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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stoja-
nech za 14 dní. Kdo si chce zkrátit če-
kání, může navštívit naše webové
stránky 5plus2.cz, kde pro vás připra-
víme speciální letní číslo.

Redakce 5plus2

MARKÉTA LANKAŠOVÁ

MORAVSKÁNOVÁVES | Magická at-
mosféra, krásné výhledy, pohodový ko-
lektiv a dobré víno. Tak o pracovních
dnech na jižní Moravě mluví herci, kte-
ří už čtrnáct dní neúnavně pracují na scé-
nách pro film 3Bobule režiséra Martina
Koppa. Do kin se pokračování úspěšné
vinařské komedie dostane v březnu
příštího roku.

Štáb však počítá už pouze s jedním

natáčecím týdnem. „Pomalu nám dochá-
zejí scény, které se dají točit za každého
počasí, totiž ty ve sklípku. V minulých
dnech nás potrápily bouřky, tak snad
vše stihneme včas. Poslední natáčecí
den, kdy se snad budou řešit už jen úpl-
né detaily, je 19. srpen,“ vyjmenoval re-
žisér Martin Kopp.

Ten částečně spolupracoval i na scé-
náři, na nějž si scenáristé Tomáš Vávra
a Matěj Podzimek nechali více času.
„Nechtěli jsme nic uspěchat. Nad scéná-
řem jsme strávili rok a půl a navracíme
se v něm k poetičnosti, lásce a lehkosti
prvního filmu,“ doplnil.

Stejně jako v předchozích dvou dí-
lech uvidí diváci na plátně především
Kryštofa Hádka, Terezu Ramba (za svo-
bodna Voříškovou – pozn. red.) a Luká-
še Langmajera. „Známe se a na kolekti-
vu je to poznat. Ale každé natáčení je

jiné, určitě to dnes beru jinak, než jak
jsem prožíval natáčení před dvanácti
lety, kdy jsme točili jedničku. Tehdy si
pamatuju, že mi dali ochutnat víno ve
sklípku, a pak až premiéru v kině,“ smál
se Langmajer, představitel podvodníč-
ka Jirky. Vzápětí však dodal, že jeho po-
stava sice prošla vývojem, také o trochu
zestárla, ale stále je nositelem humoru.

Vedle známých postav se v Machali-
cově vinařství objeví i brněnský herec
Michal Isteník, který firmě škodí kráde-
žemi hroznů i vína. „Jsem tu zatím je-
nom pár dní, ale natáčení si neskutečně
užívám. Všichni jsou milí na sebe na-
vzájem a také okouzlení krajem, který
vás obejme a už nepustí, každý si to tu
musí zamilovat. Navíc je moje role tako-
vá záškodnická, což se hraje velice pěk-
ně,“ popsal se smíchem Isteník.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

V ústředních rolích se opět představí Kryštof Hádek, Tereza Ramba a Lukáš Langmajer. FOTO | BIOSCOP

Do vesniček pod Pálavou
znovu zavítali filmaři.
Na dotočení třetího dílu
filmu Bobule jim zbývá
asi týden.

Příští vydání
23. srpna

Třetí Bobule pro diváky
objeví další kus Moravy

KARLŠTEJN I EIFFELOVKA
Kvůli bizarním plánůmNěmci
za války zavřeli památky ...str. 6

NEOKÁZALÝ HRDINA
OldřichaNového i jeho ženu
poslali nacisté do lágru ...str. 8

Michal Viewegh
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Přede mnou už
není nekonečno,
ale děsivě
omezený
počet let
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Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

VALTICE | Vedle řady letohrádků
a kapliček, které jsou rozeseté po Led-
nicko- -valtickém areálu, kdysi stával
i Katzelsdorfský zámeček. Rozlehlou
síň, oddělenou od bočních prostor dlou-
hými řadami pilířů, zdobily reliéfy s lo-
veckými výjevy. Z někdejší půvabné
stavby dnes zbyl pouze půdorys. Snem
nadšenců z Valtic je Katzelsdorfský zá-
meček znovu vystavět. Prvním krokem
je pořízení projektové dokumentace.
Na ni teď shání peníze prostřednictvím
crowdfundingové kampaně na serveru
Hithit.

„Zámeček s myslivnou byl vybudova-

ný v krajinné kompozici dnešního Led-
nicko-valtického areálu za Jana I. Jose-
fa z Lichtenštejna v letech 1816 až
1818,“ vysvětluje Daniel Lyčka, předse-
da Spolku pro obnovu Katzelsdorfské-
ho zámečku. „Po připojení Valticka
k Československu v roce 1920 se záme-
ček ocitl na československé hranici, což
se mu v budoucích letech stalo osud-
ným. Po druhé světové válce se záme-
ček ocitl za takzvanou železnou opo-
nou. V roce 1953 odešel poslední hajný
a stavba byla přeměněna na seník,“ po-
pisuje dramatickou historii zámečku.
Poslední ranou byl požár v roce 1956.

Po něm už zámeček sloužil pouze jako
levný zdroj stavebního materiálu pro
domy ve Valticích.

Cílem spolku je obnovit tuto stavbu
tak, aby se vrátila mezi ostatní salety
krajinné kompozice Lednicko-valtické-
ho areálu. Peníze potřebují jen na pro-
jektovou dokumentaci, samotnou rekon-
strukci chtějí financovat z dotací EU.
Podle jejich představ by měl znovu
vzniknout nejen zámeček, ale i okolní
park a lesní zahrady, biocentra pro chrá-
něné rostliny a živočichy i chov exotic-
kého ptactva. Areál by se měl znovu
stát vyhledávaným místem pro turisty
z tuzemska i zahraničí. (sol)

INZERCE

IVANA SOLAŘÍKOVÁ

KLENTNICE | Do téhle školy se nemusí
nosit omluvenky. Děti nepíšou domácí
úkoly a nehrozí, že dostanou špatnou
známku z testu. Jednoduše proto, že testy
tady vůbec neexistují. „Jde o radost z uče-
ní, poznávání nových věcí, a ne o znám-
ky. Život známky nerozdává. Život prově-
řuje vědomosti, schopnosti, vnitřní sílu a
sebeúctu člověka,“ tvrdí zakladatelé Živé-
ho učení Pálava – školy, která se v září
otevře v Klentnici.

„Její základ je ve svobodném vzdělává-
ní. Nejdeme podle pravidel běžné školy,
kde jsou předměty oddělené na matemati-
ku, češtinu, fyziku nebo přírodovědu.
U nás se bude učit spíše formou projekto-
vého vzdělávání. Na projektech, které si
děti samy vymyslí, se budou vše učit při-
rozeně a uceleně,“ líčí zakladatel školy
Jan Hrnčíř. Děti se podle něj zvládnou na-
učit totéž, co jejich vrstevníci na běžné zá-
kladní škole, aniž by museli mít pojmeno-
váno, že právě toto je fyzika nebo přírodo-
věda.

Navíc bude záležet pouze na dětech sa-
motných, kdy se budou cítit na to, aby se
naučily něco nového. Zatímco v konvenč-
ní škole, kde je ve třídě i třicet dětí a není
čas se věnovat každému zvlášť, v Živém
učení se bude klást důraz na individuální
přístup. Právě proto chtějí ve třídě maxi-
málně deset dětí. „Nebudeme lpět na
tom, aby každé dítě dělalo totéž. Klidně
si může některý den dát pauzu a neučit se

vůbec. Děti budou mít naprostou svobo-
du,“ vysvětluje Jan Hrnčíř. Podle něj de-
sítky let provozu podobných škol ve svě-
tě dávno prokázaly správnost tohoto pří-
stupu. Děti totiž nejsou líné. „Nevydrží
dlouho nic nedělat. Z vlastní vůle, z vlast-
ní zvědavosti a také proto, aby se vyrov-
naly svým vrstevníkům, se vždy pustí do
učení něčeho nového,“ říká Jan Hrnčíř.

Impulz ke vzniku Živého učení Pálava
dali rodiče dětí, jimž klasická školní výu-
ka nevyhovuje a učili tak děti doma sami.
Právě podpora rodičů je podle Jana Hrnčí-
ře pro školu velmi důležitá. Zvláště po-
kud zvažují, že dítě z klasické školy pře-
sunou do té alternativní.

„Chce to velkou podporu a důvěru rodi-
čů. Může pro ně být zvláštní, že dítě na-
jednou nenosí žádné známky a nemá úko-
ly. Může to budit pocit, že dítě najednou
nic nedělá. Takže rodiče musí být otevře-
ní, ideálně by měli nějaký čas trávit v té
škole a školce, aby pochopili, jak pracu-

je, a aby na to mohli lépe navazovat
i doma,“ míní Hrnčíř. Pochopení rodičů
je důležité i proto, že děti budou v režimu
individuálního vzdělávání. Musí tedy být
přihlášené ve spádové základní škole
a každého půl roku dochází na přezkouše-
ní, za což nese odpovědnost rodič.

V Klentnici budou klást důraz na pobyt
v přírodě, exkurze a workshopy, vyrábění
rukama i dny s výukou v angličtině. Zatím
je připravena třída školková a třída pro
děti od prvního do třetího ročníku. Druhá
skupinka pro děti čtvrté až šesté třídy je
v přípravě pro následující roky. A časem
se počítá s otevřením třetího trojročí končí-
cího devátou třídou.

Kromě školní budovy s hrnčířskou
a výtvarnou dílnou bude dětem sloužit
i rozsáhlý pozemek se zahradou a sklení-
kem. Využít mohou také dvouhektaro-
vou louku se zázemím v mongolské jurtě,
která je součástí areálu přírodního
soběstačného domu Opido Klentnice.

VESELÍ NAD MORAVOU | Veselský
sportovně rekreační areál u Baťova ka-
nálu se promění. Nová provozovatelská
firma Kafé v kině jej chce otevřít lidem.
Návštěvníci se už teď znovu po letech
dostanou do lanového centra a výhledo-
vě budou moci využít skatepark a lezec-
kou stěnu. „Skatepark funguje skvěle.
Zato horolezecká stěna potřebuje tro-
chu oprášit a provést údržbu. Každopád-
ně ale počítáme s jejím využitím a ote-
vřením, jakmile to bude možné,“ srov-
nal Adam Procházka z Kafé v kině.

Problémy s úpravami areálu mu půso-
bí to, že jej s kolegou Lukášem Bábor-
ským převzali uprostřed sezony. „Chce-
me areál veřejnosti otevřít co nejvíce,
vybudovat plnohodnotné sportovní cen-
trum s profi trampolínou a workouto-
vým hřištěm a také s dobrým občerstve-
ním,“ vypočítal Procházka. (mls)

Zaniklý Katzelsdorfský zámeček by měl znovu získat původní podobu. VIZUALIZACE | SPOLEK PRO OBNOVU K. ZÁMEČKU

V Klentnici v září otevře
Živé učení Pálava. Škola,
kde se děti budou učit
bez testů a známek.
A kde si samy
rozhodnou, co je zajímá.

Změny na Baťáku:
Lana, trampolína
i workout

Zámečku má vydělat kampaň

Škola, kde se bude učit jinak
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I tentokrát za příběhem o víně, vinař-
ských strastech a radostech a také o lid-
ských vztazích stojí producent Tomáš
Vican. Ačkoli dlouho odmítal, že by tře-
tí film mohl vzniknout, nakonec to byl
on, kdo vybíral většinu lokací.
„Po odvysílání Bobulí jsem se natrva-

lo přestěhoval z Brna do Mikulova.
Chtěl jsem být Pálavě blíž, ten kraj
mám moc rád. A odtud jsem podnikal
výlety na kole. Při nich jsem objevil tře-
ba uličku v Moravské Nové Vsi, která
je natolik kouzelná, že by ji snad nikdo
nedokázal uměle vystavět,“ povyprávěl
Vican.
Sám je také asi patnáct let vinařem,

ostatní provází na degustacích a do fil-
mu vnáší všechno, co z kraje pod Pála-
vou pochytil. „Lidé, víno, atmosféra.
To všechno je na jihu Moravy jedineč-
né. Do filmu jsem se snažil dostat
všechno, co o vínu a místní kultuře
vím. Ale obce v nejbližším okolí Pála-
vy jsme už proslavili dost, teď je nača-
se, aby se představily i ty trošku vzdále-
nější,“ vysvětlil producent, proč se štá-
bem zajeli i do vzdálenějšího pálavské-
ho podhůří. Natáčelo se třeba v Bulha-
rech, Zaječí a Klentnici. Úplně první
scény filmu se však odehrávají v Praze,
kde také natáčení začínalo.
„Oproti prvním dílům trilogie máme

tu výhodu, že dnes se už zcela běžně
pracuje s drony. Dřív jsme museli létat
s vrtulníkem a z něj pohledy točit. Teď
se divákům otevře pohled na pražské
Hradčany – a pro nás vlastně nebylo až
tolik práce je nasnímat,“ srovnal Vican.
Jestli bude třetí díl úspěšnější než Bo-

bule a 2Bobule, rozhodnou diváci.
Ti by film měli poprvé zhlédnout v ki-
nech v polovině března příštího roku.

KYJOV | Už příští čtvrtek začíná v Ky-
jově Slovácký rok. Čtyřdenní festival,
který město organizuje jednou za čtyři
roky, navštěvuje pravidelně asi třicet ti-
síc lidí. „Slovácký rok je nejstarší náro-
dopisná akce u nás. Aspiruje na největší
událost tohoto žánru v letošním roce,“
podotkl mluvčí Kyjova Filip Zdražil.
Organizátoři připravují 38 programů,

které od 15. do 18. srpna naplní pět festi-
valových scén. V programech se předsta-
ví více než čtyři tisíce účinkujících z re-
gionu Kyjovského Dolňácka a sousední-
ho Ždánicka, kde aktivně působí více
než 130 dospělých i dětských souborů,
pěveckých sborů a muzik. Slavnostního
průvodu městem by se mělo zúčastnit
více než tři tisíce krojovaných.
V tradičním programu nechybí sym-

bolické zahájení slavností stavěním
máje na kyjovském náměstí, klenotnico-
vý pořad, přehlídka krojů, komponova-
né programy tanečních a pěveckých sou-
borů a muzik a také celovečerní pořad
zaměřený na zvykosloví. Program vyvr-
cholí nedělní jízdou králů, v tentýž den
se představí i účinkující z jiných regio-
nů. „Tento programový blok vyvrcholí
společným koncertem dvou věhlasných
těles: bratislavského SĽUKu a VUSOn-
dráš z Brna,“ prozradil Zdražil.
Mezi novinky letošního ročníku patří

stanové městečko až pro dva tisíce
osob. „Ubytovací kapacita v Kyjově je
poměrně malá a levné kempové ubyto-
vání chybí v Kyjově i nejbližším okolí
úplně. Chceme vyzkoušet to, co je pro
festivaly všech žánrů dnes už zcela běž-
né. Pokud se stanové městečko osvědčí,
budeme uvažovat o jeho využití i při dal-
ších větších akcích,“ poznamenal Zdra-
žil.
Vstupenka – festivalový pas se vstu-

pem na všechny akce a programy – vy-
jde jednotlivce na 600 korun. Lidé si
však budou moci zakoupit vstupné i na
jednotlivé programy nebo Pas Slovácké-
ho roku s řadou bonusů. (mls)

POHODOVÁ ŠKOLKA
e - m a i l : s l u n i c k o . r e d i t e l s t v i @ s e z n a m . c z

Nabízíme:
- vedení dětí kvalifikovaným personálem

- individuální rozvoj dle schopností dítěte, - předškolní třída s přípravným kurzem na
vstup do 1. třídy, - rodič je náš partner, - bilingvální prostředí, - environmentální

vzdělávání, - kroužky, - Montessori mateřské centrum (aktivity pro rodiče s dětmi),
- vzdělávací odpoledne pro rodiče i společné akce s dětmi

Objevujte dětský svět spolu s dětmi.
Přidejte se k nám!

MŠ a ZŠ Sluníčko - Montessori, s.r.o.
www.slunicko-montessori.cz

naše pobočky najdete:
Jana Babáka 11, Brno - Královo Pole • Náměstí 28. října 16, Brno - střed

Šrámkova 14, Brno - Lesná • Bzenecká 23, Brno - Vinohrady
Černopolní 37a, Brno - sever

BŘECLAV | Polévka z pečených rajčat,
rajčatová hořčice, ale třeba i rajčatová
mýdla nebo rajský burčák. To všechno
nabídne v sobotu v uličce u břeclavské
synagogy už šestý ročník břeclavských
Slavností rajčat. Mezi návštěvníky už
dobře zapsaná letní akce do Břeclavi
každoročně láká skvělé kuchaře i gur-
mety, kteří si umí vychutnat speciality
z pro Podluží typické plodiny.
Ta se i letos objeví ve všemožných

chuťových variacích – na těstovinách,
v pyré, v podobě čatní i v té sušené. Lidé
budou moci ochutnat speciality z argen-
tinské kuchyně i z Guatemaly včetně po-
věstných quesadillas. Ze Španělska dora-
zí paella a gazpacho, z Bulharska typic-

ká lutenica – omáčka z pečených lilků,
rajčat a paprik. Nebude chybět kuchyně
maďarská i řecká a mnoho dalších.
Prodejní stánky otevírají v 10 hodin.

