nulý týden i toho zeleného.

Brigádníci se teprve učí

Právě v hlavní sezoně zasáhla firmu ko-
ronavirová krize. Kvůli snaze zabránit
šíření pandemie nemoci covid-19 státy
zavřely hranice, za nimiž zůstali i sezon-
ní zahraniční pracovníci, kteří na Měl-
nicko každý rok přijížděli za sklizní.
„Výpadek pracovní síly se podařilo na-
hradit českými brigádníky, kteří nemoh-
li pracovat v provozech, jež byly kvůli
pandemii uzavřeny,“ říká mluvčí společ-
nosti Český chřest Jan Charvát.

Čeští brigádníci se ale museli sklíze-
ní bílého chřestu, který roste pod vrst-
vou zeminy, teprve naučit. S pomocí
dlouhého nástroje se rostlinky musí od-
štipovat pod zemí, což vyžaduje zkuše-
nosti. Poškozená zelenina je totiž hůře
prodejná. Navíc, pokud se nesklidí
včas, rostlina se zdeformuje nebo se
„upeče“ pod fólií, kterou je pole přikry-
té. Firma kvůli tomu přijde o část výno-
sů. „Čeští pracovníci nejsou zvyklí na
práci na poli a někteří, když se zapracu-
jí, tak za tři dny odejdou. Teď jsme měli
problém, že nám třicet lidí najednou
odešlo, protože se na základě rozhodnu-
tí vlády otevřely provozy, kde původně
pracovali,“ říká Charvát. „Řešení perso-
nálu je pro nás složité, nevíme dne ani
hodiny, jak to bude,“ dodává.
Zahraniční pracovníci už mají s tech-

nicky a fyzicky náročnou prací bohaté

zkušenosti a práce jim tak jde lépe od
ruky. Produktivita českých brigádníků
je tak zpočátku o 30 až 50 procent nižší.
„Úměrně s tím se prodražují personální
náklady,“ říká Charvát.
Pěstitelé se přesto snaží cenu plodiny

zachovat na stejné úrovni jako loni.
„Drobné zvýšení tam je, ale zdaleka ne-
reflektuje vyšší náklady, jaké nám tato
situace způsobila,“ uvedl mluvčí. Cena
českého chřestu se mění v průběhu sezo-
ny, největší zájem je na počátku skliz-
ně, kdy byl také nejdražší. Rozhodující
je jakost výhonků. Kilogram se tak dá
pořídit za 70 až 200 korun. Pěstitele na-
víc trápí zásadní omezení tradičního od-
bytu. „Trh se nám omezil o restaurace,
gastroprovozy i export,“ uvedl jednatel
Českého chřestu Jiří Šafář. Právě zavře-
né restaurace jsou v tuzemsku i v zahra-
ničí největšími odběrateli této zeleniny.

Původně černé scénáře o nejistém odby-
tu ale začínají mít světlé obrysy. Firma
se totiž nevzdala a hledá nové cesty, jak
plodinu dostat mezi lidi.
„Příští týden služba Dáme jídlo začne

nabízet pět jídel, jejichž hlavní součástí
bude právě český chřest,“ říká Charvát.
Pomocnou ruku nabídli rovněž provozo-
vatelé supermarketů Kaufland, Globus
či Makro, kteří jej zařadili do prodeje.
„V naší nabídce máme bílý i zelený
chřest od českých pěstitelů z farmy Čes-
ký chřest. Navíc na tento víkend chystá-
me pro naše zákazníky akční nabídku
chřestu,“ potvrdila mluvčí řetězce Kau-
fland Renata Maierl.

Velký zájem v obchodech

Chřest z Mělnicka nabízí i donáškový
obchod Rohlik.cz „Momentálně ho pro-
dáváme tolik, kolik nám Český chřest
dodá. Byli bychom schopni prodávat
víc, ale jsme závislí na dostupnosti od
pěstitele,“ říká mluvčí obchodu Zdeňka
Svoboda Kuhnová. „Aby si chřest udr-
žel své nejlepší vlastnosti, musí být do-
ručen k zákazníkům nejpozději 24 až 36
hodin po sklizni,“ dodává s tím, že blíz-
kost polí na Mělnicku toto umožňuje.
Kromě toho už firma může dodávat

i na obnovené farmářské trhy a od toho-
to týdne i přímo na farmě v Hostíně na-
bízí zelený chřest. Problémem je zatím
export do zahraničí. Tamní zavřené re-
staurace stejně jako ty tuzemské zeleni-
nu neodebírají. „Největšími odběrateli
pro nás vždy byly Nizozemsko a Ně-
mecko, což jsou samy o sobě chřestové
velmoci. Tamní zákazníci jsou schopní
kvalitu českého chřestu ocenit,“ říká
Charvát.
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Na sklizeň bílého chřestu je třeba správná technika. Navíc se musí stihnout
včas, jinak se rostliny poškodí. Práci si letos místo zahraničních dělníků vy-
zkoušeli čeští brigádníci. FOTO | ARCHIV MAFRA

NEJVĚTŠÍ NÁKUPNÍ PARK POD ŠIRÝM NEBEM

WWW.BLESITRHY.CZ | WWW.ZBOZICKONEJLEPSI.CZ | SO–NE 6:00–14:00

PRAHA 9
VYSOČANY
U ELEKTRY 7

ZAHRADA, ELEKTRO, NÁŘADÍ, SPORT, HOBBY,
AUTO-MOTO, STAROŽITNOSTI, NÁBYTEK,
LEVNÉ POTRAVINY, NOVÉ I POUŽITÉ ZBOŽÍ

PŘIJĎ

TAKY ZKUSIT

PRODAT JEN
ZA

150
Kč/den

Chybějící zahraniční
zaměstnanci, nulový
odbyt z restaurací
a minimální export do
zahraničí. Český chřest
se potýká s důsledky
koronaviru.

INZERCE

Chřest hledá nové zákazníky
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DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vzhledem k tomu, že lidé kvůli epide-
mii nakupují v e-shopech ve velkém, ři-
dičům přibyla práce. „Jak se udělalo
hezčí počasí, hodně lidé objednávali na-
příklad potřeby pro zahradu z hobby-
marketů,“ říká Jiří Procházka, který v
uplynulých dvou měsících strávil mno-
ho času i v kolonách před hranicemi.

Trable na hranicích

Často jezdí do Bratislavy a na sloven-
sko-českém pomezí bylo v některých
dnech zdržení mnohahodinové. Na pře-
chodech probíhaly kontroly a měření
teploty. Slovenská strana evidovala kaž-
dého řidiče, zjišťovala, kam jede, a na-
mátkově Slováci kontrolovali i to, zda
má řidič ochrannou roušku, dezinfekční
prostředky a rukavice. Někdy podle něj
bylo lepší opustit obvyklou trasu a volit
jiný hraniční přechod.

Španěl bez roušky

Zajímavé bylo podle něj sledovat, jak
k boji s virem přistupují různé státy.
„Třeba řidiči ze Španělska byli pře-

kvapeni, když potkali českého šoféra
v roušce a s rukavicemi, oni sami žádné
ochranné prostředky neměli,“ popisuje
Jiří Procházka, který prý při přebírání
ani při předávání zásilek nepocítil žád-
né obavy.
Ochranné prostředky a dodržování

odstupů je mezi lidmi podle něj už vži-
té. „Ale viděl jsem na lidech obavy při
setkání s řidiči, kteří vozili zboží z Itá-
lie. Ten odstup byl větší,“ popisuje.
Už při vyhlášení nouzového stavu

musely přepravní společnosti udělat
řadu opatření pro zvýšení bezpečnosti
svých zaměstnanců i zákazníků. „Zruši-
li jsme osobní odběr zboží na našich po-
bočkách, řidiči nevyzvedávají a nedoru-
čují zboží v případě, že člověk, se kte-
rým komunikují, nemá roušku nebo její
ekvivalent,“ vyjmenovává Daniel Knai-

sl, jednatel Geis, s tím, že logistické fir-
my mají jen omezené možnosti, jak re-
dukovat rizika. Většina jejich aktivit to-
tiž probíhá na pobočkách, v logistic-
kých halách a skladech, kde se musí po-
hybovat celý pracovní tým od skladní-
ků přes dispečery a podobně.
„Základem pro nás je ochrana lidí

a dezinfekce pracovních prostor. To se
týká i skladové techniky, jako jsou tře-
ba vysokozdvižné vozíky,“ připomíná
Daniel Knaisl, že kabinu auta dezinfiku-
jí řidiči po každé směně.

Doručí nákup až do domu. Většina lidí se podle Jiřího Procházky při přebírá-
ní zásilek chová zodpovědně, roušky má a snaží se dodržovat potřebný od-
stup bez toho, že by je na to řidiči museli upozorňovat. FOTO | ARCHIV FIRMY GEIS
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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

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY AVEŠKERÉ OPRAVY

www.zaluzie-suchy.cz
ŽALUZIE SUCHÝ

ZÁRUKA 5 LET

Nabízíme 50% slevu
z cenymontáže

tel.: 728 863 201

INZERCE

KRÁTCE

Blíží se uzavírka ulice Míru
KOLÍN | Rekonstrukce části ulice Míru
v Kolíně by měla být zahájena v pondě-
lí 18. května, a to v úseku mezi křižovat-
kami s ulicemi Benešova a NaMagistrá-
le. Opravami projde komunikace i par-
kovací stání, chodníky a veřejné osvětle-
ní. „Uzavírku rozdělíme na dvě etapy.
V první bude uzavřena část mezi ulice-
mi Na Magistrále a Bachmačská a ve
druhé etapě mezi ulicemi Bachmačská
a Benešova. Po dobu uzavírky zrušíme
tamní zastávku MHD a veškerou auto-
busovou dopravu povedeme ulicí Anto-
nína Dvořáka do ulice Benešova,“ uved-
li zástupci radnice. V ulici dělníci nain-
stalují nový městský mobiliář a prove-
dou sadové úpravy. Práce by měly trvat
16 týdnů, pokud nenastanou klimatické
komplikace. Objízdné trasy budou mu-
set využít i řidiči aut. (aku)

S rouškou za volantem
doveze zboží až k nám
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Zpívala v legendárním divadle Sema-
for, vyzkoušela si i role ve filmech
a s řadou hitů na pomezí popu a rocku si
ve druhé půlce 80. let získala nejvíce fa-
nouškovské přízně za celou svou dosavad-
ní kariéru. Přesto právě na začátky v Sema-
foru Petra Janů vzpomíná možná nejradě-
ji. Říká přitom, že k profesionálnímu zpí-
vání se „prosoutěžila“, a to doslova. Díky
účasti v pěvecké soutěži totiž na sebe po-
prvé upozornila a zaujala i vedení Semafo-
ru, které jí poté nabídlo angažmá.

Vzpomenete si, jaký to byl pocit, stát
před porotou, která vás posuzuje?
Žila jsem na malé vesnici a soutěžení
byla jediná možnost, jak na sebe upozor-
nit. V té době jsem měla sebevědomí na
rozdávání, takže mě nějaká porota ne-
mohla rozházet. (smích) Byla jsem pěk-
ný drzoun a myslela jsem si, že si ze mě
každý sedne na zadek. Až v Semaforu
jsem zjistila, že kromě silného hlasu po-
třebuji také něco jiného. Hlavně pokoru
a touhu se něco naučit.

Než jste do zmíněného Semaforu na-
stoupila, pracovala jste jako úředni-
ce ve stavebním podniku. Jak na
své první povolání vzpomínáte?
Hned po prvním týdnu jsem věděla, že
v kanceláři nechci být. Dělala jsem účet-
nictví instalatérům, což zrovna nebylo vel-
ké vzrůšo. Současně jsem ale o víkendech
zpívala s kapelami, takže jsem týden jakž
takž přežila a těšila jsem se na pátek.

Cobyl po příchodu do Semaforu nej-
větší šok pro děvče z malé vesničky
v Českém ráji?
Zjištění, že nejsem tak dokonalá, jak
jsem se domnívala. (smích)

Panovala v 70. letech – tedy v době,
kdy jste začínala, mezi zpěvačkami
soutěživost? Bylo to hodně konku-
renční prostředí?
Myslím si, že zpěvačky a jejich soutěži-
vost se nijak neliší od soutěživosti kde-
koli jinde. Kde je víc ,,bab“ , tam se sou-
těží. A chlapi jsou kapitola sama pro
sebe.

Později jste si zahrála v několika fil-
mech. Líbilo se vám před kamerou?
Jsem ráda, že jsem si to zkusila, ale ne-
chybí mi to. Pořád se na něco čeká, až
bude světlo, je moc světla, prší, ne-
prší… Obdivuji herce, ty opravdo-
vé, kteří jsou na povel okamžitě
v roli, i když před klapkou třeba čty-
ři hodiny čekali.

Působíte jako rázná žena, umí-
te například otravného člově-
ka vykázat do patřičných
mezí, nebo jste diplomat?
Sice mi to nějaký čas trvalo, ale
naučila jsem se to. Je to asi
dáno věkem. Snažím se poměr-
ně úspěšně tyhle otravy elimino-
vat.

Před dvěma lety jste v jed-
nom z rozhovorů přiznala, že
si umíte představit, že se zno-
vu zamilujete. Platí to pořád?
Přiblížila se od té doby vaše
představa skutečnosti?

Ta představa je pořád stejná, jen chlapi,
jak se zdá, došli. (úsměv)

Necítíte někdy, že pokud jde
omuže, není od věci být „tak trochu
na pozoru“? Jste opatrná, nebo spíš
střelec?
Díky pětatřicetiletému manželskému
soužití vím, co se dá od chlapa asi oče-
kávat, nejsem naivní a vím, že je to jiný
ž i v o č i š n ý
druh. Ale ně-
kdy oprav-
du milý.

V současné době se s kapelou věnu-
jete opět hlavně rockové muzice.
Je tohle žánr, ve kterém se cítíte nej-
víc svá?
Ano, život se odehrává v kruzích a já se
vrátila ke kořenům. Se skupinou
Amsterdam mě koncerty znovu nabíjí
a těším se na každé setkání s publikem.
Miluji to předávání energií mezi jeviš-
těm a hledištěm.

Jakou nejzásadnější věc vás vaše
povolání naučilo?

Snažit se všechno dělat na
sto procent.

A co byste se ráda ještě
naučila?
Zlobit se jenom věcmi, kte-
ré můžu ovlivnit.

5plus2
■ ROZHOVOR

Se třemi Zlatými slavíky patřila k nejpopulárnějším
českým zpěvačkám, přesto v 90. letech Petra Janů
sólovou kariéru upozadila a dlouho se věnovala
hlavně muzikálům. Před pár lety ale přišel zlom,
který trvá dodnes. „Život se odehrává v kruzích
a já se vrátila k rockovým kořenům. Se skupinou
Amsterdam mě koncerty znovu nabíjí,“ vypráví.

Petra Janů
■ Narodila se 19. listopadu 1952 v Praze.
■ Kariéru začala v roce 1972 v divadle Semafor. První desku vydala o pět let později
se skupinou Pro-rock a následně skončila druhá ve Zlatém slavíku. Spolupracovala
s muzikanty jako Ota Petřina či Petr Janda, kombinovala rock a pop.

■ V letech 1987, 1988 a 1989 anketu Zlatý slavík vyhrála. Pak se však ze sólové
dráhy v 90. letech přesunula především na muzikálová pódia.

■ Když ovšem v letech 2013 až 2015 opět vyrazila na vlastní koncerty
(či v tandemu s Věrou Špinarovou), odměnou jí byly vyprodané sály.

■ Od roku 2016 jezdí po vystoupeních se skupinou Amsterdam.

Byla jsem drzoun amyslela si, že
si země každý sedne na zadek

FOTO | HERMINAPRESS
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ČR | Ačkoliv počasí nepřeje, zahrádky čes-
kých hospod a restaurací jsou od pondělí
plné lidí, kteří si vynahrazují skoro dvoumě-
síční „karanténní půst“. A teď hospodské
čeká první víkend, kdy mohou pivo čepo-
vat do orosených půllitrů a nikoliv jen do
kelímků, s nimiž pak štamgasti (ne)cudně
postávali po okolí. „I já si zajdu na jedno,“
přiznal Roman Prymula, hlavní epidemio-
log a strůjce tehdejšího uzavření hospod.

Zpřístupnění zahrádek je požehnáním
především pro provozovatele, kteří po nuce-

né zavíračce balancovali na hraně přežití.
„Až otevřeme úplně, myslím, že bude oka-
mžitě narváno,“ je si jistá servírka z jedné
z nejstarších českobudějovických restaura-
cí U Černého koníčka. Podle v úterý ještě
platného harmonogramu uvolňování vlád-
ních opatření se i vnitřní prostory hospod
a stravovacích zařízení otevřou 25. května.
„Ještěže se prodávalo alespoň z okýnek.
Jenže do plastu to není ono. Ten pocit, kdy
se napijete čerstvě načepovaného ležáku ze
skla, je prostě nenahraditelný,“ míní štam-
gast restaurace Solnice Jaroslav Mareček.

Na pivo s mistrem světa

Spíš opatrně vkládá naděje do prvního „piv-
ního víkendu“ bývalý profesionální mistr
světa v boxu Lukáš Konečný, provozovatel
hospůdky Eden v Ústí nad Labem. „Na za-
hrádku se nám vejde kolem stovky lidí, ale
pokud nebude obloha jasná, velkého náletu
štamgastů se asi nedočkáme. Neočekávám
velkou divočinu,“ odhadoval v pondělí.
„V posledních dvou třech týdnech jsme
měli zprovozněné výdejní okénko, takže to
už se nám ti věrní vraceli,“ vysvětluje.

Jak sám říká, právě výdejní okénko ho
s jeho štamgasty v posledních dnech sblíži-
lo ještě víc, než tomu bylo dosud. Bývalý
šampion ve velterové váze se totiž v rámci
úsporných opatření, jak sám říká, pustil

i spolu s členy své rodiny do pinglování. „S
některými hosty jsme si byť jen při vydává-
ní pití a jídla pořádně užili,“ směje se muž,
který sám onemocnění covid-19 prodělal.
„Pro mě to nebyla ani nemoc, prošel jsem
tím naprosto v pohodě, ale pro staré a ne-
mocné lidi to je risk, oni by se toho měli vy-
varovat,“ konstatoval už před časem. Aby
kamarádům a stálým hostům nahradil
Lukáš Konečný zrušené pálení čarodějnic,
chystá je prý v náhradním termínu.

Chladné a deštivé počasí tohoto týdne
personálu většiny hospod lepší náladu ne-
zkazilo. „Jen vytáhneme zimní bundy, pro-
tože má být pět stupňů nad nulou a sněžit.
A že v Poličce fakt bude, to jsem si jistý,“
předvídal Pavel Tobiáš z restaurace Pří-
stav na břehu Synského rybníka v Poličce.