Ve stejnou dobu začíná také program na
scéně u synagogy. V něm se představí
cimbálová muzika Břeclavan, pouliční
cirkus LeVitare z Olomouce, kapela Uku-
lele Orchestra jako Brno nebo pražští
Duende. V synagoze návštěvníky čeká
výstava Velikáni, která ukáže díla Josefa
Čapka, Alfonse Muchy, Aloise Kalvody,
Pravoslava Koříka, Františka Tichého
a Františka Janouška. K vidění tu bude
i výstava kuchařek a návštěvníky čeká
také promítání filmového dokumentu
o rajčatech. (sol)

Lukáš Langmajer si opět střihne roli věčného průšviháře Jirky. Do křížku se
zákonem se dostane i ve třetích Bobulích.

Producent Tomáš Vican si do třetího dílu vinařské ságy vybral i brněnského
herce a držitele Thálie Michala Isteníka (vpravo). Zkušeným matadorem je
pak herec Radim Novák, který si zahrál nejen v obou předchozích dílech Bo-
bulí, ale i v seriálu Vinaři. 2x FOTO | MARKÉTA LANKAŠOVÁ

INZERCE

Kyjov hostí jízdu
králů a tisíce
krojovaných

Jak chutná rajský burčák?

Třetí Bobule pro diváky
objeví další kus Moravy
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Ačkoliv tomu název Vieweghovy
poslední knihy Povídky o nelásce úplně
nenapovídá, právě láska a její podoby
jsou pro něj jako autora stále složitější
motiv. „Variací na téma láska je sto ti-
síc a vymyslet novou je téměř nemož-
né,“ popisuje spisovatelské trable.

Potkáváme se v kavárně, což je tako-
vé tradiční místo nejen pro rozhovo-
ry, ale také pro spisovatele a jejich
tvůrčí práci. Také to tak máte? Píšete
někdy po kavárnách?
Často ze Sázavy, kde bydlím, jezdím za
různými povinnostmi do Prahy, a nejed-
nou mi třeba mezi návštěvou lékaře
v IKEMu a pracovní schůzkou v centru
vznikne i i několikahodinový prostoj. Bě-
hem něj opravdu většinou sedím někde
v kavárně, ale není to tak, že bych tam vy-
loženě psal knihu. Spíš si píšu poznámky,
přemýšlím nad dějem a podobně. Na vlast-
ní psaní se člověk musí opravdu soustře-
dit – a domácí pracovna je přeci jenom
klidnější a navíc příjemnější prostředí.

Máte jenom jednomísto, kde píšete?
Téměř celý život píšu doma. Posledních
asi deset let využívám v sázavském domě
hostinský pokoj se samostatným vstu-
pem, což je pro spisovatele ideální místo.
Tam mě opravdu nikdo neruší. Píšu tam
už asi dvanáct let.

Vaše zatím poslední kniha se jmenuje
Povídky o nelásce. Název je výmluv-
ný a poměrně trefně vystihuje všech
dvanáctpříběhů.Cobysteo téhle sbír-
ce řekl vy sám?

Není to úplně optimistický pohled na part-
nerské vztahy. Říká se, že jak žijeme, tak
i píšeme – a i moje psaní je samozřejmě
mou životní zkušeností zahrnující mimo
jiné dva rozvody poznamenané. Nejsem
přehnaný vztahový optimista.

V jednom rozhovoru zhruba před
rokem jste řekl, že některá témata
pro psaní už pro vás nejsou zajímavá
a spíše vás nudí. Zmínil jste mezi nimi
i právě lásku.
To bylo jenom takové rouhavé, záměrně
provokativní vyjádření. Pro mě jako pro-
zaika je láska hlavně řemeslný problém,
nikoli psychologický. Nešlo o to, jaký
vztah k lásce mám já jako člověk, ale o to,
jaký vztah mám coby autor k lásce jako té-
matu. Variací na téma láska je totiž sto ti-
síc – v nejrůznějších filmech, divadelních
hrách, románech, povídkách, nove-
lách – a vymyslet novou variaci je téměř
nemožné, všechno jsou jen obměny již
dávno existujícího. Ne, že by v novém ro-
mánu, který zrovna píšu, láska nebyla.
Ale jsou tam i jiné mezilidské vztahy –
sousedské, kamarádské, čistě erotic-
ké… Plus pár témat, která s láskou úpl-
ně nesouvisí.

Předpěti lety jste prodělal vážnou
zdravotní příhodu, jejíž násled-
ky vás do určité míry provázejí
dodnes. Jak moc je psaní jiné
od momentu, kdy vám praskla
aorta?
Ještě před dvěma třemi lety bych
vám řekl, že ten rozdíl je zcela zá-
sadní. Že píšu úplně jinak a že
i moje témata jsou logicky temnější.
Nemoc, rozvod a všechny problémy,
které jsem měl, se na psaní logicky mu-
sely odrazit. Teď už jsem se ale, doufám,
posunul dál. Žiju skoro stejně jako před
onou událostí – a cítím se spokojeně. Na-

víc mi nový román, který mě právě za-
městnává, znovu přinesl radost ze psaní.
Píšu i deset hodin denně, a ani o tom ob-
čas nevím. V minulých několika letech se
mi stávalo, že jsem chodil do pracovny,
aniž jsem byl o námětu knihy, kterou jsem
psal, úplně přesvědčený… Teď mám ale
námět, kterému od začátku věřím a který
mě hodně baví.

Můžete tedy nastínit, o čem nová kni-
ha bude?
Je to příběh tří kamarádek, z nichž jedna
je vdaná, druhá rozvedená a třetí je vdova.
Tyhle tři ženy společně vyrazí na letní hu-
dební festival a všechny tři tam celkem
dost řádí. Vdaná s sebou navíc bere jaký-
si přívažek na cestu v podobě
manžela – který pak, chudák,
přihlíží všemu, co se tam
děje. Je to pokus o humo-
ristický román. Vždycky
jsem přiznával, že je to
má nenaplněná ambice,
protože napsat dobrý,
skutečně vtipný humo-
ristický román je podle
mě v našem řemesle jed-
na z nejtěžších věcí.

Vymáte pocit, že jste dosud nenapsal
humoristickou knihu?
Částečně opravdu ano, i když Báječná léta
pod psa by se za humoristický román nej-
spíš považovat dala, Účastníci zájezdu asi
do jisté míry také. Jsou tam mnohá humor-
ná místa, ale v podtextu jsou v obou těch
příbězích i vážné a smutné věci. Ale tak
dobře, abych byl přesnější: Přál bych si na-
psat román, v němž bude humor ještě vý-
raznější… Cítím, že by se to mohlo poda-
řit, protože teď se psaním opravdu bavím.
To, co nyní řeknu, bude vypadat hodně bi-
zarně: Stává se mi, že se v pracovně u počí-
tače nad svým textem sám směju. To je
ale asi podmínka, aby se pak při čtení za-
smál i někdo jiný.

Kromě psaní vám teď určitě
dělá radost také jedna ma-
ličká osoba. Nedávno jste
se prý stal dědečkem.
Musím dodat, že hrdým dědeč-
kem. V sedmapadesáti už na
to samozřejmě mám věk, ostat-
ně jsem se dědečkem mohl
klidně stát i mnohem dřív, pro-
tože dceru – maminku vnouč-
ka – jsem měl už ve dvaceti.

FOTO | DAVID NEFF, MAFRA

Vtip je pro jeho knihy typický, přesto teprve nyní
Michal Viewegh cítí, že píše román opravdu
humoristický. „Zní to bizarně, ale někdy se
u počítače nad svým textem sám směju,“ líčí vznik
nové knihy, která bude následovat po Povídkách
o nelásce vydaných na jaře. „Skutečně humoristický
román je v našem řemesle jedna z nejtěžších věcí
amoje nenaplněná ambice,“ vysvětluje spisovatel.

5plus2
■ ROZHOVOR

Michal Viewegh
■ Narodil se 31. března 1962 v Praze. Absolvoval gymnázium, poté studoval politickou
ekonomii, ovšem po třech semestrech toho nechal a šel pracovat jako noční vrátný.
Později vystudoval češtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

■ Pracoval v nakladatelství, byl učitelem, začal psát vlastní povídky a knihy. Z počátku kariéry
se proslavil romány Báječná léta pod psa (1992) a Výchova dívek v Čechách (1994).

■ Od roku 1995 je autorem na volné noze. Dostal několik ocenění, například Magnesia Litera
za rok 2005. Jeho knih se prodal více než milion výtisků.

■ Na konci roku 2012 mu praskla aorta a bojoval o život. Po náročné rehabilitaci se vrátil k práci,
s následky se podle svých slov ovšem potýká dodnes.

■ Byl dvakrát ženatý, má tři dcery.

Už se nechci zpovídat, jestli jdu
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Zatím jsem dědečkem spíš formálně, kočá-
rek jsem vezl jen asi dvakrát. Ale moje
dcera Míša se v létě chystá ke mně na Sá-
zavu, takže si vnouče užiju. Navíc na
mém pozemku chce stavět dům, čili v bu-
doucnosti je uvidím každý den.

Takže se obklopíte rodinou.
Přesně tak. Kousek ode mě už teď bydlí
maminka a také brácha s manželkou a syn-
kem. Jsme celkem soudržná rodina,
i když já teď mámu i oba bráchy trochu za-
nedbávám, protože mi psaní požírá víc
času než v době, kdy jsem byl ještě zdra-
vý – líp jsem se soustředil, víc si pamato-
val. Nicméně třeba scéna, kdy máma zavo-
lá, ať si přijdu pro jídlo, já vyjdu z domu
s prázdným talířem a vracím se obratem
s ještě teplým obědem, je naprosto reálná.
Takhle to u nás prostě chodí.

Jak jste na začátku sám zmínil, kromě
zdravotních potíží vaši tvorbu ovlivnil
také druhý rozvod před čtyřmi lety.
Už delší dobu ale opět nejste sám
amáte po svém boku partnerku. Jste
typ, kterýmůžebýt vpohodědlouho-
doběbez ženskéhoprotějšku?Někte-
ří muži si ve staromládeneckém živo-
tě libují, tak mě zajímá, jak jste tohle
období zvládal vy.
Rozumím vám. Když jsem učil na základ-
ce, měl jsem staršího kolegu, který žil léta
sám. Vlastně mu to vyhovovalo a partner-
ku si už ani nehledal. Já ale nejsem vylože-
ně samotář. Situaci, kdy člověk bydlí po
rozvodu nějakou dobu sám, jsem už zažil
dvakrát. Myslím proto, že sám být umím
a že mě to nijak netraumatizuje, a dokon-
ce mi to v mnoha ohledech vyhovuje. Ale
je rozdíl mezi tím bydlet sám a mít kolem
sebe přítelkyni, rodinu a spoustu přá-

tel – a situací, kdy člověk žije opravdu sám
a nemá ani moc blízkých nebo kamarádů.
To pak může být tragické. Mně se naštěstí
nic takového nestalo. Bráchu mám pade-
sát metrů od svého domu, maminku sedm-
desát a všude okolo prima sousedy, takže
opravdu sám jsem vlastně nikdy nebyl.
A navíc když zvednu telefon, vždycky
za mnou někdo z Prahy přijede.

Takže vám život ve dvou nechyběl?
Samota samozřejmě může být příjemná
i depresivní. Těsně po rozvodu jsem zažil
i takové ty dny, kdy víte, že všechny rodi-
ny v okolí čeká nedělní oběd – a vás zrov-
na nikdo nepozval. Nebo v mém případě

spíš pozval a já na to zapomněl a už mi
pak bylo trapné se ptát, jestli jsem byl po-
zvaný. Takže si potom na pánvi klohním
míchaná vajíčka, zatímco z domů neroz-
vedených sousedů cítím vůni řízků nebo
pečené kachny. To jsou takové truchlivé
chvíle nás rozvedených, ale jinak to, mys-
lím si, zvládám vcelku dobře. A teď už mi
navíc přítelkyně Monika občas uvaří.
A když ne, pozvu se k ní domů, k brácho-
vi nebo k mámě sám. (úsměv)

Odrazily se dva rozvody nějak
na tom, jak dnes přistupujete k lásce
a partnerství?
Po dvou takhle velkých životních zklamá-

ních samozřejmě už žádná další zažít ne-
chcete, takže jste opatrnější. Je mi sedma-
padesát, a tudíž mě čeká – budu-li optimis-
ta – ještě dvacet třicet let. Musím si proto
klást otázku, jak chci tyhle zcela konkrét-
ní zbylé roky prožít. To, co je přede
mnou, není už jaksi žádné „nekonečno“,
nýbrž až děsivě omezený počet let. A já se
tudíž nemůžu chovat bezstarostně. Člo-
věk v mém věku by si měl říct, co ještě ješ-
tě od zbytku života chce a co už ne.

A to ve vašem případě vypadá jak?
Uvedu ilustrativní příklad, byť zdánlivě ba-
nální. Když mi nečekaně zavolají sázavští
kamarádi, že za hodinu se jde na fotbal
a pak do hospody, už vážně nechci niko-
mu odpovídat na otázku: „Ty jdeš zase na
fotbal a pak ještě do hospody?!“ To je jen
jeden tuctový příklad ze stovek jiných
partnerských sporů, které samozřejmě bý-
vají i mnohem vážnější. Takhle já už ale
žít nechci – a nebudu! Když mi zavolá ka-
marádka nebo dokonce exmilenka, jestli
s ní zajdu v Praze na oběd či na kafe, tak
pokud skutečně chci, samozřejmě s ní na
kafe či oběd jdu. Své současné partnerce
bych v podobné situaci pochopitelně také
nebránil. Nejsme vzájemní otroci. Už ni-
kdy nebudu otročit něčí představě o vzta-
hu. Je fér si všechno tohle ujasnit hned na
začátku. My s Monikou to udělali a někdy
to dokonce i funguje. (úsměv)

Říkáte, že jste si ujasnil, co od života
chcete. Co to tedy je?
„Vyloupnout ze svého života ustálenou
sedlinu zvyků a činností, které mám rád,
a těch se pak držet.“ To volně cituji Mar-
cela Prousta z Hledání ztraceného času.
Vystihuje přesně to, co bych po zbytek
svého života chtěl dělat.

Místo luxusu zmatek na letišti i v hotelu
Mezi českými spisovateli patřil Michal Viewegh k továrnám na peníze. Uměl vydělat hodně
sobě i nakladateli, jeho knížky kupovaly statisíce lidí. „V období, kdy se mi opravdu dařilo
a kdy se navíc knihy prodávaly mnohem víc než dneska, patřily k mému životu luxusní
dovolené. Tenkrát se třeba jen Účastníků zájezdu prodalo přes dvě stě tisíc
výtisků. To jsou dnes neuvěřitelná čísla,“ srovnává Viewegh. Poté, co se ale
musel vypořádat s následky prasklé aorty, daleké cesty už tolik
nevyhledává. „Kdyby mě teď někdo mohl kouzelným sluchátkem odnést
na Maledivy, určitě bych se nebránil. Jenže když si představím všechen
ten stres kolem cesty a hlavně těch asi patnáct nebo kolik hodin
v letadle, zase tolik mě to neláká,“ říká přesvědčivě. „Pořád se ještě
potýkám s výraznými hendikepy, které se týkají paměti, pozornosti
a prostorové orientace. Zrovna tyhle tři věci jsou pro cestování
tragické hendikepy. Když neustále bloudíte v hotelu,
zapomenete pas v letištní kavárně, do které vás pak už
z odletové haly musejí doprovodit celník a policista
(a potom jen tak tak stíháte letadlo), nebo když necháte
telefon v palubní přihrádce auta na odlehlém letištním
parkovišti, kam už se zpátky nedostanete, není to opravdu
nic příjemného,“ vysvětluje.

V časech největší slávy se knihyMichala Vie-
wegha (na snímku z roku 2007) prodávaly

v desítkách i stovkách tisíc kusů. FOTO | MAFRA

na fotbal či na kafe s exmilenkou

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | České hrady a zámky se lidem za-
čaly otvírat po rozpadu Rakouska-Uher-
ska. Z rukou šlechty přecházely pod tak-
tovkou pozemkových reforem nové čes-
koslovenské vlády do majetku státu.
Ten je postupně zpřístupnil – třeba Kři-
voklát v roce 1921, Konopiště o pět let
později. Rodící se turismus ale utnula
2. světová válka a významné památky
si Němci zabrali pro sebe.

To, co se v útrobách hradů a zámků
dělo, by obyčejné lidi sotva napadlo.
V chorých nacistických hlavách se zro-
dily bizarní plány – ve Veltrusech vy-
chovávali v projektu Lebensborn „čisté
árijce“, na Zbirohu hledali tajemnou
sílu země, na horách cvičili mise do
Antarktidy. Většina památek ale slouži-
la jako školy, sídla pohlavárů či jako
ústředí nacistických organizací.

Karlštejn 1943: 79 tisíc
pravých Němců. Židi ne

Karlštejn, kde byl první ná-
vštěvní řád sepsán v roce
1911, má mezi památkami zvláštní po-
stavení. Dá se říct, že posledními majite-
li byli jeho zakladatelé Karel IV. a po
něm jeho syn Václav IV.

Další staletí je vnímán jako majetek
českého království. To ovšem Němce
netrápilo. Heydrich sem za války přive-
dl germanizační úřad – Nadaci pro pod-

poru osídlování země české a morav-
ské. Němci sem rádi chodili na divadel-
ní představení, ale i na prohlídky.
V roce 1943 na hrad zavítalo skoro 79 ti-
síc návštěvníků, zejména vojáků Wehr-
machtu a Hitlerjugend. Židům byl vstup
na hrad přísně zakázán.

Tip: Každou středu až do konce srp-
na je na Karlštejně zvláštní prohlídka
zvaná Večerní putování. Vstup pro do-
spělé činí 230 Kč.

Lebensborn. Pramen
života ve Veltrusech

Do Veltrus u Prahy přenesli Němci od-
porný projekt Lebensborn, tedy Pramen
života. Hlavním úkolem spolku bylo
zplodit a vychovat „árijce s čistou
krví“, kteří zalidní území, jež Němci do-

byjí. Do zámku přijížděly mladé
dívky ve věku 18 až 25 let, tzv.
„snoubenky vlasti“. V jejich plod-
né dny dorazili němečtí vojáci,
hlavně za odměnu. Vybrané
Němky oplodnili a vrátili se ke
svým útvarům. Těhotné ženy
pak odcestovaly „slehnout“ do
četných „Lebensborn“ porod-

nic, kde jim děti byly odebrány a
určeny k adopci. Počet narozených
„ubožátek“ v mnoha domech Leben-
sbornu se odhaduje na 40 tisíc.

Tip: V sobotu 10. srpna začnou na
zámku Dožínky hraběte Chotka. Kromě
trhů či divadla bude i módní přehlídka s
koňmi na téma Dámské sedlo v průběhu
věků. Vstup 50 Kč.

Energie ze Zbirohu díky
jaspisu a puklině ve skále

Když na zámku Zbi-
roh mezi Prahou a Plz-
ní dokončil v roce
1928 Alfons Mucha
slavnou Slovanskou
epopej, netušil, že o
patnáct let později
všechny zámecké
komnaty zabere SS a
německá radiotelegra-
fická služba. Důvo-
dem byla hornina jaspis, která je ve ská-
le pod zámkem a která skvěle odráží a
zesiluje rádiové vlny.

Kromě toho byla ve sklepení objeve-
na trhlina, kterou znali už Keltové a sta-
ří Slované, z níž prý vyvěrá silná ener-
gie. Okultismem posedlí nacističtí po-
hlaváři se kolem zvláštního místa schá-
zeli a oblečeni v černých uniformách se
oddávali seancím.

Tip: Každou prázdninovou středu zde
pořádají noční prohlídku, poslední ví-
kend v srpnu pak velkou rytířskou bitvu.

Z Luční boudy do Tibetu
nebo až na Antarktidu

Nejen hrady a zámky, nacisté zabrali
také hory. Poté, co Němci obsadili čes-
ké pohraničí včetně Sněžky, byla nej-

vyšším bodem protektorátu Lysá
hora (1323 m n. m,) v Beskydech.
Z Krkonoš se staly Riesengebirge
a z tamní turisticky oblíbené Luč-
ní boudy Wiesenbaude. Bouda
sloužila jako výcvikové středis-

ko, školily se zde letecké radistky, ale
připravovaly se tu i tajné mise. Nacistič-
tí vědci a špioni měli z Luční vyjíždět
za záhadami Tibetu a hledat mnichy s
nadpřirozenými schopnostmi, plánova-
ly se i výpravy do Antarktidy.

Tip: Na Luční boudě ochutnejte pivo
Paroháč z tamního nejvýše položeného
pivovaru v Evropě.

Eiffelova věž: odboj uřezal
kabely a naštval Hitlera
Na dominantu Paříže vystoupaly v roce
jejího otevření (1889) skoro 2 miliony
lidí. Návštěvnost se zvyšovala až do prv-
ní světové války, kdy byla věž uzavře-
na. Když Francii porazili v roce 1940 na-
cisté, Eiffelovka se uzavřela znovu.

Němci se z jejího vrcholu kochali po-
hledem na dobyté město, francouzský
odboj jim alespoň přeřezal kabely od vý-
tahů, aby to neměli tak jednoduché.
Když se válka obrátila, zuřivý pološíle-
ný Hitler dal rozkaz Eiffelovu věž strh-
nout. Stejně jako další pařížské památ-
ky. Dietrich von Choltitz, nacistický gu-
vernér Paříže, rozkaz ale nesplnil. Měl
prý město moc rád.

Tip: Výtahem na věž se dnes dostane-
te za 25,5 euro. Kus cesty výtahem a kus
pěšky pak vyjde na 19,40 euro.

Když v roce 1940 Hitler dobyl
Paříž, odbojáři přeřezali kabe-
ly od výtahů Eiffelovky. Vůd-
ce zůstal dole. Francouzský
symbol nenáviděl a při ústu-
pu o čtyři roky později nařídil
jeho zničení. FOTO | MAFRA

5plus2
■ TÉMA

Jaspis

Řada historických objektů světového významu byla
za druhé světové války uzavřena. „Obyčejní“ lidé
nesměli na Karlštejn ani na pařížskou Eiffelovku.

Kvůli bizarním plánům
nacisté zavřeli památky
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Škola Hitlerjugend
v jihlavském lesoparku
Škola Adolfa Hitlera Čechy a Morava
– tak se jmenovala první škola
Hitlerjugend na českém území, která
přijala své první žáky už počátkem
ledna roku 1944. Právě tehdy sem při-
cházeli jak vychovatelé, tak žáci.

Studenti ovládající češtinu měli poz-
ději vykonávat funkce komisařů v čes-
kých zemích. Nacistická škola v jihlav-
ském lesoparku Heulos byla vybudová-
na celá z kamene a ve starogermánském
stylu. Po válce zde bydleli studenti čes-
kých škol, v 90. letech byl objekt opuště-
ný a chátral, následně byl opraven a
dnes funguje jako školicí středisko Poli-
cejního prezidia.

Tip: Při prohlídce parku Heulos je od
zámečku možné po několika minutách
dojít až k jihlavské zoo.

Ploskovice: Národně
politický výchovný ústav
Dne 10. října 1940 byla na zámku Plos-
kovice nedaleko Litoměřic otevřena
tzv. NAPOLA, zkratka pro „národně po-
litický výchovný ústav“.

V tomto spolku se vychovávaly elity
třetí říše – budoucí důstojníci, kteří měli
stanout v čele dobytých území. Plosko-
vice s kapacitou 200 chlapců byly první

takovou školou na českém území, na za-
čátku války fungovalo celkem 30 po-
dobných institucí se šesti tisíci žáky. Dů-
raz byl kladen na budování pocitu nadřa-
zenosti studentů a také na tělesnou zdat-
nost, zejména box byl na přání Hitlera
nedílnou součástí studia končícího ma-
turitou.

Tip: Vydejte se do hlubin zámku Plos-
kovice, kde jsou nádherné umělé vodní
jeskyně zvané grotty.

Na Benešovsku „ostrůvky“
pro cvičení i život armády
Na 30 tisíc lidí, 70 obcí a 180 osad – to
byl plán vytvoření německého vojenské-
ho prostoru v samém středu protektorá-
tu. Z obcí se postupně vystěhovalo pů-
vodní obyvatelstvo, aby zde mohla cvi-
čit a žít německá armáda.

V plánu bylo i vyklizení celého Be-
nešova, z něhož se mělo stát město
SS-Stadt Böhmen. Souvislý celek Če-
chů a Moravanů měly postupně rozdro-
bit německé „ostrůvky“ s cílem dosáh-
nout tak zvaného konečného vyřešení
české otázky, tedy germanizace české-
ho národa.

Tip: Benešovsko je plné krásných kou-
tů přírody. Voda a lesy plné hub jsou
v okolí přehrady Slapy. V posledních
měsících se zde opravily a otevřely nové
kempy, třeba Maják u Nalžovic.

Budovy „hrádku“ v jihlavském parku Heulos (nahoře) sloužily rok coby ško-
la Hitlerjugend. Vlevo NAPOLA s nadějnými chlapci. Vpravo meandr Vltavy
z vyhlídky Máj, kde řeka razí cestu ze Slap do Štěchovic. FOTO | MAFRA

Skupina KAMPOS
se profiluje jako zkušený, spolehlivý a profesionální partner v logistických,
výrobních a obchodních aktivitách, který působí na trhu od roku 1998.

Klademe vysoký důraz na firemní kulturu a na spokojenost zaměstnanců,
protože naši zaměstnanci jsou to nejcennější co máme. Jsme si vědomi toho,

že bez nich bychom nebyli tam kde jsme a nemohli směřovat tam kam chceme.
O našemmyšlení vypovídá i hlavní krédo společnosti a to že

„I v podnikání může zůstat člověk člověkem!“
Řadíme se mezi střední společnosti a v současné době je nás více než 150.

V oblasti výroby se specializujeme na montážní činnosti v konektorové výrobě,
kabeláži a kabelových svazcích. V současné době se intenzívně zaměřujeme na

projekty robotizace výroby a kontrolních činností.

V rámci našeho logistického areálu poskytujeme podpůrné služby našim
zákazníkům a jejich obchodním partnerům.

Další součástí portfolia našich činností je
i obchodní činnost v segmentu obalových materiálů.

Po více než 20-ti letém působení na trhu o sobě hrdě říkáme, že jsme partner na
kterého je spoleh a který má rozhodně své místo mezi zodpovědnými

zaměstnavateli a profesionálními obchodními partnery.

www.kampos.cz

Kasárna 500

BZENEC
tel. 777 325 789

Jungmannova 1337

KYJOV
tel. 605 786 309

INZERCE
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ČR | Byl to jeden z paradoxů té šílené
doby. Oldřich Nový, spolu s Vlastou Buria-
nemasi největší hvězda prvorepublikové ki-
nematografie, natáčel i v prvních letech pro-
tektorátu jednu veselohru za druhou. Přitom
už v té době tato obdivovaná hvězda čelila
útokůmfašistického tisku i nacistických mo-
cipánů, a to kvůli židovskému původu man-
želky Alice. Nacisté naněj tlačili, aby se s ní
rozvedl.To však slavný elegán odmítal.Vě-
děl, že už by pak svou ženu neměl jak chrá-
nit. Smrt tak nakonec hrozila oběma.

Oldřich Nový, od jehož narození 7. srp-
na uplynulo 120 let, se s fotografkou Alicí
Wienerovou-Mahlerovou oženil v roce
1936 po osmiletém vztahu. Od února
1937 spolu vychovávali dceru Janu, která
ovšem byla Nového nemanželským dítě-
tem. Za protektorátu herec balancoval na
hodně vratké bárce. Díky svému vlivu
sice několikrát odvrátil zatčení a depor-
taci své ženy, ovšem nacistům na-
konec došla trpělivost. Rasově
smíšené manželství už nehodla-
li tolerovat ani u tolik populár-
ní osobnosti. Po snímku Va-

lentin Dobrotivý z roku 1942 již Nový ne-
byl tak často obsazován a v závěru roku
1944 si okupanti přišli pro jeho manželku
Alici. Deportována byla do terezínského
ghetta. Zoufalý Oldřich Nový ztrácel na-
ději. A to o to více, když byl v lednu 1945
sám povolán do internačního tábora na
pražském Hagiboru. O dceru Janu
se postarala kmotra Hana Vítová,
taktéž slavná herečka.

„Zachránil mi život“

Oldřich Nový poté musel jako jeden
z mnoha nastoupit na žižkovském
nákladovém nádraží do vlaku, přes-
něji do nákladního vozu „dobytčá-
ku“, který jej odvezl do tábora
Osterode-Harz v Sasku. Před ces-
tou se na nástupišti potkal i
se svým mladým herec-
kým kolegou Janem
Skopečkem. „Čeka-
li jsme na trans-

port do koncentračního tábora. Už doma
před zatčením jsem měl horečku. Byla mi
zima, přesto jsem usnul. Probudil jsem se,
když jsem ucítil cizí ruku na čele. ‚Chlap-
če, máte horečku,‘ zaslechl jsem povědo-
mý hlas. Uviděl jsem Oldřicha Nového.
Podal mi několik tabletek aspirinu. Jsem
přesvědčen, že mi zachránil život,“ vzpo-
mínal Skopeček, který se později proslavil
například filmem Tři chlapi v chalupě.

Nový v lágru v Sasku zůstal uvězněný do
poloviny dubna 1945. Později

o svých zážitcích odmí-
tal hovořit, bylo to

pro něj tabu.
Táborovépek-
lo přežila
i Alice,

ovšem nepo-
chybně i vlivem

těchto traumat se
u ní začala proje-
vovat schizofre-
nie.Vždyťzavál-

ky přišla o polovinu
rodiny. (mb)

Filmová hvězdaOldřichNový, od jehož narození 7. srpna
uplynulo 120 let, se za protektorátu odmítl rozvést se
svoumanželkou židovského původu a raději nastoupil
transport do nacistického lágru. I v takové situaci navíc
pomáhal ostatním, třeba herci Janu Skopečkovi.

ZÁBLESK
HISTORIE

Oldřich Nový a jeho žena
Alice, které říkal Lízinka.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Herci proti Hitlerovi
Karel Höger
V letech 1943 a 1944
byl kurýremmezi
odbojovými skupinami
na Moravě a v Praze.
Pod krycími jmény Eva
036 a Kolanda 036

předával šifrované zprávy. Kromě toho
tento oblíbený herec finančně podporoval
rodiny, jejíž členové byli zavření ve vězení
nebo v koncentrácích. Po válce o tom
nikdy nemluvil, pravda vyšla najevo až
dlouho po jeho smrti - v roce 2005, kdy
jeho příběh popsala manželka Eva.
Jindřich Plachta
Představitel
introvertních až
bázlivýchmužů
s nasazením života
svého i své rodiny ukryl
ve své době jednoho
z nejhledanějších
odbojářů protektorátu - Jana Ziku. Navíc
aby se vyhnul výstupu v pronacistickém
rozhlasovém skeči, raději šel na operaci,
kterou do té doby striktně odmítal.

Raoul Schránil
Spolupracoval s
odbojáři napojenými
na české vojáky z
paravýsadku Carbon.
Na konci války ukryl
dva anglické letce,

kteří uprchli ze zajetí. Ti se po válce herci
ozvali a v dopise mu poděkovali za
pomoc. „Kdyby je tehdy někdo viděl, jak
přelézají plot, a udal to, tak by nás bez
milosti všechny popravili,“ vzpomínal
Schránil později.
Karel Lamač
Herec, scenárista
a hlavně úspěšný
režisér brzy po
začátku okupace
spolu se svým
dvorním
kameramanem Ottou Hellem emigroval
a na západě vstoupil do československé
zahraniční armády. Mimo jiné natáčel
dokumenty o životě čs. letců RAF. Setkal
se i s anglickým ministerským předsedou
Churchillem.

www.ekonomicke-stavby.cz

Kristýna 40 5+KK 8920 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

katalog 600 domů

Neokázalý hrdina. Nový
chránil ženu před nacisty

INZERCE



HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍMTIPY

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

Investice od 30 000 Kč
Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Možnost předčasného splacení
Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Upsání a převod bez poplatků
Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB
Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Osobní i elektronická objednávka
Smlouvu o upsání dluhopisů jemožno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu nebo 515 555 555

Hotel v centru Brna ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

• 88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2

• Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
• Kongresový sál až pro 100 osob
• Restaurace
• Wellness, fitness a venkovní bazén
• Hotelové taxi do centra Brna zdarma

www.efihotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@efihotel.cz

www.efihotel.cz www.efihotel.cz 

Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.efihotel.cz použijte slevový kód: metro4)
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ČR | Zkušená turistická průvodkyně
Eva Mahrová klade ve všech destina-
cích, kde běžně působí, svým klientům
pokaždé na srdce, aby pamatovali na tři
základní věci.

„V průvodcovské hantýrce používá-
me výraz ‚pépézetka‘ – tedy peníze, pas
a zdraví. Samozřejmě je z této trojice
tím nejdůležitějším právě zdraví,“ říká
dáma, která je klientům oporou přede-
vším v oblasti jihovýchodní Asie.

Indulona na opalování?

Podle ní je u starších lidí na cestách ty-
pické šetření peněz. „Ovšem mnohdy i
na úkor zdraví. Často si myslí, že vše je
v rámci zaplacení výdajů na cestovní po-
ložky. Nechtějí během zájezdu utrácet
nic navíc a nechtějí se o nic starat,“ vy-
světluje s tím, že takový přístup se bohu-
žel odráží takřka všude – například i ve

volbě naprosto nevhodné kosmetiky.
„Například se nechtějí mazat drahými
opalovacími krémy s vysokým fakto-
rem, nebo je úplně zapomenou a v tro-
pické destinaci se mažou Indulonou
nebo něčím podobným, co doma zbylo.
Co je ale důležitější, starší lidé většinou
vůbec v souvislosti s cestováním nemys-
lí na očkování. I tady samozřejmě mo-
hou hrát roli finance,“ upozorňuje.