„Dezinfekce vychlazeny!“'

Až dnes otevřela restaurace Na Podskalí
v kempu na Orlické přehradě. „Už je to tu!
Vzhledem k uvolňování opatření vlády ote-
víráme terasu 15. 5. 2020! Dezinfenkce
pro vnitřní užití vychlazeny! Na všechny

v rouškách se těšíme,“ avizovala v pondělí
s typicky českou nadsázkou na svém Face-
booku. Sociální síť využil k recesi sportov-
ní areál v Kvasicích na Kroměřížsku, kde
se na otevření zahrádek poctivě připravo-
vali už během dubna. Na jimi zveřejně-
ném videu číšník obsluhuje hosta z „hygie-
nicky bezpečného“ odstupu 1,5 metru.
Na stůl obehnaný páskou se zákazem vstu-
pu nahází pivo, kávu i smažený sýr a hra-
nolky. Všechno se samozřejmě rozlije
a rozsype po stole. „Chtěli jsme tím ukázat,
jak by to také mohlo dopadnout, když bude-
me dodržovat povinné normy,“ usmívá se
provozovatel restaurace Karel Kunovský.

Dosavadní „karanténní“ pivo na stojá-
ka do kelímku mělo pro lidi v okolí hos-
pod i poněkud delikátní souvislosti.
Co jde totiž dovnitř, musí jít i ven. Pivem
napojení štamgasti využívali jako WC veš-
keré volné zelené plochy v okolí. „Páchlo
to tady močí, že za slunečných dnů se ne-
dalo ani vyvětrat,“ posteskla si Milena Čá-
pová z činžovního domu, který sousedí
s legendární libereckou pivnicí Vokno.

(mb, vrm, regionální redakce 5plus2)

Koupím paroží,
trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Bude to divočina? Záleží
na počasí. Po takřka dvou
měsících si Češi mohou
užít volné chvíle s pivem
čepovaným do půllitru
na zahrádce své oblíbené
hospody. „Ležák ze skla
je nenahraditelný,“
shodují se štamgasti.

Do dna aneb
První víkend
s hospodami

FOTO | M. RŮŽIČKA, MAFRA

INZERCE



Jeden francouzský pěstitel vytvořil
opravdu ojedinělou odrůdu ja-
hod. Tato odrůda je schopna vy-
šplhat během 6 měsíců v roce
do výšky 1,30m a více. Máte hezké
jahody, které jsou čisté, zdravé
a mají jedinečnou vůni.

ZASAĎTE SI JE BĚHEM SVÉHO
VOLNA NA ZAHRADĚ NEBO
DO KVĚTINÁČE NA BALKONĚ.

Tyto popínavé jahodníky Mount
Everest (chráněná značka) potře-
bují na zakořenění jen velmi málo

místa. Přizpůsobí se jakékoliv pů-
dě a jsou odolné vůči chladu.
Na zasazení stačí jen pár minut
a potom je už budete muset
pouze podepřít a občas zalít.

VYTVÁŘEJÍ NA VAŠÍ ZAHRADĚ
BAREVNOU OZDOBU

A DÁVAJÍ PLODY ŘADU LET.

Každý den budete udiveni tím, že
uvidíte, jak se šplhají stále výše
a objevují se listy, květy a posléze
velké červené plody, které se
budou zvětšovat a bude jich stále

více. Představte si radost vašich
dětí, až jim dovolíte utrhnout si
ve výši paží tyto velké sladké plody,
úplně zralé, čisté a bez prachu
na vašem „jahodovém stromě“.
Budete je trhat až do příchodu
mrazů, dlouho po ukončení skli-
zně běžných jahod a z roku na rok
vám budou neustále dávat
voňavé plody.
Ano, nyní se již nepotřebujete
ohýbat, abyste sbírali na zemi a
v blátě jahody, které napadli
živočichové ještě předtím, než
byly zralé.

...tytojahodníkyposkytujíbezpřestávkyodkoncedubnaaždodoby,
nežpřijdoumrazy, jahody,kterébudetemoci trhatvevýšcečlověka.

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců
Popínavé jahodníky jsou zabaleny ve speciálním obalu
chránicím jejich kořeny. Můžete je zasadit okamžitě po přijetí.
Pokud nezískáte do 90 dnů velké trsy červených plodů, které
budete moci trhat ve výšce člověka, zavazujeme se vám vrátit
peníze za objednané jahodníky na pouhé požádání a zcela
bez diskuse poštovní poukázkou na vaše jméno.

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

OBJEDNÁVKA
Ano, chci využít vaší výjimečné nabídky a získat popínavé jahody.

Kupón odstřihněte a zašlete na adresu:

VITALIFE SHOP S.R.O., P.O.BOX 11, 755 08 Vsetín
Je samozřejmé, že pokud nezískám do 90 dnů a po dobu minimálně 6 měsíců
velké trsy červených plodů, které bude možné sbírat ve výšce člověka, pouze
vás o tom informuji dopisem a vy mi vrátíte hned a zcela bez diskuse poštovní
poukázkou na mé jméno peníze za objednané jahodníky.

Na základě této celkové a definitivní záruky objednávám:
❐1 sadu 5 jahodníků za cenu 349,- Kč.
❐1 sadu 10 jahodníků za cenu pouhých 569,- Kč (ušetřím 129,- Kč).
❐1 sadu 20 jahodníků za cenu pouhých 780,- Kč (ušetřím 616,- Kč).

Cenuzaobjednávkuuhradímpřipřevzetí jahodníků(+149,-Kčpoštovnéabalné).
Zde jsou mé kontaktní údaje:
Příjmení: .......................................................... Jméno: .................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Město: .............................................................. PSČ: ....................................................
Telefon*: ........................................................... Podpis: .................................................
(*nepovinné)
e-mail*: ...............................................................................................................................
(*nepovinné)

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...

PR5P2J04

POUZE

39,- Kč
ZA JEDEN JAHODNÍK
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Za normálních okolností by se v těch-
to dnech dostávaly přípravy na natáčení
nového životopisného snímku o jednom
z nejproslulejších podnikatelů v české his-
torii Tomáši Baťovi pozvolna do cílové ro-
vinky. Producent filmu a střihač Adam
Dvořák však bude muset na první klapku
připravovaného snímku s pracovním ná-
zvem Baťa počkat o něco déle, než měl
původně v plánu.

„I kdybychom měli pohromadě
všechny peníze, stejně bychom ne-
mohli začít,“ říká a odkazuje tím
na potřebu získat ještě značnou
část z plánovaného 85milionové-
ho rozpočtu. Když připočte do-
pady koronavirové krize na fil-
mový průmysl a nejistotu kolem
získání různých grantů, je jasné,
proč většina příprav nyní stojí.

O to víc se tak v těchto týdnech
Adam Dvořák ponořuje do histo-
rie a ještě hlubšího poznávání svě-
ta Tomáše Bati. „Když si člověk
pročítá různé prameny, vidí, že
osud tohoto obuvnického impéria je
poznamenán několika krizemi. Spo-
lečnost z nich ale vždycky vyšla silněj-
ší. Její expanzi pomohlo nastartovat
zlevňování, což je lék, který u filmu na-
ordinovat nemůžeme, i tak je ale zají-
mavé hledat v Baťově příběhu jisté para-
lely s dneškem,“ zamýšlí se zkuše-

ný producent, který má na kontě osm celo-
večerních snímků včetně dobového velko-
filmu Lidice, na němž se podepsal rovněž
jako střihač.

Podnikatelský fenomén

Tomáš Baťa byl v tehdejším podnikatel-
ském světě zvláštní úkaz. Boty například

zkoušel sám na sobě, a aby celý testovací
proces zrychlil, nosil na každé noze jinou.
Ne vždy ale vše funguje na sto procent,
a tak i v největším obuvnickém závodě vy-
robili čas od času vadné kusy. „V rámci
svých jednotek měli zaměstnanci motiva-
ci k co největší produktivitě. Přesto občas
vyrobili nějaký zmetek. Kdyby se na to
přišlo, museli by na chybu doplatit ze své-
ho,“ líčí Dvořák.

A tak se občas stávalo, že tyhle nepove-
dené kusy zakopávali pracovníci na po-
zemku továrny. „Nešlo o to, že by někde
zakopali čtyři páry bot. Představte si, že
odlijete nějaký velký konstrukční díl, kte-
rý má pět šest metrů, váží několik tun,
a ono se to nepovede. Takové věci se ještě
dodnes nacházejí v zemi na bývalých po-
zemcích Baťových závodů právě proto, že
se lidé báli, aby jim ztráta nebyla stržena
z výplaty,“ vysvětluje. Podobnými perlič-
kami je příběh slavného českého tovární-

ka protkaný.

Žiju s příběhem filmu

Filmového producenta na něm
však fascinovala ze všeho
nejvíc jeho schopnost pozi-
tivně motivovat lidi. „I to
je svým způsobem aktuál-
ní téma. V rámci éry
zlevňování se například
stalo, že Baťa předstou-
pil před své pracovní-

ky a řekl, že jim sníží
mzdu o čtyřicet procent.

Dovedete si něco takové-
ho představit?“ ptá se Dvo-

řák, ale hned si i odpovídá:
„Dnes možná vlastně i ano.

Každopádně tehdy jim řekl:
Společnost buď skončí, nebo

vaše mzda klesne o 40 procent,

ale budu vám ztrátu revanšovat tím, že
vám ve svých prodejnách dám základní
potraviny za nákladové ceny. Fenomén
toho být ‚baťovec‘ byl tak silný, že lidé
i s takto drastickým opatřením souhlasili
a věřili v něj,“ vypráví se zájmem filmař,
který má pro historická témata slabost,
byť dobové snímky nejsou zdaleka jedi-
nou položkou v jeho střihačské a produ-
centské filmografii.

„Když děláte komedii, je to levnější
a možná leccos probíhá víc v poklidu. Na-
víc když na filmu pracuju jako střihač, tak

se nálada z plátna přenáší i do střižny. Dívá-
te se na ten příběh a žijete v něm, což je
v případě komedie fajn. Když jsem ale na-
příklad dělal na Lidicích, tak se deprese pří-
běhu dostávala i přímo do střižny,“ popisu-
je. V případě Bati nic takového nečeká jed-
nak díky charakteru příběhu, ale i díky sku-
tečnosti, že v době, kdy dojde na střih,
z něj už opadne stres, který bude zcela jistě
prožívat coby producent, a to nejen kvůli
dodržení mnohamilionového rozpočtu.

Stojí spoustu peněz, vyžadují specifický přístup
a divácký úspěch je vždy nejistý. Přesto má střihač
a producent Adam Dvořák pro historické snímky
slabost. „Baví mě studovat historii, zavrtávat se do ní
a prožívat tak různé doby znovu a znovu,“ říká muž,
který stojí i za velkofilmem Lidice a nyní připravuje
snímek o legendárním podnikateli Tomáši Baťovi.

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

„ Depresivní
příběh Lidic

pronikal i do střižny, kde
jsme film dokončovali.

Adam Dvořák
■ Narodil se 6. prosince 1973.
■ Vystudoval Filmovou a televizní fakultu
Akademie múzických umění v Praze.

■ Je producentem a střihačem, za svou práci byl
třikrát nominovaný na Českého lva za nejlepší
střih.

■ V roce 1999 založil produkční a postprodukční
společnost MOVIE s.r.o.

■ Producentsky a střihačsky se podepsal
například pod snímky Rafťáci, Bobule, 2Bobule,
Lidice, Martin a Venuše, Gangster KA, Gangster
KA Afričan, Ten, kdo tě miloval.

■ Stojí také za střihem filmů Snowboarďáci,
Sametoví vrazi, Tajnosti, Líbáš jako bůh, Líbáš
jako ďábel, Příběh kmotra, Všechno nebo nic
a dalšími.

Je fascinující, jak Baťa uměl
lidi motivovat. Inspiruje i dnes
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Právě rozpočty dobových projektů se
tradičně pohybují v podstatně jiných sfé-
rách než v případě komedií a dramat ze
současnosti. O tom se ostatně Adam Dvo-
řák přesvědčil před lety, když vznikal již
zmiňovaný snímek Lidice s Karlem Rode-
nem. Tehdy v závěru fáze shánění peněz
na film oslovil veřejnost se sbírkou. Nabí-
dl také lidem možnost zahrát si ve snímku
jako neplacený komparz výměnou za záži-
tek vidět se na stříbrném plátně a pozoro-
vat při práci Karla Rodena. Nevylučuje, že
na podobný scénář dojde i v případě Bati,
i když projekt je o poznání komornější.

„Pro Lidice jsme potřebovali ohromný
stotisícový dav. Pomáhali jsme si tehdy
efekty, i tak ale přišly tři a půl tisíce lidí,
což bylo skvělé,“ vzpomíná.

Pro historický film, ať už se odehrává
v jakékoliv době, je zásadní, aby ji zobra-
zil co nejvěrněji. Autentičnost má ale po-
dle Dvořáka své limity. „Největší pro-
blém, který jde filmovými triky vykom-
penzovat jen velmi špatně, je to, jak lidé
dříve vypadali a jak vypadají dnes. Může-
te odstranit z obrazu cedule a dráty, obsta-
rat si stará auta, můžete zasypat povrchy
silnic, protože cesty byly prašné nebo dláž-
děné… Poradíte si s lecčím, a kde to ne-
jde, pomohou vám triky. U lidí je to ale
něco jiného,“ vysvětluje Dvořák s tím, že
divák si na druhou stranu už zvykl vídat
současné typy v historických úlohách,
a vlastně to i svým způsobem vyžaduje.

Rytíř ze středověku nemůže
vypadat jako kulturista
V amerických filmech to podle něj jde ně-
kdy až do extrému, když je to na plátně
samá modelka a model. „Lidé dříve praco-
vali a také cvičili jinak. Jejich postava
byla namáhána spíše jednostranně a podle
toho také vypadali. Středověký rytíř může
na plátně vypadat jako statný kulturista
s vyrýsovanou figurou, ale ve skutečnosti
měl do takového předobrazu hodně dale-
ko,“ líčí Dvořák. Filmová fikce má ale své
kouzlo a některým historickým dobám do-
kázala dodat dokonce i šmrnc, díky které-
mu si je dnes idealizujeme. Jedním příkla-
dem za všechny jsou westerny. Skuteční

pistolníci se od těch, které známe z filmů,
dost lišili. „Chlapi, kteří od sebe stáli deset
metrů, se do sebe ve skutečnosti často ani
netrefili. Střílet totiž pořádně neuměli, pro-
tože náboje byly extrémně drahé. Nemoh-
li si někde trénovat na plechovkách nebo
sklenicích, jak to známe z plátna,“ líčí.

„Takže když se dva chtěli opravdu za-
střelit, buď k sobě museli jít blíž, nebo na
sebe museli vysypat úplně všechno, co
kde měli schované po kapsách. Umíte si
představit, že by se něco takového natoči-
lo do filmu? (smích) Vidíte, vlastně ani ne-
chceme, aby všechno bylo tak autentic-
ké,“ uzavírá producent.

Baťa je náš, tvrdí Indové
Roli jednoho
z koproducentů
filmu Baťa, v němž
ztvární titulní roli
Martin Hofmann
(na snímku), by
například kromě
Kanaďanůměli
sehrát také
Indové. Právě
k Indii měla totiž

společnost pod vedením Tomáše Bati
poměrně intenzivní vztah, který přežil
dodnes. „V současnosti představuje Indie
v podstatě nejsilnější část baťovského
impéria,“ říká Dvořák s tím, že na úplném
začátku zájmu českého podnikatele byl,
velmi zjednodušeně řečeno, plán obout
bosou zemi. „To bylo v době, kdy člověku
vystačilo pět párů bot za život.
V současnosti už by taková strategie byla
poněkudmimo. Každopádně dnesmá
v Indii Baťa kolem čtyř a půl tisíce prodejen,
což se s Českou republikou nedá srovnat,“
líčí producent chystaného filmu Adam
Dvořák. „Zajímavé také je, že v Indii si myslí,
že vedle společnosti ‚Tata‘ je i společnost
‚Bata‘ – jak se kromě Česka a Slovenska
všude jinde ve světě říká, jejich. Když jsem
mluvil s naším indickým koproducentem,
říkalmi, že jejich filmové hvězdy se fotily na
festivalu v Cannes v prodejnách Bati jenom
proto, aby řekli: Podívejte, i tady je kus
Indie,“ dodává pobaveně AdamDvořák.

Producent a střihačAdamDvořák stojí jak za filmymapujícími českouhistorii jako
Lidice či Příběh kmotra, tak za komediemi Ten, kdo těmiloval čiMartin a Venuše.
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CENABEZPENNYKARTY

69,90
139,90 50%

54,90

79,90

39,90

BRAMBORY
KONZUMNÍ
RANÉ
volné
1 kg

MÁSLO JIHOČESKÉ
250 g
100 g 13,96 Kč

PIVO
VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL NA DOMA
světlé, PET
2 l
1 l 17,45 Kč

PRAŽSKÁ ŠUNKA HAMÉ
340 g
100 g 41,15 Kč

SLUNEČNICOVÝ
OLEJ HELIOL*
PET
2 l
1 l 27,45 Kč

COCA-COLA
PACK*
1 lahev 19,98 Kč
4x 1,75 l
1 l 11,41 Kč

HORALKY XXL*
5x 50 g
100 g 15,96 Kč

SALÁT
KARLOVA KORUNA
holandský sýrový,
hermelínový
150 g
100 g 10,60 Kč

SÝR GOUDA
UZENÁ 48%*
plátky
300 g
100 g 13,30 Kč

VITAMÍN C
PREMIUM
ALLNATURE*
prášek
doplněk stravy
250 g
100 g 39,96 Kč

2l

EKVIVALENT

tablet
250

ODČTVRTKADOSTŘEDY
14.5. –20. 5. 2020

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

Žít si tady
hezky česky.Podpořme společně

výrobky z naší země.
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JAN KORBEL

ČR | V sobotu 16. května uplyne jedno
a půl století od chvíle, kdy přišel na svět
Antonín Slavíček, později jeden z nej-
slavnějších českých krajinářů.

V dubnu před svými pětadvacetinami
se oženil s Bohumilou Brynychovou, si-
rotou z bohatého statku. Díky jejímu
velkému věnu mohl přestat myslet na fi-
nance. Navíc krásné tváři Míly – jak jí
přátelé říkali – vděčíme za „odlesk jasu,
který vpadá do jeho děl“. Slavíček uměl
zalít obraz tak prudkým sluncem, jež
svítí snad jen v Provence. Srovnání s
francouzskými impresionisty se nevy-
hnuli ani tehdejší experti. A ukazovali,
že z českého krajináře roste umělec ev-
ropského formátu. „Je možno říci, že
Antonín Slavíček našel v Paříži jenom
to, co tam přinesl,“ poznamenal po jeho

návratu z Francie věhlasný historik umě-
ní profesor Václav Vilém Štech.