Zbytečné přejídání v horku

Také snaha vytěžit z několika dnů v exo-
tickém ráji maximum se může vymstít.
„Aby se peníze za zájezd co nejvíc vráti-
ly, tak například neberou ohled na to,
když je upozorním, aby si na některých
místech dali pozor na maso a raději ho
vynechali. Mám na mysli zvláště horké
oblasti, jako je například Indie v dubnu,
kdy tam panují obrovská vedra,“ upřes-
ňuje Mahrová s tím, že v tuto dobu obec-

ně míří do Indie méně turistů, ale finanč-
ně jsou zájezdy mnohem dostupnější.

„Snažím se jim radit, aby se – ob-
zvláště s ohledem na úmorná horka, ne-
přejídali. Jenže pak stejně většinou vi-
dím všechny ty přeplněné talíře. Chtějí
zkrátka ochutnat všechno, což na jednu
stranu chápu, ale na druhou stranu to
může přinést hazard se zdravím,“ upo-
zorňuje. Její rady přitom vycházejí z
prosté praxe. Až 70 % cestovatelů se v
rozvojových oblastech potýká se zažíva-
cími obtížemi, přičemž pro starší lidi
přirozeně každá zdravotní komplikace
představuje větší zátěž.

Sepsat si všechny své léky

Pro seniory, kteří berou dlouhodobě
denně léky, může znamenat například
průjem podstatně větší problém než jen
hrozbu dehydratace. Může totiž snížit
účinek užívaných léků. Pokud jde o ty,

Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epide-
miologie a ochrany veřejného zdraví Lé-
kařské fakulty Ostravské univerzity,
cestovatelům radí sepsat si pro každý
případ názvy veškerých léků, užívanou
dávku, ale také účinnou látku, nikoli
pouze komerční název. Stejně tak může
ušetřit mnoho problémů informovat se
včas o možných interakcích léků a jídla,
protože během zahraničních pobytů se
podstatně mění jídelníček.

I zmiňovanou dehydrataci není dobré
podceňovat. Seniory totiž může ohrožo-
vat z důvodů, které většinu mladších roč-
níků netrápí. Lidé, které trápí inkontinen-
ce, zejména při delších cestách nedodr-
žují pitný režim z obavy, že neudrží
moč. „U žen má také vliv obava ze špat-
né hygieny záchodů,“ dodává Maďar.

SENIOŘI NA CESTÁCH

FOTO | PROFIMEDIA

kteří senioři si zkvalitní každodenní život a pečují o sebe, spla-
tí půjčky a úvěry, jiní rekonstruují bydlení, další poznávají cizí
země nebo dají vnoučatům peníze na studia.
Povinnost splatit tuto půjčku vzniká až po smrti seniora nebo
ve chvíli, kdy se rozhodne nemovitost prodat. Dědicové však ne-
musejí dům prodávat, pokud mají dluh z čeho uhradit. Úrok je
sice o něco vyšší než u klasické hypotéky, ale senior nenese žád-
ná rizika a díky penězům, které dostane ke starobnímu důchodu
navíc, prožije důstojné, plnohodnotné stáří.

PrvníklientiRentyznemovitostivČesku?Častovysokoškolskyvzdělaníodborníci

Proč hned prodávat dům či byt, když si chcete přilepšit k dů-
chodu? Nemovitosti se nezbavujte, byla by to škoda. Raději si
zažádejte o Rentu z nemovitosti. Jde o půjčku, kterou senior ne-
splácí, protože tato povinnost přechází na dědice. Dům zůstává
stále jeho, nemusí se nikam stěhovat, vše zůstává při starém.
Renta z nemovitosti je jedinečné řešení na důchod, které si
v Česku pomalu a jistě získává důvěru. Naši klienti jsou odvážní
a my jim za to děkujeme. Jsou to často vysokoškolsky vzděla-
ní odborníci, kteří se nebojí nových věcí a mají přehled. Jsme
rádi, že díky nim se postupně povědomí o Rentě z nemovitosti
rozšiřuje a my můžeme pomoci zlepšit životní standard čím dál
více lidem.
Senioři se dnes dožívají vysokého věku, jsou vitální a mají plno
plánů. Banky jsou ale v půjčování peněz zdrženlivé a navíc se
u nich musí měsíčně splácet. Zjistili jsme, že v zahraničí tento
druh půjčky u seniorů boduje. Proto jsme ji před 5 lety začali
pod názvem Renta z nemovitosti nabízet i my. Jako jediný po-
skytovatel zpětné hypotéky máme licenci České národní banky.
Peníze vám vyplatíme jednorázově nebo vám každý měsíc za-
šleme dohodnutou částku. Lze ale zkombinovat i obě nabízené
možnosti. Na co peníze použijete, to je výhradně vaše věc. Ně-

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

• Za života nemusíte nic splácet.

• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.

• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
nawww.rentaznemovitosti.cz.

• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

I senioři si chtějí užívat života: cestovat, dobře jíst, hýčkat své zdraví. Co ale dělat, když starobní důchod
nestačí?Prodatdům,abybylynějaképeníze?Tosenikomunechce.Rozumímevám.Naštěstímátatosituace
elegantní, bezpečné řešení. Jmenuje se Renta z nemovitosti a v České republice ji už vyzkoušeli mnozí
právníci a odborníci z řad seniorů.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

INZERCE

Touha užít si dovolenou
naplno je často silnější
než starost o zdraví.
Snaha šetřit, přílišná
zvědavost, ale i
přeceňování sil. To jsou
věci, které české seniory
za hranicemi dostávají
do nesnází.

Věděli jste, že…
■ ...cestovatelům dobře známá
pásmová nemoc nebo také jet
lag (tryskáčový syndrom
plynoucí z leteckého překonání
několika časových pásem) má u
starších lidí podstatně delší
a intenzivnější průběh? V boji
s ní pomáhá vystavení se
slunečnímu záření.

■ ...nejrychleji rozvíjející se
segment turistického ruchu –
výletní plavby – jsou zdravotně
rizikovější než cestování
letadlem? A to kvůli potenciálu
k šíření pneumokoků, chřipky
a dalších onemocnění.

Jak přečkat nástrahy dovolené
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Suroviny: 800 g filetu z lososa, sůl,
mletý bílý pepř, šťáva z 1 citronu,
300 g čerstvých lesních hub, 1 menší
pórek, 50 g másla, 1 lžíce pokrájené pe-
trželky, cherry rajčátka a bylinky (estra-
gon, saturejka, tymián) na ozdobení. Bramborová kaše: 600 g
brambor, 1 větší petržel, 300 ml mléka. Postup: Lososa očistíme
(zbavíme šupin), opláchneme pod studenou vodou, osušíme a po-
případě pinzetou vykostíme. Filet nakrájíme na 8 plátků, které oso-
líme, opepříme a pokapeme citronovou šťávou. Dáme do chladu od-
ležet. Mezitím oloupeme brambory a petržel. Brambory nakrájíme
na kostky, uvaříme je v osolené vodě, scedíme a necháme okapat.
Petržel nakrájíme na plátky, které dusíme v osoleném mléce do-
měkka. Podušenou petržel s mlékem rozmixujeme. Brambory s pe-
trželovým pyré rozšťoucháme dohladka a kaši udržujeme teplou.
Žampiony a pórek očistíme, omyjeme a necháme okapat. Houby
nakrájíme na tenké plátky a pórek na kolečka. V pánvi rozehřeje-
me polovinu másla a zprudka v něm opečeme žampiony. Přidáme
pórek, osolíme a zvolna dusíme asi 5 minut. Nakonec vmícháme
petrželku. V druhé pánvi rozehřejeme zbylé máslo, porce ryby ope-
čeme z obou stran a vyjmeme. Restujeme-li lososa z každé strany
1,5 minuty, je maso uprostřed jen prohřáté. Kdo má rád rybu prope-
čenou, restuje ji déle. Lososa s bramborovou kaší rozdělíme na talí-
ře, přidáme podušenou zeleninu, čerstvá rozpůlená cherry rajčátka
a ozdobíme bylinkami. Zdroj: coolinarka.cz, iDNES.cz

Suroviny asi na 6 karbanátků: 500 g lososa, 1 bílá houska, 50 ml mléka, 1 vejce, 1 lžíce seka-
ného čerstvého koriandru, 1/2 jarní cibulky, šťáva z cca 1/4 citronu, sůl, pepř. Postup: Porce lo-
sosa zbavíme kůže. Maso rozsekáme nožem nebo nahrubo rozmixujeme v kutru. Housku či
rohlík nakrájíme na malé kostičky, přendáme je do mísy a zalijeme mlékem. Přidáme rybí
maso, vejce, nasekaný čerstvý koriandr (klidně můžeme místo něho použít listovou petržel
nebo kopr) a jarní cibulku, šťávu z citronu, sůl a pepř. Vše důkladně smícháme. Těsně před gri-
lováním utvoříme mokrýma rukama z rybí směsi karbanátky, které opečeme z obou stran na
rozpálené mřížce grilu nebo na trošce oleje na pánvi. Podáváme třeba s dipem z osolené zaky-
sané smetany a čerstvého kopru nebo s jednoduchým salátkem, na který budeme potřebovat:

1 až 2 zralá avokáda, 2 střední rajčata, šťávu z 1/2 limetky, sůl a pepř.
Postup: Nasekáme zralé avokádo, které předtím oloupeme a zbavíme
pecky (tu nevyhazujeme). Ke kostičkám avokáda přidáme nakrájená
rajčata, která zbavíme semínek, nakrájíme jen dužinu. Zeleninu za-
kápneme limetkovou šťávou, osolíme a opepříme. Vše zamícháme.
Tip: Do salátu položíme i pecku, tím pádem avokádo nezhnědne.

Losos. Rychle a letně
Losos s houbami

INZERCE

Jen pár minut na grilu
stačí, aby lahodné maso
lososa zpříjemnilo letní
večer. Do jednoduchých
a rychlých receptů
použijeme i lesní houby.

Karbanátky
z lososa a jednoduchý avokádový salátek

www.spahotel-savoy.cz
www.spahotel-goethe.cz

přímo v lázeňském centru
nabízí účinnou léčbu na mnoho
zdravotních neduhů.

informace a rezervace:

recepce Hotelu Savoy****
354 203 000

(denně 24 hodin),
recepce@spahotel-savoy.cz

recepce Hotelu Goethe***
354 204 000

(denně 24 hodin),
recepce@spahotel-goethe.cz

v ceně: 14 nocí,
plná penze, 2 lékařská
vyšetření, 36 léčebných
procedur,1 bonusová
služba dle Vašeho
výběru ZDARMA

Vyzkoušejte náš pobyt bonUS
s cenami

již od 15 490kč.

❊

❊ ❊

❊❊

❊ ❊

❊

A navíc máme novinkU:

do lázní i S vaším
pSím mazlíčkem
Psi jsou v našich
hotelech vítáni.

Hotel Savoy****
aHotel Goethe***

Když lázně... tak jedině
Františkovy!

BRuNO family park – skvělý vodní
svět a mnoho atrakcí uvnitř!

Počet atrakcí: Přes 40 uvnitř
a 15 ve venkovní části
Velikost vnitřní části:
4000 m² (otevřen celoročně)
Velikost venkovního areálu:
3700 m² (otevřen od jara do
podzimu)
Stravovací místa: 3
(restaurace Hnízdo, brasserie
Zobka, kavárna v Mláďatech)
Nejdelší tobogán: 38 metrů
Kigginsova 2, Brno-Slatina
www.BrunoFamilyPark.cz

Hledáte neopakovatelnou zá-
bavu nejen na letní období? Či
snad místo na rodinný výv let do
Brna? Máme pro vás tip – BRu-
NO family park.
V létě jistě oceníte nejen klimati-

zovanou vnitřní část, ale také vodní
svět a fontány v části venkovní. Náš
rodinný park sídlí v Brně v městské
části Slatina. Je nejmodernějším
herním centrem obdobného typu.
Nachází se u nás přes 40 atrakcí ––
tobogány, populární autodrom,
jedinečné lodičkyk v „Mořském
světě“, čtrnáctipatrový labyrint,
dlouhé podzemní nory nebo
třeba lanovka.
Kromě zábavy se u nás můžeettee

také skvk ěle najíst. Rodinná restau-

race Hnízdo, která je
spojena s parkem, má
luxusní design a navíc

náádherný dětskýk koutek.
PPro nejmenší děti do čtyř let

slouží celá sekce „Mláďata“. Kromě
oblíbeného bazénu s kuličkami zde
najdete spoustu hraček, dětskou
kuchyňku, průlezkyk , skluzavku
nebo třeba mechanickou stěnu,
na které se i nejmenší děti mohou
pocvičit v motorice. Veškeré atrak-
ce jsou uvnitř, v létě je navíc k dis-
pozici venkovní areál s úžasným
vodním světem, šlapacími autíčkyk ,
bagjumpem pro odvážné, dalšími
tobogány, hnízdem čápa BRuNA
a mnoho dalšího.
Každý si zde najde přesně to, co

mu vyhovuje. Návštěva BRuNO fa-
mily parku prostě stojí za to!

5plus2
■ V KUCHYNI



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

R očník narození 1939 je v české
hudbě výjimečně silný. Osmde-
sátiny oslavili nejen Karel Gott

a Naďa Urbánková, srpen je ve znamení
dalších dvou hvězd – 9. srpna slaví kula-
té narozeniny Eva Pilarová a o tři dny
později Josef Laufer.

S trochou nadsázky lze říci, že mladší
generace zná Evu Pilarovou víc jako au-
torku vyhlášených kuchařských knih.
Ale fandové zvláště „zlatých šedesá-
tých“ dobře vědí, že legendární Pilarka,
původně studentka operního zpěvu na
JAMU, si získala renomé jako technicky
dokonalá jazzová zpěvačka. Josef Škvo-
recký o ní píše jako o „FitzPilarce“ a při-

rovnává jí tak k Elle Fitzgeraldové. Na je-
jím kontě jsou ale také hity s texty Jiřího
Suchého jako Malé kotě nebo adaptace
rock´n´rollu Elvise Presleyho Don´t
Be Cruel pod názvem Co je to láska?.
Pilarová je vynikající zpěvačkou „do

party“. Nesmrtelná jsou její dueta Dotý-
kat se hvězd s KarlemGottem, Tam za vo-
dou v rákosí a Ach, ta láska nebeská

s Waldemarem Matuškou nebo Amfora,
lexikon a preparát s Naďou Urbánkovou.
V letech 1964, 1965, 1969 a 1972 byla
Zlatou slavicí, v pokladnici české populár-
ní hudby jsou její klasické hity jako Roz-
houpej zvony, Sekáči jdou nebo Rodeo.
O Pilarové se říkalo, že dokáže s ne-

uvěřitelnou suverenitou zazpívat coko-
li. Třeba i Montyho čardáš. Ve své kate-
gorii mohla být hvězdou světového for-
mátu. Měla ale velkou smůlu – narodila
se v zemi a v době, která talentům jejího
rozměru nepřála. A tak se stalo, že kro-
mě Československa mohli její obdivu-
hodnou pěveckou techniku obdivovat
jen posluchači z východního bloku
nebo z Kuby.

Josef Laufer je naopak spíše světový
typ. Syn Španělky a československého
lékaře se narodil ve Francii na útěku
dvojice z občanské války ve Španělsku
a až do roku 1947 žil v Anglii. V pětaše-
desátém absolvoval DAMU a herectví
se věnoval i v dobách, kdy byl na veřej-
nosti víc znám jako zpěvák. Režiséři ho
pro jeho cizokrajný vzhled a jazykové
vybavení rádi obsazovali do rolí cizin-
ců, pokud možno záporáků.
Jako zpěvák měl Laufer dost smůlu

na repertoár. V šedesátých letech, kdy
se většina zpěváků opírala o zázemí ma-
lých divadel, dával přednost volnému
spojení s různými soubory. Na svou
dobu byl hodně nezávislý a tím pádem
měl v tehdejším rádiu méně prostoru
než jiní. Nicméně i tak se z písní Kam
zmizel tvůj dětský úsměv nebo Malé
šípy staly ve své době velké hity.
V Lauferových profilech k osmdesáti-

nám se jistě najde hodně prostoru pro
zmínky o pověstné oslavné písni o komu-
nistickém rozvědčíkovi kapitánuMinaří-
kovi, který chtěl vyhodit do povětří mni-
chovské ústředí Svobodné Evropy. Slyše-
lo ji jen poměrně málo lidí, a tak si ho vět-
šina bude pamatovat především díky srd-
ceryvné řidičské baladě Sbohem, lásko,
já jedu dál z roku 1986. Pamětníci si mož-
ná pustí i jeho diskotékové cover verze
Tak už jsem boty zul (Daddy Cool),
Ďábel diskoték (Disco Duck) a Pásek mi
dej (Y.M.C.A.). Hrávaly se jako o život.
Jak Pilarová, tak i Laufer fušovali do

psaní. Laufer se ale kuchařkám nevěno-
val. Má na svém kontě dvě knihy poví-
dek a divadelní hry. Dokonce zkoušel re-
žírovat opery. A jeho nejslavnější role?
Paradoxně nemluvená. Je jedním ze tří
kytaristů, kteří provázejí diváky dějem
filmového muzikálu Starci na chmelu.

INZERCE

Laufer i Pilarka jako Gott

Elektrické vozíky
a skútry

Dojezd 50 km

Rychlost 25 km/h

0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA

Hydraulické kotoučové
brzdy

Výkon 1000 W

Nový výrobek

SELVO 41000

79 900 Kč
47 990 Kč

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

42 prodejen a servisů

Třebíč – Trnava
Autobaterie Kopečný s.r.o., Trnava 215
tel.: 724 319 325, tel.: 568 823 537

Brno – Černovice
Gardentech - Jaroslav Toninger, Mírová 15
tel.: 548 531 294

Zlín
MARTONI.cz s.r.o., K Pasekám 5680
tel.: 792 304 293, tel.: 608 445 559
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ČT1
8.05 Záhada hlavolamu (6/9) 8.25 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 9.00 Toulavá kamera – Za
rodinným stříbrem (5/8) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50Postřehyodjinud 13.00Zprávy 13.05
Lojzička je číslo 14.05 O stříbrném a zlatém
vajíčku 14.45 Roztomilý člověk 16.15 V tomhle
zámku straší, šéfe! 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Báječná Angelika

Dobrodružné romantické
drama (Fr./N/It., 1965). Hrají
M. Mercierová, J.-L. Trintignant,
J. Rochefort, C. Giraud, G. Gemma
a další. Režie B. Borderie

22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.55 Mladý Montalbano II
Poctivý zloděj. Detektivní seriál
(It., 2015). Hrají M. Riondino,
A. Vassallo, F. Pizzuto,
S. Felberbaumová a další.
Režie G. M. Tavarelli

0.40 Světáci
1.35 Manéž Bolka Polívky
2.45 Buďte pozdraven, pane Jouda!
3.40 Malá farma
4.00 Žiješ jenom 2x
4.30 Přes nový práh
4.55 Bydlení je hra
5.15 Etiketa

Nova
6.45 Looney Tunes: Úžasná show II (6, 7) 7.35
Show Toma a Jerryho (9) 7.55 Jak Honza ke
štěstí přišel 9.10 Jak na věc 11.10 Policejní
akademie 5: Nasazení: Miami Beach 13.00
Výměna manželek 14.25 Dvojčata 16.30
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
Akční sci-fi film (USA, 2016)

23.10 Drive Angry
Akční film (USA, 2011)

1.05 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
Komedie (USA, 1988)

2.40 Námořní vyšetřovací služba XIV

Prima
6.15 Astro Boy (24) 6.40 My Little Pony VII
(16) 7.05 M.A.S.H (171) 7.40 M.A.S.H (172) 8.10
M.A.S.H (173) 8.40 Autosalon 9.50 Bikesalon
10.25 Máme rádi Česko 12.10 Karel a já.
Filmová komedie (ČR, 1942) 14.15 Návštěvníci
II: V chodbách času. Komedie (Fr., 1998). Hrají
J. Reno, M. Robinová, Ch. Clavier a další 16.50
Petrolejový princ. Dobrodružný film (N/Jug.,
1965). Hrají S. Granger, P. Brice, W. Barnes
a další 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Hobit: Neočekávaná cesta

Fantasy film (USA, 2012).
Hrají M. Freeman, I. McKellen,
R. Armitage, C. Blanchettová,
K. Stott, G. McTavish a další.
Režie P. Jackson

23.45 Pistolnice Jane
Western (USA, 2015). Hrají
N. Portmanová, J. Edgerton,
N. Emmerich, B. Holbrook,
E. McGregor a další. Režie
G. O’Connor

1.45 Rosa: Svatba v Africe
Romantická komedie
(N, 2015). Hrají A. Neldelová,
S. Fazilatová, J. Rieke a další.
Režie M. Karen

3.45 Deset malých černoušků (2/2)
Krimifilm (VB, 2015). Příběh
podle slavného knižního
bestselleru Agathy Christie.
Hrají Ch. Dance, S. Neill,
M. Richardsonová a další

Joj Family
8.30 Na chalupě 9.30 Nové bydlení

10.35 Chlapci a chlapi (11/11) 12.00 Zákony pohybu
(10/13) 13.25 Zákony pohybu (11/13) 14.30 Zákony
pohybu (12/13) 15.40 Zákony pohybu (13/13) 17.05
Nové bydlení 18.15 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (1/30) 21.35Chlapci a chlapi (11/11)
23.00 Bučkovi 3 0.25 Nové bydlení

Prima cool
7.00 Poslední loď III (8) 7.55 Extant II (13) 8.50 Top
Gear 2008 9.55 Pevnost Boyard (8) 12.25 Re-play
12.55 Futurama X (7) 13.25 Simpsonovi XVIII (7)
13.55 Simpsonovi XVIII (8) 14.25 Simpsonovi XVIII
(9) 14.50 Simpsonovi XVIII (10) 15.20 Futurama X
(8) 15.50 Lovci dinosaurů 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XVIII (11-14) 19.50Úplně debilní zprávy
20.00 Herkules: Zrození legendy 22.05 Pláž 0.35
Všemocný (22)

Nova Cinema
6.20 Pozdravy ze spermabanky 8.20 Můj přítel
Monk VII (7, 8) 10.05 Gremlins, hororová komedie
(USA, 1984) 12.40 Bláznivá svoboda, komedie
(USA, 2010) 14.30 Aladin, animovaný film (USA,
1992) 16.15Můj kamarád gepard, dobrodružný film
(USA, 2005) 18.10 Dračí srdce: Boj o trůn, fantasy
film (USA, 2017) 20.00 Seabiscuit, sportovní film
(USA, 2003) 22.45 V jako Vendeta, sci-fi film
(N/VB/USA, 2005)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (15) 8.05 Astro Boy (23)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! III (22, 23)
11.50 Zralé víno, komedie (ČR, 1981) 13.50Človíček
Tate, rodinný film (USA, 1991) 15.55 Seber si svých
pět švestek, komedie (Fr., 1983) 17.55 Schůzka
naslepo, romantická komedie (USA, 1987) 20.00
Stav obležení, akční thriller (USA, 1998) 22.25
Běženky a kapři, horor (USA, 2016) 0.20 Pláž,
dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

SCI-FI

SOBOTA

6.20 Krimi 6.40 Noviny 7.25 Soudní
síň – cz 8.20 Soudní síň 9.30 Nové bydlení 10.30
Nová zahrada 11.30Postavíme, opravíme, zvelebíme
12.10 Bučkovi 3 13.35 30 případů majora Zemana
(1/30) 14.55 Výstřely v Mariánských Lázních 16.55
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40 Všechno, co
mám rád 0.10 Na chalupě

NEDĚLE

8.35 Soudní síň – cz9.30 Soudní síň –
cz 10.30 Policisté v akci 11.35 Na plný plyn (18/25)
12.45 Vlci (11, 12) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Výstřely
v Mariánských Lázních 22.15 Policisté v akci 23.15
Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

PONDĚLÍ

9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30Na plný plyn (19/25) 12.40 Vlci (13, 14) 14.40
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (6, 7/131) 22.20 Policisté
v akci 23.20 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

ÚTERÝ

9.35 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50Na plný plyn (20/25) 12.50Ve jménu zákona
(6, 7/131) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (2) 21.25 Aféry 22.10 Policisté v akci

STŘEDA

9.30 Soudní síň 10.30 Policisté
v akci 11.30 Na plný plyn (21/25) 12.40 Vlci (15, 16)
14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.55Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30Noviny
20.20 Ve jménu zákona (8, 9/131) 22.30 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

ČTVRTEK

9.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Na plný plyn (22/25) 12.45 Ve jménu zákona
(8, 9/131) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.55Policisté v akci 17.55Novébydlení 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (12/13) 22.15 Policisté
v akci 23.15 Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

PÁTEK

Relax
6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.55 Pralinky 16.35 Nespoutaný
anděl 17.30 Nespoutaný anděl 18.25 Nespoutaný
anděl 19.25 Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný
anděl 21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.40
Filmové novinky 22.55 Indian – Pořad o hrách
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15
Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Dámská jízda Heidi 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Esmeralda 19.40 Esmeralda,
seriál (Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 21.30 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

9.55 Divoký anděl 10.50 Filmové
novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 10. srpna 2019

ČT1
8.05 Záhada hlavolamu (6/9) 8.25 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 9.00 Toulavá kamera – Za
rodinným stříbrem (5/8) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50Postřehyodjinud 13.00Zprávy 13.05
Lojzička je číslo 14.05 O stříbrném a zlatém
vajíčku 14.45 Roztomilý člověk 16.15 V tomhle
zámku straší, šéfe! 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Báječná Angelika

Dobrodružné romantické
drama (Fr./N/It., 1965). Hrají
M. Mercierová, J.-L. Trintignant,
J. Rochefort, C. Giraud, G. Gemma
a další. Režie B. Borderie

22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.55 Mladý Montalbano II
Poctivý zloděj. Detektivní seriál
(It., 2015). Hrají M. Riondino,
A. Vassallo, F. Pizzuto,
S. Felberbaumová a další.
Režie G. M. Tavarelli

0.40 Světáci
1.35 Manéž Bolka Polívky
2.45 Buďte pozdraven, pane Jouda!
3.40 Malá farma
4.00 Žiješ jenom 2x
4.30 Přes nový práh
4.55 Bydlení je hra
5.15 Etiketa

Nova
6.45 Looney Tunes: Úžasná show II (6, 7) 7.35
Show Toma a Jerryho (9) 7.55 Jak Honza ke
štěstí přišel 9.10 Jak na věc 11.10 Policejní
akademie 5: Nasazení: Miami Beach 13.00
Výměna manželek 14.25 Dvojčata 16.30
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
Akční sci-fi film (USA, 2016)

23.10 Drive Angry
Akční film (USA, 2011)

1.05 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
Komedie (USA, 1988)

2.40 Námořní vyšetřovací služba XIV

Prima
6.15 Astro Boy (24) 6.40 My Little Pony VII
(16) 7.05 M.A.S.H (171) 7.40 M.A.S.H (172) 8.10
M.A.S.H (173) 8.40 Autosalon 9.50 Bikesalon
10.25 Máme rádi Česko 12.10 Karel a já.
Filmová komedie (ČR, 1942) 14.15 Návštěvníci
II: V chodbách času. Komedie (Fr., 1998). Hrají
J. Reno, M. Robinová, Ch. Clavier a další 16.50
Petrolejový princ. Dobrodružný film (N/Jug.,
1965). Hrají S. Granger, P. Brice, W. Barnes
a další 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Hobit: Neočekávaná cesta

Fantasy film (USA, 2012).
Hrají M. Freeman, I. McKellen,
R. Armitage, C. Blanchettová,
K. Stott, G. McTavish a další.
Režie P. Jackson

23.45 Pistolnice Jane
Western (USA, 2015). Hrají
N. Portmanová, J. Edgerton,
N. Emmerich, B. Holbrook,
E. McGregor a další. Režie
G. O’Connor

1.45 Rosa: Svatba v Africe
Romantická komedie
(N, 2015). Hrají A. Neldelová,
S. Fazilatová, J. Rieke a další.
Režie M. Karen

3.45 Deset malých černoušků (2/2)
Krimifilm (VB, 2015). Příběh
podle slavného knižního
bestselleru Agathy Christie.
Hrají Ch. Dance, S. Neill,
M. Richardsonová a další

Joj Family
8.30 Na chalupě 9.30 Nové bydlení

10.35 Chlapci a chlapi (11/11) 12.00 Zákony pohybu
(10/13) 13.25 Zákony pohybu (11/13) 14.30 Zákony
pohybu (12/13) 15.40 Zákony pohybu (13/13) 17.05
Nové bydlení 18.15 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (1/30) 21.35Chlapci a chlapi (11/11)
23.00 Bučkovi 3 0.25 Nové bydlení

Prima cool
7.00 Poslední loď III (8) 7.55 Extant II (13) 8.50 Top
Gear 2008 9.55 Pevnost Boyard (8) 12.25 Re-play
12.55 Futurama X (7) 13.25 Simpsonovi XVIII (7)
13.55 Simpsonovi XVIII (8) 14.25 Simpsonovi XVIII
(9) 14.50 Simpsonovi XVIII (10) 15.20 Futurama X
(8) 15.50 Lovci dinosaurů 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XVIII (11-14) 19.50Úplně debilní zprávy
20.00 Herkules: Zrození legendy 22.05 Pláž 0.35
Všemocný (22)

Nova Cinema
6.20 Pozdravy ze spermabanky 8.20 Můj přítel
Monk VII (7, 8) 10.05 Gremlins, hororová komedie
(USA, 1984) 12.40 Bláznivá svoboda, komedie
(USA, 2010) 14.30 Aladin, animovaný film (USA,
1992) 16.15Můj kamarád gepard, dobrodružný film
(USA, 2005) 18.10 Dračí srdce: Boj o trůn, fantasy
film (USA, 2017) 20.00 Seabiscuit, sportovní film
(USA, 2003) 22.45 V jako Vendeta, sci-fi film
(N/VB/USA, 2005)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (15) 8.05 Astro Boy (23)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! III (22, 23)
11.50 Zralé víno, komedie (ČR, 1981) 13.50Človíček
Tate, rodinný film (USA, 1991) 15.55 Seber si svých
pět švestek, komedie (Fr., 1983) 17.55 Schůzka
naslepo, romantická komedie (USA, 1987) 20.00
Stav obležení, akční thriller (USA, 1998) 22.25
Běženky a kapři, horor (USA, 2016) 0.20 Pláž,
dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

SCI-FI

SOBOTA

6.20 Krimi 6.40 Noviny 7.25 Soudní
síň – cz 8.20 Soudní síň 9.30 Nové bydlení 10.30
Nová zahrada 11.30Postavíme, opravíme, zvelebíme
12.10 Bučkovi 3 13.35 30 případů majora Zemana
(1/30) 14.55 Výstřely v Mariánských Lázních 16.55
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40 Všechno, co
mám rád 0.10 Na chalupě

NEDĚLE

8.35 Soudní síň – cz9.30 Soudní síň –
cz 10.30 Policisté v akci 11.35 Na plný plyn (18/25)
12.45 Vlci (11, 12) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Výstřely
v Mariánských Lázních 22.15 Policisté v akci 23.15
Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

PONDĚLÍ

9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30Na plný plyn (19/25) 12.40 Vlci (13, 14) 14.40
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (6, 7/131) 22.20 Policisté
v akci 23.20 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

ÚTERÝ

9.35 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50Na plný plyn (20/25) 12.50Ve jménu zákona
(6, 7/131) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (2) 21.25 Aféry 22.10 Policisté v akci

STŘEDA

9.30 Soudní síň 10.30 Policisté
v akci 11.30 Na plný plyn (21/25) 12.40 Vlci (15, 16)
14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.55Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30Noviny
20.20 Ve jménu zákona (8, 9/131) 22.30 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

ČTVRTEK

9.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Na plný plyn (22/25) 12.45 Ve jménu zákona
(8, 9/131) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.55Policisté v akci 17.55Novébydlení 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (12/13) 22.15 Policisté
v akci 23.15 Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

PÁTEK

Relax
6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.55 Pralinky 16.35 Nespoutaný
anděl 17.30 Nespoutaný anděl 18.25 Nespoutaný
anděl 19.25 Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný
anděl 21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.40
Filmové novinky 22.55 Indian – Pořad o hrách
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15
Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Dámská jízda Heidi 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Esmeralda 19.40 Esmeralda,
seriál (Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 21.30 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

9.55 Divoký anděl 10.50 Filmové
novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK
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neděle 11. srpna 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Slepice na

smetaně 6.40 Nenechávejte muže
samotného doma 7.05 Roztomilý
člověk 8.35 Všechno, co mám ráda
v létě (6/8) 9.00 Úsměvy Josefa
Laufera 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.25 Objektiv 10.55
Hříchy pro pátera Knoxe (2/10) 11.55
Dneska to konečně rozjedeme

13.00 Zprávy
13.05 Křesadlo

Pohádka (ČR, 2004)
14.05 O ptáku Ohniváku

Pohádka (ČR, 1980)
14.50 Poslední šance

Drama (ČR, 1985)
16.10 Dobrá Voda (5/7)
17.30 Jestřábí věž

Dobrodružné drama (ČR, 1984)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Chalupáři (5, 6/11)
21.35 Území strachu

Krimidrama (ČR, 1986)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Taggart

NOVA
6.40 Looney Tunes: Úžasná show II

(8, 9)
7.35 Show Toma a Jerryho (10)
7.55 Krok za krokem II (11, 12)
8.45 O rybáři a jeho ženě