Ač Pražák ze Starého Města, jezdí
Slavíček malovat na Českomoravskou
vysočinu do Kameniček, kde nachází je-
jich drsnou krásu. Za ním tam míří celá
banda uměleckých kumpánů.

Když divokému a temperamentnímu
Slavíčkovi dojdou v pitkách argumen-
ty, klidně se porve. Pak v dopisech řeší
následky. Jako v listu svému mecenáši
a příteli Augustovi Švagrovskému:
„Vím, dožral jste se, měli jsme oba něja-
kou pifku na sebe... Tedy: nadejme si,
poperme se – ale přitom milujme se!“

Malířskou virtuositu a strmý umělec-
ký vzestup Antonína Slavíčka zastavily
rány osudu v roce 1909. Nejprve na jaře
doprovodil nemocnou ženu Mílu na lé-
čení do Dalmácie. Sám se tam ale zra-
nil. „Namaloval v Dubrovníku a okolí

řadu výborných skizz rozbouřeného i
klidného moře. V nejlepší prá-
ci při skoku ze skály si
zlomil ruku a bezod-
kladně odjel do Prahy.
Zde jej ošetřoval chirurg
prof. Jedlička. Ruka se
brzy zahojila,“ psaly teh-
dejší Lidové noviny. Jenže
v horkém létě pak s rodinou
vyrazil za přítelem – farářem
do Rybné v Orlických horách.

U Žamberka začal malovat
obraz silnice se stromořadím
(foto vpravo), ale už ho nikdy ne-
dokončil. V parném dni 10. srp-
na 1909 se chtěl zchladit v ledové
vodě říčky Zdobnice. „Brzy však
opět vystoupil na břeh, pocítiv nevol-
nost: zde klesl do trávy raněn mrtvicí...“
dočetli se tenkrát v Lidovkách Slavíčko-
vi obdivovatelé. Ochrnul na celou polo-
vinu těla. Byl to vášnivý rváč a pokou-
šel se malovat druhou nepostiženou ru-
kou. Postupně ale zjišťoval, že jeho umě-
lecké sny mizí a on stojí před plátnem
bezmocný. Sám sebe označil za mrzáka

b e z
špetky naděje. V

necelých čtyřiceti letech si
1. února 1910 prostřelil hlavu. V do-

pise na rozloučenou napsal: „Zbraň mi
vtisklo do ruky nezhojitelné ochrnutí,
které bylo mi způsobeno silným náva-
lem mrtvice... Moji nejdražší, nevím –
budu-li mít za chvilku odvahy – ale jsem
nadobro již bez naděje, že se pozdravím,
a bylo by nejrozumnější se odstranit. Je
to příliš trapný život. Nemohu ani více
psát, ale přejte mi ten klid…“

ZÁBLESK
HISTORIE

„ Nadejme si,
poperme se,

ale přitom milujme se.

Antonín Slavíček. Vpravo jeho ob-
raz Na lavičce, který byl nedávno

vydražen za 18 milionů korun.

Obraz U nás v Kameničkách.

www.ekonomicke-stavby.cz

Katka 12C
4+KK

8162 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

OBJEDNÁVEJTE
KATALOG 500 DOMŮ

+420 377 825 782

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.

V programu Nulová hotovost

Bouřlivák s výtvarným
talentem. Málokdo uměl
zachytit světlo v obraze
tak jako on. Přesto
si prohnal kulku lebkou.
Před 150 lety se narodil
malíř Antonín Slavíček.

„Jen mrzák bez špetky naděje“

INZERCE
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Letošní teplotně mírná zima s ne-
dostatkem srážek se výrazně po-
depsala na aktuálně podprůměr-
ných stavech ve vodních tocích.

Hrozí sucho dalším obcím?
Naučme se vodu efektivně využívat,

radí odborníci z WERO
„Máme málo vody,“ slyšíme od vo-
dohospodářů ale i od zemědělců,
kteří očekávají úbytek úrody až
o 40 %. Podle údajů Ministerstva
životního prostředí chybí v ně-
kterých krajích kumulativně za
posledních 6 let více než roční
úhrn srážek, celorepublikově

pak chybí v průměru 60 % roč-
ního úhrnu srážek. „Dlouhodobě
jsou nižší srážky, vyšší teploty a dů-
sledkem toho je, že kvalita povrcho-
vých a podpovrchových vod se rapid-
ně zhoršuje. Vody je nejen málo, ale
bývá také více znečištěna biologicky,
ale i pesticidy, léky či mikroplas-
ty,“ popisuje současnou situaci
Jaroslav Ďuriš ze společnosti
WERO Water Management, kte-
rá se specializuje na hospodaření
s vodními zdroji.

Šetřit pitnou vodou a recyklovat
užitkovou

Podle Ďuriše nás dnešní doba sta-
ví před velkou výzvu, začít vodu
vnímat jako opravdu cennou ko-
moditu, naučit se využívat jiné lo-
kální vodní zdroje a zajistit si tak

soběstačnost, a to bez ohledu na to,
zda jde o obec, firmu či větší obyt-
ný celek. „Díky našim technologiím
bez problémů upravíme povrchové či
podzemní zdroje na pitnou vodu, nebo
na vodu vhodnou pro průmyslové a ze-
mědělské využití,“ říká Ďuriš.

Každý případ obce či firmy, která
se potýká s nedostatkem vody, je
nezbytné řešit komplexně a po-
suzovat ho individuálně. Projekt
tak začíná zmapováním součas-

ného stavu odborníky ze společ-
nosti WERO Water Management.
Zejména je pak vyhodnocována
kvalita a kapacita stávajících vod-
ních zdrojů s ohledem na součas-
nou a očekávanou spotřebu vody.
Následuje navržení vhodného
technického řešení, které může
zahrnovat čerpání jiných zdrojů,
ať již úpravu povrchových vod či
geologický průzkum a realizaci
hlubinného vrtu. Stranou by ne-
mělo zůstat ani využití dešťové
a šedé vody a jejich recyklace.
„Zařízení na úpravu vody se vyrábí na
míru na základě rozboru místní vody,
zahrnuje však i dálkový dohled na kva-
litu a množství upravované vody, lze
tak reagovat na neočekávané situace.
Taková řešení jsou vhodná pro menší
obce, chatové osady, penziony, hotely,
veřejná koupaliště, lázně, nemocnice,
ale i firmy a větší developerské celky,“
doplňuje Ďuriš.

S nedostatkem pitné vody bude
růst i její cena, a proto se inves-
tice do zajištění soběstačnosti ve
spotřebě vody rozhodně vyplatí.
S výběrem optimálního způsobu
financování projektu klientům
poradí odborníci WERO Water
Management. Často využívanou
variantou je tzv. WPC kontrakt,
kdy obec nepotřebuje pro realizaci
projektu žádné počáteční finanční
zdroje a hradí pouze za odebrané
množství pitné vody.

Více informací
na www.werowater.eu

Na klesající hladinu
podzemních vod upozorňují

sice odborníci řadu let,
ale letošní prognózy jsou

ještě černější. Ministerstvo
zemědělství označilo situaci
dokonce jako katastrofální

a podle vědců je sucho
nejhorší za posledních 500 let!
Některé obce již nyní na jaře

„utahují kohoutky“ a zakazují
svým obyvatelům využívat

pitnou vodu k zalévání
či do bazénů. Kde hledat

nové zdroje a jak se naučit
využívat dostupné zdroje

vody, abychom tuto „vodní
krizi“ zvládli a nezůstali
na suchu? Na řešení této

otázky se specializuje tým
odborníků ze společnosti

WERO Water Management,
kteří mají za sebou řadu
úspěšně realizovaných

projektů pro obce i firmy.
Dokáží vodní zdroje vyhledat,

navrhnout a realizovat
opatření pro šetrné a efektivní

nakládání s vodou i pomoci
s financováním.

Pitná voda pro malé a střední obce
Ř e š í v a š e o b e c n e d o s t a t e k p i t n é v o d y ? N e v á h e j t e a o b r a ť t e
s e n a n á s , p om ů ž em e V ám ! N e č e k e j t e , v e š k e r é p r o g n ó z y
u k a z u j í , ž e s u c h o l e t o s b u d e j e š t ě h o r š í , n e ž v r o c e 2 0 1 9 ! ! !

N á h r a d n í a p o s i l o v a c í z d r o j e p i t n é v o d y
V y h l e d á n í n o v é h o z d r o j e
V y b u d o v á n í ú p r a v n y p i t n é v o d y
F i n a n c o v á n í

Z a j i s t í m e V ám :

w e r o w a t e r . e u i n f o@w e r o w a t e r . e u
+ 4 2 0 7 3 4 2 3 8 5 8 1
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B iomedicínský AVS přístroj se sklá-
dá ze speciálních brýlí, sluchátek
a ovládací jednotky. Vyberete si

příslušný program, třeba na podporu imu-
nity, a spustíte start. Brýle a sluchátka vysí-
lají frekvenci, která přeladí mozek do urči-

tých stavů vědomí. Mozek pak zvýší pro-
dukci některých látek v těle, v případě
imunity například lymfocytů, bílých krvi-
nek a serotoninu.

Tuto technologii vyvíjelo mnoho vědec-
kých týmů, a proto také obsahuje mnoho
programů. Nejvíce využívané jsou progra-
my pro eliminaci únavy, nespavosti, depre-

sí, vysokého krevního tlaku a také stresu.
To je podle významného českého lékaře
prof. MUDr. Jana Pirka důležité. Právě
nyní v dubnu upozornil na to, že stres nega-
tivně zhoršuje 70 % nemocí, neřešený stres
je akutně spolupříčinou úmrtí. Právě proto
se prodej AVS přístrojů v ČR nyní zvýšil.

AVS metoda je totiž mimo jiné nejúčin-
nější metodou proti stresu. Poskytuje bě-
hem minut dokonalou hlubokou relaxaci,
při které se optimalizují funkce těla i mys-
li. Jinými slovy se zlepší zdraví i pocity –
většina uživatelů popisuje, že se cítí odpo-

činutí jako po hodinách spánku, s lepší ná-
ladou, bez stresujících myšlenek. AVS pří-
stroj lze doporučit. Je účinný, snadno ovla-
datelný a nemá vedlejší účinky, protože op-
timalizuje léčebné schopnosti organismu.

Každý AVS přístroj disponuje čtyřiceti
různými programy. Stále se pracuje na vy-
lepšování: nedávno vydala odborná aso-
ciace WAAT programy pro prevenci Par-
kinsonovy a Alzheimerovy choroby. Jedi-
nou nevýhodou je tak jednorázová vyšší
investice. Přestože se vyplatí, ne každý
má ihned volné peníze (5 000-30 000 Kč
dle modelu) na nákup.

Kdo má zájem o další informace, může
si přímo u nás vyžádat brožuru o této
AVS technologii. Pošlete na telefony:
774 444 795 (Čechy) nebo 778 03 55 63
(Morava) běžnou SMS, kde uveďte vaší
poštovní adresu a slovo PET. Zaslání bro-
žury je zdarma. Mgr. Vítězslav Brabec

Někteří si udržují vysokou imunitu pomocí přístroje
zvaného AVS (audiovizuální stimulační přístroj).
Je určen na domácí používání, snadno se ovládá, má
garantované účinky a doporučují ho i lékaři. Jak říká
prim. MUDr. Jan Cimický, CSc.: ,,Chodí k nám lidé
vystresovaní, s nespavostí, depresemi, úzkostí. Na tyto
potíže AVS přístroje fungují výborně, používáme je přes
20 let a v dnešní době bych je doporučil téměř všem.“

ZDRAVÍ

Na imunitu výborně
zafungoval AVS přístroj

KOMERČNÍ PREZENTACE

INZERCE

AVS přístroj: na psychiku a imunitu

Objednání katalogu -
zasíláme zdarma:
telefon infolinka ČR: 77 4444 795. Prodejny Praha,
Brno a dalších 20 míst: www.galaxy.cz
Zde najdete také zkušenosti uživatelů a lékařů.

Slevový kupon - platí pouze pro čtenáře 5+2!

AVS přístroj, s ověřenými účinky 24 let v ČR a 40 let
v zahraničí, se používá pro eliminaci stresu, únavy,
nespavosti, depresí, vysokého tlaku, migrén, bolesti.
Zlepšuje činnost mozku, zrychluje učení, učí relaxovat,
preventivně chrání před Alzheimerovou a Parkinsonovou
chorobou.

Garance účinků - možnost vrácení.
Vyzkoušení zdarma (prodejny).
Zapůjčení domů.

Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc.
při aplikaci AVS přístroje ve své praxi:

,,V dnešní době bych jej kromě
epileptiků doporučil téměř všem.”

Sleva platí na jakýkoliv
AVS přístroj, do 15.6.2020.
Nesčítá se s jinými slevami.1500 Kč!

Sleva platí v prodejnách, u partnerů a v eshopu Galaxy.



životní pojištění

Češi životní
pojištění spíše

podceňují, přitom
může znamenat zá-
chranu rodinného

rozpoČtu

Řada rodičů uvažuje
o pojištění svého dítěte
před nástupem do

školy, důvodem je fakt,
že k mnoha dětských
úrazů totiž dochází
právě ve škole.

komerční příloha pátek 15.května 2020

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

Co za nižší propojištěností vězí?
Mnoho lidí netuší, co má od svého
životního pojištění vlastně očekávat,
jaké potřeby jim má pokrýt. Petr
Koblížek, garant pojištění osob
z České asociace pojišťoven, k tomu
říká: „Velmi silné konkurenční prostředí
pojišťoven v oblasti životního pojištění
dává klientům možnost výběru z tolika
produktů, že jim mnoho z nich může
připadat v podstatě stejné, bojí se, že si
vyberou špatně, nebo nemají čas ani chuť
si nabídky detailně prostudovat a ro-
zhodnout se.“ Upozorňuje ale také na to,
jak může být uzavřené životní pojištění
pro mnoho lidí v různých situacích
zásadní: „Účelem životního pojištění je
poskytnutí pojistné ochrany pro případ,
že nastanou nejrůznější nepříjemné
situace, které nás mohou během života
potkat, a to nejen pojištěnému, ale i jeho
blízkým, typicky v případě dlouhodobé
nemoci, invalidity nebo úmrtí.“ Životní
pojištění si nejčastěji uzavírá živitel
rodiny, na jehož příjmech a tím
i na jeho dobrém zdraví je závislá
celá rodina a její životní úroveň.
Životní pojištění je však vhodným
řešením i pro zaměstnanou matku
pro případ, kdy v jejím životě dojde
k výpadku příjmu a i krátkodobá
pracovní neschopnost jí může
způsobit existenční finanční potíže,
například při splácení hypotéky či
plnění dalších finančních závazků.

Záhada jménem pojistná částka
Když se lidé rozhodují, jak správně
nastavit své životního pojištění,
řeší především, jakou výši pojistné
částky si mají zvolit. Petr Koblížek
upozorňuje: „Mimo jiné je při volbě
výše pojistné částky důležité zvážit, jaký
cíl má uzavření životního pojištění plnit.
Je-li jím například pokrytí závazků,

kterým rodina, ale i jednotlivec měsíčně
musí dostát, musí si stanovit, jaká
částka bude dostatečná, aby uhradil
například splátky hypotéky, leasingové
splátky či zaplatil nájem i s náklady na
energie a ostatní náklady běžného chodu
domácnosti.“ Dále dodává: „Ideální je
zvolit takový produkt životního pojištění,
který lze v průběhu pojištění měnit.
Životní pojištění může být opravdu
velmi variabilní. Klient se může ro-
zhodovat o změně jeho parametrů
i v průběhu pojištění, např. má možnost
právě snižovat či zvyšovat pojistnou
částku či pojistné, přidávat či odebírat
připojištění, může dokonce měnit i pojist-
nou dobu, jednoduše přizpůsobuje životní
pojištění své momentální potřebě a ak-
tuální životní situaci.“

Proč je důležité pojištění pro děti?
Řada rodičů uvažuje o pojištění
svého dítěte před nástupem do
školy, důvodem je fakt, že k mno-
ha dětským úrazům totiž dochází
právě ve škole. Pojišťovny však
nabízí vedle typického samostat-
ného úrazového pojištění dětí
také produkty životního pojištění,
kdy zároveň dochází i k vytváření
finanční rezervy. „Pokud chce klient své
dítě zabezpečit pro případ, že by se mu
něco stalo, měl by volit speciální produkty
určené dětem, jejichž škála je na našem
pojistném trhu rovněž široká. Vedle krytí
nejrůznějších rizik, která mohou naše děti
potkat, je nespornou výhodou u těchto
druhů pojištění pak výplata finančního
obnosu při dožití se konce sjednané pojist-
né doby, kterou náš potomek může využít
jako vítaný vklad do startu svého samo-
statného života,“ uvádí Petr Koblížek.
V rámci životního pojištění dětí lze
tedy sjednat kombinaci pojistné
ochrany dítěte a rodiče s tvorbou
finanční rezervy. Základní složkou
tohoto pojištění je vždy krytí rizika

smrti pojištěného (rodiče nebo
jiné dospělé osoby) a rizika dožití
se konce pojistné doby. Tento typ
pojištění také umožňuje krytí rizika
úrazu a závažných onemocnění
dospělé osoby nebo dítěte, případně
i dalších připojištění. Vyplacené
finanční prostředky z těchto rizik
lze využít např. na vyrovnání ztráty
ušlého výdělku, jež rodiči vznikne
v důsledku ošetřování dítěte při
léčbě úrazu nebo závažné nemoci.
Pojištění dítěte by mělo krýt trvalé
následky úrazu, nastavení by
mělo být odpovídající závažnosti
možných trvalých následků. Dále
pojistná smlouva může krýt i riziko
vážných nemocí. Pojišťovny v mno-
ha případech vylučují z pojistného
plnění vrozené vady dítěte, ale na
trhu existují i produkty životního
pojištění pro dospělé, které
kryjí riziko narození dítěte s vyj-
menovanými vrozenými vadami.
Některé pojišťovny nabízí i krytí

invalidity dítěte z důvodu psy-
chických příčin, které jsou častým
důvodem dětské invalidity a většina
pojišťoven je má ve výlukách.
Některé pojišťovny nabízejí také

krytí výpadku příjmu, pokud musí
rodiče pečovat o dítě.

Odečtěte si životní pojištění
z daní a nechte si přispívat od
zaměstnavatele
Lidé, kteří si platí životní pojištění,
si mohou jednak odečíst určitou
částku z daní, a někteří zaměstna-
vatelé dokonce svým zaměstnan-
cům na životní pojištění přispívají.
Tyto dvě výhody mají samozřejmě
svá pravidla a v druhém případě
záleží zcela na zaměstnavateli, zda
tento příspěvek svým pracovní-
kům nabídne. Nicméně odečíst si
určitou částku z daní díky životní-
mu pojištění může každá fyzická
osoba, která splní dané podmín-
ky. Odpočet je možné uplatnit za
celý kalendářní rok a od základu
daně je možné odečíst vlastní pří-
spěvky na smlouvu až do výše
24 000 Kč. A jak tuto daňovou vý-
hodu uplatnit? Na začátku každého

roku pojišťovny zasílají potvrzení
o zaplaceném pojistném za uply-
nulý rok, toto potvrzení je potřeba
předložit ve mzdové účtárně za-
městnavatele.
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Jak by tedy měl klient své
pojištění nastavit, aby
splnilo účel
Nedávno jsme upravili na-
šeho PRŮVODCE, ve kte-
rém poradci podrobně
analyzují potřeby klienta.
Na základě analýzy pak
navrhnou doporučenou
pojistnou ochranu a rozsah
pojistného krytí, tedy rizika
i částky, na které by měl kli-
ent pojištění uzavřít. Postu-
pujeme-li pak podle těchto
parametrů a doporučení při
sjednání pojistné smlouvy,

Životní pojištění nám nemůže vrátit zdra-
ví, ale může další život podstatně uleh-
čit. Pokud je nastaveno správně. A podle
průzkumu, který si Kooperativa nechala
zpracovat, tomu tak často bohužel není.
Jak upozorňuje Petr Procházka, ředitel
Úseku pojištění osob v Kooperativě, na-
stavení pojistných částek a pojistných
rizik by se mělo upravovat dle aktuální
životní situace klienta.

Navýšit, upravit si limity
nebo sjednat nová připojiš-
tění mohou kdykoliv.

Uvědomují si klienti, že
stačí málo amohou se do-

stat do vážných
finančních pro-
blémů?
Například s in-
farktem myokar-
du se ve svém
okolí setkalo
60 % Čechů,
ale připojištěno
ho má jen 34%
klientů. Přitom
průměrná doba
léčení po kom-
plikovaném in-
farktu trvá i ně-
kolik měsíců.
Což je doba,
po kterou vám
výrazně pokles-
ne příjem. Na-
víc se velmi
pravděpodobně
přidají omezení
v běžném živo-
tě, která nasta-
nou po doléče-
ní. Ve vyspělých

zemích je celkové vnímání
následných dopadů tako-
vého onemocnění akcep-
továno mnohem odpověd-
něji a s vysokým důrazem.
Proto se Kooperativa trvale

a dlouhodobě snaží o zá-
važných onemocněních
a jejich dopadech detailně
informovat, podporovat je-
jich prevenci a zatraktivňo-
vat možnost jejich pojištění.

Jakým způsobem, nabízí-
te nějakou slevu?
Ne, systémem přímých slev
jít rozhodně nechceme,
nabízíme ale u některých
připojištění zvýhodněné,
dvojnásobné plnění, díky
kterému chceme pojiště-
ným v případech potvrze-
ní onemocnění usnadnit
celkovou rekonvalescenci
a léčbu. Aktuálně všem,
kteří si od 1. května do
31. července 2020 nově
sjednají pojištění vážných
nemocí a úrazů v rámci
kteréhokoliv pojištění typu
FLEXI, nabízíme potenci-
ální výhodu výplaty dvoj-
násobku pojistné částky až
do výše 1 milionu Kč v pří-
padě vzniku infarktu myo-
kardu. Naše nabídka platí
u nových pojistných smluv
i u dodatků ke stávajícím
smlouvám.

má klient jistotu kvalitního
a odpovídajícího pojištění.
Když budeme konkrétní,
tak pro klienta, kterému
vyhovuje život single a ne-
plánuje rodinu, je pojištění
pro případ smrti nejspíš
zbytečné. Ale pokud je čer-
stvý otec novorozence? Pak
by jeho pojištění smrti mělo
toto dítě zajistit na nezbytné
minimum až do doby jeho
prvního výdělku. Zamyslet
by se měli i ti, co už mají
pojištění sjednané a jsou
například čerstvými rodiči.

Proto nyní s FLEXI nabízíme
2x víc v případě infarktu
myokardu, který postihuje
muže pětkrát častěji než ženy.

Dobře víme,
že i srdce
občas potřebuje
pomoc

www.flexi.cz

Se životním pojištěním byste měli průběžně pracovat



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

N ejambicióznější projekt ve své je-
denáctileté kariéře ohlásil minu-
lý týden písničkář Marek Ztrace-

ný. Chystá sérii pěti únorových koncertů
v největších českých halách, z toho dva
v osmnáctitisícové pražské O2 areně pod
názvem Restart 2021. Dvacet tisíc lístků
na tohle „miniturné po megahalách“ do-
stanou darem jako dík za práci v posled-
ních týdnech policisté, hasiči a zdravotní-
ci. Jednoznačně originální počin.
Ztracený se objevil v roce 2008 s písní

Ztrácíš. Lovec talentů Martin Červinka
vypráví, že mu ta písnička přišla mailem
jako mp3. Skladba se mu zdála zajíma-
vá, a tak se spolu s producentem Marti-
nem Ledvinou vydali za ním na chatu.
„Jako většina netušil, kolik práce a času
zabere, než se člověk dobere k nějakému
výsledku. Je to různé, ale třeba singl Ztrá-
cíš měl 52 verzí a dělali jsme na něm čty-
ři měsíce,“ popsal Ledvina zrození
hvězdy. Díky této písni se stal Ztracený
v Českém slavíku Objevem roku 2009.

Přesto trvalo ještě několik let, než za-
čal být vnímán jako velký talent své ge-
nerace. Po Ztrácíš totiž nepřicházelo nic
podstatného. Dá se říci, že se až po rych-
lém startu začal hledat. Teprve album
Pády z předvánočního období roku 2015
s velkým hitem v podobě titulní písně ho
znovu vrátilo do povědomí veřejnosti.
Když se o dva a půl roku později objevi-
lo jeho páté albumVlastní svět, byla čes-
ká pop music obohacena o pět velkých
hitů. Šlo o jednu z nejzdařilejších čes-
kých desek první dekády 21. století.
Jak se zdá, letošní novinka Planeta

jménem stres v nastoupené cestě pokra-
čuje a písně z ní budou znít v českých rá-
diích ještě nejméně dva roky. První
z nich, Tak se nezlob, doprovázené origi-
nálním klipem plným osobností v čele
s Jaromírem Jágrem, se to už povedlo.
Posluchači se často diví, kde se vzal

v Marku Ztraceném tak neuvěřitelný roz-
let. Oba jeho objevitelé se shodují v tom,
že je obdařen výjimečným talentem. Vy-
nikající pianista a zpěvák je navíc erudo-
vaný skladatel, jehož studium na konzer-

vatoři naučilo komponovat
srozumitelné pop rockové
písně, které zaujmou ne
zvukovými efekty, ale
chytlavými, zapamatovatelný-
mi melodiemi. V průběhu let se
oprostil od manýrů a póz, které
sužují mnohé jeho kolegy,
čímž jeho texty nabyly na při-
rozenosti a upřímnosti. A na-
víc už Beatles říkali, že pís-
nička sama si najde svůj styl.
A tak ze sebe Ztracený sype
řízný rockový kousek ve-
dle romské melodie nebo
klasického pop son-
gu. Proto také
umí napsat
skladby pro
jiné. Z jeho ta-
lentu vytěžili
úspěšné písně Ka-
rel Gott, Hana Zago-
rová i Lucie Bílá.
Pět chystaných kon-

certů bude nepochybně

patřit do Ztraceného šťastné éry.
To bude ale až za devět měsíců.
Zatím si jeho příznivci mohou
dátmalý trénink v podobě ko-

morního akustického
koncertu Ži-

vááááknaRá-
diu Impuls
21. května
od 18 hodin.

Restart Marka Z.

INZERCE

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburkwww.jednotanbk.cz awww.skupina.coop
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Strategii pro roky 2007-2013 na-
zvala místní akční skupina Přemys-
lovské střední Čechy Obnova země
knížat a králů a pokračování pro
roky 2014-2020 pak stejně s „dvoj-
kou“. Název poněkud bombastický
a nepřiměřený finančním částkám,

které můžeme na projekty rozdělit. Ale někdy i vcelku nevelké
částky pomohly k mnoha dobrým věcem.
Jednou z těchto oblastí je obnova památek. V období 2007-

2013 bylo podpořeno z Programu rozvoje venkova 61 projektů
celkovou částkou přes 17 milionů korun. Křížky, kapličky, dře-
věné zvoničky, tak typické pro Slánsko, pomníky, historické
listiny a dokumenty. Uskutečnila se však i obnova několika vět-
ších památek, třeba po částech. Významně pokročila například
oprava kostela sv. Bartoloměje v Libčicích nad Vltavou nebo
areálu křižovnické rezidence v Tursku.
Období 2014-2020 nabídlo z evropských peněz v prvních le-

tech pomoc jen objektům evidovaným v seznamu Národních
kulturních památek. Obnovy se dočkalo zázemí Levého Hradce,
kde na pozemku vykoupenémměstem od soukromého vlastníka
bylo vybudováno nové oplocení se vstupní bránou, kolumbári-
um, rozptylová loučka, parkové úpravy a vyhlídka do hluboké-
ho kaňonu Vltavy. Rekonstruuje se část parku v Lidicích a dojde
i na první krok plánované rozsáhlé proměny Památníku Antonína
Dvořáka v Nelahozevsi.

Činnost Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
a realizace strategie MAS je spolufinancována z projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009280 – Přemyslovci 2023.

Svědkové dávno
minulých dob

INZERCE

Vlastníci a správci ostatních evidovaných památek mohou
od října 2018 hledat podporu vedle národních a krajských zdrojů
také opět v Programu rozvoje venkova, kambyly některé pro ven-
kov důležité oblasti dodatečně zařazeny.
Z první výzvy Programu rozvoje venkovapo tomto rozšíření jsou

podpořeny tři projekty: obnova krovu a krytiny na části špýcharu
v č. p. 1 v Třebízi, výměna oken na objektu Poustky v Tursku a vý-
měna žlabů, svodů a lokální oprava oplechování střechy kostela
sv. Kateřiny ve Velvarech. Ve všech třech případech jde o stavby,
které jsou součástí rozsáhlých památkových celků. Cífkův statek
(č. p. 1) je jedním ze zachovalých a obnovených statků Národo-
pisného muzea Slánska, Poustka je částí areálu, který v Tursku
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou držel od svého za-
ložení v 16. století až do roku 1870, a kostel sv. Kateřiny je domi-
nantou historického náměstí a městské památkové zóny ve Vel-
varech. Dotace v řádu statisíců korun jsou v těchto případech jen
drobným příspěvkem k celkové obnově, ale v dalších výzvách se
jistě přihlásí také vlastníci mnoha menších objektů zapsaných
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Za třicet let byly na českém venkově z prostředků obcí, soukro-
mých vlastníků i s přispěním dotací zachráněny a obnoveny tisí-
ce drobných památek, do některých opuštěných hospodářských
budov se vrátil nový život, ale tisíce dalších ještě čekají na záchra-
nu, aby jako svědkové dávno minulých časů mohly promlouvat
i ke generacím, které přijdou po nás.

Jaroslav Huk

Snad není vesnice, v níž by se nedochovalo, byť
mnohde v poškozeném stavu, nějaké staré venkovské
stavení, sýpka, stodola, statek, anebo kaple či jen
prostý rozcestník. Jsou však i jiné, zdánlivě docela
všední stavby, které by stály za to, aby byly uchovány
pro příští generace a aby v nich našly praktické využití,
třeba jiné než měly kdysi.

Návrat přátelské krajiny,
Přemyslovské střední Čechy 2005

Cífkův statek na návsi v Třebízi
Foto: Pavel Vychodil

Část křížovnického areálu v Tursku
Foto: Štěpán Holub

Kostel sv. Kateřiny veVelvarech
Foto: Pavel Vychodil



TV program týdeníku 5plus2 sobota 16. května 2020

ČT1
7.20 Vojáček a dračí princezna 8.05 Princezna
Lada 8.50 Příběhy slavných... Jana Březinová
9.45 Gejzír 10.15 Durrellovi III (1/8) 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Pohádka
pro housle a violu 14.15O pyšném panovníko-
vi 15.20 Tajemství dešťového pokladu 16.30
Hotel Modrá hvězda 18.05 Máme na to 18.25
Kluci v akci 18.55Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Zázraky přírody

Zábavná show. Účinkují M. Kra-
már, V. Kořen, D. Křížek, T. Ver-
ner, M. Šteindler a I. Jirešová

21.20 Jiří Suchý –
Lehce s životem se prát

23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.05 Detektiv Endeavour Morse IV
Šachová partie. Seriál (VB,
2016). Hrají S. Evans, R. Allam,
A. Lesser, S. Rigby

0.35 Banánové rybičky
Hosté: K. Fialová a O. Vávra

1.05 Bydlení je hra
1.30 Chalupa je hra
1.55 Zahrada je hra
2.15 Sama doma
3.50 Pod pokličkou
4.15 Kuchařská pohotovost
4.40 Rajské zahrady
5.00 Žiješ jenom 2x
5.30 Z metropole

Nova
8.25 Krok za krokem (20) 8.45 Pohádka
o dešťové víle 9.45 SuperStar 11.45 Koření
12.40 Volejte Novu 13.10 Rady ptáka
Loskutáka 14.00 Tipy ptáka Loskutáka 14.15
Výměna manželek IX 15.30 Kouzelná chůva
Nanny McPhee 17.15 Dovolená za trest 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Dítě Bridget Jonesové
Komedie (USA/VB/Fr./Čína, 2016)

22.30 Drákula: Neznámá legenda
Fantasy (USA/Jap., 2014).

0.10 Obhájce
Thriller (USA, 2011)

2.05 Krok za krokem
2.30 Rady ptáka Loskutáka
3.25 Kouzelná chůva Nanny McPhee

Prima
6.10 Wolverine (10) 6.40 Ninjago X (1) 7.10
M.A.S.H (143) 7.40 M.A.S.H (144) 8.05
Autosalon.tv 9.20 Tlouštíci 10.25 Tlouštíci
EXTRA 11.00 Máme rádi Česko 12.35 Vraždy
v Brokenwoodu II (1) 14.45 Láska z nebes.
Romantický film (USA, 2017). Hrají C. Chitty,
J. Christopher, M. Ellis 16.30 Světáci. Komedie
(ČR, 1969). Hrají J. Sovák, V. Brodský, J. Li-
bíček, J. Bohdalová, J. Jirásková, I. Janžurová,
O. Nový. Režie Z. Podskalský 18.55 HLAVNÍ
ZPRÁVY 19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Temný Kraj (8)

Pekelníci (2/2). Krimiseriál (ČR,
2016). Hrají L. Vaculík, K. Nová-
ková, J. Teplý, K. Zima, M. Tr-
navský. Režie J. Bártů

21.35 Tajemství hradu v Karpatech
Komedie (ČR, 1981). Hrají
M. Dočolomanský, M. Kopecký,
E. Steimarová, V. Brodský.
Režie O. Lipský

23.50 Tichá msta
Thriller (USA, 2017). Hrají
A. Banderas, K. Urban, P. Ve-
gová, C. Dyer, C. Serafiniová.
Režie I. Florentine

1.45 Místo činu
Spálené naděje. Krimiseriál
(Rak., 2013). Hrají H. Krassnitzer,
A. Neuhauserová, M. Muslu

3.40 Máme rádi Česko
Moderuje L. Bouček

5.25 Pohoda u krbu

Joj Family
5.25 Noviny 6.05 Policisté v akci

6.50 Policisté v akci 7.55 Policisté v akci 8.55 Na
chalupě 9.55 Nové bydlení 11.00 Muž na radnici
(6) 12.10 Dnes v jednom domě (2) 14.05
V sedmém nebi 16.25 30 případů majora Zemana
(11) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.25 Dnes v jednom domě (3) 22.05 O zvířatech
a lidech (5) 23.05 O zvířatech a lidech (6)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.50 13. okrsek (6) 7.35
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (20) 8.25 Top
Gear XXIII 9.20 Pevnost Boyard (4) 11.20 Re-play
11.55 COOL e-sport 12.25 Futurama X (7) 12.50
Simpsonovi XXIX (11-14) 14.45 Futurama X (8)
15.15 Pravdivé lži 18.15 Simpsonovi XXIX (15) 18.45
Simpsonovi XXIX (16) 19.10 Simpsonovi XXIX (17)
19.35 Simpsonovi XXIX (18) 20.00 Shrek Třetí
22.10 Útěk z MS-1 0.00 Pod černou vlajkou III (10)

Nova Cinema
6.50 O šesti labutích 8.30 Můj přítel Monk III (16)
9.20 Můj přítel Monk IV (1) 10.10 Malá mořská víla
12.30 Stůj, nebo maminka vystřelí, komedie (USA,
1992) 14.05 Máma mezi Marťany, animovaný film
(USA, 2011) 15.40 Malí válečníci, akční animovaný
film (USA, 1998) 17.35 Avengers, akční sci-fi film
(USA, 2012) 20.00 Temný rytíř povstal, akční thril-
ler (USA/VB, 2012) 23.00 Vlci za dveřmi, horor
(USA, 2016) 0.15 Cesta naděje, válečné drama

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings (40)
8.20 Wolverine (9) 8.45 Super Wings (41) 9.00
Námořní vyšetřovací služba IV (6, 7) 10.35 Rande
s nepřítelem 12.05 Dokonalé protiklady 13.50
Moby Dick (2/2) 15.45 Vyhlídka na smrt 18.10
Zlatíčka pro každého, romantická komedie (USA,
2001) 20.00 Pravá blondýnka 2, komedie (USA,
2003) 22.00 Antikrist přichází, horor (USA, 2016)
23.50 Útěk z MS-1, akční sci-fi thriller (Fr., 2012)

KOMEDIE

SOBOTA

5.40 Noviny 6.20 Krimi 6.45 Noviny
7.30 Policisté v akci 8.35 Policisté v akci 9.35
Policisté v akci 10.30 Soudní síň – cz 11.30 Soudní
síň – cz 12.25 Jsem máma (11) 13.25 Dnes v jed-
nom domě (3) 15.15 Všichni musí být v pyžamu
16.55 Na chalupě 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.25 V sedmém nebi 22.40 Jsem
máma (12) 23.35 Všechno, co mám rád

NEDĚLE

5.35 Noviny 6.15 Ranní noviny 8.40
Soudní síň 9.50 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
11.55 Záchranáři v akci 12.50 Dědictví (11) 13.55
Soudní síň 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.25 Všichni musí být v pyžamu
22.05 Dr. Ludsky (3) 23.25 Policisté v akci

PONDĚLÍ

8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.35 Dědictví (12) 13.45
Dr. Ludsky (3) 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.25 Za sklem (6) 21.45 Chlapci a chlapi (7)
22.55 Soudní síň – cz 23.50 Policisté v akci