Pohádka (N, 2013)
10.00 Můj přítel delfín 2

Rodinný film (USA, 2014)
12.05 Stav ztroskotání

Rodinná komedie (ČR, 1983)
13.40 Otec Kondelík a ženich Vejvara

Komedie (ČR, 1937)
15.50 Bobule

Komedie (ČR, 2008)
17.40 Discopříběh 2

Komedie (ČR, 1991)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava II (6)
21.35 Poslední skaut

Akční film (USA, 1991)
23.45 Okresní přebor (15)
0.20 Okresní přebor (16)
1.00 Otec Kondelík a ženich Vejvara

Komedie (ČR, 1937)
2.35 Námořní vyšetřovací služba XIV (7)
3.15 Milenky (8)
4.20 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (25)
6.45 My Little Pony VII (17)
7.05 M.A.S.H (173)
7.45 M.A.S.H (174)
8.15 Svět ve válce (22)
9.25 Hooten a lady: Lovci pokladů (6)

Fabergého vejce. Dobrodružný
seriál (VB, 2016)

10.30 Máma nad věcí
11.00 Jak se staví sen – extra
12.15 Receptář prima nápadů
13.00 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Slunce, seno, jahody

Filmová komedie (ČR, 1983)
15.20 Hobit: Neočekávaná cesta

Fantasy film (USA, 2012)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Kurýr

Akční film (USA/Fr., 2002). Hrají
J. Statham, S. Qiová, M. Schulze
a další. Režie C. Yuen

22.15 Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)
Krimifilm (VB, 2013)

0.05 1890 (6)
1.45 Bikesalon
2.20 Svět ve válce (22)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Policie Modrava II (6)
11.10 Helena (29)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (12)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (513)
14.05 Můj přítel Monk VII (9, 10)
16.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (13)
18.50 Hospoda (31)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Sherlock Holmes

Akční krimithriller
(USA/VB/N, 2009)

22.40 Smrtonosná zbraň II (11)
Rychlý prachy. Seriál (USA, 2017)

23.40 Beze stopy III (23)
0.35 Můj přítel Monk VII (9, 10)
2.05 Námořní vyšetřovací služba XIV (8)

Prima
6.15 Astro Boy II (1)
6.45 My Little Pony VII (18)
7.25 M.A.S.H (174)
8.15 M.A.S.H (175)
8.55 M.A.S.H (176)
9.25 Policie v akci
10.20 Naše farma v Irsku

Tajnosti. Romantický seriál
(N, 2007-2010)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (21)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
14.25 Komisař Rex II (6)
15.30 Komisař Rex II (7)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Old Firehand

Dobrodružný film (N/Jug., 1966)
22.20 Ano, šéfe!
23.25 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (6)
1.25 Komisař Rex II (7)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
3.30 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Můj kamarád gepard 7.20 Aladin 9.05
Seabiscuit 12.20 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach 14.05 Sue Thomas: Agentka FBI II
(11-13) 17.00 Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti 20.00 Nesvatbovi, romantická
komedie (USA, 2005) 22.20Čelisti: Pomsta, thriller
(USA, 1987) 0.05 Drive Angry

Prima cool
7.50 13. okrsek (1) 8.50 Top Gear 2008 10.00
Pevnost Boyard (9) 12.35 COOL Motorsport 12.55
FuturamaX (8) 13.25 Simpsonovi XVIII (11-14) 15.25
Futurama X (9) 15.55 Herkules: Zrození legendy
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XVIII (15-18)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí 23.10 Pod černou vlajkou II
(3) 0.20 Pod černou vlajkou II (4)

Prima Max
7.10 My Little Pony VII (16) 7.40 Astro Boy (24)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! III (23, 24)
11.25 Karel a já 13.35 Schůzka naslepo 15.35
Crusoe, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 17.35
Dobrodruzi z velkoměsta, komedie (USA, 1991)
20.00 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)
22.30 Pistolnice Jane, western (USA, 2015) 0.45
Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)

Nova Cinema
5.20 Gremlins 7.20 Seabiscuit 10.00 Dračí srdce:
Boj o trůn 11.55 Teleshopping 12.25 Nesvatbovi
14.40 Teleshopping 15.15 Dvojčata 17.15 Letopisy
Narnie: Princ Kaspian, fantasy film (USA/ČR/
Pol./Slovin., 2008) 20.00 Strom v srdci, drama
(USA, 2008) 21.50 Vítězové a poražení, drama
(USA, 1999) 0.55 Poslední skaut

Prima cool
14.25 Těžká dřina 15.05 Re-play 15.40 Futurama X
(10) 16.00 Americký chopper III (22) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XVIII
(19-22) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Cool Kids
(4) 20.45 Teorie velkého třesku IV (12, 13) 21.40
Kurz sebeovládání (25) 22.10 Teorie velkého třesku
IV (14) 22.40 Partička 23.20 Americký chopper III
(22) 0.20 Partička 1.00 Kdo přežije: Filipíny (1)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (17) 7.05 Astro Boy (25)
7.30 Velké zprávy 8.40 Vítejte doma III (24, 25)
10.35 Kurýr 12.25 Dobrodruzi z velkoměsta 14.55
StarWars: Epizoda II – Klony útočí, sci-fi film (USA,
2002) 18.05 Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 20.00 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 22.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan.,
2013) 0.15 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)

Nova Cinema
7.10Můj přítel MonkVII (9, 10)8.55 Jak na věc 11.20
Můj přítel delfín 2 13.50 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 16.55 Stav ztroskotání, rodinná
komedie (ČR, 1983) 18.20 Discopříběh 2, komedie
(ČR, 1991) 20.00 Řeka, drama (USA, 1983) 22.25
Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976) 0.20 Dvojčata,
komedie (USA, 1988)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku IV (13, 14) 15.40
Futurama X (11) 16.00 Americký chopper III (23)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Top Gear speciál: Napříč Itálií (1) 21.20 Teorie
velkého třesku IV (15) 21.50Kurz sebeovládání (26)
22.15 Teorie velkého třesku IV (16) 22.45 Partička
23.35 Americký chopper III (23) 0.30 Partička

Prima Max
7.10MyLittle PonyVII (18) 7.35Astro Boy II (1) 8.05
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma III (25, 26) 11.25
Človíček Tate 13.40Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 15.40 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 18.05 Harry Price: Krotitel duchů,
thriller (VB, 2015) 20.00 Let Fénixe, thriller (USA,
2003) 22.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA,
2010) 0.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan., 2013)

pondělí 12. srpna 2019

úterý 13. srpna 2019

ČT1
6.00 Banánové rybičky 6.30 Po stopách

hvězd 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Viktorka
10.10 Dobrá Voda (5/7) 11.25
Tajemství proutěného košíku (12/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (27)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Báječná Angelika

Dobrodružné romantické drama
(Fr./N/It., 1965)

16.00 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkéhoměsta (13/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.04 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.05 Columbo
23.20 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

ČT1
6.00 Tři obři a vlak. Pohádka (ČR, 1987)

6.35 Křeček 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 10.25 Malý pitaval
z velkého města (12/15) 11.25
Tajemství proutěného košíku (11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (26)
13.20 V tomhle zámku straší, šéfe!

Komedie (ČR, 1989)
14.35 Území strachu

Krimidrama (ČR, 1986)
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Hříšní lidé města pražského (10)
21.00 Všichni musí zemřít

Krimifilm (ČR, 2005)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Taggart

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Rodinné případy
9.55 Rodinné případy
10.45 Helena (30, 31)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (13)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (514)
14.10 Můj přítel Monk VII (11, 12)
16.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (14)
18.50 Hospoda (32)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (12)
21.30 Comeback
22.10 Comeback
22.40 Smrtonosná zbraň II (12)
23.40 Beze stopy IV (1)
0.30 Můj přítel Monk VII (11, 12)
2.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
2.45 Krok za krokem II (14)

Prima
6.15 Astro Boy II (2)
6.45 My Little Pony VII (19)
7.25 M.A.S.H (176)
8.15 M.A.S.H (177)
8.55 M.A.S.H (178)
9.25 Policie v akci
10.20 Naše farma v Irsku

Záhada. Romantický seriál
(N, 2007-2010)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (22)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (15)
14.25 Komisař Rex II (8)
15.30 Komisař Rex II (9)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Agatha Christie:

Tajemný protivník (1/2)
Krimifilm (VB, 2015)

22.05 Vůně zločinu II (1)
23.25 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (8)
1.25 Komisař Rex II (9)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (15)

neděle 11. srpna 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Slepice na

smetaně 6.40 Nenechávejte muže
samotného doma 7.05 Roztomilý
člověk 8.35 Všechno, co mám ráda
v létě (6/8) 9.00 Úsměvy Josefa
Laufera 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.25 Objektiv 10.55
Hříchy pro pátera Knoxe (2/10) 11.55
Dneska to konečně rozjedeme

13.00 Zprávy
13.05 Křesadlo

Pohádka (ČR, 2004)
14.05 O ptáku Ohniváku

Pohádka (ČR, 1980)
14.50 Poslední šance

Drama (ČR, 1985)
16.10 Dobrá Voda (5/7)
17.30 Jestřábí věž

Dobrodružné drama (ČR, 1984)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Chalupáři (5, 6/11)
21.35 Území strachu

Krimidrama (ČR, 1986)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Taggart

NOVA
6.40 Looney Tunes: Úžasná show II

(8, 9)
7.35 Show Toma a Jerryho (10)
7.55 Krok za krokem II (11, 12)
8.45 O rybáři a jeho ženě

Pohádka (N, 2013)
10.00 Můj přítel delfín 2

Rodinný film (USA, 2014)
12.05 Stav ztroskotání

Rodinná komedie (ČR, 1983)
13.40 Otec Kondelík a ženich Vejvara

Komedie (ČR, 1937)
15.50 Bobule

Komedie (ČR, 2008)
17.40 Discopříběh 2

Komedie (ČR, 1991)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava II (6)
21.35 Poslední skaut

Akční film (USA, 1991)
23.45 Okresní přebor (15)
0.20 Okresní přebor (16)
1.00 Otec Kondelík a ženich Vejvara

Komedie (ČR, 1937)
2.35 Námořní vyšetřovací služba XIV (7)
3.15 Milenky (8)
4.20 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (25)
6.45 My Little Pony VII (17)
7.05 M.A.S.H (173)
7.45 M.A.S.H (174)
8.15 Svět ve válce (22)
9.25 Hooten a lady: Lovci pokladů (6)

Fabergého vejce. Dobrodružný
seriál (VB, 2016)

10.30 Máma nad věcí
11.00 Jak se staví sen – extra
12.15 Receptář prima nápadů
13.00 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Slunce, seno, jahody

Filmová komedie (ČR, 1983)
15.20 Hobit: Neočekávaná cesta

Fantasy film (USA, 2012)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Kurýr

Akční film (USA/Fr., 2002). Hrají
J. Statham, S. Qiová, M. Schulze
a další. Režie C. Yuen

22.15 Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)
Krimifilm (VB, 2013)

0.05 1890 (6)
1.45 Bikesalon
2.20 Svět ve válce (22)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Policie Modrava II (6)
11.10 Helena (29)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (12)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (513)
14.05 Můj přítel Monk VII (9, 10)
16.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (13)
18.50 Hospoda (31)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Sherlock Holmes

Akční krimithriller
(USA/VB/N, 2009)

22.40 Smrtonosná zbraň II (11)
Rychlý prachy. Seriál (USA, 2017)

23.40 Beze stopy III (23)
0.35 Můj přítel Monk VII (9, 10)
2.05 Námořní vyšetřovací služba XIV (8)

Prima
6.15 Astro Boy II (1)
6.45 My Little Pony VII (18)
7.25 M.A.S.H (174)
8.15 M.A.S.H (175)
8.55 M.A.S.H (176)
9.25 Policie v akci
10.20 Naše farma v Irsku

Tajnosti. Romantický seriál
(N, 2007-2010)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (21)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
14.25 Komisař Rex II (6)
15.30 Komisař Rex II (7)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Old Firehand

Dobrodružný film (N/Jug., 1966)
22.20 Ano, šéfe!
23.25 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (6)
1.25 Komisař Rex II (7)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
3.30 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Můj kamarád gepard 7.20 Aladin 9.05
Seabiscuit 12.20 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach 14.05 Sue Thomas: Agentka FBI II
(11-13) 17.00 Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti 20.00 Nesvatbovi, romantická
komedie (USA, 2005) 22.20Čelisti: Pomsta, thriller
(USA, 1987) 0.05 Drive Angry

Prima cool
7.50 13. okrsek (1) 8.50 Top Gear 2008 10.00
Pevnost Boyard (9) 12.35 COOL Motorsport 12.55
FuturamaX (8) 13.25 Simpsonovi XVIII (11-14) 15.25
Futurama X (9) 15.55 Herkules: Zrození legendy
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XVIII (15-18)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí 23.10 Pod černou vlajkou II
(3) 0.20 Pod černou vlajkou II (4)

Prima Max
7.10 My Little Pony VII (16) 7.40 Astro Boy (24)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! III (23, 24)
11.25 Karel a já 13.35 Schůzka naslepo 15.35
Crusoe, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 17.35
Dobrodruzi z velkoměsta, komedie (USA, 1991)
20.00 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)
22.30 Pistolnice Jane, western (USA, 2015) 0.45
Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)

Nova Cinema
5.20 Gremlins 7.20 Seabiscuit 10.00 Dračí srdce:
Boj o trůn 11.55 Teleshopping 12.25 Nesvatbovi
14.40 Teleshopping 15.15 Dvojčata 17.15 Letopisy
Narnie: Princ Kaspian, fantasy film (USA/ČR/
Pol./Slovin., 2008) 20.00 Strom v srdci, drama
(USA, 2008) 21.50 Vítězové a poražení, drama
(USA, 1999) 0.55 Poslední skaut

Prima cool
14.25 Těžká dřina 15.05 Re-play 15.40 Futurama X
(10) 16.00 Americký chopper III (22) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XVIII
(19-22) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Cool Kids
(4) 20.45 Teorie velkého třesku IV (12, 13) 21.40
Kurz sebeovládání (25) 22.10 Teorie velkého třesku
IV (14) 22.40 Partička 23.20 Americký chopper III
(22) 0.20 Partička 1.00 Kdo přežije: Filipíny (1)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (17) 7.05 Astro Boy (25)
7.30 Velké zprávy 8.40 Vítejte doma III (24, 25)
10.35 Kurýr 12.25 Dobrodruzi z velkoměsta 14.55
StarWars: Epizoda II – Klony útočí, sci-fi film (USA,
2002) 18.05 Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 20.00 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 22.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan.,
2013) 0.15 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)

Nova Cinema
7.10Můj přítel MonkVII (9, 10)8.55 Jak na věc 11.20
Můj přítel delfín 2 13.50 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 16.55 Stav ztroskotání, rodinná
komedie (ČR, 1983) 18.20 Discopříběh 2, komedie
(ČR, 1991) 20.00 Řeka, drama (USA, 1983) 22.25
Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976) 0.20 Dvojčata,
komedie (USA, 1988)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku IV (13, 14) 15.40
Futurama X (11) 16.00 Americký chopper III (23)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Top Gear speciál: Napříč Itálií (1) 21.20 Teorie
velkého třesku IV (15) 21.50Kurz sebeovládání (26)
22.15 Teorie velkého třesku IV (16) 22.45 Partička
23.35 Americký chopper III (23) 0.30 Partička

Prima Max
7.10MyLittle PonyVII (18) 7.35Astro Boy II (1) 8.05
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma III (25, 26) 11.25
Človíček Tate 13.40Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 15.40 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 18.05 Harry Price: Krotitel duchů,
thriller (VB, 2015) 20.00 Let Fénixe, thriller (USA,
2003) 22.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA,
2010) 0.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan., 2013)

pondělí 12. srpna 2019

úterý 13. srpna 2019

ČT1
6.00 Banánové rybičky 6.30 Po stopách

hvězd 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Viktorka
10.10 Dobrá Voda (5/7) 11.25
Tajemství proutěného košíku (12/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (27)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Báječná Angelika

Dobrodružné romantické drama
(Fr./N/It., 1965)

16.00 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkéhoměsta (13/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.04 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.05 Columbo
23.20 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

ČT1
6.00 Tři obři a vlak. Pohádka (ČR, 1987)

6.35 Křeček 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 10.25 Malý pitaval
z velkého města (12/15) 11.25
Tajemství proutěného košíku (11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (26)
13.20 V tomhle zámku straší, šéfe!