ÚTERÝ

10.55 Policisté v akci 11.50 Záchranáři
v akci 12.45Dědictví (13) 13.50 Chlapci a chlapi (7)
14.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 Muž na
radnici (7) 21.50 Chlapci a chlapi (8) 23.00 Soudní
síň – cz 23.55 Policisté v akci 0.35 Na chalupě

STŘEDA

11.50 Záchranáři v akci 12.40
Dědictví (14) 13.40 Chlapci a chlapi (8) 14.55
Soudní síň 17.00 Policisté v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 30 případů majo-
ra Zemana (12) 22.00 Chlapci a chlapi (9) 23.10
Soudní síň – cz 0.05 Policisté v akci

ČTVRTEK

8.40 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.45 Dědictví (15) 13.45
Chlapci a chlapi (9) 14.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.25 Dnes v jednom domě (4) 22.10 Co
je vám, doktore? 0.00 Policisté v akci

PÁTEK

Relax
6.30 Na červeném koberci 7.20

Labyrinty vášně 8.20 Labyrinty vášně 9.20
Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně
8.20 Labyrinty vášně 9.20 Stefanie 10.20 Na čer-
veném koberci 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Zvěřinec 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE

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

PONDĚLÍ

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

ÚTERÝ

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

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

ČTVRTEK

10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus
store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Úžasňákov 19.55Nespoutaný anděl 21.55Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 16. května 2020

ČT1
7.20 Vojáček a dračí princezna 8.05 Princezna
Lada 8.50 Příběhy slavných... Jana Březinová
9.45 Gejzír 10.15 Durrellovi III (1/8) 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Pohádka
pro housle a violu 14.15O pyšném panovníko-
vi 15.20 Tajemství dešťového pokladu 16.30
Hotel Modrá hvězda 18.05 Máme na to 18.25
Kluci v akci 18.55Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Zázraky přírody

Zábavná show. Účinkují M. Kra-
már, V. Kořen, D. Křížek, T. Ver-
ner, M. Šteindler a I. Jirešová

21.20 Jiří Suchý –
Lehce s životem se prát

23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.05 Detektiv Endeavour Morse IV
Šachová partie. Seriál (VB,
2016). Hrají S. Evans, R. Allam,
A. Lesser, S. Rigby

0.35 Banánové rybičky
Hosté: K. Fialová a O. Vávra

1.05 Bydlení je hra
1.30 Chalupa je hra
1.55 Zahrada je hra
2.15 Sama doma
3.50 Pod pokličkou
4.15 Kuchařská pohotovost
4.40 Rajské zahrady
5.00 Žiješ jenom 2x
5.30 Z metropole

Nova
8.25 Krok za krokem (20) 8.45 Pohádka
o dešťové víle 9.45 SuperStar 11.45 Koření
12.40 Volejte Novu 13.10 Rady ptáka
Loskutáka 14.00 Tipy ptáka Loskutáka 14.15
Výměna manželek IX 15.30 Kouzelná chůva
Nanny McPhee 17.15 Dovolená za trest 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Dítě Bridget Jonesové
Komedie (USA/VB/Fr./Čína, 2016)

22.30 Drákula: Neznámá legenda
Fantasy (USA/Jap., 2014).

0.10 Obhájce
Thriller (USA, 2011)

2.05 Krok za krokem
2.30 Rady ptáka Loskutáka
3.25 Kouzelná chůva Nanny McPhee

Prima
6.10 Wolverine (10) 6.40 Ninjago X (1) 7.10
M.A.S.H (143) 7.40 M.A.S.H (144) 8.05
Autosalon.tv 9.20 Tlouštíci 10.25 Tlouštíci
EXTRA 11.00 Máme rádi Česko 12.35 Vraždy
v Brokenwoodu II (1) 14.45 Láska z nebes.
Romantický film (USA, 2017). Hrají C. Chitty,
J. Christopher, M. Ellis 16.30 Světáci. Komedie
(ČR, 1969). Hrají J. Sovák, V. Brodský, J. Li-
bíček, J. Bohdalová, J. Jirásková, I. Janžurová,
O. Nový. Režie Z. Podskalský 18.55 HLAVNÍ
ZPRÁVY 19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Temný Kraj (8)

Pekelníci (2/2). Krimiseriál (ČR,
2016). Hrají L. Vaculík, K. Nová-
ková, J. Teplý, K. Zima, M. Tr-
navský. Režie J. Bártů

21.35 Tajemství hradu v Karpatech
Komedie (ČR, 1981). Hrají
M. Dočolomanský, M. Kopecký,
E. Steimarová, V. Brodský.
Režie O. Lipský

23.50 Tichá msta
Thriller (USA, 2017). Hrají
A. Banderas, K. Urban, P. Ve-
gová, C. Dyer, C. Serafiniová.
Režie I. Florentine

1.45 Místo činu
Spálené naděje. Krimiseriál
(Rak., 2013). Hrají H. Krassnitzer,
A. Neuhauserová, M. Muslu

3.40 Máme rádi Česko
Moderuje L. Bouček

5.25 Pohoda u krbu

Joj Family
5.25 Noviny 6.05 Policisté v akci

6.50 Policisté v akci 7.55 Policisté v akci 8.55 Na
chalupě 9.55 Nové bydlení 11.00 Muž na radnici
(6) 12.10 Dnes v jednom domě (2) 14.05
V sedmém nebi 16.25 30 případů majora Zemana
(11) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.25 Dnes v jednom domě (3) 22.05 O zvířatech
a lidech (5) 23.05 O zvířatech a lidech (6)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.50 13. okrsek (6) 7.35
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (20) 8.25 Top
Gear XXIII 9.20 Pevnost Boyard (4) 11.20 Re-play
11.55 COOL e-sport 12.25 Futurama X (7) 12.50
Simpsonovi XXIX (11-14) 14.45 Futurama X (8)
15.15 Pravdivé lži 18.15 Simpsonovi XXIX (15) 18.45
Simpsonovi XXIX (16) 19.10 Simpsonovi XXIX (17)
19.35 Simpsonovi XXIX (18) 20.00 Shrek Třetí
22.10 Útěk z MS-1 0.00 Pod černou vlajkou III (10)

Nova Cinema
6.50 O šesti labutích 8.30 Můj přítel Monk III (16)
9.20 Můj přítel Monk IV (1) 10.10 Malá mořská víla
12.30 Stůj, nebo maminka vystřelí, komedie (USA,
1992) 14.05 Máma mezi Marťany, animovaný film
(USA, 2011) 15.40 Malí válečníci, akční animovaný
film (USA, 1998) 17.35 Avengers, akční sci-fi film
(USA, 2012) 20.00 Temný rytíř povstal, akční thril-
ler (USA/VB, 2012) 23.00 Vlci za dveřmi, horor
(USA, 2016) 0.15 Cesta naděje, válečné drama

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings (40)
8.20 Wolverine (9) 8.45 Super Wings (41) 9.00
Námořní vyšetřovací služba IV (6, 7) 10.35 Rande
s nepřítelem 12.05 Dokonalé protiklady 13.50
Moby Dick (2/2) 15.45 Vyhlídka na smrt 18.10
Zlatíčka pro každého, romantická komedie (USA,
2001) 20.00 Pravá blondýnka 2, komedie (USA,
2003) 22.00 Antikrist přichází, horor (USA, 2016)
23.50 Útěk z MS-1, akční sci-fi thriller (Fr., 2012)

KOMEDIE

SOBOTA

5.40 Noviny 6.20 Krimi 6.45 Noviny
7.30 Policisté v akci 8.35 Policisté v akci 9.35
Policisté v akci 10.30 Soudní síň – cz 11.30 Soudní
síň – cz 12.25 Jsem máma (11) 13.25 Dnes v jed-
nom domě (3) 15.15 Všichni musí být v pyžamu
16.55 Na chalupě 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.25 V sedmém nebi 22.40 Jsem
máma (12) 23.35 Všechno, co mám rád

NEDĚLE

5.35 Noviny 6.15 Ranní noviny 8.40
Soudní síň 9.50 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
11.55 Záchranáři v akci 12.50 Dědictví (11) 13.55
Soudní síň 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.25 Všichni musí být v pyžamu
22.05 Dr. Ludsky (3) 23.25 Policisté v akci

PONDĚLÍ

8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.35 Dědictví (12) 13.45
Dr. Ludsky (3) 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.25 Za sklem (6) 21.45 Chlapci a chlapi (7)
22.55 Soudní síň – cz 23.50 Policisté v akci

ÚTERÝ

10.55 Policisté v akci 11.50 Záchranáři
v akci 12.45Dědictví (13) 13.50 Chlapci a chlapi (7)
14.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 Muž na
radnici (7) 21.50 Chlapci a chlapi (8) 23.00 Soudní
síň – cz 23.55 Policisté v akci 0.35 Na chalupě

STŘEDA

11.50 Záchranáři v akci 12.40
Dědictví (14) 13.40 Chlapci a chlapi (8) 14.55
Soudní síň 17.00 Policisté v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 30 případů majo-
ra Zemana (12) 22.00 Chlapci a chlapi (9) 23.10
Soudní síň – cz 0.05 Policisté v akci

ČTVRTEK

8.40 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.45 Dědictví (15) 13.45
Chlapci a chlapi (9) 14.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.25 Dnes v jednom domě (4) 22.10 Co
je vám, doktore? 0.00 Policisté v akci

PÁTEK

Relax
6.30 Na červeném koberci 7.20

Labyrinty vášně 8.20 Labyrinty vášně 9.20
Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně
8.20 Labyrinty vášně 9.20 Stefanie 10.20 Na čer-
veném koberci 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Zvěřinec 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE

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

PONDĚLÍ

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

ÚTERÝ

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

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

ČTVRTEK

10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus
store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Úžasňákov 19.55Nespoutaný anděl 21.55Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK
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neděle 17. května 2020

ČT1
6.00 Krásné živé památky 6.30 Beruška

6.45 Hotel Modrá hvězda. Komedie
8.15 Úsměvy Vladimíra Dvořáka 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Náhrdelník (7/12)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O ptáku Ohniváku
13.50 Jak si pan Pinajs kupoval

od kocoura sádlo
14.40 Cizí holka
15.45 Doktor z vejminku (1/7)
16.30 Vondráčkovo pozdní odpoledne
17.25 Milí Bakaláři
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 Skleněný pokoj

Drama (ČR/SR, 2019)
21.50 168 hodin
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Noc klavíristy

Detektivní film (ČR, 1976)
23.50 Detektiv Endeavour Morse IV

Nova
6.05 Oggy a Škodíci VII
6.30 Tlapková patrola III (4, 5)
7.20 Looney Tunes: Úžasná show (19)
7.45 Kačeří příběhy (49, 50)
8.30 Krok za krokem (21)
8.50 Z pekla štěstí (3)
9.45 Šípková Růženka
10.55 Žabí princ v New Yorku

Pohádka (USA, 2001)
12.35 Italské prázdniny

Komedie (USA, 2003)
14.15 Dvojčata

Komedie (USA, 1988)
16.15 Tchán

Komedie (ČR, 1979)
17.50 Prázdniny pro psa

Rodinná komedie (ČR, 1980)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 SuperStar
22.45 Střepiny
23.10 Tchán

Komedie (ČR, 1979)
0.50 Prázdniny pro psa

Rodinná komedie (ČR, 1980)
2.05 Kriminálka Anděl (9)
3.20 Volejte Novu
3.50 Šípková Růženka

Prima
6.10 Wolverine (11)
6.40 Ninjago X (2)
7.00 M.A.S.H (144, 145)
8.05 Přírodní vesmír II (6)
9.15 Prima SVĚT
9.50 Ano, šéfe!
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Libovky Pepy Libického
13.15 Vychytávky Ládi Hrušky
13.55 Vychytávky Extra
14.10 Libovky Pepy Libického
14.35 Tajemství hradu v Karpatech

Komedie (ČR, 1981)
16.55 František je děvkař

Komedie (ČR, 2008)
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Seznamka

Komedie (ČR, 2016)
22.15 Černá labuť

Drama (USA, 2010)
0.25 Bez úniku

Thriller (USA, 2014)
2.30 Přírodní vesmír II (6)
3.35 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
5.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.45 Frankie a Hazel 7.25 Malí válečníci 9.20
Kouzelná chůva Nanny McPhee 11.35 Máma mezi
Marťany 13.10 Temný rytíř povstal 16.05 Bláznivá
dovolená v Evropě 17.50 Dítě Bridget Jonesové,
komedie (2016) 20.00 Matrix, sci-fi thriller (USA,
1999) 22.30 Nezvratný osud 3, horor (N/USA,
2006) 0.10 Drákula: Neznámá legenda, fantasy

Prima cool
7.50 13. okrsek (7) 8.35 Námořní vyšetřovací služ-
ba L. A. IX (21) 9.25 Top Gear XXIII 10.25 Pevnost
Boyard (5) 12.35 Prima Partička 13.45 Futurama X
(8) 14.10 Simpsonovi XXIX (15-17) 15.35
Simpsonovi XXIX (18) 16.05 Futurama X (9) 16.25
Shrek Třetí 18.15 Simpsonovi XXIX (19-21) 19.35
Simpsonovi XXX (1) 20.00 Rezistence 22.25
Narcos: Mexiko (2) 23.35 Vikingové VI (2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings (41)
8.20 Wolverine (10) 8.45 Super Wings (42) 9.00
Námořní vyšetřovací služba IV (7, 8) 10.35 Vánoce
za všechny prachy 12.25 Světáci 14.30 Zlatíčka pro
každého 16.30 Pravá blondýnka 2, komedie (USA,
2003) 18.10 Poklad u jezera, rodinný film (USA,
2016) 20.00Nádherné bytosti, fantasy (USA, 2013)
22.30Místo činu 0.10 Černá labuť, drama (USA)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IX 9.45 Doktor z vejminku (1/7)
10.30 Milí Bakaláři 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 Škola doma
14.50 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala IX
16.50 Menu pro Emu
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
21.00 Aplaus

Drama (ČR, 2012)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.35 Případy detektiva Murdocha XII
23.20 Kriminalista III
0.20 AZ-kvíz
0.45 Pod pokličkou
1.05 Rajské zahrady

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Helena (2)
9.30 Comeback
10.05 Specialisté (72)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem II (2)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (701)
14.10 Můj přítel Monk IV (4, 5)
16.00 Dr. House V (15)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.20 Comeback
18.55 Hospoda (3)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl (10)
21.20 Víkend
22.15 Smrtonosná zbraň II (19)
23.05 Dr. House V (15)
23.55 Můj přítel Monk IV (4, 5)
1.25 Krok za krokem II (2)
1.50 Smrtonosná zbraň II (19)

Prima
6.15 X-Men (1)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (148)
9.55 M.A.S.H (149)
10.30 Osudové léto

na Mallorce
Romantický film (N, 2017)

12.30 Walker,
Texas Ranger VI (23)

13.30 Poslední polda (4)
14.30 Policie Hamburk (21)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (30)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.35 Jak se staví sen – extra
23.50 Policie v akci
0.40 Policie v akci
1.30 Walker,

Texas Ranger VI (23)
2.20 Poslední polda (4)
3.10 Prostřeno!
4.30 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 Frankie a Hazel 7.10 Malí válečníci, akční ani-
movaný film (USA, 1998) 9.05 Můj přítel Monk IV
(2, 3) 10.40 Šípková Růženka 12.25 Dvojčata 14.50
Dovolená za trest 16.55 Prázdniny pro psa 18.30
Tchán 20.00 Bitva v Ardenách, válečný film (USA,
1965) 22.50 Zpětná reakce, thriller (USA, 1996) 0.35
DítěBridget Jonesové, komedie (USA/VB/Fr./Čína)

Prima cool
11.40 Život je hra II (1, 2) 12.15 Podivuhodná dobro-
družství Vladimíra Smolíka (4) 12.45 Futurama X
(10) 13.10 Simpsonovi XXX (2-5) 14.55 Teorie vel-
kého třesku XI (12, 13) 15.50 Futurama X (11) 16.10
Hvězdná brána IV (1) 17.05 Top Gear XXVI 18.20
Simpsonovi XXX (6-9) 20.15 Teorie velkého třesku
XI (14-17) 22.05 Partička 22.50 Americký chopper
V (18) 23.45 Partička 0.25 Exorcista II (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Super Wings (43)
8.50 Wolverine (12) 9.20 Super Wings (44) 9.30
Námořní vyšetřovací služba IV (9, 10) 11.20
Rezistence 13.40 Sestřička z hor: Rodinná pouta
15.30 Pár správných chlapů 18.15 Moje potrhlá
máma 20.00 Památkáři, dobrodružný film (USA,
2014) 22.10 Nebezpečný útěk, thriller (USA, 1990)
0.00 Vražda na úrovni, detektivní film (VB/Kan.)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (1/8) 9.50

168 hodin 10.20 Cizí holka. Rodinné
drama (ČR, 1984) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Jaroslavy Panýrkové
14.30 Noc klavíristy
15.55 To je vražda, napsala IX
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Plzeň (6/6)
21.10 Láska v čase korony
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista III
23.10 Profesionálové
0.05 AZ-kvíz
0.35 Kuchařská pohotovost
1.00 Pod pokličkou
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Helena (1)
9.25 Comeback
9.55 Policie Modrava (7)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem II (1)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (700)
14.10 Můj přítel Monk IV (2, 3)
16.00 Dr. House V (14)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Comeback
18.55 Hospoda (2)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (72, 73)
22.10 Smrtonosná zbraň II (18)
23.00 Dr. House V (14)
23.50 Můj přítel Monk IV (2, 3)
1.20 Krok za krokem II (1)
1.45 Smrtonosná zbraň II (18)
2.25 Střepiny

Prima
6.15 Wolverine (12)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (146)
9.55 M.A.S.H (147)
10.30 Osudové léto

v Bavorsku
Romantický film (N, 2017)

12.30 Walker,
Texas Ranger VI (22)

13.30 Poslední polda (3)
14.30 Policie Hamburk (20)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Modrý kód (254)
21.30 Modrý kód (9)
22.40 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.40 Policie v akci
1.35 Walker,

Texas Ranger VI (22)
2.25 Poslední polda (3)
3.15 Prostřeno!
4.35 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.50 Kouzelná chůva Nanny McPhee 7.35 Žabí
princ v New Yorku 9.50 Temný rytíř povstal 13.15
Dítě Bridget Jonesové 15.25 Avengers, akční sci-fi
film (USA, 2012) 17.55 Dovolená za trest, komedie
(USA, 2014) 20.00 Šakal, drama (VB/Fr., 1973)
22.45 Svět na houpačce, komediální drama (USA,
2014) 0.15Nezvratný osud 3, horor (N/USA, 2006)