Komedie (ČR, 1989)
14.35 Území strachu

Krimidrama (ČR, 1986)
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Hříšní lidé města pražského (10)
21.00 Všichni musí zemřít

Krimifilm (ČR, 2005)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Taggart

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Rodinné případy
9.55 Rodinné případy
10.45 Helena (30, 31)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (13)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (514)
14.10 Můj přítel Monk VII (11, 12)
16.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (14)
18.50 Hospoda (32)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (12)
21.30 Comeback
22.10 Comeback
22.40 Smrtonosná zbraň II (12)
23.40 Beze stopy IV (1)
0.30 Můj přítel Monk VII (11, 12)
2.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
2.45 Krok za krokem II (14)

Prima
6.15 Astro Boy II (2)
6.45 My Little Pony VII (19)
7.25 M.A.S.H (176)
8.15 M.A.S.H (177)
8.55 M.A.S.H (178)
9.25 Policie v akci
10.20 Naše farma v Irsku

Záhada. Romantický seriál
(N, 2007-2010)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (22)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (15)
14.25 Komisař Rex II (8)
15.30 Komisař Rex II (9)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Agatha Christie:

Tajemný protivník (1/2)
Krimifilm (VB, 2015)

22.05 Vůně zločinu II (1)
23.25 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (8)
1.25 Komisař Rex II (9)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (15)



středa 14. srpna 2019

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Ilja Prachař 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Všechno, co mám ráda v létě
(6/8) 10.15 Klec 10.25 Malý pitaval
z velkého města (13/15) 11.30
Tajemství proutěného košíku (13/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (28)
13.20 Poslední šance
14.40 Štěstí
15.00 Columbo
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.35 Nemocnice na kraji města (18/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Doktorka Fosterová II (5/5)
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (12)
11.10 Helena (32)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (14)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (515)
14.05 Můj přítel Monk VII (13, 14)
16.00 Námořní vyšetřovací službaXIV (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (15)
18.50 Hospoda (33)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (13)
21.30 Comeback
22.00 Comeback
22.35 Smrtonosná zbraň II (13)
23.30 Beze stopy IV (2)
0.25 Můj přítel Monk VII (13, 14)
1.55 Námořní vyšetřovací službaXIV (10)
2.35 Krok za krokem II (15)

Prima
6.15 Astro Boy II (3)
6.45 My Little Pony VII (20)
7.25 M.A.S.H (178)
8.15 M.A.S.H (179)
8.55 M.A.S.H (180)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 1

Romantický film (N, 2009)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (23)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
14.25 Komisař Rex II (10)
15.30 Komisař Rex II (11)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Návštěvníci 3: Revoluce

Komedie (Fr., 2016). Hrají
J. Reno, Ch. Clavier, F. Dubosc

22.35 Show Jana Krause
23.45 Policie v akci
0.45 Komisař Rex II (10)
1.45 Komisař Rex II (11)
2.45 Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
3.45 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (13)
11.10 Helena (33)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem II (15)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
14.15 Můj přítel Monk VII (15, 16)
16.05 Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (16)
18.50 Hospoda (34)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (14)
21.30 Milenky (9, 10)
23.45 Odložené případy
0.40 Můj přítel Monk VII (15, 16)
2.15 Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
4.55 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (4)
6.45 My Little Pony VII (21)
7.25 M.A.S.H (180)
8.15 M.A.S.H (181)
8.55 M.A.S.H (182)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 2

Romantický film (N, 2011)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (24)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
14.25 Komisař Rex II (12)
15.30 Komisař Rex II (13)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Vraždy v Brokenwoodu II (3)

Úlovek dne. Krimiseriál
(N. Zél., 2015)

22.20 Ano, šéfe!
23.25 Policie v akci
0.20 Komisař Rex II (12)
1.25 Komisař Rex II (13)
2.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
3.30 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Můj přítel Monk VII (11, 12) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI II (11-13) 10.45 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach 13.00 Strom v srdci 14.50
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 17.35 Sherlock
Holmes 20.00 Manželství na kšeft, drama (USA,
2013) 21.35 Rocker, komedie (USA, 2001) 23.40
Riziko, krimifilm (USA, 2000)

Prima cool
12.20 Futurama X (11) 12.50 Simpsonovi XIX (1-4)
14.45 Teorie velkého třesku IV (15, 16) 15.40
Futurama X (12) 16.00 Americký chopper III (24)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (5-8) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku IV (17-19) 21.40 Kurz
sebeovládání (27) 22.10 Teorie velkého třesku IV
(20) 22.35Partička 23.15Americký chopper III (24)

Prima Max
6.10 My Little Pony VII (19) 6.35 Astro Boy II (2)
7.05 Velké zprávy 8.10 Vítejte doma III (26, 27)
10.05 Let Fénixe 12.30 Harry Price: Krotitel duchů
14.20 Hobit: Neočekávaná cesta 18.05 Kurz pro
nevěsty, romantický film (USA, 2017) 20.00 Pelé:
Zrození legendy, životopisné drama (USA, 2016)
22.20 Tichý experiment, horor (USA/VB, 2014)
0.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA, 2010)

Nova Cinema
5.55 Sue Thomas: Agentka FBI II (13-14) 8.40 Můj
přítel delfín 2 11.05 Řeka 14.05 Sherlock Holmes
16.30 Manželství na kšeft, drama (USA, 2013)
18.10Bobule, komedie (ČR, 2008) 20.00Andrew –
člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999) 22.30
Cela, horor (USA, 2000) 0.30 Rocker, komedie
(USA, 2001)

Prima cool
11.45 Simpsonovi XIX (5- 8) 13.45 Teorie velkého
třesku IV (19, 20) 14.40 Futurama X (13) 15.10
Americký chopper III (25) 17.00 Top Gear 2009
18.05COOLfeed 18.15Simpsonovi XIX (9-12)20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku IV (21) 21.55Kurz sebeovládání (28)
22.20Teorie velkého třesku IV (22) 22.50Robocop
3 0.55 Americký chopper III (25)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (20) 8.05 Astro Boy II (3)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma III (27, 28)
11.50 Old Firehand 13.50 Kurz pro nevěsty 15.50
Pelé: Zrození legendy, životopisné drama (USA,
2016) 18.10Cizíminulost, thriller (USA, 2016)20.00
Mladé víno, komedie (ČR, 1986) 22.10Nepoučitelní,
krimikomedie (USA, 2013) 0.15 Tichý experiment,
horor (USA/VB, 2014)

Nova Cinema
8.00 Liga spravedlivých: V pasti času 8.55 Michael
11.25 Wyatt Earp 15.00 Teleshopping 15.35
Andrew – člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999)
18.00 Gremlins 2: Nová generace, fantasy komedie
(USA, 1990) 20.00 Robinsonovi, animovaný film
(USA, 2007) 21.50 Mafiáni, drama (USA, 1990)
0.35 Projekt X, komedie (USA, 2012)

Prima cool
7.50 Špinavá práce III (5) 9.10Americký chopper III
(25) 11.10 Autosalon 12.20 Futurama X (13) 12.45
Simpsonovi XIX (9-12) 14.40 Teorie velkého třesku
IV (21, 22) 15.40 Futurama (1) 16.00 Americký
chopper IV (1) 17.00 Top Gear 2009 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIX (13-16) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 X-Men 22.20 Tygr
lidožrout 0.15 Americký chopper IV (1)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (21) 8.10 Astro Boy II (4)
8.35 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma III (28, 29)
11.55 Dobrodruzi z velkoměsta14.20 Cizí minulost
16.15 Z celého srdce 18.10 Vyhoď máti z vlaku,
komedie (USA, 1987) 20.00 Breakheartský
průsmyk, dobrodružný film (USA, 1975) 22.05 Boj
oHedvábnou stezku, dobrodružný film (Čína, 2015)
0.15 Nepoučitelní, krimikomedie (USA, 2013)

čtvrtek 15. srpna 2019

pátek 16. srpna 2019

ČT1
6.00 O ptáku Ohniváku 6.45 Pytel 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 O stříbrném a zlatém vajíčku
10.30 Nemocnice na kraji města
(18/20) 11.30My z konce světa (2/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (30)
13.25 Anynka a čert
14.00 Osudná smyčka
15.05 Neobyčejné životy
16.05 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera – Za rodinným

stříbrem (6/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kouzla králů

Pohádka (ČR, 2008)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.25 Případy detektiva Murdocha X
0.10 Doktorka Fosterová II (5/5)

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Pavel Novák 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.50 Hádání s Hadovkou 10.30
Hříšní lidé města pražského (10)
11.30 My z konce světa (1/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (29)
13.25 Všechno, comám ráda v létě (6/8)
13.50 Pytel
14.05 Jestřábí věž

Dobrodružné drama (ČR, 1984)
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města

(14/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Columbo
23.40 Případ hodného vedoucího

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (14)
11.10 Helena (34)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (16)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (517)
14.10 Můj přítel Monk VIII (1, 2)
16.00 Námořní vyšetřovací službaXIV (12)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (17)
18.50 Hospoda (35)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 2Bobule

Komedie (ČR, 2009)
22.20 Teror

Thriller (USA, 2011)
0.05 Odložené případy IV
0.45 Můj přítel Monk VIII (1, 2)
2.15 Námořní vyšetřovací službaXIV (12)
3.25 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy II (5)
6.45 My Little Pony VII (22)
7.25 M.A.S.H (182)
8.15 M.A.S.H (183)
8.55 M.A.S.H (184)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 3

Romantický film (N, 2013)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (25)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
14.25 Komisař Rex II (14)
15.30 Komisař Rex II (15)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Slunce, seno a pár facek

Filmová komedie (ČR, 1989)
22.40 Policajt v Beverly Hills

Akční komedie (USA, 1984)
0.45 Komisař Rex II (14)
1.50 Komisař Rex II (15)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
3.50 Prostřeno!
4.45 Šéf na grilu

středa 14. srpna 2019

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Ilja Prachař 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Všechno, co mám ráda v létě
(6/8) 10.15 Klec 10.25 Malý pitaval
z velkého města (13/15) 11.30
Tajemství proutěného košíku (13/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (28)
13.20 Poslední šance
14.40 Štěstí
15.00 Columbo
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.35 Nemocnice na kraji města (18/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Doktorka Fosterová II (5/5)
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (12)
11.10 Helena (32)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (14)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (515)
14.05 Můj přítel Monk VII (13, 14)
16.00 Námořní vyšetřovací službaXIV (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (15)
18.50 Hospoda (33)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (13)
21.30 Comeback
22.00 Comeback
22.35 Smrtonosná zbraň II (13)
23.30 Beze stopy IV (2)
0.25 Můj přítel Monk VII (13, 14)
1.55 Námořní vyšetřovací službaXIV (10)
2.35 Krok za krokem II (15)

Prima
6.15 Astro Boy II (3)
6.45 My Little Pony VII (20)
7.25 M.A.S.H (178)
8.15 M.A.S.H (179)
8.55 M.A.S.H (180)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 1

Romantický film (N, 2009)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (23)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
14.25 Komisař Rex II (10)
15.30 Komisař Rex II (11)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Návštěvníci 3: Revoluce

Komedie (Fr., 2016). Hrají
J. Reno, Ch. Clavier, F. Dubosc

22.35 Show Jana Krause
23.45 Policie v akci
0.45 Komisař Rex II (10)
1.45 Komisař Rex II (11)
2.45 Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
3.45 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (13)
11.10 Helena (33)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem II (15)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
14.15 Můj přítel Monk VII (15, 16)
16.05 Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (16)
18.50 Hospoda (34)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (14)
21.30 Milenky (9, 10)
23.45 Odložené případy
0.40 Můj přítel Monk VII (15, 16)
2.15 Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
4.55 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (4)
6.45 My Little Pony VII (21)
7.25 M.A.S.H (180)
8.15 M.A.S.H (181)
8.55 M.A.S.H (182)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 2

Romantický film (N, 2011)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (24)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
14.25 Komisař Rex II (12)
15.30 Komisař Rex II (13)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Vraždy v Brokenwoodu II (3)

Úlovek dne. Krimiseriál
(N. Zél., 2015)

22.20 Ano, šéfe!
23.25 Policie v akci
0.20 Komisař Rex II (12)
1.25 Komisař Rex II (13)
2.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
3.30 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Můj přítel Monk VII (11, 12) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI II (11-13) 10.45 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach 13.00 Strom v srdci 14.50
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 17.35 Sherlock
Holmes 20.00 Manželství na kšeft, drama (USA,
2013) 21.35 Rocker, komedie (USA, 2001) 23.40
Riziko, krimifilm (USA, 2000)

Prima cool
12.20 Futurama X (11) 12.50 Simpsonovi XIX (1-4)
14.45 Teorie velkého třesku IV (15, 16) 15.40
Futurama X (12) 16.00 Americký chopper III (24)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (5-8) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku IV (17-19) 21.40 Kurz
sebeovládání (27) 22.10 Teorie velkého třesku IV
(20) 22.35Partička 23.15Americký chopper III (24)

Prima Max
6.10 My Little Pony VII (19) 6.35 Astro Boy II (2)
7.05 Velké zprávy 8.10 Vítejte doma III (26, 27)
10.05 Let Fénixe 12.30 Harry Price: Krotitel duchů
14.20 Hobit: Neočekávaná cesta 18.05 Kurz pro
nevěsty, romantický film (USA, 2017) 20.00 Pelé:
Zrození legendy, životopisné drama (USA, 2016)
22.20 Tichý experiment, horor (USA/VB, 2014)
0.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA, 2010)

Nova Cinema
5.55 Sue Thomas: Agentka FBI II (13-14) 8.40 Můj
přítel delfín 2 11.05 Řeka 14.05 Sherlock Holmes
16.30 Manželství na kšeft, drama (USA, 2013)
18.10Bobule, komedie (ČR, 2008) 20.00Andrew –
člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999) 22.30
Cela, horor (USA, 2000) 0.30 Rocker, komedie
(USA, 2001)

Prima cool
11.45 Simpsonovi XIX (5- 8) 13.45 Teorie velkého
třesku IV (19, 20) 14.40 Futurama X (13) 15.10
Americký chopper III (25) 17.00 Top Gear 2009
18.05COOLfeed 18.15Simpsonovi XIX (9-12)20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku IV (21) 21.55Kurz sebeovládání (28)
22.20Teorie velkého třesku IV (22) 22.50Robocop
3 0.55 Americký chopper III (25)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (20) 8.05 Astro Boy II (3)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma III (27, 28)
11.50 Old Firehand 13.50 Kurz pro nevěsty 15.50
Pelé: Zrození legendy, životopisné drama (USA,
2016) 18.10Cizíminulost, thriller (USA, 2016)20.00
Mladé víno, komedie (ČR, 1986) 22.10Nepoučitelní,
krimikomedie (USA, 2013) 0.15 Tichý experiment,
horor (USA/VB, 2014)

Nova Cinema
8.00 Liga spravedlivých: V pasti času 8.55 Michael
11.25 Wyatt Earp 15.00 Teleshopping 15.35
Andrew – člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999)
18.00 Gremlins 2: Nová generace, fantasy komedie
(USA, 1990) 20.00 Robinsonovi, animovaný film
(USA, 2007) 21.50 Mafiáni, drama (USA, 1990)
0.35 Projekt X, komedie (USA, 2012)

Prima cool
7.50 Špinavá práce III (5) 9.10Americký chopper III
(25) 11.10 Autosalon 12.20 Futurama X (13) 12.45
Simpsonovi XIX (9-12) 14.40 Teorie velkého třesku
IV (21, 22) 15.40 Futurama (1) 16.00 Americký
chopper IV (1) 17.00 Top Gear 2009 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIX (13-16) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 X-Men 22.20 Tygr
lidožrout 0.15 Americký chopper IV (1)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (21) 8.10 Astro Boy II (4)
8.35 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma III (28, 29)
11.55 Dobrodruzi z velkoměsta14.20 Cizí minulost
16.15 Z celého srdce 18.10 Vyhoď máti z vlaku,
komedie (USA, 1987) 20.00 Breakheartský
průsmyk, dobrodružný film (USA, 1975) 22.05 Boj
oHedvábnou stezku, dobrodružný film (Čína, 2015)
0.15 Nepoučitelní, krimikomedie (USA, 2013)

čtvrtek 15. srpna 2019

pátek 16. srpna 2019

ČT1
6.00 O ptáku Ohniváku 6.45 Pytel 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 O stříbrném a zlatém vajíčku
10.30 Nemocnice na kraji města
(18/20) 11.30My z konce světa (2/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (30)
13.25 Anynka a čert
14.00 Osudná smyčka
15.05 Neobyčejné životy
16.05 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera – Za rodinným

stříbrem (6/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kouzla králů

Pohádka (ČR, 2008)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.25 Případy detektiva Murdocha X
0.10 Doktorka Fosterová II (5/5)

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Pavel Novák 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.50 Hádání s Hadovkou 10.30
Hříšní lidé města pražského (10)
11.30 My z konce světa (1/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (29)
13.25 Všechno, comám ráda v létě (6/8)
13.50 Pytel
14.05 Jestřábí věž

Dobrodružné drama (ČR, 1984)
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města

(14/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Columbo
23.40 Případ hodného vedoucího

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (14)
11.10 Helena (34)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (16)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (517)
14.10 Můj přítel Monk VIII (1, 2)
16.00 Námořní vyšetřovací službaXIV (12)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (17)
18.50 Hospoda (35)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 2Bobule

Komedie (ČR, 2009)
22.20 Teror

Thriller (USA, 2011)
0.05 Odložené případy IV
0.45 Můj přítel Monk VIII (1, 2)
2.15 Námořní vyšetřovací službaXIV (12)
3.25 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy II (5)
6.45 My Little Pony VII (22)
7.25 M.A.S.H (182)
8.15 M.A.S.H (183)
8.55 M.A.S.H (184)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 3

Romantický film (N, 2013)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (25)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
14.25 Komisař Rex II (14)
15.30 Komisař Rex II (15)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Slunce, seno a pár facek

Filmová komedie (ČR, 1989)
22.40 Policajt v Beverly Hills

Akční komedie (USA, 1984)
0.45 Komisař Rex II (14)
1.50 Komisař Rex II (15)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
3.50 Prostřeno!
4.45 Šéf na grilu
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RADEK LATISLAV

CHRUDIM | Elitní 43. výsadkový pra-
por v Chrudimi se příští rok rozroste na
armádní pluk. Podle velitele nově vznik-
lého organizačního jádra výsadkového
pluku Ivo Zelinky se ve světě za posled-
ních pět let radikálně změnila bezpeč-
nostní situace.