Prima cool
13.00 Simpsonovi XXIX (19-21) 14.20 Simpsonovi
XXX (1) 14.50 Těžká dřina 15.20 Re-play 15.55
Futurama X (10) 16.15 Hvězdná brána III (22) 17.10
Top Gear XXVI 18.20 Simpsonovi XXX (2-5) 20.15
Život je hra II (1, 2) 20.50 Podivuhodná dobrodruž-
ství Vladimíra Smolíka (4) 21.25 Teorie velkého
třesku XI (12, 13) 22.20 Partička 23.05 COOL
e-sport 23.25 Americký chopper V (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.30 Super Wings (42)
7.45 Wolverine (11) 8.10 Super Wings (43) 8.25
Námořní vyšetřovací služba IV (8, 9) 10.15
V džungli lásky 11.55 Protivný sprostý holky 13.50
Poklad u jezera 15.50 Nádherné bytosti 18.10
Sestřička z hor: Rodinná pouta 20.00 Válka
Roseových, komedie (USA, 1989) 22.15 Vražda na
úrovni, detektivní film 0.25 Rezistence, sci-fi

pondělí 18. května 2020

úterý 19. května 2020

neděle 17. května 2020

ČT1
6.00 Krásné živé památky 6.30 Beruška

6.45 Hotel Modrá hvězda. Komedie
8.15 Úsměvy Vladimíra Dvořáka 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Náhrdelník (7/12)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O ptáku Ohniváku
13.50 Jak si pan Pinajs kupoval

od kocoura sádlo
14.40 Cizí holka
15.45 Doktor z vejminku (1/7)
16.30 Vondráčkovo pozdní odpoledne
17.25 Milí Bakaláři
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 Skleněný pokoj

Drama (ČR/SR, 2019)
21.50 168 hodin
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Noc klavíristy

Detektivní film (ČR, 1976)
23.50 Detektiv Endeavour Morse IV

Nova
6.05 Oggy a Škodíci VII
6.30 Tlapková patrola III (4, 5)
7.20 Looney Tunes: Úžasná show (19)
7.45 Kačeří příběhy (49, 50)
8.30 Krok za krokem (21)
8.50 Z pekla štěstí (3)
9.45 Šípková Růženka
10.55 Žabí princ v New Yorku

Pohádka (USA, 2001)
12.35 Italské prázdniny

Komedie (USA, 2003)
14.15 Dvojčata

Komedie (USA, 1988)
16.15 Tchán

Komedie (ČR, 1979)
17.50 Prázdniny pro psa

Rodinná komedie (ČR, 1980)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 SuperStar
22.45 Střepiny
23.10 Tchán

Komedie (ČR, 1979)
0.50 Prázdniny pro psa

Rodinná komedie (ČR, 1980)
2.05 Kriminálka Anděl (9)
3.20 Volejte Novu
3.50 Šípková Růženka

Prima
6.10 Wolverine (11)
6.40 Ninjago X (2)
7.00 M.A.S.H (144, 145)
8.05 Přírodní vesmír II (6)
9.15 Prima SVĚT
9.50 Ano, šéfe!
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Libovky Pepy Libického
13.15 Vychytávky Ládi Hrušky
13.55 Vychytávky Extra
14.10 Libovky Pepy Libického
14.35 Tajemství hradu v Karpatech

Komedie (ČR, 1981)
16.55 František je děvkař

Komedie (ČR, 2008)
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Seznamka

Komedie (ČR, 2016)
22.15 Černá labuť

Drama (USA, 2010)
0.25 Bez úniku

Thriller (USA, 2014)
2.30 Přírodní vesmír II (6)
3.35 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
5.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.45 Frankie a Hazel 7.25 Malí válečníci 9.20
Kouzelná chůva Nanny McPhee 11.35 Máma mezi
Marťany 13.10 Temný rytíř povstal 16.05 Bláznivá
dovolená v Evropě 17.50 Dítě Bridget Jonesové,
komedie (2016) 20.00 Matrix, sci-fi thriller (USA,
1999) 22.30 Nezvratný osud 3, horor (N/USA,
2006) 0.10 Drákula: Neznámá legenda, fantasy

Prima cool
7.50 13. okrsek (7) 8.35 Námořní vyšetřovací služ-
ba L. A. IX (21) 9.25 Top Gear XXIII 10.25 Pevnost
Boyard (5) 12.35 Prima Partička 13.45 Futurama X
(8) 14.10 Simpsonovi XXIX (15-17) 15.35
Simpsonovi XXIX (18) 16.05 Futurama X (9) 16.25
Shrek Třetí 18.15 Simpsonovi XXIX (19-21) 19.35
Simpsonovi XXX (1) 20.00 Rezistence 22.25
Narcos: Mexiko (2) 23.35 Vikingové VI (2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings (41)
8.20 Wolverine (10) 8.45 Super Wings (42) 9.00
Námořní vyšetřovací služba IV (7, 8) 10.35 Vánoce
za všechny prachy 12.25 Světáci 14.30 Zlatíčka pro
každého 16.30 Pravá blondýnka 2, komedie (USA,
2003) 18.10 Poklad u jezera, rodinný film (USA,
2016) 20.00Nádherné bytosti, fantasy (USA, 2013)
22.30Místo činu 0.10 Černá labuť, drama (USA)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IX 9.45 Doktor z vejminku (1/7)
10.30 Milí Bakaláři 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 Škola doma
14.50 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala IX
16.50 Menu pro Emu
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
21.00 Aplaus

Drama (ČR, 2012)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.35 Případy detektiva Murdocha XII
23.20 Kriminalista III
0.20 AZ-kvíz
0.45 Pod pokličkou
1.05 Rajské zahrady

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Helena (2)
9.30 Comeback
10.05 Specialisté (72)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem II (2)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (701)
14.10 Můj přítel Monk IV (4, 5)
16.00 Dr. House V (15)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.20 Comeback
18.55 Hospoda (3)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl (10)
21.20 Víkend
22.15 Smrtonosná zbraň II (19)
23.05 Dr. House V (15)
23.55 Můj přítel Monk IV (4, 5)
1.25 Krok za krokem II (2)
1.50 Smrtonosná zbraň II (19)

Prima
6.15 X-Men (1)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (148)
9.55 M.A.S.H (149)
10.30 Osudové léto

na Mallorce
Romantický film (N, 2017)

12.30 Walker,
Texas Ranger VI (23)

13.30 Poslední polda (4)
14.30 Policie Hamburk (21)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (30)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.35 Jak se staví sen – extra
23.50 Policie v akci
0.40 Policie v akci
1.30 Walker,

Texas Ranger VI (23)
2.20 Poslední polda (4)
3.10 Prostřeno!
4.30 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 Frankie a Hazel 7.10 Malí válečníci, akční ani-
movaný film (USA, 1998) 9.05 Můj přítel Monk IV
(2, 3) 10.40 Šípková Růženka 12.25 Dvojčata 14.50
Dovolená za trest 16.55 Prázdniny pro psa 18.30
Tchán 20.00 Bitva v Ardenách, válečný film (USA,
1965) 22.50 Zpětná reakce, thriller (USA, 1996) 0.35
DítěBridget Jonesové, komedie (USA/VB/Fr./Čína)

Prima cool
11.40 Život je hra II (1, 2) 12.15 Podivuhodná dobro-
družství Vladimíra Smolíka (4) 12.45 Futurama X
(10) 13.10 Simpsonovi XXX (2-5) 14.55 Teorie vel-
kého třesku XI (12, 13) 15.50 Futurama X (11) 16.10
Hvězdná brána IV (1) 17.05 Top Gear XXVI 18.20
Simpsonovi XXX (6-9) 20.15 Teorie velkého třesku
XI (14-17) 22.05 Partička 22.50 Americký chopper
V (18) 23.45 Partička 0.25 Exorcista II (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Super Wings (43)
8.50 Wolverine (12) 9.20 Super Wings (44) 9.30
Námořní vyšetřovací služba IV (9, 10) 11.20
Rezistence 13.40 Sestřička z hor: Rodinná pouta
15.30 Pár správných chlapů 18.15 Moje potrhlá
máma 20.00 Památkáři, dobrodružný film (USA,
2014) 22.10 Nebezpečný útěk, thriller (USA, 1990)
0.00 Vražda na úrovni, detektivní film (VB/Kan.)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (1/8) 9.50

168 hodin 10.20 Cizí holka. Rodinné
drama (ČR, 1984) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Jaroslavy Panýrkové
14.30 Noc klavíristy
15.55 To je vražda, napsala IX
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Plzeň (6/6)
21.10 Láska v čase korony
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista III
23.10 Profesionálové
0.05 AZ-kvíz
0.35 Kuchařská pohotovost
1.00 Pod pokličkou
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Helena (1)
9.25 Comeback
9.55 Policie Modrava (7)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem II (1)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (700)
14.10 Můj přítel Monk IV (2, 3)
16.00 Dr. House V (14)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Comeback
18.55 Hospoda (2)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (72, 73)
22.10 Smrtonosná zbraň II (18)
23.00 Dr. House V (14)
23.50 Můj přítel Monk IV (2, 3)
1.20 Krok za krokem II (1)
1.45 Smrtonosná zbraň II (18)
2.25 Střepiny

Prima
6.15 Wolverine (12)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (146)
9.55 M.A.S.H (147)
10.30 Osudové léto

v Bavorsku
Romantický film (N, 2017)

12.30 Walker,
Texas Ranger VI (22)

13.30 Poslední polda (3)
14.30 Policie Hamburk (20)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Modrý kód (254)
21.30 Modrý kód (9)
22.40 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.40 Policie v akci
1.35 Walker,

Texas Ranger VI (22)
2.25 Poslední polda (3)
3.15 Prostřeno!
4.35 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.50 Kouzelná chůva Nanny McPhee 7.35 Žabí
princ v New Yorku 9.50 Temný rytíř povstal 13.15
Dítě Bridget Jonesové 15.25 Avengers, akční sci-fi
film (USA, 2012) 17.55 Dovolená za trest, komedie
(USA, 2014) 20.00 Šakal, drama (VB/Fr., 1973)
22.45 Svět na houpačce, komediální drama (USA,
2014) 0.15Nezvratný osud 3, horor (N/USA, 2006)

Prima cool
13.00 Simpsonovi XXIX (19-21) 14.20 Simpsonovi
XXX (1) 14.50 Těžká dřina 15.20 Re-play 15.55
Futurama X (10) 16.15 Hvězdná brána III (22) 17.10
Top Gear XXVI 18.20 Simpsonovi XXX (2-5) 20.15
Život je hra II (1, 2) 20.50 Podivuhodná dobrodruž-
ství Vladimíra Smolíka (4) 21.25 Teorie velkého
třesku XI (12, 13) 22.20 Partička 23.05 COOL
e-sport 23.25 Americký chopper V (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.30 Super Wings (42)
7.45 Wolverine (11) 8.10 Super Wings (43) 8.25
Námořní vyšetřovací služba IV (8, 9) 10.15
V džungli lásky 11.55 Protivný sprostý holky 13.50
Poklad u jezera 15.50 Nádherné bytosti 18.10
Sestřička z hor: Rodinná pouta 20.00 Válka
Roseových, komedie (USA, 1989) 22.15 Vražda na
úrovni, detektivní film 0.25 Rezistence, sci-fi

pondělí 18. května 2020

úterý 19. května 2020



středa 20. května 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IX 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 Menu pro Emu
14.20 Křídlovka pro Majoránka
15.15 To je vražda, napsala IX
16.00 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (20/22)
21.15 Nemocnice v první linii
21.40 Václav

Komediální drama (ČR, 2007)
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Jseš mrtvej, tak nebreč (2/2)

Krimidrama (ČR, 2010)
0.50 AZ-kvíz
1.15 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Helena (3)
9.25 Comeback
10.00 Kriminálka Anděl (10)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem II (3)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (702)
14.10 Můj přítel Monk IV (6, 7)
16.00 Dr. House V (16)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Comeback
18.55 Hospoda (4)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 MasterChef Česko
21.30 Nova je s vámi
22.25 Výměna manželek IX
23.40 Dr. House V (16)
0.30 Můj přítel Monk IV (6, 7)
2.05 Víkend
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 X-Men (2)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (150)
9.55 M.A.S.H (151)
10.30 Příběhy o lásce:

Jen hvězdy se dívaly
Romantický film (N, 2009)

12.30 Walker,
Texas Ranger VI (24)

13.30 Poslední polda (5)
14.30 Policie Hamburk (22)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Modrý kód (255)
21.35 Show Jana Krause
22.30 Temný Kraj (8)
23.55 Policie v akci
0.50 Policie v akci
1.40 Walker,

Texas Ranger VI (24)
2.30 Poslední polda (5)
3.20 Prostřeno!
4.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Film o filmu: Můj příběh 6.20 Bláznivá dovo-
lená v Evropě 8.00 Můj přítel Monk IV (4, 5) 10.10
Šakal 13.15 Italské prázdniny 15.00 Bitva
v Ardenách, válečný film (USA, 1965) 17.45 Anna
Karenina, drama (VB, 2012) 20.00 Zakázané
ovoce, krimikomedie (USA, 1998) 22.15 Poldovi
v patách, komedie (USA, 1991) 0.20 Zpětná reakce

Prima cool
12.00 Teorie velkého třesku XI (14, 15) 12.55
Futurama X (11) 13.20 Simpsonovi XXX (6-9) 15.05
Teorie velkého třesku XI (16, 17) 15.55 Futurama X
(12) 16.15Hvězdná brána IV (2) 17.15 TopGear XXVI
18.20 Simpsonovi XXX (10-13) 20.15 Prima Partička
21.15 Teorie velkého třesku XI (18, 19) 22.05 Star
Trek: Discovery (8) 22.55 Americký chopper V (19)
23.55 Prima Partička 0.50 Exorcista II (4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.20 Super Wings (44)
7.30X-Men (1) 7.55SuperWings (45)8.15Námořní
vyšetřovací služba IV (10, 11) 10.05Zlatíčka pro kaž-
dého 12.05 Světáci 14.10Moje potrhlámáma 16.00
Památkáři 18.15 Zaprášená tajemství: Vražda
v podkroví 20.00 Vesmír mezi námi, sci-fi film
(USA, 2017) 22.15 Vetřelec 3, thriller (USA, 1992)
0.20 Nebezpečný útěk, thriller (USA, 1990)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X

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 Lék
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných...StellaZázvorková
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky

a Šance
20.10 Láska rohatá

Pohádka (ČR, 2009)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista III
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Rajské zahrady

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Helena (5)
9.25 Comeback
9.55 Kriminálka Anděl (11)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem II (5)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (704)
14.10 Můj přítel Monk IV (10, 11)
16.00 Dr. House V (18)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Comeback
18.55 Hospoda (6)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (8)
21.30 Iron Man 3

Akční film (USA/Čína, 2013)
23.45 Dr. House V (18)
0.30 Můj přítel Monk IV (10, 11)
2.10 Kriminálka Anděl (10)
3.20 Co na to Češi

Prima
6.15 X-Men (4)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (154)
9.55 M.A.S.H (155)
10.30 Příběhy o lásce:

Splněný sen
Romantický film (N, 2009)

12.30 Walker,
Texas Ranger VII (1)

13.30 Poslední polda (7)
14.30 Policie Hamburk II (2)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Máme rádi Česko
21.50 Na špatné straně hlavně

Akční thriller (USA, 2016)
23.35 Policie v akci
0.30 Policie v akci
1.20 Walker,

Texas Ranger VII (1)
2.10 Poslední polda (7)
3.00 Prostřeno!
4.20 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05Válečný kůň 7.35Můj přítel Monk IV (8, 9)9.10
Herbie a stará dáma 11.20 Zakázané ovoce 14.05
Táta 16.10 Smrt jí sluší, černá komedie (USA, 1992)
18.05 Zátah, krimikomedie (USA, 1987) 20.00
Medvědí bratři, anim. pohádka (USA, 2003) 21.30
Vítězství je naše, drama (USA, 2015) 23.25 Náhlý
úder, akční krimithriller (USA, 1983)

Prima cool
7.35 Hvězdná brána III (21) 8.25 Americký chopper
V (21) 9.40 TopGear XXVI 10.40Hvězdná brána IV
(3) 11.35 Autosalon.tv 12.45 Futurama X (13) 13.15
Simpsonovi XXX (14-17) 14.55 Teorie velkého třes-
ku XI (20, 21) 15.50 Futurama (1) 16.10 Hvězdná
brána IV (4) 17.05 TopGear XXVI 18.20 Simpsonovi
XXX (18-21) 20.15 Star Trek 22.45 Záhada sfingy
0.30 Americký chopper V (21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.40 Super Wings (46)
7.55 X-Men (3) 8.25 Super Wings (47) 8.35
Námořní vyšetřovací služba IV (12, 13) 10.25
Falešná snoubenka 12.15 Poklad u jezera 14.05
Poslední vůle 15.55 Narozeninové přání 17.40 Ve
jménu krále 20.00 Dech života, akční film
(VB/USA, 1987) 22.35 Poslední skotský král, thriller
(VB, 2006) 0.45 Králova láska, romantický film

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala IX

9.45 To je vražda, napsala X 10.35 13.
komnata Jaroslavy Panýrkové 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Honička sobotní noci
15.15 To je vražda, napsala X
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
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista III
23.30 Případy detektiva Murdocha XII
0.15 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.20 Pod pokličkou

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Helena (4)
9.20 Comeback
9.50 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem II (4)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (703)
14.10 Můj přítel Monk IV (8, 9)
16.00 Dr. House V (17)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Comeback
18.55 Hospoda (5)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl (11)
21.20 Život ve hvězdách
21.55 Smrtonosná zbraň II (20)
22.45 Dr. House V (17)
23.35 Můj přítel Monk IV (8, 9)
1.25 Specialisté (73)
2.10 Smrtonosná zbraň II (20)

Prima
6.15 X-Men (3)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (152)
9.55 M.A.S.H (153)
10.30 Příběhy o lásce:

Dotek lásky
Romantický film (N, 2009)

12.30 Walker,
Texas Ranger VI (25)

13.30 Poslední polda (6)
14.30 Policie Hamburk II (1)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Vinaři (9)
21.25 Prima Partička
22.30 Ano, šéfe!
23.45 Policie v akci
0.35 Policie v akci
1.25 Walker,

Texas Ranger VI (25)
2.10 Poslední polda (6)
3.00 Prostřeno!
4.20 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.50 Anna Karenina 8.05 Můj přítel Monk IV (6, 7)
10.20 Bitva v Ardenách 13.05 Teleshopping 13.35
Zrcadlový princ 15.20 Zakázané ovoce, krimikome-
die (USA, 1998) 17.30 Válečný kůň, válečné drama
(USA/Indie, 2011) 20.00 Smrt jí sluší, černá kome-
die (USA, 1992) 21.55Náhlý úder, akční krimithriller
(USA, 1983) 23.55 Obhájce, thriller (USA, 2011)

Prima cool
10.05 Top Gear XXVI 11.05 Hvězdná brána IV (2)
11.55Star Trek: Discovery (8) 12.50FuturamaX (12)
13.15 Simpsonovi XXX (10-13) 15.00 Teorie velkého
třesku XI (18, 19) 15.55 Futurama X (13) 16.15
Hvězdná brána IV (3) 17.10 Top Gear XXVI 18.20
Simpsonovi XXX (14-17) 20.15 Autosalon.tv 21.25
Teorie velkého třesku XI (20, 21) 22.20 Lovec
démonů 0.00 Americký chopper V (20)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Super Wings (45)
7.40 X-Men (2) 8.05 Super Wings (46) 8.20
Námořní vyšetřovací služba IV (11, 12) 10.05
František je děvkař 11.50 Nádherné bytosti 14.20
Zaprášená tajemství: Vražda v podkroví 16.00
Vesmír mezi námi 18.20 Poslední vůle 20.00Holky
z porcelánu, komedie (ČR, 1974) 22.05 Králova
láska, romantický film (VB, 2011) 0.10 Vetřelec 3

čtvrtek 21. května 2020

pátek 22. května 2020

středa 20. května 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IX 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 Menu pro Emu
14.20 Křídlovka pro Majoránka
15.15 To je vražda, napsala IX
16.00 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (20/22)
21.15 Nemocnice v první linii
21.40 Václav

Komediální drama (ČR, 2007)
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Jseš mrtvej, tak nebreč (2/2)

Krimidrama (ČR, 2010)
0.50 AZ-kvíz
1.15 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Helena (3)
9.25 Comeback
10.00 Kriminálka Anděl (10)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem II (3)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (702)
14.10 Můj přítel Monk IV (6, 7)
16.00 Dr. House V (16)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Comeback
18.55 Hospoda (4)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 MasterChef Česko
21.30 Nova je s vámi
22.25 Výměna manželek IX
23.40 Dr. House V (16)
0.30 Můj přítel Monk IV (6, 7)
2.05 Víkend
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 X-Men (2)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (150)
9.55 M.A.S.H (151)
10.30 Příběhy o lásce:

Jen hvězdy se dívaly
Romantický film (N, 2009)

12.30 Walker,
Texas Ranger VI (24)

13.30 Poslední polda (5)
14.30 Policie Hamburk (22)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Modrý kód (255)
21.35 Show Jana Krause
22.30 Temný Kraj (8)
23.55 Policie v akci
0.50 Policie v akci
1.40 Walker,

Texas Ranger VI (24)
2.30 Poslední polda (5)
3.20 Prostřeno!
4.40 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Film o filmu: Můj příběh 6.20 Bláznivá dovo-
lená v Evropě 8.00 Můj přítel Monk IV (4, 5) 10.10
Šakal 13.15 Italské prázdniny 15.00 Bitva
v Ardenách, válečný film (USA, 1965) 17.45 Anna
Karenina, drama (VB, 2012) 20.00 Zakázané
ovoce, krimikomedie (USA, 1998) 22.15 Poldovi
v patách, komedie (USA, 1991) 0.20 Zpětná reakce

Prima cool
12.00 Teorie velkého třesku XI (14, 15) 12.55
Futurama X (11) 13.20 Simpsonovi XXX (6-9) 15.05
Teorie velkého třesku XI (16, 17) 15.55 Futurama X
(12) 16.15Hvězdná brána IV (2) 17.15 TopGear XXVI
18.20 Simpsonovi XXX (10-13) 20.15 Prima Partička
21.15 Teorie velkého třesku XI (18, 19) 22.05 Star
Trek: Discovery (8) 22.55 Americký chopper V (19)
23.55 Prima Partička 0.50 Exorcista II (4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.20 Super Wings (44)
7.30X-Men (1) 7.55SuperWings (45)8.15Námořní
vyšetřovací služba IV (10, 11) 10.05Zlatíčka pro kaž-
dého 12.05 Světáci 14.10Moje potrhlámáma 16.00
Památkáři 18.15 Zaprášená tajemství: Vražda
v podkroví 20.00 Vesmír mezi námi, sci-fi film
(USA, 2017) 22.15 Vetřelec 3, thriller (USA, 1992)
0.20 Nebezpečný útěk, thriller (USA, 1990)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X

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 Lék
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných...StellaZázvorková
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky

a Šance
20.10 Láska rohatá

Pohádka (ČR, 2009)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista III
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Rajské zahrady

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Helena (5)
9.25 Comeback
9.55 Kriminálka Anděl (11)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem II (5)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (704)
14.10 Můj přítel Monk IV (10, 11)
16.00 Dr. House V (18)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Comeback
18.55 Hospoda (6)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (8)
21.30 Iron Man 3

Akční film (USA/Čína, 2013)
23.45 Dr. House V (18)
0.30 Můj přítel Monk IV (10, 11)
2.10 Kriminálka Anděl (10)
3.20 Co na to Češi

Prima
6.15 X-Men (4)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (154)
9.55 M.A.S.H (155)
10.30 Příběhy o lásce:

Splněný sen
Romantický film (N, 2009)

12.30 Walker,
Texas Ranger VII (1)

13.30 Poslední polda (7)
14.30 Policie Hamburk II (2)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Máme rádi Česko
21.50 Na špatné straně hlavně

Akční thriller (USA, 2016)
23.35 Policie v akci
0.30 Policie v akci
1.20 Walker,

Texas Ranger VII (1)
2.10 Poslední polda (7)
3.00 Prostřeno!
4.20 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05Válečný kůň 7.35Můj přítel Monk IV (8, 9)9.10
Herbie a stará dáma 11.20 Zakázané ovoce 14.05
Táta 16.10 Smrt jí sluší, černá komedie (USA, 1992)
18.05 Zátah, krimikomedie (USA, 1987) 20.00
Medvědí bratři, anim. pohádka (USA, 2003) 21.30
Vítězství je naše, drama (USA, 2015) 23.25 Náhlý
úder, akční krimithriller (USA, 1983)

Prima cool
7.35 Hvězdná brána III (21) 8.25 Americký chopper
V (21) 9.40 TopGear XXVI 10.40Hvězdná brána IV
(3) 11.35 Autosalon.tv 12.45 Futurama X (13) 13.15
Simpsonovi XXX (14-17) 14.55 Teorie velkého třes-
ku XI (20, 21) 15.50 Futurama (1) 16.10 Hvězdná
brána IV (4) 17.05 TopGear XXVI 18.20 Simpsonovi
XXX (18-21) 20.15 Star Trek 22.45 Záhada sfingy
0.30 Americký chopper V (21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.40 Super Wings (46)
7.55 X-Men (3) 8.25 Super Wings (47) 8.35
Námořní vyšetřovací služba IV (12, 13) 10.25
Falešná snoubenka 12.15 Poklad u jezera 14.05
Poslední vůle 15.55 Narozeninové přání 17.40 Ve
jménu krále 20.00 Dech života, akční film
(VB/USA, 1987) 22.35 Poslední skotský král, thriller
(VB, 2006) 0.45 Králova láska, romantický film

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala IX

9.45 To je vražda, napsala X 10.35 13.
komnata Jaroslavy Panýrkové 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Honička sobotní noci
15.15 To je vražda, napsala X
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
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista III
23.30 Případy detektiva Murdocha XII
0.15 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.20 Pod pokličkou

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Helena (4)
9.20 Comeback
9.50 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.40 Krok za krokem II (4)
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (703)
14.10 Můj přítel Monk IV (8, 9)
16.00 Dr. House V (17)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Comeback
18.55 Hospoda (5)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl (11)
21.20 Život ve hvězdách
21.55 Smrtonosná zbraň II (20)
22.45 Dr. House V (17)
23.35 Můj přítel Monk IV (8, 9)
1.25 Specialisté (73)
2.10 Smrtonosná zbraň II (20)

Prima
6.15 X-Men (3)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (152)
9.55 M.A.S.H (153)
10.30 Příběhy o lásce:

Dotek lásky
Romantický film (N, 2009)

12.30 Walker,
Texas Ranger VI (25)

13.30 Poslední polda (6)
14.30 Policie Hamburk II (1)
15.30 Policie v akci
16.30 Krimi zprávy
16.50 Policie v akci
17.40 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Vinaři (9)
21.25 Prima Partička
22.30 Ano, šéfe!
23.45 Policie v akci
0.35 Policie v akci
1.25 Walker,

Texas Ranger VI (25)
2.10 Poslední polda (6)
3.00 Prostřeno!
4.20 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.50 Anna Karenina 8.05 Můj přítel Monk IV (6, 7)
10.20 Bitva v Ardenách 13.05 Teleshopping 13.35
Zrcadlový princ 15.20 Zakázané ovoce, krimikome-
die (USA, 1998) 17.30 Válečný kůň, válečné drama
(USA/Indie, 2011) 20.00 Smrt jí sluší, černá kome-
die (USA, 1992) 21.55Náhlý úder, akční krimithriller
(USA, 1983) 23.55 Obhájce, thriller (USA, 2011)

Prima cool
10.05 Top Gear XXVI 11.05 Hvězdná brána IV (2)
11.55Star Trek: Discovery (8) 12.50FuturamaX (12)
13.15 Simpsonovi XXX (10-13) 15.00 Teorie velkého
třesku XI (18, 19) 15.55 Futurama X (13) 16.15
Hvězdná brána IV (3) 17.10 Top Gear XXVI 18.20
Simpsonovi XXX (14-17) 20.15 Autosalon.tv 21.25
Teorie velkého třesku XI (20, 21) 22.20 Lovec
démonů 0.00 Americký chopper V (20)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Super Wings (45)
7.40 X-Men (2) 8.05 Super Wings (46) 8.20
Námořní vyšetřovací služba IV (11, 12) 10.05
František je děvkař 11.50 Nádherné bytosti 14.20
Zaprášená tajemství: Vražda v podkroví 16.00
Vesmír mezi námi 18.20 Poslední vůle 20.00Holky
z porcelánu, komedie (ČR, 1974) 22.05 Králova
láska, romantický film (VB, 2011) 0.10 Vetřelec 3

čtvrtek 21. května 2020

pátek 22. května 2020



22 15. května 2020 Česká republika

ČR |Michaele Kuklové (52 let) diagnos-
tikovali lékaři v únoru rakovinu prsu.
Ihned poté podstoupila operaci, při kte-
ré jí byla odebrána obě prsa. Kuklová se
následně na čas rozešla i se svým partne-
rem Josefem Wittnerem (40).

„Potřebuji dostat mezi ženy informa-
ci, že přístroje opravdu nejsou stopro-
centní. Prošla jsem dvěma typy mamo-
grafu, dělali mi sono, kontrolovaly mě
celkem tři lékařky. Jen díky pozdějšímu
pohmatnému nálezu jsme nakonec vědě-
li, kam vlastně mířit biopsii,“ řekla Mi-
chaela Kuklová v rozhovoru pro pořad
Showtime.

Herečka neměla vůbec žádné přízna-
ky nemoci, tušila však, že se s jejím tě-
lem v posledních třech letech něco děje
a cítila změny v citlivosti prsu. Absolvo-
vala pravidelně preventivní lékařské
prohlídky, při těch se však nic nenašlo a
ani mamograf nádor neodhalil. Nádor
byl vidět až na magnetické rezonanci, a
to tehdy, když už byl poměrně velký.
Kuklová následně podstoupila operaci
obou ňader a odebrání dvanácti uzlin.

„Nejtěžší pro mě pak v nemoci bylo
srovnat se se ztrátou ženských vnad.
Odevzdáváte vlastně část svého těla.
Není to o tom, že bych o odstranění
prsou pochybovala. Preventivně jsem si
nechala vzít i druhé prso. Zamávalo to
však mojí psychikou i kvůli příteli,“ vy-
světluje Michaela Kuklová.

„Stokrát mi mohl říci, že mu to neva-
dí, ale přemýšlela jsem o tom, za jak
dlouho budu mít nová prsa a jak dlouho
si on jako muž nesáhne. Hlavou mi šly
úplně takovéto primitivní myšlenky.
Žena si zkrátka potřebuje připadat žá-
doucí. Alespoň já to tak mám. Bylo to
těžké loučení,“ popisuje herečka.

Velkou oporou byla v těžkých chví-
lích pro Míšu Kuklovou rodina. Syn,

maminka i partner. S tím se však hereč-
ka během léčby rozešla. „Nastoupila
jsem hormonální léčbu a cítila jsem
změny. Slyšela jsem, že se může přibrat
až patnáct kilogramů, pak ta ztráta
prsou. Nejsem sebevědomý člověk a
snažím se sebevědomí získávat a budo-
vat celoživotně, přítel je navíc mladší
skoro o dvanáct let,“ říká.

„V hlavě mi začalo strašit, co se
mnou bude dělat a proč mu mám bránit
ve štěstí. Mohl by mít ještě vlastní rodi-
nu. Nechtěla jsem mu zkazit život. Tak
jsem se rozešla. Byla jsem striktní, sa-
mozřejmě ho moc miluji a věděla jsem,
že musím utnout jakoukoliv komunika-
ci. Nevyšlo to, protože se nevzdal. A
tak jsem se tomu rozhodla dát druhou
šanci,“ dodává Kuklová.

Herečka Michaela Kuklová se prosla-
vila rolemi princezen, třeba v pohádce
O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Jejím manželem byl herec Jiří Pomeje.
S podnikatelem Romanem Holomkem
má syna Romana (11). Nyní žije s part-
nerem Josefem Wittnerem. (sub)

V Česku patří v cévní chirur-
gii k předním expertům. Té-
měř patnáct let zachraňoval

docent MUDr. Peter Baláž v praž-
ském Institutu klinické a experimen-
tální medicíny (IKEM) lidské živo-
ty při transplantacích. Dnes operuje
kromě tepen a žil i pacienty s rakovi-
nou v případech, které se zdají být
neřešitelné. Ve Fakultní nemocnici
Královské Vinohrady staví nový me-
dicínský směr, tzv. onkovaskulární
chirurgii. A kromě toho se několik
hodin v týdnu věnuje pacientům
s křečovými žilami...

Více čtěte v novém vydání týde-
níku Téma již tento pátek.

Loděnice na Urbanovce
V květnu se pracovalo uvnitř objektu na rozvodech vody, elektřiny a od-
padů. Objekt je již kompletně zateplen. Proběhly finální záklopy podlah
a střechy. Těsně před dokončením je zpevnění břehu, kde probíhají ještě
drobné finální úpravy. Nejzásadnější v uplynulém období bylo provedení
kompletního souvrství zelené střechy. Střecha byla nejprve kompletně
zateplena a zaklopena. Byly provedeny klempířské práce včetně okapů.
Následně byly položeny dvě vrstvy asfaltové neprokořenitelné izolace
a geotextilie, čímž byl položen abiotický základ zelené střechy. Na stře-

chu byla “nafoukána“ úrodná směs profesionálně namíchaného sub-
strátu pro založení zelené střechy. Do konce května by měla být stavba
dokončena. Proběhne zaklápění dřevěným obložením, pokládka podlah,
instalace zařizovacích předmětů a výsadba zelené střechy z různých
druhů rozchodníků, které budou nenáročné a prakticky bezúdržbové.
Zelená střecha byla zvolena také z důvodu složitého odvodu dešťových
vod a současných klimatických podmínek. V substrátu a rostlinách se na
této střeše zadrží cca 20 l vody na 1 m2. Nad rámec stavby bude prove-
dena finální terénní úprava z pokládaného trávníku a doplnění zámkové
dlažby, aby bylo možné ihned po otevření využít rekonstruované mola
ke koupání a vzniklý prostor pro odpočinek a rekreaci. Pevně věříme, že
v průběhuměsíce června budemožné předat dokončený a funkční objekt
a lokalitu k využití veřejnosti.

Revitalizace doprovodné zeleně v ulici Bratří Bendů - I. etapa
V měsíci dubnu proběhla v ulici Bratří Bendů výsadba nové zeleně. Vý-
běrové řízení na realizaci veřejné zakázky vyhrála firma Lesáček s. r. o.
Vysázeno je zde 11 ks javorů babyk, do podrostů byly zvoleny muchov-
níky olšolisté, mochny křovité a tavolníky japonské a na zbývající ploše
mezi podrosty a vozovkou je založen nový trávník. Vzhledem k vláhovým
deficitům je nutná pravidelná vydatná zálivka.

75. výročí konce 2. světové války
V pátek 8. května, u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války, starosta
města PhDr. Karel Bendl a místostarostové Mgr. Radek Dostál a Ing. Jiří
Haspeklo vzdali poctu jejím obětem.

Město
Benátky nad Jizerou
V Benátkách nad Jizerou se čas nezastavil. I přes
přísná karanténní opatření stále probíhají nej-
různější investiční akce města. Některé akce již
směřují ke konci, jiné nás ještě chvíli budou pro-
vázet. Namátkou vybíráme dvě z nich.

Město Benátky nad Jizerou
www.benatky.cz

Nejtěžší byla ztráta ženských
vnad, říká Kuklová o rakovině

Čtěte nové Téma.
Křečové žíly? Za
20 minut hotovo

INZERCE

Týdeník Téma je k dostání na
pultech novinových stánků.
Pokud nechcete jeho tištěnou
podobu, zkuste digitální vydání.
Můžete také využít zvýhodněné
elektronické předplatné. Veškeré
podrobnosti zjistíte na adrese:
www.etema.cz.



ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL

JOSEF HORA

ČR | V Česku je už jen málo starých země-
dělských rodů, které hospodaří bez přestáv-
ky déle než celé století. Jeden takový najde-
me v Horní Branné nedaleko Špindlerova
Mlýna, kde dnes žije rodina Řehořků. Je-
jich předci tu založili statek už v roce 1868.
Tedy v době, kdy byl v Praze položen zá-
kladní kámen Národního divadla nebo kdy
Karolína Světlá napsala svůj slavný román
Kříž u potoka. „Naši předkové přišli z hor,
začali na deseti hektarech a věnovali se
hlavně chovu skotu. Na statku se už 152 let
hospodaří bez přestávky,“ říká Hana Ře-
hořková (na snímku), dnešní spolumajitel-
ka rodinné biofarmy Pod Hájkem.

Právě ekologické hospodaření je to, na
co chtějí Řehořkovi v rodinné tradici navá-
zat. Po založení statku v polovině 19. stole-
tí byla totiž biokvalita naprostou samozřej-
mostí, byť tento termín svět ještě ani ne-
znal. „Začala jsem pátrat ve svých vzpo-
mínkách na pradědečka. Ten prožil mladá
léta v Uhrách a ve Vídni, kde se živil jako
řezník-uzenář. Tehdy se žádná chemie ne-
používala, dokonce ani dusitanová sůl.
Zkušenosti předal synovi, mému prastrý-
ci, který byl také řezník,“ vypravuje hos-
podářka s tím, že na prastrýcova vypravo-
vání o řemesle a postupech starých řeznic-
kých mistrů se nyní snaží rozpomenout.