„V roce 2014 došlo k anexi Krymu,
stále pokračuje konflikt na východě
Ukrajiny a v roce 2015 nastala migrační
krize,“ připomíná Ivo Zelinka s tím, že
česká armáda nemá v extrémně krát-

kém čase schopnost adekvátně reagovat
na hrozby. Síla okamžité reakce Armá-
dy České republiky se má naplno rozjet
v roce 2026. „Stovky výsadkářů budou
schopny reagovat v řádu hodin,“ řekl
Zelinka. Výsadkáři chrudimského plu-
ku mají plnit deset doktrinálních úkolů,
jako je vzdušně-výsadková činnost, ope-
race v týlu nepřítele, přepadové operace
nebo úkoly spojené s přepravou obyva-
tel ohrožených válečným konfliktem
nebo přírodní katastrofou.

Výsadkový pluk oficiálně vznikne

příští rok v říjnu a bude mít počáteční
operační schopnost. Do plné operační
schopnosti bude připraven ne později
než za sedm let. Pluk se z 800 lidí rozros-
te na dvojnásobek. S jeho rozvojem je
spjata modernizace kasáren kpt. Jaroše,
která spočívá ve výstavbě nových objek-
tů a rekonstrukci těch stávajících.

„Současný areál byl navržen pro pra-
por stavebního vojska Československé
lidové armády. Travnaté letiště svojí in-
frastrukturou, kterou využívá jak armá-
da, tak civilní aeroklub, odpovídá době
svého vzniku, tedy 30. letům 20. stole-
tí,“ dodal Ivo Zelinka. První stavební
úpravy budou zahájeny už na konci le-
tošního roku. V kasárnách rozšíří a zmo-
dernizují štáb, hangáry, kuchyně, vysta-
věna bude nová ekologická myčka nebo
parkovací dům. Naplánován je i zcela
nový vjezd do areálu, od kterého si armá-
da slibuje, že bude více bezpečný než
ten stávající. U letiště vznikne také ar-
mádní tunelová střelnice. „Měla by být
modelovou pro zbytek armády z hledis-
ka tunelových střelnic. Budeme první
posádkou, která ji bude mít,“ sdělil veli-
tel organizačního jádra výsadkového
pluku. Na již rozjeté plány spojené s pře-
chodem z praporu na pluk má armáda
připraveno 200 milionů korun.

A peníze do Chrudimi potečou zřej-
mě i v dalších letech. Kolem roku 2025
by mělo u kasáren vzniknout nové spor-
toviště s atletickým oválem nebo spor-
tovní hala s kapacitou 250 diváků. Za
předem dohodnutých podmínek by moh-
lo sloužit veřejnosti. Vojáci mají v plá-
nu v areálu vystavět také nové muzeum
výsadkových vojsk nebo venkovní par-
koviště s kapacitou 100 vozidel.

Pro nové záměry bude muset armáda
odkoupit dalších pět hektarů pozemků,
které vlastní chrudimská arcidiecéze.

Chrudimští výsadkáři při cvičení. FOTO | RADEK KALHOUS

Elitní výsadkový prapor
v Chrudimi od příštího
roku po povýšení na pluk
rozšíří areál kasáren.

„ Stovky
výsadkářů

budou schopny
reagovat v řádu hodin,“
vysvětlil velitel pluku.

Pluk se rozroste
na dvojnásobek
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IVANA SOLAŘÍKOVÁ

ČEJKOVICE | Za vínem do Čejkovic
na tradiční Den otevřených sklepů míří
každoročně stovky lidí. Letos se brány
tamějších vinařství i dveře sklípků ote-
vřou v sobotu 24. srpna. A jejich ná-
vštěvníci budou moci poprvé i pomá-
hat.

Čtvrtečníci, sdružení vinařů Čejkovi-
ce, totiž přebírají pomyslnou štafetu od
Velkopavlovických vinařů a zapojí se
do boje s rakovinou. Během vinařské
akce se pokusí zlákat hosty k zapsání do
registru dárců kostní dřeně.

„Nejen hosté otevřených sklepů se
mohou zastavit u zdravotníků, kteří jim
během krátké chvíle odeberou malý vzo-
rek krve. Tento okamžik však může mít
velký význam pro život někoho, kdo
dárce pro transplantaci hledá,“ říká
Lukáš Kmenta za Víno z Čejkovic.

Vhodného dárce kostní dřeně podle
něj nenajde každý čtvrtý pacient. A hos-
té čejkovických otevřených sklepů by
mohli pomoci tuto bilanci vylepšit. Sta-
čí se v pátek 23. srpna od 16 do 20 ho-
din nebo v sobotu 24. srpna od 9 do 13
hodin zastavit na zámku v Čejkovicích
a nechat si odebrat krev. Jedinou pod-

mínkou je věk od 18 do 35 let a váha
nad 50 kilogramů. Po otestování se dár-
ci dostanou do Českého národního regis-
tru dárců dřeně – tedy seznamu dobro-
volníků, kteří jsou ochotni darovat v pří-
padě potřeby nepatrnou část svých krve-
tvorných buněk. A to anonymně komu-
koliv, kdo by tuto pomoc potřeboval,
bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národ-
nost anebo vyznání.

Kampaň Vinaři jdou na dřeň vznikla
loni ve Velkých Pavlovicích.

„Na jaře 2018 náš syn Pavlík onemoc-
něl. Diagnóza: akutní lymfoblastická
leukemie. Ve Fakultní nemocnici Olo-
mouc, kde Pavlík zahájil náročnou léč-
bu, vznikl nápad uspořádat nábor dárců
kostní dřeně. V Česku je dárců stále ža-
lostně málo,“ vysvětluje velkopavlovic-
ký vinař Pavel Lacina. A Vinaři jdou na

dřeň byli na světě. Na Májových otevře-
ných sklepech 2018 ve Velkých Pavlo-
vicích se do registru zapsalo 124 no-
vých potenciálních dárců kostní dřeně.

„Pavlíka v červenci čekala transplan-
tace a energie na organizaci dalšího ná-
boru nebyla. Rok po Pavlíkově úspěšné
transplantaci dnes za normální život
vděčíme pánu bohu, doktorům a hlavně
dárci dřeně. Bez vhodného dárce si
dnes ani nechci představit, co by bylo
a nebylo. Měli jsme štěstí. V německém
registru byl vhodný dárce. Také jsem si
uvědomil, jak důležité je, aby v registru
bylo co nejvíce osob. Vinaři jdou na
dřeň prostě musí pokračovat,“ vysvětlu-
je Lacina.

V letošním roce podle něj proběhnou
celkem čtyři nábory. A prvního z nich
se zhostili právě vinaři z Čejkovic.

Zapojení do registru dárců kostní dřeně je otázkou několika minut. Stačí da-
rovat malé množství krve. ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

BŘECLAV | Už loňský archeologický
výzkum v útrobách břeclavského zámku
napověděl, že na vědce tady čeká něco
výjimečného. Na podzim objevili dřevě-
né úlomky staré stovky let pod podlahou
jednoho ze zámeckých sálů. Teď se na
místo vrátili, aby odhalili překvapivé
svědectví o minulosti. Zámek ukrýval
dřevěnou hradbu ze začátku 11. století.
Výzkum provádí organizace Archaia
Brno a Městské muzeum a galerie ve
spolupráci s Masarykovou univerzitou
Brno. Své dosavadní výsledky nyní před-
staví i Břeclavanům. Dnes a zítra od 13
do 17 hodin chystají komentované pro-
hlídky zámeckého náměstí a prezentaci
nejnovějšího archeologického objevu –
raně středověké hradby. Prohlídky začí-
nají každou celou hodinu. (sol)

VALTICE | Po čtrnácti měsících zmi-
zí z čelní části valtického zámku leše-
ní. Končí rozsáhlá oprava za téměř
47 milionů, která proměnila fasádu
zámeckého paláce. Opravovala se
i střecha, komíny a všechny zdobné
prvky, které sem kdysi dal umístit
vládnoucí lichtenštejnský kníže.

„Rozsah někdejší rezidence vlád-
noucího knížete je omračující, takže
část objektu zůstává v havarijním sta-
vu a na potřebné opravy dosud čeká.
Zámek, který se dotýkal železné opo-
ny, byl desítky let na okraji zájmu
a velkorysou opravu, jejíž první část
díky prostředkům ministerstva kultu-
ry proběhla, již nezbytně potřebo-
val,“ říká kastelán Richard Svoboda.

Podle něj se jedná pouze o první
etapu prací důležitých pro důstojný
a bezpečný provoz této světové pa-
mátky. Přesto se její dokončení roz-
hodli oslavit. Ve středu 14. srpna od
19 hodin bude na nádvoří hrát cimbá-
lová muzika Veroniky Svačinové,
připraveno je vystoupení sólistky
opery Národního divadla Marie Faj-
tové s doprovodem a od 21 hodin se
lidé mohou těšit na slavnostní barok-
ní ohňostrojnou iluminaci světozná-
mého ohněstrůjce Ivana Martínka.

Opravou čelní fasády a střechy se-
verního traktu zámeckého paláce byla
završena první etapa oprav pláště val-
tického zámku. V současnosti také
probíhá oprava východního předzám-
čí za 40 milionů, ve kterém bude po
dokončení pokračovat provoz hotelu,
a obnova desítky komnat ve druhém
nadzemním podlaží zámeckého palá-
ce, v nichž bude instalován další zá-
mecký okruh. Současným hlavním
okruhem projde po historických ba-
rokních parketách ročně bezmála
70 tisíc návštěvníků. (sol)

Vinaři z Čejkovic otevřou
své sklepy. Ještě než si
lidé dají první skleničku,
mohou se zapojit do
registru dárců kostní
dřeně.

Odhalí poklady ze
zámku v Břeclavi

Jiří Vlček

od roku 2003

tel.: 724 059 111
www.v-group.cz

OKNA DVEŘE

od roku 2003

akční n
ízké ce

ny

Zámek prohlédl.
Zazáří nad ním
ohňostroj

INZERCE

Vinaři jdou na dřeň.
Teď zabojují Čejkovice



Anglický filozof Francis Bacon: Chování si lidé předávají navzájem..

Tajenka:...jakonemoci.

Anglický filozof Francis Bacon: Chování si lidé předávají navzájem..

Tajenka:...jakonemoci.

18 www.5plus2.cz

INZERCE
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31. 7. - 13. 8.
2019

Toaletní papír Folklór 8 ks 3vrstvý
(1 ks/4,99 Kč)

Kuchyňské utěrky Folklór
2 ks 2 vrstvé XXL
(1 ks/29,95 Kč)

Do vydání zásob.

Kosmetické ubrousky Folklór 150 ks 2vrstvé
(1 ks/0,17 Kč)

39,90
49,90

dání zásob.Do vydá

Kup 2 různé výrobky edice Folklór a na pokladně obdržíš kuchyňský
skřipec, magnetku na ledničku s blokem nebo jmenovku na
zavazadlo ZDARMA.

24,90
29,90

59,90
77,90

Sýr Gouda 48%
Ostseemolkerei Wismar GmbH
cena za 1 kg

139,00
160,00

Mazagrande 250 ml
různé druhy
(100 ml/7,96 Kč)

19,90
31,90

Káva Jacobs
Velvet instant 200 g
(100 g/49,95 Kč)

99,90
135,90

Míša, Višně,
Termix od 45 ml
(100 ml/od 18,00 Kč)

Míša, VišVV ně,ěěě
TTerTerTT iimix ddoddd 4545 lml
(100(10(10(100 m0 m0 m00 ml/ol/oo/od 1d 1d 18,08,008,0, 0 KKK0 Kč)č)č)č))))

ll
)))d 1d 1dd 1d

9,90
15,90

INZERCE

JIŘÍ PUNČOCHÁŘ

BŘECLAV | Laťka byla z posledních let
nastavena pořádně vysoko. Břeclavský
turnaj hokejových reprezentací do
18 let mladí Češi v roce 2016 vyhráli,
o rok později si tam došli pro stříbro.
„To přece motivuje každého Čecha,

vyhrát turnaj tady v Břeclavi, před do-
mácím publikem, na takhle obsazené
akci. Uvidíme, ale cíle máme ty nejvyš-
ší,“ hlásil na začátku týdne útočník do-
mácí reprezentace Jakub Konečný.
Turnaj se jmenuje Hlinka Gretzky

Cup a pro týmy do 18 let je jednou z nej-
důležitějších akcí v sezoně.
Do uzávěrky tohoto vydání měl do-

mácí tým za sebou zahajovací zápas pro-
ti Švýcarsku (výhra 4:3 po nájezdech)
a před sebou duely s Finskem a Kana-
dou. Nyní už zbývají jen ty konečné
bitvy: dnes buď od 15.30 o umístění na
nižších příčkách, nebo od 19 hodin se-
mifinále, případně pak zítra od 17 hodin
finále nebo zápas o bronz.
Kompletní program české mládežnic-

ké družiny je směřován do Břeclavi,
což právě pro Konečného má velmi spe-
ciální význam.
„Dělal jsem tady svoje první krůčky

na hokejovém hřišti. Taťka tady 12 let
trénoval, jezdil jsem s ním a díval jsem
se na každý zápas,“ vzpomíná s úsmě-
vem pokračovatel známého brněnského
hokejového rodu.
Jeho otec hrával především za Zetor

Brno a Olomouc, kde pomohl k extrali-
govému titulu. Na novou sezonu se při-
pravuje jako trenér Hodonína.
„Pro mě je velká čest hrát na takhle

prestižním turnaji. Snažím se nevnímat,
kolik je tady lidí, kolik skautů nás sledu-
je. Abych řekl pravdu, přítomností zá-

mořských pozorovatelů jsem se vůbec
nezaobíral,“ řekl Konečný mladší. Vel-
mi živě ale zareagoval na to, že z hlediš-
tě se na hokej v Břeclavi dívá například
i bývalý vynikající útočník Steve Yzer-
man. „Toho znám dobře, protože praco-
val v NHL pro Tampu, což je můj nejob-
líbenější tým,“ přiznal s úsměvem.
Zajímavou kuriozitou je, že za repre-

zentaci Konečný hraje s vrstevníkem Ja-
kubem Malým. V Brně kdysi v jednom
útoku nastupovali jejich otcové.
„Samozřejmě jsme se o tom bavili,“

přikyvuje Konečný. Ostatně JakubuMa-
lému se taky říká, stejně jako jeho táto-
vi, Šotek. „Hráli jsme spolu už v Kome-
tě, než jsem z ní odešel, vídáme se i s ce-
lými rodinami. Myslím si, že si rozumí-
me v civilu i na ledě a že je to dobré spo-
jení,“ posuzuje.
Konečný, stejně jako jeho otec, hraje

na pozici středního útočníka. Podědil
technický styl hry a myšlení na ledě.
Pouze se vydal jinou cestou a stal se

hráčem Sparty Praha, kde už nastoupil
do přípravy s extraligovým týmem.
Právě nyní ale hodně vzpomíná na

svoje začátky. „K Břeclavi a zdejšímu
zimákumám hrozně hezký vztah. Při zá-
pasech jsem si chodil stoupnout do rohu
střídačky a prožíval jsem to možná i víc
než kluci, kteří hráli,“ přidal k dobru.

Jakub Konečný na turnaji Hlinka Gretzky Cup. FOTO | K. ŠVEC, JUNIORSKÝ HOKEJ

Další generace
hokejových nadějí se
na tradičním memoriálu
v Břeclavi snaží přiblížit
svým snům. Mezi nimi
v českém dresu třeba
i Jakub Konečný, který
na tamním zimním
stadionu vyrůstal.

Konečný: K Břeclavi mám vztah



máme
největší výběr
koberců, PVC a vinylu

bytové PVC
nabízíme také v šířích5m
Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme
K
p

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR
V
d

Obšívání
koberců
O
k

Řezání podlahové
krytiny na míru
Ř
k

Poradenství
a individuální přístup

Inspirujte se
ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

Platí do 31. 8. 2019 nebo do vyprodání
zásob. Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

KUPON NA SLEVU

Platí pouze do 31. 8. 2019!
Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.

Slevy se nesčítají. Neplatí zpětně, na služby,
na akční zboží, ani na objednávku.

při nákupu
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POSLEDNÍ
ŠANCE!

LETNÍ

O-RPÝV EJD