„Když jsme se rozhodli, že budeme vy-
rábět masné výrobky s certifikací bio, za-
čali jsme hledat informace a kontaktovali
vysoké školy či výzkumné ústavy. Všude

nám bylo řečeno, že bez chemie to nejde.
Takže došlo na způsob výroby metodou
pokus-omyl. Byly to někdy pokusy úspěš-
né, někdy hodně neúspěšné, v tomto obdo-
bí se asi měli nejlépe naši psi,“ dodává
s úsměvem.

30 let bez dovolené

Nejtěžší období zažila rodina pár let po sa-
metové revoluci. „Tehdy jsme se rozhod-
li, že získáme zpět majetek, který nám byl
v 50. letech zabaven, a budeme zeměděl-
sky podnikat. Za to byla celá naše rodina
vláčena po obci, jako ti špatní, kteří zničili
fungující družstvo,“ vzpomíná. Na znovu-
nabyté farmě se zaměřili na produkci mlé-
ka. Ze čtyř dojnic se stalo 35, jenže divoká
90. léta znamenala i krachy mlékáren
v okolí a Řehořkovi zůstali bez plateb.
„V té době jsme nedostávali žádné dotace,

starali se o tři studující děti. Nerada na to
vzpomínám, protože jsme dřeli od nevi-
dím do nevidím a nevěděli jsme, zda
a kdy budou nějaké peníze, manžel neměl
dovolenou od roku 1989,“ říká.

Zkusili přejít na výrobu bio mléka, ale
i tam byly problémy a hospodáři se nako-
nec mléčné produkce úplně vzdali a pře-
orientovali se na chov masného skotu a ag-
roturistiku. Zbourali staré chlévy, které
sloužily jako dojírna, a na jejich místě vybu-
dovali malý rodinný penzion s restaurací.

Následně postavili vlastní malá jatka
a od roku 2019 konečně získali certifikaci
na zmíněnou výrobu bio hovězího masa
a letos i bio uzenin. „Je jisté, že každá šar-
že výrobků bude trochu odlišná. Protože
vyrábíme pouze z masa našich zvířat. Ne-
můžeme namíchat maso z různých kusů,
abychom zajistili standardizaci každé šar-
že, jako to dělají velké podniky. Jednotli-

vé šarže jsou vyráběny vždy z jednoho
konkrétního zvířete, které je trochu jinak
osvalené, jinak staré, jinak protučnělé. Na-
víc nepoužíváme chemická aditiva, která
vždy zajistí standardizaci šarže,“ vysvětlu-
je specifika biofarmy hospodářka a z něko-
lika produktů vyjmenovává pár nejoblíbe-
nějších: „Mou nejoblíbenější specialitou
je Bio hovězí šunka – tepelně neopracova-
ný masný výrobek, určený k přímé spotře-
bě. Vyrábí se za pomoci soli, koření a vel-
ké trpělivosti, tedy 8 až 10 týdnů. Manžel
má v oblibě Bio hovězí fermentovaný sa-
lám a vnučka miluje jemné hovězí párky.
Všechny výrobky jsou vyráběny bez po-
moci chemie, pouze z faremního masa.
A samozřejmě s velkou láskou.“

Rodina za svou práci letos získá cenu
Nejlepší ekologický sedlák roku. „Pro nás
to je velká pocta a současně i obrovský zá-
vazek do budoucna,“ uzavírá.

Na svém statku hospodaří
bez přestávky už přes
150 let. Letosmanželé
Řehořkovi získají za své
bioprodukty cenuNejlepší
ekologický sedlák roku.
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„Bio“ ochrání vyšší pokuty
Český trh s biopotravinami neustále
roste, jejich spotřeba podle Ministerstva
zemědělství v roce 2018 přesáhla
4,4 miliardy korun. Meziročně tak
vzrostla o třetinu. Jenže ne vše, co se
honosí přízviskem „bio“, si takové
označení skutečně zaslouží. Novela
zákona o ekologickém zemědělství proto
nyní zpřísňuje postihy v případě pokusů
o klamání spotřebitele. Označení
zkratkou BIO mohou nést jen ty
potraviny a produkty, které prošly
důkladným procesem kontrol
a certifikace ze strany státem
pověřených organizací. Pokud by se však
našel nepoctivec, který by se chtěl
na dobrém jménu biopotravin přiživit
a záměrně tato označení zneužít, čeká
ho nemilé překvapení v podobě vysoké
pokuty. Ta by se přitom podle nového
vládního návrhu mohla vyšplhat až do
výše dvou milionů korun.

Navázali na bio tradici předků

FOTO | ARCHIV RODINY

INZERCE
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EVA JAROŠOVÁ

STŘEDNÍ ČECHY | Poslední čtyři roky
se na území Středočeského kraje zvyšu-
je počet včelařů, přibývají zejména
z řad mladších ročníků. Začít včelařit je
ale možné v jakémkoliv věku, důkazem
toho jsou nováčci mezi čerstvými senio-
ry. Pro lidi, kteří jsou aktivní, se může
včelaření stát smysluplným koníčkem.
Obor se v posledních letech více dostal
do povědomí lidí.

„Vedeme od roku 2011 kurzy pro za-
čínající včelaře, kam jezdí lidé i z ji-
ných krajů. Jednak máme kroužky pro
děti, jednak pro dospělé. Ti se scházejí
jednou týdně a učí se včelařit. V sezoně
od března do září jsou u včel. Tam si
prohlížejí, jak včelstvo reaguje na sou-

časný stav v přírodě. Pomáhají při reali-
zaci včelích produktů. Přes zimu se pak
věnujeme teorii,“ vysvětlila Dana Belu-
šová, která vede včelařské kroužky
v Naučném středisku ekologické výcho-
vy Kladno-Čabárna a je zároveň před-
sedkyní Krajského koordinačního výbo-
ru Českého svazu včelařů pro Středočes-
ký kraj.

Podle ní se včelařský obor bez neustá-
lého vzdělávání neobejde. „Pokud se
člověk nevzdělává, nemůže adekvátně
reagovat, včelám může škodit a streso-
vat je. Následkem je pak šíření chorob
a nedostatečné zdravotní zásahy,“ upo-
zornila Dana Belušová. Začínajícím
včelařům se proto snaží pomáhat. Když
stráví první rok v kurzu, mohou vše, co
se naučí, zároveň aplikovat u svých
včel. Podle Dany Belušové proto může
být rizikem více než začínající včelař
spíš ten dlouholetý, který ale od počát-
ku zvolil nesprávné postupy. U něj lze
těžko očekávat, že začne něco dělat ji-
nak podle nejnovějších trendů.

V roce 2018 působilo ve Středočes-
kém kraji 7 601 včelařů s celkem 81
354 včelstvy. Průměrný výnos medu
činil 12,34 kilogramu, vosku 0,4 kilo-
gramu. Celkem se vyprodukovalo přes
1 380 tun medu a 36,8 tun vosku. V kra-
ji je 26 včelařských kroužků, několik ko-
merčních včelařů, kteří mají více než
150 včelstev. Dále pak necelé tři stovky
včelařů, kteří nejsou členy Českého sva-
zu včelařů. Kdo se chce stát včelařem,
musí se zaregistrovat u Českomoravské
společnosti chovatelů, kde dostane při-
dělené číslo stanoviště. Dobré je také si
zjistit, kolik včelařů je v okolí. Včelař-
ství totiž může být i problémové, pokud
je v oblasti včel nadbytek. Včelstva
v lese nebo přírodě si neudělají hnízdo
v menší vzdálenosti od dalšího, než je je-
den kilometr. Díky tomu když onemoc-
ní, včelstvo uhyne a nenakazí další. Po-

kud má někdo na jednom stanovišti de-
sítky včelstev, v momentě, kdy jedno
onemocní, lavinovitě se to šíří dál. Prá-
vě onemocnění včelstev je pro včelaře
hrozbou.

Ač je podle Dany Belušové dnešní
krajina provčelená dost, je otázka, jak
se na tom podepíší zdravotní problémy
včelstev. Letos některé oblasti Středo-
českého kraje zaznamenávají extrémní
úhyny, začaly už vloni na podzim. Ně-
kteří včelaři tak přišli o celá stanoviště.

„Vlny chorob chodí v periodách. Ně-
kde se na tom podílejí i sami včelaři, po-
kud včelstva nedostatečně ošetřují proti
hlavnímu škůdci, což je kleštík včelí,“
podotkla Dana Belušová. Kleštík včelí
je přenašeč dalších virových nákaz.
Virů ve včelstvech je šest až deset dru-
hů. Nelze je léčit, včelstvo je buď překo-
ná, nebo ne. V přírodě by nakažené včel-
stvo uhynulo a nákaza se dál nešířila, na
rozdíl od současného stavu, kdy je na
jednom kilometru čtverečním i 30 včel-
stev. Roztoč na včele působí podobně
jako na člověku klíště. Obdobně dochá-
zí k přenosům virů na včely. Pokud ne-
zničíme roztoče, nezničíme viry, vzniká
tak začarovaný kruh.

Včely ohrožuje mor

Jeden z velkých problémů včelstev je
mor včelího plodu. To je bakteriální ná-
kaza, která ohrožuje včely z dlouhodo-
bého hlediska. Nedá se vyléčit, spory
přežívají ve všem – v úlech, ve vosku,
medu i zemině v blízkosti úlů 50 až 70
let. Z hlediska hrozby do budoucna je
velmi problémový. Různými opatření-
mi mu ale včelaři mohou zabránit. Po-
kud však mají v okolí včelaře, který
opatření nedělá, může to postihnout i ty
včelaře, kteří ošetřují poctivě. Problé-
mem této choroby je, že probíhá dlou-
hou dobu skrytě.

Ve Středočeském kraji běží už třetím
rokem projekt na včasný záchyt této ná-
kazy. Vyšetření je drahé a včelaři si ho
nechávali dělat jen v rámci nutných
opatření v rámci legislativy, například
ho museli mít chovatelé matek. Díky
kampani Hrr na mor už byla zachycena
desítka stanovišť, které mor postihl.

Kampaň vznikla z iniciativy zástupců
včelařských spolků ze všech středočes-
kých okresů, které zaštítila okresní orga-
nizace Českého svazu včelařů Kladno
v roce 2018. Po dvou úspěšně realizova-
ných ročnících preventivního vyšetření
včelstev ve Středočeském kraji se kla-
denské organizaci podařilo získat zno-
vu dotaci Středočeského kraje na kam-
paň Hrr na mor 2020. Jednou z novinek
letošního ročníku kampaně je reakce na
aktuální masové úhyny včelstev v někte-
rých oblastech. Přináší proto možnost
vyšetření uhynulých včelstev. Podmín-
ky, za kterých si mohou včelaři nechat
včelstva vyšetřit, jsou na webu
http://hrrnamor.cz.

Pro lidi, kteří jsou aktivní, se včela-
ření může stát smysluplným koníč-
kem. Zajímá stále více mladých,
ale i seniorů. FOTO | ARCHIV MAFRA

IHNED K ODBĚRU
I VE VAŠEM REGIONU!

SKLADEM 33× V ČR

www.oseva.eu

Včelařů v kraji přibývá,
zájem je i mezi mladými.
Včelaři musejí investovat
do vybavení, věnovat
svůj čas a soustavně se
vzdělávat.

INZERCE

Mladých včelařů stále přibývá



Autorizovaný obchodní zástupce zemědělských strojů značek
CASE IH, SIP a AGRI FARMING SOLUTIONS na území Středočeské
Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje
přijme do svého týmu kolegy na pozici:

MECHANIK
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Co bude náplní tvé práce?
■ servis a opravy zemědělských strojů
■ diagnostika a opravy elektronických
závad a navigací

■ předprodejní kontrola a příprava nových strojů
■ opravy strojů na servisním středisku,
popř. formou výjezdů u zákazníka

Co nabízíme?
■ přímý kontakt se špičkovou technikou
■ profesní vzdělávání a osobní rozvoj
■ zázemí silné stabilní společnosti

PRODEJCE
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Co bude náplní tvé práce?
■ vyhledávání a rozvoj obchodních aktivit
■ zpracovávání obchodních nabídek
■ péče o stávající klienty a vyhledávání nových
■ spolupráce na prezentačních akcích
(DOD, polní dny aj.)

Co nabízíme?
■ přímý kontakt se špičkovou technikou
■ profesní vzdělávání a osobní rozvoj
■ zázemí silné stabilní společnosti
■ služební auto, mobil, notebook

ého,

E

PŘIDEJ SE K NÁM
DO TÝMU!

AgroZES, spol. s r.o., Kněževes 391, 270 01 Kněževes
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hejhal, tel.: 606 601 748
e-mail: jiri.hejhal@agrozes.czwww.agrozes.cz

DÁVÁME
ŠANCI

I NOVÁČKŮM!

SKVĚLÝ KOLEKTIV

DOBRÉ PLATOVÉ
OHODNOCENÍ



Americký akademik Howard Hendricks: Pokud chcete měnit chod věcí, musíte...

Tajenka:...seměnitivysami.

Americký akademik Howard Hendricks: Pokud chcete měnit chod věcí, musíte...

Tajenka:...seměnitivysami.
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DOPRAVA + PÁS ZDARMA
tel. 602 489 489 • www.havelka.cz

UHLÍ
SLEVY
JARNÍ
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PETR PROCHÁZKA

MLADÁ BOLESLAV | Svou kariéru si
asi představoval jinak. Dominik Mašek
mířil už jako náctiletý na zahraniční šta-
ci, v německém Hamburku měl velmi
slušně našlápnuto. V cizině se však na-
konec výrazněji neprosadil a vrátil se
zpátky domů.

Nyní je příbramskému odchovanci
čtyřiadvacet roků a po vážném zranění

se v boleslavském dresu chystá na ná-
vrat do zápasů. „Vždycky po mých zra-
něních probíhaly léčba a rekonvalescen-
ce rychle, podobně tomu bylo i tento-
krát. Jsem spokojený a doufám, že to
bude i nadále tak úspěšně pokračovat.
Už čtrnáct dnů po operaci jsem začal od-
hazovat berle a posilovat,“ prozradil Do-
minik Mašek.

Na podzim hostoval ve Zlíně a právě
tam si úraz kolena přivodil. „Než jsem
se zranil, tak jsem tam odehrál téměř
vše,“ našel si Mašek pozitivum, které
by mu mohlo pomoci i nyní v Boleslavi.
„Aktuálně už trénuji s týmem, dělám
všechno jako ostatní kluci, cítím se
dobře a postupně si přidávám zátěž. Bě-
hem několika nejbližších týdnů bych
mohl být stoprocentně připravený,
abych stihl ještě něco odehrát,“ plánuje
ofenzivní fotbalista.

INZERCE

Dominik Mašek se zatím v boleslavském dresu příliš neprosadil. Po vážném
zranění by to rád napravil, proto už se poctivě připravuje s týmem na restart
přerušené sezony. FOTO | PETR PROCHÁZKA

Mladoboleslavský
fotbalista během
podzimu hostoval ve
Zlíně a přivodil si vážný
úraz kolena. Nyní už
naplno trénuje.

JSME ZDE PRO VÁS

ROUŠKY * ODSTUPY * TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, FIRMÁM I JEDNOTLIVCŮM:
www.nemmk.cz/darci/

OBNOVILI JSME PROVOZ NAŠICH AMBULANCÍ – DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL

AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o., Pražská 1820, Brandýs nad Labem Tel.: 326 905 040 www.autokout.cz

Zvýhodnění až 140 000 Kč
0% navýšení
5 let záruka Renault

Skladové vozy Renault
Jezděte hned, plaťte později

Mašek po zranění přidává zátěž



Garance
výměny

nevhodného dárku!
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HRADEC KRÁLOVÉ Švehlova 512/14
KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTRAVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PRAHA 1 Václavské nám. 66/808

PRAHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

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

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

2 899,-

od 2 199,-2 699,-

Bazény STEEL PROMAX
Písková filtrace
STANDARD PLUS

2 499,-

699,-949,-

Sada chemie

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA

BAZÉNŮ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kompletní nabídku zboží a ostatní informace najdete nawww.tvproducts.cz

2 899,-

tvproducts.cztvproducts.cz
MALÍŘSKÁ SADA PROFI
Nekapající váleček na malování
se zásobníkem na barvu.
Příslušenství: malířský váleček ( l)
váleček na okraje (300 ml), n
odkládací vanička, nádoba n
skládací prodlužovací rukoje

ek (900 ml),
nástavec na rohy,
na doplnění barvy,
eť (až 71 cm)

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!799,-799,-

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ
Pro bezpečné vypuzení
krtků, hrabošů, hryzců
a jiných neoblíbených
hlodavců.
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks

odod129,-129,-/ks/ks

➋
➋ ELEGANT
1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 129 Kč/ks

➌ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

PARNÍ MOP 5v1
Pomocí vodní páry spolehlivě odstraní zápach
a špínu. Bez použití jakékoli chemikálie.
Regulace páry.
Výkon: 1300 W.

1 999,-1 999,-

1 199,-1 199,-

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEMVODY
Úspora času, energie i vody
bez ústředního ohřevu.
➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TERMO QUICK za

1 299 Kč
➌ DIGITERM za 1 499 Kč
➍ WALL DIGITERM FLEXI

za 1 599 Kč
➎ INOX DIGITAL za 1 799 Kč

odod1 299,1 299,

Y

,-

➋

OPORA PRO PNOUCÍ
ROSTLINY
Pomůže vytvořit hezký kout na za-
hradě, balkoně či terase. Lze
zabodnout do země, velkého
květináče nebo zavěsit.
Výška: 188 cm
Průměr 40 cm
1 ks za 299 Kč
2 ks za 498 Kč

odod249,-249,-/ks/ks
ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO
Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají pro-
blémy vstávat z křesla či židle (vhodné
i na invalidní vozík).
Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěnaMateriál: PUR pěna

* Náhradní povlak za 99,-.

599,-599,-

349349,-,-

Šicí stroj v malém ručním provedení. Ideální pro
rychlé opravy oděvů a drobné domácí šití. Praktický,
skladný, lehký, přenosný. Vhodný na jemné i pevné
materiály.
Rozměr: 21 x 6,5 x 3,5 cm
Materiál: plast, kov
Napájení: 4ks 1,5V AA baterie
(nejsou součástí balení)

399,-399,-

249249,-,-

RUČNÍ ŠICÍ STROJ
FAST STITCH

SEDÁTKODOVANY
nastavitelné
Vhodné pro starší a méně pohyblivé osoby. Pevná
konstrukce a protiskluzová úprava povrchu.
Nosnost: až 100 kg

47-66 cm

999,-999,-

699,-699,-

TV HITY100%
GARANCE
KVALITY

CENA 90 dní
GARANCE
VRÁCENÍ

až


